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Περίληψη 
 
To Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια υιοθέτησης πολιτικής 
ποιότητας στις προσφερόµενες υπηρεσίες του, έχει αναπτύξει σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας σε εργαστήριά του µε σκοπό την παροχή επιστηµονικά έγκυρων και τεχνικά 
αξιόπιστων υπηρεσιών µέτρησης. Τα εργαστήρια αυτά, ακολουθώντας ένα σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών και µεθόδων µέτρησης, έχουν τη δυνατότητα να 
χορηγούν αξιόπιστα από πλευράς ορθότητας αποτελέσµατα, παρέχοντας  υπηρεσίες 
δοκιµών και µετρήσεων τόσο στην Ελληνική βιοµηχανία όσο και το εξωτερικό. 
Παράλληλα υποστηρίζουν πειραµατικά τις  δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του 
Κέντρου. Τα µέχρι σήµερα διαπιστευµένα εργαστήρια του ΚΑΠΕ είναι: το Εργαστήριο 
∆οκιµών Ανεµογεννητριών, το Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων ∆οµικών Στοιχείων 
& Υλικών και το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
& Εξοικονόµησης Ενέργειας. Η διαπίστευση των εργαστηρίων έχει πραγµατοποιηθεί 
βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO/IEC 17025 ενώ µεριµνάται η δυνατότητα 
βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών τους τόσο από πλευράς ποιότητας των 
αποτελεσµάτων των µετρήσεων όσο και από πλευράς διαδικασιών. 
Στο άρθρο παρουσιάζονται τα διαπιστευµένα εργαστήρια του ΚΑΠΕ καθώς και οι 
ενέργειες που ακολουθούνται για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων µέτρησης των 
εργαστηριακών διατάξεων/οργάνων τους. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: ∆ιαπιστευµένο εργαστήριο, ∆ιασφάλιση ποιότητας, Μετρήσεις, 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Eξοικονόµηση Eνέργειας. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
O όρος της ποιότητας είναι σήµερα ευρύτατα διαδεδοµένος σε όλες τις δραστηριότητες 
που αφορούν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο έλεγχος της ποιότητας - ο ορισµός της οποίας 
δίνεται ως: βαθµός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί απαιτήσεις 
[1] - πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις και εργαστήρια µε την εφαρµογή Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Όσον αφορά στα εργαστήρια ∆οκιµών και 
∆ιακριβώσεων, έχουν αναπτυχθεί πληθώρα προτύπων και οδηγιών µε σκοπό την 
αναγνώριση της ικανότητας του εργαστηρίου, ενώ από το 2000 ισχύει και εφαρµόζεται το 
εθνικό, ευρωπαϊκό καθώς και διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 το οποίο 
αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη (έως σήµερα) µορφή ελέγχου της εφαρµογής ενός 
συστήµατος ποιότητας, της τεχνικής ικανότητας και δυνατότητας παραγωγής αξιόπιστων 
και έγκυρων αποτελεσµάτων ενός εργαστηρίου [2, 3].  
 
To Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υιοθετώντας πολιτική ποιότητας 
στις προσφερόµενες υπηρεσίες του, έχει αναπτύξει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σε 
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εργαστήριά του µε σκοπό την παροχή επιστηµονικά έγκυρων και τεχνικά αξιόπιστων 
υπηρεσιών µέτρησης και την ικανοποίηση των πελατών του.  
 
2. ΤΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ 
 
Το ΚΑΠΕ είναι το εθνικό κέντρο για τις Aνανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την 
Oρθολογική Xρήση και την Eξοικονόµηση Eνέργειας (EE). Ο κύριος σκοπός του είναι η 
προώθηση των εφαρµογών AΠE/EE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε 
είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους παραπάνω τοµείς [4, 5]. 
 
