ΟΕΕ-11: Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης
Υπ. Σύνταξης:
(ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.) Ημερομηνία έκδοσης: 11.1.2006
Υπ. Έγκρισης:
(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
1) Πολιτική του Ε.ΣΥ.Δ είναι να προσδιορίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το Επίσημο
Πεδίο Εφαρμογής για κάθε διαπίστευση εργαστηρίου. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι πελάτες του
εργαστηρίου πληροφορούνται με ακρίβεια και σαφήνεια την περιγραφή του εύρους των
διακριβώσεων/ δοκιμών που καλύπτονται από τη διαπίστευση του εργαστηρίου. Ζητείται
επομένως από τα εργαστήρια να προσδιορίζουν με λεπτομέρεια τους τύπους
διακριβώσεων/ δοκιμών για τις οποίες ζητείται διαπίστευση. Απαιτείται να αναφέρουν
στην Έντυπη Αίτηση

τις πρότυπες προδιαγραφές ή άλλες μεθόδους ή διαδικασίες

σχετικές με τις υπόψη διακριβώσεις ή δοκιμές και τα κύρια μέρη του εργαστηριακού
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αυτών των διακριβώσεων / δοκιμών.
2) Η ομάδα αξιολόγησης πρέπει να εξετάσει και να συζητήσει με το εργαστήριο και τα ΜΥ,
για τις περιπτώσεις που η παρουσία τους έχει κριθεί απαραίτητη, τους ακριβείς όρους με
τους οποίους θα προσδιοριστεί το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής. Αυτό πρέπει να γίνει το
νωρίτερα δυνατόν στη διεργασία της διαπίστευσης.
3) Για τα Επίσημα Πεδία Εφαρμογής διακριβώσεων, θα συμφωνείται προαιρετικά κατά την
προαξιολόγηση ο τύπος των διακριβώσεων, το εύρος των μετρήσεων και οι χειριστές οι
οποίοι πρόκειται να αξιολογηθούν. Κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης και μετά
την εξέταση των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων των μετρήσεων, θα συμφωνηθεί με
το εργαστήριο το περιεχόμενο του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής. Αυτό θα επιβεβαιώνει
τις μετρήσεις που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΠΕΔ, το εύρος των μετρήσεων, την
αβεβαιότητα, και τα ονόματα του Τεχνικού Υπεύθυνου, Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας
και τους Εξουσιοδοτημένους να υπογράφουν για το εργαστήριο.
4) Για τα Επίσημα Πεδία Εφαρμογής δοκιμών θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια να συμφωνηθεί με το εργαστήριο το περιεχόμενο του Πεδίου πριν από την
αξιολόγηση. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την αποφυγή πιθανών παρανοήσεων,
αλλά

επίσης

θα

βοηθηθούν

οι

αξιολογητές

να

ενεργήσουν

αποτελεσματικά,

επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις περιοχές δραστηριότητας, που με λεπτομέρεια
αναφέρονται στο προτεινόμενο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής.
5) Σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς εξελίσσεται η αξιολόγηση, μπορεί να διαφανεί ότι το
εργαστήριο δεν είναι πράγματι σε θέση να επιτύχει διαπίστευση σε ορισμένες περιοχές
μέσα στο αρχικά νοηθέν Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο
Επικεφαλής Αξιολογητής σε συνεργασία με τα ΜΥ θα συζητήσουν διαπίστευση για
κατάλληλα μειωμένο, επαναπροσδιορισμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής.
6) Δικαίωμα

υπογραφής

επί

των

εκδιδομένων

εκθέσεων

ή

πιστοποιητικών

από

διαπιστευμένους φορείς έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο με την υπογραφή τους ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί
κατάλληλα από αυτά. Σε περίπτωση που ο έχων δικαίωμα υπογραφής, κατά την κρίση
του Ε.ΣΥ.Δ., δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια για την αξιολόγηση της ορθότητας των
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αναγραφόμενων στις εκθέσεις ή στα πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο
έλεγχός τους και η σύμφωνη γνώμη προσώπου ή οργάνου που διαθέτει την αντίστοιχη
τεχνική επάρκεια.
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