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1. Εισαγωγή 

1.1. Η οδηγία αυτή παρέχει διευκρινίσεις για την αξιολόγηση και διαπίστευση 

εργαστηρίων πολλαπλών τοποθεσιών.  

1.2. Το Ε.ΣΥ.∆. είναι ικανό να διαπιστεύει οποιαδήποτε νοµική οντότητα η οποία διαθέτει 

εγκαταστάσεις σε µία ή περισσότερες τοποθεσίες. Η διαπίστευση εργαστηρίων 

πολλαπλών τοποθεσιών ισχύει µόνο για την ανωτέρω περίπτωση και όχι στην 

περίπτωση περισσοτέρων της µιας νοµικής οντότητας. 

1.3. Στην περίπτωση όπου η διαπίστευση αποδίδεται σε εργαστήριο το οποίο περιλαµβάνει 

εγκαταστάσεις σε περισσότερες από µία τοποθεσίες, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται 

σαφώς στην αίτηση του, καθορίζοντας το κεντρικό εργαστήριο και τις επιµέρους 

εγκαταστάσεις. 

 

2. Γενικές οδηγίες 

2.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για διαπίστευση πολλαπλών τοποθεσιών είναι ότι όλα τα 

τµήµατα του εργαστηρίου που αιτείται διαπίστευσης υπόκεινται σε ένα και µοναδικό 

σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται σε όλες τις 

πτυχές του µε τις απαιτήσεις των προτύπων διαπίστευσης. 

2.2. Ειδικότερα εργαστήρια τα οποία διαθέτουν τµήµατά τους σε διαφορετικές τοποθεσίες 

πρέπει: 

• Να τεκµηριώνουν πλήρως τις σχέσεις µεταξύ των τµηµάτων τους που ευρίσκονται 

σε διαφορετικές τοποθεσίες καθώς και το βαθµό αλληλοεπικάλυψης αυτών (π.χ. 

κατανοµή εργασιών, µεταφορά δειγµάτων µεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών, 

µετακίνηση προσωπικού και/ή εξοπλισµού, αξιολόγηση και έκδοση αποτελεσµάτων  ). 

Σηµείωση: ο βαθµός αλληλοεπικάλυψης πιθανώς θα εξαρτάται, εκτός από άλλους 

παράγοντες, και από τη χρήση κοινών µεθόδων δοκιµών/διακρίβωσης και/ή 

δειγµατοληψίας και της διασφάλισης της ποιότητας των πραγµατοποιούµενων 

δοκιµών/διακριβώσεων. 

• Να διαθέτει επιτόπιους µηχανισµούς οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι τα ερωτήµατα 

σχετικά µε τις εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη χειρίζονται αποτελεσµατικά, 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε µεταφορά µεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών.  

• Να διασφαλίζουν και να τεκµηριώνουν την ενηµέρωση των πελατών τους και των 

υποψηφίων πελατών τους σχετικά µε το καθεστώς της διαπίστευσης τους.  

 

3. Καθορισµός του Πεδίου Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης Εργαστηρίων Πολλαπλών 

Τοποθεσιών 

3.1. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπίστευσης εργαστηρίων, το Πεδίο Εφαρµογής της 

∆ιαπίστευσης πρέπει να καθορίζεται σαφώς και µε λεπτοµέρεια. Αυτό είναι 

απαραίτητο τόσο για τους πελάτες των εργαστηρίων όσο και για το σκοπό 

αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆. Στην διαπίστευση πολλαπλών τοποθεσιών, κάθε τµήµα του 

εργαστηρίου το οποίο εµπλέκεται στην παροχή διαπιστευµένων δραστηριοτήτων 

δοκιµών/διακριβώσεων, ή στην παροχή υποστήριξης σε αυτές τις δραστηριότητες, θα 

πρέπει επίσης να προσδιορίζεται.    

3.2. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται από το Ε.ΣΥ.∆. θα καθορίζουν σαφώς ότι  

αναφέρονται σε διαπίστευση πολλαπλών τοποθεσιών. Αναφέρουν µε λεπτοµέρεια το 

πεδίο εφαρµογής δοκιµών/διακριβώσεων και/ή δειγµατοληψίας (είτε πραγµατοποιείται 

στις µόνιµες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ή στο πεδίο δειγµατοληψίας) και 

περιλαµβάνουν τις τοποθεσίες των τµηµάτων που εµπλέκονται στις γενικές 

δραστηριότητες και / ή τις υποστηρικτικές ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτά ή 

από κάθε ένα από αυτά. 
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3.3.   Ένα εργαστήριο το οποίο διατηρεί διαπίστευση πολλαπλών τοποθεσιών πρέπει να 

διαθέτει έναν ενηµερωµένο πίνακα των δοκιµών που εκτελούνται και της τοποθεσίας 

που λαµβάνουν χώρα αυτές καθώς και το είδος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

ανά τοποθεσία.     

