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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το θέµα της διαπίστευσης των φορέων αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης (CABs) σε ευέλικτο πεδίο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκε η 
πολιτική της περιγραφής του πεδίου διαπίστευσης, ειδικά για τα εργαστήρια, µε έναν πιο γενικό 
τρόπο, που περιέγραφε ένα ευρύτερο τεχνικό πεδίο. Όµως η διαφορά δεν συνίσταται µόνον στην 
διαφορετική περιγραφή. Η χορήγηση ευέλικτου πεδίου αποτελεί  αναγνώριση ότι o CAB έχει τη 
δυνατότητα να κινείται σε ένα ευρύτερο πεδίο παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που ωστόσο 
περιγράφεται και ορίζεται µε σαφήνεια. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της χορήγησης ευέλικτου 
πεδίου είναι ότι ο CAB µπορεί να επεκτείνεται σε παρόµοιες µε τις ήδη διαπιστευµένες 
υπηρεσίες χωρίς να προηγείται επιτόπια αξιολόγηση από το φορέα διαπίστευσης. Επιπλέον ο 
φορέας διαπίστευσης χρειάζεται να έχει κατάλληλες διαδικασίες όχι µόνο για να αξιολογεί την 
τεχνική επάρκεια αλλά και την ικανότητα να επέκτασης αυτής εντός συγκεκριµένων πλαισίων. 
Eπίσης, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται επίσης οι πολιτικές των φορέων διαπίστευσης 
στη χορήγηση ευέλικτου πεδίου και οι γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους φορείς 
διαπίστευσης και τους φορείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
 
Abstract 
The concept of the flexible scope as applied in the accreditation of conformity assessment bodies 
(CABs) is presented in this paper. Since the end of 90’s, accreditation bodies (ABs) developed 
the approach of a general description of the accreditation scope of laboratories in order to 
describe the technical competence by setting boundaries in a technical field rather than describing 
in details test items, test methods and parameters. The accreditation with flexible scope indicates 
that the CAB is able to provide its services in a wide, still well defined technical area. Flexibility 
also means that CAB is able to add a conformity assessment activity in the accreditation scope 
without previous assessment by the AB, provided that this activity belongs to the defined 
technical area. For that reason the AB has to be able to assess the technical competence of the 
CAB and its ability to extent this technical competence within the boundaries of flexibility.  
In this paper, the policies of ABs concerning the flexible scope accreditation are also presented, 
along with a general description of the requirements that ABs and CABs have to fulfill for this 
concept. 
 
1. Εισαγωγή-Το ευέλικτο πεδίο 
Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου ή γενικότερα ενός φορέα αξιολόγησης της συµµόρφωσης 
(CAB) αποτελεί την αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας του σε συγκεκριµένο τεχνικό πεδίο. Η 
περιγραφή αυτού του πεδίου καθορίζει την περιοχή της τεχνικής επάρκειας του CAB για την 
οποία έχει αξιολογηθεί από το φορέα διαπίστευσης, ενώ  ταυτόχρονα ορίζει και το πλαίσιο των 
υπηρεσιών, εντός των οποίων ο CAB δύναται να προσφέρει διαπιστευµένες υπηρεσίες στους 
πελάτες/χρήστες των υπηρεσιών του. Ο τρόπος της περιγραφής του πεδίου, καθορίζεται από τους 
φορείς διαπίστευσης και τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από τις περιφερειακές (π.χ. ΕΑ) 
και τις παγκόσµιες (π.χ. ILAC) ενώσεις διαπίστευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από την 
περιγραφή του πεδίου να µπορεί να διαπιστωθεί αναµφισβήτητα και µε ακρίβεια εάν µια 
υπηρεσία δοκιµής/µέτρησης/ διακρίβωσης περιλαµβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης ενός 
εργαστηρίου. 



