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ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ
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Σε μία αγορά όπως η Ελλάδα διαφαίνεται όλο και πιο πολύ η ανάγκη για την ύπαρξη
αξιόπιστων εργαστήριων διακρίβωσης που να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν
υπηρεσίες σε ένα ολοένα και πιο διευρυμένο πεδίο μετρήσεων.
Στην Ελλάδα λειτουργούν αυτή την περίοδο τουλάχιστον δεκαεννιά (19) Εργαστήρια
Διακρίβωσης, αρκετά εκ των οποίων είναι διαπιστευμένα σε μία ή περισσότερες
παραμέτρους διακρίβωσης (π.χ. ζυγοί, φασματοφωτόμετρα, θαλάμοι κ.οκ.).
Με αυτή την παρουσίαση θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε ένα τρόπο δημιουργίας
και οργάνωσης ενός αξιόπιστου εργαστηρίου διακρίβωσης.
Τι είναι αυτό όμως που μπορεί να κάνει ένα εργαστήριο διακρίβωσης αξιόπιστο; Πως
μπορεί να λειτουργεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον που όλο και διευρύνεται;
Έχει γίνει μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης των σημαντικότερων παραγόντων που
δίνουν, από την κάθε μεριά του ο καθένας, ένα στοιχείο αξιοπιστίας σε ένα εργαστήριο
διακρίβωσης.
Έτσι λοιπόν οι παράγοντες που συνθέτουν ένα αξιόπιστο εργαστήριο διακρίβωσης, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι:
• Ανθρώπινοι Πόροι,
• Εργαστηριακός Εξοπλισμός,
• Κτηριακές Υποδομές,
• Περιβαλλοντικές συνθήκες,
• Αποθηκευτικοί χώροι,
• Διαχείριση Πελατολογίου & Βάση Δεδομένων Οργάνων Πελατών,
• Μεθοδολογίες Διακρίβωσης,
• Ινχηλασιμότητα,
• Σύστημα Ποιότητας & Πεδίο Διαπίστευσης,
1. Ανθρώπινοι Πόροι
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την σωστή δημιουργία και κατά
συνέπεια την λειτουργία ενός αξιόπιστου εργαστηρίου διακρίβωσης είναι οι ανθρώπινοι
πόροι. Το εργαστήριο θα πρέπει να αποτελείται από κατάλληλο και ειδικευμένο
προσωπικό που να μπορεί να αντεπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε ειδικές
απαιτήσεις αν χρειαστεί.
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Ένα τυπικό οργανόγραμμα ενός τέτοιου εργαστηρίου φαίνεται στην Σχήμα 1.

