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ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ EURACHEM
1. EURACHEM Γενική Συνέλευση και Workshop
Η επόµενη Γενική Συνέλευση της Eurachem και οι συναφείς εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν
µεταξύ 29η Μαΐου – 2α Ιουνίου 2017 στην Λευκωσία, Κύπρο. Παράλληλα µε την γενική συνέλευση
οργανώνεται και ένα workshop µε θέµα "Uncertainty in Qualitative and Quantitative Analysis”
µεταξύ 29η – 30η Μαΐου 2017. Λεπτοµέρειες σχετικές µε το workshop βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.eurachem.org καθώς και http://www.ucy.ac.cy/eurachem2017/.

2. ∆ιάφορες ∆ραστηριότητες
Μετάφραση στα ελληνικά του φυλλαδίου της EURACHEM σχετικά µε την ορολογία
Eurachem terminology leaflet published in Greek

The Eurachem Education and Training group is pleased to add a
further translation of the information leaflet, "You talk, we understand – The way out of
the tower of Babel". The leaflet is now additionally available in Greek.
Download the leaflet here >>
Η Μετάφραση και Απόδοση στα Ελληνικά έγινε από την Ένωση Ελλήνων Χηµικών,
Επιστηµονικό Τµήµα Αναλυτικής Χηµείας και την Παγκύπρια Ένωση Επιστηµόνων
Χηµικών, Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας.

∆ιεργαστηριακές συγκρίσεις


Το φυλλάδιο «∆ιεργαστηριακές συγκρίσεις – πόσο πολύ και πόσο συχνά;» έχει

δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Eurachem. Αυτή την στιγµή είναι διαθέσιµο στα
Αγγλικά.


Το 9ο Eurachem Workshop για διεργαστηριακές συγκρίσεις µε τίτλο «Proficiency Testing in
Analytical Chemistry, Microbiology and Laboratory Medicine – Current Practice and Future
Directions», θα πραγµατοποιηθεί στο St Bernardin Resort, Portorož, Slovenia, 9 µε 12
Οκτωβρίου 2017 – περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.eurachempt2017.eu

Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Ο οδηγός Eurachem/CITAC «Guide to Quality in Analytical Chemistry: An Aid to
Accreditation», 2nd edition είναι τώρα διαθέσιµος από την ιστοσελίδα της Eurachem. Αυτή είναι
µια περιορισµένη αναθεώρηση, διότι µόλις δηµοσιευτεί η νέα έκδοση του προτύπου ISO / IEC
17025 θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί εκ νέου.

Αβεβαιότητα µέτρησης και ιχνηλασιµότητα


Ο οδηγός «Traceability in Chemical Measurement - A guide to achieving comparable results in
chemical measurement» βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.

Επικύρωση µεθόδων


Ένα νέο φυλλάδιο βασισµένο στον οδηγό «The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A
Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics» βρίσκεται στην διαδικασία
συγγραφής.

Ποιοτική ανάλυση


Ένας νέος οδηγός µε τίτλο «The expression of uncertainties in qualitative analysis and testing»
βρίσκεται στην διαδικασία της συγγραφής. Πιστεύουµε ότι ο οδηγός αυτός θα λύσει πολλά
προβλήµατα σε ότι αφορά την ποιοτική ανάλυση και τις δοκιµές που σχετίζονται µε αυτήν

3. Αναθεώρηση οδηγών


Εκτός από τους οδηγούς της Eurachem που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο οδηγός «Quality
Assurance for Research and Development and Non-routine Analysis» βρίσκεται επίσης στην
διαδικασία της αναθεώρησης.
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