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1. Εισαγωγή
Υπάρχει ισχυρή και αδιαµφισβήτητη τεκµηρίωση από µελέτες σε ζώα, από κλινικές
µελέτες σε ανθρώπους καθώς και από επιδηµιολογικά δεδοµένα παρατηρητικών
µελετών σε διάφορους πληθυσµούς στον κόσµο, η οποία υποδεικνύει ότι η υψηλή
κατανάλωση αλατιού αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου αύξησης της
αρτηριακής πίεσης τόσο σε άτοµα µε υπέρταση όσο και σε εκείνα µε φυσιολογική
αρτηριακή πίεση. Η υψηλή κατανάλωση αλατιού επίσης σχετίζεται µε αυξηµένο
κίνδυνο εµφάνισης στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σύµφωνα µε δεδοµένα της µελέτης Υ∆ΡΙΑ, το 41,7% των ενηλίκων στην Ελλάδα
έχουν ενδείξεις υπέρτασης, µε το ποσοστό να αγγίζει τους 4 στους 5 στις ηλικίες
άνω των 65 ετών. Παράλληλα, αδηµοσίευτα διαθέσιµα δεδοµένα του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης δείχνουν ότι σε τυχαίο δείγµα του
γενικού πληθυσµού στη Βόρεια Ελλάδα, η κατανάλωση αλατιού είναι περίπου
διπλάσια από τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ). Σύµφωνα
µε τις οδηγίες του ΠΟΥ το 2012, η πρόσληψη αλατιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5g
ηµερησίως για τα άτοµα άνω των 16 ετών ενώ για τα βρέφη και τα παιδιά, οι
συστάσεις είναι ακόµα µικρότερες, ανάλογα µε τις ενεργειακές ανάγκες των
παιδιών κάθε ηλικίας. Εποµένως, η αναγκαιότητα µείωσης αλατιού είναι
δεδοµένη και επιβάλλεται να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν οι
δράσεις µείωσης αλατιού.

2. Ιστορικό - ∆εσµεύσεις σχετικά µε τη µείωση κατανάλωσης αλατιού σε
Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο.
2.1 Ευρωπαϊκό επίπεδο – Ευρωπαϊκή Ένωση
Η “Λευκή Βίβλος για µια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέµατα υγείας που
έχουν σχέση µε τη ∆ιατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία”1
η οποία δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 2007, είχε ως στόχο την χάραξη µιας
ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη µείωση των προβληµάτων υγείας
που οφείλονται στην κακή διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.
Στο εν λόγω κείµενο τονίστηκε µεταξύ άλλων και η ανάγκη διεξαγωγής ενεργειών
για τον επαναπροσδιορισµό της σύστασης των τροφίµων µε στόχο τη χαµηλή
περιεκτικότητά τους σε αλάτι καθώς και των εκστρατειών που αποσκοπούν στη
βελτίωση του θρεπτικού περιεχοµένου των µεταποιηµένων τροφίµων στην ΕΕ
γενικότερα.
Το 2008 τα Κράτη Μέλη της ΕΕ συµφώνησαν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο
(common European Union Framework) για εθνικές δράσεις µείωσης αλατιού σε
εθελοντική βάση2. Το πλαίσιο αυτό έθεσε ως στόχο µια ελάχιστη µείωση αλατιού
κατά 16% σε βάθος χρόνου 4 ετών σε όλα τα επεξεργασµένα τρόφιµα καθώς και
στα γεύµατα που διατίθενται από επιχειρήσεις µαζικής εστίασης. Το πλαίσιο αυτό
εγκρίθηκε από την Οµάδα Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ τον Ιούλιο του 2008. Οι πέντε
πυλώνες αυτού του πλαισίου ήταν: 1) η συλλογή δεδοµένων, 2) ο καθορισµός
στόχων µείωσης αλατιού στις κυριότερες κατηγορίες τροφίµων, 3) η αλλαγή
σύστασης τροφίµων από τη βιοµηχανία τροφίµων, 4) η ευαισθητοποίηση του
κοινού, 5) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δράσεων.
Τον Ιούνιο του 2010 το Συµβούλιο της ΕΕ (Employment, Social Policy, Health and
Consumer Affairs Council) υιοθέτησε Συµπεράσµατα σχετικά µε «∆ράση για τη
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µείωση της πρόσληψης αλατιού από το κοινό προς το συµφέρον της υγείας του»3,
µε το οποίο καλούνταν τα κράτη µέλη να ενισχύσουν ή, αν δεν διαθέτουν ήδη, να
αναπτύξουν συντονισµένες και βιώσιµες εθνικές διατροφικές πολιτικές, καθώς και
προγράµµατα µείωσης αλατιού στα δέοντα επίπεδα.
2.2 ∆ιεθνές επίπεδο – Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
Σε διεθνές επίπεδο, συστάσεις µείωσης αλατιού έχουν εκδοθεί ήδη από το 2003.
Σε Τεχνική Έκθεση (Technical Report) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO)
και του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO)
συστήθηκε, ως στόχος για το γενικό πληθυσµό, κατανάλωση αλατιού µικρότερη
από 5g ηµερησίως και ότι το αλάτι θα πρέπει να είναι εµπλουτισµένο µε ιώδιο4. Το
2012 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δηµοσίευσε κείµενο κατευθυντήριων
γραµµών σχετικά µε την πρόσληψη αλατιού για ενήλικες και παιδιά5. Σύµφωνα µε
το Παγκόσµιο Πλάνο ∆ράσης 2015-2020 για την πρόληψη και τον έλεγχο των
µη-µεταδιδόµενων ασθενειών του WHO6, µεταξύ των στόχων σε εθελοντική βάση
παγκοσµίως, αποτελεί και η µείωση πρόσληψης αλατιού κατά 30% στο
γενικό πληθυσµό.
Η Γενική ∆ιευθύντρια του ΠΟΥ ∆ρ Margaret Chan έχει δηλώσει ότι η µείωση
κατανάλωσης αλατιού αποτελεί µια από τις πιο οικονοµικά αποδεκτές παρεµβάσεις
για τη δηµόσια υγεία προκειµένου να σωθούν ζωές.
Σε πολιτικό επίπεδο παγκοσµίως, σε σύσκεψη των Ηνωµένων Εθνών το
Σεπτέµβριο του 2011 δόθηκε βαρύτητα στην αναγκαιότητα µείωσης της
διαιτητικής πρόσληψης αλατιού και λιπαρών οξέων επιβλαβών για την υγεία.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 43 του Political Declaration of the High Level Meeting
του ΟΗΕ τονίζεται η αναγκαιότητα ανάληψης δράσεων σχετικά µε τη µείωση
αλατιού, κορεσµένων και trans λιπαρών καθώς και σακχάρων σε όλο τον πλανήτη.
Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά στα χρονικά του ΟΗΕ που
τέθηκε θέµα υγείας στην πολιτική ατζέντα του ΟΗΕ (η πρώτη φορά που
τέθηκε θέµα υγείας στην πολιτική ατζέντα, αφορούσε στον ιό HIV και την
εξάπλωση του AIDS).

