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ISO 45001:2018
The new international standard for

Health and Safety at Work
management systems

Το νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

From OHSAS18001:2007 to ISO 45001:2018
Από το OHSAS18001:2007 στο ISO 45001:2018
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1. Introduction
The world’s much anticipated International Standard for occupational health and safety
(OH&S) has been published on March 2018, and is set to transform workplace
practices globally.
ISO 45001:2018, Occupational health and safety
management systems – Requirements with guidance
for use, provides a robust and effective set of
processes for improving work safety. Designed to help
organizations of all sizes and industries, the new
International Standard is expected to reduce
workplace injuries and illnesses around the world.

The new OH&S standard is based on the common
elements found in all of ISO’s management systems
standards and uses a simple Plan-Do-Check-Act
(PDCA) model, which provides a framework for
organizations to plan what they need to put in place in order to minimize the risk of
harm. The measures should address concerns that can lead to long-term health issues
and absence from work, as well as those that give rise to accidents.

Εισαγωγή

Το πολυαναμενόμενο διεθνές πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (OH & S) δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και
έχει ως στόχο να βελτιώσει τις πρακτικές στον χώρο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο..

Το ISO 45001: 2018, "Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία - Απαιτήσεις και καθοδήγηση", παρέχει
ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την καθιέρωση διεργασιών με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας της εργασίας .
Σχεδιασμένο για να βοηθήσει οργανισμούς όλων των μεγεθών και δραστηριοτήτων, το νέο διεθνές πρότυπο αναμένεται να μειώσει
τους τραυματισμούς και τις ασθένειες στο χώρο εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Το νέο πρότυπο OH & S βασίζεται στα κοινά στοιχεία που υπάρχουν σε όλα τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO και
χρησιμοποιεί το απλό μοντέλο Plan-Do-Check-Act (PDCA), το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τον σχεδιασμό μέτρων τα οποία
τίθενται σε εφαρμογή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επίδρασης στην υγεία και ασφάλεια. Τα μέτρα πρέπει να
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας και απουσία από την
εργασία, καθώς και σε εκείνα που προκαλούν ατυχήματα.

2. What are the main changes to the standard?
Key changes and extended requirements  in ISO 45001 are following :

 Section 4.1
Business Context: introduces new clauses for systematic determination and
monitoring of the business context relevant to external and internal issues.

 Section 4.2
Workers and other interested parties: introduces enhanced focus on needs and
expectations for workers and other interested parties and worker involvement.
This is introduced in order to systematically identify and understand factors that
need to be managed through the management system.
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 Sections 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4
Risk and opportunity management: Requirements are focused to determine,
evaluation and, where necessary, take action to address any risks or
opportunities that may impact the ability of the management system to deliver its
intended results, including enhanced health and safety at the workplace.

 Section 5.1
Leadership and management commitment: introduces stronger emphasis on top
management to actively engage and take accountability for the effectiveness of
the management system.

 Sections 6.2.1,6.2.2, 9.1.1
Objectives and Performance: introduces strengthened focus on objectives as
drivers for improvements and performance evaluation.

 Section 5.4
Introduces extended requirements related to participation, consultation and
participation of workers

 Section 7.4
Introduces extended requirements related to communication including
determination of what, when and how to communicate.

 Section 8.1.4
Introduces extended requirements related to procurement, including outsourced
processes, and contractors

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές στο πρότυπο
Οι βασικές αλλαγές και περισσότερο αναλυτικές απαιτήσεις στο ISO 45001 είναι οι εξής:

• Ενότητα 4.1
Πλαίσιο λειτουργίας: εισάγει νέες απαιτήσεις για συστηματικό προσδιορισμό και παρακολούθηση του πλαισίου
λειτουργίας που σχετίζεται με εξωτερικά και εσωτερικά θέματα.

• Ενότητα 4.2
Εργαζόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη: εισάγει μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των
εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερομένων και στην συμμετοχή των εργαζομένων. Αυτό εισάγεται προκειμένου να
εντοπιστούν συστηματικά και να κατανοηθούν οι παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του συστήματος
διαχείρισης.

