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Η διαπίστευση αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο, αλλά συγχρόνως και το κίνητρο, για την επίτευξη 
και την τήρηση της τεχνικής επάρκειας των Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακρίβωσης. Ιδιαίτερα 
για τα Εργαστήρια Διακρίβωσης, αποτελεί αναγκαίο πλαίσιο λειτουργίας, αφού θέτει ουσιαστικές 
απαιτήσεις στην οργάνωση και στη λειτουργία αυτών, δεδομένου ότι η αξιοπιστία των υπηρεσιών 
τους συμβάλλει άμεσα στην αξιοπιστία του ίδιου του συστήματος ποιότητας σε εθνικό επίπεδο. 
 
Η παρούσα εργασία καταγράφει συνοπτικά τα αποτελέσματα μίας μελέτης-έρευνας, που 
πραγματοποιήθηκε το 2009 και αναλύει τις επιπτώσεις της διαπίστευσης στη λειτουργία και στην 
επιχειρησιακή δράση των Εργαστηρίων Διακρίβωσης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της 
αποτίμησης επιδιώκουν να αποτυπώσουν μεταξύ άλλων : 
 

 Πως εξελίσσονται σήμερα οι υπηρεσίες διακρίβωσης στα διάφορα πεδία των μετρήσεων 
και σε ποιο βαθμό καλύπτονται αυτές από τη διαπίστευση. 

 
 Πως διαμορφώνονται σήμερα οι οικονομικοί όροι στην παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης 

εντός αλλά και εκτός των πλαισίων διαπίστευσης. 
 

 Σε ποιο βαθμό η διαπίστευση έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και της 
αξιοπιστίας των χορηγούμενων υπηρεσιών διακρίβωσης και ποιες οι επιπτώσεις της στη 
λειτουργία των εργαστηρίων. 

 
 Σε ποιο βαθμό η διαπίστευση ανταποκρίνεται στις αρχικές προσδοκίες των Εργαστηρίων 

Διακρίβωσης και πόσο αυτή ικανοποιεί τις επιδιώξεις τους. 
 

 Τέλος, πως διαμορφώνονται τέλος οι τάσεις στην ελεύθερη αγορά για χρήση 
διαπιστευμένων υπηρεσιών διακρίβωσης. 

 
Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα προσεγγίζονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και 
επιχειρούν να αποτυπώσουν το πώς και σε ποιο βαθμό τα εμπλεκόμενα στο μετρολογικό σύστημα 
της χώρας Εργαστήρια Διακρίβωσης αντιμετωπίζουν τα θέματα των υπηρεσιών διακρίβωσης σε 
σχέση με τη διαπίστευση τους. 

mailto:dionisis.kiriakidis@eim.gr�


Εισαγωγή 
 
Η διαπίστευση αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ακριβούς και αντικειμενικής 
αξιολόγησης της τεχνικής επάρκειας της λειτουργίας και των υπηρεσιών των εργαστηρίων 
διακρίβωσης. Με την έννοια αυτή, η διαπίστευση μπορούμε να πούμε ότι στα τελευταία 
σχεδόν 10 χρόνια που τέθηκε σε εφαρμογή με τη λειτουργία του ΕΣΥΔ στην Ελλάδα, 
έθεσε σαφή κριτήρια στο χαρακτηρισμό των υπηρεσιών διακρίβωσης αλλά και των ίδιων 
των εργαστηρίων. Έτσι, η διαπίστευση έχει θέσει σαφείς διαχωρισμούς στη μετρολογική 
αγορά: 
 

 Ανάμεσα σε διαπιστευμένα και μη διαπιστευμένα εργαστήρια διακρίβωσης. 
 Ανάμεσα σε διαπιστευμένες και μη διαπιστευμένες υπηρεσίες διακρίβωσης. 

 
Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας αριθμός άνω των 20 διαπιστευμένων 
εργαστηρίων διακρίβωσης, ο οποίος ωστόσο αυξάνει με τη διαπίστευση επιπλέον 
εργαστηρίων. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια παρέχουν διαπιστευμένες αλλά και μη 
διαπιστευμένες υπηρεσίες διακρίβωσης σε διάφορα πεδία μετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
είναι κοινά παραδεκτό σήμερα ότι η διαπίστευση έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση 
των υπηρεσιών διακρίβωσης στη μετρολογική αγορά.  
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ΕΙΜ, ο εθνικός φορέας μετρολογίας έχει μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων του, ως σκοπό τη λειτουργία και υποστήριξη του μετρολογικού 
συστήματος στη χώρα με την ανάληψη καθορισμένων δράσεων, την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και τη διενέργεια μελετών.  
 
