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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Πάγια πρακτική των εργαστηρίων σε διάφορους τοµείς διακρίβωσης και
δοκιµών είναι η διακρίβωση των οργάνων εργασίας τους µε όργανα
µεγαλύτερης ακρίβειας ή µε πρότυπα τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται και
πάλι σε µια ή περισσότερες διαδικασίες διακρίβωσης, µε εθνικά πρότυπα ,
όπως εκείνα που τηρούνται σ΄ ένα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Αυτή η
ικανότητα συσχετισµού µετρήσεων µε τα κατάλληλα πρότυπα µετρήσεων,
ακολουθώντας µια
αδιάσπαστη αλυσίδα διακριβώσεων, αναφέρεται ως
ιχνηλασιµότητα µετρήσεων. Το εθνικό δίκτυο εργαστηρίων, έχοντας στην
κορυφή του ένα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το οποίο καθιστά δυνατή την
επίτευξη της ιχνηλασιµότητας µετρήσεων, αποτελεί το εθνικό σύστηµα
µετρήσεων µιας χώρας.

1.2

Οι επίσηµες απαιτήσεις της Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης AE (Ε.ΣΥ.∆.) για την
ιχνηλασιµότητα µετρήσεων παρατίθενται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17025 και στην Κατευθυντήρια Οδηγία ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ, Συστήµατα Μέτρησης και
∆ιακρίβωσης. Τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών που υποβάλλουν στο
Ε.ΣΥ.∆. αίτηση για διαπίστευση , πρέπει να ικανοποιούν όλες αυτές τις
απαιτήσεις πριν τους χορηγηθεί διαπίστευση από το ΕΣ∆.

1.3

Περιληπτικά οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.∆. έχουν ως εξής:
(α)

Όλες οι µετρήσεις , που είναι αναγκαίες για τη σωστή διενέργεια µιας
διακρίβωσης ή δοκιµής , των οποίων η ακρίβεια µπορεί να επηρεάσει
σηµαντικά την ακρίβεια ή την εγκυρότητα των εν λόγω διακριβώσεων ή
δοκιµών, πρέπει να είναι ιχνηλάσιµες , όπου η
έννοια
ιχνηλασιµότητας είναι εφαρµόσιµη στην πράξη, µέσω

της
µιας

αδιάσπαστης αλυσίδας διακριβώσεων, ως προς τα εθνικά ή διεθνή
πρότυπα µετρήσεων ή σε σχέση µε ένα πιστοποιηµένο υλικό
αναφοράς, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 και στο Τµήµα 5
του παρόντος εγγράφου.
(β)

Η κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας διεξάγεται σύµφωνα
µε τις κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες µπορεί να είναι
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρές ανάλογα µε την κάθε περίπτωση (βλ.
παράγραφο 2.2).

(γ)

Τα εργαστήρια παρέχουν επίσηµη τεκµηριωµένη διαβεβαίωση ότι οι
πιο πάνω απαιτήσεις (α) και (β) έχουν ικανοποιηθεί , συνήθως µε τη
διενέργεια διακρίβωσης του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών,
καθώς και των προτύπων µετρήσεων, από ένα εργαστήριο του
Ελληνικού εθνικού συστήµατος µετρήσεων, ή από το εθνικό σύστηµα
µετρήσεων µιας χώρας η οποία έχει υπογράψει την Πολυµερή
Συµφωνία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European
Accreditation - EA), εξαιρουµένων των περιπτώσεων
της
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παραγράφου 6, µε τη χρήση κατά περίπτωση πιστοποιηµένων υλικών
αναφοράς και την απόκτηση επισήµων πιστοποιητικών από τα
εργαστήρια τα οποία τα προµηθεύουν (βλ. Τµήµα 3.1).
(δ)

Όλα τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τα οποία εκδίδονται από ένα
διαπιστευµένο εργαστήριο περιέχουν µια δήλωση σχετικά µε την
ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων, τα επίπεδα αβεβαιότητας και
εµπιστοσύνης. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το πώς ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.∆. για τον υπολογισµό και την αναφορά της
αβεβαιότητας των µετρήσεων στα πιστοποιητικά διακρίβωσης
παρέχονται στο Κείµενο της EA , ΕΑ-4/02 (πρώην EAL-R2).

