G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC (ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ) – ΖΜΑΝΖ CE

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P01
Καζνξηζκφο θαη απφδνζε επζπλψλ ησλ
ειέγρσλ

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Αληίγξαθν ηεο δηαδηθαζίαο αξηζ…………………..

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε

0
1

ει.
1 απφ 4

Τπνγξαθή
TΓ(Σερληθνχ
Γξαθείνπ)

Τπνγξαθή ΓΓ (Γελ
Γηεχζπλζεο)

G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC (ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ)
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P01
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

P01r0

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ
κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζα
θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

0

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΖΜΔΡΟΖΜΖΝΗΑ
ΔΚΓΟΖ

1

Δθδφζεθε:
2

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε:0

ει. 2 απφ 4

G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ρ01

P01r0

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1.

ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

2.

ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ

3.

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

4.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

5.

ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
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G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζε: 0

FPC

ει. 3 απφ 4

P01r0

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ρ01
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ ΔΤΘΤΝΧΝ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ EN 14351 ζεκείν 7.3.1.

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
Ο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ν θαζνξηζκφο θαη ε απφδνζε επζπλψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην χζηεκα Διέγρνπ Παξαγσγήο, γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ νπνίνπ θξνληίδεη ε επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα ηνπ EN 14351.
Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεχζπλσλ ησλ ειέγρσλ, ηα φξηα θαη ην
κέγεζνο ησλ επζπλψλ.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ζ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ησλ ειέγρσλ ηεο επηρείξεζεο, είηε
είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο, θάπνηνο ζπλεξγάηεο ή ππάιιεινο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε δηθαηνδνζηψλ/επζπλψλ ππφ ηνπο
παξαπάλσ φξνπο.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Ζ επηρείξεζε, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηθνχ ηεο πζηήκαηνο Διέγρνπ Παξαγσγήο, εληνπίδεη
θαη δηνξίδεη ηνλ ππεχζπλν ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειέγρσλ, αλαζέηνληάο ηνπ ηηο αθφινπζεο δηθαηνδνζίεο θαη επζχλεο:
•
δηαρείξηζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηψλ
•
δηαρείξηζε ησλ ξπζκίζεσλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο
•
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ
•
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ
•
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
•
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
•
δηαρείξηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ κεηά απφ ηνπο ειέγρνπο
•
δηαρείξηζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ησλ ειέγρσλ
Ο ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ δηαρεηξίδεηαη ηηο επζχλεο απηέο δηαβηβάδνληαο αλαθνξέο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο
Δπηρείξεζεο. Κακία άιιε δηνηθεηηθή ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηηο επζχλεο πνπ
αλαηέζεθαλ ζηνλ ππεχζπλν ησλ ειέγρσλ.
Ο ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα:
Σίηιν ζπνπδψλ:
Δκπεηξίεο:
4
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Ο ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ δηνξίδεηαη ηππηθά κε ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλεο εληνιήο (M01-P01) θαη ππνγξάθεη
ηαπηφρξνλα ξεηή δήισζε ερεκχζεηαο (M02-P01).

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
•
•

Έγγξαθν αλάζεζεο εληνιήο (ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία)
Γήισζε ερεκχζεηαο (ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία).

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζε: 0

ει. 4 απφ 4

FPC

M01-r0 P01

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P01 - ΔΝΣΤΠΟ 01
ΑΝΑΘΔΖ ΔΝΣΟΛΖ

ΠΟΛΖ…………………………………………..

Αμηφηηκε
……………………………………………….
………………………………………………………

Με ηελ παξνχζα, ε Γηεχζπλζε ηεο

ζην πξφζσπν ηνπ ππνγξαθφκελνπ

θ. …………………………………………………… αο αλαζέηεη ηηο αθφινπζεο επζχλεο:
•
•
•
•
•
•
•
•

δηαρείξηζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηψλ
δηαρείξηζε ησλ ξπζκίζεσλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
δηαρείξηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ κεηά απφ ηνπο ειέγρνπο
δηαρείξηζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ησλ ειέγρσλ

Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζαο αλαηέζεθαλ, ζα ινγνδνηήζεηε απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο.

Γηεχζπλζε

Τπνγξαθή ……………….....
Γηα απνδνρή:
Τπνγξαθή ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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FPC

M02-r0
P01

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P01 - ΔΝΣΤΠΟ 02
ΓΖΛΧΖ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ

Πξνο
________________________________________________________________________________________________________

Τπφςε ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο
Δγψ ν σο θάησζη ππνγεγξακκέλνο .........................................................................................................................................
δειψλσ φηη ζα κεηαρεηξηζζψ κε απφιπηε ερεκχζεηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
πγθεθξηκέλα δεζκεχνκαη:
• λα κελ θσηνηππήζσ ηα έγγξαθα θαη/ή λα κελ δηαδψζσ πιεξνθνξίεο παξά κφλν ζηα επηηξεπηά θαλάιηα ελεκέξσζεο,
• λα ηεξήζσ ην ππεξεζηαθφ απφξξεην ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη κε θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ
κνπ γλσζηνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ,
• λα απέρσ απφ δξαζηεξηφηεηεο ζπκβνχινπ εθηφο ηνπ γξαθείνπ, ζε ρψξνπο ή γηα ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
αληηηίζεληαη κε ηελ παξαπάλσ αλεηιεκκέλε δέζκεπζε.
ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ αλεηιεκκέλσλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ, δειψλσ φηη ζα απνδερηψ ηηο ζπκβαηηθά
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.

, (εκεξνκελία)

………………………………………
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Τπνγξαθή

…………………………………………..
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Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε: 0

ει. 1 απφ 1

FPC - ΖΜΑΝΖ CE
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ρ02
Γηαρείξηζε ηεο Αζπκβαηφηεηαο

7
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ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Αληίγξαθν ηεο δηαδηθαζία αξηζ.

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε:
0

ει.
Τπνγξαθή ΣΓ
1 απφ 4

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P02
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΤΜΒΑΣΟΣΖΣΧΝ

Τπνγξαθή ΓΓ

P02r0

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ
κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηε δηαδηθαζίαο φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζα
θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΑΝΑΘ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

0

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο

1

ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΖΜΔΡΟΖΜΖΝΗΑ
ΔΚΓΟΖ

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε 0

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P02
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΤΜΒΑΣΟΣΖΣΧΝ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
6.

ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

7.

ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ

8.

