ΟΕΦ-1: Υπολογισµός ανθρωποηµερών αξιολόγησης Φορέων Πιστοποίησης Συστηµάτων
Υπ. Σύνταξης:
(Υ∆Π του Ε.ΣΥ.∆.) Ηµεροµηνία έκδοσης: 11.1.2006
Υπ. Έγκρισης:
(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.∆.) Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14.5.2009

1. ∆ιάκριση φορέων σε µικρούς και µεγάλους
Για τους φορείς πιστοποίησης συστηµάτων, µικρός είναι ένας φορέας ο οποίος
έχει πιστοποιήσει µέχρι 8 κωδικούς ΕΑ ή έχει λιγότερους από 8
επιθεωρητές/σύστηµα. Μεγάλος φορέας πιστοποίησης είναι αυτός που ξεπερνά τα
προαναφερόµενα όρια, κατά περίπτωση στον εξεταζόµενο τοµέα, π.χ. στα
συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας.
Η ανθρωποηµέρα νοείται 8 ώρες εργασίας.
2. Υπολογισµός αριθµού ΑΗ για τα Κεντρικά Γραφεία
2.1 Για ένα σύστηµα διαχείρισης (ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS ή ISO
22000 ή ΕΛΟΤ 1801 κλπ) και για ένα µεγάλο ΦΠ:
2.1.1 Προαξιολόγηση (εφόσον διενεργείται): 1 ΑΗ
2.1.2 Αρχική Αξιολόγηση: έως 4 ΑΗ
2.1.3 Αρχική Αξιολόγηση σε νέο σύστηµα διαχείρισης : έως 3 ΑΗ
Με την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει υποβάλλει την προβλεπόµενη
τεκµηρίωση, για την προετοιµασία της οµάδας αξιολόγησης.
2.1.4 Επέκταση
εντός του
συστήµατος:

1-4 Κωδικοί ΕΑ : 1 ΑΗ
5-8 Κωδικοί ΕΑ : 2 ΑΗ
> 8 Κωδικοί ΕΑ : 3 ΑΗ

Όταν διενεργείται επέκταση µαζί µε επιτήρηση ή επαναξιολόγηση οι
χρόνοι µειώνονται στο µισό.
Κατά την επέκταση στον ίδιο τοµέα δεν διενεργείται προαξιολόγηση.
2.1.5 Καταληκτική Συνεδρίαση: έως 1ΑΗ
2.1.6 Ετήσια Επιτήρηση :
•
•
•
•
•

ενός συστήµατος : 2 ΑΗ
δύο συστηµάτων : 3-4 ΑΗ
τριών συστηµάτων : 4-5 ΑΗ
τεσσάρων συστηµάτων : 5-6 ΑΗ
για περισσότερα των τεσσάρων συστηµάτων: 6-8 ΑΗ

2.1.7 Επαναξιολόγηση
•
•
•
•
•

ενός συστήµατος : 3 ΑΗ
δύο συστηµάτων : 5 ΑΗ
τριών συστηµάτων : 6 ΑΗ
τεσσάρων συστηµάτων : 7 ΑΗ
για περισσότερα των τεσσάρων συστηµάτων: 8-10 ΑΗ
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2.2 Για ένα µικρό φορέα, οι παραπάνω αριθµοί µειώνονται στο µισό και
οι δεκαδικοί στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο µεγαλύτερο
ακέραιο.

3. Υπολογισµός αριθµού Επιτόπου Αξιολογήσεων
3.1 Αρχική ∆ιαπίστευση
Μέχρι δέκα επιτόπου αξιολογήσεις, για κάθε σύστηµα διαχείρισης, ανάλογα
µε τη διακινδύνευση. ∆ίνεται προτεραιότητα στους κωδικούς ΕΑ µε βάση την
επικινδυνότητα. Σκοπός είναι µέσα στα 4 χρόνια να καλύπτονται τουλάχιστον
οι µισοί κωδικοί ΕΑ. Σκοπός είναι µέσα στα 4 χρόνια να καλύπτονται
τουλάχιστον το 40% των κωδικών ΕΑ.
3.2 Ετήσια επιτήρηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Ο αριθµός των επιτόπου αξιολογήσεων, για κάθε σύστηµα διαχείρισης,
συνεκτιµωµένου του αριθµού της αρχικής αξιολόγησης, υπολογίζεται µε
βάση τον παρακάτω πίνακα. Η επιλογή των επιτηρήσεων γίνεται µε βάση τη
διακινδύνευση.
Αριθµός ελεγµένων - πιστοποιηµένων
επιχειρήσεων/ σύστηµα*
Μέχρι 200
201-800
Πάνω από 800

Αριθµός ετήσιων επιτόπου αξιολογήσεων
1
2
3

* Εξαιρούνται τα συστήµατα στα οποία ο αριθµός των επιτόπιων αξιολογήσεων είναι καθορισµένος από
αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες π.χ. ISO 22000

Η αποστολή του πελατολογίου και του προγράµµατος των επιθεωρήσεων των
διαπιστευµένων φορέων συστηµάτων διαχείρισης στο Ε.ΣΥ.∆. είναι
υποχρεωτική.
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