1.4

Σε µερικούς τοµείς δοκιµών, όπως για παράδειγµα στους τοµείς της χηµικής και
ιατροδικαστικής ανάλυσης, γίνεται µεγάλη χρήση των υλικών αναφοράς ως
πρότυπα µετρήσεων αναφοράς. Το Ε.ΣΥ.∆. απαιτεί όπως, όπου είναι δυνατόν,
αυτά τα υλικά αναφοράς είναι ιχνηλάσιµα σε εθνικά πρότυπα µετρήσεων ή σε
εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς και έχουν παραχθεί µε τεχνικώς
έγκυρο τρόπο.

1.5

Στο θέµα της ιχνηλασιµότητας, το παρόν έγγραφο παρέχει µόνο γενικές
Κατευθυντήριες Οδηγίες για εργαστήρια και αξιολογητές σχετικά µε την
εφαρµογή των απαιτήσεων του Ε.ΣΥ.∆..
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας του Ε.ΣΥ.∆. σε εξειδικευµένους τοµείς µετρήσεων
και δοκιµών και µε τον τρόπο ικανοποίησής τους, παρέχονται σε άλλες
συναφείς δηµοσιεύσεις του Ε.ΣΥ.∆. και της EA.
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2.

∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

2.1

Η ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων είναι απαραίτητη προκειµένου να είναι
συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα των διαφόρων µετρήσεων και να έχει κάποιο
νόηµα ο προσδιορισµός της αβεβαιότητας των µετρήσεων. Το Ε.ΣΥ.∆. απαιτεί
όπως όλες οι µετρήσεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή διενέργεια µιας
διακρίβωσης ή δοκιµής είναι ιχνηλάσιµες, όπου η έννοια της ιχνηλασιµότητας
είναι εφαρµόσιµη στην πράξη, στα εθνικά ή διεθνή πρότυπα µετρήσεων ή, όταν
χρησιµοποιούνται υλικά αναφοράς, στα εθνικά ή διεθνή υλικά αναφοράς. Αυτή
η απαίτηση ιχνηλασιµότητας ισχύει για οποιεσδήποτε µετρήσεις που ενδέχεται
να επηρεάσουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή της δοκιµής ή την
εγκυρότητά του, συµπεριλαµβανοµένων και επικουρικών ή δευτερευουσών
µετρήσεων. Παραδείγµατος χάριν, στη µέτρηση της ηλεκτρεγερτικής δύναµης
προτύπων στοιχείων, τόσο η µέτρηση της εσωτερικής αντίστασης του στοιχείου
όσο και η µέτρηση της θερµοκρασίας του λουτρού ελαίου που χρησιµοποιείται
πρέπει να είναι ιχνηλάσιµη στα εθνικά πρότυπα. Κατά τον ίδιο τρόπο, στις
δοκιµές κύβων σκυροδέµατος ως προς το πρότυπο BS 1881, τόσο η
διακρίβωση του φορτίου της µηχανής δοκιµής συµπίεσης, όσο και οι µετρήσεις
για τον καθορισµό του βάρους του κύβου πρέπει να είναι ιχνηλάσιµη στα εθνικά
πρότυπα.

2.2

Προκειµένου η απαίτηση ιχνηλασιµότητας του Ε.ΣΥ.∆. να πετύχει το σκοπό της,
πρέπει όχι µόνο να υπάρχει µια αδιάσπαστη αλυσίδα διακριβώσεων, αλλά η
κάθε διακρίβωση στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας θα πρέπει να διενεργείται µε
τεχνικώς σωστό και ασφαλή τρόπο. Το προσωπικό, ο εξοπλισµός / τα υλικά
αναφοράς, το περιβάλλον και οι διαδικασίες που εµπλέκονται στη διακρίβωση
πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή για το συγκεκριµένο έργο και να
ελέγχονται. Οι ακριβείς τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για κάθε δεδοµένη
διακρίβωση εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγµα την
ακρίβεια που επιδιώκεται στην διακρίβωση, τη φύση του εξοπλισµού / των
υλικών αναφοράς που χρησιµοποιούνται και τη χρήση στην οποία πρόκειται να
υποβληθεί ο διακριβωµένος εξοπλισµός.