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

9.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

10. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ

ει. 2 απφ 4

P02r0
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Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε 0

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P02
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΤΜΒΑΣΟΣΖΣΧΝ

ει. 3 απφ 4

P02r0

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ EN 14351 ζεκείν 7.3

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο έγθεηληαη:


ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηά απφ εμαθξηβψζεηο,
δνθηκέο θαη ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Παξαγσγήο



ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο αληηκεηψπηζεο ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ απνβιέπνληαο, κε ηελ
θαηάιιειε επηηήξεζε, ζηελ απνηειεζκαηηθή εμάιεηςή ηνπο



ζηελ ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ αζπκβαηνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ πηνζέηεζε ελδεδεηγκέλσλ
Γηνξζσηηθψλ Παξεκβάζεσλ πνπ λα θαηνρπξψζνπλ κφληκν απνηέιεζκα.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ζ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο αζπκβαηφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ
αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην χζηεκα Διέγρνπ Παξαγσγήο θαη πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζηηο ζρεηηθέο Γηαδηθαζίεο.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη εθάζηνηε παξαηεξείηαη κε ζπκβαηή θαηάζηαζε: ε θαηάζηαζε απηή, πνπ νλνκάδεηαη
«αζπκβαηφηεηα» (N.C.) ραξαθηεξίδεηαη σο παξέθθιηζε απφ ηα θξηηήξηα κηαο ελφηεηαο (δξαζηεξηφηεηαο ή δηαδηθαζίαο,
πξντφληνο, ηκήκαηνο, ζπζηήκαηνο ή κεκνλσκέλνπ αηφκνπ ή νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ ηνπο) ζε ζρέζε κε ηα
πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνηφηεηαο.
ΦΑΣΗ 1 –ενηόπιζη ηηρ Αζςμβαηόηηηαρ ( N.C.) και ηηρ ζσεηικήρ ανηιμεηώπιζηρ
ια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο νθείινπλ λα επηζεκάλνπλ ηπρφλ Με πκβαηέο θαηαζηάζεηο,
ελεκεξψλνληαο (αθφκα θαη πξνθνξηθά) ηνλ ππεχζπλν ησλ ειέγρσλ, ν νπνίνο ζα εθηηκήζεη ηε ζεκαζία ηνπο. Οη

G&G Κουφώματα Γιαλελή
ζεκαληηθέο Με πκβαηέο θαηαζηάζεηο θαηαρσξνχληαη κε ηε ζχληαμε ησλ εληχπσλ M01/P06 θαη M01/ P07, ελψ ζηε
ζπλέρεηα ζα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
ΦΑΣΗ 2 – έλεγσορ ηος αποηελέζμαηορ ηηρ ανηιμεηώπιζηρ ηηρ Αζςμβαηόηηηαρ ( N.C.)
Αθνχ πεξαησζεί ε δηνξζσηηθή παξέκβαζε, ν Τπεχζπλνο ησλ ειέγρσλ εμαθξηβψλεη ην απνηέιεζκά ηνπο. Αλ είλαη
αξλεηηθφ εθηηκάηαη μαλά πνηα δηνξζσηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα εθαξκνζηεί, ελψ αλ είλαη ζεηηθφ ε Αζπκβαηφηεηα (N.C.)
κπαίλεη ζην αξρείν.
ΦΑΣΗ 3 – ηακηική εξέηαζη ηυν Αζςμβαηοηήηυν (N.C.)
Αλά ηαθηηθά δηαζηήκαηα (κηα θνξά εηεζίσο) ν ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ θξνληίδεη γηα ηελ επαλεμέηαζε φισλ ησλ
Αζπκβαηνηήησλ ( N.C. ) πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε ζθνπφ λα πξνηείλεη ζηε Γηεχζπλζε ηεο
επηρείξεζεο ηελ πηνζέηεζε δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ, πξνο απνθπγή επίζεο ηεο επαλεκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σα
έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφηαζε ησλ Γηνξζσηηθψλ Παξεκβάζεσλ, ηελ απνδνρή ηνπο, ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ην
ζρεηηθφ έιεγρν θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο γηα 5 ρξφληα.

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
•

Έγγξαθα θαηαρψξεζεο ησλ ειέγρσλ θαη ηπρφλ Αζπκβαηνηήησλ πνπ επηζεκάλζεθαλ, πνπ θπιάζζνληαη ηνπιάρηζηνλ
γηα 5 ρξφληα ζην Νηνζηέ Πειάηε.

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε 0

FPC – ΖΜΑΝΖ CE
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03
Γηαρείξηζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο

ει. 4 απφ 4

G&G Κουφώματα Γιαλελή

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Αληίγξαθν ηεο δηαδηθαζία αξηζ.

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε
0

ει.
1 απφ 5

Τπνγξαθή ΣΓ

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ

Τπνγξαθή ΓΓ

P03r0

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ
κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο
πξνο ηε ρξήζε ηεο φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζα
θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΑΝΑΘΔΧΡ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

0

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο

1

ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΖΜΔΡΟΖΜΖΝΗΑ
ΔΚΓΟΖ

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 2 απφ 5

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ

P03r0

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ

ει. 3 απφ 5

P03r0

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ EN 14351 ζεκείν 7.3.2

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο έγθεηληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ θαη ζηε ξχζκηζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ειέγρνπο ζηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο παξαγσγήο θαη ζηα ηειεησκέλα πξντφληα.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ζ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηελ επηρείξεζε γηα ηηο εμαθξηβψζεηο, ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διέγρνπ
ηεο Παξαγσγήο.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Φάζη 1 – Ταςηοποίηζη ηυν οπγάνυν μέηπηζηρ

G&G Κουφώματα Γιαλελή
ια ηα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηξήζεηο θαη ζηνπο ειέγρνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο είλαη θαηαγξακκέλα ζε θαξηέιεο κε αχμνληα αξηζκφ (1, 2, 3 θιπ).
Γηα ηνπο ειέγρνπο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξγαλα κέηξεζεο πνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηηο θαξηέιεο. Σα
ζηνηρεία ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαηαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ην M01/P03 θαη επηζπλάπηνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή.
ηελ θαηάζηαζε απηή θαηαρσξνχληαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, ν ηχπνο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, ε
δηαδηθαζία ξχζκηζεο, ε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ξχζκηζεο, ε εκεξνκελία ηεο επφκελεο ξχζκηζεο.
Φάζη 2 - Σςνηήπηζη και πύθμιζη ηυν οπγάνυν μέηπηζηρ
Ο ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο φισλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε άςνγε ιεηηνπξγία ηνπο θαη θξνληίδεη γηα ηπρφλ απαξαίηεηε αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή ηνπο.
Αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ησλ νξγάλσλ, ππνδεηθλχνληαη ζηε ζπλέρεηα νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο θαη/ή ξχζκηζεο.
ΜΔΣΡΑ: δελ ρξεηάδνληαη ηαθηηθή ξχζκηζε. Πξέπεη λα είλαη αθέξαηα, ιεηηνπξγηθά θαη απνιχησο επαλάγλσζηα. Σα κέηξα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΗΗ. Σα κέηξα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θαηεγνξίαο απηήο απνθιείνληαη.
ΚΑΛΗΜΠΡΔ: πξνβιέπεηαη δηεηήο ξχζκηζε. Οη θαιίκπξεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαδηθέο, αθέξαηεο,
απνηειεζκαηηθέο θαη απνιχησο επαλάγλσζηεο. Σν ζχζηεκα αθηλεηνπνίεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ
θηλεηνχ κέξνπο. Οη θαιίκπξεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνθιείνληαη.
ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ: πξνβιέπεηαη ηξηεηήο ξχζκηζε. Σα πγξφκεηξα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ δεθαδηθέο ηηκέο, λα είλαη
αθέξαηα, πιήξε κε φια ηα αμεζνπάξ απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε κέηξεζε, λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε
θαιή θαηάζηαζε, λα θπιαρζνχλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπο καδί κε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ ρξήζεο θαη ηπρφλ πίλαθα
ζπζρεηηζκνχ, ηδίσο ηνπ μχινπ, ξχζκηζεο ηνπ νξγάλνπ. Πξηλ απφ θάζε κέηξεζε πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ησλ
κπαηαξηψλ, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ ππνδεηθλχεη ν παξαγσγφο. Σα πγξφκεηξα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ ή λα επηζθεπαζζνχλ. Σπρφλ άιια φξγαλα κέηξεζεο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ, ζα
πξνκεζεπζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν, δηεπθξηλίδνληαο δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο
θαη/ή ζπληήξεζεο θαη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο.

