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Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου

• Το εργαστήριο συντάσσει έγγραφα -τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως εσωτερικά έγγραφα ποιότητας-

καθώς επίσης και εντάσσει στο σύστημά του επίσημα 

έγγραφα (εξωτερικά έγγραφα).

• Το εργαστήριο έχει διαδικασία ελέγχου όλων των 

εγγράφων και υπάρχουν έντυπα - κατάλογοι όπου 

φαίνεται η τρέχουσα έκδοση και η εσωτερική διανομή 

των εγγράφων όπου αυτό απαιτείται.



Εσωτερικά έγγραφα

1. Εγχειρίδιο Ποιότητας

2. Διαδικασίες Ποιότητας

3. Οδηγίες εργασίας

4. Μέθοδοι δοκιμών

5. Έντυπα



Εξωτερικά έγγραφα

1. Νομοθεσία ( ελληνική και ευρωπαϊκή)

2. Πρότυπα (ISO, Standard Methods, European 

Accreditation, UKAS κτλ.)

3. Έγγραφα του Φορέα Διαπίστευσης (Διαδικασίες, 

Κανονισμοί, Κατευθυντήριες Οδηγίες κλπ)

4. Αλληλογραφία



Εγχειρίδιο Ποιότητας

• Είναι το βασικό έγγραφο του συστήματος και αναφέρεται σε 

όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και του φορέα 

διαπίστευσης.

• Είναι ελεγχόμενο έγγραφο

• Κάθε κεφάλαιό του περιέχει:

– Δήλωση πολιτικής για κάθε απαίτηση

– Δήλωση υπευθυνότητας

– Διαδικασία ή αναφορά σε διαδικασία/ες.



Διαδικασίες Ποιότητας

• Είναι έγγραφα που απορρέουν από τις απαιτήσεις του 

προτύπου και είτε περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο 

ποιότητας είτε αποτελούν ξεχωριστά έγγραφα του 

συστήματος -όταν απαιτούνται περισσότερες 

διευκρινίσεις.

• Οι διαδικασίες, όταν αποτελούν ξεχωριστά έγγραφα, 
κωδικοποιούνται ως εξής:  Δ ΥY - XX όπου ΥΥ είναι ο 
αριθμός της παραγράφου του προτύπου και ΧΧ είναι ο 
αύξων αριθμός της διαδικασίας που απορρέει από την 
συγκεκριμένη παράγραφο.



Διαδικασίες Ποιότητας

Σε κάθε διαδικασία περιλαμβάνονται:

• Ο σκοπός, 

• το πεδίο εφαρμογής, 

• οι ορισμοί, 

• οι ενέργειες και 

• τα έγγραφα (οδηγίες και έντυπα) που απορρέουν από 

αυτήν.



Οδηγίες Εργασίας

• Απορρέουν από τις διαδικασίες όταν απαιτείται περαιτέρω 

ανάλυση των διαδικασιών.

• Οι οδηγίες που απορρέουν από τις διαδικασίες φέρουν 

κωδικό ΟΕ ΥΥ – XX όπου ΥΥ είναι ο αριθμός της 

διαδικασίας και ΧΧ είναι ο αύξων αριθμός της οδηγίας που 

απορρέει από τη συγκεκριμένη διαδικασία.



Έντυπα τεκμηρίωσης στοιχείων ή μετρήσεων

• Απορρέουν από το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες 

και τις οδηγίες εργασίας.

• Τα έντυπα κωδικοποιούνται ως εξής: Ε ΥY – XX, όπου ΥΥ 

είναι ο αριθμός της διαδικασίας και ΧΧ είναι ο αύξων 

αριθμός του εντύπου που απορρέει από τη συγκεκριμένη 

διαδικασία ή οδηγία.



Μέθοδοι Δοκιμών

• Περιγράφουν αναλυτικά τη διαδικασία δοκιμής 

μικροβιολογικής, χημικής κτλ.

• Οι μέθοδοι δοκιμών μπορεί είναι: επίσημες, πρότυπες, 

τροποποιημένες πρότυπες ή επίσημες, εσωτερικές.