 
Στο ιστορικό ξεκίνηµα της διαδικασίας της διαπίστευσης των CABs, η περιγραφή της τεχνικής 
επάρκειας βασίσθηκε σε µια αναλυτική προσέγγιση, στην οποία δίδεται ακριβώς το είδος των 
διαπιστευµένων δραστηριοτήτων, το καλούµενο ως σταθερό (fixed) πεδίο διαπίστευσης. Αυτή η 
προσέγγιση από τη µια επιτρέπει την ακριβή περιγραφή του πεδίου της τεχνικής επάρκειας και 
από την άλλη διασφαλίζει ότι κάθε φορά που θα τροποποιηθεί το σταθερό πεδίο µε την 
προσθήκη µιας νέας δραστηριότητας, είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς θα αξιολογηθεί από το φορέα 
διαπίστευσης,  Με αυτό τον τρόπο, η εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων, θα πρέπει να έπεται 
έγκρισης από το φορέα διαπίστευσης και εάν κρίνεται απαραίτητο αξιολόγησης της επέκτασης 
του πεδίου, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει εξέταση τεκµηρίωσης ή και επιτόπια εκτεταµένη 
αξιολόγηση των νέων δραστηριοτήτων.  
 
Ιστορικά, διαπιστώθηκε από τα παρακάτω δεδοµένα η ανάγκη πρώτα των εργαστηρίων να 
εισάγουν µε ευκολία και ευελιξία νέες µεθόδους: 
α) υπάρχουν περιπτώσεις που η  ανάπτυξη ή τροποποίηση µεθόδων θα πρέπει  να γίνει σε 
συντοµότερο χρόνο από τις προβλεπόµενες από τον φορέα διαπίστευσης περιόδους προκειµένου 
να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών των εργαστηρίων 
 β) υπάρχουν περιπτώσεις που τα πρότυπα είναι τόσο γενικά (π.χ. ΝDT, EMC, µελέτες 
βιοϊσοδυναµίας, ανάλυση σκευασµάτων φαρµάκων και φυτοπροστατευτικών ουσιών) ώστε τα 
εργαστήρια να είναι αναγκασµένα να αναπτύξουν διαδικασίες για κάθε νέο συµβόλαιο. Η 
αξιολόγηση των επεκτάσεων σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν µη πρακτική και µεγάλου 
κόστους για το εργαστήριο. 
 
Η παράθεση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός σταθερού πεδίου διαπίστευσης από την άλλη 
δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι αντιπροσωπεύει επακριβώς την τεχνική επάρκεια του 
διαπιστευµένου οργανισµού, µε όρους γνώσης, δεξιοτήτων και εµπειρίας. Για την ακρίβεια ο 
φορέας διαπίστευσης αξιολογεί µε αυτούς τους όρους την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου (ή 
οποιουδήποτε CAB) και κατόπιν χρησιµοποιεί το σταθερό πεδίο προκειµένου να περιγράψει 
στον τελικό χρήστη αναλυτικά αυτήν την τεχνική επάρκεια. Στο πλαίσιο των παραπάνω 
δεδοµένων, από ορισµένους φορείς διαπίστευσης δόθηκε, από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η 
δυνατότητα στα διαπιστευµένα εργαστήρια  να τροποποιούν τις εσωτερικές µεθόδους ή να 
εφαρµόζουν αναθεωρηµένα πρότυπα στις πρότυπες µεθόδους ή να εισάγουν στο πεδίο νέες 
µεθόδους, παρόµοιες µε τις ήδη διαπιστευµένες, χωρίς την υποχρέωση να ενηµερώνουν πρώτα 
το φορέα διαπίστευσης, µε την προϋπόθεση ότι οι προσθήκες αυτές δεν αφορούν µεθόδους µε 
διαφορετική αρχή από αυτές που περιγράφονται στο αρχικό πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο 
δηλώθηκε από τους φορείς διαπίστευσης ότι η αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας των 
εργαστηρίων δεν αφορά απλώς ένα κατάλογο διαπιστευµένων δραστηριοτήτων, δηλαδή την 
επάρκεια τους να διεκπεραιώνουν δραστηριότητες δοκιµών σύµφωνα µε διαδικασίες που έχουν 
αξιολογηθεί πρωθύστερα. Αντίθετα, η τεχνική επάρκεια τέτοιων εργαστηρίων αφορά πλέον την 
ανάπτυξη και επικύρωση νέων δραστηριοτήτων δοκιµών στο πλαίσιο ενός συστήµατος που έχει 
αξιολογηθεί πρωθύστερα και αυτό συνιστά το ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης. 
 
