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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ 

ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΠΟΥ 

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

Ο ιστότοπος Αναφοράς Πληροφοριοδότη Περιστατικών Ασφάλειας Τροφίμων που διατίθεται σε 

ολοένα αυξανόμενο αριθμό γλωσσών θα βοηθήσει οποιονδήποτε εργάζεται στη βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών οπουδήποτε στον κόσμο να αναφέρει ανώνυμα σοβαρά περιστατικά 

ασφάλειας τροφίμων χωρίς τον κίνδυνο ταυτοποίησης. 

(Βιέννη, Αυστρία) 1η Δεκεμβρίου 2021 – Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Εναρμόνισης 

(Global Harmonization Initiative - GHI) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο 

ιστότοπος Αναφοράς Πληροφοριοδότη Περιστατικών Ασφάλειας Τροφίμων είναι πλέον διαθέσιμος 

σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 

https://whistle.globalharmonization.net σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα, που 

εργάζεται στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

Μέχρι τώρα, δεν υπήρξε ποτέ ένα παγκόσμιο σύστημα αναφοράς ύποπτων περιστατικών για την 

ασφάλεια των τροφίμων, το οποίο να είναι πραγματικά ανώνυμο. Ως αποτρεπτικό παράγοντα για 

τους ασυνείδητους παραγωγούς/προμηθευτές τροφίμων, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Εναρμόνισης 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον ιστότοπο Αναφοράς Πληροφοριοδότη Περιστατικών Ασφάλειας 

Τροφίμων τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Αρχικά κυκλοφόρησε στα Αγγλικά και τώρα είναι 

διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 

Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία για να μην αναφέρετε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας τροφίμων που 

μπορεί να βλάψουν τους καταναλωτές, να προκαλέσουν κάποια ασθένεια ή ακόμα και το θάνατο. 

Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε εταιρείες τροφίμων και ποτών, 

οπουδήποτε στον κόσμο, να αναφέρουν τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια του προϊόντος που 

παράγεται. 

Θα αφήνατε την οικογένειά σας να φάει το προϊόν που φτιάχνετε στη δουλειά; Αν όχι, τότε 

γιατί όχι; Ενέχει κίνδυνο για την υγεία των ατόμων που το καταναλώνουν; Αν ναι, τότε έχετε έναν 

τρόπο να το αναφέρετε ανώνυμα. 

Ο πολύγλωσσος δικτυακός τόπος αναφοράς είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 

https://whistle.globalharmonization.net/. Οποιοσδήποτε επιλέξει να αναφέρει ένα περιστατικό 

μπορεί να είναι βέβαιος ότι η αναφορά του είναι ανώνυμη - στην πραγματικότητα, ακόμη και το 

GHI δεν γνωρίζει ποιος έχει υποβάλει αναφορά. Αυτό γίνεται για να προστατευθεί η ταυτότητα των 

πληροφοριοδοτών. 

https://whistle.globalharmonization.net/
https://whistle.globalharmonization.net/
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Στην περιοχή ‘Συχνές Ερωτήσεις’ του ιστότοπου, υπάρχουν ορ ισμένοι απλοί κανόνες που πρέπει 

να ακολουθούν οι καταγγέλλοντες (Βλέπε https://whistle.globalharmonization.net/faq). Αυτοί 

διασφαλίζουν ότι οι καταγγέλλοντες δεν μπορούν να εντοπιστούν από τους παρόχους διαδικτύου. 

Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές ή τα δίκτυα της εταιρείας σας για να 

συμπληρώσετε τη φόρμα, χρησιμοποιήστε ιδιωτικές σελίδες «ανώνυμης περιήγησης» του 

προγράμματος περιήγησης και μην αναφέρετε τίποτα που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορείτε να είστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι η ταυτότητά σας προστατεύεται. 
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