2.3

Στα περισσότερα είδη διακριβώσεων ή δοκιµών είναι αναγκαίο οι διακριβώσεις
να διενεργούνται σύµφωνα µε αρκετά αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις , σε όλα τα
στάδια της αλυσίδας διακρίβωσης. Έτσι, η διακρίβωση µιας µηχανής δοκιµής
υλικών , ως προς ένα δακτύλιο δοκιµής ή µια δυναµοκυψέλη , πρέπει να
διενεργηθεί σύµφωνα µε µια καθιερωµένη διαδικασία , από κατάλληλα
καταρτισµένους και έµπειρους χειριστές.

2.4

Για πιο απλά είδη µετρήσεων (ή για δευτερεύουσες µετρήσεις των οποίων η
ακρίβεια δεν επηρεάζει σηµαντικά το αποτέλεσµα ή την εγκυρότητά του), οι
τεχνικές απαιτήσεις στο κατώτερο άκρο της αλυσίδας ιχνηλασιµότητας µπορεί
να µην είναι τόσο αυστηρές. Για παράδειγµα, στις δοκιµές µετάδοσης φλόγας ,
το χρονόµετρο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του χρονικού
διαστήµατος (που αποτελεί την κυρίως µέτρηση στην περίπτωση αυτή) µπορεί
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εύλογα να διακριβωθεί από προσωπικό που το υποβάλλει σε δοκιµές ως προς
τα σήµατα εκποµπής χρόνου.
2.5

Το Ε.ΣΥ.∆. παρέχει ειδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά µε το τι είναι ορθό
και πρέπον για µεµονωµένες περιπτώσεις όταν είναι αναγκαίο.

3.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.1

Εξωτερικές διακριβώσεις

3.1.1

Προκειµένου τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων και δοκιµών να είναι
αξιόπιστα, πρέπει να υπάρχει επίσηµη διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι όροι
των παραγράφων 2.1 και 2.2 του παρόντος εγγράφου. Κατά συνέπεια, οι
µετρήσεις πρέπει να είναι ιχνηλάσιµες στα εθνικά πρότυπα ή εθνικά/ διεθνή
υλικά αναφοράς , µέσω µιας αλυσίδας διακριβώσεων, χρησιµοποιώντας
συνήθως ένα εργαστήριο του εθνικού συστήµατος µετρήσεων. Θα πρέπει
επίσης να έχουν ικανοποιηθεί οι κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις για κάθε
διακρίβωση στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας.

3.1.2

Για πολλές µετρήσεις, το Ε.ΣΥ.∆. συνήθως απαιτεί όπως τα εργαστήρια
διακρίβωσης παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση ιχνηλασιµότητας, έχοντας
διακριβώσει τον εξοπλισµό τους σε ένα εργαστήριο στο οποίο τηρείται το
σχετικό εθνικό πρότυπο ή µέσω ενός εργαστηρίου το οποίο έχει οριστεί από το
Ε.ΣΥ.∆. για το σκοπό αυτό. Ένα καθορισµένο εργαστήριο µπορεί να είναι ένα
εργαστήριο διαπιστευµένο από το Ε.ΣΥ.∆., το οποίο θεωρείται ικανό να παρέχει
ιχνηλάσιµες διακριβώσεις µε τα κατάλληλα επίπεδα αβεβαιότητας ή ένα
εργαστήριο το οποίο έχει αναγνωριστεί για το σκοπό αυτό µέσω Πολυµερούς
Συµφωνίας της EA. (εξαιρουµένων των περιπτώσεων της παραγράφου 6 )

3.1.3

Τα εργαστήρια δοκιµών αναµένεται συνήθως να παρέχουν την αναγκαία
διασφάλιση ιχνηλασιµότητας, µε τη διενέργεια της διακρίβωσης του εξοπλισµού
δοκιµών τους από ένα εργαστήριο το οποίο κατέχει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.∆. ή
διαπίστευση κάποιου φορέα διαπίστευσης εργαστηρίων ο οποίος έχει
υπογράψει την Πολυµερή Συµφωνία της EA. Για ορισµένες εξειδικευµένες ή
ιδιαίτερης ακρίβειας διακριβώσεις, µπορεί τα εργαστήρια δοκιµών να χρειαστεί
να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες εργαστηρίων στα οποία τηρείται το εθνικό
πρότυπο , όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.2.