3.4. Στην περίπτωση όπου χορηγείται διαπίστευση πολλαπλών τοποθεσιών σε εργαστήρια 

τα οποία είχαν προηγουµένως διαπιστευτεί ξεχωριστά κρατείται ένα (1) πιστοποιητικό, 

επιλογής της νοµικής οντότητας στην οποία ανήκουν οι πολλαπλές τοποθεσίες και τα 

υπόλοιπα ανακαλούνται, ταυτόχρονα µε την απόφαση ένταξης των διαπιστεύσεων σε 

διαπίστευση πολλαπλών τοποθεσιών. 

 

 

4. Πορεία Αξιολόγησης και ∆ιαπίστευσης 

4.1. Σύµφωνα µε τις ∆ιαδικασίες ∆ιαπίστευσης του Ε.ΣΥ.∆. καταρτίζεται πρόγραµµα 

αξιολογήσεων που καλύπτει, εκτός του κεντρικού εργαστηρίου και όλες τις επιµέρους 

τοποθεσίες για έναν κύκλο διαπίστευσης.  Το κεντρικό εργαστήριο και τα εργαστήρια 

στις επιµέρους τοποθεσίες αξιολογούνται επιτόπου κατά την αρχική αξιολόγηση και 

την επαναξιολόγηση. Στην περίπτωση επέκτασης του πεδίου πραγµατοποιείται 

επιτόπου αξιολόγηση των υπό επέκταση δοκιµών/διακριβώσεων ή της νέας 

τοποθεσίας. Η επιτήρηση  των επιµέρους τοποθεσιών, κατά βάση, διενεργείται µε την 

ίδια συχνότητα και σύµφωνα µε τα ίδια κριτήρια όπως του κεντρικού εργαστηρίου. Σε 

ορισµένες περιστάσεις, το Ε.ΣΥ.∆. δύναται να τροποποιήσει το πρόγραµµα 

επιτηρήσεων, µειώνοντας τη συχνότητά τους για συγκεκριµένες τοποθεσίες. Τα 

παρακάτω κριτήρια, κατά το ελάχιστο, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν 

καθορίζεται το πρόγραµµα επιτηρήσεων: 

 

α) Η κρισιµότητα και ο όγκος εργασιών που αναλαµβάνονται στις επιµέρους 

εγκαταστάσεις, καθώς και ο βαθµός αλληλοεπικάλυψης των δραστηριοτήτων µεταξύ 

των διαφορετικών τοποθεσιών 

β)  Ο συστηµατικός και αποτελεσµατικός έλεγχος της διαχείρισης των εργασιών από το 

κεντρικό  εργαστήριο 

γ)  Τα αποτελέσµατα αξιολογήσεων από το Ε.ΣΥ.∆. 

δ) Οι µεταβολές σε προσωπικό ή/και εξοπλισµό στις επιµέρους εγκαταστάσεις, καθώς και 

στις παρεχόµενες υπηρεσίες  

 

 

 

5. Αναστολή, περικοπή του Επίσηµου Πεδίου Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης και 

ανάκληση της διαπίστευσης.  

5.1. Ανάκληση ή περικοπή του Επίσηµου Πεδίου Εφαρµογής σε µία τοποθεσία, η οποία 

πραγµατοποιείται µετά από επιθυµία του εργαστηρίου ή επιβάλλεται από το Ε.ΣΥ.∆., 

θα περιλαµβάνει αυτόµατα επανεξέταση όλων των απαιτήσεων του προτύπου για την 

Οµάδα ως σύνολο. Στην περίπτωση κατά την οποία επηρεάζονται σχετικές 

δραστηριότητες σε άλλες τοποθεσίες ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει 

σαφής διαχωρισµός µεταξύ επηρεαζόµενων και µη δραστηριοτήτων στις διαφορετικές 

τοποθεσίες, η αναστολή ή η περικοπή του Επίσηµου Πεδίου Εφαρµογής θα 

εφαρµοσθεί σε όλη την Οµάδα. Η συµµετοχή στην διαπίστευση πολλαπλών 

τοποθεσιών συγκεκριµένων τοποθεσιών των οποίων επίκειται η ανάκληση της 

διαπίστευσης ή  έχει ήδη ανακληθεί περιορίζεται σταθερά µέχρις άρσης του λόγου της 

εξαίρεσης της συγκεκριµένης τοποθεσίας. 
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5.2. Στην περίπτωση ανάκλησης διαπίστευσης πολλαπλών τοποθεσιών, κάθε τοποθεσία η 

οποία περιλαµβάνεται στην οµάδα και η οποία επιθυµεί να παραµείνει διαπιστευµένη 

θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για µεµονωµένη διαπίστευση καταβάλλοντας τα 

αντίστοιχα τέλη της αίτησης. Το Ε.ΣΥ.∆. σε τέτοιες περιπτώσεις αιτήσεων θα 

εφαρµόσει  πλήρως την διαδικασία διαπίστευσης. 

 

 


