
Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC 
(version 6)

Το πρότυπο BRC παρου-
σιάστηκε αρχικά το 1998. 
Από τότε αναθεωρείται 
σε τακτικά διαστήματα, 
ώστε να αντανακλά τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα στην 
Ασφάλεια Τροφίμων. 
 
Super Market και επιχειρή-
σεις τροφίμων σε όλον τον 
κόσμο, αναγνωρίζουν ότι 
η πιστοποίηση με βάση το 
BRC-Food  είναι ένας αξι-
όπιστος τρόπος να αξιολο-
γήσουν τους προμηθευτές 
τους και γι αυτό το πρό-
τυπο έχει μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες και η χρή-
ση του έχει επεκταθεί εκτός 

των συνόρων της Μεγάλης 
Βρετανίας. 

Το πρότυπο περιγράφει τα 
κριτήρια που πρέπει να πλη-
ροί ένα Σύστημα Διαχείρι-
σης Ασφάλειας Τροφίμων 
με στόχο να ικανοποιούνται 
οι νομικές απαιτήσεις και η 
προστασία του καταναλωτή. 

Η δομή και  η μορφή της 
νέας έκδοσης δεν διαφέρει 
ιδιαίτερα από την προηγού-
μενη έκδοση, αφού περι-
λαμβάνει κριτήρια για την 
αξιολόγηση των υποδομών 
και εγκαταστάσεων, των 
λειτουργιών και των δια-

δικασιών της επιχείρησης 
τροφίμων.

Στην αναθεώρηση του προ-
τύπου ενεπλάκησαν εκπρό-
σωποι από τις κυριότερες 
αλυσίδες Super Market, 
από εταιρείες εστίασης, 
φορείς πιστοποίησης κα-
θώς και οι  ίδιες οι πιστο-
ποιημένες εταιρείες. 

Μάλιστα πριν οριστικοποιη-
θεί το πρότυπο, έγιναν δο-
κιμαστικές επιθεωρήσεις, 
ώστε να ελεγχθεί η αποτε-
λεσματική εφαρμογή των 
νέων απαιτήσεων.
 

*ισχύει από 01.01.2012

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC

Περιεχόμενα

Οι βασικοί στόχοι των αλλαγών:

Πράσινες και Πορτοκαλί Απαιτήσεις

Οι βασικές αλλαγές στο νέο 
πρότυπο έχουν σαν στόχο:

•	Την	ισορροπία	μεταξύ		
του χρόνου επιθεώρησης 
στις εγκαταστάσεις και   
στα γραφεία

•	 Τη	 δημιουργία	 μιας	 πιο	
συγκεκριμένης και στοχευ-
μένης αναφοράς επιθεώ-
ρησης

•	 Την	 ενθάρρυνση	 της	διε-
νέργειας «αιφνιδιαστικών» 
επιθεωρήσεων

•	 Τη	 διευκρίνιση	 για	 τους	
χώρους υψηλής επικινδυ-
νότητας (high risk) και υψη-
λής φροντίδας (high care)

•	Tη	 χρήση	απλοποιημένης	
γλώσσας
 

Στην νέα έκδοση του προ-
τύπου, θα παρατηρήσετε 
ότι κάθε παράγραφος έχει 
πορτοκαλί ή πράσινο χρώ-
μα ή και τα 2 χρώματα. 

Αυτό είναι ενδεικτικό για 
τον τρόπο που θα επιθεω-
ρηθεί η κάθε απαίτηση. 
 

Οι πορτοκαλί απαιτήσεις θα 
πρέπει να επιθεωρούνται 
υποχρεωτικά στις εγκα-
ταστάσεις και οι πράσινες 
στα γραφεία, ενώ οι απαι-
τήσεις με τα 2 χρώματα 
επιθεωρούνται τόσο στις 
εγκαταστάσεις όσο και στα 
γραφεία. 
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Το σχήμα για τις «αιφνιδια-
στικές» επιθεωρήσεις ανα-
θεωρήθηκε ώστε να υπάρ-
χουν δύο επιλογές:
 
Επιλογή 1η (Option 1): 
Στην επιλογή αυτή ισχύουν 
οι ίδιες απαιτήσεις με το 
παλαιό πρότυπο. 
Η επιθεώρηση αφορά  όλες 
τις απαιτήσεις του προτύ-
που
 
