Εικόνα 1: Σελίδα ΕΙΣΟΔΟΥ στο λογισμικό Επιθεώρησης (e-Inspection tool) του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFECHEREE

❶
❷

❶ E-mail χρήστη: Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) με την οποία έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα και για την οποία έχετε
αποκτήσει Κωδικό Πρόσβασης (π.χ. επίσημο προσωπικό e-mail της υπηρεσία στην οποία ανήκετε).
❷ Κωδικός: Κωδικός Πρόσβασης που σας έχει παρασχεθεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση από το Πρόγραμμα LIFECHEREE και
αντιστοιχίζεται μόνο με την ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία έχετε εγγραφεί στην πλατφόρμα.

Εικόνα 2: Σελίδα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ και εκκίνησης νέας Επιθεώρησης (μετά την επιτυχή είσοδό σας στο λογισμικό e-Inspection tool).

❻ ❼ ❽❾

❶
❹

❶ Επιλογή για εκτέλεση ΝΕΑΣ
Επιθεώρησης με εγγραφή
(άνοιγμα) νέου αρχείου
Επιθεώρησης.
❺ Λίστα με επιθεωρούμενες
εταιρείες σε εθνικό επίπεδο για
το συντονισμό ελέγχων σε
εταιρείες με υποκαταστήματα.

❷ Επιλογή για ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ της
τρέχουσας λίστας με τις Επιθεωρήσεις
για τις οποίες υπάρχει αρχείο με
συμπληρωμένα στοιχεία και επιδέχονται
επεξεργασία π.χ. αλλαγές, διορθώσεις ή
συμπληρώσεις (βλ. Εικόνα 9).
❻ Με την επιλογή “Dashboard”
επιστρέφετε στην παρούσα σελίδα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ από οποιαδήποτε
σελίδα.

❷

❸

❺

❸ Επιλογή για ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
της λίστας (Ιστορικό) με τις
ολοκληρωμένες Επιθεωρήσεις
οι οποίες ΔΕΝ επιδέχονται
επιπλέον επεξεργασία.

❹ Επιλογή για ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ των Επιθεωρήσεων από
επιθεωρητή που έχει εγγραφεί σαν «2ος επιθεωρητής» και έχει
λάβει αρχείο της επιθεώρησης από τον κύριο επιθεωρητή (1ο)
υπεύθυνο για το αρχείο της επιθεώρησης (βλ. Εικόνα 3α)

❼ Επιλογή για την ανάγνωση
του Εγχειρίδιου Χρήσης του
λογισμικού

❽ Σύνδεσμοι απευθείας
πρόσβασης σε υπηρεσίες και
στοιχεία υποστήριξης κατά την
εκτέλεση μιας επιθεώρησης
(π.χ. Κατάλογος
καταχωρισμένων ουσιών)

❾ Σύνδεσμος απευθείας
πρόσβασης στην κεντρική
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών (ECHA)

Εικόνα 3α: Σελίδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - Στοιχεία Επιθεωρητών (ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
Με την επιλογή «Εκτέλεση Επιθεώρησης» μια ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ξεκινά με εγγραφή ενός ΝΕΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. Η ταυτότητα της νέας επιθεώρησης
εγγράφεται και καταχωρείται με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ που εισάγει ο χρήστης τα οποία εμφανίζονται και στην ΑΝΑΦΟΡΑ της επιθεώρησης.

❶

❷

❸

❶ Καταχώριση του ονόματος
❷ Καταχώριση του ονόματος του κύριου Επιθεωρητή (1ος) που είναι υπεύθυνος για την
❸ Καταχώριση ονόματος και Χ.Υ. του
του αρχείου για τη νέα
Επιθεώρηση και της Χημικής Υπηρεσίας (προκαθορισμένη λίστα) για την οποία εκτελείται δεύτερου Επιθεωρητή που συμμετέχει στην
Επιθεώρηση
η Επιθεώρηση*
Επιθεώρηση**
*Ο εγγεγραμμένος σαν κύριος Επιθεωρητής (1ος) που είναι υπεύθυνος για την Επιθεώρηση έχει μόνο τη δικαιοδοσία και δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγών στο αρχείο
της επιθεώρησης εντός του λογισμικού.
**Ο εγγεγραμμένος σαν 2ος Επιθεωρητής έχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στην τελική «ΑΝΑΦΟΡΑ /REPORT» της επιθεώρησης (υπό την μορφή pdf) και δεν έχει δικαίωμα
επεξεργασίας και επεμβάσεων στα στοιχεία του αρχείου της επιθεώρησης που έχει δημιουργηθεί από τον κύριο επιθεωρητή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο αρχείο γίνονται μόνο
από τον κύριο επιθεωρητή.