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 4 απφ 5

P03r0

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ

Φάζη 3 – Καηασυπήζειρ
Σα φξγαλα θαη νη ξπζκίζεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ πξνβιέπεηαη ζην M01/P03 θαη πνπ επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Σα πηζηνπνηεηηθά ξχζκηζεο, ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ιεηηνπξγηθά ειαηηψκαηα θαη ελδερφκελεο επηζθεπέο
θπιάζζνληαη ζηελ επηρείξεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ζην «Αξρείν Οξγάλσλ Μέηξεζεο».

ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ,
ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ

5.
•
•

ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ

ΚΑΗ

M01/P03 – Καηάινγνο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο
Αξρείν Οξγάλσλ Μέηξεζεο,, πνπ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ρξφληα.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

FPC

ει. 5 απφ 5

M01-r0 P03

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03 - ΔΝΣΤΠΟ 01
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΖ

Αξ.

Σχπνο

Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο
ξχζκηζεο

Ζκεξνκελία επφκελεο
ξχζκηζεο

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξεζε 0

ει. 1 απφ 1

G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC - ΖΜΑΝΖ C Ε
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P04
Γηαρείξηζε ησλ ζπζθεπψλ

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Αληίγξαθν ηεο δηαδηθαζίαο αξηζ.

G&G Κουφώματα Γιαλελή
Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζ.
0

ει.
1 απφ 5

Τπνγξαθή ΣΓ

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P04
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ

Τπνγξαθή ΓΓ

P04r0

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ
κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζα
θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΑΝΑΘ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

0

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο

1

ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P03
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2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ

P04r0
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P04
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ

ει. 3 απφ 5

P04r0

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζην EN 14351 ζεκείν 7.3.2

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ

Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο έγθεηληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ειέγρσλ θαη ζηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θχθιν παξαγσγήο θνπθσκάησλ, θξνληίδνληαο λα κελ πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ
πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ παξαγσγήο ιφγσ θζνξψλ ή βιαβψλ ηνπο.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Ζ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζηνλ θχθιν παξαγσγήο εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖΖ

Φάζη 1 – ηαςηοποίηζη ηυν ζςζκεςών
ιεο νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή θνπθσκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ
ππνρξεσηηθή ζήκαλζε CE ηαπηνπνηνχληαη κε ηελ νλνκαζία θαη ηνλ ηχπν ηνπο.
Ζ ηαπηνπνίεζε απηή θαηαρσξείηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην M01/P04, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
δηαδηθαζία.
ηνλ θαηάινγν απηφ δηεπθξηλίδνληαη ε νλνκαζία θαη ν ηχπνο ηεο ζπζθεπήο, νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (ηαθηηθή ζπληήξεζε,
αληηκεηψπηζε βιάβεο, θιπ), ε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ζπληήξεζεο θαη/ή παξέκβαζεο, ε εκεξνκελία ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο επφκελεο ζπληήξεζεο (αλ έρεη ζεκαζία).
Φάζη 2 – διαηήπηζη ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ και ζςνηήπηζη ηυν ζςζκεςών
Με επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ησλ ειέγρσλ, φιεο νη ζπζθεπέο δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη αθέξαηεο.
Κάζε ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ κεησκέλε απφδνζε, δπζιεηηνπξγίεο θαη/ή βιάβεο
ηνλ ππεχζπλν ησλ ειέγρσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζρεηηθά κέηξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε δπζιεηηνπξγία δχλαηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα πεξηνξίζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηα πνηνηηθά
πξφηππα ηεο παξαγσγήο, ε παξαγσγή αλαζηέιιεηαη ή πξαγκαηνπνηείηαη κε ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο.
Οη πξνδηαγξαθέο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ (δηαδηθαζίεο, πεξηνδηθφηεηα, θιπ) αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζηα ηερληθά θπιιάδηα θάζε ζπζθεπήο πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Οη ππνδείμεηο απηέο πξέπεη λα ηεξνχληαη πηζηά.
Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη θαη απνθηνχληαη κεηαγελέζηεξα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε εηδηθφ ηερληθφ
θπιιάδην ζην νπνίν αλαθέξνληαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, εκπεξηζηαησκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ
πεξηνδηθφηεηα ηεο ζπληήξεζεο.
Φάζη 3 – Καηασυπήζειρ
Οη ζπζθεπέο θαη νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ πξνβιέπεηαη ζην M01/P04 θαη
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Σα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη ηπρφλ επηζθεπέο θπιάζζνληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα 5
ρξφληα ζην «Αξρείν πζθεπψλ».

G&G Κουφώματα Γιαλελή
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5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
•
M01/P04 – Καηάινγνο ησλ ζπζθεπψλ
•
Αξρείν ζπζθεπψλ.
Ακθφηεξα ηα έγγξαθα θπιάζζνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ζηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο.