• Ενότητα 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4
Διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών: Οι απαιτήσεις εστιάζονται στον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και, όπου χρειάζεται,
στην αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων ή ευκαιριών που ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του συστήματος
διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της υγείας και της
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

• Ενότητα 5.1
Ηγεσία: εισάγει μεγαλύτερη έμφαση στην δέσμευση της ανώτατης διοίκησης ώστε αυτή να εμπλακεί ενεργά και να
αναλάβει τη ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης.

• Ενότητα  6.2.1, 6.2.2, 9.1.1
Στόχοι και απόδοση: εισάγει την ενισχυμένη εστίαση στους στόχους ως οδηγούς βελτίωσης και αξιολόγησης της
απόδοσης.

• Ενότητα 5.4
Εισάγει εκτεταμένες απαιτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων

• Ενότητα 7.4
Εισάγει εκτεταμένες απαιτήσεις σχετικά με την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του τι, πότε και
πώς να επικοινωνεί.

• Ενότητα 8.1.4
Εισάγει εκτεταμένες απαιτήσεις σχετικά με τις προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που ανατίθενται σε
εξωτερικούς συνεργάτες, και υπεργολάβους
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3. Plan – Do – Check –Act approach / Η προσέγγιση Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω – Διορθώνω

The new standard also
foresees implementation of
the PLAN-DO-CHECK- ACT
methodology

Tο νέο πρότυπο στηρίζεται στην
μεθοδολογία  Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω
– Διορθώνω

4. Moving to the ISO 45001:2018
There will be a three-year transition period from the publication date of the ISO
45001:2018.

AVRV’s Clients using OHSAS 18001:2007 are recommended to take the following actions:
i. Obtain a copy of ISO 45001:2018
ii. Train the involved personnel
iii. Identify the gaps in the OHSMS which need to be addressed to meet any new

requirements.
iv. Develop an implementation plan.
v. Ensure that any new competence needs are met and create awareness for all parties

that have an impact on the effectiveness of the OHSMS.
vi. Update the existing OHSMS to meet the new requirements and provide verification of

its effectiveness.
vii. Contact with AVRV applying for audit based on the requirements of the ISO

45001:2018.

AVRV’s rules for the migration are as follows:
I. Receipt of the client application
II. Review of existing OHSAS 18001:2007 certification status

III. The AVRV’s arrangements for auditing and certification of conformity to the new
standard are as follows

a. Plan a transition audit. The transition to the new standard may take place during
a regular recertification or surveillance audit or may be carried out in any
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specific audit for that purpose. In any case, at least one additional day of audit is
required, depending on the size of the organism and the risk to health and
safety.

b. Perform the audit
c. Evaluate the results of the audit and in case of conformity issue certificate with a

three years certification period starting from the date of certification decision
d. Where deviations are detected, the relevant non-conformities shall be issued,

and the provisions of the point c are followed after the closure of non
conformities

IV. In case that the results of the audit is that the client no conforms to the requirements of
the new standard the client can be audited for the ongoing conformity to OHSAS
18001:2007 and in case of verification of conformity the certification will been expired
on the date OHSAS 18001:2007 withdrawn

V. In case of clients that received audits based on the ISO DIS 45001 relevant reduction of
audit time may calculate due to the “Prior knowledge of the client organisation’s
management system”.

VI. In case of clients that have failed to complete the migration by three years after the
publication of ISO 45001:2018 :

a. If the client is in progress of close out of non conformities the certification can be
restored in the period of six months after the transition audit with a special visit
of at least half manday depending on the type of non-compliance

b. If the transition process no started or there is a delay of close out o non
conformities the client will be treated as a new client with an initial audit.

