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Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης, αρμόδιος 
για την παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης σε: 

 Εργαστήρια Δοκιμών  

 Εργαστήρια Διακριβώσεων  

 Φορείς Πιστοποίησης 

 Φορείς Ελέγχου  

 Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές  
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 Αξιολόγηση του Οργανισμού από την 
Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση 
(European co-operation for Accreditation – 
EA) 

 Επιτυχής προσχώρηση του Οργανισμού 
στην Πολυμερή Συμφωνία (MLA) στον τομέα 
της διαπίστευσης Εργαστηρίων Δοκιμών  
(ISO 17025, ISO 15189) και Φορέων Ελέγχου 
(ISO 17020) 
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Πραγματοποιήθηκε η επαναξιολόγηση του 
Οργανισμού, με παράλληλη εξέταση της 
αίτησης για επέκταση του πεδίου της 
Πολυμερούς Συμφωνίας  (MLA) και στη 
διακρίβωση, με πλήρη επιτυχία. 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
765:2008 και με βάση τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας EA – 
2/13 M:2012 της European co – 
Operation for Accreditation (EA) 
τα Εργαστήρια τα οποία ήταν 
διαπιστευμένα από Φορείς του 
εξωτερικού θα έπρεπε να 
μεταφέρουν τη διαπίστευσή 
τους μέχρι το τέλος του 2014 
στον Κυπριακό Φορέα 
Διαπίστευσης 

6 



7 

Η διαδικασία μεταφοράς της 
διαπίστευσης από ξένους Φορείς στον 
Κυπριακό Φορέα ξεκίνησε με την ένταξη 
του Οργανισμού στην Πολυμερή 
Συμφωνία και εντατικοποιήθηκε εντός 
του 2014 με τη μεταφορά της 
διαπίστευσης Εργαστηρίων  όπως του 
Γενικού Κρατικού Χημείου  
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Εντός του 2006 
κατατέθηκε η πρώτη 
αίτηση για 
διαπίστευση 
μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου από τον 
ΚΟΠΠ, παρόλο που ο 
Οργανισμός δεν ήταν 
μέλος της 
Πολυμερούς 
Συμφωνίας (MLA) 
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Το 2007 
διαπιστεύτηκε για 
καθορισμένο πεδίο 
δοκιμών το 
Εργαστήριο D.A.K 
Nutrilab Ltd, το 
πρώτο ιδιωτικό 
μικροβιολογικό 
Εργαστήριο 



4 Εργαστήρια έχουν διαπιστευθεί τόσο για 
αναλυτικές όσο και για  μικροβιολογικές 
μεθόδους   

Διαπιστευμένα 
Αναλυτικά 
Εργαστήρια  
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Διαπιστευμένα 
Μικροβιολογικά 
Εργαστήρια   
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Σήμερα  



 Εφαρμογή και διατήρηση ενός συστήματος 
ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 
17025 

 

   και 

 

 Συμμόρφωση με τον Κανονισμό και τις 
Διαδικασίες του Κυπριακού Φορέα 
Διαπίστευσης  
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 Συμμετοχές σε διεργαστηριακά σχήματα 

 
◦ Ετήσια συμμετοχή σε διαπιστευμένα κατά ISO 

17043 διεργαστηριακά σχήματα 

 

◦ Συμμετοχή εντός της τετραετίας σε 
διεργαστηριακές δοκιμές σε διαφορετικά 
υποστρώματα τροφίμων  για τα μικροβιολογικά 
εργαστήρια  

 

12 



 Επαλήθευση ή επικύρωση μεθόδων στα 
μικροβιολογικά Εργαστήρια  
◦ Απαίτηση όπως αυτή γίνει σε όλες τις 

κατηγορίες τροφίμων  

 

 Διακρίβωση εξοπλισμού (Οδηγία GD 02) 
◦ Αναζήτηση υπηρεσιών διακρίβωσης που να 

τεκμηριώνουν πλήρως την ιχνηλασιμότητα των 
μετρήσεων  
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 Ποιοτικό έλεγχο των υποστρωμάτων, για τα 
μικροβιολογικά εργαστήρια 

   Για έτοιμα υποστρώματα απαιτείται: 

 
• α)  το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 του παρασκευαστή  

• β)  το  πιστοποιητικό κατά ISO 11133:2014 που αφορά τον 
ποιοτικό έλεγχο κατά την παραγωγή των υποστρωμάτων 

• γ) το Εργαστήριο θα πρέπει να ελέγχει τις συνθήκες 
(θερμοκρασίες)  μεταφοράς και παραλαβής των 
υποστρωμάτων.  

  

Εργαστήρια τα οποία επιλέγουν να παρασκευάζουν τα θρεπτικά 
υποστρώματα θα πρέπει μέχρι την 1/9/2015 να συμμορφωθούν 
με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου  ISO 11133:2014.  
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Ο ΚΟΠΠ εξετάζει αιτήσεις για τη 
διαπίστευση “μη επιβεβαιωμένων” 
(presumptive) μεθόδων και μπορεί να 
περιλάβει τέτοιες μεθόδους στο πεδίο 
διαπίστευσης, υπό τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις:  

 

15 



16 

 Στο κείμενο της καθορισμένης 
μεθόδου περιέχεται σαφής 
διάκριση των δυο σταδίων με 
αναφορά στον ορισμό της μη 
επιβεβαιωμένης μεθόδου και τον 
τρόπο υπολογισμού και έκφρασης 
των αποτελεσμάτων για τα στάδια 
αυτά. 
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 Ο αιτητής τεκμηριώνει τη συμμετοχή του 

σε διεργαστηριακά σχήματα για τις  

επιβεβαιωμένες μεθόδους (C) και για τις 

μη επιβεβαιωμένες μεθόδους (P) εκεί όπου 

ο φορέας διοργάνωσης του σχήματος 

δίνει τη δυνατότητα. 

 

 Η αίτηση που υποβάλλεται για 

διαπίστευση περιέχει και την αντίστοιχη 

επιβεβαιωμένη μέθοδο και μόνο με 

διαπίστευση και αυτής είναι δυνατή η 

διαπίστευση της μη επιβεβαιωμένης. 
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 Στην έκθεση αποτελεσμάτων 
περιέχεται σαφής και ευκρινής 
αναφορά στο τι αντιπροσωπεύουν τα 
αποτελέσματα.  

 
 Στις ανασκοπήσεις συμβάσεων με 

τους πελάτες, περιέχεται σύντομη 
περιγραφή των εννοιών μη 
επιβεβαιωμένης και επιβεβαιωμένης 
μεθόδου. 

 



Η χρήση του Σήματος 
είναι υποχρεωτική 
νοουμένου ότι μια 
τουλάχιστον μέθοδος 
στον συγκεκριμένο τομέα 
είναι διαπιστευμένη. 
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Νοείται ότι στην κάθε περίπτωση θα 
σημειώνεται το καθεστώς των μεθόδων 
(διαπιστευμένες ή μη) με σχετική υπόμνηση 
και με χαρακτήρες του ίδιου μεγέθους 
όπως η αναφορά στη μέθοδο και το 
αποτέλεσμά της. 
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 Ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ 
◦ www.cys.mcit.gov.cy 

 

 Τηλέφωνo  
◦ 22409353 
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http://www.cys.mcit.gov.cy/