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 5 απφ 5
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M01-r0
P04

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P04 - ΔΝΣΤΠΟ 01
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ

Ολνκαζία θαη ηχπνο

Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο
ζπληήξεζεο

Ζκεξνκελία επφκελεο
ζπληήξεζεο

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:
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Ζκεξνκελία
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ει. 1 απφ 1

FPC – ΖΜΑΝΖ C Ε
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P05

Γηαρείξηζε πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ

G&G Κουφώματα Γιαλελή

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Αληίγξαθν δηαδηθαζίαο αξηζ.
Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε :

Ζκεξνκελία

Αλαζ.
0

ει.
1 απφ 6

Τπνγξαθή ΣΓ

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P05
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

Τπνγξαθή ΓΓ

P05r0

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ
κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζία φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζα
θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΑΝΑΘ.
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P05
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

P05r0

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ EN 14351 ζεκείν 7.3.3

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο έγθεηληαη ζηε δηαζθάιηζε:
•
ηεο ππνζηήξημεο φισλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη αμεζνπάξ κε ηερληθή βηβιηνγξαθία,
•
ηεο ζπκβαηφηεηαο φισλ ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη αμεζνπάξ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο ελ ηζρχ ηερληθνχο
θαλφλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπο
•
ηεο πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ειέγρσλ παξαιαβήο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αληαπφθξηζεο κεηαμχ ηεο
παξαγγειίαο θαη ησλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ παξαιακβάλνληαη.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

G&G Κουφώματα Γιαλελή
Ζ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη εδψ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πιηθά, εμαξηήκαηα θαη αμεζνπάξ πνπ
απαξηίδνπλ ηα θνπθψκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε ζήκαλζε CE, κφλν φκσο γηα εθείλα ησλ νπνίσλ ηα ηδία ή επίθηεηα
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ ίδησλ ησλ θνπθσκάησλ.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Φάζη 1 – Κανονιζηικόρ και νομοθεηικόρ έλεγσορ
Ο ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ θξνληίδεη εηεζίσο λα εμαθξηβψζεη ηελ έθδνζε ηερληθψλ, εκπνξηθψλ ή λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ
πνπ θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη αμεζνπάξ ησλ θνπθσκάησλ. ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
ζπγθεληξψλνληαη θπιάζζνληαη ζηελ επηρείξεζε ζην ληνζηέ «Τιηθά θαη εμαξηήκαηα».
Φάζη 2 – Σςγκένηπυζη ζηοισείυν για ςλικά και εξαπηήμαηα
ια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ησλ θνπθσκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε ζήκαλζε CE (κφλν γηα εθείλα ησλ νπνίσλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο) πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ:
 πιήξε ηερληθή θαξηέια, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
ηπρφλ κεζνδνινγίεο θαη πεξηνξηζκνί ρξήζεο
 βεβαηψζεηο ζπκβαηφηεηαο κε θάπνην θαλφλα (φπνπ είλαη δπλαηφ θαη/ή ζεκαληηθφ)
Σα ζηνηρεία απηά θπιάζζνληαη ζηελ επηρείξεζε ζην αξρείν «Τιηθά θαη εμαξηήκαηα». Κάζε ρξφλν ν ππεχζπλνο ησλ
ειέγρσλ εμαθξηβψλεη ηελ χπαξμε ελεκεξψζεσλ θαη/ή νπζηαζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ ζρεηηθά
κε ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα, ηηο ηερληθέο θαξηέιεο θαη ηηο βεβαηψζεηο ζπκβαηφηεηαο κε ηνπο θαλφλεο, θξνληίδνληαο
ελ αλάγθε λα ζπκπιεξψζεη ηα αξρεηνζεηεκέλα ζηνηρεία.
Σα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ηνπιάρηζηνλ:
•
νη πξψηεο χιεο
•
εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα
•
βεξλίθηα
•
θφιιεο
•
κεραληζκνί θαη θιείζηξα
•
ζπζηήκαηα αλάξηεζεο ησλ θχιισλ (αλνηγφκελεο βάζεηο θχιινπ)
•
ζηξαγγηζηήξηα θαη θαηψθιηα αινπκηλίνπ
•
ιάζηηρα θξαηήκαηνο
•
παινπίλαθεο
Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 4 απφ 6
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P05
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

P05r0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ηηρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τη ζηιγμή ηηρ αναθεώπηζηρ ηηρ παπούζαρ διαδικαζίαρ, ηο ζημανηικόηεπο
ηεσνικό κανονιζηικό πλαίζιο αναθοπάρ για ηα παπαπάνω ςλικά και εξαπηήμαηα είναι ηο ακόλοςθο:
Υλικά/εξαπηήμαηα
Ξχιν γηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα

Ζκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα

Αναθοπέρ ζε κανονιζμούρ
Ολνκαηνινγία ζχκθσλα κε UNI 2853, 2854, 3917
Κπβηζκφο ζχκθσλα κε UNI EN 1312
Μέηξεζε ζχκθσλα κε UNI EN 1309
Πνηφηεηα μχινπ: UNI EN942, UNI EN 975, UNI EN 1611
Αμηνιφγεζε ησλ ειαηησκάησλ: UNI ENV 12169, UNI ISO 1029, UNI EN 1310,
UNI EN 1311
Ξήξαλζε: UNI 9030, UNI 8947
Μέηξεζε πγξαζίαο: UNI EN 13183, UNI 8939
Δζσηεξηθέο εληάζεηο: UNI 8828
Διαζκαηηθά - θξηηήξηα: UNI EN 386
Διαζκαηηθά - δηαζηάζεηο: UNI EN 390
Διαζκαηηθά- απνιακηλάξηζκα.: UNI ΔN 391

G&G Κουφώματα Γιαλελή
Βεξλίθηα

Κφιιεο
Μεραληζκνί θαη θιείζηξα
πζηήκαηα αλάξηεζεο ησλ θχιισλ
Λάζηηρα θξαηήκαηνο

Διαζκαηηθά – αληνρή ζηελ θνπή: UNI ΔN 392
Γηαπεξαηφηεηα ζην λεξφ: EN 927-5
Αληνρή ζηα θξχα πγξά: EN 12720
Παιαίσζε: EN 927-3, prEN 927-6, EN ISO 2813
Blocking: EN ISO 4622
Πξνζηαηεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νπζίαο εκπνηηζκνχ : UNI EN 113,
UNI EN 152
Αληνρή ζηελ θνπή: UNI EN 205
Καηάηαμε: UNI EN 204
Αληνρή ζηε δηάβξσζε: UNI EN 1670
Κξηηήξηα θαη κέζνδνη δνθηκήο (ζχξηεο): UNI EN 12051
Αληνρή ζηε δηάβξσζε: UNI EN 1670 :
Κξηηήξηα θαη κέζνδνη δνθηκήο: UNI EN 1935
Καηάηαμε θαη δνθηκή: UNI 9122
ξηα απνδνρήο: UNI 9122-2
Καζνξηζκφο ηεο ηηκήο ζεξκνπεξαηφηεηαο: (U): UNI EN 673, 674,675
Παιαίσζε: UNI 10593-2
Γηαθπγή αεξίνπ: UNI 10593-3
ηεγαλνπνίεζε θξαζπέδσλ : UNI 10593-4
Δπηκέιεηα δηαζηξψζεσλ θαη αζθαιείαο: UNI EN ISO 12543-4
Αθνπζηηθή κφλσζε: UNI EN 12758

Ταινπίλαθεο

Οι παπαπάνω κανόνερ θεωπούνηαι ζημανηικοί για ηον καθοπιζμό ηων αποδόζεων ζύμθωνα με ηα όζα
πποβλέπονηαι από ηιρ εν ιζσύ ςποσπεώζειρ ζήμανζηρ CE ηων εξωηεπικών κοςθωμάηων. Σςνεπώρ όζα
αναθέπονηαι εδώ δεν καλύπηοςν πλήπωρ κάθε αξεζοςάπ ή εξάπηημα.

