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Τυποποίηση,

Πιστοποίηση,

∆ιαπίστευση,

∆ιακρίβωση, ∆ιαπιστευµένα εργαστήρια ∆οκιµών και Ελέγχων.

3.1

Γενικά
Οι βασικές υποδοµές της ποιότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον είναι:

Α. Τυποποίηση (Πρότυπα / Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές / Κανονισµοί / Ευρωκώδικες).
Β. Μετρολογία (∆ιακρίβωση, Βαθµονόµηση, Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων)
Γ. Αξιολόγηση Συµµόρφωσης.
Η αξιολόγηση συµµόρφωσης περιλαµβάνει τη διαπίστευση, την πιστοποίηση (προϊόντων,
συστηµάτων, διεργασιών, προσώπων), και τις διάφορες δηλώσεις συµµόρφωσης του κατασκευαστή
του προϊόντος, και καταλήγει στην απόδοση σηµάτων συµµόρφωσης και τις διάφορες δηλώσεις
συµµόρφωσης του κατασκευαστή (π.χ. σήµανση «CE»).

3.2

Τυποποίηση
Τυποποίηση (Standardization) είναι η δραστηριότητα µε την οποία καθιερώνονται για

πραγµατικά ή δυνητικά προβλήµατα διατάξεις για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, που
αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός τάξης σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής
(ISO EN 45020:2006 που βασίζεται στο ISO/IEC Guide 2:2004).
Η τυποποίηση ως κοινώς αποδεκτή και καθορισµένη διεργασία, διενεργείται µέσω επιτροπών
διαβούλευσης, που συγκροτούν οι ενδιαφερόµενοι. Προϊόν της εργασίας των επιτροπών αυτών
αποτελούν κατά περίπτωση τα πρότυπα ή / και οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, οι
κανονισµοί, οι ευρωκώδικες και άλλα κανονιστικά κείµενα.
Πρότυπο (Standard) ονοµάζεται ένα έγγραφο, που καταρτίζεται µε συναίνεση και
εγκρίνεται από αναγνωρισµένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση
κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα τους, µε σκοπό την
επίτευξη του βέλτιστου βαθµού τάξης σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής (ISO EN
45020:1996).
Τα πρότυπα αναπτύσσονται από αναγνωρισµένους φορείς µέσω των αντιπροσωπευτικών
Τεχνικών Επιτροπών (Technical Committees of Standardization) και εκτίθενται σε δηµόσια
κριτική, ώστε να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός συναίνεσης και αποδοχής.
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Όταν κλαδικοί φορείς ή το κράτος σε εθνικό επίπεδο ή οργανισµοί σε ευρωπαϊκό ή και διεθνές
επίπεδο σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους αναγνωρισµένους φορείς τυποποίησής τους
δηµιουργούν πρότυπα, έχουµε αντίστοιχα τα κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
Η διεθνής τυποποίηση διευκολύνει το διεθνές εµπόριο και συµβάλλει στο συντονισµό των
επιστηµονικών, τεχνολογικών και οικονοµικών ενεργειών.
∆ιεθνή Πρότυπα είναι τα παρακάτω:
•

Πρότυπα ISO,

•

Πρότυπα IEC,

•

Συστάσεις ITU ( ITU-T, ITU-R).

Τα Πρότυπα εκπονούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές :
α) Αρχή της Συναίνεσης (Consensus Principle). Ένα ∆ιεθνές Πρότυπο πρέπει να προετοιµάζεται
λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφεροµένων µερών.
β) Αρχή της Εκούσιας Εφαρµογής (Voluntary Principle). Η πιστή δηλ. εφαρµογή των
προδιαγραφών που περιέχονται σε ένα Πρότυπο είναι προαιρετική. Αυτή η αρχή δεν
αποκλείει τη δυνατότητα των Εθνικών Αρχών να υιοθετούν ορισµένα Πρότυπα και να τα
καθιστούν υποχρεωτικά µέσω της νοµοθεσίας.
Τα πρότυπα αναφέρονται σε:
•

