
3ο Πανελ. Eπιστηµ. Συνέδριο Xηµικής Μηχανικής, Αθήνα. 
 

 
 

ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
 

Βυζιώτη Ε.1 , Μουζά Α.Α.1, Λευκόπουλος Α.2 , Παράς Σ.Β.1 

1Εργαστήριο Τεχνολογίας Χηµικών Εγκαταστάσεων, 
 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, AΠΘ , 54006 Θεσσαλονίκη 

2C3T Α.Β.Ε.Ε., Τ.Θ. 50, 61100 Κιλκίς  
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαπίστευση (accreditation) των εργαστηρίων µετρήσεων αποτελεί βασικό κρίκο της αλυ-
σίδας "πιστοποίησης" της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Με αυτήν, ένα εργαστήριο 
πιστοποιεί την τεχνική του επάρκεια, βελτιώνει την οργάνωσή του και σταθεροποιεί συγχρό-
νως την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, αναβαθµίζοντας κυρίως την αξιοπιστία των 
διενεργούµενων µετρήσεων. Η πραγµατοποίησή της απαιτεί την εγκατάσταση στο εργαστήριο 
ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, κατάλληλου για εργαστήρια µετρήσεων, κατά το 
πρότυπο ΕΝ 45001 ή το νέο, αντίστοιχό του, ISO 17025. Τα δύο πρότυπα συγκρίθηκαν και 
σχολιάζονται οι διαφορές και οι οµοιότητές τους, όσον αφορά στο περιεχόµενο, τους σκοπούς 
και τις απαιτήσεις του καθενός. Από το σχεδιασµό, ανάπτυξη, εφαρµογή και εγκατάσταση Συ-
στήµατος Ποιότητας εργαστηρίου διακριβώσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17025 αναγνω-
ρίστηκε στην πράξη η πληρότητά του έναντι του παλαιότερου ΕΝ 45001, καθώς και ο καταλυ-
τικός ρόλος του µηχανικού στη διαδικασία της διαπίστευσης ενός εργαστηρίου µετρήσεων.  

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
Οι µετρήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο των συστηµάτων παραγωγής και ελέγχου της 
ποιότητας και συνεπώς η διεξαγωγή αξιόπιστων µετρήσεων είναι επιβεβληµένη διότι συµ-
βάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Στη µέτρηση της ποιότητας 
ουσιαστικό ρόλο παίζουν τα εργαστήρια µετρήσεων, ελέγχων και δοκιµών, είτε αυτά λει-
τουργούν στα πλαίσια µιας µονάδας παραγωγής, είτε λειτουργούν ανεξάρτητα. Η υπέρτατη 
απόδειξη της αξιοπιστίας ενός εργαστηρίου µετρήσεων παρέχεται από την διαπίστευσή του, 
την αναγνώριση δηλαδή, από ένα εθνικό συνήθως φορέα, της  ικανότητάς του να εκτελεί συ-
γκεκριµένες µετρήσεις, σε συγκεκριµένα µεγέθη, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες δια-
δικασίες, µε συγκεκριµένη αβεβαιότητα µετρήσεων.  

Η διαπίστευση των εργαστηρίων µετρήσεων υλοποιείται µε δύο γνωστά πρότυπα, το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45001, “General criteria for the operation of testing laboratories”, και 
το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 17025, “General requirements for the competence of calibration and 
testing laboratories”, που εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 1999, αλλά δεν έχει εφαρµοστεί ακόµη 
επίσηµα για τη διαπίστευση εργαστηρίων, τουλάχιστον στη χώρα µας.  

Στην Ελλάδα παρουσιάζεται αυξηµένο ενδιαφέρον για διαπίστευση για αρκετούς 
λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, ο ανταγωνισµός γίνεται 
εντονότερος και κριτήριο για την επιβίωση δεν είναι πλέον µόνο η τιµή, αλλά κυρίως η ποιό-
τητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µετρήσεων. Ένας άλλος λόγος είναι ότι σε λίγα χρόνια η 
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διαπίστευση θα αποτελεί προϋπόθεση παροχής υπηρεσιών Μετρολογίας. Η επίσηµη Ελληνική 
εθνική αρµόδια αρχή στον τοµέα της διαπίστευσης εργαστηρίων είναι το Εθνικό Συµβούλιο 
∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆). Το Ε.ΣΥ.∆ είναι υπεύθυνο να χορηγεί στη χώρα µας διαπίστευση σε 
εργαστήρια που επιδεικνύουν συµµόρφωση προς τα Κριτήρια και τους Κανονισµούς του, τα 
οποία ουσιαστικά συνιστούν τον τρόπο µε τον οποίο το Ε.Σ.Υ.∆. ερµηνεύει και εφαρµόζει το 
πρότυπο ΕΝ 45001. 