Το ΚΑΠΕ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, έχει καταξιωθεί σε δύο κύρια τοµείς 
δράσεων: 
♦ Στη δράση του ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ/ΕΕ, όπου 

αφενός αναπτύσσει την εφαρµοσµένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, 
αφετέρου υποστηρίζει τεχνικά την αγορά για τη διείσδυση και εφαρµογή των νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών.  

♦ Στη δράση του ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου µελετά τα θέµατα ενεργειακού 
σχεδιασµού και πολιτικής για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας και  
αναπτύσσει την απαραίτητη υποδοµή για την υποστήριξη της υλοποίησης 
επενδυτικών προγραµµάτων ΑΠΕ και ΕΕ.  

 
Στα πλαίσια του Ερευνητικού και Τεχνολογικού του ρόλου, το ΚΑΠΕ αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο ανάµεσα στη βασική έρευνα και τη βιοµηχανία, συνεισφέροντας στην 
ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των 
εργαστηριακών υποδοµών, η εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε τρία   
εργαστήριά του και το άρτια καταρτισµένο προσωπικό εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα των παρεχόµενων αποτελεσµάτων των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα 
διαπιστευµένα εργαστήρια του ΚΑΠΕ παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  
 
2.1  Εργαστήριο ∆οκιµών Ανεµογεννητριών 
 
Το Εργαστήριο ∆οκιµών Ανεµογεννητριών προσφέρει υπηρεσίες µετρήσεων που 
καλύπτουν την περιοχή της αξιολόγησης απόδοσης και µέτρησης λειτουργικών 
χαρακτηριστικών ανεµογεννητριών καθώς και των µετρήσεων αιολικού δυναµικού. Το 
εργαστήριο συµβάλει στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του Τµήµατος 
Αιολικής Ενέργειας και αναλαµβάνει την εκτέλεση δοκιµών και µετρήσεων στα πλαίσια 
συµβολαίων µε φορείς της αγοράς. Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει από τον οργανισµό DAP (Deutsche Akkreditierrungs Pruffwessen) [6]. 
 
O κύριος εξοπλισµός του εργαστηρίου είναι: 

• Πεδίο δοκιµών Ανεµογεννητριών στην Αγ. Μαρίνα Λαυρίου. 
• Πεδίο δοκιµών πτερύγων α/γ για πτέρυγες µήκους έως 25m.  
• Μηχανή αξονικής φόρτισης δοκιµίων (Coupon testing machine), κατάλληλη για 

στατικές ή και δυναµικές δοκιµές φόρτισης δοκιµίων ή τµηµάτων. 
• Περισσότερες από 2000 µονάδες εξοπλισµού (αισθητήρες, µονάδες προσαρµογής 

σήµατος, µονάδες τηλεµετρίας, καταγραφικά, όργανα υποστήριξης, κλπ).  
• Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης µε χώρο για συναρµολόγηση, συντήρηση και 

έλεγχο µετρητικών συστηµάτων επιφανείας 40 m2. 
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Παρεχόµενες υπηρεσίες 
 
Το πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαµβάνει δοκιµές που καλύπτουν µεγάλο 
εύρος της αιολικής µηχανικής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι µετρήσεις και 
δοκιµές που περιλαµβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης. 
 
Α. Μέτρηση καµπύλης ισχύος α/γ  
 
Σειρά µετρήσεων µε στόχο την 
συσχέτιση της παραγόµενης ενέργειας µε 
την ταχύτητα του ανέµου. Για το 
καθορισµό της καµπύλης ισχύος 
µετρούνται η ενεργός ισχύς που 
παράγεται από την α/γ, η ταχύτητα και η 
διεύθυνση του ανέµου σε ύψος ίσο µε το 
ύψος πλήµνης της α/γ. Για την αναγωγή 
της µετρούµενης ισχύος σε κανονικές 
συνθήκες πυκνότητας αέρα µετρούνται 
επίσης η θερµοκρασία και η 
ατµοσφαιρική πίεση.  
 
