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ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει

Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σημαντικότερη αλλαγή από 
την αρχική του έκδοση το 1987. Με τις τελευταίες μετρήσεις του ISO αποδεικνύεται 
ότι αυτή επηρεάζει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 
Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) 
προκειμένου το πρότυπο να προσαρμοστεί καταλληλότερα σε μια παγκόσμια αγορά που 
τα τελευταία χρόνια συνεχώς αλλάζει αλλά και για να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις του 
αντικατοπτρίζουν συνεχώς τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών.

Η TUV ACADEMY έχοντας γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρησέων που 
θα προκύψουν από την νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, έχει σχεδιάσει νέο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του χώρου 
της ποιότητας.

Θα παρουσιαστούν όλα τα πιθανά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός 
από την εφαρμογή της νέας έκδοσης του Προτύπου ISO 9001:2015, όπως για παράδειγμα:

•	 Την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες
•	 Να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες 
•	 Να υιοθετήσει την φιλοσοφία της εφαρμογής του ‘risk based thinking’ και 

τους ελέγχους που πρέπει να θέσει ένας οργανισμός σε εφαρμογή ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να αξιοποιηθούν  οι ευκαιρίες. 

•	 Την ομοιογένεια που προσφέρει η εφαρμογή του ANNEX SL (για τις απαιτήσεις 
όλων των συστημάτων διαχείρισης).

Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα:
•	 Γίνει ανάλυση των τριών βασικών πυλώνων την νέας προσέγγισης
•	 Γίνει επισκόπηση των διαφορών με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου
•	 Γίνει επισκόπηση της δομής και των αρχών της νέας έκδοσης
•	 Αναλυθεί η ορολογία που εισάγει η νέα έκδοση
•	 Αναφερθεί η σχέση & τα κοινά σημεία μ’ άλλα πρότυπα διαχείρισης (π.χ. ISO 14001)
•	 Αναλυθούν έννοιες & συνάφεια μ’ άλλα πρότυπα διαχείρισης (πχ. ISO 31000, ISO 

10002 κ.ο.κ.)

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις 
αλλαγές της νέας έκδοσης, να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν στα Συστήματα 
Διαχείρισης Ποιότητας των Επιχειρήσεων τους, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους 
από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στην νεώτερη. 
Με την ολοκλήρωση χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης TUV ACADEMY.
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