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Το IFS ενσωματώνει τα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων 
σε ένα πρότυπο που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών ανάλυσης επικινδυ-
νότητας προσφέροντας έδαφος για εξατομικευμένες λύσεις στις εταιρείες.

Είναι το μοναδικό πρότυπο που προσφέρει αυτή την δυνατότητα!



Η νέα Έκδοση του Προτύπου IFS 
(version 6)

Από το 2003 μέχρι σήμε-
ρα το IFS έχει εξελιχθεί 
σε ένα διεθνώς αναγνωρι-
σμένο πρότυπο. Μέσα στο 
2010 πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερες από 11.000 
επιθεωρήσεις με βάση τις 
απαιτήσεις του προτύπου 
IFS FOOD και περισσότε-
ρες από 800 σύμφωνα με 
το πρότυπο IFS LOGISTICS 
σε 96 χώρες σε όλον τον 
κόσμο. Τους πρώτους εφτά 
μήνες του 2011 ο αριθμός 
των επιθεωρήσεων αυξή-
θηκε κατά 9% σε σχέση με 
το 2010. 

Η επιτυχία αυτή στηρίζεται 
σε μία καθαρή Στρατηγική. 
Το IFS  προσφέρει τη λύση 
σε όλες τις επιχειρήσεις 
τροφίμων αφού εγκαθιδρύ-
ει ένα Σύστημα Διαχείρισης 
που συνδυάζει θέματα ποι-
ότητας και ασφάλειας τρο-
φίμων υπερκαλύπτοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις απαιτή-
σεις του GFSI (Παγκόσμια 
Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων). 

Ειδικά στις περιπτώσεις 
των private label products 
(προϊόντα ιδιωτικής ετι-

κέτας), οι επιθεωρήσεις 
σύμφωνα με τα πρότυπα 
για την ασφάλεια τροφί-
μων δεν επαρκούν για να 
καλύψουν την ευθύνη του 
Λιανεμπορίου (π.χ. συμμόρ-
φωση προδιαγραφών). Επι-
πλέον πολλές επιχειρήσεις 
επιλέγουν τα πρότυπα IFS 
ως βάση για τη δημιουργία 
ενός συνδυασμένου Συ-
στήματος Διαχείρισης Ποι-
ότητας & Ασφάλειας Τρο-
φίμων διότι η προσέγγιση 
του προσφέρει έδαφος για 
εξατομικευμένες λύσεις. 
 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IFS—Μία Φιλόδοξη Ανάπτυξη

Η νέα έκδοση του IFS

Χρόνος Επιθεώρησης

Το γεγονός ότι τo IFS FOOD 
STANDARD V5 ισχύει από 
το 2007 όπως επίσης  ότι 
το GFSI (Παγκόσμια Αρχή 
για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων) έχει προχω-
ρήσει στην έκδοση ενός 
νέου εγγράφου καθοδήγη-
σης για τη συμμόρφωση 
των προτύπων ασφάλειας 

τροφίμων οδήγησαν στην 
ανάγκη αναθεώρησης του 
προτύπου. 

H νέα έκδοση του IFS 
FOOD V6 αναπτύχθηκε σε 
συνεργασία με τον κλάδο 
του Λιανεμπορίου, τις επι-
χειρήσεις τροφίμων, τη βι-
ομηχανία των υπηρεσιών 

τροφίμων και τους φορείς 
πιστοποίησης. Ομάδες ερ-
γασίας στη Γερμανία, Γαλ-
λία, Ιταλία και Αμερική κα-
θώς επίσης και τα σχόλια 
από τους χρήστες συνέβα-
λαν σημαντικά στην ανά-
πτυξη της νέας έκδοσης. 
 