Στα πλαίσια αυτά, υλοποιήθηκε έργο πρωτογενούς έρευνας της μετρολογικής αγοράς με 
σκοπό να δώσει ποσοτικές απαντήσεις και στοιχεία όσον αφορά στο ρόλο και στη 
συμβολή της διαπίστευσης τα τελευταία αυτά χρόνια στη λειτουργία, στην 
ανταγωνιστικότητα των εργαστηρίων καθώς και στο επίπεδο ποιότητας των μετρολογικών 
υπηρεσιών που προσφέρονται στη χώρα, όπως ακριβώς αξιολογούνται αποκλειστικά από 
τα ίδια τα εργαστήρια διακρίβωσης. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω πρωτογενούς προσέγγισης των Εργαστηρίων 
Διακρίβωσης της χώρας με τη χρήση εξειδικευμένου ερωτηματολογίου για τη 
συμπλήρωση και επιστροφή του στο ΕΙΜ σε πρώτη φάση και την επεξεργασία – ανάλυση 
του σε δεύτερη φάση. 
 
Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με δώδεκα (12) συνολικά ερωτήματα, εκ των οποίων (11) 
κλειστού και ένα (1) ανοικτού τύπου, με σκοπό την ποσοτική ανάλυση και την 
επεξεργασία των πρωτογενών ευρημάτων της έρευνας. Στα ερωτήματα κλειστού τύπου με 
διαβαθμισμένες απαντήσεις, χρησιμοποιήθηκε η ίδια κλίμακα διαβάθμισης, από 0 = 
καθόλου έως 5 = εξαιρετικά, η οποία εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ποσοστιαία % 
κλίμακα 0 – 100%. 
 
Η διατύπωση των ερωτήσεων έγινε με τρόπο ώστε να μη δημιουργείται «φόβος» ή 
«δισταγμός», οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε bias. Για το σκοπό αυτό επίσης 
δόθηκε η διαβεβαίωση ότι τα ατομικά στοιχεία του κάθε εργαστηρίου που θα υποβληθούν 
με το ερωτηματολόγιο θα τηρηθούν εμπιστευτικά. Επίσης, λόγω της περιορισμένης 



έκτασης των ερωτηματολογίων δεν εφαρμόστηκαν τεχνικές ελέγχου της αξιοπιστίας των 
απαντήσεων. Τέλος, σημειώνεται ότι πριν την αποστολή του ερωτηματολογίου, έγινε 
δοκιμή με την αποστολή του σε πολύ περιορισμένο αριθμό Εργαστηρίων του δείγματος, η 
οποία οδήγησε στη βελτίωση του. 
  
Αποτελέσματα 
 
Συνολικά προσεγγίστηκαν 21 διαπιστευμένα εργαστήρια διακρίβωσης και 
ανταποκρίθηκαν με τη συμπλήρωση και επιστροφή του ερωτηματολογίου ακριβώς δέκα 
τρία (13), αριθμός αρκετά ικανοποιητικός.  
 
Όσον αφορά στα πεδία μέτρησης που καλύπτουν οι διαπιστευμένες και μη διαπιστευμένες 
υπηρεσίες: 
 Τα περισσότερα εργαστήρια χορηγούν συγχρόνως διαπιστευμένες και μη 

διαπιστευμένες υπηρεσίες στα περισσότερα πεδία μέτρησης, όπως μάζας, πίεσης, 
δύναμης, όγκου, ροής, θερμοκρασίας, υγρασίας, χρόνου, διαστατικών, ηλεκτρικών και 
διακρίβωσης εξοπλισμού ΚΤΕΟ.  
Δηλ. έντεκα (11) πεδία καλύπτονται από διαπιστευμένες και μη διαπιστευμένες 
υπηρεσίες. 

