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Αγαπητοί Πελάτες,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του Σχήματος FSSC 22000 

όλοι οι πιστοποιημένοι Οργανισμοί θα πρέπει από 1ης Ιανουαρίου 2018, να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της νέας έκδοσης του Σχήματος (FSSC 22000 version 4.1). 

 

FSSC 22000 vs 4.1 

Η νέα έκδοση του προτύπου είναι διαθέσιμη μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες από τον Ιούλιου του 2017 

(issue 4.1 of the FSSC 22000) στην ιστοσελίδα του Σχήματος:  

http://www.fssc22000.com/documents/standards/downloads.xml?lang=en 

Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις νέες απαιτήσεις του Σχήματος και ότι τις έχετε 

ενσωματώσει στο Σύστημα Διαχείρισής σας. 

 

Σημείωση: 

• Επιθεωρήσεις σύμφωνα με την έκδοση 3 (FSSC 22000 version 3) επιτρέπονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2017. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση πιστοποίησης και η έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί κατ’ 

εξαίρεση να πραγματοποιηθεί το 2018. 

• Καθιερώνονται οι Απροειδοποίητοι Έλεγχοι: Κατ’ ελάχιστο μία από τις δύο ετήσιες Εποπτικές 

επιθεωρήσεις του τριετούς κύκλου θα είναι απροειδοποίητη. Άρνηση του Οργανισμού να δεχθεί τον 

απροειδοποίητο έλεγχο συνεπάγεται άμεση αναστολή της ισχύος του πιστοποιητικού του. 

• Οι Επιθεωρήσεις Μετάβασης (αναβάθμισης) στη νέα έκδοση του προτύπου θα είναι προγραμματισμένες 

επιθεωρήσεις. 

 

Επιθεώρηση Μετάβασης (Αναβάθμισης) στη νέα έκδοση του Προτύπου. 

Επιπλέον χρόνος μπορεί να χρειαστεί ανάλογα τον τύπο της επιθεώρησης (εποπτική ή επαναπιστοποίηση) κατά 

τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου. 

• Αναβάθμιση κατά την πραγματοποίηση μιας προγραμματισμένης εποπτικής επιθεώρησης: Απαιτείται 

προσθήκη 25% του χρόνου της εποπτικής με ελάχιστο χρόνο τεσσάρων (4) ωρών (όποιο από τα δύο είναι 

μεγαλύτερο). 

• Αναβάθμιση κατά την πραγματοποίηση μίας προγραμματισμένης επιθεώρησης επανα-πιστοποίησης: Ο 

χρόνος επιθεώρησης που απαιτείται είναι τα 2/3 του χρόνου πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 

22003:2013 συν το επιπλέον χρόνο όπως αυτός καθορίζεται στο παράρτημα του FSSC 22000 (Part IV -

Annex II) 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας μέσω του εντύπου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ FSSC» στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

 

Για την QMSCERT 

 

Β. Νασιόπουλος 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας 