3.1.4

Περαιτέρω πληροφορίες ή συµβουλές , είτε σχετικά µε τους φορείς στους
οποίους µπορεί κανείς να απευθυνθεί για ιχνηλάσιµες διακριβώσεις , είτε
σχετικά µε τη χρήση των υλικών αναφοράς , µπορούν να ληφθούν από το
Ε.ΣΥ.∆..
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3.2

Πιστοποιητικά διακρίβωσης για εξωτερικές διακριβώσεις

3.2.1

Στις περιπτώσεις όπου ένα εργαστήριο απαιτεί από εξωτερικούς φορείς την
ιχνηλασιµότητα για τον δικό του εξοπλισµό δοκιµών ή τα δικά του πρότυπα
αναφοράς, το πιστοποιητικό διακρίβωσης πρέπει να είναι τέτοιου είδους ώστε
να παρέχει τη διασφάλιση αυτής της ιχνηλασιµότητας. Ένα πιστοποιητικό
διακρίβωσης το οποίο φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. ή το λογότυπο
ισοδύναµου οργανισµού , σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους
3.1.2 και 3.1.3 της παρούσας έκδοσης, θα παρέχει εγγύηση επαρκούς
ιχνηλασιµότητας. Σε περίπτωση που τα Πιστοποιητικά ∆ιακρίβωσης δεν
φέρουν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. ή το λογότυπο άλλου Φορέα
∆ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης,
το Εργαστήριο ∆οκιµών πρέπει να ζητάει και να θέτει στη διάθεση της
Οµάδας Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆. το Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης της
προτύπου συσκευής µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω
διακρίβωση και το οποίο απαραιτήτως πρέπει να φέρει το λογότυπο του
Ε.ΣΥ.∆. ή άλλου Φορέα ∆ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας
αµοιβαίας αναγνώρισης ή η διακρίβωση της προτύπου συσκευής να
έχει πραγµατοποιηθεί από Εθνικό Οργανισµό ∆ιακρίβωσης. Εάν δεν
διατίθενται στην Οµάδα Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆. τα εν λόγω στοιχεία, το
Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης που δεν φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. ή
άλλου Φορέα ∆ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας αµοιβαίας
αναγνώρισης δεν γίνεται αποδεκτό.
Ωστόσο θα εξακολουθεί να είναι αναγκαίο , το εργαστήριο που λαµβάνει το
πιστοποιητικό διακρίβωσης , να επαληθεύει ότι η έκταση και η ακρίβεια της
διακρίβωσης είναι επαρκείς για τις ανάγκες του. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται
µε την απαίτηση διενέργειας µιας διακρίβωσης, η οποία αποδεικνύει τη
συµµόρφωση προς δηµοσιευµένη προδιαγραφή του εξοπλισµού. Σε µερικές
περιπτώσεις, θα πρέπει µαζί µε την εντολή διακρίβωσης να δοθούν στο
εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει αναλάβει τη διενέργεια της διακρίβωσης
και ειδικές οδηγίες σχετικά µε την έκταση της διακρίβωσης. Ένα εργαστήριο
διακρίβωσης , το οποίο έχει λάβει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.∆., συνιστάται να
εκδίδει µόνο πιστοποιητικά διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του
Ε.ΣΥ.∆. ή άλλου Φορέα ∆ιαπίστευσης µέλους της σχετικής συµφωνίας
αµοιβαίας αναγνώρισης, για τις µετρήσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο
διαπιστευµένων ικανοτήτων του. Εντούτοις, πολλά εργαστήρια δεν έχουν λάβει
διαπίστευση για όλες τις δραστηριότητες διακρίβωσής τους. Ένα πιστοποιητικό
το οποίο εκδίδεται εσωτερικά από το ίδιο το εργαστήριο, δεν παρέχει επαρκή
διασφάλιση ιχνηλασιµότητας και συνήθως δεν είναι αποδεκτό από τους
αξιολογητές του ΕΣ∆.
Επισηµαίνεται ότι, ένα εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει λάβει
διαπίστευση, πρέπει να εκδίδει µόνο πιστοποιητικά διακρίβωσης που
φέρουν το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης για τις µετρήσεις οι οποίες
εµπίπτουν στο πεδίο διαπιστευµένων ικανοτήτων του. Το Ε.ΣΥ.∆. επίσης
αποδέχεται Πιστοποιητικά ∆ιακρίβωσης που έχουν εκδοθεί από Εθνικό Φορέα
Μετρολογίας, µέλους του MRA

