Απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Ελέγχου όταν
διενεργούν εσωτερικές διακριβώσεις
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Οι Φορείς Ελέγχου που εκτελούν εσωτερικές διακριβώσεις του µετρητικού
εξοπλισµού που χρησιµοποιούν, πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για την εκτέλεση των διακριβώσεων
αυτών:
α) να διαθέτουν και εφαρµόζουν τυποποιηµένες διαδικασίες για τη διακρίβωση
ή/και τον έλεγχο του εξοπλισµού,
β) να διαθέτουν διαδικασία υπολογισµού της αβεβαιότητας συνεκτιµώντας όλες τις
επιµέρους συνιστώσες,
γ) να διαθέτουν προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο για τη διενέργεια των
εσωτερικών διακριβώσεων.
Ο Φορέας Ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί στο Ε.ΣΥ.∆. µέσω του εντύπου της
αίτησης διαπίστευσης ή σχετικής επιστολής τη διενέργεια εσωτερικών
διακριβώσεων του εξοπλισµού του σε συγκεκριµένα µεγέθη.
Ο Φορέας Ελέγχου πρέπει να θέτει στη διάθεση του Ε.ΣΥ.∆. τις διαδικασίες
εσωτερικής διακρίβωσης του εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών
για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας.
Η αξιολόγηση της επάρκειας ενός Φορέα Ελέγχου για τη διενέργεια εσωτερικών
διακριβώσεων πρέπει να πραγµατοποιείται οπωσδήποτε στο πλαίσιο της αρχικής
αξιολόγησής του για χορήγηση διαπίστευσης.
Κατά την αρχική αξιολόγηση ενός Φορέα Ελέγχου, στην Οµάδα Αξιολόγησης θα
συµµετέχει και Αξιολογητής εργαστηρίων διακρίβωσης του Ε.ΣΥ.∆.
Στην περίπτωση που ο Φορέας Ελέγχου δεν έχει εγκαίρως δηλώσει στο Ε.ΣΥ.∆. τη
διενέργεια εσωτερικών διακριβώσεων, µε αποτέλεσµα η ορισµένη Οµάδα
Αξιολόγησης να µην διαθέτει την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια, τότε πρέπει να
ενηµερώνεται η Υπηρεσία από τον Επικεφαλής Αξιολογητή και να
πραγµατοποιείται συµπληρωµατική αξιολόγηση από κατάλληλο Αξιολογητή.
Τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες διακρίβωσης πρέπει να κοινοποιούνται στο
Ε.ΣΥ.∆., το οποίο, κατά την κρίση της αρµόδιας Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής,
µπορεί να αξιολογεί αυτές επιτόπου, στο πλαίσιο της επόµενης επιτήρησης του
Φορέα.
Η αξιολόγηση της διενέργειας εσωτερικών διακριβώσεων, στο πλαίσιο των
επιτηρήσεων και της επαναξιολόγησης, θα πραγµατοποιείται από τους Αξιολογητές
του Ε.ΣΥ.∆. για το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, εφόσον έχει προηγηθεί
κατάλληλη εκπαίδευσή τους στο αντικείµενο των εσωτερικών διακριβώσεων ή από
Αξιολογητή εργαστηρίων διακρίβωσης του Ε.ΣΥ.∆.
Αναφορικά µε τους ήδη διαπιστευµένους Φορείς Ελέγχου, οι οποίοι διενεργούν
εσωτερικές διακριβώσεις, πρέπει, στο πλαίσιο της επόµενης επιτήρησής τους, να
πραγµατοποιηθεί από Αξιολογητή εργαστηρίων διακρίβωσης επιτόπου αξιολόγηση
της ικανότητας και επάρκειάς τους να διενεργούν εσωτερικές διακριβώσεις.
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