 Αποκλειστικά και μόνο διαπιστευμένες υπηρεσίες χορηγούνται στο πεδίο μέτρησης 
απορρόφησης και UV φασματομετρίας.  
Δηλ. δύο (2) πεδία καλύπτονται αποκλειστικά από διαπιστευμένες υπηρεσίες. 

 Αντίθετα αποκλειστικά μη διαπιστευμένες υπηρεσίες χορηγούνται στα πεδία 
μέτρησης ακουστικής, ροπής και πυκνότητας.  
Δηλ. τρία (3) πεδία καλύπτονται από μη διαπιστευμένες υπηρεσίες. 

 
Το μέγιστο και ελάχιστο ποσοστό % κάλυψης (min-max) κάθε πεδίου μέτρησης με 
διαπιστευμένες υπηρεσίες που χορηγούν τα Εργαστήρια αποτυπώνεται στον παρακάτω 
πίνακα. Στον πίνακα αυτό επίσης αποτυπώνεται ο μέσος όρος κάλυψης που προκύπτει για 
το σύνολο των Εργαστηρίων. 
 
α/α Πεδίο Μετρήσεων % κάλυψη (min-max) με 

διαπιστευμένες υπηρεσίες  
% κάλυψη (Μ.Ο.) με 

διαπιστευμένες υπηρεσίες 
1 Μάζας 15 – 100 76,00 
2 Πίεσης 1 – 45 29,00 
3 Δύναμης 25 – 32 28,50 
4 Όγκου 0 – 60 50,00 
5 Ροής 0 – 10  10,00 
6 Θερμοκρασίας 1 - 90 44,00 
7 Υγρασίας 0 - 96 29,25 
8 Διαστατικών 5 – 80 45,00 
9 Ηλεκτρικών 5 – 60 30,00 
10 Ακουστικής 0 0 
11 Απορρόφησης 100 100,00 
12 Φασματομετρίας UV 100 100,00 
13 ΚΤΕΟ 80 80,00 
 Σύνολο πεδίων 1 - 80 43 
 



Όσον αφορά στη συμβολή της διαπίστευσης σε διάφορα στοιχεία της λειτουργίας των 
εργαστηρίων, της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας των υπηρεσιών τους και στο 
ευρύτερο περιβάλλον του μετρολογικού συστήματος, τα Εργαστήρια σε κλίμακα από 0 = 
καθόλου έως 5 = εξαιρετικά, θεωρούν ότι η διαπίστευση κατά μέσο όρο σε βαθμό: 
 
 3,69 ή σε ισοδύναμο ποσοστό 73,8% αναβάθμισε την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

υπηρεσιών διακρίβωσης διαπιστευμένων και μη που χορηγούν τα ίδια. 
 
 3,15 ή σε ισοδύναμο ποσοστό 63,1% έθεσε σαφείς όρους και μέτρα για την 

αξιοπιστία, την ποιότητα και το επίπεδο τεχνικής επάρκειας των υπηρεσιών 
διακρίβωσης στη μετρολογική αγορά. 

 
 2,31 ή σε ισοδύναμο ποσοστό 46,2% βελτίωσε τον υγιή ανταγωνισμό στη 

μετρολογική αγορά. 
 
 2,08 ή σε ισοδύναμο ποσοστό 41,5% συνέβαλε στην αύξηση του όγκου εργασιών 

(αύξηση του αριθμού πιστοποιητικών) που εκδίδουν τα εργαστήρια. 
 
 1,69 ή σε ισοδύναμο ποσοστό 33,8% συνέβαλε στην αύξηση του κύκλου εργασιών 

(αύξηση εσόδων). 
 
Τα Εργαστήρια σε κλίμακα από 0 = καθόλου έως 5 = εξαιρετικά, θεωρούν ότι κατά μέσο 
όρο με βαθμό 1,69 ή σε ισοδύναμο ποσοστό 33,8%, το συνολικό κόστος διαπίστευσης 
(άμεσο και έμμεσο) καλύπτεται από τα οικονομικά οφέλη που επιφέρει η διαπίστευση. 
 