Σχήμα 1 ‐ Τυπικό Οργανόγραμμα

Βάσει του οργανογράμματος το εργαστήριο μπορεί να επιμεριστεί ως ακολούθως:
2. Τμήμα Πωλήσεων.
Το τμήμα αυτό θα ασχολείται με τις προσφορές των πελατών και με την διερεύνηση των
δυνατοτήτων μέτρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Σε αυτό το τμήμα
ενσωματώνονται το οικονομικό σκέλος του εργαστηρίου (π.χ. τιμολογήσεις, αποστολές
κ.α.), το τμήμα διαχείρισης του συστήματος ποιότητας καθώς και η γραμματεία για την
άμεση επικοινωνία με τον πελάτη.
Το συνολικό προσωπικό σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να είναι 4 άτομα όπως
παρακάτω:
1. Υπεύθυνος Προσφορών & Επικοινωνίας των Πελατών.
2. Γραμματεία.
3. Οικονομικός Διαχειριστής.
4. Επιβλέπων του Τμήματος και ΥΔΠ..
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού στο τμήμα πωλήσεων μπορεί
να ανέρχεται στο ποσό των 130 000,00 €.
Το τεχνικό τμήμα: Το τμήμα αυτό θα ασχολείται αποκλειστικά με τις διακριβώσεις
οργάνων και την διαχείριση τους και μπορεί να αποτελείται από:
1. Το υπεύθυνο παραλαβής οργάνων. Θα είναι υπεύθυνος για την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή οργάνων, τον διαχωρισμό τους ανά μέγεθος μέτρησης (π.χ. ηλεκτρικά,
θερμοκρασία, πίεση κ.α.). Παρακολουθεί την ροή των εργασιών και ενημερώνει το
πελάτη σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων πότε τα όργανα είναι έτοιμα. Είναι
υπεύθυνος για την εισαγωγή στη βάση δεδομένων των στοιχείων οργάνων ανά
πελάτη.
2. Το Τεχνικό Διευθυντή. Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των
εργαστηρίων. Αναλαμβάνει και ο ίδιος διακριβώσεις, δημιουργεί πλάνο για
επισκέψεις στον πελάτη για επιτόπου διακριβώσεις, καθοδηγεί και εκπαιδεύει του
τεχνικούς σε θέματα διακρίβωσης. Διερευνά την δυνατότητα νέων μεθοδολογιών
μέτρησης καθώς και την ανανέωση του σχετικού εξοπλισμού αναφοράς.
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3. Τεχνικοί Διακρίβωσης: Απαραίτητοι για την υλοποίηση των εργασιών διακρίβωσης. Ο
τελικός αριθμός τους ποικίλει ανάλογα με την δυνατότητα του κάθε εργαστηρίου. Για
ένα εργαστήριο που ασχολείται για παράδειγμα με Διακριβώσεις Φυσικών Μεγεθών
(διαστάσεις, μάζα, ροπή), Πίεσης, Θερμοκρασίας, Πίεσης, Ηλεκτρικών Μεγεθών,
Δύναμης, θεωρείται ότι ένας τεχνικός ανά μέγεθος κρίνεται ικανοποιητικό. Είναι
δεδομένο όμως ότι κάθε τεχνικός θα διαθέτει την δυνατότητα να υλοποιεί
διακριβώσεις και σε άλλα μεγέθη ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού στο τεχνικό τμήμα για 8-9
άτομα μπορεί να ανέρχεται στο ποσό των 270 000,00 ως 280 000,00 €.
Άρα μιλάμε για ένα εργαστήριο με ετήσια αρχικά λειτουργικά έξοδα προσωπικού 410
000,00€
3. Εξοπλισμός
Η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την διενέργεια διακριβώσεων αποτελεί επίσης
σημαντικό παράγοντα για την δημιουργία και λειτουργία ενός εργαστηρίου διακρίβωσης.
Το κόστος της προμήθειας τέτοιου εξοπλισμού μπορεί να φτάσει ως τα 100 000,00 €.
Μετρήσεις Θερμοκρασίας: Το κόστος του εξοπλισμού ποικίλει ανάλογα με
τις δυνατότητες του εργαστηρίου. Για παράδειγμα το
κόστος προμήθειας ενός Dry Block Calibrator εύρους
μέτρησης από -45 oC ως 145oC (Εικόνα 2) ανέρχεται σε 6
000,00 €
Εικόνα 2 ‐ Datalogger

