
Πολλές χώρες παγκόσµια βασίζονται σε µια διαδικασία που 
ονοµάζεται ∆ιαπίστευση Εργαστηρίου ως µέσο 

προσδιορισµού της τεχνικής επάρκειας. Η ∆ιαπίστευση 
Εργαστηρίου χρησιµοποιεί κριτήρια και διαδικασίες ειδικά 

σχεδιασµένα να καθορίσουν την τεχνική επάρκεια. 
Εξειδικευµένοι τεχνικοί πραγµατογνώµονες διενεργούν 

σχολαστική αξιολόγηση όλων των παραγόντων που µπορεί 
να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα δοκιµών ή διακριβώσεων.

Σε όλους τους ∆ιευθυντές/Στελέχη 
Εργαστηρίων, Επιστήµονες, Μηχανικούς, 
Επιθεωρητές/Αξιολογητές και Συµβούλους, 

Στο προσωπικό διαπιστευµένων ή υπό 
αίτηση διαπίστευσης εργαστηριών ή 
εργαστήριων που σχεδιάζουν να 
διαπιστευθούν κατά ISO/IEC 17025 

Προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την 
τεχνική ή ποιοτική διαχείριση των δοκιµών ή 
διακριβώσεων που εκτελούνται

Σε ποιους απευθύνεται

Τα κριτήρια βασίζονται στo διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο (ISO/IEC 17025) για τα εργαστήρια δοκιµών ή διακριβώσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται για 
την αξιολόγηση εργαστηρίων παγκόσµια. Φορείς ∆ιαπίστευσης Εργαστηρίων χρησιµοποιούν αυτό το πρότυπο για την αξιολόγηση των παραγόντων που 
σχετίζονται µε την ικανότητα ενός εργαστηρίου να παράγει ακριβή αποτελέσµατα δοκιµών και διακριβώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των: τεχνική 
επάρκεια του προσωπικού, αξιοπιστία και καταλληλότητα των µεθόδων ελέγχου, ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων και διακριβώσεων ως προς τα εθνικά 
πρότυπα, καταλληλότητα, διακρίβωση και συντήρηση του εξοπλισµού δοκιµών, περιβάλλον δοκιµών, δειγµατοληψία, µεταχείριση και µεταφορά των 
στοιχείων δοκιµής, διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσµάτων των δοκιµών και των διακριβώσεων. Η ∆ιαπίστευση Εργαστηρίου καλύπτει, επίσης, τα 
στοιχεία συστήµατος ποιότητας που σχετίζονται µε την αντίστοιχη πιστοποίηση κατά ISO 9001. Για να επιβεβαιώσουν την συνεχή συµµόρφωση, τα 
εργαστήρια διαπίστευσης επανεξετάζονται τακτικά προκειµένου να ελεγχθεί ότι διατηρούν τα πρότυπα τεχνογνωσίας. Τα εργαστήρια αυτά µπορεί, επίσης, 
να απαιτηθεί να συµµετάσχουν σε τακτικά προγράµµατα ελέγχου ικανότητας (διεργαστηριακά προγράµµατα), ως µέρος της συνεχιζόµενης απόδειξης των 
ικανοτήτων τους.

Η ∆ιαπίστευση Εργαστηρίου συνεπώς παρέχει ένα µέσο αξιολόγησης της ικανότητας των εργαστηρίων να διενεργούν συγκεκριµένους τύπους ελέγχων, 
µετρήσεων και διακριβώσεων. Επιτρέπει, επίσης, στο εργαστήριο να διαπιστώσει αν εκτελεί τις εργασίες του σωστά και µε βάση τα κατάλληλα πρότυπα. 
Εταιρείες παραγωγής µπορεί, επίσης, να χρησιµοποιούν τη διαπίστευση εργαστηρίου προκειµένου να επιβεβαιώσουν τους ελέγχους των προϊόντων που 
πραγµατοποιούνται στα εργαστήρια εντός των εγκαταστάσεών τους. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η διαπίστευση εργαστηρίου παρέχει επίσηµη 
αναγνώριση στα εργαστήρια, παρέχοντας έτσι έναν εύκολο τρόπο στους πελάτες να βρουν αξιόπιστες υπηρεσίες δοκιµών και διακριβώσεων, ικανές να 
καλύψουν τις ανάγκες τους. Το ISO/IEC 17025 είναι ένα πρότυπο αποκλειστικά για τη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας εργαστηρίων κάθε είδους. Με 
την εφαρµογή του προτύπου η επάρκεια του εργαστηρίου αναπτύσσεται µε σεβασµό προς το ανθρώπινο δυναµικό του, τον εξοπλισµό, τις µεθόδους και 
το περιβάλλον δοκιµών, κλπ.

Τα αποτελέσµατα δοκιµών ή διακριβώσεων ενός εργαστηρίου που έχει διαπιστευθεί σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 γίνονται αποδεκτά σε όλο τον κόσµο. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθύνεται στη διοίκηση και το προσωπικό διαπιστευµένων και µη εργαστηρίων και σε εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ISO 
9001, που θα ήθελαν να µάθουν περισσότερα για τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Εισαγωγή στη ∆ιαπίστευση Εργαστηρίου

Ικανότητες διαχείρισης και ηγεσίας του υπεύθυνου 
εφαρµογής του προτύπου, ώστε να οργανώσει 
όλες τις δραστηριότητες ποιότητας του 
εργαστηρίου.

Ερµηνεία, επεξήγηση και τεχνικές εφαρµογής του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2017.

Τεκµηρίωση και επικύρωση µεθόδων 
εργαστηριακών δοκιµών και µετρήσεων

Υπολογισµός αβεβαιότητας µετρήσεων

Μεθοδολογία ανάλυσης διακινδύνευσης

∆ιεργαστηριακά σχήµατα

∆ιαγράµµατα ελέγχου Ποιότητας (QC charts)

∆ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων

Απαιτήσεις Φορέων ∆ιαπίστευσης
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∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 6 Ηµέρες
Γλώσσα προγράµµατος: Αγγλική

Μεθοδολογία εκπαίδευσηςΠεριεχόµενα Προγράµµατος
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και 
εµπειρία στο χώρο των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης και κατ’ επέκταση των 
προτύπων. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν 
διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση και 
οµαδική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό οι 
συµµετέχοντες καλούνται να 
διεκπεραιώσουν οµαδικές και ατοµικές 
ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role 
playing exercises, που στόχο έχουν την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 
(διαχείριση χρόνου, οµαδικό πνεύµα, 
συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ 
αξιολόγησης και ένα ερωτηµατολόγιο 
ικανοποίησης διανέµονται στους 
συµµετέχοντες µε σκοπό την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης 
τους και της επίτευξης των σκοπών της.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ISO/IEC 17025:2017 – 
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COURSE ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν 
να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο 
ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, 
εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές 
εισφορές. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. 
Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα 
ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 
εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 


