
 
 

Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης 
προϊόντων / διεργασιών στην αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος 

πιστοποίησης GLOBALGAP Chain of Custody v6 
 

Η αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης GLOBALGAP Chain of Custody v6 δημοσιεύτηκε 
από τον ιδιοκτήτη του σχήματος τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2019. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του 
σχήματος πιστοποίησης, προβλεπόταν ετήσια μεταβατική περίοδος με καταληκτική ημερομηνία την 
23.09.2020. Εντούτοις, καθόσον, σύμφωνα με την ΕΑ-1/22, απαιτείται αξιολόγηση και αποδοχή των 
σχημάτων πιστοποίησης και των αναθεωρήσεων αυτών προ της χορήγησης διαπίστευσης, η εν λόγω 
διαδικασία τελικά ολοκληρώθηκε από την ΕΑ τον Μάϊο 2021. Λόγω των ανωτέρω, ο ιδιοκτήτης του 
σχήματος έχει επιτρέψει την έκδοση μη διαπιστευμένων πιστοποιητικών CoC v6 από φορείς 
πιστοποίησης ήδη διαπιστευμένους με την προηγούμενη έκδοση του υπόψη σχήματος πιστοποίησης, 
μέχρι νεωτέρας.  
 
Κατόπιν τούτων και προκειμένου για τη μετάβαση στην αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος 
πιστοποίησης GLOBALGAP Chain of Custody v6, προβλέπονται τα κάτωθι:  
 
Α.  Οι Φορείς Πιστοποίησης που είναι ήδη διαπιστευμένοι σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του 

υπόψη σχήματος πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.Δ.: 
- αίτηση για τη μετάβαση στο σχήμα πιστοποίησης GLOBALGAP Chain of Custody v6,  
- λεπτομερή ανάλυση των αλλαγών / τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην 

τεκμηρίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης,  
- λεπτομερή αναφορά λοιπών ενεργειών για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του 

αναθεωρημένου σχήματος πιστοποίησης, 
- την αναθεωρημένη τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης αναφορικά με το υπόψη σχήμα 

πιστοποίησης.  
 

Β.  Η αξιολόγηση των ήδη διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης προϊόντων / διεργασιών σύμφωνα 
με την προηγούμενη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης θα πραγματοποιείται μέσω ανασκόπησης 
της κατάλληλα προσαρμοσμένης τεκμηρίωσης του συστήματός τους, συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών απαιτούμενων αρχείων, προκειμένου για τη χορήγηση διαπίστευσης σύμφωνα με την 
αναθεωρημένη έκδοση του σχήματος πιστοποίησης.  
Ακολούθως, η εφαρμογή από τον φορέα πιστοποίησης των σχετικών απαιτήσεων θα εξετάζεται στο 
πλαίσιο των επικείμενων αξιολογήσεων επιτήρησης / ανανέωσης διαπίστευσης 
συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιτόπιας αξιολόγησης.    

 
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Πιστοποίησης για διαπίστευση σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης 
GLOBALGAP Chain of Custody v6 δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση διαπίστευσης (αρχικής ή 
επέκτασης), η οποία θα χειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ.  
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