Εικόνα 1

Αισθητήρες θερμοαντιστάτης Pt100 διαφόρων διαμετρημάτων και μήκους Temp Block
Calibrator
με κόστος από 100 ως 1000€.
Αισθητήρες θερμοστοιχείων διαφόρων διαμετρημάτων, μήκους και τύπου (K, J, N κ.α.)
με κόστος από 100 ως 1000€.
Καταγραφικά θερμοκρασίας ακρίβειας 0,1oC (Εικόνα 1) για πολλαπλές καταγραφές
θαλάμων. Ένας αριθμός 9-10 τεμαχίων καλύπτει της απαιτήσεις του προτύπου DKD-R 57 με κόστος προμήθειας περίπου 3000,00 €.
Προαιρετικά η ύπαρξη θαλάμου ελεγχόμενων περιβαλλοντικών
μετρήσεων (Εικόνα 3) βοηθά το εργαστήριο σε μια καλύτερη
παραγωγική διαδικασία. Κόστος από 10 000,00€
Σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τον εξοπλισμό
μέτρησης υγρασίας, όπως καταγραφικά υγρασίας με κόστος από
Εικόνα 3 ‐ Θάλαμος
400,00€.
Μετρήσεις Ηλεκτρικών Μεγεθών: Εδώ τα κόστη προμήθειας
εξοπλισμού εκτοξεύονται στα ύψη, γι’ αυτό και υπάρχουν λίγα
εργαστήρια που μπορούν να υποστηρίξουν ηλεκτρικές μετρήσεις.
Εικόνα 4
Συσκευές όπως multifunction calibrator (Εικόνα 4), power meters,
Multifunction Calibrator
frequency counters, shunts,πρότυπες αντιστάσεις & πυκνωτές, είναι
δυνατόν να φτάσουν το κόστος ενός τέτοιου εργαστηρίου πάνω από 80 000,00 €.
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Μετρήσεις Πίεσης: Ένα ενδεικτικό και αισθητήρες πίεσης σε διάφορες κλίμακες
αποτελούν μία ικανοποιητική αρχή για ένα τέτοιο εργαστήριο.
Από εκεί και πέρα η ύπαρξη dead weight testers δίδει μία επιπλέον βαρύτητα στο
εργαστήριο και στις δυνατότητες μέτρησης υψηλού επίπεδου και βοηθά στην εσωτερική
διακρίβωση των αισθητήρων πίεσης.
Μετρήσεις Δύναμης: Για την δημιουργία ενός τέτοιου εργαστηρίου
απαιτείται τουλάχιστον μία δυναμοκυψέλη ικανότητας ως 2500kN
για μηχανές θλίψης. Επιπλέον χρειάζονται διάφοροι τύποι τόσο για
εφελκυσμό όσο και για κάμψη.
Απαραίτητες κρίνονται και διάφορες διατάξεις και ιδιοκατασκευές
για την συμβατότητα των δυναμοκυψελών μέτρησης με την μηχανές Εικόνα 5 ‐ Δυναμοκυψέλη
εφελκυσμού, κάμψης και θλίψης. Και σε αυτή την περίπτωση το κόστος μπορεί να
ξεπεράσει τις 20 000,00 €.
Μετρήσεις Διαστατικών: Πρότυπα πλακίδια,
πρότυπα μήκη, μεμβράνες προκαθορισμένου
πάχους, πρότυπες γωνίες, παχύμετρα &
μικρόμετρα αναφοράς αποτελούν την αρχή για Εικόνα 6 ‐ Gauge Blocks
το στήσιμο ενός τέτοιου εργαστηρίου. Κόστος
από 10 000,00 €
Πέραν αυτών, για να σέβεται ένα εργαστήριο τον εαυτό του αλλά και
Εικόνα 7
τους πελάτες τους, θα πρέπει να υπάρχει ένας υψομετρικός μετρητής
Πλάκα επιπεδότητας
μήκους με ανάλυση κάτω από 200nm, ένας profile projector (Εικόνα
8) κόστους προμήθειας από 15 000,00€ ως 20 000, 00 € για διάφορες ειδικές μετρήσεις
(π.χ. διαμέτρους, γωνίες, ράδια κ.α.) καθώς και η ύπαρξη μίας πλάκας επιπεδότητας
(Εικόνα 7).
Αυτό που κρίνεται ως απαραίτητο είναι ένας χώρος στον οποίον θα
υπάρχουν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας (20 οC
±1 οC) και υγρασίας (50%RH ±10%RH. Το κόστος ενός τέτοιου χώρου
ξεκινάει από 5 000,00 €.
Μετρήσεις Μάζας & Όγκου: Η ύπαρξη ενός ζυγού
(Εικόνας 9) 5 ή 6 δεκαδικών μέχρι τα 120g κρίνεται
Εικόνα 8
απαραίτητη όπως και ενός ζυγού 5kg υψηλής ανάλυσης.
Profile Projector
Εφόσον επιθυμούμε να υλοποιούνται διακριβώσεις βαρών
και όγκου πάνω από 5kg και 5l αντίστοιχα ένας μεγαλύτερος ζυγός κρίνεται
απαραίτητος.

Εικόνα 9 ‐ Ζυγός

4. Κτηριακές Υποδομές
Εργαστήρια που ασχολούνται με πολλά μεγέθη διακριβώσεων θα πρέπει να έχουν τις
κατάλληλες κτηριακές υποδομές. Ιδανικοί χώροι είναι εκείνοι στους οποίους για κάθε
μέγεθος μέτρησης (π.χ. Διαστατικά, Πίεση, Ηλεκτρικά) υπάρχει και ο αντίστοιχός χώρος
στον οποίον θα υλοποιούνται οι σχετικές μετρήσεις (π.χ χώρος μετρήσεων θερμοκρασίας,
ηλεκτρικών μετρήσεων κ.α.).
Ένας διαμορφωμένος χώρος 250m2, μπορεί να κριθεί ικανοποιητικός για την δημιουργία
4-5 χώρων διαφορετικών εργαστηρίων, του τμήματος πωλήσεων και του τμήματος
εισαγωγής οργάνων.
Το κόστος διαμόρφωσης ενός τέτοιου χώρου μπορεί να κυμανθεί από 20 000,00 € ως 40
000,00€ ανάλογα με πως επιθυμούμε να διαμορφωθεί.
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Στο Σχήμα 2 φαίνεται ένα προσχέδιο διευθέτησης χώρων ενός τέτοιου εργαστηρίου:

