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ΘΕΜΑ : Δημοσίευση της τροποποιημένης έκδοσης
του προτύπου IFS Food version 6.1, November 2017.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, συνεπής στην προσπάθεια ενημέρωσης των συνεργατών
της για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο της πιστοποίησης σας ενημερώνει ότι
δημοσιεύτηκε από το IFS η τροποποιημένη έκδοση του προτύπου IFS Food 6 (Standard
for auditing quality and food safety of food products), IFS Food version 6.1, November
2017.
Η δημοσίευση της έκδοσης 7, IFS Food Version 7 θα αναβληθεί μέχρι το τέλος του
2018.
Οι κυριότερες αλλαγές στην έκδοση IFS Food version 6.1 αφορούν:


Στην προσθήκη τριών νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με την απάτη στα

τρόφιμα (Food Fraud). Η επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει τεκμηριωμένη
αξιολόγηση της ευπάθειας όσον αφορά την απάτη στα

τρόφιμα (Food Fraud

vulnerability assessment) σε όλες τις πρώτες ύλες, τα συστατικά, τη συσκευασία και τις
υπεργολαβικές διεργασίες για τον προσδιορισμό του κινδύνου απάτης σε σχέση με την
υποκατάσταση, την εσφαλμένη σήμανση, τη νοθεία ή παραχάραξη, να καταρτίσει
τεκμηριωμένο σχέδιο μετριασμού της απάτης και να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για τον
έλεγχο οποιουδήποτε προσδιορισμένου κινδύνου. Η εκτίμηση της ευπάθειας των
τροφίμων θα πρέπει να ανασκοπείται σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου και
τουλάχιστον ετησίως.


Στη τροποποίηση μίας απαίτησης σχετικά με τα αλλεργιογόνα αναφορικά με τα

προληπτικά μέτρα ελέγχου για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης από
αλλιεργόνα και τη σχετική ανάλυση επικινδυνότητας.


Στη προσαρμογή της περιγραφής του Προγράμματος Ακεραιότητας (Integrity

Program) με τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν από 01-05-2017.


Στην ενσωμάτωση στο πρότυπο αναφορών στην ισχύουσα Doctrine.



Στην υποχρεωτική ένταξη

QR-κωδικού στο πιστοποιητικό IFS ώστε να

ανιχνεύεται η αυθεντικότητά του.
Η νέα τροποποιημένη έκδοση “IFS Food version 6.1” θα έχει ισχύ από την 1η
Ιουλίου 2018 χωρίς μεταβατική περίοδο.
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Επιχειρήσεις που εντάσσονται στις “αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις” (unannounced audits)
και η περίοδος για την επιθεώρηση αρχίζει την ή μετά την 1η Ιουλίου 2018 θα ελέγχονται
κατά IFS Food έκδοση 6.1. Εκείνες για τις οποίες η περίοδος της αιφνιδιαστικής
επιθεώρησης αρχίζει πριν από την 1η Ιουλίου 2018 θα ελέγχονται κατά

IFS Food

έκδοση 6 Απρίλιος 2014.
Το Πρότυπο IFS version 6.1 είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του IFS:
https://www.ifscertification.com/images/standards/ifs_food6_1/documents/standards/IFS
_Food_V6_1_en.pdf στην Αγγλική γλώσσα και σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε άλλες
γλώσσες.
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