Τα επίπεδα ευελιξίας περιγράφονται για την περίπτωση των εργαστηρίων, αναλυτικά στην 
κατευθυντήρια οδηγία ILAC G18:2002, όπου εκεί είναι φανερό ότι ο όρος «ευελιξία» µπορεί να 
αφορά πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, όπως συνδυασµό ευέλικτου και σταθερού πεδίου, 
γενική περιγραφή ενός σταθερού πεδίου κ.α. Η µετάβαση ενός CAB σε καθεστώς ευέλικτου 
πεδίου ωστόσο, απαιτεί την υιοθέτηση µιας τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας και προσέγγισης 
στην παροχή των υπηρεσιών του, όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών.   
 
Το τελευταίο διάστηµα υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για την οµογενοποίηση των κριτηρίων 
βάσει των οποίων χορηγείται το ευέλικτο πεδίο  στην Ευρώπη αλλά και παγκοσµίως. Με τη 
δηµοσίευση της οδηγίας της ΕΑ-02/15 το 2008 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τη χορήγηση 
ευέλικτου πεδίου σε φορείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης πλέον η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για 
τη ∆ιαπίστευση σηµείωσε τη δυνατότητα για επέκταση της δυνατότητας της ευελιξίας στο χώρο 



όλων των εργαστηρίων αλλά και των φορέων πιστοποίησης και ελέγχου. 
 
2, Πολιτικές για το ευέλικτο πεδίο 

Προκειµένου να δοθεί µια συνολική εικόνα τόσο για τις πολιτικές των περισσότερων από τους 
φορείς της Ευρωπαϊκής διαπίστευσης που χορηγούν ήδη ευέλικτο πεδίο όσο και για τις 
διαδικασίες διαπίστευσης που ακολουθούνται αλλά και για τις απαιτήσεις που δηµιουργούνται 
για τους CABs, παρατίθεται ο Πίνακας 1. Σε αυτόν γίνεται µια περιληπτική περιγραφή των 
πολιτικών των διαφόρων φορέων και των ελάχιστων απαιτήσεων που προκύπτουν από την ΕΑ-
02/15. 

 

Πίνακας 1: Συνοπτική καταγραφή των πολιτικών των φορέων διαπίστευσης της ΕΑ για τη 
χορήγηση ευέλικτου πεδίου σε εργαστήρια και γενικά φορείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

Απαιτήσεις Οι πολιτικές των φορέων διαπίστευσης της ΕΑ που έχουν ήδη 
δηµοσιευµένες πολιτικές για το ευέλικτο πεδίο και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις της ΕΑ 

 
Σε ποιους 
φορείς 
αξιολόγησης 
της 
συµµόρφωσης 
παρέχεται 
ευέλικτο πεδίο 

Οι διαφορετικές περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί από τους φορείς 
διαπίστευσης µέλη της ΕΑ που ήδη χορηγούν ευέλικτο πεδίο διακρίνονται 
στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων 
• Εργαστήρια δοκιµών 
• Εργαστήρια µιας κατηγορίας δοκιµών, π.χ. χηµικές δοκιµές 

 
Ποιοι είναι οι 
βαθµοί 
ευελιξίας; 

• Ευελιξία στην προσθήκη αναθεωρηµένων ή νέων, τεχνικά 
ισοδύναµων µε τα ήδη διαπιστευµένα, προτύπων 

• Ευελιξία στην προσθήκη δοκιµών στα πλαίσια µιας γενικής µεθόδου 
• Ευελιξία στην τροποποίηση µεθόδων 
• Ευελιξία στην προσθήκη αναθεωρηµένων ή νέων, τεχνικά 

ισοδύναµων µε τα ήδη διαπιστευµένα, προτύπων 
• Ευελιξία στα αντικείµενα υπό δοκιµή (γενικές ευρείες κατηγορίες), 
• Αναφορά στις µετρούµενες παραµέτρους (και εύρος αυτών) µε την 

οργανολογία που απαιτείται και αναφορά στην εσωτερική 
τεκµηρίωση του εργαστηρίου. 

• Η ευελιξία µπορεί να αφορά και την 
απόδοση/επίδοση/χαρακτηριστικά επικύρωσης της µεθόδου. 