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 5 απφ 6

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P05
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

P05r0

Φάζη 3 – Έλεγσοι καηά ηην παπαλαβή
Ο ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ ειέγρεη ηα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη, εμαθξηβψλνληαο φηη
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο κε εθείλα ηεο παξαγγειίαο αγνξάο.
Κάζε παξέθθιηζε πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη λα αλαθνηλσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή. Σα πιηθά θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ
δηαθέξνπλ απφ εθείλα ηεο παξαγγειίαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή θνπθσκάησλ πνπ ππφθεηληαη
ζηελ ππνρξέσζε ζήκαλζεο CE. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, ν ππεχζπλνο αθνινπζεί ην παξαθάησ δηάγξακκα:
Υλικά/εξαπηήμαηα
Ξχιν γηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα

Αναθοπέρ ζε κανονιζμούρ
Έιεγρνο ηνπ ηχπνπ ηνπ μχινπ
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πιηθνχ (φπνπ πξνβιέπεηαη)

G&G Κουφώματα Γιαλελή
Ζκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα –
ειάζκαηα

Βεξλίθηα
Κφιιεο
Μεραληζκνί θαη θιείζηξα

πζηήκαηα αλάξηεζεο ησλ θχιισλ
Λάζηηρα θξαηήκαηνο
Ταινπίλαθεο

Έιεγρνο ηεο πγξαζίαο
Έιεγρνο ζνβαξψλ ειαηησκάησλ (ξσγκέο, θπξηψζεηο, ζηξεβιψζεηο, ζρηζκέο, θιπ.)
Έιεγρνο ηνπ ηχπνπ ηνπ μχινπ
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο δηαζηάζεσλ (ηνκέο θαη κήθνο)
Έιεγρνο ηεο πξγαζίαο
Έιεγρνο ζνβαξψλ ειαηησκάησλ (απνιακηλαξίζκαηα, ζνκθφμπιν, κε ζηαπξσηέο ίλεο, θιπ)
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηππνινγίαο (νλνκαζία θαη εκπνξηθφο θσδηθφο)
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηππνινγίαο (νλνκαζία θαη εκπνξηθφο θσδηθφο)
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηππνινγίαο (νλνκαζία θαη εκπνξηθφο θσδηθφο)
Έιεγρνο πιεξφηεηαο αμεζνπάξ θαη ιεπηνκεξεηψλ
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηππνινγίαο (νλνκαζία θαη εκπνξηθφο θσδηθφο)
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηππνινγίαο (νλνκαζία θαη εκπνξηθφο θσδηθφο)
Έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ
Έιεγρνο ηππνινγίαο (ζχζηεκα θαηαζθεπήο)
Έιεγρνο δηαζηάζεσλ

Φάζη 4 - Καηασυπήζειρ
Σα ζηνηρεία απηά θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο ζην αξρείν «Τιηθά θαη εμαξηήκαηα».

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
•

Αξρείν «Τιηθά θαη εμαξηήκαηα"

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 6 απφ 6

G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC – ΖΜΑΝΖ C Ε
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P06
Γηαρείξηζε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε :

Αληίγξαθν δηαδηθαζίαο αξηζ.

Ζκεξνκελία

Αλαζ.
0

ει.
1 απφ 5

Τπνγξαθή ΣΓ

Τπνγξαθή ΓΓ

G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P06
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

P06r0

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη.
Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ
κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζα
θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΑΝΑΘ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

0

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο

1

ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΖΜΔΡΟΖΜΖΝΗΑ
ΔΚΓΟΖ

G&G Κουφώματα Γιαλελή
Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 2 απφ 5

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P06
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ

P06r0

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 3 απφ 5

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P06
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

P06r0

1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζην EN 14351 ζεκείν 7.3.4

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο έγθεηληαη ζηε δηαζθάιηζε:
•
ησλ ειέγρσλ φισλ ησλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο
•
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαρσξήζεσλ ησλ ειέγρσλ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη, φπνπ επηβάιιεηαη, ησλ \
ζπγθεθξηκέλσλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ,
•
ηεο πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ειέγρσλ παξαγσγήο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηερλνινγηθήο
αληαπφθξηζεο ησλ θνπθσκάησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε κε ηα δείγκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηηο δνθηκέο
ζπκβαηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη αξρηθά απφ ηνλ θαλνληζκφ.
.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Απηή ε ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο ησλ πιαηζίσλ πνπ ππφθεηληαη ζηε
ζήκαλζε CE, κφλν φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηδία ή επίθηεηα, είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ ίδησλ
ησλ πιαηζίσλ.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Φάζη 1 – Πποζδιοπιζμόρ ηυν θάζευν ηηρ διαδικαζίαρ παπαγυγήρ
Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε πεξηγξάθεηαη σο εμήο:
Φάζη

Εξοπλιζμόρ

Τεμαχισμός
Κόψιμο
Κορνίζωμα
Σφήνωμα
Φρεζάρισμα
Συναρμολόγηση
Άνοιγμα οπών
Βαθμονόμηση
Τοποθέτηση εξαρτημάτων

Γηα θαζεκία απφ ηηο θάζεηο απηέο δηεμάγνληαη έιεγρνη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ
πνηνηηθψλ πξνηχπσλ παξαγσγήο κε άκεζε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ησλ θνπθσκάησλ πνπ είλαη ζε

G&G Κουφώματα Γιαλελή
ζέζε λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ησλ ίδησλ ησλ πξντφλησλ. Ζ επζχλε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη
ησλ ζρεηηθψλ θαηαρσξήζεσλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ησλ ειέγρσλ.

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 4 απφ 5

G&G Κουφώματα Γιαλελή

P06r0
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Φάζη 2 – Ταςηοποίηζη ηυν ελέγσυν
Οη έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη ζηηο παξαπάλσ θάζεηο είλαη νη αθφινπζνη:
Φάζη

Έλεγσορ

΄Οπιο αποδοσήρ

Επγαλείο/α μέηπηζηρ

+/- 5 mm

Mέηξν

+/- 2 mm

Mέηξν

+/- 2 mm

Φρεζάρισμα

Πιάηνο
Μήθνο
Πάρνο
Γηαζηάζεηο παηνχξαο
Γηαζηάζεηο εγθνπψλ θαη πάρνπο

+/- 1 mm

Καιίκπξα
Καιίκπξα
Καιίκπξα

Συναρμολόγηση

Ορθογωνικότητα

+/- 5 mm

Mέηξν

Άνοιγμα οπών

+/- 1 mm
+/- 1 mm

Καιίκπξα
Καιίκπξα

Σνπνζέηεζε θνπθσκάησλ

Γηαζηάζεηο εγθνπψλ θαη πάρνπο
Πάρνο
Πιεξφηεηα

Πιεξφηεηα

Καλέλα (νπηηθφο έιεγρνο)

Σνπνζέηεζε ιάζηηρνπ

Τοποθέτηση και γωνιακή ένωση

Πιεξφηεηα

Καλέλα (νπηηθφο έιεγρνο)