Εικόνα 3β: Σελίδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (συνέχεια) - Στοιχεία Επιχείρησης που επιθεωρείται (ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

❶
❷

❹

❸
❻

❺

❼
❾

❽
❿
⓫

⓬

❶ Καταχώριση Στοιχείων Επιχείρησης
❷ Εισαγωγή ονόματος εταιρίας που επιθεωρείται ❸ Εισαγωγή ΑΦΜ της εταιρείας
❹ Εισαγωγή της εταιρικής διεύθυνσης
❺ Εισαγωγή επιχειρηματικής
❻ Επιλογή μεγέθους εταιρείας
❼ Επιλογή είδους επιθεώρησης
❽ Επιλογή κωδικού (ων) NACE της
δραστηριότητας της εταιρείας
(προκαθορισμένη λίστα) : Πολύ
(προκαθορισμένη λίστα) :TEST, Τακτική,
δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων της
Μικρή, Μικρή, Μικρομεσαία, ΜηΈκτακτη, Επαναληπτική, Κατόπιν Καταγγελίας,
εταιρείας (με επιλογή «Βρείτε το σωστό» οδηγείστε
Μικρομεσαία
Online, Γραφείου.
στην επίσημη λίστα NACE της EUROSTAT)
❾Λίστα επιλογής με τους
❿ Περιφέρεια – Περιφερειακή
⓫Στοιχεία εκπροσώπου της εταιρίας που είναι ⓬ Επιλογή εφόσον έχουν συμπληρωθεί όλα τα
«Τομείς χρήσης» της εταιρείας Ενότητα ή Επαρχία (για Κύπρο) στην εξουσιοδοτημένος (η) για την παροχή των
στοιχεία για την επόμενη σελίδα της επιθεώρησης
που επιθεωρείται.
οποία βρίσκεται η επιθεωρούμενη
στοιχείων της επιθεώρησης στον επιθεωρητή
εγκατάσταση ή είναι εγγεγραμμένη
(Όνομα, e-mail, τηλέφωνο).
η εταιρία.

Εικόνα 4α: Σελίδα καταχώρισης προϊόντων επιθεώρησης: Ουσία(ες).

❶

❷
❸
❹

❺

❶ Καταχώριση ΟΥΣΙΑΣ: πατώντας το (+) ανοίγουν από
κάτω οι επιλογές για την καταχώριση των στοιχείων
ουσίας που επιθεωρείται. Κάθε νέα καταχώριση γίνεται
πατώντας ανάλογες φορές το (+)
❹ Εισαγωγή του αριθμού CAS της ουσίας

❷ Εισαγωγή της επίσημης χημικής ονομασίας της
ουσίας

❸ Εισαγωγή της εμπορικής ονομασίας της ουσίας που
χρησιμοποιείται από την εταιρεία

❺ Επιλογή του ρόλου της εταιρείας ως προς την επιθεωρούμενη ουσία (προκαθορισμένη λίστα): Παραγωγός,
Παρασκευαστής, Εισαγωγέας, Μεταγενέστερος χρήστης, Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και Διανομέας
Η επιλογή είναι σημαντική διότι ταυτόχρονα επιλέγονται συγκεκριμένα κριτήρια βάσει της νομοθεσίας REACH

Εικόνα 4β: Σελίδα καταχώρισης προϊόντων επιθεώρησης: Μείγμα(τα) και Ουσία(ες) Μείγματος.

❶

❷

❸
❹
❺
❻

❶ Καταχώριση ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: πατώντας το (+)
ανοίγουν από κάτω οι επιλογές για την καταχώριση
του μείγματος που επιθεωρείται. Κάθε νέα
καταχώριση γίνεται πατώντας ανάλογες φορές το (+)
❹ Καταχώριση της χρήσης του μείγματος