 

Σχήµα 1. Καµπύλη ισχύος α/γ 

Β. Μετρήσεις µηχανικών φορτίων σε ανεµογεννήτριες 
 
Μετρήσεις µηχανικών φορτίων σε 
τµήµατα της α/γ, συσχέτιση µε ποιοτικά 
και ποσοτικά χαρακτηριστικά του 
ανέµου (ταχύτητα, ένταση τύρβης κλπ) 
και λειτουργικά χαρακτηριστικά της α/γ 
(ταχύτητα περιστροφής µε στόχο την 
ανάλυση της δυναµικής και κοπωτικής 
συµπεριφοράς της α/γ.    
 

 

Σχήµα 2. Μηχανική βαθµονόµηση 
αισθητήρων φορτίων σε α/γ 

 
Γ.  Μετρήσεις θορύβου εκπεµπόµενου από ανεµογεννήτρια στην πηγή ή στην θέση 

του αποδέκτη 
 
Μέτρηση του θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία της ανεµογεννήτριας και συσχέτισή 
του µε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανέµου και των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών της α/γ.     
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25

Reference wind speed (m/sec) 

-100

0

100

200

300

400

500

Ac
tiv

e 
el

ec
tri

ca
l p

ow
er

 (k
W

) 

Air density  1.225 kgr/m3



 

 
1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας                                                                                           Σελ.  468 

∆. Μετρήσεις ποιότητας ισχύος α/γ  
 
Σειρά µετρήσεων µε στόχο την συσχέτιση χαρακτηριστικών ποιότητας (διακυµάνσεις 
τάσης, αρµονικές, συντελεστής φορτίου κλπ) της παραγόµενης ισχύος µε την ταχύτητα 
του ανέµου και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της α/γ.    
 
Ε.  Πειραµατικός προσδιορισµός στατικής αντοχής και πειραµατικός 

προσδιορισµός δυναµικής συµπεριφοράς πτερύγων α/γ 
 
Εφαρµογή στατικής ή δυναµικής 
φόρτισης για την επιβεβαίωση της 
στατικής αντοχής ή τον υπολογισµό των 
ιδιοσυχνοτήτων αντίστοιχα της  
πτέρυγας.   
 

Σχήµα 3. ∆οκιµή στατικής φόρτισης 
πτέρυγας 

 
ΣΤ. Βαθµονόµηση ανεµόµετρων   
 
Μέτρηση του σήµατος εξόδου ανεµοµέτρου κάτω από συνθήκες που είναι σαφώς 
καθορισµένες µε στόχο τον υπολογισµό της συνάρτησης µεταφοράς του οργάνου. Οι 
βαθµονοµήσεις γίνονται στην αεροσήραγγα του ΚΑΠΕ.  
 
Ζ. Μέτρηση αιολικού δυναµικού περιοχής  
 
Μακροχρόνιες µετρήσεις ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου σε συγκεκριµένη θέση µε 
στόχο την εκτίµηση του αιολικού δυναµικού.  
 
2.2  Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων ∆οµικών Στοιχείων & Υλικών 
 
Το Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων ∆οµικών Στοιχείων & Υλικών  πραγµατοποιεί 
ενεργειακές µετρήσεις θερµικών χαρακτηριστικών δοµικών στοιχείων και υλικών. Στόχος 
του εργαστηρίου είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών προς τον βιοµηχανικό – κατασκευαστικό 
τοµέα για τον έλεγχο των προϊόντων τους σχετικά µε την ενεργειακή τους απόδοση και 2) 
η τεχνική υποστήριξη προς τον βιοµηχανικό – κατασκευαστικό χώρο για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) [7]. 
 
