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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Οδηγία αφορά δειγµατοληψίες συναφών προς αυτές δοκιµών που
εκτελούνται από εργαστήρια δοκιµών. Βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17025 η δειγµατοληψία αποτελεί µέρος των δοκιµών ή των διακριβώσεων που
αναλαµβάνει ένα εργαστήριο. ∆ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆. για δειγµατοληψία
χορηγείται σε εργαστήρια που διενεργούν δοκιµές ή / και διακριβώσεις, για τις οποίες
διαθέτουν ή αιτούνται διαπίστευση. ∆ιαπίστευση µόνο για δειγµατοληψία
χορηγείται στην περίπτωση που εκτός από την εκπλήρωση των παρακάτω
απαιτήσεων που περιγράφονται στις παραγράφους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα δείγµατα
αναλύονται από διαπιστευµένους υπεργολάβους.

Πολιτική του Ε.ΣΥ.∆. είναι η εφαρµογή, εκ µέρους των εργαστηρίων, διαδικασιών
και σχεδίων δειγµατοληψίας που στηρίζονται κατά προτίµηση σε πρότυπα ή σε
κοινοτικές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες διασφαλίζουν τη λήψη
αντιπροσωπευτικού δείγµατος για τις επακόλουθες δοκιµές ή / και διακριβώσεις. Στο
Παράρτηµα Ι παρατίθενται παραδείγµατα προτύπων και κανονιστικών διατάξεων για
τη δειγµατοληψία.
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Οι διαδικασίες του εργαστηρίου πρέπει να περιγράφουν:
1. Την επιλογή κατάλληλου σχεδίου δειγµατοληψίας
Σχέδιο δειγµατοληψίας (Sampling plan): Σχεδιασµένη διαδικασία η οποία καθιστά
δυνατή την επιλογή, λήψη και διαχωρισµό δειγµάτων από µια παρτίδα, µε σκοπό την
αποκόµιση της απαιτούµενης πληροφόρησης, ώστε να ληφθεί µια απόφαση σχετικά
µε την εξεταζόµενη παρτίδα.
Το σχέδιο δειγµατοληψίας πρέπει να περιγράφει:
-

Τον τύπο του ελέγχου (δια καταµετρήσεως ή δια µετρήσεως)
Τις µετρήσεις που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλισθεί η
αντιπροσωπευτικότητα του εµπορεύµατος ή της παρτίδας.
Τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η λήψη του δείγµατος.
Τη µέθοδο δειγµατοληψίας (τυχαία, κατά στρώµατα κ.λ.π.).
Το µέγεθος και τον αριθµό των µονάδων προϊόντος που σχηµατίζουν το δείγµα
και πρέπει να ληφθούν από την παρτίδα.
Τις διαδικασίες για τη λήψη, χειρισµό και ταυτοποίηση των δειγµάτων.
Τη σχέση µεταξύ των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της απόφασης η οποία
πρέπει να ληφθεί (αποδοχή ή απόρριψη)
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Επίσης µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία όπως, η φύση του ελεγχόµενου
χαρακτηριστικού (καταµετρούµενου ή µετρούµενου), η σηµασία των αποδεκτών
διακινδυνεύσεων, συναφών µε τη βαρύτητα της µη συµµόρφωσης, το µέγεθος των
παρτίδων, ο επαναληπτικός ή µη χαρακτήρας του ελέγχου και το κόστος του ελέγχου.
2. Λεπτοµερώς τις διαδικασίες κάθε σχεδίου δειγµατοληψίας.
3. Τη λήψη και το χειρισµό (συσκευασία, µεταφορά, συντήρηση κ.ά.) των δειγµάτων
και των αντιδειγµάτων (αν λαµβάνονται) ως την άφιξή τους στο εργαστήριο.
4. Τη συµπλήρωση σχετικών αρχείων.
5. Τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας µε λεπτοµερή σήµανση του δείγµατος
έτσι ώστε αυτό να είναι ιχνηλάσιµο προς τα πίσω και προς τα εµπρός.
Στις διαδικασίες επίσης πρέπει να προβλέπεται ότι:
1. Οι οδηγίες είναι διαθέσιµες στη θέση δειγµατοληψίας.
2. Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για πραγµατοποίηση δειγµατοληψίας από το εργαστήριο
πρέπει να ενηµερώνεται για τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διαδικασίες.
3. Όταν ο πελάτης απαιτεί παρεκκλίσεις, προσθήκες ή εξαιρέσεις από τις διαδικασίες, αυτές
πρέπει να καταγράφονται λεπτοµερώς στα σχετικά έντυπα που συµπληρώνονται κατά τη
δειγµατοληψία.
4. Οι τυχόν αλλαγές από τις διαδικασίες γνωστοποιούνται στο εργαστήριο και
περιλαµβάνονται στις εκθέσεις των αντίστοιχων δοκιµών.
5. Η διενέργεια της δειγµατοληψίας από το εργαστήριο πρέπει να περιλαµβάνεται στις
συµβάσεις µε τους πελάτες.
6. Η έκθεση δοκιµής, η δειγµατοληψία της οποίας έγινε από το εργαστήριο, θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του δείγµατος, τη µέθοδο και το
σκοπό της δειγµατοληψίας, το σηµείο δειγµατοληψίας και τον υπεύθυνο δειγµατολήπτη.
7. Στην περίπτωση που η έκθεση δοκιµής συµπεριλαµβάνει αποτελέσµατα δοκιµών
που προέρχονται από διαπιστευµένο υπεργολάβο, πρέπει να επισυναπτόνται οι
εκθέσεις δοκιµών του διαπιστευµένου εργαστηρίου.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι υπεύθυνοι για τη διενέργεια δειγµατοληψιών πρέπει:
1.