Επιλογή 2η (Option 2): 
Στην επιλογή αυτή η επιθε-
ώρηση γίνεται σε 2 φάσεις:

ΦΑΣΗ Α. Επιθεωρείται το 
σύστημα και η τεκμηρίωση 
της εταιρείας (οι απαιτή-
σεις με πράσινο χρώμα) και 
στην συνέχεια 
 
ΦΑΣΗ Β. Πραγματοποι-
είται αιφνιδιαστική» επιθε-
ώρηση στους χώρους της 
εταιρείας για την εφαρ-
μογή των κανόνων ορθής 
πρακτικής (GMP audit, οι 
απαιτήσεις με πορτοκαλί 
χρώμα).
 

Αιφνιδιαστικές επιθεωρή-
σεις πραγματοποιούνται 
εφόσον η επιχείρηση τρο-
φίμων σε προηγούμενη 
επιθεώρηση πιστοποίησης 
έχει βαθμολογηθεί με Α ή Β. 

Η προστιθέμενη αξία της 
επιλογής αιφνιδιαστικών 
επιθεωρήσεων είναι η δια-
φορά στην βαθμολογία του 
πιστοποιητικού στην οποία 
θα προστίθεται το σήμα +, 
δηλαδή: 
 
↳ A+ ή Β+ 

Αιφνιδιαστικές Επιθεωρήσεις Ο
ι αλλαγές

Η εγγραφή
BRC Directory

Αν μια επιθεώρη-
ση δεν «ανέβει» στο 
BRC Directory, δεν 
αναγνωρίζεται!! 
 
Στην περίπτωση που μία επι-
χείρηση τροφίμων δεν έχει 
ολοκληρώσει την ανάπτυξη 
και εφαρμογή του Συστή-
ματος Διαχείρισης Ασφάλει-
ας Τροφίμων, έχει πλέον την 
δυνατότητα να εγγραφεί 
στην βάση δεδομένων του 
BRC (BRC Directory) και να 
δέχεται επιθεωρήσεις με 
πλήρη αναφορά επιθεώρη-
σης και με βαθμολογία.

Οι αναφορές αυτές θα κοι-
νοποιούνται στους πελά-
τες με στόχο να τεθεί ένα 
χρονοδιάγραμμα μέσα στο 
οποίο θα ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία της πιστοποίησης. 
Ήδη αρκετές από τις εται-
ρείες που έχουν πιστοποιη-
θεί με την προηγούμενη έκ-
δοση του προτύπου, έχουν 
ενημερωθεί και έχουν κάνει 
χρήση αυτής της βάσης δε-
δομένων των επιθεωρήσε-
ων του BRC.
 
Τα στοιχεία για κάθε επιθε-
ώρηση,  και οι  αναφορές, 
είναι διαθέσιμες σε αυτή 

τη βάση δεδομένων για 
οποιονδήποτε ενδιαφερό-
μενο (πχ υποψήφιο πελάτη) 
με τη χρήση κωδικού πρό-
σβασης.
 
Επίσης, από την βάση δε-
δομένων είναι δυνατόν να 
αντληθούν στοιχεία από το 
BRC, τους φορείς πιστο-
ποίησης και διαπίστευσης, 
ώστε να παρακολουθεί και 
το BRC την απόδοση των 
Φορέων Πιστοποίησης 
αλλά και ξεχωριστά του 
κάθε επιθεωρητή.   
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Χώροι Υψηλής Επικινδυνότητας και Υψηλής Φροντίδας

Μη Συμμορφώσεις—Διορθωτικές Ενέργειες

Βαθμολογία και Συχνότητα Επιθεώρησης

Αλλαγές στις παραγράφους

Στο παράρτημα 3 του προ-
τύπου προστέθηκαν συγκε-
κριμένοι ορισμοί για τους 
χώρους υψηλής επικινδυ-
νότητας / υψηλής φροντί-
δας / χαμηλής επικινδυνό-
τητας (high risk/high care/
low risk).

Για να γίνει πιο ξεκάθαρη 
η κατηγοριοποίηση των 
προϊόντων και των χώρων 
προστέθηκε δέντρο απο-
φάσεων. 