Διαδικασίες

Έγγραφο Τρέχουσα 
έκδοση

Ημερομηνία 
έκδοσης

Τίτλος εγγράφου Παραλήπτης 
εγγράφου

Δ-05-01 1 17/03/2010 Διακρίβωση και 
επαλήθευση του 
εξοπλισμού

ΒΧ, ΑΧ

ΟΕ-05-01 1 17/03/2010 Έλεγχος ακρίβειας 
των αναλυτικών 
ζυγών

ΒΧ, ΑΧ

Ε-05-01 1 17/03/2010 Έντυπο ελέγχου της 
ακρίβειας των ζυγών

ΒΧ, ΑΧ

Έντυπο του Εργαστηρίου ΧΨ

Κωδικός : Ε-04-01 Αναθεώρηση 1 Σελίδα χ από ψ Ημερομηνία ενημέρωσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΨ

Τίτλος : Διακρίβωση και επαλήθευση του 
εξοπλισμού

Κωδικός : Δ-05-01

Ημερομηνία έκδοσης: Αριθμός έκδοσης: Σελίδα χ από ψ

Σκοπός: Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος 

διακρίβωσης ή επαλήθευσης του εξοπλισμού μετρήσεων και 

δοκιμών.

Πεδίο Εφαρμογής: Όλος ο εξοπλισμός μετρήσεων και 

δοκιμών του οποίου η ακρίβεια ενδείξεων / λειτουργίας μπορεί 

να επηρεάσει  τις διαπιστευμένες δοκιμές.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΨ

Τίτλος : Διακρίβωση και επαλήθευση του 
εξοπλισμού

Κωδικός : Δ-05-01

Ημερομηνία έκδοσης: Αριθμός έκδοσης: Σελίδα χ από ψ

Ενέργειες: Διακρίβωση και επαλήθευση των ζυγών 

Επαλήθευση των αυτόματων πιπετών 

Επαλήθευση των θερμομέτρων εργασίας κτλ

Τεκμηρίωση:

• E-05-01 Έντυπο ελέγχου της ακρίβειας των ζυγών.

• Ε-05-02 Έντυπο ελέγχου ακρίβειας των αυτόματων πιπετών.

• Ε-05-03 Έντυπο ελέγχου της ακρίβειας των θερμομέτρων 
εργασίας. 



ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΨ

Τίτλος : Έλεγχος ακρίβειας των αναλυτικών ζυγών Κωδικός : ΟΕ-05-01

Ημερομηνία έκδοσης: Αριθμός έκδοσης: Σελίδα χ από ψ

• Σκοπός: Σκοπός της παρούσας Οδηγίας Εργασίας είναι να 

περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται περιοδικά η 

σωστή λειτουργία των αναλυτικών ζυγών του εργαστηρίου.

• Πεδίο Εφαρμογής: Όλοι οι αναλυτικοί ζυγοί που 

χρησιμοποιεί το εργαστήριο στις διαπιστευμένες δοκιμές.



ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΨ

Τίτλος : Έλεγχος ακρίβειας των αναλυτικών ζυγών Κωδικός : ΟΕ-05-01

Ημερομηνία έκδοσης: Αριθμός έκδοσης: Σελίδα χ από ψ

Ενέργειες:

• Οδηγία για σωστό ζύγισμα

• Διαδικασία καθημερινού ελέγχου της ακρίβειας των 

ζυγών με πρότυπα βάρη

• Ανοχές των ζυγών κατά τον καθημερινό έλεγχο

Τεκμηρίωση:

• E-05-01 Έντυπο ελέγχου της ακρίβειας των ζυγών.



ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΨ
Τίτλος : Έλεγχος της ακρίβειας των ζυγών Κωδικός : Ε-05-01
Ημερομηνία έκδοσης: Αριθμός έκδοσης: Σελίδα χ από ψ

Ημερομηνία

Ζυγός ΑΑ 
Ανοχές ± 0,01g

Μέτρηση με 
βάρος 20g

Αποδεκτό ή όχι Υπογραφή

17/3/10 20,00 ναι ΑΧ

18/3/10 19,99 ναι ΒΧ

19/3/10 20,01 ναι ΑΧ



Ευχαριστώ
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