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Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α   Κ Α Ν Ο Ν Α    Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  

Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, είναι η περιγραφή του κανόνα απόφασης που
εφαρμόζεται από το Εργαστήριο, κάθε φορά, που παρέχεται, δήλωση συμμόρφωσης, με νομοθετημένο
όριο, προδιαγραφή ή πρότυπο στο αποτέλεσμα μίας δοκιμής.

Η χρήση της Αβεβαιότητας:
 Στην περίπτωση που έχει τεθεί Ελάχιστο όριο:
Όταν η νομοθεσία, κανονισμός ή προδιαγραφή πελάτη, ορίζει ελάχιστο όριο, τότε η διευρυμένη

αβεβαιότητα, προστίθεται στο αποτέλεσμα. 
 Στην περίπτωση που έχει τεθεί Μέγιστο όριο:
Όταν η νομοθεσία, κανονισμός ή προδιαγραφή πελάτη, ορίζει μέγιστο όριο, τότε η διευρυμένη

αβεβαιότητα, αφαιρείται από το αποτέλεσμα. 

Κανόνας Απόφασης
Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν, κυρίως, στη δήλωση συμμόρφωσης με νομοθετικά όρια ή

προδιαγραφές, όταν η απόφαση λαμβάνεται με βάση το μετρούμενο αποτέλεσμα και την αβεβαιότητα της
μέτρησης. Στις περιπτώσεις που η απόφαση λαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο (ερμηνεία με βάση τον
συνδυασμό αποτελεσμάτων πολλαπλών μονάδων δείγματος) τότε οι οδηγίες αυτές εφαρμόζονται για τον
χαρακτηρισμό της κάθε μονάδας δείγματος (υπόδειγμα).

1. Όπου υφίστανται ειδικοί κανόνες απόφασης που καθορίζονται στην ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία
ή  σε  σχετικές  κατευθυντήριες  οδηγίες  της  ΕΕ  (π.χ.  Απόφαση  2002/657/ΕΚ  κ.ά.),  αυτοί
εφαρμόζονται αυστηρά.

2. Απουσία ειδικότερων νομοθετικών προβλέψεων, εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:
Ο πελάτης συμφωνεί ότι οι αποφάσεις βασίζονται σε όρια αποδοχής με guard band. 

(𝑤 = 𝑈, 𝐴𝐿 = 𝑇𝐿 − 𝑤) όπου η εκτεταμένη αβεβαιότητα μέτρησης υπολογίζεται ανά GUM. 
Οι δηλώσεις συμμόρφωσης δεν είναι δυαδικές. Η εκτίμηση του μετρούμενου, εκτιμάται

ότι  ακολουθεί  κανονική  κατανομή  πιθανότητας  και  ο  ειδικός  κίνδυνος  πιθανούς  αληθούς  ή
ψευδούς αποδοχής ορίζεται ως <2.5%. 

Όταν το μετρούμενο αποτέλεσμα πλησιάζει την ανοχή, ο κίνδυνος ψευδούς αποδοχής και
ψευδούς απόρριψης είναι έως και 50%.
Το guard band W = U (διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης) 
TL ορίζεται το νομοθετημένο ή προδιαγραμμένο όριο.
AL ορίζεται το μέγιστο και το ελάχιστο όριο αποδοχής. Ως AL = TL - W

Τα αποτελέσματα της μέτρησης βρίσκονται: 
 Σε συμμόρφωση: Όταν οι τιμές των παραμέτρων που εξετάστηκαν, μετά την αφαίρεση ή την

πρόσθεση της διευρυμένης αβεβαιότητας της μέτρησης, βρίσκονται ξεκάθαρα εντός του ορίου
ανοχής.  Ο συγκεκριμένος κίνδυνος ψευδούς συμμόρφωσης ανέρχεται στα 2.5%. 

 Σε συμμόρφωση υπό όρους: Όταν η πρόσθεση ή η αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας
της  μέτρησης,  στην  μετρούμενη τιμή,  οδηγεί,  στην  οριακή μη υπέρβαση αυτής  του ορίου
ανοχής. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός κίνδυνος ψευδούς συμμόρφωσης ανέρχεται στα 50%.
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 Μη συμμόρφωση υπό όρους: Όταν η πρόσθεση ή η αφαίρεση της διευρυμένης αβεβαιότητας
της μέτρησης, στην μετρούμενη τιμή, οδηγεί, στην οριακή υπέρβαση αυτής του ορίου ανοχής.
Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός κίνδυνος ψευδούς μη συμμόρφωσης ανέρχεται στα 50%.