Η αξιολόγηση ενός υπό διαπίστευση εργαστηρίου εξασφαλίζεται µέσω ενός εξονυ-
χιστικού και ενδελεχούς ελέγχου του εργαστηρίου που περιλαµβάνει κατά βάση την αξιολόγη-
ση του εργαστηρίου σε δύο επίπεδα: α) ύπαρξη Συστήµατος Ποιότητας σε γραφειοκρατικό, 
οργανωτικό και  διοικητικό επίπεδο και β) τεχνικά θέµατα µετρήσεων. Η τυπική απόδειξη 
διαπίστευσης του εργαστηρίου εξασφαλίζεται µέσω της απονοµής από το φορέα διαπίστευσης 
του πιστοποιητικού διαπίστευσης (accreditation certificate), βάσει ενός συγκεκριµένου πεδίου 
εφαρµογής της διαπίστευσης (scope of accreditation). 

Πέραν της διαπίστευσης, βεβαίως, ως απόδειξη της ύπαρξης συστήµατος ποιότητας 
ενός εργαστηρίου, έχει παραδοσιακά χρησιµοποιηθεί και η πιστοποίηση, δηλαδή η διαβε-
βαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται, συµµορφώνονται µε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Τόσο η πιστοποίηση όσο και η διαπίστευση 
εργαστηρίων απαιτούν την ύπαρξη ενός Συστήµατος Ποιότητας, στον πυρήνα του οποίου βρί-
σκονται οι βασικές λειτουργίες κάθε εργαστηρίου, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, η δια-
κρίβωση του εξοπλισµού, η εξασφάλιση ελεγχόµενων συνθηκών περιβάλλοντος και η τυπο-
ποίηση των χρησιµοποιούµενων µεθόδων. Υπάρχουν και άλλα όµως εξειδικευµένα θέµατα, 
όπως η αβεβαιότητα των πειραµάτων, η αναπαραγωγιµότητά τους, η ιχνηλασιµότητα, κτλ., 
που είναι βασικά στοιχεία της διαπίστευσης. Όµως τα ίδια τα εργαστήρια, πολύ σπάνια 
εκθέτουν τέτοια θέµατα στους πελάτες τους αφού αυτοί κυρίως ενδιαφέρονται για την ποιό-
τητα των υπηρεσιών του, τη συνέπεια µε βάση το συµβόλαιο και την ακρίβεια των µετρήσεων 
σύµφωνα µε γενικές µόνο αρχές. Βεβαίως στα πλαίσια της διαπίστευσης, η οποία διεκπεραι-
ώνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια, οργανώνονται οι διαδικασίες 
διαπίστευσης τόσο στο εσωτερικό του εργαστηρίου όσο και στις σχέσεις του µε τρίτους, µε τα 
εξειδικευµένα θέµατα που προαναφέρθηκαν να θεωρούνται δεδοµένα αφού έχουν αξιολογηθεί 
στα πλαίσια της διαπίστευσης του εργαστηρίου. 

 
ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
Το πρότυπο ΕΝ 45001 είναι ένα εξειδικευµένο πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις αρχές και 
απαιτήσεις λειτουργίας ενός διαπιστευµένου εργαστηρίου, κυρίως όσον αφορά την οργάνωσή 
του και την ικανότητά του να εκτελεί συγκεκριµένες µετρήσεις. Αντίθετα τα πρότυπα ISO 
9001/2 είναι γενικά πρότυπα πιστοποίησης τα οποία εφαρµόζονται σε κάθε είδους παραγωγι-
κή/µεταποιητική επιχείρηση ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που δεν εξειδικεύονται 
στον τοµέα των µετρήσεων.  