Προϊόντα

•

∆ιεργασίες

•

Υπηρεσίες

•

Συστήµατα διοίκησης / διαχείρισης
Τα πρότυπα αναθεωρούνται σε κανονικά-τακτικά διαστήµατα, ώστε να ικανοποιούν τις

απαιτήσεις των νεώτερων εξελίξεων της επιστήµης και της τεχνολογίας, της παραγωγής και της
υπηρεσίας.
Η ευρεία και συνεχώς αυξανόµενη χρήση των προτύπων οφείλεται στο ότι:
•

παρέχουν τεχνογνωσία, αναφερόµενα στις ελάχιστες αποδεκτές απαιτήσεις

•

συντελούν στην ενίσχυση της τεχνικής κατανόησης και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των
προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο

•

χρησιµεύουν στην προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία

ΜΕ-ΤΠ∆Π ΤΕΕ, 2008

Εκτός από τα πρότυπα στο ευρύτερο πλαίσιο της τυποποίησης συντάσσονται οι τεχνικοί
κανονισµοί από Επιτροπές που συστήνουν οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς και ακολούθως -αναλόγως
της σηµασίας τους- είτε ψηφίζονται από τη Βουλή µε Νόµο ή κυρώνονται µε Υπουργικές Αποφάσεις.
Η υποχρέωση εφαρµογής των Τεχνικών Κανονισµών προκύπτει από τη νοµοθεσία. Η µη τήρηση
των Τεχνικών Κανονισµών συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.

3.3

Φορείς δηµιουργίας των προτύπων
Τα πρότυπα σχεδιάζονται, εκπονούνται και εγκρίνονται από αναγνωρισµένους διεθνείς,

εθνικούς και κλαδικούς φορείς τυποποίησης.
Οι ∆ιεθνείς Φορείς Τυποποίησης είναι οι ακόλουθοι :
1. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization)
είναι η Παγκόσµια Οµοσπονδία Εθνικών Φορέων Τυποποίησης. Μέλη του ISO είναι οι εθνικοί
φορείς τυποποίησης 142 κρατών, από κάθε κράτος προέρχεται µόνο ένα µέλος. Την Ελλάδα
ως µέλος εκπροσωπεί ο ΕΛΟΤ. Η ανάπτυξη των προτύπων του ISO είναι ευθύνη των Τεχνικών
Επιτροπών του.
Η ανάπτυξη των προτύπων γίνεται σε τρία στάδια:
Πρώτο στάδιο. Ο Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης του φορέα που έχει διαγνώσει µια ανάγκη
για νέο διεθνές πρότυπο ενηµερώνει τον ISO. Εφόσον η ανάγκη επιβεβαιωθεί και υπάρξει
επίσηµη συµφωνία, ειδικοί καθορίζουν το τεχνικό αντικείµενο του µελλοντικού προτύπου.

∆εύτερο Στάδιο. Οι χώρες διαπραγµατεύονται τις λεπτοµερείς προδιαγραφές που θα
περιλαµβάνονται στο πρότυπο ώστε να υπάρξει πλειοψηφία.

Τρίτο Στάδιο. Εγκρίνεται το ∆ιεθνές Πρότυπο µε κριτήρια την αποδοχή των 2/3 από τα µέλη
που το ανέπτυξαν και του 75% των µελών που θα ψηφίσουν.
2. Η ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC (International Electrotechnical Commission). Έχει
σαν αντικείµενο τα

θέµατα που σχετίζονται µε τη ∆ιεθνή Τυποποίηση στα πεδία της

Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μηχανικής.
3. Η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU (International Telecommunication Union).
Ιδρύθηκε το 1865 σαν ένας οργανισµός στο πλαίσιο του οποίου οι κρατικές αρχές και ο διεθνής
και ιδιωτικός τοµέας θα µπορούσαν να συνεργαστούν προκειµένου να συντονίσουν τη
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ώστε να προαχθεί η ανάπτυξη της
τεχνολογίας στον τοµέα των επικοινωνιών.
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Οι Ευρωπαϊκοί Φορείς Τυποποίησης είναι οι ακόλουθοι:
•

