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Θεσσαλονίκη 12 Νοεμβρίου 2015 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Η AGROLAB RDS, το μεγαλύτερο ιδιωτικό αναλυτικό εργαστήριο της Ελλάδας και ένα από 

τα μεγαλύτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέλος του Ομίλου Αγροτεχνολογίας 

Ευθυμιάδη - Redestos, προχώρησε στην εξαγορά της εταιρίας ENVIROLAB I.K.E. (Χημικά 

Εργαστήρια Γούναρης) με έδρα τον Βόλο. 

 

Η AGROLAB RDS (www.agrolab-rds.gr) ηγέτιδα εταιρία στο χώρο των διαπιστευμένων 

εργαστηριακών αναλύσεων συνεχίζει την αναπτυξιακή της δράση ακόμα και στο δύσκολο 

σημερινό οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, επιμένοντας να επενδύει στον Ελληνικό 

χώρο και ταυτόχρονα να επεκτείνεται και στις γειτονικές χώρες. 

 

Η εταιρία, με παρουσία τριών εργαστηριακών συγκροτημάτων στην Ελλάδα, (συνολικής 

εργαστηριακής επιφάνειας 4.000 τ.μ.), έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις 

μεγαλύτερες του 1.000.000 € σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της και των 

επιστημονικών της οργάνων. Ταυτόχρονα, αύξησε το προσωπικό της κατά 30% εν μέσω της 

κρίσης, φθάνοντας τους 77 απασχολούμενους επιστήμονες στα εργαστήριά της. Οι 

επενδύσεις αυτές βελτίωσαν την παραγωγική της διαδικασία, την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της και έδωσαν την ώθηση για επέκταση των δραστηριοτήτων 

της στην Βαλκανική, μέσω της θυγατρικής της στην Βουλγαρία. 

 

Η εξαγορά της Envirolab είναι η δεύτερη που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια, μετά την 

απόλυτα πετυχημένη εξαγορά και απορρόφηση του Μικροβιολογικού εργαστηρίου 

«Appert» το 2012. 

 

Η εταιρία ENVIROLAB, η οποία θα κρατήσει το όνομα της και το στελεχιακό δυναμικό της, 

λειτουργώντας ως θυγατρική της AGROLAB RDS, είναι το πλέον εξειδικευμένο εργαστήριο 

στον τομέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα (νερά, θάλασσες, απόβλητα, έδαφος, κλπ), με 

το πιό εξειδικευμένο πεδίο διαπίστευσης στον συγκεκριμένο τομέα, με μοναδικές 

δυνατότητες στον τομέα των δειγματοληψιών και με πολύ έμπειρο στελεχιακό προσωπικό 

(www.waterlabs.gr). Δραστηριοποιείται για πάνω από 25 χρόνια στον εργαστηριακό χώρο 

και η τεχνογνωσία που κατέχει θα συμπληρώσει άριστα τις τεχνικές ικανότητες της 

μητρικής εταιρίας. 
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AGROLAB RDS και Αντιπρόεδρος του Oμίλου Ευθυμιάδη, κ. 

Θύμης Ευθυμιάδης δήλωσε:  

 

«Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη που δείχνει ο όμιλός μας στην AGROLAB RDS 

και την στρατηγική μας απόφαση να συνεχίζουμε να επενδύουμε στο εργαστηριακό χώρο.  

 

Η επιστημονική γνώση, η τεχνογνωσία και η τοπική προστιθέμενη αξία αποτελούν 

θεμελιώδεις πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου Ευθυμιάδη, και η AGROLAB 

RDS αποτελεί ένα από τα βασικά οχήματα για την υλοποίηση της.  

 

Έχοντας εμπειρία στις εξαγορές, προχωρήσαμε σε μια κίνηση που θα μας προσδώσει όλα 

τα εχέγγυα για να καλύψουμε πλήρως επιστημονικά και τεχνικά, όλες τις απαιτήσεις στον 

εργαστηριακό έλεγχο, στις δειγματοληψίες αλλά και στην τεχνική υποστήριξη Βιομηχανιών, 

Μεταλλείων, Δήμων, Κράτους και Τεχνικών εταιριών, που έχουν σχέση με το Περιβάλλον. 

 

Το νέο σχήμα που δημιουργήθηκε δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τα μεγαλύτερα εργαστήρια 

της Ευρώπης, τουναντίον μπορεί να τα ανταγωνιστεί ισάξια. 

 

Ελπίζουμε όλες οι προσπάθειές μας να ευοδωθούν και να συνεχίσουμε αναπτυξιακά και με 

άλλες δράσεις που σχεδιάζουμε, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

Γιώργος Στρατάκης 

Υπεύθυνος Marketing 

Τηλ.: +30 2310 797479 (Ext. 408) 

mob.: +30 6942981402  