 Μη συμμόρφωση: Όταν οι τιμές των παραμέτρων που εξετάστηκαν, μετά την αφαίρεση ή την
πρόσθεση της διευρυμένης αβεβαιότητας της μέτρησης, βρίσκονται ξεκάθαρα εκτός του ορίου
ανοχής. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος ψευδούς μη συμμόρφωσης αποδοχής ανέρχεται στα 2.5%. 

Ειδικές Περιπτώσεις: 
 Νερό Πόσιμο:

Εξαίρεση  στον  παραπάνω  κανόνα,  αποτελεί  η  περίπτωση  των  πόσιμων  νερών,  όπου  η
αβεβαιότητα μέτρησης, δεν θα χρησιμοποιείται, ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές.

 Αλλεργιογόνα 
Για  την  περίπτωση  του  αλλεργιογόνου  γλουτένης,  για  το  οποίο  υπάρχει  νομοθετημένο  όριο

αναλόγως  της  κατηγορίας  που  κατατάσσετε:  Χωρίς  γλουτένης  και  Μειωμένης  γλουτένης,  όταν  το
αποτέλεσμα είναι κοντά στο νομοθετημένο όριο που καθορίζεται από τον EU 828/2014, η αβεβαιότητα, σε
κάθε περίπτωση, προστίθεται στο τελικό αποτέλεσμα. Εάν η τιμή, μετά την προσθήκη της αβεβαιότητας
είναι πάνω από το μέγιστο όριο που έχει οριστεί, τότε το δείγμα χαρακτηρίζετε ως μη συμμορφούμενο.
Εάν η τιμή, μετά την προσθήκη της αβεβαιότητας είναι κάτω από το μέγιστο όριο που έχει οριστεί, τότε το
δείγμα χαρακτηρίζετε ως συμμορφούμενο. 

 Φυτοφάρμακα
Σύμφωνα  με  την  οδηγία  της SANCO  (SANTE  11312/2021),  στην  ανίχνευση  των

φυτοπροστατευτικών ουσίων εφαρμόζεται δια προεπιλογής διευρυμένη αβεβαιότητα  ίση με 50%.
Η αβεβαιότητα συνοδεύει το αποτέλεσμα, στην περίπτωση που, αυτό βρίσκεται πάνω από το MRL

ή στο MRL.

 Μικροβιολογικές δοκιμές
Όσον αφορά τους μικροοργανισμούς, που λειτουργούν ως δείκτες υγιεινής όπως π.χ. η E.coli και ο

Staphylococcus coag+,  όταν  η  νομοθεσία,  κανονισμός  ή  προδιαγραφή  πελάτη  –  λιανέμπορου,  ορίζει
μέγιστο όριο, τότε η αβεβαιότητα, αφαιρείτε από το αποτέλεσμα. Εάν η τιμή, μετά την αφαίρεση της
αβεβαιότητας είναι  πάνω από το μέγιστο όριο που έχει  οριστεί,  τότε  το δείγμα χαρακτηρίζετε  ως μη
συμμορφούμενο. Εάν η τιμή, μετά την αφαίρεση της αβεβαιότητας είναι κάτω από το μέγιστο όριο που
έχει οριστεί, τότε το δείγμα χαρακτηρίζετε ως συμμορφούμενο.   

Στη περίπτωση  μικροοργανισμών, που λειτουργούν ως δείκτες κινδύνου όπως: η  Legionella spp,
Enterobacteriaceae, Campylobacter spp, Listeria monocytogenes, μύκητες, όταν το αποτέλεσμα είναι κοντά
στο νομοθετημένο όριο, η αβεβαιότητα, σε κάθε περίπτωση, προστίθεται στο τελικό αποτέλεσμα. Εάν η
τιμή, μετά την προσθήκη της αβεβαιότητας είναι πάνω από το μέγιστο όριο που έχει οριστεί,  τότε το
δείγμα χαρακτηρίζετε ως μη συμμορφούμενο.  Εάν η τιμή, μετά την προσθήκη της αβεβαιότητας είναι
κάτω από το μέγιστο όριο που έχει οριστεί, τότε το δείγμα χαρακτηρίζετε ως συμμορφούμενο.     

 Οργανοληπτική δοκιμή νερού
Το  εργαστήριο,  σε  περίπτωση,  που  ο  πελάτης,  προτείνει  -  ορίσει  παραμετρική  τιμή  για  τις

παραπάνω  αναφερθείσες  παραμέτρους,  ακολουθεί,  την  απαίτηση  του  πελάτη  και  ορίζει  αυτές,  ως
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παραμετρικές τιμές. 

Το εργαστήριο, σε περίπτωση, που ο πελάτης δεν έχει ο ίδιος, να προτείνει - ορίσει παραμετρική
τιμή για τις παραπάνω αναφερθείσες παραμέτρους, συστήνει τις τιμές ΤΟΝ=2 και ΤFN=2, ως το όριο του
αποδεκτού. 
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