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Το παρόν ζγγραφο ζχει ιςχφ μόνο για τισ εκκζςεισ δοκιμϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΕΠΕΔ και όχι για 
οποιαδιποτε αναφορά αποτελεςμάτων που δθμοςιεφεται από το Εργαςτιριο εκτόσ των διαπιςτευμζνων 
διαδικαςιϊν. 

Το εργαςτιριο δεν προβαίνει ςε διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ εκκζςεισ αποτελεςμάτων που εκδίδει, με  
εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ κατά απαίτθςθ του πελάτθ, όπου προβλζπονται ειδικοί κανόνεσ απόφαςθσ από 
τθν Ευρωπαϊκι ι Εκνικι νομοκεςία (π.χ. Καν, Οδθγίεσ, ΚΥΑ).  

Ειδικά για τθν παράμετρο τθσ καταμζτρθςθσ μικροβίων ςτο νωπό γάλα παρατίκεται θ τεκμθρίωςθ: 

Δοκιμζσ/ Υπόςτρωμα Τεκμηρίωςη 

Μικροβιολογικά κριτιρια νωποφ γάλακτοσ  Κανονιςμόσ (ΕΚ) 853/2004 

 

Οι οδθγίεσ που ακολουκοφν αφοροφν, κυρίωσ ςτθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με νομοκετικά όρια ι 
προδιαγραφζσ, όταν θ απόφαςθ λαμβάνεται με βάςθ το μετροφμενο αποτζλεςμα και τθν αβεβαιότθτα 
τθσ μζτρθςθσ.  

1. Όπου υφίςτανται ειδικοί κανόνεσ απόφαςθσ που κακορίηονται ςτθν ενωςιακι ι εκνικι νομοκεςία 
ι ςε ςχετικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ, αυτοί εφαρμόηονται αυςτθρά.  

2. Απουςία  ειδικότερων νομοκετικϊν προβλζψεων,  εφαρμόηονται τα παρακάτω: 

 όπου το αποτζλεςμα (α) αξιολογείται  ςυγκρινόμενο με νομοκετθμζνθ προδιαγραφι ι πρότυπο, 
τότε κεωρείται μθ ςυμμορφοφμενο πζρα από κάκε αμφιβολία, για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95 % 
όταν: 

- α – U>Lmax, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ κακοριςμζνου ανϊτατου νομοκετικοφ ορίου Lmax (όπου U θ 
διευρυμζνθ αβεβαιότθτα του αποτελζςματοσ). 

- α + U>Lmin, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ κακοριςμζνου κατϊτατου νομοκετικοφ ορίου Lmin (όπου U θ 
διευρυμζνθ αβεβαιότθτα του αποτελζςματοσ).  

 Όπου το αποτζλεςμα (α) αξιολογείται ςυγκρινόμενο με μοναδικι δθλοφμενθ τιμι (L), τότε 
κεωρείται ςυμμορφοφμενο, για επίπεδο εμπιςτοςφνθσ 95% όταν: 
α– U>  ≤  L ≤ α + U (όπου θ U θ διευρυμζνθ αβεβαιότθτα του αποτελζςματοσ).  

Όταν θ δθλοφμενθ τιμι βρίςκεται εκτόσ τθσ περιοχισ α±U , τότε το δείγμα κεωρείται μθ 
ςυμμορφοφμενο.  
 
 
 
Σθμείωςθ: Η  ενθμζρωςθ του πελάτθ και κάκε ενδιαφερόμενου, για τον παραπάνω Κανόνα, γίνεται 
μζςω του ςαιτ του εργαςτθρίου: www.mylonachems.com 

 