❷ Ανάλογα την απάντηση «ανοίγει» η επιλογή συμπλήρωσης των ερωτημάτων
❸ Καταχώριση της εμπορικής
του Τίτλου IV (ΔΔΑ).
ονομασίας του μείγματος που
ΝΑΙ: τότε ελέγχονται μόνο οι ουσίες του μείγματος
χρησιμοποιείται από την
ΟΧΙ: τότε στην επόμενη σελίδα ανοίγουν τα κριτήρια για ΔΔΑ και για το μείγμα.
εταιρεία
❺ Επιλογή του ρόλου της εταιρείας ως προς το επιθεωρούμενο μείγμα (προκαθορισμένη λίστα): Παραγωγός,
Παρασκευαστής, Εισαγωγέας, Μεταγενέστερος χρήστης, Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και Διανομέας
❻ Εφόσον υπάρχουν ουσίες στο μείγμα οι οποίες επιβάλλεται βάσει νομοθεσίας να επιθεωρηθούν, πατώντας το (+) ανοίγει η δυνατότητα καταχώρισης της ουσίας του
μείγματος για να επιθεωρηθεί (όπως για καθαρές ουσίες, βλ στην Εικόνα 4α)

Εικόνα 4γ: Σελίδα καταχώρισης προϊόντων επιθεώρησης: Αντικείμενο(α) και Ουσία(ες) – Μείγμα(τα) αντικειμένου.

❶

❷
❸
❹

❺

❶ Καταχώριση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: πατώντας το (+) ανοίγουν από κάτω οι επιλογές για την
❷ Εισαγωγή της εμπορικής
❸ Εισαγωγή της χρήσης του
καταχώριση των στοιχείων του αντικειμένου που επιθεωρείται. Κάθε νέα καταχώριση γίνεται
ονομασίας του αντικειμένου
αντικειμένου
πατώντας ανάλογες φορές το (+)
❹ Εισαγωγή είτε της ουσίας είτε του μείγματος τα οποία περιέχονται μέσα στο αντικείμενο
Οι κάρτες που ανοίγουν είναι ίδιες όπως έχουν παρουσιαστεί παραπάνω στις Εικόνες 4α και 4β
❺ Σε όποια στιγμή έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των επιθεωρούμενων προϊόντων, πατώντας το «Επόμενο», προχωράτε στην επόμενη σελίδα

Εικόνα 5: Σελίδα «ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ» : Απάντηση στα κριτήρια ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ από τον Καν. REACH (Άρθρο 2) για τις ουσίες υπό επιθεώρηση. Η απάντηση
είναι υποχρεωτική για όλες τις ουσίες που έχουν εισαχθεί στην προηγούμενη σελίδα, ώστε να προσδιοριστούν, αυτόματα, οι ΤΙΤΛΟΙ του Καν. REACH που
απαιτείται να επιθεωρηθούν ανά περίπτωση.

❷

❶

❸

❶ Επιλέξτε την ουσία ώστε να εμφανιστούν οι
ερωτήσεις. Εάν ένα μείγμα ή αντικείμενο περιέχει
ουσία(ες) για επιθεώρηση, τότε πρέπει πρώτα να
επιλέξετε το αντίστοιχο μείγμα / αντικείμενο και θα
εμφανιστούν από κάτω.

❷ Επιλέξτε τις απαντήσεις για τις βασικές ερωτήσεις
που σας παρουσιάζονται.

❸ Επιλέξτε «ΔημιουργίαΤίτλων» για να εκτελεστεί η
αυτόματη επιλογή Τίτλων βάσει των απαντήσεων που
έχουν δοθεί.

Εικόνα 6: Σελίδα επιλεγμένων ΤΙΤΛΩΝ του Καν. REACH προς επιθεώρηση ανά ουσία που έχει εισαχθεί.