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN

•

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC

•

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα ETSI

•

Κοινός Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης CEN / CENELEC
Η CEN ιδρύθηκε το 1961 και απαρτίζεται από τους Εθνικούς Οργανισµούς Τυποποίησης των

περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Η CENELEC ιδρύθηκε το 1959 και αποτελείται από τις
αντίστοιχες Εθνικές Επιτροπές Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. Βάσει συµφωνίας συνεργασίας που
υπέγραψαν τον Αύγουστο του 1982, οι δύο αυτοί Οργανισµοί συστεγάζονται, µε έδρα τις Βρυξέλλες
και αποτελούν πλέον τον Κοινό

Ευρωπαϊκό

Οργανισµό

Τυποποίησης CEN / CENELEC

(Joint European Standards Institution CEN / CENELEC). Αντικείµενο των δραστηριοτήτων
της CEN / CENELEC είναι, κατ΄ αρχήν, η εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ.
Ο Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης στην Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ Α.Ε. Ο ΕΛΟΤ Α.Ε. τελεί υπό
την εποπτεία του Κράτους, εποπτευόµενος από το ΥΠΑΝ ενώ µοναδικός µέτοχός του είναι το
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). Σκοπός του Οργανισµού είναι η προαγωγή
και η εφαρµογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα, καθώς και των συναφών µε αυτή δραστηριοτήτων
µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο. Στις αρµοδιότητες του ΕΛΟΤ εντάσσεται και και η
προετοιµασία της ένταξης των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ στο εθνικό σύστηµα τυποποίησης.
Ο ΕΛΟΤ είναι ο εθνικός αντιπρόσωπος στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης ISO και IEC
και στους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης CEN, CENELEC και ECISS.
Ο ΕΛΟΤ εκδίδει τα Εθνικά Πρότυπα και µεταφράζει τα ∆ιεθνή και Ευρωπαικά Πρότυπα στην
Ελληνική. Ο ΕΛΟΤ είναι ο µόνος Φορέας στην Ελλάδα που έχει το δικαίωµα να διαθέτει (πουλά) τα
Ελληνικά, ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

3.4

Μετρολογία
Στα πλαίσια της µετρολογίας εξασφαλίζεται το τεχνικό υπόβαθρο για την επίτευξη της

ποιότητας, µέσω των ασφαλών µετρήσεων φυσικών µεγεθών, ώστε κάθε αντικείµενο (π.χ. προϊόν)
να µπορεί να αξιολογηθεί σε σχέση µε προκαθορισµένες απαιτήσεις.
Τεχνικός σύµβουλος του Ελληνικού Κράτους σε θέµατα µετρολογίας και µετρήσεων είναι το
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.). Εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του ΥΠΑΝ και οι βασικοί σκοποί λειτουργίας του είναι:
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Η υλοποίηση των βασικών και παράγωγων µονάδων µέτρησης του διεθνούς συστήµατος (S.I.)
µε την τήρηση των αντίστοιχων προτύπων.

•

Η λειτουργία και η υποστήριξη µετρολογικού συστήµατος στη χώρα.

•

Η λειτουργία εργαστηρίων διακρίβωσης.

•

Η διενέργεια εξειδικευµένων µετρήσεων και δοκιµών για την έγκριση τύπου µετρητικών
διατάξεων και συσκευών.

•

Η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς.
Το Ε.Ι.Μ. είναι µια από τις εθνικές υποδοµές της χώρας µε σκοπό και ρόλο την υποστήριξη της

βιοµηχανίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.

∆ιεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθµών

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)

∆ιακρίβωση
Εθνικά πρότυπα αναφοράς (Πρωτεύοντα πρότυπα)
(Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας – ΕΙΜ)

Υλοποίηση της
ιχνηλασιµότητας
των µετρήσεων

∆ιακρίβωση
∆ευτερεύοντα πρότυπα αναφοράς
(Εργαστήρια ∆ιακρίβωσης, Φορείς, Εταιρίες)

∆ιακρίβωση
Εργαστηριακά πρότυπα αναφοράς
(Εργαστήρια ∆οκιµών, Φορείς, Εταιρίες)

∆ιακρίβωση
Όργανα εργαστηρίων, συσκευές µετρήσεων,
πρότυπα βιοµηχανίας, κλπ.

