
Οι δοκιμές ρουτίνας εκτε-

λούνται από τον κατασκευα-

στή στο 100% της παραγω-

γής και συνήθως πραγματο-

ποιούνται στο τελικό 

στάδιο της κατασκευής.  

Δεν πρέπει να συγχέονται με 

τις δοκιμές  τύπου προϊό-

ντος (type tests) οι οποίες  

διεξάγονται σε πρωτότυπο 

του προϊόντος για να επιβε-

βαιωθεί η ορθή τους σχεδία-

σης και δεν επαναλαμβάνο-

νται σε άλλα προϊόντα του 

ίδιου τύπου. 

Ο συνδυασμός των δύο ει-

δών δοκιμών (τύπου και 

ρουτίνας) διασφαλίζει ότι 

όλη η παραγωγή συμμορφώ-

νεται με τις εκάστοτε απαι-

τήσεις και στηρίζουν από 

κοινού  την δήλωση συμμόρ-

φωσης του κατασκευαστή. 

Οι δοκιμές ρουτίνας πραγ-

ματοποιούνται για να εξα-

σφαλιστεί η ηλεκτρική ασφά-

λεια των προϊόντων και 

έχουν σκοπό να ανευρεθούν 

τυχόν αποκλίσεις κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής 

που θα μπορούσαν να επη-

ρεάσουν την ασφάλεια.  

Συνήθως 

εκτελού-

νται μετά 

τη τελική 

συναρμο-

λόγηση του προϊόντος, αλλά 

ο κατασκευαστής μπορεί 

κατά την κρίση του να εκτε-

λεί τις δοκιμές σε ένα κατάλ-

ληλο στάδιο κατά τη διάρ-

κεια της παραγωγής, με την 

προϋπόθεση ότι  οι μεταγε-

νέστερες  διαδικασίες κατα-

σκευής δεν θα επηρεάσουν 

τα αποτελέσματα. 

Οι δοκιμές ρουτίνας είναι 

καθορισμένες σε αντίστοιχα 

εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα.  

Για παράδειγμα το πρότυπο 

ΕΝ 50106 καθορίζει ποιες 

είναι οι δοκιμές για τις ηλε-

κτρικές συσκευές οικιακής 

χρήσης, το EN 50344-1   

για τις αυτόματες ηλεκτρι-

κές διατάξεις ελέγχου οικια-

κής και παρόμοιας χρήσης 

και το ΕΝ 62911 για τον 

εξοπλισμό ήχου και εικόνας  

Οι δοκιμές που αναφέρονται 

σε αυτά τα πρότυπα είναι οι 

ελάχιστες που κρίνονται ως  

αναγκαίες για την κάλυψη 

βασικών πτυχών της ασφά-

λειας.  

Είναι ευθύνη του κατασκευ-

αστή να αποφασίσει αν πρό-

σθετες δοκιμές ρουτίνας 

είναι απαραίτητες ή εάν 

κάποιες δοκιμές δεν μπο-

ρούν να εφαρμοστούν στο 

παραγόμενο προϊόν.  

Δοκιμές Ρουτίνας — Routine tests 

Νέο πρότυπο ΙSO 9001:2015 

Τα βασικά πλεονεκτήματα 

από την εφαρμογή συστημά-

των διαχείρισης ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 22000 

είναι: 

1. Η βελτίωση της Εσωτερικής 

οργάνωσης της Επιχείρησης   

2. Αναβάθμιση της εικόνας και 

του ονόματος της Επιχείρη-

σης / διαφοροποίηση από 

τον ανταγωνισμό  

3. Αναγνώριση της αξιοπιστίας 

της Επιχείρησης σε διεθνές 

επίπεδο και ευρύτερη αποδο-

χή της ποιότητας των προϊό-

ντων / υπηρεσιών της  

4. Δημιουργία ευκαιριών για 

επέκταση σε νέες αγορές  

5. Βάση για την αναγνώριση 

σημαντικών αναγκών για 

εκπαίδευση προσωπικού / 

βελτίωση ικανοτήτων προ-

σωπικού / περισσότερη ε-

μπλοκή του προσωπικού σε 

βελτιώσεις  

Από την 

1/1/2017 

μπαίνει σε 

εφαρμογή το νέο πρότυπο 

ISO 9001:2015. 

Οι κύριες αλλαγές που 

εισάγει αφορούν στα κά-

τωθι:  

1. Ο όρος «τεκμηριωμένες 

πληροφορίες» αντικαθιστά 

τους όρους «έγγραφα» και 

«αρχεία»  

2. Οι αναθεωρήσεις επιτρέ-

πουν στο Πρότυπο να έχει 

ευρύτερη εφαρμογή σε 

εταιρείες παροχής υπηρε-

σιών  

3. Αυξημένες απαιτήσεις για 

την ηγεσία ενός οργανι-

σμού  
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Στις 30/9/2016 τέθηκε σε λει-

τουργία  η ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα WEgate που απευθύνε-

ται σε γυναίκες επιχειρηματίες,. 

Είναι δημιουργία της Γενικής 

Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Εσωτερική 

Αγορά, Βιομηχανία, και την 

Επιχειρηματικότητα .  

 Αυτό το μοναδικό κομβικό ση-

μείο παρέχει έμπνευση και υπο-

στήριξη σε γυναίκες επιχειρημα-

τίες καθώς επίσης και κρίσιμες 

πληροφορίες,  για την εκκίνηση, 

τη χρηματοδότηση, τη διαχείρι-

ση και την επέκταση των επιχει-

ρήσεών τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ 

Τα νέα της Labor S.A.  
 

Η εταιρία μας, στα πλαίσια 

της συνεχούς ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της στον 

τομέα της ενεργειακής από-

δοσης συσκευών (Ecodesign 

Directive), είναι πλέον σε 

θέση να πραγματοποιεί δοκι-

μές και σε φούρνους οικια-

κής χρήσης 

 

https://wegate.eu/