Σνπνζέηεζε ζηξαγγηζηεξηνχ

Στερέωση και σφράγιση πωμάτων των άκρων

Πιεξφηεηα

Καλέλα (νπηηθφο έιεγρνο)

Τοποθέτηση στηριγμάτων και περιμετρική

Πιεξφηεηα

Καλέλα (νπηηθφο έιεγρνο)

Τεμαχισμός
Κόψιμο
Κορνίζωμα
Σφήνωμα

Βαθμονόμηση

Σνπνζέηεζε παινπίλαθα

+/- 1 mm

σφράγιση

Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έγθπξν δείγκα ηεο παξηίδαο παξαγσγήο. Σα δείγκαηα απηά
ηαπηνπνηνχληαη σο εμήο:
Κοςθώμαηα ςπό παπαγυγή

Ελεγμένα ζηοισεία

1-25

1

26-50

2

Φάζη 3 –Καηασώπηζη ηυν ελέγσυν
Καηαρσξνχληαη δεφλησο νη έιεγρνη θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα.
Με ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ M01/P06 ε επηρείξεζε θαηαρσξεί ηνπο ειέγρνπο, ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηπρφλ
αληηκεηψπηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ.
Οη θαηαρσξήζεηο θπιάζζνληαη ζηα αξρεία γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ζην Νηνζηέ Πειάηε. Κάζε ρξφλν ν ππεχζπλνο ησλ
ειέγρσλ θξνληίδεη λα εληνπίζεη ην κέγεζνο ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ εληνπίζηεθαλ, εμαθξηβψλνληαο ηπρφλ αλάγθε
δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ θαη ηπρφλ δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ δηαρεηξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην P02 «Γηαρείξηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ».

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
•

36

M01/P06 –Καξηέια ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, πνπ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ζην
Νηνζηέ Πειάηε.

G&G Κουφώματα Γιαλελή
Δθδφζεθε:
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Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 5 απφ 5

G&G Κουφώματα Γιαλελή

M01/P06

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 06 - MODULO 01
ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

Πελάηη
Ημεπ. Έναπξηρ παπαγωγήρ

Παπαγγελία
Φύλλο απιθ.

1 - ΣΔΜΑΥΗΜΟ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΚΟΦΗΜΟ

ΓΗΑΣΑΔΗ

+/- 5 mm

ΜΔΣΡΖΖ ΠΛΑΣΟΤ ΚΑΗ ΜΖΚΟΤ ΜΔ ΣΟ

(φξηα πνπ απνθαζίζηεθαλ ΜΔΣΡΟ ΚΑΛΗΜΠΡΑ (ξπζκίδεηαη κε ην
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή
κεράλεκα θαη ηνλ ράξαθα) Σα πξψηα
θνπθσκάησλ)
2 θνκκάηηα γηα θάζε κέηξεζε

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖΝ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΝΣΟΛΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ
ΤΠΑΛΛΖΛΟ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΚΟΠΖ
ΓΗΚΔΣΑ ΜΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΖ
ΥΔΓΗΟ ΔΚΣΔΛΔΖ

2 – ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ

ΤΠΑΡΞΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

ΑΠΟΛΤΣΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ

ΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΣΧΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖΝ
ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΠΟΤ ΔΣΟΗΜΑΣΖΚΑΝ ΜΔ ΣΗ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΝΣΟΛΖ
ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΗ
ΔΡΓΑΗΔ

ΑΡΜΟΓΗΟΗ

ΥΔΓΗΟ

3 – ΔΡΓΑΗΔ ΣΑΘΔΡΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ (Κνξλίδσκα, θήλσκα, Φξεδάξηζκα)
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΛΗΜΠΡΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖΝ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΝΣΟΛΖ

ΑΡΜΟΓΗΟΗ

ΖΜΔΡ/. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ
ΖΜΔΡ/. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

ΑΡΜΟΓΗΟΗ

ΥΔΓΗΟ

ΑΡΜΟΓΗΟΗ

ΥΔΓΗΟ

ΖΜΔΡ/. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

ΑΡΜΟΓΗΟΗ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
ΚΟΡΝΗΕΧΜΑ

ΦΖΝΧΜΑ
ΦΡΔΕΑΡΗΜΑ

ΓΗΑΣΟΜΖ ΠΗΝΑΚΑ

+/- 2 mm

ΓΗΑΣΑΔΗ ΠΑΣΟΤΡΑ

+/-1 mm

ΜΔΣΡΟ

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΓΚΟΠΧΝ ΚΑΗ

+/-1 mm

ΜΔΣΡΟ ΚΑΛΗΜΠΡΑ

ΤΜΒΑΣΖ ΔΞΧΣ. ΟΦΖ

ΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 100%

(χςνο θαη πιάηνο
ησλ θχιισλ θαη ησλ
controtelai)
ΠΑΥΟΤ

ΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔ

ΟΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ

ΣΑΘΔΡΟ ΠΛΑΗΗΟ

ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΗΛ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΚΟΠΖ

ΑΠΟΤΗΑ ΠΡΟΔΞΟΥΧΝ

4 – ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΦΤΛΛΧΝ
Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ΥΔΓΗΟ

ει. 1 απφ 3

G&G Κουφώματα Γιαλελή

M01/P06
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 06 - ΔΝΣΤΠΟ 01
ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ

Α ΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ ΦΤΛΛΧΝ

ΟΡΘΟΦΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΔΞΧΣ.

+/- 5 imi

ΓΗΑΣΑΔΧΝ

ΜΔΣΡΟ
1 ηεκάρην

γηα θάζε δηάζηαζε

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΑΡΜΟΓΗΟΗ

ΥΔΓΗΟ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

5 – ΑΝΟΗΓΜΑ ΟΠΧΝ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΑΝΟΗΓΜΑ ΟΠΧΝ

ΓΗΑΣΑΔΗ ΔΓΚΟΠΧΝ ΚΑΗ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ

ΠΑΥΟ
ΠΑΥΖ

+/-1 mm
+/-1 mm

ΜΔΣΡΟ ΚΑΛΗΜΠΡΑ
1 ηεκάρην γηα θάζε

δηάζηαζε

ΚΑΛΗΜΠΡΑ

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ

ΥΔΓΗΟ

ΑΡΜΟΓΗΟ

ΥΔΓΗΟ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ
ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

6 - ΒΑΦΖ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΒΑΦΖ

ΟΠΣΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗΖ

ΤΜΒΑΣΖ ΔΜΦΑΝΗΖ

ΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 100%

ΟΜΟΗΟΓΔΝΗΔΑ ΥΡΧΜΑΣΟ

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ

ΥΔΓΗΟ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

7 – ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ή ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ

ΓΟΚΗΜΔ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ,

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ

ΥΔΓΗΟ

100%

8 – ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΕΑΜΗΧΝ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΕΑΜΗΧΝ

ΚΔΝΣΡΑΡΗΜΑ ΣΟΤ ΣΕΑΜΗΟΤ

+/-

mm

ΟΠΣΗΚΟ+ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΧΝ ΣΟΤ

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

ΠΛΑΗΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΔ –

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ Ή

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ

ΣΖ ΧΣΖ ΓΧΝΗΑΖ

ΜΔΣΡΟ 100%

ΣΖΝ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ΣΖΝ
ΠΔΡΊΠΣΧΖ ΔΞΧΣ,
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ

ΥΔΓΗΟ (ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΣΤΠΟ ΣΕΑΜΗΟΤ)

G&G Κουφώματα Γιαλελή
9 – ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΒΑΖ
Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

Αλαζεψξ. 0

ει. 2 απφ 3

G&G Κουφώματα Γιαλελή

M01/P06

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 06 - ΔΝΣΤΠΟ 01
ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ.