Όπως φαίνεται συγκεντρωτικά και στον Πίνακα 1, ένα εργαστήριο διαπιστευµένο κατά 
ΕΝ 45001 διαφέρει σε πολλά σηµεία από ένα εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά ISO 9001/2. Η 
πιστοποίηση είναι ένας αντικειµενικός τρόπος αξιολόγησης ενός εργαστηρίου από έναν ανε-
ξάρτητο φορέα, ο οποίος όµως δεν βεβαιώνει τους πελάτες του εργαστηρίου ότι η συγκεκριµέ-
νη δοκιµή που τους ενδιαφέρει εκτελείται σωστά, αλλά απλώς τους παρέχει αυξηµένη εµπι-
στοσύνη ότι η συγκεκριµένη δοκιµή πιθανώς να εκτελείται σωστά. Αντίθετα, η διαπίστευση 
παρέχει το µέγιστο βαθµό εµπιστοσύνης για τα αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι έχει προηγηθεί η 
αξιολόγηση από τους ελεκτές του φορέα διαπίστευσης που διαθέτουν αποδεδειγµένη τεχνική 
επάρκεια στο συγκεκριµένο αντικείµενο [1]. Μία άλλη διαφορά τους έγκειται στο ότι ένα 
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διαπιστευµένο εργαστήριο διαθέτει τη διαβεβαίωση του φορέα διαπίστευσης ότι είναι σε θέση 
να εκτελεί σωστά µόνο συγκεκριµένες µετρήσεις, αυτές που καλύπτονται από το 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, και όχι µετρήσεις σε ευρέως καθορισµένες περιοχές. Αντίθετα, 
ένα πιστοποιηµένο εργαστήριο εκτελεί µετρήσεις που καθορίζονται από το ίδιο, µε βάση 
συνήθως τις εσωτερικές του διαδικασίες, και δεν απαιτείται προέγκριση του φορέα 
πιστοποίησης σε περιπτώσεις τροποποιήσεων, κάτι που δεν συµβαίνει µε τα διαπιστευµένα 
εργαστήρια. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι βαθµοί ελευθερίας του ΕΝ 45001 είναι πολύ 
περιορισµένοι σε σχέση µε το ISO 9001[2]. 

 
Πίνακας 1. Σύγκριση πιστοποίησης κατά ISO 9001/2 και διαπίστευσης κατά ΕΝ 45001  

 
Πιστοποίηση ∆ιαπίστευση 

 Ελεκτές αποδεδειγµένης τεχνικής επάρκειας  

 Αυστηρός έλεγχος µεθόδων και διαδικασιών µε-
τρήσεων

 Αξιολόγηση τεχνικής ικανότητας εργαστηρίου  
 Επιβεβαίωση τεχνικής επάρκειας προσωπικού 

 Σύσταση συµµετοχής σε διεργαστηριακές 
συγκρίσεις 

∆οκιµές σε ευρείες επιστηµονικές 
περιοχές 

Απόλυτα συγκεκριµένο πεδίο δραστηριοτήτων, 
συγκεκριµένες µόνον µετρήσεις

 Απαίτηση υπολογισµού αβεβαιότητας 

 Αυξηµένη πιθανότητα επίτευξης ιχνηλασιµότητας  

Αξιολόγηση από φορείς πιστοποίησης Αξιολόγηση από έναν και µοναδικό, συνήθως 
εθνικό, φορέα διαπίστευσης

Όχι προέγκριση από το φορέα για 
τροποποιήσεις στις µεθόδους µετρήσεων

Προέγκριση από το φορέα για τροποποιήσεις σε 
διαπιστευµένες µεθόδους µετρήσεων

"Πιθανότητα" ορθής εκτέλεσης δοκιµών "Αυξηµένη πιθανότητα" ορθής εκτέλεσης δοκιµών 

 
Σύµφωνα λοιπόν µε όσα προαναφέρθηκαν, η απόλυτη και µοναδική απόδειξη τεχνικής 

επάρκειας, δηλαδή αξιοπιστίας, ενός εργαστηρίου διακριβώσεων και δοκιµών είναι η δια-
πίστευσή του και όχι η πιστοποίησή του κατά τα πρότυπα ISO 9001/2. ∆εδοµένου ότι η σειρά 
προτύπων ISO 9000 εστιάζεται κυρίως στα οργανωτικά και διοικητικά θέµατα της λειτουργίας 
του εργαστηρίου, υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ένα πιστοποιηµένο εργαστήριο να καλύπτει 
επαρκέστερα τα γενικά θέµατα της επαφής και συνεργασίας του εργαστηρίου µε τους πελάτες, 
σε σχέση µε το πρότυπο ΕΝ 45001, που βασίζεται κυρίως στην τεχνική ικανότητα  του 
εργαστηρίου.  

Λόγω των ελλείψεων λοιπόν του προτύπου ΕΝ 45001, δηµιουργήθηκε η ανάγκη 
δηµιουργίας ενός πληρέστερου, νέου προτύπου που θα το αντικαταστήσει. Αναλυτικότερα, 
κάποιες από τις κυριότερες ελλείψεις του, αναφέρονται παρακάτω : 

 Μη αναγνώριση του προτύπου σε διεθνές επίπεδο, αφού πρόκειται µόνο για Ευρωπαϊκό 
πρότυπο 

 Βασικές ελλείψεις στο Σύστηµα Ποιότητάς του όσον αφορά διοικητικά θέµατα και 
θέµατα συναλλαγών µε τους πελάτες. 

