ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001 & ISO 14001
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Διάρκεια Επιθεώρησης: Ο χρόνος επιθεώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία (ΟΡ‐2051) (δεν
απαιτείται επιπλέον χρόνος επιθεώρησης).
Ευρήματα: Όλα τα ευρήματα της επιθεώρησης (συμμόρφωση ή όχι με τις απαιτήσεις) θα βασίζονται στη νέα έκδοση του
προτύπου.

Σημείωση: εάν ο Οργανισμός δεν αποδείξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου και επιθυμεί να
πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία πιστοποίησης
(επιθεώρηση Φάσης Ι και ΙΙ) με βάση την παλαιότερη έκδοση.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ


Διάρκεια Επιθεώρησης: Για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου απαιτείται επιπλέον χρόνος από τον
προβλεπόμενο σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
20% επιπλέον χρόνος από τον προβλεπόμενο ή μισή ημέρα ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο.
Οποιαδήποτε απαίτηση για αύξηση του χρόνου επιθεώρησης εκτός του ανωτέρω, θα πρέπει να
τεκμηριώνεται.




Ευρήματα: Όλα τα ευρήματα της επιθεώρησης (συμμόρφωση ή όχι) θα αναφέρονται στη νέα έκδοση του προτύπου. Η
επιθεώρηση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές ακόμα και εάν το αποτέλεσμα διαφαίνεται να είναι
αρνητικό.
Απόφαση Πιστοποίησης: Βάσει των τεκμηρίων της επιθεώρησης ο Επικεφαλής Επιθεωρητής θα προτείνει ή όχι τη
μετάβαση της πιστοποίησης του Οργανισμού στη νέα έκδοση του προτύπου. Εάν η πρόταση είναι αρνητική τότε
(παρουσιάζοντας αντικειμενικά κριτήρια) μπορεί να προτείνει τη συνέχιση της πιστοποίησης του Οργανισμού σύμφωνα με
την προηγούμενη έκδοση του προτύπου. Για αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του εκπρόσωπου του
Οργανισμού. Η απόφαση πιστοποίησης θα βασιστεί στα παραπάνω στοιχεία.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑ‐ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Διάρκεια Επιθεώρησης: Για τη μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου απαιτείται επιπλέον χρόνος από τον
προβλεπόμενο σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
10% επιπλέον χρόνος από τον προβλεπόμενο ή 0,25 ημέρες ανάλογα ποιο είναι μεγαλύτερο.
Οποιαδήποτε απαίτηση για αύξηση του χρόνου επιθεώρησης εκτός του ανωτέρω, θα πρέπει να
τεκμηριώνεται.




Ευρήματα: Όλα τα ευρήματα της επιθεώρησης (συμμόρφωση ή όχι) θα αναφέρονται στη νέα έκδοση του προτύπου. Η
επιθεώρηση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές ακόμα και εάν το αποτέλεσμα διαφαίνεται να είναι
αρνητικό.
Απόφαση Πιστοποίησης: Βάσει των τεκμηρίων της επιθεώρησης ο Επικεφαλής Επιθεωρητής θα προτείνει ή όχι τη
μετάβαση της πιστοποίησης του Οργανισμού στη νέα έκδοση του προτύπου. Εάν η πρόταση είναι αρνητική τότε
(παρουσιάζοντας αντικειμενικά κριτήρια) μπορεί να προτείνει τη συνέχιση της πιστοποίησης του Οργανισμού σύμφωνα με
την προηγούμενη έκδοση του προτύπου. Για αυτό θα πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του εκπρόσωπου του
Οργανισμού. Η απόφαση πιστοποίησης θα βασιστεί στα παραπάνω στοιχεία

Σημειώσεις:

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την QMSCERT εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το έγγραφο
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Αριθμός αναθεώρησης: 1

Ημερομηνία έκδοσης: 6 Ιουλίου, 2006
Ημερομηνία αναθεώρησης: 14 Οκτωβρίου, 2016
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ANNEX A
TRANSITION TO THE NEW VERSION OF THE STANDARDS ISO 9001 & ISO 14001
CERTIFICATION AUDIT



Audit Time: The audit time is calculated as per OP‐2051 (no additional time is required).
Findings: All findings (conforming or not) shall be referenced to the new version of the standard.

Note: if Customer fails to comply with the new requirements, a new full audit must be requested by the Customer and
conducted by QMSCERT for the old version.
TRANSITION ON A SURVEILLANCE AUDIT


Audit Time: For transition on a surveillance audit, additional time is needed as follows:
Add 20% of the estimated normal time or half a day (0,5), whichever is the higher figure.
Any additional time required shall be justified and documented.




Findings: All findings (conforming or not) shall be referenced to the new version of the standard. The audit will be fully
conducted even if the outcome will be negative.
Certification Decision: Based on the audit findings the auditor will recommend or not the transition to the new version of
the standard. If based on the findings the recommendation is negative, then the auditor (providing objective evidence) can
recommend the continuity of the certificate validity with the previous version (ISO 9001:2008 or ISO 14001:2004). This will
be communicated and agreed with the customer during the closing meeting. Certification decision (review of audit data by
the relevant personnel) shall be based on that.
TRANSITION ON A RECERTIFICATION AUDIT



Audit Time: For transition on a recertification audit, additional time is needed as follows:
10% of the estimated time or 0,25 days (based on which is bigger).
Any additional time required shall be justified and documented.




Findings: All findings (conforming or not) shall be referenced to the new version of the standard. The audit will be fully
conducted even if the outcome will be negative.
Certification Decision: Based on the audit findings the auditor will recommend or not the transition to the new version of
the standard. If based on the findings the recommendation is negative then the auditor (providing objective evidence) can
recommend the continuity of the certificate validity (recertification) with the previous version (ISO 9001:2008 or ISO
14001:2004). This will be communicated and agreed with the customer during the closing meeting. Certification decision
(review of audit data by the relevant personnel) shall be based on that.

Notes:

Please contact QMSCERT if you have any questions about this document
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