ΑΤΜΒΑΣ.

ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΜΒΑΣ

ΑΤΜΒΑΣ.

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΣ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΒΑΖ

ΤΠΑΡΞΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ

ΑΠΟΛΤΣΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ

ΟΠΣΗΚΟ
ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΔ ΣΟ ΥΔΓΗΟ

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΤΠΔΤΘΤΝΟ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΥΔΓΗΟ

10 – ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΣ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ή ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ

ΓΟΚΗΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 100%

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ

ΥΔΓΗΟ

11 – ΔΛΔΓΥΟ ΒΑΖ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΣ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΥΟ ΒΑΖ

ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ

ΟΠΣΗΚΟ

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΑΡΜΟΓΗΟ

ΥΔΓΗΟ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

12 - ΠΑΡΑΓΟΖ
ΗΜΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΔΛΔΓΜΔΝΔ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ

ΜΔΘΟΓΟ/ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΔΛΔΓΚΣΗ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΟΣ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ή ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ

ΓΟΚΗΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΚΑΗ ΣΔΡΔΧΔΧΝ

ΣΖΝ ΔΧΣ. ΔΝΣΟΛΖ

Κοςθώμαηα ςπό παπαγωγή

Ελεγμένα ζηοισεία

1-25

1

26-50

2

Δθδφζεθε:

ΖΜ. ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία

ΑΡΜΟΓΗΟ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ

Αλαζεψξ. 0

ΥΔΓΗΟ

ει. 3 απφ 3

G&G Κουφώματα Γιαλελή

FPC – ΖΜΑΝΖ CΕ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P07
Γνθηκέο θαη έιεγρνη ζην ηειηθφ πξντφλ

ΔΛΔΓΜΔΝΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δθδφζεθε: Δγθξίζεθε :

Αληίγξαθν δηαδηθαζίαο αξηζ.

Ζκεξνκελία

Αλαζ.
0

ει.
1 απφ 5

Τπνγξαθή ΣΓ

Τπνγξαθή ΓΓ

G&G Κουφώματα Γιαλελή

P07r0

FPC
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ P07
ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΟ ΣΔΛΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ

Δηζαγσγή
Ζ δηαδηθαζία απηή εθπνλήζεθε γηα λα επηηξαπεί ε εχξπζκε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο
αλαθέξεηαη. Απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ ηεο Παξαγσγήο ηεο G&G Κουφώματα
Γιαλελή. Ζ έγθξηζε εθ κέξνπο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ζην ηέινο
ηνπ θεηκέλνπ, δεζκεχεη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
πινπνίεζε ησλ ζπλπθαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
ινη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ
έγγξαθν δξαζηεξηνηήησλ, θαη επνκέλσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα επλνεζεί ε αδηάιεηπηε βειηίσζή ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο απεπζείαο ζηε Γηεχζπλζε ηεο
Δπηρείξεζεο, πνπ ζα θξνληίζεη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.

ΑΝΑΘ.
0
1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ
δνθηκαζηηθή έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο

ΔΚΓΟΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΖ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

ΖΜΔΡΟΖΜΖΝΗΑ
ΔΚΓΟΖ
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
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1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζην EN 14351 ζεκείν
7.3.5

2. ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ
Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο έγθεηληαη ζηε δηαζθάιηζε:
•
ηεο ηερλνινγηθήο αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ θνπθσκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη ησλ
δεηγκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο αξρηθέο δνθηκέο ζπκβαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
•
ηεο αληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ απνδφζεσλ
•
ζπγθεθξηκέλσλ θαηαρσξήζεσλ ησλ ειέγρσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη, φπνπ επηβάιιεηαη, ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ
δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ,
•
θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ειέγρσλ ησλ απνδφζεσλ ηνπ πξντφληνο.

3. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ζ ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη εδψ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πιαίζηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε
ζήκαλζε CE, παξάγνληαη θαη εηζάγνληαη ζηελ αγνξά απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά κφλν σο πξνο ηα ηδία ή
επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ ίδησλ ησλ πιαηζίσλ.

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Φάζη 1 – Διαδικαζία διεξαγυγήρ ηυν ελέγσυν
Πάλσ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ πξντφλησλ ε επηρείξεζε δηεμάγεη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ απνβιέπνπλ
ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ πνηνηηθνχ πξνηχπνπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα φξηα απνδνρήο πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
Έλεγσορ
Όπια αποδοσήρ
Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε φια ηα αμεζνπάξ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη
Πιεξφηεηα πξντφληνο θαη
απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ
εμαξηεκάησλ
Δμαθξίβσζε ηεο θίλεζεο ησλ θχιισλ Άλνηγκα θαη θιείζηκν, πάλσ ζε φινπο ηνπο θηλεηνχο άμνλεο
Δμαθξίβσζε ησλ κεραληζκψλ
Όπαξμε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο
αζθαιείαο (αλ ππάξρνπλ)

Ζ επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαηαρσξήζεσλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ησλ
ειέγρσλ, πνπ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εληχπνπ M01/P07.
Φάζη 2 - Δείγμαηα
ε ζπλάξηεζε κε ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνκεζεχνληαη, ε επηρείξεζε δηεμάγεη ηνπο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα
παξαθάησ:
Κοςθώμαηα ςπό παπαγωγή

Σηοισεία πος ελέγσονηαι

1-25

1

26-50

2
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Φάζη 3 - Καηασώπηζη ηυν ελέγσυν
Καηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ηφζν νη έιεγρνη φζν θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα.
Με ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ M01/P07 ε επηρείξεζε θαηαρσξεί ηνπο ειέγρνπο, ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηπρφλ
ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ επηζεκάλζεθαλ.
Οη θαηαρσξήζεηο θπιάζζνληαη ζηα αξρεία γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ζην Νηνζηέ Πειάηε. Κάζε ρξφλν ν
ππεχζπλνο ησλ ειέγρσλ θξνληίδεη λα εμαθξηβψζεη ην κέγεζνο ησλ αζπκβαηνηήησλ πνπ επηζεκάλζεθαλ θαη ηελ
ελδερφκελε αλάγθε δηεμαγσγήο δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ θαη ηπρφλ
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ P02 «Γηαρείξηζε ησλ αζπκβαηνηήησλ».
Φάζη 4 – Ππογπαμμαηιζμόρ ηηρ επανάλητηρ ηυν δοκιμών επγαζηηπίος (απσικών δοκιμών ηύπος)
Ζ επηρείξεζε θξνληίδεη γηα ηελ επαλάιεςε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ ησλ ζεκαληηθψλ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε φζα
δηεπθξηλίδνληαη ζην prEN14351 πάλσ ζε δείγκαηα θνπθσκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νιφθιεξε ηελ παξαγσγή,
θάζε Υ ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ
παξαγσγήο θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ πξντφλησλ.
Απηέο νη αξρηθέο δνθηκέο ζα επαλαιεθζνχλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πηνζεηεζνχλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα
παξαιιαγέο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο πνπ άκεζα ή έκκεζα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε
ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο.

5. ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ
•

M01/P07 – Καξηέια ειέγρνπ ηειηθνχ πξντφληνο, πνπ θπιάζζεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα ζην Νηνζηέ
Πειάηε.
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 07 - ΔΝΣΤΠΟ 01
ΚΑΡΣΔΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Πελάηηρ
Ημ. έναπξηρ παπαγωγήρ

Παπαγγελία
Φύλλο απιθ.

ΔΛΔΓΥΟ
Πιεξφηεηα πξντφληνο θαη
εμαξηεκάησλ
Έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ
θχιισλ
Έιεγρνο κεραληζκψλ
αζθαιείαο (αλ ππάξνρπλ)

ΟΡΙΟ ΑΠΟΓΟΥΗ
Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε φια
ηα αμεζνπάξ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ.
Άλνηγκα θαη ζην θιείζηκν, ζε φινπο ηνπο
θηλεηνχο άμνλεο
Όπαξμε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ
αζθαιείαο

Κοςθώμαηα ςπό παπαγωγή

Ελεγμένα ζηοισεία

1-25

1

26-50

2

ΜΗ ΤΜΒΑΣΗ
ΔΡΓΑΙΑ

ΑΡΥΙΚΑ

ΤΜΒ.

ΜΗ ΤΜΒ.

G&G Κουφώματα Γιαλελή

Δθδφζεθε:

Δγθξίζεθε:

Ζκεξνκελία
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Ο καηαζκεςαζηήρ οθείλει να ζςνηάξει ηο εγσειπίδιο πος θα πεπιέσει ζςγκεκπιμένερ
ζςζηάζειρ για ηη ζςνηήπηζη και ηον καθαπιζμό, με ςποδείξειρ για ηα πλέον καηάλληλα
αποππςπανηικά και ηιρ διαδικαζίερ για ηςσόν πύθμιζη και λίπανζη ηων κινηηών μεπών και
για ηην ανηικαηάζηαζη ηελειωμάηων και εξαπηημάηων πος έσοςν ςποζηεί ζημιέρ ή θθοπέρ.

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ήκαλζεο
CE ζρεηηθά κε εμσηεξηθά
θνπθψκαηα

ΞΤΛΟΤΡΓΔΗΟ………………………
………………………………………..
UNI EN ISO 14351-1
ΔΗΓΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ:
ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΑΔΡΑ: 4
ΚΡΑΣΖΜΑ ΣΟ ΝΔΡΟ: 3/A
ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ – ΣΗΜΖ
ΠΗΔΖ: 2
ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ –
ΜΔΣΧΠΗΑΗΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ: C
ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ: 1,55
W/M2K
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΦΑΔΛΗΑ: 350
N
ΑΝΣΟΥΖ ΣΖΝ ΚΡΟΤΖ: 4

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ήκαλζεο
CE ζρεηηθά κε εμσηεξηθφ
παξάζπξν

ΞΤΛΟΤΡΓΔΗΟ………………………
……………………………………….
UNI EN ISO 14351-1
ΔΗΓΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ:
ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΑΔΡΑ: 4
ΚΡΑΣΖΜΑ ΣΟ ΝΔΡΟ: 8/A
ANΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ - ΣΗΜΖ
ΠΗΔΖ: 3
ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ –
ΜΔΣΧΠΗΑΗΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ: C
ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΔΤΑΓΟΖ: 1,56
W/M2K
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝΝ ΑΦΑΛΔΗΑ:
350 N
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ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ
ΓΖΛΧΖ
ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ
ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΠΟΡΣΔ ΠΔΕΧΝ

ΓΗΑ

ΓΖΛΧΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ
ΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ
(ΤΝΖΜΜΔΝΟ III ΟΓΖΓΗΑ 89/106/EΟΚ
ΤΣΖΜΑ 3)
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο __________________________________________________________________________
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο (εηαηξηθή επσλπκία) ________________________________________________
κε έδξα ζηελ Οδφ ______________________________ αξηζ. _ Γήκνπ _________________________ (Πεξηθ. ____ )
ηει. ________________________________________ Μεξίδα ΦΠΑ _______________________________________
Γειψλεη
κε δηθή ηνπ επζχλε, φηη ηα θνπθψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν κεηαθνξάο αξηζ. __________________________
ηεο ___________________________ θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ελαξκνληζκέλνπ θαλφλα EN 14351-1.
πγθεθξηκέλα, ηα θνπθψκαηα αλήθνπλ ζηελ ζεηξά πξντφλησλ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο κε ηα
θνπθψκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο αξρηθέο δνθηκέο ηχπνπ (ΗΣΣ) ζην αλαγλσξηζκέλν Δξγαζηήξην
_______________________________________________________________________________________________
κε αξηζ. ________________________ .
Οη αξρηθέο δνθηκέο ηχπνπ (ΗΣΣ) πνπ δηεμάρζεθαλ ζηα δείγκαηα δνθηκήο πεξηέρνληαη ζηηο αλαθνξέο δνθηκήο πνπ
θαηέρεη ε επηρείξεζε, αληίγξαθν ησλ νπνίσλ θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηνπ Αλαγλσξηζκέλνπ Δξγαζηεξίνπ
Γνθηκψλ.
Σα πξντφληα ππφθεηληαη ζε έιεγρν παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλφλα UNI EN
14351-1.

G&G Κουφώματα Γιαλελή
πλεκκέλα:
• Δηηθέηα πξντφληνο – Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 206/2005 – Κψδηθαο θαηαλάισζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ
λφκνπ 229 ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2003 (πξψελ Ν. 126 / 10 Απξηιίνπ 1991 – πξψελ Ν.Γ. 101 ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ
1997)
• Βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο κε ηηο ππνδείμεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε.
Γελ αλαιακβάλεηαη θακία επζχλε γηα αηπρήκαηα θαη δεκηέο ζε αλζξψπνπο θαη αληηθείκελα πνπ πξνθαινχληαη
απφ ηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθ κέξνπο ηξίησλ ή απφ αλεπαξθή ζπληήξεζε ή επηζθεπή.
Ζκεξνκελία ___________________________
Ο Γειψλ