 

Με δεδομένο ότι η διάρ-
κεια επιθεώρησης επηρεά-
ζει άμεσα την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας 
από τους Αναγνωρισμέ-
νους Φορείς Πιστοποίησης 
ο υπολογισμός του χρόνου 

επιθεώρησης αλλάζει λαμ-
βάνοντας υπόψη τα παρα-
κάτω σημαντικά θέματα:
 
Α. Εισάγονται δεσμευτικά 
κριτήρια για τον υπολογισμό 
του χρόνου επιθεώρησης

Β. Καθώς το ‘Κεφάλαιο 4—
Διεργασίες Παραγωγής’ 
είναι το μεγαλύτερο κε-
φάλαιο του προτύπου IFS, 
o διαθέσιμος χρόνος του 
επιθεωρητή στους χώρους 
της παραγωγής αυξάνεται. 
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Περιεχόμενα

11.000 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το πρότυπο IFS FOOD 

350 Λιανέμποροι και Χονδρέμποροι υποστηρίζουν το IFS

Σε 96 χώρες πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις IFS  
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Α. Με δεδομένο την ύπαρ-
ξη εποχιακών προϊόντων, 
εισάγεται η έννοια της Επι-
θεώρησης Επέκτασης 
επιτρέποντας την επέ-
κταση του ήδη υπάρχο-
ντος πιστοποιητικού (πε-
δίου πιστοποίησης) χωρίς 
τη διεξαγωγή μιας εντελώς 
νέας επιθεώρησης. Με αυ-
τόν τον τρόπο μειώνεται το 
κόστος για μία επιχείρηση 
τροφίμων.
 

 

Β. Επιτρέπεται η πιστο-
ποίηση επιχειρήσεων με 
περισσότερες από μία 
θέσεις εφαρμογής και κε-
ντρική διοίκηση (multi-site 
certification), επιτρέποντας 
έτσι την επιθεώρηση των 
διεργασιών της κεντρικής 
διοίκησης μόνο μία φορά 
και όχι κάθε φορά που επι-
θεωρούνται οι διαφορετι-
κές θέσεις εφαρμογής. 
 
 

Γ. Ο κύκλος πιστοποίη-
σης απλουστεύεται
Το IFS εγκαταλείπει την 
προσέγγιση της συγκεκρι-
μένης ημερομηνίας αναφο-
ράς επιθεώρησης και δίνει 
τη δυνατότητα ενός χρονι-
κού εύρους για τη διεξα-
γωγή των επιθεωρήσεων. 
Το νωρίτερο που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η επόμε-
νη επιθεώρηση (επαναπι-
στοποίησης) είναι 8 εβδο-
μάδες πριν την  ημερομηνία 
ανανέωσης και το αργότε-
ρο 2 εβδομάδες μετά από 
την εν λόγω ημερομηνία.

Απλούστευση της Διαδικασίας Πιστοποίησης

Νέα Αξιολόγηση του ‘D’

Νέα κριτήρια

Η νέα έκδοση του προτύ-
που είναι πιο αυστηρή στην 
αξιολόγηση των απαιτήσε-
ων που είτε δεν εφαρμό-
στηκαν, είτε εφαρμόστηκαν 
ανεπαρκώς. Οι μη εφαρμο-
σμένες απαιτήσεις  θα βαθ-
μολογούνται με “D”, εφόσον 
δεν ενέχουν κίνδυνο για την 
ασφάλεια τροφίμων ή/και 
δεν αποτελούν παραβίαση 

της νομοθεσίας τροφίμων. 
Στο παρελθόν το D αντι-
στοιχούσε σε 0 βαθμούς 
ενώ στην παρούσα έκδο-
ση υπάρχει αρνητική βαθ-
μολογία 20 βαθμών.  Αυτό 
συνεπάγεται χαμηλότερη 
συνολική βαθμολογία αλλά 
δημιουργία και περισσότε-
ρων ευκαιριών βελτίωσης. 
 

Αρνητική Βαθμολογία 
για την Αξιολόγηση D

 Α. Οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τις ορι-
ζόμενες προδιαγραφές για 
τα προϊόντα ιδιωτικής ετι-
κέτας.
 