Τα εργαστήρια διακρίβωσης θεωρούν ως βασικό εμπόδιο τη χρήση διαπιστευμένων 
υπηρεσιών διακρίβωσης στην εφαρμογή των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 
και OHSAS 18001 σε ποσοστό: 
 

 47% την ελλιπή εφαρμογή των απαιτήσεων από τους φορείς πιστοποίησης 
 47% το υψηλότερο κόστος των διαπιστευμένων υπηρεσιών 
 6 % την έλλειψη ενημέρωσης των χρηστών 

 
Όσον αφορά στο λόγο τιμών ανάμεσα σε διαπιστευμένες υπηρεσίες και στις αντίστοιχες 
μη διαπιστευμένες, η τιμή του ανέρχεται ανάμεσα σε 1,5 και 2,0, δηλ. οι διαπιστευμένες 
υπηρεσίες είναι κατά μέσο όρο 1,5 έως 2 φορές υψηλότερες από τις αντίστοιχες μη 
διαπιστευμένες. 
 
Τέλος, τα Εργαστήρια Διακρίβωσης εκφράζουν το βαθμό ικανοποίησης τους για την 
παρεχόμενη υποστήριξη του ΕΙΜ για τη διαπίστευση τους στα κάτωθι πεδία ως εξής: 
 
 Με 3,62 ή 72,3% για τη διακρίβωση των προτύπων αναφοράς τους με τα Εθνικά 

Πρότυπα που τηρεί το ΕΙΜ. 
 Με 3,08 ή 61,5% για τα διεργαστηριακά σχήματα που διοργανώνει το ΕΙΜ. 
 Με 3,46 ή 69,2% για την εκπαίδευση και τις συμβουλές που παρέχει το ΕΙΜ. 
 
Συμπεράσματα 
 
Από την επεξεργασία και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα κάτωθι 
συμπεράσματα: 



 
Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες καλύπτουν 43% περίπου κατά μέσο όρο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών διακρίβωσης στο σύνολο των πεδίων μέτρησης. Το εύρος κάλυψης του 
συνόλου των υπηρεσιών με διαπιστευμένες υπηρεσίες κυμαίνεται από 1% έως 80%. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα 4-5 εργαστήρια που παράγουν το μεγαλύτερο αριθμό 
πιστοποιητικών διακρίβωσης (άνω του 80%) καλύπτουν ποσοστό περίπου 45% του 
συνολικού όγκου των υπηρεσιών τους με διαπιστευμένες υπηρεσίες.  
 
Τα εργαστήρια διακρίβωσης, θεωρούν ότι η διαπίστευση σε πολύ μεγάλο (3,69 ή 73,8%) 
βαθμό αναβάθμισε την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών διακρίβωσης, 
διαπιστευμένων και μη που χορηγούν τα ίδια. Αντίστοιχα, δέχονται ότι σε σχετικά μεγάλο 
(3,15 ή 63,1%) βαθμό η διαπίστευση έθεσε σαφή μέτρα και σαφείς όρους για την 
ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών διακρίβωσης εν γένει στη μετρολογική 
αγορά. Τέλος σε μέτριο βαθμό (2,31 ή 46,2%) θεωρούν ότι η διαπίστευση συνέβαλε στον 
υγιή ανταγωνισμό στη μετρολογική αγορά.   
Είναι επομένως φανερό ότι τα εργαστήρια διακρίβωσης αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό 
ρόλο της διαπίστευσης στην αξιοπιστία και στην ποιότητα των μετρήσεων και σε δεύτερο 
ρολό στον υγιή ανταγωνισμό. 
 
Τα εργαστήρια θεωρούν ότι η διαπίστευση συνέβαλε σχετικά αρκετά (2,08 ή 41,5%) στην 
αύξηση του όγκου των υπηρεσιών τους αλλά μέτρια στην αύξηση του κύκλου εργασιών 
τους. Τέλος επίσης, θεωρούν ότι το κόστος της διαπίστευσης άμεσο και έμμεσο 
καλύπτεται σε σχετικά μικρό βαθμό από τα αντίστοιχα οφέλη. Κατά συνέπεια, η 
διαπίστευση έως σήμερα δεν απέφερε στα εργαστήρια οικονομικά οφέλη.  
   
Τα εργαστήρια προσφέρουν κατά μέσο όρο τις διαπιστευμένες υπηρεσίες σε τιμές 1,5 – 2 
φορές υψηλότερες από τις αντίστοιχες μη διαπιστευμένες υπηρεσίες. 
 