Σχήμα 2 – Τυπικός Σχεδιασμός Εργαστηρίου

5. Περιβαλλοντικές συνθήκες
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι σημαντικές ανάλογα με την περίσταση και το μέγεθος
μέτρησης. Η πλειονότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών μπορεί να επιτευχθεί με απλά
κλιματιστικά, αλλά με σωστή τοποθέτηση και χρήση συστήματος καταγραφής
θερμοκρασίας υγρασίας σε πραγματικό χρόνο.
Όπως έχουμε προαναφέρει ο χώρος των διαστατικών μετρήσεων χρειάζεται ειδική
διαχείριση λόγω των ειδικών απαιτήσεων σε θερμοκρασία και υγρασία (20οC ±1οC,
50%RH ±10%RH).
Στην Εικόνα 10 φαίνεται η κεντρική οθόνη ενός real-time συστήματος καταγραφής
θερμοκρασίας και υγρασίας. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να είναι προσβάσιμο από
κάθε εργαστήριο και ο κάθε υπεύθυνος εργαστηρίου να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις
εργαστηριακές συνθήκες του χώρου του.

Εικόνα 10 – Σύστημα Καταγραφής Θερμοκρασίας

6. Αποθηκευτικοί χώροι
Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι σημαντικοί για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση
των οργάνων των πελατών. Τα όργανα θα πρέπει να αποθηκεύονται ανά κατηγορία και να
είναι εύκολα προσβάσιμα στον υπεύθυνο διαχείρισης οργάνων καθώς και στους
τεχνικούς.
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Αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να υπάρχουν και για τον πρότυπο εξοπλισμό αναφοράς,
ειδικά για εκείνον που δεν χρησιμοποιείται ή πρόκειται να αποσταλεί για διακρίβωση ή
επισκευή.
7. Βάση Δεδομένων Οργάνων Πελατών - Διαχείριση Πελατολογίου
Η βάση δεδομένων των οργάνων των πελατών αλλά και του πρότυπου εξοπλισμού
αναφοράς αποτελεί βασικός συστατικό της σωστής λειτουργίας του εργαστηρίου. Στην
αγορά υπάρχουν πολλά τέτοια προγράμματα. Η επιλογή που πρέπει να γίνει θα πρέπει να
είναι τέτοια ώστε το πρόγραμμα να είναι πολλαπλώς παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες
του εργαστηρίου.
Η βάση αυτή, θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μία επέκταση του συστήματος διαχείρισης
πελατολογίου.
Ένα σύστημα διαχείρισης πελατολογίου μπορεί να βασίζεται σε αναγνωρισμένα
προγράμματα όπως Microsoft CRΜ, Siebel κ.α.
Μερικές εικόνες από ένα τέτοιο σύστημα CRM (Customer Relationship Management)
φαίνονται παρακάτω:

Εικόνα 11 ‐ Πελατολόγιο

Εικόνα 12 – Στοιχεία Πελάτη

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‐ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Τάσος Μανάρας

3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

5‐6 Φεβρουαρίου 2010

Σελίδα 7 από 9

Εικόνα 13 – Προγραμματισμός Εργασιών

Η διαχείριση πελατολογίου και των οργάνων των πελατών σε τέτοιες βάσεις δεδομένων,
εξυπηρετεί την ταυτόχρονη είσοδο δεδομένων από διαφορετικούς χρήστες (π.χ. όργανα,
δραστηριότητες, προγραμματισμός εργασιών κ.α.) κάτι το όποιο τα διάφορα φύλλα excel
ή άλλα προγράμματα που δεν βασίζονται σε βάσεις δεδομένων δεν μπορούν να
προσφέρουν.
Τέτοια συστήματα διαχείρισης πελατολογίου δίδουν επίσης την δυνατότητα σύνδεσης
(integration) με τηλεφωνικά κέντρα (π.χ. CISCO), αυξάνοντας έτσι περαιτέρω την
αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας επικοινωνίας με τον πελάτη.
8. Πιστοποιητικά Διακρίβωσης
Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης θα πρέπει να είναι απλά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
ISO/IEC 17025 και πλήρως κατανοητά από τους πελάτες.
Ένα τέτοιο πιστοποιητικό διακρίβωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
 Το Όνομα και η Διεύθυνση της Εταιρείας σας (Customer, Address).
 Τα περιγραφικά στοιχεία του Οργάνου (Description, Manufacturer, Model και Serial
Number) και τον αριθμό του πιστοποιητικού (Certificate number).
 Την ημερομηνία παραλαβής του Οργάνου (Date of Receipt) και την ημερομηνία
διακρίβωσης του Οργάνου (Date of Calibration).
 Το είδος των αποτελεσμάτων μέτρησης (Results type). Δηλαδή αν είναι με ή χωρίς
ρύθμιση (adjustment).
 Τις χρησιμοποιηθείσες πρότυπες συσκευές (Standard Used) και την ιχνηλασιμότητα
των προτύπων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν σε Εθνικά ή Διεθνή Πρότυπα
(Traceability), εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά διακρίβωσης εκτός του πεδίου
διαπίστευσης.
 Μία συνοπτική διαδικασία διακρίβωσης (Calibration Procedure) και τις παραμέτρους
που διακριβώθηκαν (Measurand).
 Τις ενδείξεις της πρότυπης συσκευής και τις ενδείξεις του υπό διακρίβωση Οργάνου.
 Την απόκλιση των ενδείξεων του υπό διακρίβωση Οργάνου σε σχέση με τη πρότυπη
συσκευή.
 Την αβεβαιότητα της μέτρησης (Uncertainty of Measurement).
ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‐ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Τάσος Μανάρας