Να τεκµηριώνεται ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, που προβλέπονται από τα
σχετικά πρότυπα.

2.

Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι για την εκτέλεση των διαφόρων τύπων
δειγµατοληψίας.
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3.

Να διαθέτουν εξουσιοδότηση από το εργαστήριο για τη διενέργεια δειγµατοληψίας.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥ∆
Κατά την αξιολόγηση του εργαστηρίου από τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. θα ελέγχονται:
1. Τα στοιχεία επικύρωσης ή επαλήθευσης των αιτούµενων µεθόδων δειγµατοληψίας. Η
επικύρωση από το εργαστήριο γίνεται µε την πραγµατοποίηση δοκιµών σε ληφθέντα
δείγµατα, µε σκοπό την εκτίµηση της αβεβαιότητας της δειγµατοληψίας, όταν είναι
δυνατόν, ανάλογα µε τον τύπο της δοκιµής.
2. Στην περίπτωση επικύρωσης εσωτερικών µεθόδων, απαιτείται να αποδεικνύεται η
αντιπροσωπευτικότητα του σχεδίου δειγµατοληψίας, µε τη χρήση κατάλληλης
στατιστικής επεξεργασίας.
3. Τα αρχεία εκπαίδευσης του προσωπικού που διενεργεί δειγµατοληψίες.
4. Η τεχνική επάρκεια ενός τουλάχιστον από το προσωπικό που διενεργεί
δειγµατοληψίες επί τόπου σε σηµείο δειγµατοληψίας.
5. Οι γραπτές διαδικασίες και τα αρχεία που σχετίζονται µε τη δειγµατοληψία
6. Μέσα σε ένα κύκλο αξιολογήσεων 4ετίας θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί επιτόπου
από τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. οι δειγµατοληψίες από όλους τους δειγµατολήπτες,
σε διαφορετικές περιπτώσεις δειγµατοληψίας που διενεργεί το εργαστήριο
7. Κριτήρια αποτελεσµατικότητας του δειγµατολήπτη. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει
σύστηµα αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας του δειγµατολήπτη.
8. Το εργαστήριο πρέπει να καταδεικνύει την επίδοση του συµµετέχοντας σε
κατάλληλα

προγράµµατα

δοκιµών

ικανότητας

µέσω

διεργαστηριακών

συγκριτικών δοκιµών, σύµφωνα µε τη διαδικασία ΕΣΥ∆ Π∆Ι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Πληροφοριακό). Παραδείγµατα προτύπων και κανονιστικών
διατάξεων για τη δειγµατοληψία
1. ISO/FDIS 19458 Water quality – Sampling for microbiological analysis
2. Οδηγία 98/83ΕΚ για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
3. Οδηγία 2000/63/ΕΚ για τη δειγµατοληψίαπροϊόντων
φυτικής
προέλευσης για τον προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων

και

ζωικής

4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 401/2006 για τον καθορισµό µεθόδων δειγµατοληψίας
και ανάλυσης για τον επίσηµο έλεγχο των επιπέδων µυκοτοξινών στα τρόφιµα
5. Οδηγία 2001/22/ΕΚ για τον προσδιορισµό βαρέων µετάλλων
6. Οδηγίες 2002/26/ΕΚ και 2004/43/ΕΚ για τον προσδιορισµό ωχρατοξίνης Α
7. Οδηγίες 2002/69/ΕΚ και 2004/44/ΕΚ για τον προσδιορισµό διοξινών
8. Οδηγία 2003/78/ΕΚ για τον προσδιορισµό πατουλίνης
9. Οδηγία 2004/16/ΕΚ για τον προσδιορισµό κασσίτερου σε κονσέρβες
10. Κώδικας Τροφίµων και Ποτών του Υπουργείου Οικονοµικών
11. ISO 17604 –Microbiology of food and animal feeding stuffs-Carcass sampling for
microbiological analysis
12. ISO 18593 Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal methods
for sampling techniques for surfaces using contact plates and swabs
13. AFFA/1993 –Standard Methods for the examination of Dairy products-Sampling
Dairy and Related products.
14. ΕΛΟΤ EN 25667-1 Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία - Μέρος 1: Γενικές οδηγίες
για το σχεδιασµό προγραµµάτων δειγµατοληψίας
15. ΕΛΟΤ EN 25667-2 Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία - Μέρος 2: Οδηγίες
τεχνικών δειγµατοληψίας
16. ΕΛΟΤ EN 13946 Ποιότητα νερού - Πρότυπο καθοδήγησης για δειγµατοληψία
ρουτίνας και προεπεξεργασία βενθικών διατόµων από ποτάµια
17. ΕΛΟΤ EN 14011 Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία των ψαριών µε ηλεκτρισµό
18. ΕΛΟΤ EN ISO 5555 Ζωϊκά και φυτικά λίπη και έλαια – ∆ειγµατοληψία
19. ΕΛΟΤ EN ISO 5667-16 Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία - Μέρος 16:
Καθοδήγηση για βιοδοκιµασίες δειγµάτων
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20. ΕΛΟΤ EN ISO 5667-19 Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία - Μέρος 19:
Καθοδήγηση για τη δειγµατοληψία ιζηµάτων σε θαλάσσιο περιβάλλον
21. ΕΛΟΤ EN ISO 5667-3 Ποιότητα νερού - ∆ειγµατοληψία - Μέρος 3: Καθοδήγηση
για τη συντήρηση και το χειρισµό δειγµάτων νερού
22. ΕΛΟΤ EN ISO 707 Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Καθοδήγηση για
δειγµατοληψία
23. ISO 2859-0/1/2/3/4: Sampling procedures for inspection by attributes
24. ΚΤΣ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97):Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
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