Τα εργαστήρια θεωρούν ως βασικό εμπόδιο για τη χορήγηση αποκλειστικά 
διαπιστευμένων υπηρεσιών σε φορείς που εφαρμόζουν τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000 και OHSAS 18001 την ελλιπή εφαρμογή της σχετικής απαίτησης από τους 
φορείς πιστοποίησης και σε δεύτερη θέση το υψηλότερο κόστος των διαπιστευμένων 
υπηρεσιών. Είναι γεγονός ότι η διαφορά κόστους είναι αρκετά σημαντική, η οποία σε 
συνδυασμό με την ελλιπή εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων από τους φορείς 
πιστοποίησης, δικαιολογούν απόλυτα τη θέση αυτή. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται μάλιστα 
λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω επισήμανση.  
 
Τέλος, η συμβολή του ΕΙΜ στη διαπίστευση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ενώ υπάρχουν 
ακόμη περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της συμβολής αυτής. Η βελτίωση αυτή πρέπει να 
αναζητηθεί, σύμφωνα με σχολιασμούς των εργαστηρίων: 
 Στην πλήρη αξιοποίηση των εργαστηριακών υποδομών του ΕΙΜ στα πεδία όπως, 

Ακουστικής-Δονήσεων, Οπτικής–Φωτομετρίας, Ροπής, Πυκνότητας και Σκληρότητας. 
 Στην ενεργοποίηση του νέου Εθνικού Περιφερειακού Εργαστηρίου του ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-

ΕΙΜ, το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα και λειτουργεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις 
του Γενικού Χημείου του Κράτους υπό την επίβλεψη του ΕΙΜ. 

 Στην καλύτερη οργάνωση και στον προγραμματισμό των διεργαστηριακών σχημάτων 
που διοργανώνει το ΕΙΜ. 

 
Σύνοψη 
 



Στην παρούσα εργασία απαντώνται με σαφή ποσοτικό τρόπο ορισμένα ερωτήματα που 
αφορούν τη διαπίστευση των εργαστηρίων διακρίβωσης. 
 
Ο ρόλος της διαπίστευσης και η συμβολή της στην βελτίωση της ποιότητας, της τεχνικής 
επάρκειας και της αξιοπιστίας του συνόλου των υπηρεσιών διακρίβωσης, διαπιστευμένων 
και μη, είναι αδιαμφισβήτητος. Μέσα σε μία σχεδόν 10ετία, η διαπίστευση έχει 
καθιερωθεί στη μετρολογική αγορά θέτοντας όρους και μέτρα αξιοπιστίας και ποιότητας. 
 
Η βελτίωση της ποιότητας που επιτυγχάνει η διαπίστευση φαίνεται ότι δεν συνοδεύεται 
με αντίστοιχα οικονομικά και επιχειρηματικά οφέλη ώστε να αντισταθμίζεται το 
αυξημένο κόστος που επιφέρει στα εργαστήρια η διαπίστευση. Αυτό είναι ένα θέμα που 
πρέπει να μας προβληματίζει. Αν θέλουμε πραγματικά η ποιότητα να αποτελεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της οικονομίας μας, τότε θα πρέπει να επιφέρει οπωσδήποτε 
οικονομικά και επιχειρηματικά οφέλη, τα οποία τουλάχιστον θα αντισταθμίζουν το 
κόστος ποιότητας. 
 
Οι λόγοι που εμποδίζουν την πλήρη υιοθέτηση και χρήση αποκλειστικά και μόνο 
διαπιστευμένων υπηρεσιών διακρίβωσης είναι ο συνδυασμός των υψηλότερων τιμών τους 
σε σχέση με τις αντίστοιχες μη διαπιστευμένες μαζί με τη μη υιοθέτηση τους ως βασική 
απαίτηση από τους φορείς πιστοποίησης στην εφαρμογή κυρίως συστημάτων ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 22000 και OHSAS 18001. 
 
Τέλος, θετική είναι η συμβολή του ΕΙΜ, ως εθνικού φορέα μετρολογίας, στη διαπίστευση 
των εργαστηρίων διακρίβωσης με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. 
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