Η μεταβατική περίοδος για την αναβάθμιση της πιστοποίησης με βάση τις απαιτήσεις του ISO 45001: 2018 θα είναι τρία χρόνια
από την έκδοσή του.
Οι Πελάτες της AVRV που είναι πιστοποιημένοι με βάση το OHSAS 18001: 2007 συνιστάται να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες
ενέργειες:

i. Αγορά  του προτύπου ISO 45001: 2018
ii. Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού
iii. Προσδιορισμός των αποκλίσεων του συστήματος διαχείρισης Υ&ΑΕ με βάση το νέο πρότυπο
iv. Σχεδιασμός των αλλαγών στο σύστημα
v. Εξασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι νέες ανάγκες σε δεξιότητες και ευαισθητοποίηση όλων των μερών που έχουν

αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Υ&ΑΕ.
vi. Επικαιροποίηση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης Υ&ΑΕ ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και

να επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητά του.
vii. Υποβολή αίτησης στην AVRV για επιθεώρηση με βάση τις απαιτήσεις του ISO 45001: 2018.

Οι κανόνες της AVRV για τη μετάβαση έχουν ως εξής:
I. Παραλαβή της αίτησης από τον πελάτη

II. Ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης πιστοποίησης με βάση το OHSAS 18001: 2007
III. Οι διευθετήσεις της AVRV για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με βάση το νέο πρότυπο έχουν

ως εξής:
a. Σχεδιασμός επίσκεψης μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο πρότυπο μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια τακτικής

επιθεώρησης επαναπιστοποίησης ή επιτήρησης ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ειδική επιθεώρηση.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται τουλάχιστον μία επιπλέον ημέρα επιθεώρησης, ανάλογα με το μέγεθος του
οργανισμού και τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια από τις δραστηριότητές του.

b. Υλοποίηση της επιθεώρησης
c. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και σε περίπτωση θετικής απόφασης πιστοποίησης έκδοση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τριετή περίοδο πιστοποίησης που αρχίζει από την ημερομηνία της απόφασης
πιστοποίησης

d. Στην περίπτωση που εντοπιστούν αποκλίσεις εκδίδονται οι σχετικές μη συμμορφώσεις με το κλείσιμο των οποίων
ακολουθούνται τα περιγραφόμενα στο σημείο c.

IV. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ότι ο πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου
προτύπου ο πελάτης μπορεί να επιθεωρηθεί για τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση του συστήματός του στις απαιτήσεις του
OHSAS 18001: 2007 και σε περίπτωση επαλήθευσης της συμμόρφωσης η πιστοποίηση θα έχει λήξει την ημερομηνία
απόσυρσης του OHSAS 18001: 2007

V. Σε περίπτωση πελατών που έχουν επιθεωρηθεί με βάση το ISO DIS 45001, μπορεί να υπολογιστεί σχετική μείωση του
χρόνου ελέγχου λόγω της "Προηγούμενης γνώσης του συστήματος διαχείρισης του οργανισμού πελάτη".

VI. Σε περίπτωση που η μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των τριών ετών από τη δημοσίευση του ISO 45001: 2018:



August – Αύγουστος 2018 iss 2

a. Εάν ο πελάτης βρίσκεται σε εξέλιξη να κλείσει μη συμμορφώσεις, η πιστοποίηση μπορεί να αποκατασταθεί εντός έξι
μηνών μετά την ημερομηνία επιθεώρησης για την μετάβαση με ειδική επίσκεψη τουλάχιστον μισής ανθρωποημέρας
ανάλογα με το είδος των μη συμμορφώσεων

b. Εάν η διαδικασία μετάβασης δεν ξεκίνησε ή υπάρχει καθυστέρηση κλεισίματος μη συμμορφώσεων ο πελάτης θα
αντιμετωπίζεται ως νέος πελάτης και θα πραγματοποιείται αρχική επιθεώρηση

Γιάννης Α. Παπασπυρόπουλος
Yannis A. Papaspyropoulos
B.Eng Mech Engineer, M.Sc. Quality Engineer, Quality Manager of AVRV
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CERTIFICATION
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f: +30 210 60 46 507
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e: info@avrv.gr