3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας

5‐6 Φεβρουαρίου 2010

Σελίδα 8 από 9

Ένα παράδειγμα πιστοποιητικού διακρίβωσης βλέπουμε στην Εικόνα 14.

Εικόνα 14 – Δείγμα Πιστοποιητικού Διακρίβωσης

9. Μεθοδολογίες Διακρίβωσης
Οι μεθοδολογίες διακρίβωσης θα πρέπει να βασίζονται σε διεθνή βιβλιογραφία (ISO,
DIN, ASTM) ή και διάφορες οδηγίες (π.χ. EURAMET) και να τεκμηριώνονται
κατάλληλα. Μόνο έτσι οι διακριβώσεις θα μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες συνέργεια
βέβαια με την διαπίστευση που μπορεί να έχει ένα εργαστήριο στο συγκεκριμένο μέγεθος,
όπως θα δούμε και παρακάτω.
10. Ιχνηλασιμότητα
Θα πρέπει ο πρότυπος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την διακρίβωση συσκευών να
διαθέτει ιχνηλασιμότητα σε διεθνή ή εθνικά ινστιτούτα μετρολογίας. Δηλαδή να έχει
διακριβωθεί κατάλληλα από Εθνικά ή Διεθνή Ινστιτούτα Μετρολογίας ή ακόμα και από
άλλα Διαπιστευμένα Εργαστήρια Διακρίβωσης.
Δεν νοείται εργαστήριο διακρίβωσης που δεν διαθέτει ιστορικό ιχνηλασιμότητας για το
πρότυπο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Αυτή η ιχνηλασιμότητα θα πρέπει να είναι άμεσα
διαθέσιμη προς τον πελάτη εφόσον την χρειαστεί ή τη ζητήσει.
11. Σύστημα Ποιότητας & Πεδίο Διαπίστευσης
Το σύστημα ποιότητας θα πρέπει να βασίζεται στο διεθνές και πλέον γνωστό ISO/IEC
17025. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει το εργαστήριο να έχει διαπιστευτεί από τον
Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.
Η συμβατότητα με το πρότυπο δεν προεξοφλεί την αξιοπιστία αν πρώτα δεν έχει
διαπιστευτεί από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης.
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Αναφορικά με το Πεδίο Διαπίστευσης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει την
αγορά στη οποία το εργαστήριο απευθύνεται και να καλύπτει τουλάχιστον μία κατηγορία
συσκευών ανά μέγεθος (π.χ. Θερμόμετρα για το Εργαστήριο Θερμοκρασίας, πολύμετρα
για το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μεγεθών κ.α.)
Όσες περισσότερες διαπιστεύσεις έχει ένα εργαστήριο διαπίστευσης τόσο πιο αξιόπιστο
θεωρείται.
Σύνοψη
Ικανοποιώντας όλα τα παραπάνω οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια, θα μπορούσε ένα
εργαστήριο να λειτουργήσει στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον σε αρκετά καλή
βάση.
Υπολογίζεται ότι τα ετήσια έξοδα ενός τέτοιου εργαστηρίου μπορεί να κυμανθούν από
500 000,00 € ως 600 000,00 €, χωρίς να υπολογίζεται η απόσβεση του ήδη υπάρχοντος
εξοπλισμού και η αγορά νέου.
Η σωστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων αλλά και η πελατοκεντρική προσέγγιση που
θα πρέπει να εφαρμόζει το εργαστήριο είναι τα κλειδιά ώστε να καλύπτονται τα
παραπάνω έξοδα και να υπάρχει ικανοποιητικό κέρδος στην Εταιρεία.
Βιβλιογραφία:
General Requirements for the Competence of
Testing and Calibration Laboratories

ISO/IEC 17025:2005

→

Στατιστικά στοιχεία Τομέα
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→ 2004‐2009

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‐ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Τάσος Μανάρας