Σχήµα 3.1.

Υλοποίηση της ιχνηλασιµότητας των µετρήσεων

Κάθε επιτυχής µέτρηση για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα βαθµονοµηµένο
και διακριβωµένο εξοπλισµό, εξασφαλισµένης ιχνηλασιµότητας σε κάποιο διεθνές µετρολογικό
σύστηµα.
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∆ιακρίβωση (qualification) ονοµάζεται η σύγκριση ενός οργάνου ή µιας συσκευής µέτρησης
άγνωστης ακρίβειας µε ένα πρότυπο µέτρησης γνωστής ακρίβειας (πρότυπο αναφοράς µεγαλύτερης
ακρίβειας), µε σκοπό να ανιχνεύσει, συσχετίσει, αναφέρει ή εξαλείψει µε ρύθµιση οποιαδήποτε
απόκλιση στην ακρίβεια του.
Βαθµονόµηση (calibration) ονοµάζεται η διαδικασία ρύθµισης ενός οργάνου ή µιας συσκευής
µέτρησης σύµφωνα µε το πρότυπο αναφοράς.
Ιχνηλασιµότητα (traceability) των µετρήσεων ονοµάζεται η αλυσίδα των διακριβώσεων, που
στο ένα άκρο της είναι το υπό εξέταση όργανο µέτρησης και στο άλλο ένα εθνικό πρότυπο και
µέσω αυτού τα ∆ιεθνή Πρότυπα (Σχήµα 3.1).

3.5

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης (Conformity assessment)
Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου πληθώρα οµοειδών υπηρεσιών και προϊόντων

διατίθενται στην αγορά, ο καταναλωτής ή χρήστης αυτών πρέπει να προστατεύεται από την
παραπλάνηση και την προµήθεια και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων χαµηλής ή αγνώστου
ποιότητας. Σε αυτό το πεδίο η λύση παρέχεται από τη βεβαίωση (π.χ. πιστοποιητικό,
σήµανση) που χορηγείται από φορείς κύρους, ότι µια διεργασία, ένα προϊόν ή µια
υπηρεσία έχει παραχθεί σύµφωνα µε ένα πρότυπο και ανταποκρίνεται στις περιεχόµενες
σε αυτό προδιαγραφές και απαιτήσεις.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17000:2004 η διαδικασία της τεκµηρίωσης (η παρουσίαση
δηλαδή της απόδειξης) ότι ένα προϊόν, διεργασία, σύστηµα, πρόσωπο ή φορέας πληροί
καθορισµένες

απαιτήσεις,

αναφέρεται

ως

αξιολόγηση

της

συµµόρφωσης

(Conformity

assessment).
Το αντικείµενο της αξιολόγησης συµµόρφωσης “object of conformity assessment” είναι:
•

Προϊόν (product)

•

∆ιεργασία (process)

•

Σύστηµα (system)

•

Πρόσωπο (person)

•

Φορέας (body)
Οι κύριες δραστηριότητες της αξιολόγησης συµµόρφωσης είναι κυρίως:

•

∆ιενέργεια δοκιµών

•

Επιθεώρηση

•

Πιστοποίηση
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∆ιαπίστευση
Η αξιολόγηση συµµόρφωσης αλληλεπιδρά µε άλλες δραστηριότητες όπως:

•

∆ιαχειριστικά συστήµατα

•

Μετρολογία

•

Τυποποίηση και

•

Στατιστική
Ανάλογα µε το ποιος διενεργεί την αξιολόγηση συµµόρφωσης –σύµφωνα µε το πρότυπο