Έχει 
προβλεφθεί 
διάστηµα κατά 
το οποίο το 
εργαστήριο 
πρέπει να είναι 
διαπιστευµένο 
πριν υποβάλλει 
αίτηση για 
ευέλικτο πεδίο;  

Οι διαφορετικές περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί από τους φορείς 
διαπίστευσης µέλη της ΕΑ που ήδη χορηγούν ευέλικτο πεδίο 
διακρίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
• Το ευέλικτο πεδίο µπορεί να ζητηθεί µετά από ένα διάστηµα (π.χ. 2 

ή 4 χρόνια) κατά το οποίο το εργαστήριο είναι ήδη διαπιστευµένο. 
• Μπορεί να ζητηθεί από το εργαστήριο να αποδείξει στις 

προηγούµενες αξιολογήσεις ότι υιοθέτησε στο σύστηµα του νέες ή 
αναθεωρηµένες µεθόδους, µε επιτυχία.  

• Ακολουθείται προσέγγιση αξιολόγησης που εξετάζει εάν το 
αιτούµενο εργαστήριο έχει την επάρκεια να προχωρήσει σε ευέλικτο 
πεδίο 

Ποια είναι η 
τεκµηρίωση 
ζητείται να 
υποβληθεί από 
ένα εργαστήριο 

Το εργαστήριο καλείται να δηλώσει µε σαφήνεια: 
• την περιοχή των δραστηριοτήτων που αφορά το ευέλικτο πεδίο και 

οι διαδικασίες ανασκόπησης, επικύρωσης, έγκρισης και 
εξουσιοδότησης νέων ή τροποποιηµένων µεθόδων στο πλαίσιο του 
ευέλικτου πεδίου. 



που αιτείται 
ευέλικτο πεδίο; 

• Τα κριτήρια που ορίζουν την επάρκεια του προσωπικού για την 
ανάπτυξη, ανασκόπηση και εξουσιοδότηση µεθόδων 

• Τεκµηρίωση ότι το προσωπικό έχει την απαιτούµενη επάρκεια, 
εµπειρία και εκπαίδευση για την υποστήριξη του ευέλικτου πεδίου 

• Τεκµηρίωση ότι έχει επιτυχώς εντάξει νέες δοκιµές. Αυτή η 
τεκµηρίωση µπορεί να ζητείται µε διάφορους τρόπους (π.χ. 
προηγούµενη αξιολόγηση από το φορέα) 

Καθορίζουν οι 
φορείς 
διαπίστευσης 
στην πολιτική 
τους τη 
διαδικασία 
αξιολόγησης 
του ευέλικτου 
πεδίου; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις δηλώνεται: 
• Η επιτυχής ενσωµάτωση των διαδικασιών στο σύστηµα 
• Η επάρκεια των κριτηρίων για το κρίσιµο προσωπικό 
• Η επάρκεια των µηχανισµών για τον καθορισµό και της 

παρακολούθησης της επάρκειας του προσωπικού 
• Το κρίσιµο προσωπικό  προκειµένου να εξετασθούν τα προσόντα, η 

εµπειρία, οι τεχνικές γνώσεις και η εκπαίδευση 
• Ο τρόπος µε τον οποίο το εργαστήριο προχωρά στη σύναψη 

συµβάσεων µε τους πελάτες και ενηµερώνει στη συνέχεια για τις 
δραστηριότητες που αφορούν στο ευέλικτο πεδίο. 

Είναι 
διαθέσιµος, και 
σε ποιόν, ο 
πλήρης 
κατάλογος των 
δοκιµών που 
εκτελεί το 
εργαστήριο;  

Η ελάχιστη απαίτηση είναι η διατήρηση και η ενηµέρωση όταν ζητηθεί από 
το φορέα διαπίστευσης του ακριβούς καταλόγου των διαπιστευµένων 
δραστηριοτήτων, για τον οποίο πρέπει να γίνεται αναφορά στο πεδίο 
διαπίστευσης που διατίθεται δηµόσια. Επίσης πρέπει ο φορέας διαπίστευσης 
να έχει καταρτίσει µια διαδικασία για το πώς απαντά σε ερωτήµατα τρίτων 
σχετικά για το εάν µια υπηρεσία που παρέχεται από το φορέα αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης, ανήκει ή όχι στο ευέλικτο πεδίο διαπίστευσης. 
 