Έτσι οι σχετικές απαιτήσεις 
των κεφαλαίων 4 & 7 για 
τους συγκεκριμένους χώ-
ρους έγιναν πιο συγκεκρι-
μένες (4.3.5, 4.3.6, 4.4.4, 
4.4.13, 4.8.4, 4.8.5, 4.11.5, 
7.4.4)
 

Οι μη συμμορφώσεις που 
προκύπτουν κατά την επι-
θεώρηση, εξακολουθούν 
να διακρίνονται σε critical, 
major και  minor. 
 
Όταν προκύψει μια 
major σε  μια θεμελιώδη 
(fundamental)  απαίτηση 
ή μια κρίσιμη (critical) μη 
συμμόρφωση:
Α. δε δίνεται βαθμός και 
δεν εκδίδεται πιστοποιητικό
Β. εκδίδεται πιστοποιητικό 
Γ. πρέπει να γίνει μια επιθε-

ώρηση από την αρχή.
Οι major μη συμμορφώσεις 
αίρονται με επαναληπτική 
επιθεώρηση που πρέπει να 
γίνει έως 28 μέρες από την 
αρχική, εκτός από την πε-
ρίπτωση που πρόκειται για 
μία μόνο  major μη συμ-
μόρφωση και ο αριθμός 
των minor δεν υπερβαίνει 
τις 10.
 
Οι minor μη συμμορφώ-
σεις, αν είναι από 21-30, 
επίσης πρέπει να αρθούν με 

επαναληπτική επιθεώρηση.
Το πλάνο διορθωτικών 
ενεργειών και οι διορθω-
τικές ενέργειες που απο-
στέλλονται στον Φορέα 
Πιστοποίησης, πρέπει να 
έχουν, εκτός από τις  άμε-
σες διορθώσεις (και τις 
αντικειμενικές αποδείξεις 
γι αυτές) και ανάλυση της 
αιτίας των μη συμμορφώ-
σεων (root cause analysis) 
και προγραμματισμό για 
την άρση τους.
 

Ο αριθμός και το είδος των 
μη συμμορφώσεων, καθώς 
και το αν η επιθεώρηση 
έγινε προγραμματισμένα ή 
αιφνιδιαστικά, καθορίζουν 
την βαθμολογία της εται-
ρείας: 

Α) Δεν υπάρχει πλέον ο 
βαθμός D όπως στην προ-
ηγούμενη έκδοση.

Β) Οι εταιρείες που πιστο-
ποιούνται με C, επιθεωρού-
νται κάθε 6 μήνες και 

Γ) Οι εταιρείες που ακολου-
θούν το σχήμα των «αιφνι-
διαστικών» επιθεωρήσεων, 
λαμβάνουν ένα + στην βαθ-
μολογία τους  (Α+, Β+, C+)
 

Προσθήκη νέων παραγράφων:

2.2 Προαπαιτούμενα

3.5.2 Παραλαβή Α’ Υλών και Υλικών Συσκευασίας 

3.5.3 Προμηθευτές Υπηρεσιών

3.5.4 Έλεγχος Υπεργολάβων 

3.11.4 Ειδοποίηση του Φορέα Πιστοποίησης εντός 

          3 ημερών σε περίπτωση Ανάκλησης Προϊόντων 

4.9.3.4 Προϊόντα που συσκευάζονται 

           σε γυάλινους περιέκτες

4.10.4 Μαγνήτες 
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Η	TÜV	HELLAS	είναι	Οργανισμός	Επιθεώρησης	και	Πι-
στοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανι-
σμού	TÜV	NORD	Group.	Παρέχει	υπηρεσίες	σε	ολόκλη-
ρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Επιθεώρησης 
και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, 
Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο.

Η TÜV HELLAS ως μέλος του TÜV Nord Group φι-
λοδοξεί να ενισχύσει, με τη χρήση του παγκοσμίως 
αναγνωρίσιμου σήματός της, την παρουσία των 
ελληνικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά 
όσο και στο διεθνή χώρο. 
 
Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών με σύντομες, αξι-
όπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες που διασφα-
λίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους πελάτες 
μας πραγματική προστιθέμενη αξία.