Ο κύριος εξοπλισµός του εργαστηρίου ενδεικτικά περιλαµβάνει: ∆ιάταξη 
Προστατευµένης Θερµής Πλάκας, ∆ιάταξη Προστατευµένου Θερµού Κιβωτίου,  
εξοπλισµό για διαστατικές µετρήσεις, µετρήσεις µάζας, κ.α. 
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Παρεχόµενες υπηρεσίες 
 
Το πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαµβάνει δοκιµές για τον προσδιορισµό 
ενεργειακών παραµέτρων δοµικών στοιχείων και υλικών. Οι δοκιµές αυτές είναι: 
 
Α.  Μέτρηση συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας, λ, και θερµικής αντίστασης, R, 

υλικού 
 
Η µέτρηση του συντελεστή θερµικής 
αγωγιµότητας, λ, και της θερµικής 
αντίστασης, R, ενός δοµικού υλικού ή 
προϊόντος πραγµατοποιείται µε χρήση 
της ∆ιάταξης Προστατευµένης Θερµής 
Πλάκας (Guarded Hot Plate) [σχήµα 4]. 
Η ∆ιάταξη είναι τύπου δύο δοκιµίων, 
θερµοκρασιακού εύρους µετρήσεων από 
-10 έως +80 oC, και το πεδίο εφαρµογής 
µετρήσεων είναι: 
1) Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, 
λ: από 0.02 W.m-1.K–1 µέχρι 3.5  
W.m-1.K–1 
2) Θερµική αντίσταση, R: από 0.03 
m2.K.W-1 µέχρι 6.0 m2.K.W-1 
 

 
Σχήµα 4. Η διάταξη Προστατευµένης 

Θερµής Πλάκας 
 
Β.  Μέτρηση συντελεστή θερµικής διαπερατότητας, κ (ή U) και θερµικής 

αντίστασης, R, δοµικού στοιχείου 
 
Η µέτρηση του συντελεστή θερµικής διαπερατότητας, κ (ή U) και της θερµικής 
αντίστασης, R, του δοµικού στοιχείου πραγµατοποιείται µε τη ∆ιάταξη Προστατευµένου 
Θερµού Κιβωτίου (Guarded Hot Box) [σχήµα 5]. Η ∆ιάταξη ενδείκνυται για τον 
προσδιορισµό της ενεργειακής συµπεριφοράς οµογενών και ετερογενών τοιχοποιιών, 
θυρών και συστηµάτων υαλοπετασµάτων. Έχει δυνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασίες 
από –20 έως +80 °C (για να καλύπτει το εύρος των θερµοκρασιών που συναντώνται στα 
δοµικά στοιχεία) και το πεδίο εφαρµογής µετρήσεων είναι: 

1) Συντελεστής θερµικής διαπερατότητας, κ: από 0.1 W.m-2.K-1 έως 6 W.m-2.K-1 

2) Θερµική αντίσταση, R: από 0.3 m2.K.W-1 έως 5 m2.K.W-1 
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Σχήµα 5. Η διάταξη Προστατευµένου Θερµού Κιβωτίου 

 
 
2.3 Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας & 

Εξοικονόµησης Ενέργειας 
 
Το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας & 
Εξοικονόµησης Ενέργειας πραγµατοποιεί µετρήσεις απόδοσης φωτοβολταϊκών και 
ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων, µετρήσεις του βαθµού απόδοσης λεβήτων και 
ανίχνευση θερµικών ανοµοιοµορφιών σε κελύφη κτιρίων. Σκοπός του εργαστηρίου είναι 
η διενέργεια ποικίλων ενεργειακών µετρήσεων σε ενδιαφερόµενους χρήστες συστηµάτων 
παραγωγής ή διαχείρισης ενέργειας. Οι υπηρεσίες του εργαστηρίου αφορούν 
παραγωγικούς φορείς (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, κ.λ.π.) και µεγάλα κτίρια, όπως 
ξενοδοχεία, δηµόσια κτίρια, νοσοκοµεία, σχολεία, κ.α. Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί 
για τις υπηρεσίες που προσφέρει από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) [7]. 
 