Προβλέπεται 
διαφορετικό 
πρόγραµµα 
επιτηρήσεων; 

Οι περισσότεροι φορείς κάνουν γνωστό ότι η διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο 
πιθανώς να δηµιουργεί προϋποθέσεις για αύξηση του χρόνου αξιολόγησης, 
ενώ µετά από υποβολή σχετικών αρχείων σχετικά µε τις δραστηριότητες του 
ευέλικτου πεδίου θα µπορούσε να ακολουθήσει έκτακτη επιτήρηση. ∆εν 
αναφέρεται πάντως διαφοροποίηση της συχνότητας επιτηρήσεων. 

Αναφέρεται η 
πολιτική για τις 
ετήσιες 
επιτηρήσεις του 
ευέλικτου 
πεδίου; 

Σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον µια κύρια µέθοδος πρέπει να αξιολογείται 
ανά περιοχή. Κατά τις επιθεωρήσεις πρέπει να δίνεται έµφαση στον έλεγχο:  

• όλων των προστεθεισών / τροποποιηµένων δραστηριοτήτων στο 
ευέλικτο πεδίο,  

• επικύρωσης 
• αξιολόγηση της ιχνηλασιµότητας και λοιπών µετρολογικών 

απαιτήσεων 
• τεχνικής επάρκειας και εκπαίδευσης εµπλεκόµενου προσωπικού στις 

επιπρόσθετες δραστηριότητες, διαθεσιµότητας οδηγιών εργασίας, 
νοµικών απαιτήσεων, κατευθυντηρίων οδηγιών 

• συσχετίσεων µε τις άλλες δραστηριότητες του φορέα αξιολόγησης 
της συµµόρφωσης 

• ανάλυση κινδύνων   
Έχουν 
προβλεφθεί οι 
διαδικασίες σε 
περίπτωση µη 
συµµορφώσεων 
στο ευέλικτο 
πεδίο; 

Οι δυνατότητες που αναφέρονται είναι: 
-Αφαίρεση δοκιµών ή τύπων δοκιµών από το ευέλικτο πεδίο 
-Αφαίρεση του ευέλικτου πεδίου 
-Αναστολή όλων των δοκιµών 
Σε περιπτώσεις ασυµφωνιών σε σχέση µε την εισαγωγή νέων µεθόδων και 
εφόσον αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσµα, θα πρέπει να 
ειδοποιηθούν οι πελάτες που εµπλέκονται. 

 
 
 



3. Κρίσιµα σηµεία  
Ο ορισµός των ορίων του ευέλικτου πεδίου αποτελεί ένα από τα κρίσιµα σηµεία της 
διαπίστευσης σε ευέλικτο πεδίο. Είναι σαφές ότι η επέκταση σε δραστηριότητες εκτός αυτών 
των ορίων δεν καλύπτεται και απαιτεί την πρωθύστερη αξιολόγηση από το φορέα διαπίστευσης. 
Μετά τον ορισµό των ορίων έρχεται η διαδικασία που πρέπει να τεκµηριώσει ο CAB για την 
επέκταση δραστηριοτήτων εντός του ευέλικτου και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα αξιολογηθεί 
από το φορέα διαπίστευσης. Στην ουσία πρόκειται για µια διαδικασία διαρκούς µάθησης και 
εφαρµογής τεχνογνωσίας για το προσωπικό του φορέα και εδώ ο αξιολογητής του φορέα 
διαπίστευσης καλείται να διερευνήσει τον οργανισµό του CAB σε θέµατα διαδικασιών µάθησης, 
βελτίωσης, απόκτησης εµπειρίας , ικανότητας διαχείρισης της τεχνικής επάρκειας, που πλέον 
ξεφεύγουν από τη συνήθη τεχνική αξιολόγηση. 
 
Η επικοινωνία µε τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών είναι επίσης ένα κρίσιµο σηµείο καθώς ο 
σκοπός του πεδίου διαπίστευσης είναι να δίνεται καθαρή και συγκεκριµένη πληροφορία για την 
τεχνική επάρκεια του οργανισµού. Αυτό σηµαίνει ότι CAB θα πρέπει να αφιερώσει επιπλέον 
χρόνο ώστε να εξηγεί στον πελάτη του τα όρια της ευελιξίας αλλά και να διαχειρίζεται µε 
ξεκάθαρο τρόπο τις διαδικασίες επέκτασης µέσα σε αυτά σε σχέση µε την ενηµέρωση του 
πελάτη.  
 