ISO 17000- αυτή µπορεί να είναι:
•

Αξιολόγηση Συµµόρφωσης Πρώτου Μέρους
∆ραστηριότητα αξιολόγησης συµµόρφωσης η οποία διενεργείται από το ίδιο άτοµο ή τον
οργανισµό που παρέχει το προς αξιολόγηση συµµόρφωσης αντικείµενο.
Αξιολόγηση Συµµόρφωσης ∆ευτέρου µέρους
∆ραστηριότητα αξιολόγησης συµµόρφωσης η οποία διενεργείται από το χρήστη του προς
αξιολόγηση συµµόρφωσης αντικειµένου.
Αξιολόγηση Συµµόρφωσης Τρίτου µέρους
∆ραστηριότητα αξιολόγησης συµµόρφωσης η οποία διενεργείται από πρόσωπο ή φορέα που
είναι ανεξάρτητος από το πρόσωπο ή τον οργανισµό που παρέχει το προς αξιολόγηση
συµµόρφωσης αντικείµενο.
Η αξιολόγηση συµµόρφωσης είναι η ακολουθία τριών επιµέρους λειτουργιών, που ικανοποιούν

την ανάγκη ή την απαίτηση για την τεκµηρίωση, ότι οι προκαθορισµένες απαιτήσεις πληρούνται. Οι
λειτουργίες αυτές είναι:
1. Επιλογή των στοιχείων που θα ελεγχθούν και του τρόπου ελέγχου.
2. Προσδιορισµός της εκπλήρωσης των απαιτήσεων
3. Ανασκόπηση των ευρηµάτων και επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων
∆ιαγραµµατικά η ακολουθία των τριών λειτουργιών της αξιολόγησης συµµόρφωσης αποδίδεται
στο Σχήµα 3.2.
Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης στο πρώτο στάδιο, εκείνο της «επιλογής και του
προσδιορισµού» των χαρακτηριστικών του «προς αξιολόγηση αντικειµένου» περιλαµβάνει τα
παρακάτω:
•

∆ειγµατοληψία

•

∆ιενέργεια ∆οκιµών
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Έλεγχος (inspection). Εξέταση ενός σχεδίου προϊόντος, προϊόντος, ή εγκατάστασης και
προσδιορισµός της συµµόρφωσής του µε καθορισµένες απαιτήσεις στη βάση της γενικώς
αποδεκτής επαγγελµατικής κρίσης και εµπειρίας (ISO 17000).

•

Επιθεώρηση

(audit).

Συστηµατική,

ανεξάρτητη

και

τεκµηριωµένη

διεργασία

όπου

προσκοµίζονται αρχεία, πιστοποιητικά, ή άλλες σχετικές πληροφορίες και γίνεται αντικειµενική
αξιολόγησή τους µε σκοπό τον προσδιορισµό του εύρους κάλυψης των συγκεκριµένων
απαιτήσεων.
ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΝΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΗΚΕ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ?

ΟΧΙ

ΤΕΛΟΣ

Σχήµα 3.2.

∆ιάγραµµα ακολουθίας των λειτουργιών της αξιολόγησης συµµόρφωσης

Στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης συµµόρφωσης περιλαµβάνονται η ανασκόπηση και η
επιβεβαίωση. Σύµφωνα µε το ISO 17000:2004 οι παραπάνω όροι αναλύονται ως εξής:
•

Ανασκόπηση

(review).

Επαλήθευση

της

καταλληλότητας,

της

επάρκειας,

και

της

αποτελεσµατικότητας των δραστηριοτήτων εκλογής και προσδιορισµού και των αποτελεσµάτων
των δραστηριοτήτων αυτών, αναφορικά µε την εκπλήρωση καθορισµένων απαιτήσεων, που
αφορούν ένα προς αξιολόγηση συµµόρφωσης αντικείµενο.
•

Επιβεβαίωση (attestation). Η έκδοση της δήλωσης (δηλ. πιστοποιητικού), βασισµένης σε
απόφαση που ακολουθεί την ανασκόπηση ότι η επαλήθευση των καθορισµένων απαιτήσεων
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έχει τεκµηριωθεί επαρκώς. Η τελική δήλωση αναφέρεται ως «δήλωση συµµόρφωσης»
εµπεριέχοντας τη διασφάλιση ότι οι καθορισµένες απαιτήσεις έχουν εκπληρωθεί.