Ο κύριος εξοπλισµός του εργαστηρίου ενδεικτικά περιλαµβάνει: Φορητούς αναλυτές 
καυσαερίων, αναλυτές ηλεκτρικών παραµέτρων, θερµοκάµερα, φασµατοφωτόµετρο, 
παροχόµετρα υπερήχων, κ.α.. 
 
Παρεχόµενες υπηρεσίες 
 
Το πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαµβάνει τις κάτωθι δοκιµές: 
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Α.  Εκτίµηση απωλειών θερµότητας στα καυσαέρια λεβήτων ατµού, θερµού νερού 
και   ρευστών µεταφοράς θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας 

 
Η παραπάνω υπηρεσία αφορά λέβητες 
ονοµαστικής ισχύος >44kW που 
τροφοδοτούνται µε συµβατικά ή µη 
καύσιµα (στερεά, υγρά ή αέρια) σε 
συνθήκες συνεχούς ή διαλείπουσας 
λειτουργίας. Με την εκτίµηση των 
θερµικών απωλειών στα καυσαέρια είναι 
δυνατός ο υπολογισµός του εσωτερικού 
βαθµού απόδοσης του λέβητα. 

 

 

 

   

Σχήµα 6. ∆οκιµή µέτρησης απόδοσης 
λέβητα 

 

Β.  Ποιοτική ανίχνευση θερµικών ανοµοιοµορφιών και επιφανειακής θερµοκρασίας 
µε τη χρήση θερµογραφικής µεθόδου 

 
Η υπηρεσία αυτή αφορά κελύφη 
οποιασδήποτε κτιριακής εγκατάστα-σης 
ενώ το φάσµα των µετρούµενων 
θερµοκρασιών είναι από –40oC έως 
+120oC. Με τη χρήση της µεθόδου αυτής 
είναι δυνατή η εκτίµηση της 
θερµοµόνωσης σε κτιριακά κελύφη και η 
επισήµανση τυχόν θερµικών απωλειών 
σε αυτά. 

 
 
 
Γ.  Μέτρηση απόδοσης και εκτίµηση της ετήσιας παραγόµενης ενέργειας (ΕΠΕ) σε 

φωτοβολταϊκά συστήµατα 
 
Η µέτρηση της απόδοσης γίνεται σε 
φωτοβολταϊκά συστήµατα αυτόνοµα ή 
διασυνδεδεµένα στο εθνικό ή στο τοπικό 
δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο 
IEC 61724. Η εκτίµηση της ΕΠΕ αφορά 
φωτοβολταϊκά συστήµατα διασυνδεδε-
µένα στο εθνικό ή στο τοπικό δίκτυο και 
βασίζεται εν µέρει στο πρότυπο IEC 
1400-12(FDIS 1997). Η υπηρεσία 
παρέχεται σε πελάτες που ενδιαφέρονται 
να προσδιορίσουν την τρέχουσα 
απόδοση της µονάδας τους ή να 
εκτιµήσουν την ετήσια παραγωγή 
ενέργειας. 

  

Σχήµα 8. ∆οκιµή µέτρησης απόδοσης 
Φ/Β συστήµατος 

 
 
 

30.2°C

36.3°C

32

34

36

SP01*
SP02*

SP03*

SP04*

SP05*

SP06*

SP07*

LI01

LI02

AR01SP08*

SP09* SP10* SP11*

 

Σχήµα 7. ∆οκιµή θερµογράφησης κτιριακού 
κελύφους 
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∆. Μέτρηση της απόδοσης και προσδιορισµός της ετήσιας παραγόµενης ενέργειας 
σε  κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

 
Οι µετρήσεις αναφέρονται σε κλειστά  
ηλιακά συστήµατα βεβιασµένης 
κυκλοφορίας ″forced-circulation system″ 
- ″direct or indirect system″ - ″close 
system″, όπως  ορίζoνται στο πρότυπο 
ISO 9488:1999.  
Η υπηρεσία παρέχεται σε πελάτες που 
ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν ένα εκ 
των παρακάτω  µεγεθών: 

• Παραγόµενη ενέργεια σε 
καθορισµένο χρόνο. 

