Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2020

Για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, η πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα
είναι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της συνολικής τους υγείας και ευεξίας τους.
Ο όρος ασφάλεια των τροφίμων περιγράφει όλες τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται
για να παρέχονται στον καταναλωτή ασφαλή τρόφιμα, τα οποία βασίζονται στις
διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση τους. Τον
Απρίλιο του 2019, με μια κοινή δήλωση ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) , επισήμαναν τις συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία που
προκαλούν οι διατροφικές ασθένειες. Η διαπίστευση στοχεύει να βοηθήσει στην
υποστήριξη της μείωσης αυτών των περιστατικών μέσω της αύξησης της απόδοσης
των οργανισμών που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού
τροφίμων.
Με την πάροδο του χρόνου υπάρχει μια ιδιαίτερη αύξηση σε συστατικά
επεξεργασμένων και σύνθετων τροφίμων τα οποία παράγονται σε διάφορες χώρες του
κόσμου. Τα προϊόντα αυτά εισαγόμενα σε μία οικονομική ζώνη οφείλουν να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχουν νομοθετηθεί στον τελικό τους
προορισμό. Παράλληλα και οι τοπικοί παραγωγοί τροφίμων σε μία οικονομική ζώνη
αντιμετωπίζουν πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές να ελέγχουν την ποιότητα, να
μειώνουν τα απόβλητα και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους.
Σε αυτό τον κύκλο εργασιών οι φορείς διαπίστευσης έρχονται αρωγοί στην όλη
προσπάθεια, εξασφαλίζοντας ότι ένας φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως
ένας φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου, ένα εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων ή ένα
κλινικό εργαστήριο, έχει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και λειτουργεί αμερόληπτα.
Τα εργαστήρια τροφίμων διαπιστεύονται για να πραγματοποιούν ένα ευρύ φάσμα
χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών. Οι δοκιμές καλύπτουν επίσης και άλλες πτυχές
όπως συσκευασίες και περιβαλλοντικές δοκιμές, οργανοληπτικές αναλύσεις, υγεία των
φυτών και κτηνιατρική μικροβιολογία. Η χρήση της διαπίστευσης σαν ένα βασικό
εργαλείο τεκμηρίωσης της τεχνικής επάρκειας ενός εργαστηρίου περιγράφεται στον
ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) 2017/625, όπου καταγράφεται η απαίτηση όλα τα
εργαστήρια που διενεργούν επισήμους ελέγχους τροφίμων να είναι διαπιστευμένα
κατά ISO 17025, για όλες τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε αυτούς
τους ελέγχους
Η Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Χ. και το Επιστημονικό Τμήμα Αναλυτικής Χημείας
χαιρετίζουν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διαπίστευσης 2020 επισημαίνοντας
την αδιαμφισβήτητη συμβολή της επιστήμης της χημείας στην διασφάλιση της υγείας
και ασφάλειας των πολιτών, μέσα από τις υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος βελτίωσης της ασφάλειας των τροφίμων.