Παρόλο που η χορήγηση ευέλικτου πεδίου συνιστά αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας του 
φορέα να διαχειρίζεται την ευελιξία του εντός καθορισµένων ορίων αυτό δεν υποκαθιστά το 
γεγονός ότι σε δεδοµένη στιγµή η τεχνική επάρκεια που αφορά το τελικό χρήστη συνίσταται σε 
έναν κατάλογο διαπιστευµένων δραστηριοτήτων.  Σε αυτό το σηµείο δεν υπάρχει διαφορά µε 
τους φορείς που είναι διαπιστευµένοι σε σταθερό πεδίο. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν 
πρέπει να δίδεται η εντύπωση ότι οι υπηρεσίες (π.χ. µια δοκιµή, ή µια συγκεκριµένη πιστοποίηση 
προϊόντος) ενός CAB που είναι διαπιστευµένος σε ευέλικτο πεδίο είναι πιο «έγκυρες» ή 
«αξιόπιστες» από τις ίδιες υπηρεσίες που προσφέρει ένας CAB που έχει διαπιστευθεί σε σταθερό 
πεδίο. 
 
Η διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο µπορεί να αποτελεί µια αιτία µείωσης επιπλέον επιτόπιων 
αξιολογήσεων από τους φορείς διαπίστευσης και µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να επιφέρει  µείωση 
του κόστους που χρεώνεται για τις διαδικασίες διαπίστευσης. Όµως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη η αύξηση των απαιτούµενων πόρων του φορέα διαπίστευσης για τη διαχείριση των 
αξιολογήσεων σε ευέλικτο πεδίο καθώς και του χρόνου αξιολόγησης.  
 
Η δυνατότητα χορήγησης ευέλικτου πεδίου στους CABs δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους 
φορείς διαπίστευσης. Αυτό βέβαια, µπορεί να οδηγήσει σε ανοµοιοµορφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
των υπηρεσιών διαπίστευσης, όµως η επιλογή χορήγησης ευέλικτου πεδίου παραµένει επιλογή 
κάθε φορέα διαπίστευσης στο πλαίσιο της πολιτικής του για την παροχή των υπηρεσιών του σε 
εθνικό επίπεδο.  
 
 
4.Συµπεράσµατα και προοπτικές 
Η διαπίστευση CABs σε ευέλικτο πεδίο αποτελεί µια µετεξέλιξη των υπηρεσιών διαπίστευσης  
που προϋποθέτει σοβαρές αλλαγές τόσο στον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται αυτές όσο και στην 
αντίληψη που διέπει τη λειτουργία αυτών καθαυτών CABs. 
 
Η δηµοσίευση της ΕΑ 2/15 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χορήγηση ευέλικτου 
πεδίου έχει δηµιουργήσει νέα δεδοµένα καθώς δηµιουργεί ένα ελάχιστο κοινά αποδεκτό επίπεδο 
απαιτήσεων στο χώρο της ευρωπαϊκής διαπίστευσης αλλά και θέτει τα δεδοµένα για την 
εφαρµογή και σε άλλους χώρους εκτός από τα εργαστήρια δοκιµών. Η µέχρι τώρα εφαρµογή του 
ευέλικτου πεδίου σε µεγάλο αριθµό φορέων διαπίστευσης είτε οριζόντια είτε κατά περιπτώσεις 
δείχνει ότι υπάρχει µεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών διαπίστευσης σε ευέλικτο πεδίο αλλά και 
ανάγκη για την παροχή ίδιου περιβάλλοντος σε όλες τις χώρες της ΕΑ. Η διαρκής ανταλλαγή 



εµπειριών τόσο µεταξύ των φορέων διαπίστευσης όσο και των  CABs και των ενώσεων τους 
είναι απαραίτητη ώστε αυτή η µετεξέλιξη να ολοκληρωθεί αποτελεσµατικά και να βελτιώσει την 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή την αγορά και τους 
χρήστες των υπηρεσιών των φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης,. 
 
 

Οι γνώµες που εκφράζονται στην παρούσα εργασία είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και 
δεν δεσµεύουν καθοιονδήποτε τρόπο τις θέσεις του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης Α.Ε. 
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