❶

❸
❷

❹
❶ Λίστα με τις ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (προϊόντα) προς επιθεώρηση. Κάτω από κάθε μείγμα (ή αντικείμενο) εμφανίζονται οι ουσίες του που θα επιθεωρηθούν
❷ Η λίστα με τους ΤΙΤΛΟΥΣ του Καν. REACHοι οποίοι απαιτούνται να επιθεωρηθούν για την κάθε ουσία εμφανίζονται επιλέγοντας την ουσία. Οι σχετικοί ΤΙΤΛΟΙ είναι
επιλέξιμοι ώστε να εμφανιστούν οι ερωτήσεις (κριτήρια) επιθεώρησης. Για τις ουσίες που δεν επιθεωρείται κάποιος ΤΙΤΛΟΣ αυτός εμφανίζεται σαν μη επιλέξιμος.
❸ Επιλογές πλοήγησης μέσα στο εργαλείο: Στοιχεία Επιθεώρησης, Ουσίες, Βασικές Ερωτήσεις, Εισαγωγή αρχείων. Επιλέγοντας, οδηγείστε στις αντίστοιχες σελίδες όπου
μπορείτε να διορθώσετε ή να αλλάξετε κάποιο στοιχείο. Προσοχή: οι αλλαγές (στις Βασικές Ερωτήσεις) ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τους Τίτλους προς Επιθεώρηση.
❹ Επιλογές αποθήκευσης: «Προσωρινή Αποθήκευση» αποθηκεύεται η επιθεώρηση και οδηγεί στην πρώτη σελίδα του εργαλείου (Dashboard), το αρχείο παραμένει
επεξεργάσιμο στις «Τρέχουσες επιθεωρήσεις». «Ολοκλήρωση Επιθεώρησης» αποθηκεύει και ολοκληρώνει την Επιθεώρηση και σας οδηγεί στην πρώτη σελίδα του
εργαλείου, το αρχείο δεν είναι επεξεργάσιμο και βρίσκεται στο «Ιστορικό Επιθεωρήσεων».

Εικόνα 7: Επιλέγοντας οποιοδήποτε ΤΙΤΛΟ, ανοίγουν οι ερωτήσεις (κριτήρια επιθεώρησης) προς απάντηση. Μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις κάποιου
ΤΙΤΛΟΥ και να τις αποθηκεύστε προσωρινά χωρίς να είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλες οι απαντήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε ΤΙΤΛΟΥΣ και να απαντάτε
τα σχετικά ερωτήματα ανεξάρτητα αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαντήσεις σας σε κάποιο άλλο ΤΙΤΛΟ. Μπορείτε είτε να συνεχίσετε με επιλογές ΤΙΤΛΩΝ και
ερωτηματολογίων προς απάντηση είτε να αποθηκεύσετε (Προσωρινή αποθήκευση) όλες τις απαντήσεις στο αρχείο σας και να συνεχίσετε αργότερα.

❶
❷
❸

❶ Ερώτηση (κριτήριο) προς απάντηση
❷ Επιλέγετε είτε ΝΑΙ, είτε ΟΧΙ. Ανάλογα την απάντηση προκύπτει το επόμενο κριτήριο. Εάν μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω από το ΝΑΙ/ΟΧΙ εμφανίζεται επεξηγηματική
πρόταση (hover) που σας επισημαίνει τα κριτήρια επιλογής της απάντησης. Με την επιλογή ανοίγει το επόμενο ερώτημα (κριτήριο) που χρειάζεται να απαντηθεί (η
αρίθμηση των ερωτημάτων δεν έχει σχέση με τη σειρά που εμφανίζονται).
❸ 5 επιλογές βοήθειας και καταγραφής επιπλέον στοιχείων (βλ. Εικόνα 8α)

Εικόνα 8α: Επιλογές βοήθειας και καταγραφής επιπλέον στοιχείων σε κάθε κριτήριο, «Νομοθεσία»:
Επιλέγοντας τη βοήθεια, από κάτω εμφανίζεται η παραπομπή (Άρθρο – Παράγραφος) και το αντίστοιχο ακριβές κείμενο της νομοθεσίας του Καν.
REACH από το οποίο προέκυψε το συγκεκριμένο κριτήριο.

❶
❷

❸

❶ Το κουμπί επιλογής για την εμφάνιση της
«Νομοθεσίας»

❷ Η παραπομπή Άρθρου–Παραγράφου από τον Καν.
REACH.

❸ Το ακριβές κείμενο της παραπομπής (σε περίπτωση
μεγάλης έκτασης του κειμένου, αυτό δεν εμφανίζεται).

Εικόνα 8β: Επιλογές βοήθειας και καταγραφής επιπλέον στοιχείων κάτω από κάθε κριτήριο, «Καθοδήγηση»:
Παρουσιάζεται η ακριβής παραπομπή στην αντίστοιχη Καθοδήγηση του ECHA ως προς τον Τίτλο που επιθεωρείται.

❶
❷

❶ Το κουμπί επιλογής εμφάνισης της βιβλιογραφικής αναφοράς
της Καθοδήγησης του ECHA.

❷ Η ακριβής παραπομπή στην Καθοδήγηση (αριθμός Έκδοσης και Κεφάλαιο
παραπομπής).