Βασικό εφόδιό μας αποτελεί η πολυετής εμπειρία των 
στελεχών μας στην επιθεώρηση και πιστοποίηση συστη-
μάτων	 διαχείρισης	 (ISO	 22000,	 FSSC,	 ISO	 9000,	 ISO	
14000, Agro 2, Agro 3) αλλά και προϊόντων (IFS, BRC, 
Globalgap). 

Αλλαγές στις παραγράφους

4.10.2 Έλεγχος φίλτρων και κοσκίνων 

4.10.5 Εξοπλισμός για οπτική διαλογή
4.10.6 Καθαρισμός 

Στις άλλες παραγράφους,  υπάρχουν μικρές αλλαγές κυ-
ρίως για να είναι πιο ξεκάθαρες οι απαιτήσεις. Χρησιμο-
ποιούνται πιο σαφείς εκφράσεις, ορισμένες παράγραφοι 
έχουν συμπτυχθεί και άλλες έχουν μεταφερθεί σε άλλα 
κεφάλαια (πχ metal detection από το κεφάλαιο 5 στο 4).

Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής, το 
οποίο συμφωνείται ανάμε-
σα στον φορέα πιστοποί-
ησης και την επιχείρηση 
τροφίμων,  πρέπει να ανα-
φέρονται πιο συγκεκριμένα:
Α) το είδος  επεξεργασίας 
των προϊόντων (πχ τεμαχι-
σμός, αποστέωση, εμφιά-
λωση)
 
Β) οι κατηγορίες των προϊ-
όντων και τα είδη συσκευ-
ασίας.  
 
Γ) Δεν μπορούν να συμπε-
ριληφθούν στο πεδίο, προ-
ϊόντα που δεν παράγονται 
στο ίδιο το εργοστάσιο που 
επιθεωρείται, αλλά διακι-
νούνται από αυτό. 
 
Δ) Μπορούν επίσης να 
εξαιρεθούν από το πεδίο 
πιστοποίησης κάποια από 
τα προϊόντα που παράγει 
η εταιρεία, αρκεί αυτό να 

έχει συμφωνηθεί εκ των 
προτέρων με τον φορέα πι-
στοποίησης και τα προϊόντα 
αυτά παράγονται σε ξεχω-
ριστό τμήμα και με διαφο-
ρετικό εξοπλισμό ώστε να 
μην επηρεάζεται η ασφά-
λεια των προϊόντων που 
περιλαμβάνονται στο πεδίο.

Ε) Περισσότερες από μια 
παραγωγικές μονάδες της 
ίδιας εταιρείας μπορούν 
να προστίθενται στο πιστο-
ποιητικό, αρκεί να ανήκουν 
στην εταιρεία, να βρίσκο-
νται σε απόσταση μικρό-
τερη από 50 χλμ, να έχουν 
κοινό σύστημα διαχείρισης 
και να παράγουν ή να επε-
ξεργάζονται προϊόντα  σαν 
μέρος μιας συνολικής πα-
ραγωγής πχ παστερίωση 
γάλακτος και τυροκόμηση 
σε ένα site και ωρίμανση, 
αποθήκευση και συσκευα-
σία σε άλλο site.  
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Οι	βασικές	δραστηριότητες	της	TÜV	HELLAS	στον	Αγροδιατροφικό τομέα συνοψίζονται στα παρακάτω:

Πρωτογενής Τομέας

GlobalGap

Agro 2.1, 2.2

Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

Ασφάλεια Τροφίμων 

ISO	22000:2005

HACCP

FSCC 22000

IFS

BRC

BRC	–	IOP

FAMI – QS

QS  

Ιδιωτικά Πρωτόκολλα

Ιχνηλασιμότητα στην 
Βιομηχανία Τροφίμων

Παραγωγή - Διανομή 
Ζωοτροφών Ελεγχόμενων 
ως	προς	GMO

Βιολογικά Προϊόντα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 41
ΤΗΛ.: 210 6540195, 
FAX:  210 6528025
e-mail: info@tuvhellas.gr
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20, 
ΘΕΡΜΗ 570 01, ΘΕΣ\ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-428498, 
FAX:  2310-428458
e-mail: thessaloniki@tuvhellas.gr
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 711 10
ΤΗΛ.: 2810 391856-7, 
FAX:  2810 391858
e-mail: heraklion1@tuvhellas.gr
 

www.tuvhellas.gr
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