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Για να τονισει την εκκινηση της 
Ελληνικής Πλατφόρμας για τη Διατροφή, 
τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για 
τα Τρόφιμα (EUFIC) άνοιξε στα Ελληνικά την 
ιστοσελίδα του, www.eufic.org, παρέχοντας 
στους καταναλωτές, τους εκπαιδευτικούς, τους 
επαγγελματίες της υγείας, τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και τα μέσα ενημέρωσης, 
φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες για τη 
διατροφή, την υγεία και τον τρόπο ζωής καθώς 
και την ασφάλεια τροφίμων.

 Με παραπάνω από 500.000 επισκέπτες το 
μήνα, ο ιστότοπος αυτός προσφέρει πάνω από 
4.000 σελίδες πληροφοριών που βασίζονται 
σε επιστημονικά δεδομένα και οι οποίες 
είναι οργανωμένες ανά θέμα για εύκολη 
πλοήγηση και εύρεση. Για να εξασφαλιστεί 
η επιστημονική ακρίβεια, η αξιοπιστία και η 
ισορροπημένη φύση των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται, το κάθε άρθρο ελέγχεται από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώ
μο νες πριν την έκδοση. Η κύρια δύναμη 
που ώθησε τη δημιουργία της νέας εκδοχής 
της ιστοσελίδας είναι η δέσμευση του EUFIC 
στην πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης 
Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Πλατφόρμα 
δράσης της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική 
Άσκηση και την Υγεία. Αυτή η Πλατφόρμα της 
ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει πολλούς φορείς, έχει 
στόχο να δημιουργήσει τη βάση για ουσιαστικές 
κινήσεις σχεδιασμένες να επηρεάσουν θετικά 
τη δίαιτα και τις επιλογές του τρόπου ζωής των 

κατοίκων της ΕΕ και επίσης τις τωρινές τάσεις 
στον τομέα της παχυσαρκίας και της υγείας. 
Ως ενεργός συμμέτοχος αυτής της Ευρωπαϊ   κής 
Πλατφόρμας, το EUFIC δεσμεύτηκε επίσημα 
να διαδώσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό 
το υλικό του, που χαίρει μεγάλης εκτίμησης, 
παρέχοντάς το σε  διαφορετικές γλωσσικές 
εκδόσεις, χρησιμοποιώντας επιστημονικούς 
συνεργάτες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι έχουν 
την τεχνογνωσία να τροποποιήσουν το υλικό 
ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. 
Η δημιουργία της Ελληνικής ιστοσελίδας 
πραγματοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας 
με το Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος 
(www.iad.gr).  Η Δρ. Josephine Wills, Γενική 
Διευθύντρια του EUFIC εξηγεί, «Η Πλατφόρμα 
Δράσης της ΕΕ για τη Διατροφή, τη Σωματική 
Δραστηριότητα και την Υγεία ξεκίνησε το 
Μάρτιο του 2005.  Εδώ και παραπάνω από 
2 χρόνια, οι δεσμεύσεις της Πλατφόρμας 
υλοποιούνται με σκοπό να συμβάλλουν στην 
αναστολή της τωρινής τάσης της παχυσαρκίας 
στην Ευρώπη.  Η έναρξη της ιστοσελίδας μας 
στα Ελληνικά είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα 
του πως μια δέσμευση της Πλατφόρμας της 
ΕΕ μπορεί να ωφελήσει πρωτοβουλίες σε 
εθνικό επίπεδο. Ευχόμαστε στην Ελληνική 
Πλατφόρμα καλή επιτυχία και ελπίζουμε ότι η 
διάδοση του υλικού του EUFIC στα ελληνικά 
θα παρέχει μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με 

το ρόλο της ισορροπημένης δίαιτας και του 
τρόπου ζωής».  Το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC) είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει 
πληροφορίες βασισμένες σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια & την 
ποιότητα τροφίμων και την υγεία & τη διατροφή 
στα μέσα ενημέρωσης, τους επαγγελματίες 
υγείας και διατροφής, τους εκπαιδευτικούς 
και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με 
τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να καταλάβουν 
οι καταναλωτές. Το EUFIC χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

   Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, 
τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και τα 
Ιταλικά.  Το www.eufic.org είναι εύκολο στην 
πλοήγηση και προσφέρει πολλές λειτουργίες 
όπως: 

Podcast – επιστημονικοί εμπειρογνώμονες 
και διαμορφωτές της κοινής γνώμης σχολιάζουν 
για επίκαιρα θέματα.

Latest Science – παρέχει μια φιλική προς το 
χρήστη περίληψη των πιο σχετικών, πρόσφατα 
δημοσιευμένων ακαδημαϊκών ερευνών σχετικά 
με θέματα διατροφής, υγείας και ασφάλειας 
τροφίμων.

«Το EUFIC μου» – δυνατότητα να τρο
ποποιήσετε την ιστοσελίδα στις ανάγκες σας 
για συγκεκριμένες πληροφορίες.

η ευρωπαϊκη επιτροπη στα πλαίσια της καμπάνιας “HELP Για 
μια ζωή χωρίς τσιγάρο”, διοργανώνει ένα διαγωνισμό σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Νεανικό Μανιφέστο για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
και δραστηριοποίηση των νέων στην κίνηση για την ποινικοποίηση 
του καπνίσματος. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους τους 
νεαρούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανεξαρτήτως εθνικότητας), 
ηλικίας από 15 έως 35 ετών. Οι νέοι καλούνται να δημιουργήσουν 
ένα video, μια φωτογραφία ή ένα κόμικ που να υποστηρίζει τη θετική 
πλευρά της ζωής χωρίς τσιγάρο. Τα μηνύματα που πρέπει να περνούν 
οφείλουν να είναι θετικά (όχι να προάγουν φόβο ή απειλή) και οι 
εικόνες να εστιάζονται σε νέους ανθρώπους. Το εικαστικό πρέπει 
να περνά το μήνυμα πέρα από γλωσσολογικούς και πολιτιστικούς 
περιορισμούς, να “μιλά στη γλώσσα όλων των χωρών”, εφόσον 
πρόκειται για πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η επιτροπή
Η επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 

Νεανικού Μανιφέστο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της καμπάνιας 
HELP.

Υποβολές υλικού
Ο διαγωνισμός ξεκινά 15 Απριλίου και κλείνει στις 30 Ιουνίου. 

Το υλικό πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην 
παρακάτω διεύθυνση:
European Youth Forum Secretariat
Rue Joseph II, 120 – 1000 Brussels.
Οι όροι του διαγωνισμού υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
http://en.helpeu.com/youthandtobacco/contest.htm

Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα με συμβουλές 
για την παχυσαρκία στα ελληνικά

Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο
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