Εικόνα 8γ: Επιλογές βοήθειας και καταγραφής επιπλέον στοιχείων κάτω από κάθε κριτήριο, «Παρατηρήσεις/Ενέργεια»:
Δίνεται η δυνατότητα καταγραφής Παρατηρήσεων ή Ενεργειών που χρειάζεται να ληφθούν βάσει του κριτηρίου που απαντάται. Πατώντας
«Υποβολή» το κείμενο αποθηκεύεται και εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το κριτήριο. Ότι καταγράφεται στις «Παρατηρήσεις/Ενέργεια» εμφανίζεται
και στην «Εκτενή Αναφορά». Το κείμενο μπορεί να διορθωθεί και να αποθηκευτεί ξανά.

❶

❷
❸
❹
❺

❶ Το κουμπί επιλογής εισαγωγής
❷ Χώρος εισαγωγής κειμένου.
«Παρατηρήσεων/Ενεργειών»
❹ Πατώντας πάνω στο αποθηκευμένο κείμενο, παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας
του.

❸ Κουμπί «Υποβολή» για την αποθήκευση του κειμένου (το κείμενο θα
εμφανίζεται και στις αναφορές της Επιθεώρησης).
❺ Πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση» αποθηκεύεται το νέο επεξεργασμένο
κείμενο. Αν δεν επιλεγεί, τότε το νέο κείμενο δεν θα αποθηκευτεί.

Εικόνα 8δ: Επιλογές βοήθειας και καταγραφής επιπλέον στοιχείων κάτω από κάθε κριτήριο, «Σχόλια»:
Δίνεται η δυνατότητα καταγραφής σχολίων. Πατώντας «Υποβολή» το κείμενο αποθηκεύεται και εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το κριτήριο. Ό,τι
καταγράφεται στα «Σχόλια» δεν εμφανίζεται στις εξαγόμενες αναφορές. Το κείμενο μπορεί να διορθωθεί και να αποθηκευτεί ξανά.

❶

❷
❸
❹
❺

❶ Το κουμπί επιλογής εισαγωγής «Σχολίων»

❷ Χώρος εισαγωγής κειμένου.

❹ Πατώντας πάνω στο αποθηκευμένο κείμενο, παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας
του.

❸ Κουμπί «Υποβολή» για την αποθήκευση του κειμένου (το κείμενο δεν
εμφανίζεται στις αναφορές της Επιθεώρησης).
❺ Πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση» αποθηκεύεται το νέο επεξεργασμένο
κείμενο. Αν δεν επιλεγεί, τότε το νέο κείμενο δεν θα αποθηκευτεί.

Εικόνα 8ε: Επιλογές βοήθειας και καταγραφής επιπλέον στοιχείων κάτω από κάθε κριτήριο, «Αρχεία»:
Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να «σύρετε» αρχεία τα οποία θεωρείτε σχετικά με το συγκεκριμένο κριτήριο και την επιθεώρηση.
Συγκεντρωτικά μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που έχετε ανεβάσει επιλέγοντας το κουμπί «Διαχείριση Αρχείου».

❶

❷
❸
❹

❺

❶ Η επιλογή «Αρχεία» ανοίγει το πλαίσιο
❷ Μπορείτε είτε να σύρετε τα αρχεία σας με το
❸ Πατήστε το «Ανέβασμα Αρχείου» για να ληφθούν από την
όπου μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία σχετικά ποντίκι είτε να πατήσετε μέσα στο πλαίσιο και να
πλατφόρμα.
με το κριτήριο και την επιθεώρηση.
ανοίξει νέο παράθυρο για να ανεβάσετε αρχείο(α).
❹ Πατήστε στο όνομα του αρχείου για να το ανοίξετε ξανά
❺ Επιλέξτε «Διαχείριση Αρχείου» για περισσότερες επιλογές (δείτε
Εικόνα 10).

Εικόνα 9: Πατώντας προσωρινή αποθήκευση, οδηγείστε στην σελίδα Διαχείρισης Αρχείων (Εικόνα 2), από όπου επιλέγοντας «Τρέχουσες Επιθεωρήσεις»
οδηγείστε στη λίστα με τις ενεργές επιθεωρήσεις για να τις διαχειριστείτε. Επιπλέον, παρέχονται οι βασικές πληροφορίες κάθε επιθεώρησης.