 Απαίτηση ασχολίαστης παρουσίασης των αριθµητικών αποτελεσµάτων των µετρήσεων, 
ενώ οι πελάτες συχνά ζητούν σχόλια και επεξηγήσεις των αποτελεσµάτων και 
επιστηµονικούς σχολιασµούς από τους ειδικούς του εργαστηρίου[3]. 

 Αδυναµία εφαρµογής του σε ερευνητικά εργαστήρια [2]. 
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 Έλλειψη πρόβλεψης διαδικασιών σχετικά µε προληπτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την αποφυγή καταστάσεων µη συµµόρφωσης. 
Το νέο πρότυπο διαπίστευσης, το ISO 17025, παρουσιάζεται αρκετά διαφοροποιηµένο 

από τον προκάτοχο του. Χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη, τις "διοικητικές απαιτήσεις", στα 
πρότυπα των ISO 9001/2, και τις "τεχνικές απαιτήσεις" τεκµηρίωσης της τεχνικής επάρκειας 
του εργαστηρίου και επιπλέον παρουσιάζει τις απαιτήσεις του κατά τρόπο σαφέστερο από το 
προηγούµενο πρότυπο. Η ανάγκη σύνταξής του ήταν κύηµα της πληθώρας ερµηνειών που 
κυκλοφόρησαν µε το χρόνο από φορείς όπως η ΕΑL (European Cooperation for Accreditation 
of Laboratories), αλλά και εθνικούς φορείς διαπίστευσης.  

Στα πλαίσια διπλωµατικής εργασίας [4] µελετήθηκαν αναλυτικά τα δύο πρότυπα διαπί-
στευσης και παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα νέα πεδία που περιλαµβάνονται στο ISO 
17025:  

 Έλεγχος εγγράφων 
 Παροχή υπηρεσιών στους πελάτες  
 Προληπτικές ενέργειες  
 ∆ιασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων 
 Απαίτηση υποχρεωτικού υπολογισµού αβεβαιότητας  
 Υποκειµενικές κρίσεις του προσωπικού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. 
Ως σηµαντική παράλειψη και αυτού του προτύπου, όπως και του ΕΝ 45001, αναφέρε-

ται η απουσία πρόβλεψης για την αντιµετώπιση των οικονοµικών παραµέτρων λειτουργίας του 
εργαστηρίου [6]. 

 
ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Το νέο πρότυπο ISO 17025 αποκλείει στο µέλλον, σε αντίθεση µε το παλαιό, πιθανές διαφορε-
τικές ερµηνείες που µπορεί να δίνει σήµερα κάθε εργαστήριο διαπιστευµένο κατά ΕΝ 45001, 
αφού σ` αυτό ορίζονται όλες οι απαιτήσεις και όλα τα κριτήρια διαπίστευσης µε αυξηµένη 
σαφήνεια και ακρίβεια. Η εφαρµογή του σε ένα υπάρχον εργαστήριο διακριβώσεων µε την 
έκδοση διαδικασιών και των αντιστοίχων τους εντύπων επαληθεύει το παραπάνω γεγονός. Α-
ποδεικνύεται ότι η συνεργασία του προσωπικού του εργαστηρίου, καθώς και η τελευταία 
επίσηµη έκδοση του προτύπου, που καλύπτει σε µεγάλο βαθµό όλες τις υπάρχουσες οδηγίες 
άλλων οργανισµών (π.χ. EAL), είναι αρκετές για την επιτυχή διαπίστευση του εργαστηρίου[5].  

Για την ολοκλήρωση της εφαρµογής του νέου προτύπου σε εργαστήρια είχε θεσπιστεί 
µια µεταβατική περίοδος δύο ετών από την έκδοσή του. Φορείς διαπίστευσης στην Ευρώπη 
έχουν ήδη αρχίσει τη διαπίστευση εργαστηρίων µε βάση το νέο πρότυπο και αναµένεται να 
προχωρήσει σε αυτό σύντοµα και το Ε.ΣΥ.∆.  

Για την επιτυχή διαπίστευση ενός εργαστηρίου µετρήσεων κρίνεται εξέχουσας 
σηµασίας η ενασχόληση µηχανικού για την εγκατάσταση του συστήµατος. Όπως γίνεται 
σαφές στο νέο πρότυπο, οι απαιτήσεις είναι τόσο οργανωτικής και διοικητικής φύσεως, όσο 
και τεχνικής δηλαδή, περιοχών που βρίσκονται µέσα στο γνωστικό αντικείµενο των σπουδών 
του µηχανικού. 
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