ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001:2018 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Από τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο
αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.
Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum) όπως αυτές αποτυπώνονται στο
έγγραφο IAF MD 21:2018, των απαιτήσεων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και των διαδικασιών
του Φορέα μας (Q-CERT Ε.Π.Ε.) ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Δίδεται περίοδος μετάβασης τριών (3) χρόνων.

•

Στις 12 Μαρτίου 20211 παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007.

•

Επιθεωρήσεις Πιστοποίησης ή Επανα-πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ
1801:2008/ OHSAS 18001:2007 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 20202.

•

Από τις 12 Μαρτίου 2020 και μετά, όλες οι επιθεωρήσεις πιστοποίησης ή επανα-πιστοποίησης θα
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου (ISO 45001:2018).

Σημείωση1: Όσοι έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά από την Q-CERT Ε.Π.Ε. τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από
τις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και έχουν ισχύ (Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης) μετά τις 12 Μαρτίου 2021,
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης είναι η 12η Μαρτίου 2021 και όχι αυτή
που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.
Σημείωση2: Η ημερομηνία αυτή (τέλη Ιανουαρίου 2020) επιλέχθηκε από την Q-CERT Ε.Π.Ε. έτσι ώστε να υπάρχει
ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο των τεκμηρίων επιθεώρησης, της διευθέτησης τυχόν
ευρημάτων, τη λήψη απόφασης πιστοποίησης (θετικής ή αρνητικής) και της έκδοσης του
πιστοποιητικού.

Διαδικασία Μετάβασης στο πρότυπο ISO 45001:2018
Υπάρχουν δύο δυνατότητες για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο εντός του κύκλου πιστοποίησης:
✓ Μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την πραγματοποίηση μίας προγραμματισμένης επιθεώρησης
(εποπτικής ή επανα-πιστοποίησης). Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία ημέρα
επιθεώρησης επιπλέον της κανονικής (υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει και επιπλέον χρέωση).
✓ Μετάβαση στο νέο πρότυπο ως ξεχωριστή επιθεώρηση (μη προγραμματισμένη εντός του κύκλου
πιστοποίησης). Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί τουλάχιστο μία ημέρα επιθεώρησης και θα υπάρχει
χρέωση.
Σημείωση: Παρακαλώ προσέξτε το παρακάτω παράδειγμα:
✓ Ένας Οργανισμός έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS
18001:2007 στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις το πιστοποιητικό του θα λήγει
στις 12 Μαρτίου 2021 και όχι στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 (όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τον κύκλο
πιστοποίησης που είναι διάρκειας 3 ετών):
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001:2018 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007
•

1η Περίπτωση: η μετάβαση στο νέο πρότυπο, πραγματοποιείτε κατά την προγραμματισμένη
εποπτική επιθεώρηση. Εάν το αποτέλεσμα της επιθεώρησης είναι θετικό, τότε θα επανεκδοθεί το
πιστοποιητικό (ISO 45001) με Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης 27 Σεπτεμβρίου 2021 (δηλαδή θα
συνεχιστεί ο κύκλος πιστοποίησης).

•

2η Περίπτωση: η μετάβαση πραγματοποιείτε ως ξεχωριστή επιθεώρηση (μη προγραμματισμένη
εντός του κύκλου πιστοποίησης). Εάν το αποτέλεσμα της επιθεώρησης είναι θετικό, τότε θα
επανεκδοθεί το πιστοποιητικό (ISO 45001) με Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης 27 Σεπτεμβρίου 2021
(δηλαδή θα συνεχιστεί ο κύκλος πιστοποίησης).

•

3η Περίπτωση: η επιθεώρηση για τη μετάβαση στο νέο πρότυπο πραγματοποιείτε λίγο πριν την
λήξη ισχύος του πιστοποιητικού (12 Μαρτίου 2021). Τότε υπάρχουν δύο (2) υποπεριπτώσεις:
Υποπερίπτωση 1: Η επιθεώρηση είναι έκτακτη επιθεώρηση και ισχύει ότι και στην 2η Περίπτωση
παραπάνω και ο Οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιήσει επιθεώρηση επανα-πιστοποίησης
πριν από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 εάν θέλει να συνεχίσει για την επόμενη τριετία.
Υποπερίπτωση 2: αυτή θα θεωρηθεί επιθεώρηση επανα-πιστοποίησης και θα εκδοθεί
πιστοποιητικό με τις ακόλουθες ημερομηνίες:
❖ Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης: 28 Σεπτεμβρίου 2018.
❖ Ημερομηνία Έκδοσης: 12 Μαρτίου 2021
❖ Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης: 11 Μαρτίου 2024.

Όπως μπορείτε να δείτε στην Υποπερίπτωση 2 ο Οργανισμός «χάνει» περίπου 6 μήνες σε σχέση με την
αρχική του πιστοποίηση καθώς θα πρέπει να τηρείται ο κύκλος τριετίας από την ημερομηνία έκδοσης.

Οδηγίες για τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς
Όπως περιγράφεται στο έγγραφο IAF MD 21:2018 οι Οργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν (έχουν πιστοποιηθεί
και θέλουν να συνεχίσουν την πιστοποίησή τους στο νέο πρότυπο) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα ακόλουθα:
i)

Να προμηθευτούν το νέο πρότυπο ISO 45001.

ii) Να αναγνωρίσουν τις διαφορές / επιπρόσθετες απαιτήσεις (gap analysis) του Συστήματος Διαχείρισης της
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία οι οποίες απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις.
iii) Να αναπτύξουν ένα σχέδιο εφαρμογής (χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενες ενέργειες).
iv) Να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται οι νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης και ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του ΣΔΥΑΕ έχουν ενημερωθεί /
ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τις νέες απαιτήσεις.
v) Να αναβαθμίσουν το υπάρχον ΣΔΥΑΕ έτσι ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις και να παρέχουν
αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του.

Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης επικοινωνήστε μαζί μας στο
qms558@qmscert.com ή στο 2310 535765.
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