❶

❷

❸

❹

❺

❶ Λίστα με τις τρέχουσες επιθεωρήσεις και βασικές πληροφορίες αυτών: Όνομα αρχείου, e-mail επιθεωρητών, κατάσταση επιθεώρησης και ημερομηνία δημιουργίας του
αρχείου.
❷ Η Επεξεργασία Αρχείου ανοίγει την επιθεώρηση για τη συνέχισή της.
❸ Η ενέργεια «Δημιουργία αντιγράφου» επιτρέπει τη δημιουργία ενός αντιγράφου οποιουδήποτε αρχείου στη λίστα εφόσον είναι ακόμα ανοιχτό και δεν έχει
ολοκληρωθεί η Επιθεώρηση. Το αρχείο που προκύπτει είναι πανομοιότυπο και επεξεργάσιμο. Το νέο αρχείο αρχικά έχει το ίδιο όνομα με αυτό από το οποίο προήλθε, με την
προέκταση «_copy».
❹Πατώντας «Επιλογή Αναφοράς» δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε το είδος της αναφοράς που επιθυμείτε να εξάγετε από το εργαλείο (δείτε Εικόνα 11). Αναφορά
μπορείτε να εξάγετε οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα αν έχει ολοκληρωθεί η επιθεώρηση ή όχι.
❺ Αρχεία: Μπορείτε να μεταβείτε στην σελίδα διαχείρισης των αρχείων που έχετε ανεβάσει για τη συγκεκριμένη επιθεώρηση (δείτε Εικόνα 10).

Εικόνα 10: Σελίδα Διαχείρισης αρχείων τα οποία έχουν προστεθεί σε συγκεκριμένη επιθεώρηση. Στη συγκεκριμένη σελίδα δεν εμφανίζεται το κριτήριο στο
οποίο έχουν αντιστοιχιστεί.

❶

❷

❸

❹

❶ Χώρος όπου μπορείτε να «σύρετε» τα αρχεία που
επιθυμείτε για ανέβασμα στην πλατφόρμα.
Επιλέγοντας «Ανέβασμα Αρχείου» οι επιλογές σας
αποθηκεύονται.

❷ Επιλέξτε αρχείο για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.
Εάν ένα νέο αρχείο έχει το ίδιο όνομα με ήδη αποθηκευμένο, το πιο πρόσφατο, θα αποθηκευτεί αυτόματα
περιλαμβάνοντας, επιπλέον στο τέλος του ονόματός του την ακριβή ημερομηνία αποθήκευσης σε μορφή:
«ΕΕΕΕ_ΜΜ_ΗΗ_ΩΩ_ΛΛ_ΔΔ» (Ε=έτος, Μ=μήνας, Η=ημέρα, Ω=ώρα, Λ=λεπτά, Δ=δευτερόλεπτα).

❸Επιλέξτε τη «Διαγραφή αρχείου» για να σβήσετε
την επιλογή σας.

❹ Πληροφορίες για τα ανεβασμένα αρχεία (πότε δημιουργήθηκαν και/ή πότε επεξεργάστηκαν).

Εικόνα 11: Σελίδα επιλογής του είδους της αναφοράς επιθεώρησης που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

❶

❷

❸

❶ Συμπυκνωμένη Αναφορά: (Υπό κατασκευή) Αναφορά η οποία θα συνδέεται απευθείας με το ερωτηματολόγιο του ΓΧΚ κατά ISO 17020 έτσι ώστε ερωτήματα που
απαντώνται εντός του εργαλείου να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα στοιχεία του επίσημου ερωτηματολογίου.
❷ Εκτενής Αναφορά: Η εκτενής αναφορά περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις οι οποίες έχουν συμπληρωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή που ζητείται η έκδοση της αναφοράς,
συμπεριλαμβανομένων και των «Παρατηρήσεων/Ενεργειών» που έχουν καταχωρηθεί. Επιλέγοντάς την, ζητείται να σώσετε το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας. Το όνομα
του αρχείου pdf, είναι αυτό με το οποίο είναι καταχωρημένη η επιθεώρηση μέσα στο εργαλείο.
❸Σύντομη Αναφορά: Στη σύντομη αναφορά περιλαμβάνονται μόνο τα κριτήρια τα οποία έχουν απαντηθεί με «ΟΧΙ», συμπεριλαμβανομένων και των
«Παρατηρήσεων/Ενεργειών» που έχουν καταχωρηθεί. Επιλέγοντάς την, ζητείται να σώσετε το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας. Το όνομα του αρχείου pdf, είναι αυτό με το
οποίο είναι καταχωρημένη η επιθεώρηση μέσα στο εργαλείο.