Το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης συµµόρφωσης εφαρµόζεται κατά περίπτωση και είναι η
επιτήρηση (surveillance), δηλαδή η συστηµατική επανάληψη των δραστηριοτήτων αξιολόγησης
συµµόρφωσης, ως βάση της συντήρησης του κύρους της «δήλωσης συµµόρφωσης» (ISO
17000:2004).

3.6

Πιστοποίηση και ∆ιαπίστευση
Σύµφωνα µε το ISO 17000:2004 η Πιστοποίηση (certification) είναι επιβεβαίωση

τρίτου µέρους που αναφέρεται σε:
•

Προϊόντα

•

∆ιεργασίες

•

Συστήµατα

•

Άτοµα
Η πιστοποίηση ενός προϊόντος είναι δυνατό να είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την

κυκλοφορία του στην αγορά, όπως στην περίπτωση της εφαρµογής των οδηγιών νέας προσέγγισης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στα συµµορφούµενα προϊόντα χορηγείται η σήµανση CE, αλλά και
προαιρετική µε πρωτοβουλία του κατασκευαστή, ώστε να καταδειχθεί η συµµόρφωση του
προϊόντος µε µη υποχρεωτικά πρότυπα, ώστε να αποδεικνύεται η από µέρους του προµήθεια
προϊόντος ποιότητας. Σε κάθε χώρα λειτουργούν φορείς αξιολόγησης συµµόρφωσης, οι οποίοι
µε την σειρά τους έχουν αξιολογηθεί ώστε να έχουν το δικαίωµα χορήγησης πιστοποιητικών
συµµόρφωσης.
Η διαδικασία µέσω της οποίας οι φορείς πιστοποίησης αποκτούν το δικαίωµα χορήγησης των
πιστοποιητικών συµµόρφωσης ονοµάζεται διαπίστευση ή µε άλλα λόγια χρησιµοποιώντας την
διατύπωση του προτύπου ISO 17000:2004:
∆ιαπίστευση (accreditation) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται στο
φορέα αξιολόγησης συµµόρφωσης, προσδίδοντας επίσηµη τεκµηρίωση της ικανότητάς του να
διεξάγει καθορισµένες πράξεις (tasks) αξιολόγησης συµµόρφωσης.
Στην Ελλάδα φορέας διαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης A.E., µε τον
διακριτικό τίτλο E.ΣY.∆. και υπάγεται στο ΥΠΑΝ. Το E.ΣY.∆., ιδρύθηκε µε το N. 3066/2002 και
αποτελεί µετεξέλιξη του Eθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης, που λειτουργούσε στο YΠΑΝ από το
1994, µε τον ίδιο διακριτικό τίτλο. Το Ε.ΣΥ.∆. αποτελεί, µε βάση την ορολογία του ISO 17000, αρχή
αναγνώρισης (designating authority) δηλ. είναι φορέας που έχει ιδρυθεί από το κράτος ή
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υποστηρίζεται από το κράτος, µε σκοπό να αναγνωρίζει φορείς αξιολόγησης συµµόρφωσης. Το
Ε.ΣΥ.∆. έχει φυσικά το δικάιωµα να άρει προσωρινά, να κωλύει ή και να παύει οριστικά την
οποιαδήποτε αναγνώριση παρέχει.
Οι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς διαπίστευσης έχουν συστήσει την "Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη
∆ιαπίστευση" - " European co-operation for Accreditation" (ΕΑ), η οποία συντονίζει και επιβλέπει τις
δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο της ΕΑ συνάπτονται Πολυµερείς Συµφωνίες (Multi-lateral
Agreement - MLA) Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων
διαπίστευσης. Το Ε.ΣΥ.∆. επίσης έχει συνάψει MLAs µε τον ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation) και την IAF (International Accreditation Forum), ώστε να µπορεί να
παρέχει έγκυρη διαπίστευση σε εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων.
Τα εργαστήρια δοκιµών, ελέγχων και διακριβώσεων µετρητικών οργάνων, προκειµένου να
παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσµατα, πρέπει να διαπιστεύονται για τις υπηρεσίες τις οποίες
προσφέρουν και να κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστευσης. Η διαπίστευση αποτελεί την αναγνώριση
της ικανότητας ενός εργαστηρίου δοκιµών ή διακριβώσεων, βάσει του προτύπου ISO / IEC
17025:2005, να εκτελεί σωστά συγκεκριµένους τύπους δοκιµών ή διακριβώσεων, που
αναφέρονται στο «διαπιστευτήριο έγγραφο».
Το Εθνικό Συστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), µαζί µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ),
τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τους φορείς πιστοποίησης και τα διαπιστευµένα
εργαστήρια δοκιµών, ελέγχων και διακριβώσεων, που λειτουργούν στην χώρα, αποτελούν τις
βασικές υποδοµές ποιότητας στην Ελλάδα.
Στα σχήµατα / διαγράµµατα που ακολουθούν φαίνεται η διάρθρωση των βασικών υποδοµών
ποιότητας, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους.