• Βαθµός απόδοσης του 
συστήµατος. 

Σχήµα 9. ∆οκιµή µέτρησης απόδοσης 
ενεργητικού ηλιακού συστήµατος 

 
3. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
   
Τα παραπάνω εργαστήρια έχουν διαπιστευθεί σύµφωνα µε τα κριτήρια του προτύπου 
ISO/IEC 17025 ως Εργαστήρια δοκιµών και µετρήσεων. Βασικό εργαλείο για την 
διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι το Σύστηµα ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας το οποίο θέτει τις βασικές αρχές της Πολιτικής Ποιότητας, καθορίζει τις 
µεθόδους που ακολουθούνται κατά την εκτέλεση των δοκιµών ή µετρήσεων ενώ 
παράλληλα συστηµατοποιεί την τεκµηρίωση της εφαρµογής τους. Βασικά στοιχεία του 
Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του κάθε εργαστηρίου είναι: 

α) Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας  

Καθορίζει την δοµή του Σ∆Π, ∆ίνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την Πολιτική 
Ποιότητας και περιγράφει τις θεµελιώδεις λειτουργίες του εργαστηρίου. 

β) Τεκµηρίωση µεθόδων  

Για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία δοκιµών - µετρήσεων υπάρχει αναλυτική γραπτή 
διαδικασία ∆οκιµής η οποία περιγράφει µε σαφήνεια τις απαιτήσεις σε εξοπλισµό και 
την ακριβή µεθοδολογία για την εκτέλεση της συγκεκριµένης δοκιµής. Επίσης 
περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού της αβεβαιότητας της µέτρησης. 
Εκτίµηση για την αβεβαιότητα της µέτρησης συνοδεύει κάθε Έκθεση ∆οκιµής.  

γ) Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων  

Όλος ο εξοπλισµός του εργαστηρίου διακριβώνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζεται 
αδιάσπαστη αλυσίδα συσχέτισης µε Εθνικά ή ∆ιεθνή πρότυπα αναφοράς.  

δ) Συµµετοχή σε διεργαστηριακές δοκιµές 

Το εργαστήριο πρέπει να συµµετέχει σε ∆ιεργαστηριακές ∆οκιµές για την διασφάλιση 
της συσχέτισης των δοκιµών και µετρήσεων. 

ε) Εκπαίδευση προσωπικού  

Εκπονείται και εφαρµόζεται ετήσιο τακτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού 
µε στόχο την διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας του.  

στ) Σύστηµα τεκµηρίωσης εξοπλισµού  
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Η κατάσταση (θέση αποθήκευσης ή λειτουργίας, ιστορικό µετακινήσεων, ελέγχων, 
επισκευών και διακριβώσεων) του εξοπλισµού παρακολουθείται και καταγράφεται σε 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. 

 
Η διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων των δοκιµών / 
µετρήσεων αποτελεί το βαθύτερο στόχο των εργαστηρίων. Για την κατοχύρωση των 
αποτελεσµάτων τα εργαστήρια πραγµατοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους 
ποιότητας. Οι κύριες εξεταζόµενες παράµετροι είναι: 
 
Εγκυρότητα µεθόδων: Τα διαπιστευµένα εργαστήρια του ΚΑΠΕ ακολουθούν πρότυπες 
µεθόδους, οι οποίες είτε εφαρµόζονται απαρεγκλίτως, είτε σε περίπτωση που χρήζουν 
τροποποιήσεων υπάρχει η απαραίτητη τεκµηρίωση.   
 
