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Το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 εκδόθηκε τον περασµένο Μάρτιο και έχει
καθορισθεί µία περίοδος µετάβασης τριών (3) ετών για τις ήδη πιστοποιηµένες
επιχειρήσεις. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί µε βάση τα πρότυπα
OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 δεν θα ισχύουν µετά την
παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας (12.03.2021).
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Σηµειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται κατά την διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου θα λαµβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική
ηµεροµηνία.
Για το σκοπό της µετάβασης εκδόθηκε στις 18.1.2018 από το International
Accreditation Forum (IAF) το έγγραφο IAF MD21:2018 (Requirements for the
Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007), το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής.
Η µετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 θα πρέπει να έχει
πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 12.03.2021 και µπορεί να γίνει στα πλαίσια
Επιτήρησης, Επαναπιστοποίησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης. Στην περίπτωση
που η µετάβαση γίνει στα πλαίσια Επιτήρησης ή Έκτακτης Επιθεώρησης θα
διατηρείται η ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού όπως είχε εκδοθεί µε την
προηγούµενη έκδοση του προτύπου (τριετία από την ηµεροµηνία έκδοσης). Στην
περίπτωση µετάβασης κατά την Επαναπιστοποίηση θα δίδεται νέα τριετία
κανονικά. Παρακαλούµε να λάβετε υπόψη σας ότι η έκτακτη επιθεώρηση απαιτεί
πρόσθετο χρόνο και χρεώνεται ως ειδική επιθεώρηση.
Μετά την 12η Μαρτίου 2020 (24 µήνες δηλαδή µετά την έκδοση του νέου
προτύπου)
θα
εκδίδονται
πιστοποιητικά
(νέες
πιστοποιήσεις
/
επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 45001:2018.
Παρακαλείστε, στα πλαίσια των προγραµµατισµού των επιθεωρήσεων
επιτήρησης / επαναπιστοποίησης, να µας ενηµερώνετε για την πρόθεσή σας να
πραγµατοποιήσετε τη µετάβαση στο νέο πρότυπο.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή
διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
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