3.7

Πηγές Ενηµέρωσης
Ο αναγνώστης µπορεί να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση µε τις

υποδοµές ποιότητας που αναπτύχθηκαν συνοπτικά στο παρόν εδάφιο, στις παρακάτω ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
http://www.european-accreditation.org
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/organismoi
http://www.elot.gr/bodies.htm
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ISO/IEC 17000: 2004, ISO/IEC GUIDE 60:2004
ISO/IEC 17001: 2005, ISO/PAS 17002: 2004, ISO/PAS 17003: 2004, ISO/PAS 17004: 2005
Φορέας ∆ιαπίστευσης
Φορέων Πιστοποίησης
ISO/IEC 17011:2003
ISO Guide 68:2002

Φορέας
Φορέας Πιστοποίησης
Πιστοποίησης Προϊόντων
Συστηµάτων
EN 45011/ISO Guide
Ποιότητας
65:1996 Rc2000
ISO Guide 62:1996/
ISO/ IEC GUIDE 23:1982
EN 45012
Rc2003
ISO Guide 66:1999
ISO/IEC GUIDE 28:2004
ISO 17021
Πιστοποίηση
Προϊόντων
ISO/IEC GUIDE 53:2005
ISO/IEC GUIDE 67:2004
(ΣΗΜΑΤΑ) ISO17030:2003

Πιστοποίηση
Συστηµάτων
∆ιαχείρισης

Φορέας
∆ιαπίστευσης
Εργαστηρίων
ISO Guide 58/
EN 45003

Φορέας
∆ιαπίστευσης
Φορέων
Επιθεώρησης
ISO/IEC 17010

Φορέας
Πιστοποίησης
Προσωπικού
ISO/IEC
17024:2003

Εργαστήρια
∆οκιµών &
∆ιακριβώσεων
ISO/IEC 17025 :2005
ISO/IEC GUIDE 43
Reconfirmed 2002

Φορείς
Επιθεώρησης
EN 45004
ISO 17020 : 1998 Reconfirmed 2002

Πιστοποίηση
Προσωπικού

∆οκιµές και
∆ιακριβώσεις

Επιθεωρήσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ISO / IEC 17050: 2004
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
EOTC : EUROPEAN ORGANISATION FOR CONFORMITY ASSESSMENT
WECC : WESTERN EUROPEAN CALIBRATION COOPERATION
EA :
EUROPEAN COOPERATION FOR ACCREDITATION
ILAC :
INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION
EAC :
EUROPEAN ACCREDITATION OF CERTIFICATION
EUROLAB :
EUROPEAN ORGANIZATION FOR TESTING LABORATORIES
IQNet : INTERNATIONAL QUALITY NETWORK

∆ΙΕΘΝΕΙΣ & ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,
ΠΡΟΤΥΠΩΝ, Ο∆ΗΓΙΩΝ
(ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI)