Στελέχωση εργαστηρίων: Όλες οι δοκιµές - µετρήσεις πραγµατοποιούνται από 
καταρτισµένο προσωπικό, ικανό να διασφαλίσει ότι η δοκιµή - µέτρηση διεξήχθη άρτια 
και βάσει των πρότυπων µεθόδων. Ταυτόχρονα, η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού 
των εργαστηρίων εξασφαλίζει την διεύρυνση του γνωστικού πεδίου τόσο σε θέµατα 
αµιγώς σχετιζόµενα µε τις υφιστάµενες δοκιµές - µετρήσεις όσο και µε την υλοποίηση 
καινοτόµων εφαρµογών µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαστηρίων. 
 
Εργαστηριακοί χώροι και περιβαλλοντικές συνθήκες: Αρκετές δοκιµές - µετρήσεις 
πραγµατοποιούνται εντός των εργαστηριακών χώρων του ΚΑΠΕ. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση µεριµνάται η διασφάλιση των καταλλήλων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως 
αυτές ορίζονται στις πρότυπες µεθόδους. Ωστόσο, ορισµένες εξ΄ αυτών δύναται να 
διεξαχθούν εκτός των εργαστηριακών χώρων, οπότε κι ακολουθείται κατάλληλο σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας των αποτελεσµάτων.  
 
Εξοπλισµός και αξιοπιστία:  Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός των εργαστηρίων αποτελεί 
έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες εγκυρότητας κι αξιοπιστίας των 
αποτελεσµάτων των δοκιµών / µετρήσεων. Ο εξοπλισµός επιλέγεται βάσει των 
απαιτήσεων της εκάστοτε δοκιµής / µέτρησης, ελέγχεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα 
ως προς την καταλληλότητα και τη λειτουργία του. Η αξιοπιστία των παραγόµενων 
αποτελεσµάτων επιβεβαιώνεται µε τη χρήση πρότυπων µεθόδων και συσκευών από 
εξειδικευµένο προσωπικό.  
 
Αντικείµενα προς δοκιµή / µέτρηση:  Το εκάστοτε αντικείµενο ελέγχεται ποιοτικά η/και 
ποσοτικά µε σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας διεξαγωγής της δοκιµής / µέτρησης.  
 
Όλες οι παραπάνω παράµετροι συνδράµουν στην βελτίωση τόσο της οργάνωσης και 
καλύτερης λειτουργίας του εργαστηρίου όσο και της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων που 
παρέχουν. 
 
4. ΣΥΝΟΨΗ  
 
Τα διαπιστευµένα εργαστήρια του ΚΑΠΕ έχουν αναπτύξει και εφαρµόζουν σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας το οποίο καλύπτει ανάγκες δοκιµών και µετρήσεων στους τοµείς 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης Ενέργειας. 
 
Το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας που ακολουθούν τα εργαστήρια πληροί τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025, διασφαλίζοντας την ποιότητα των 
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παρεχόµενων υπηρεσιών τους µε τον προσδιορισµό διαδικασιών και µεθόδων κατά την 
εκτέλεση µιας δοκιµής και συστηµατοποιώντας την τεκµηρίωση της εφαρµογής αυτών. 
 
Η ποιότητα των µετρήσεων και των παρεχόµενων αποτελεσµάτων αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα ικανότητας των εργαστηρίων, ο οποίος ελέγχεται συστηµατικά µέσω 
διαδικασιών, ελέγχων του εξοπλισµού και των οργάνων µέτρησης, της ιχνηλασιµότητας 
των µετρήσεων καθώς και της εκτίµησης της αβεβαιότητας µέτρησης. 
 
Τέλος, το ΚΑΠΕ, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σηµασία της ποιότητας στη δοµή, 
οργάνωση και λειτουργία ενός εργαστηρίου καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει, 
δραστηριοποιείται στη διεύρυνση των διαπιστευµένων υπηρεσιών σε περισσότερα 
εργαστήριά του. 
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