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Από τη στάμνα στα δίκτυα 

Τα αποτελέσματα των  δοκιμών για την ποιότητα και ασφάλεια του 

πόσιμου νερού τις περισσότερες φορές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη 

λήψη αποφάσεων εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, 

καθόσον σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την προστασία του 

καταναλωτή.  
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Από τη στάμνα στα δίκτυα 

Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαίο τα χαρακτηριστικά επίδοσης των 

εφαρμοζόμενων μεθόδων να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων    
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1. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

  Η ποιότητα της μέτρησης δεν αποτελεί απόλυτο μέγεθος, αλλά 

εμπεδώνεται ικανοποιώντας το απαραίτητο κριτήριο της σύγκρισης 

με άλλη αντίστοιχη μέτρηση σε άλλο μέρος της γης και υπό άλλες 

συνθήκες.  

  Η έννοια της συγκρισιμότητας, ποιοτικά και ποσοτικά γίνεται 

δυνατή μόνο μέσω της ιχνηλασιμότητας, η οποία θέτει τις συνθήκες 

για απευθείας συγκρίσεις μεταξύ των μετρήσεων και των δοκιμών.  

Η ιχνηλασιμότητα και η αβεβαιότητα  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 

και συμπληρωματικές στο όλο οικοδόμημα της ιχνηλασιμότητας μιας 

μέτρησης.  
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1. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 Ιχνηλασιμότητα: «η ιδιότητα ενός αποτελέσματος μιας μέτρησης 

ή της τιμής ενός προτύπου να συσχετισθεί με καθορισμένες 

αναφορές, συνήθως εθνικά ή διεθνή πρότυπα, μέσω μιας 

αδιάσπαστης αλυσίδας συγκρίσεων, όλων συνοδευόμενων από 

μια δήλωση για την αβεβαιότητα» (VIM) 

Αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων συνοδευόμενη από εκτίμηση 

της βεβαιότητας.  

Συγκρισιμότητα και εναρμόνιση των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται από διαφορετικά εργαστήρια. 
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2. ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

ΠΩΣ 

 ; 

Το μετρούμενο είναι ζων οργανισμός 

Συμβατικές - εμπειρικές μέθοδοι 

Απουσία εθνικών και διεθνών προτύπων στο ανώτατο 

μετρολογικό επίπεδο  
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2. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 Εμπειρικές Μέθοδοι – Προσδιορισμός e.coli σε πόσιμο νερό: 

Ιχνηλασιμότητα σε Διεργαστηριακό Σχήμα 
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3. ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ –ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17043:2011 

 

ILAC Guide G13 “Guidelines for the Requirements for the 
Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes”. 

 

Αναλυτικά Χημικά Εργαστήρια IUPAC/ISO/AOAC 

 

ISO 13528 

 

Σειρά ISO 5725 

 

Μικροβιολογικά ISO/TS 22117:2010 
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3. ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ –ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Είδος παραμέτρων και υποστρωμάτων 
 
Συχνότητα με την οποία τρέχει το σχήμα 
 
Καταλληλότητα των διαδικασιών (τοποθεσία, χρόνος, 

σταθερότητα δείγματος, διαδικασίες διανομής) 
 
Διαθεσιμότητα κριτηρίων αποδοχής  
 
Κόστος 
 
Πολιτική του σχήματος για τη διατήρηση της αξιοπιστίας  
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3. ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ –ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Χρονοδιάγραμμα αναφοράς των αποτελεσμάτων 
 

Αξιοπιστία για την καταλληλότητα των υλικών προς δοκιμή, 

ομοιογένεια, σταθερότητα, ιχνηλασιμότητα  
 

Πρόσβαση του φορέα διαπίστευσης στα αποτελέσματα, τις 

λεπτομέρειες σχεδιασμού, τις διαδικασίες και τις στατιστικές 

αναλύσεις κ.λ.π 
 

Ομάδα ειδικών 
 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης πρέπει να είναι 

σαφή, ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ των 

εργαστηρίων 
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3. ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ –ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Διορθωτικές ενέργειες 

 Ανάλυσε το πρόβλημα με βάση τα αποτελέσματα από 
συνεχόμενους κύκλους ΣΔΙ, τα δεδομένα του εσωτερικού 
ελέγχου ποιότητας, τα αρχεία των σχετικών μετρήσεων, της 
αποθήκευσης και του χειρισμού των δειγμάτων, των ελέγχων 
των συσκευών και οργάνων, του περιβάλλοντος και των 
προτύπων. 

Κατάστρωσε ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών. 

Έλεγξε αν η διορθωτική ενέργεια ήταν αποτελεσματική. 
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4. SCHEMA 

SCHEMA διαπιστευμένος πάροχος διεργαστηριακών δοκιμών 

ελέγχου ικανότητας (Ε.ΣΥ.Δ.) 