∆ΙΕΘΝΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ
∆ιεθνές Γραφείο Μέτρων και
Σταθµών (∆ΓΜΣ)

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ελληνικός Οργανισµός
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Εθνικό Συµβούλιο
∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆)

ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

∆ιακρίβωση
συσκευών

(ΕΙΜ)

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Είναι επίσηµα
έ

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Είναι επίσηµα
αναγνω- ρισµένος

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΠ)
Είναι επίσηµα

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Είναι επίσηµα
αναγνω- ρισµένος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Παρέχεται γραπτή διαβεβαίωση ότι η λειτουργία της /
του συµµορφώνεται µε τις προδιαγεγραµµένες
ή
ό
ύ
ά
Σηµείωση:

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ /
∆ΟΚΙΜΩΝ
Είναι επίσηµα
έ ό
∆ιακρίβωση συσκευών
και οργάνων

Εκτός του αναφεροµένου διεθνούς πλαισίου έχουν αναπτυχθεί από φορείς (π.χ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., κλπ.), για την κάλυψη των αναγκών τους, εξειδικευµένα πλαίσια
για την επίτευξη της ποιότητας (π.χ. πλαίσιο αναγνώρισης εργαστηρίων για τα δηµόσια έργα, κλπ.)
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ
+ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΦΟΡΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
∆ΟΚΙΜΩΝ

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΛΟΤ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΣΥ∆

ΕΙΜ

EUROPEAN
COOPERATION
FOR
ACCREDITATION

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
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ISO/IEC 17000: 2004

Conformity assessment – Vocabulary and general principles

ISO 17001: 2005

Conformity assessment – Impartiality – Principles and
requirements

ISO 17002: 2004

Conformity assessment – Confidentiality – Principles and
requirements

ISO 17003: 2004

Conformity assessment – Complaints and appeals – Principles
and requirements

ISO 17004: 2005

Conformity assessment – Disclosure of information – Principles
and requirements

ISO/IEC Guide 60:
2004

Conformity assessment – Code of good practice

ISO/IEC 17025: 2005

General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories

ISO/IEC Guide 43-1:
1997
Reconfirmed in 2002

Proficiency testing by inter laboratory comparisons – Part 1:
Development and operation of proficiency testing schemes

ISO/IEC Guide 43-2:
1997
Reconfirmed in 2002

Proficiency testing by inter laboratory comparisons – Part 2:
Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory
accreditation bodies

ISO/IEC 17020: 1998
Reconfirmed in 2002

General criteria for the operation of various types of bodies
performing inspection

ISO/IEC 17050-1:
2004

Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity –
Part 1: General requirements

ISO/IEC 17050-2:
2004

Conformity assessment – Supplier’s declaration of conformity –
Part 2: Supporting documentation

ISO/IEC Guide 23:
1982
Reconfirmed in 2003

Methods of indicating conformity with standards for third-party
certification systems

ISO/IEC Guide 28:
2004

Conformity assessment – Guidance on a third-party certification
system for products

ISO/IEC Guide 53:
2005

An approach to the utilisation of a supplier's quality system in
third party product certification

ISO/IEC Guide 65:
1996
Reconfirmed in 2000

General requirements for bodies operating product certification
systems

ISO/IEC Guide 67:
2004

Conformity assessment – Fundamentals of product certification

ISO/IEC 17021: 2006

General requirements for bodies operating assessment and
certification/registration of quality systems and of environmental
management systems (EMS)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ISO/IEC 17024: 2003

General requirements for bodies operating certification of
persons

ΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ISO Guide 27: 1983
Reconfirmed in 2003

Guidelines for corrective action to be taken by a certification body
in the event of misuse of its mark of conformity

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ,
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

∆ΟΚΙΜΕΣ
∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(SDoC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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(MRAs)
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ISO/IEC 17030: 2003

General requirements for third-party marks of conformity

ISO/IEC 17011: 2004

Conformity assessment – General requirements for accreditation
bodies accrediting conformity assessment bodies

ISO/IEC Guide 68:
2002

Arrangements for the recognition and acceptance of conformity
assessment results