3.2.2

Τα εργαστήρια δοκιµών πρέπει επίσης να εξακριβώνουν κατά πόσον η επίδοση
ενός οργάνου δεν εµπίπτει στις προδιαγραµµένες απαιτήσεις κατά το χρόνο της
διακρίβωσης. Πρέπει να καταχωρούν σε αρχείο τις ανωµαλίες αυτές και να
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λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να ειδοποιήσουν οποιουσδήποτε
πελάτες του εργαστηρίου των οποίων η εργασία έχει επηρεαστεί.
3.3

Εσωτερικές διακριβώσεις εξοπλισµού δοκιµών

3.3.1

Στις περιπτώσεις όπου η διακρίβωση του εξοπλισµού δοκιµών είναι από
τεχνικής απόψεως απλή, τα εργαστήρια δοκιµών δύνανται να διακριβώνουν το
δικό τους εξοπλισµό δοκιµών , µε την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να
αποδείξουν την ικανότητά τους και να δείξουν ότι η διακρίβωση διενεργείται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και της
Κατευθυντήριας Οδηγίας ΚΟ1- ΚΡΙΤΕ. Πρέπει να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
πρότυπα µετρήσεων αναφοράς , τα οποία έχουν διακριβωθεί από εργαστήριο
εθνικού συστήµατος µετρήσεων και η διαδικασία πρέπει να τεκµηριώνεται
εγγράφως. Στις περιπτώσεις όπου το εργαστήριο πρέπει να χρησιµοποιήσει
ως πρότυπο µετρήσεων ένα υλικό αναφοράς, πρέπει να εξασφαλίσει ότι το
υλικό έχει παραχθεί και χαρακτηρισθεί µε τεχνικώς έγκυρο τρόπο. Το
πιστοποιητικό πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να παρέχει απόδειξη
ιχνηλασιµότητας σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα µετρήσεων ή σε εθνικά ή διεθνή
πρότυπα υλικά αναφοράς. Η χρήση οργανισµών οι οποίοι για την παραγωγή
υλικών αναφοράς, λειτουργούν µε βάση τη σειρά προτύπων ISO 9000 , οι
οποίοι επίσης εκτελούν τις δραστηριότητες ανάλυσης ή δοκιµών σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, θα αποτελούσε διαβεβαίωση της
ποιότητας των υλικών αναφοράς.

3.3.2

Στις περιπτώσεις όπου διενεργούνται διακριβώσεις εντός του εργαστηρίου, οι
αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. θα επιδιώξουν διασφάλιση της εσωτερικής
ιχνηλασιµότητας του εργαστηρίου εξετάζοντας το σύστηµα διακρίβωσης του
εργαστηρίου και την ικανότητα του εργαστηρίου να εκτελεί τις κατάλληλες
µετρήσεις. Οι αξιολογητές θα εξετάσουν την καταλληλότητα οποιωνδήποτε
προτύπων / υλικών µέτρησης , τα οποία µπορεί να τηρούνται στο εργαστήριο
και την ικανότητα του εργαστηρίου να διακριβώνει τα όργανα εργασίας του µε
αυτά τα πρότυπα/ υλικά µετρήσεως. Οι αξιολογητές θα µελετήσουν, µεταξύ
άλλων, την επάρκεια του προγράµµατος επαναδιακρίβωσης του εργαστηρίου,
λαµβάνοντας υπόψη τα αρχεία των προηγουµένων διακριβώσεων που έχουν
διενεργηθεί στα εν λόγω όργανα µετρήσεως, καθώς και οποιεσδήποτε
υπάρχουσες επίσηµες συστάσεις, όπως για παράδειγµα εκείνες που
θεσπίζονται σε πρότυπες προδιαγραφές ή παρέχονται από εξειδικευµένους
φορείς ή τους κατασκευαστές του εξοπλισµού.

4.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Αναγνωρίζεται ότι για µερικά είδη µετρήσεων, η ιχνηλασιµότητα ως προς τα
εθνικά πρότυπα δεν µπορεί να εδραιωθεί ή να αποδειχθεί µε ευκολία. Ένα
παράδειγµα είναι οι µετρήσεις των πολύπλοκων ιδιοτήτων υλικών όπως τα
χαρακτηριστικά της υφής και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των χαρτιών, των
υφασµάτων και των νηµάτων. Ακόµα και στην περίπτωση πολύπλοκων
φυσικών ιδιοτήτων ή περίπλοκου εξοπλισµού , όπου δεν είναι εφικτή η επίτευξη
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πλήρους ιχνηλασιµότητας, είναι πολλές φορές δυνατό να διακρίνει κανείς είτε
µεµονωµένες παραµέτρους της µέτρησης , είτε µέρη του εξοπλισµού όπου η
ιχνηλασιµότητα είναι εφικτή και σηµαντική. Το Ε.ΣΥ.∆. συνήθως παρέχει
καθοδήγηση σχετικά µε το τι αρµόζει για την κάθε δεδοµένη κατάσταση.
4.2