Β. Οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να αποδεικνύουν ότι οι 
προμηθευτές υλικών συ-
σκευασίας διαθέτουν ανά-

λυση επικινδυνότητας  ανα-
φορικά με την προτιθέμενη 
χρήση του υλικού  σε σχέση 
με το τρόφιμο

Γ. Οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να αποδεικνύουν ότι οι 
πληροφορίες  σχετικά με 
τις διατροφικές αξίες που 
αναφέρονται στη συσκευα-
σία συμφωνούν με τις ιδιό-

τητες του προϊόντος.
 
Δ. Επιτρέπεται πλέον να συ-
μπεριλαμβάνονται στο πε-
δίο και προϊόντα εμπορίας. 
Στο παρελθόν έπρεπε σε 
αντίστοιχη περίπτωση να 
διεξαχθεί επιθεώρηση σύμ-
φωνα με το IFS BROKER.  
Πλέον έχουν συμπεριλη-
φθεί κριτήρια που ανα-
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Α. Επέκταση του πεδίου
    πιστοποίησης 

Β. Επιθεώρηση 
    Πολλαπλών Σημείων 

Γ. Αλλαγή Κύκλου 
   Πιστοποίησης

Α. Προδιαγραφές 
    Προϊόντων
    Ιδιωτικής Ετικέτας

Β. Υλικά Συσκευασίας  

Γ. Διατροφική αξία 

Δ. Προϊόντα Εμπορίας 

Αποτέλεσμα Αιτιολόγηση                         Βαθμολογία

Α Πλήρης συμμόρφωση 20
Β Σχεδόν πλήρης συμμόρφωση 15
C Μικρό μέρος της απαίτησης 
 έχει καλύφθεί 5
D Η απαίτηση δεν 
 έχει καλυφθεί -20
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Νέα κριτήρια

Επιθεωρητές IFS

φέρονται στις διαδικασίες 
αξιολόγησης των προμη-
θευτών προϊόντων εμπορί-
ας. Δεδομένου λοιπόν ότι 
καλύπτονται τα παραπάνω 
κριτήρια και οι προμηθευτές 
είναι πιστοποιημένοι με IFS, 
επιτρέπεται η προσθήκη 
των προϊόντων αυτών στο 
πεδίο πιστοποίησης.

 Ε. Ασφάλεια Προϊόντος και 
Εγκατάστασης   

Ε. Το νέο πρότυπο IFS ει-
σάγει τη δεσμευτική υπο-
χρέωση των επιχειρήσεων 
ότι συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις για προστασία 
της παραγωγής και των 
προϊόντων τους απέναντι σε 

’τρομοκρατικές ενέργειες’ 
(π.χ σαμποτάζ στο προϊόν) 
  
Οι επιπλέον αυτές απαιτή-
σεις συνδυάζουν κριτήρια 
που  αφορούν την ‘Αξιολό-
γηση Ασφάλειας της Εγκα-
τάστασης’, ’Διαχείριση Προ-
σωπικού και Επισκεπτών’  
και ’Ελέγχους Εξωτερικών 

Χώρων’. Θα υπάρξουν δι-
αθέσιμες οδηγίες για την 
εφαρμογή αυτών των κρι-
τηρίων σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία της χώ-
ρας προορισμού των προϊ-
όντων.

 

 Η βελτίωση του IFS αυξά-
νει επίσης τις απαιτήσεις 
για τους επιθεωρητές. Έτσι, 
επιπλέον των εξετάσεων 
(γραπτών και προφορικών) 
που θα πρέπει να δώσει 
κάθε επιθεωρητής (αρχικά) 
θα πρέπει να συμμετέχει 
και σε εκπαίδευση κάθε 2 
χρόνια προκειμένου να δια-
τηρήσει τον ορισμό του.

Στο νέο site του IFS 
προσφέρεται δωρεάν 
το download του προ-
τύπου σε όλους τους 
χρήστες
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Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική 
του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το 
φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους το-
μείς της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών, Εγκα-
ταστάσεων, Συστημάτων και όχι μόνο.

Η TÜV HELLAS ως μέλος του TÜV Nord Group φιλοδοξεί 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, αξιόπιστες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους πελάτες μας 
πραγματική προστιθέμενη αξία.

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