SCHEMA 63 01: υπολείμματα φυτοπροστατευτικών/νερό 
 

SCHEMA 23 03: PAHs σε νερό 
 

SCHEMA 24 03: παράμετροι σε λύματα/απόβλητα  
          (βαρέα μέταλλα, εξασθενές Cr, αγωγιμότητα, TSolids, COD, pH) 
 

SCHEMA 21 05: συνήθεις παράμετροι σε νερό 
                 (ανιόντα/κατιόντα, αγωγιμότητα, pH, σκληρότητα) 
 

SCHEMA 25 01: μικροβιολογικοί παράμετροι σε νερό 
 

SCHEMA 22 04: βαρέα μέταλλα σε νερό 

Τακτικό μέλος ευρωπαϊκού δικτύου PT-WFD (Directive 2000/60/E.C.) 
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5. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Δυωνυμική κατανομή - Poisson 

 Εάν ο μέσος αριθμός τυχαίων γεγονότων ανά μονάδα 

χρόνου ή χώρου είναι m, τότε η πιθανότητα P να συμβούν x 

γεγονότα σ’ αυτή τη μονάδα είναι: 

x!

em
m)P(x,

mx 



Όσο το m αυξάνεται, η κατανομή τείνει προς την κανονική κατανομή   

Όσο το m αυξάνεται, μειώνεται η πιθανότητα να συμβεί ο μέσος 

αριθμός γεγονότων 
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5. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Δυωνυμική κατανομή - Poisson 

 
Η κατανομή Poisson έχει την καταπληκτική ιδιότητα: 

mσ 

Η τυπική της απόκλιση ισούται με την τετραγωνική ρίζα 

του μέσου αριθμού γεγονότων!!!!    
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5. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ποιοτικές μέθοδοι ανίχνευσης 

 Ποιοτική Πληροφορία: ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Όμως!!! 

Ορισμένες ποσοτικές αναφορές είναι απαραίτητες:  

Όριο Ανίχνευσης –LOD 

Κατώφλιο που τίθεται από τη νομοθεσία, την εμπειρία 

(όρια για καλή υγεία) 

Όριο Αναφοράς τεθέν από το εργαστήριο για αξιόπιστη 

απάντηση σε σχέση με το κατώφλιο 
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5. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ποιοτικές μέθοδοι ανίχνευσης 

 

Η Ποιοτική Πληροφορία: ΝΑΙ/ΌΧΙ εξαρτάται από 

τη συγκέντρωση του αναλύτη, το όριο ανίχνευσης 

και το τεθέν κατώφλιο 
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5. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ποιοτικές μέθοδοι ανίχνευσης 

 Αξιοπιστία: Ποσοστό των ορθών Ναι/Όχι απαντήσεων 

που δίνονται από ανεξάρτητες αναλύσεις σε ίδια υπό-

δείγματα, σχετικά με την ταυτοποίηση ενός αναλύτη ή 

ομάδας αναλυτών ή την κατάταξη του δείγματος.  

Αξιοπιστία: Η αναλυτική ιδιότητα που περιλαμβάνει τις 

αρνητικές εκδοχές (σφάλματα) της ποιοτικής ανάλυσης – 

ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά 

Αξιοπιστία (%)= 100% - % ψευδώς θετικά - % ψευδώς 

αρνητικά 
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5. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ποιοτικές μέθοδοι ανίχνευσης 

 Αβεβαιότητα: Με όρους ποσοτικών δοκιμών?? 

 Τι??!! 

Αναξιοπιστία: Περιοχή μεταξύ δύο συγκεντρώσεων  (C0 – 

C1) οι οποίες περικλείουν το όριο αναφοράς ή το κατώφλιο 

(CLimit) στην οποία ψευδώς θετικές ή ψευδώς αρνητικές ή 

αμφίβολες απαντήσεις μπορούν να δοθούν  

Αβεβαιότητα: Περιοχή αναμενόμενων ορθών αποτελεσμάτων 

Αναξιοπιστία: Περιοχή αναμενόμενων σφαλμάτων 
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6. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

Στην πράξη η ιχνηλασιμότητα θεμελιώνεται 

 Επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο για την εκτίμηση της 

τιμής του μετρούμενου (αναλυτική διαδικασία και συνθήκες). 

Αποδεικνύοντας, μέσω της επικύρωσης/επαλήθευσης,  ότι οι 

υπολογισμοί και οι συνθήκες ανάλυσης περιλαμβάνουν όλες 

τις «επηρεάζουσες ποσότητες/μεταβλητές».  

Επιλέγοντας και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα πρότυπα και 

υλικά αναφοράς. 

 Εκτιμώντας την αβεβαιότητα. 



Μετρολογία: Ιχνηλασιμότητα, αξιοπιστία και αβεβαιότητα στις δοκιμές για τον έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας του νερού 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

6. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

Στην πράξη η ιχνηλασιμότητα θεμελιώνεται 

 
Διακριβώνοντας τον εξοπλισμό. 

Εφαρμόζοντας έλεγχο ποιότητας 

Συμμετέχοντας συστηματικά σε σχήματα δοκιμών 

ικανότητας. 