Σε περιπτώσεις όπου για µετρήσεις , οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά το
αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή δοκιµής , η ιχνηλασιµότητα στα εθνικά πρότυπα
δεν είναι εφικτή, τα εργαστήρια πρέπει να είναι προετοιµασµένα να παρέχουν
εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία για το συσχετισµό των αποτελεσµάτων τους.
Αυτό µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, µε τη συµµετοχή σε ένα κατάλληλο
πρόγραµµα δοκιµών ικανότητας , διεργαστηριακών συγκρίσεων ή µε τη
διενέργεια διακριβώσεων/δοκιµών ελέγχου σε δείγµατα επιθεώρησης ή σε υλικά
τα οποία παρέχονται από αξιόπιστους εξωτερικούς φορείς.

4.3

Για ορισµένες δοκιµές, η µη επίτευξη ιχνηλασιµότητας , σε κάποιο στάδιο των
µετρήσεων ή της διεργασίας δοκιµών , ενδέχεται να έχει µικρότερη επίπτωση
στην ακρίβεια ή στην εγκυρότητα του αποτελέσµατος διακρίβωσης ή δοκιµών
από, για παράδειγµα, την απόδοση του χειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές, το
Ε.ΣΥ.∆. µπορεί να απαιτήσει από όλα τα εργαστήρια τα οποία έχουν λάβει
διαπίστευση για αυτού του είδους τις δοκιµές ,
πρόγραµµα δοκιµών ικανότητας.

να λάβουν µέρος σε ένα

5.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

5.1

Το Ε.ΣΥ.∆. απαιτεί όπως τα εργαστήρια αποδεικνύουν την ιχνηλασιµότητα των
µετρήσεών τους στα ελληνικά εθνικά πρότυπα µετρήσεων και στα εθνικά
πρότυπα µετρήσεων άλλων χωρών.

5.2

Για ορισµένες διακριβώσεις, η ιχνηλασιµότητα ίσως να πρέπει να επιτευχθεί µε
κάποιο πρότυπο µετρήσεως εκτός Ελλάδας. Στις περιπτώσεις αυτές, το
Ε.ΣΥ.∆. κατά κανόνα παρέχει συµβουλές επί των προτύπων τα οποία µπορούν
να αναγνωριστούν. Συνήθως , αυτά είναι πρότυπα τα οποία διατηρούνται σε
άλλα εθνικά εργαστήρια προτύπων ή πρότυπα που παρέχονται από
εργαστήρια τα οποία έχουν διαπιστευτεί από υπογράφοντες την Πολυµερή
Συµφωνία της EA.

5.3

Για ορισµένες µετρήσεις δοκιµών , η ιχνηλασιµότητα στα εθνικά πρότυπα
µετρήσεων άλλων χωρών είναι επίσης αποδεκτή. Αυτού του είδους η
ιχνηλασιµότητα επιτρέπεται , για παράδειγµα, όταν πραγµατοποιούνται
συγκεκριµένες δοκιµές ή είδη δοκιµών σύµφωνα µε µια τεχνική προδιαγραφή η
οποία απαιτεί ιχνηλασιµότητα ως προς τα εθνικά πρότυπα µετρήσεων της
χώρας στην οποία έχει δηµοσιευτεί η προδιαγραφή.

5.4

Όταν, υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις, ένα εργαστήριο δοκιµών επιλέξει
την εδραίωση της ιχνηλασιµότητας των µετρήσεών του ως προς ένα εθνικό
πρότυπο µετρήσεων που τηρείται εκτός Ελλάδας, τα εργαστήρια διακρίβωσης
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της εν λόγω χώρας πιθανόν να συµµετέχουν στην αλυσίδα ιχνηλασιµότητας.
Πρέπει να δοθεί επαρκής διασφάλιση σε ότι αφορά τις διακριβώσεις που
διενεργούν τα εργαστήρια αυτά. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που εκδίδονται
από ένα εργαστήριο διακρίβωσης εκτός Ελλάδας , µπορεί να θεωρηθούν ότι
παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση , αν επιτευχθεί συµφωνία αναγνώρισης
αυτών των πιστοποιητικών από το Ε.ΣΥ.∆.. Για παράδειγµα, οι συµµετέχοντες
σε µια Συµφωνία EUROMET ή στην Πολυµερή Συµφωνία της EA για
εργαστήρια διακρίβωσης , προσφέρουν όλοι υπηρεσίες διακρίβωσης , των
οποίων τα πιστοποιητικά, υπό κανονικές συνθήκες γίνονται αποδεκτά από το
Ε.ΣΥ.∆..

6.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

6.1

Προσωρινά και µέχρις υπάρξεως επαρκούς αριθµού ∆ιαπιστευµένων Εργαστηρίων
στη χώρα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µη ∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια
∆ιακριβώσεων µε τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

6.2

Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες διακρίβωσης µη διαπιστευµένων
εργαστηρίων, εφόσον δεν υπάρχει στη χώρα Εργαστήριο ∆ιακριβώσεων
διαπιστευµένο στον τοµέα ενδιαφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαστήρια
αυτά έχουν αξιολογηθεί ως προς την τεχνική τους επάρκεια, την καταλληλότητα του
εξοπλισµού και την εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας.

6.3

Ένα υπό αξιολόγηση εργαστήριο , το οποίο ζητάει διαπίστευση , και χρησιµοποιεί
υπηρεσίες µη διαπιστευµένου εργαστηρίου διακρίβωσης θα πρέπει να έχει το ίδιο
αξιολογήσει , και γραπτώς τεκµηριώσει , την καταλληλότητα του µη διαπιστευµένου
εργαστηρίου διακρίβωσης. Τα παραπάνω θα πρέπει να τα θέτει υπόψη των
αξιολογητών του Ε.ΣΥ.∆., οι οποίοι µε την σειρά τους θα τα αξιολογούν , προκειµένου
να πειστούν για την καταλληλότητα του εξοπλισµού , την επάρκεια του προσωπικού
και την ιχνηλασιµότητα του µη διαπιστευµένου εργαστηρίου διακρίβωσης .

6.4

Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστον τα έγκυρα
πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισµού για τα ζητούµενα µεγέθη µε
αβεβαιότητες. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι
δυνατό να συµβάλλει στην κατεύθυνση της εκτίµησης της αξιοπιστίας του εργαστηρίου
όπως :
•
•
•
•
•
•

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΜΗ

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ

ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025,
αναφορά στη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία ,
έγγραφα στοιχεία της “εν χρόνω” αξιολόγησης της ποιότητας των
προσφερόµενων υπηρεσιών του εργαστηρίου,
συµµετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακές συγκρίσεις για το ζητούµενο
µέγεθος ,
ερωτηµατολόγιο που αφορά στην τήρηση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την
ποιότητα των µετρήσεων,
εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.

6.5

Αν οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. δεν πειστούν από τα παραπάνω, θα µπορούν να
ζητήσουν τη συνδροµή του ΕΙΜ., µελών άλλων Τεχνικών Επιτροπών του Ε.ΣΥ.∆. ή
ακόµα και εµπειρογνωµόνων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

6.6

Η έκταση και το βάθος της αξιολόγησης ενός µη διαπιστευµένου φορέα παροχής
υπηρεσιών διακρίβωσης θα πρέπει να είναι συνάρτηση της σηµαντικότητας των
µετρήσεων – διακριβώσεων που θα συσχετιστούν µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες . Η
σηµαντικότητα αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη ειδικότερα στην περίπτωση
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εργαστηρίων διακρίβωσης, τα οποία χρησιµοποιούν µη διαπιστευµένες υπηρεσίες
διακρίβωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εργαστήρια διακρίβωσης αλλά και οι
αξιολογητές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην αξιολόγηση
του µη διαπιστευµένου προµηθευτή υπηρεσιών διακρίβωσης και να απαιτούν
απαρέγκλιτα το σύνολο των πληροφοριών που µπορούν να τεκµηριώσουν την
ύπαρξη των καταλλήλων υποδοµών, την τεχνική επάρκεια και την ιχνηλασιµότητα του
προµηθευτή .
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