3. ∆ράσεις του ΕΦΕΤ ως προς τη µείωση αλατιού µεταξύ 2010-2015
Έχοντας ως βάση τους πυλώνες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου µείωσης αλατιού
της ΕΕ, η ∆/νση ∆ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών του ΕΦΕΤ προέβη στις
παρακάτω δράσεις:
3.1 Συλλογή δεδοµένων
Έχουν αναζητηθεί διαθέσιµα δεδοµένα και στοιχεία από µελέτες που έχουν
εκπονηθεί από Ερευνητικά Ιδρύµατα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
εθνικούς φορείς (π.χ. Υπουργείο Υγείας, Γενικό Χηµείο του Κράτους κτλ) καθώς
και από επιχειρήσεις τροφίµων. Το διάστηµα 2010-2015 είχε διερευνηθεί η
διαθεσιµότητα των παρακάτω στοιχείων:
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∆ιαιτητική πρόσληψη αλατιού από το γενικό πληθυσµό ή/και πληθυσµιακές
οµάδες (από Ερευνητικά Ιδρύµατα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
εθνικούς φορείς).
Περιεκτικότητα αλατιού στο ψωµί (από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
ενώσεις αρτοποιών).
Περιεκτικότητα νατρίου στο αλάτι Ιµαλάϊων και µελέτες αξιολόγησης
επικινδυνότητας σχετικά µε το αλάτι Ιµαλάϊων (από Ευρωπαϊκούς φορείς,
µέσω του εστιακού σηµείου της EFSA στην Ελλάδα).
Στοιχεία διαιτητικής επάρκειας ιωδίου από το γενικό πληθυσµό και ειδικές
πληθυσµιακές οµάδες (δεδοµένου ότι οι δράσεις µείωσης αλατιού
συστήνεται από τον ΠΟΥ να συνοδεύονται και από δράσεις διαιτητικής
επάρκειας ιωδίου) (από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και εθνικούς
φορείς).
∆ράσεις µείωσης αλατιού στα επεξεργασµένα συσκευασµένα τρόφιµα από
επιχειρήσεις τροφίµων (µέσω του ΣΕΒΤ).

3.2 Εκπόνηση µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων
Κάθε δράση που αφορά σε θέµατα ασφάλειας τροφίµων και δηµόσιας υγείας
οφείλει να βασίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα όπως αυτά προκύπτουν από άρτια
σχεδιασµένες και ορθά εκπονηµένες µελέτες. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν
δύο µελέτες:
 Μελέτη αξιολόγησης γνώσεων, στάσης και συµπεριφοράς των Ελλήνων
απέναντι στο αλάτι σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγµα 3609 ενηλίκων.
 ∆ιερευνητικό πρόγραµµα εκτίµησης της περιεκτικότητας νατρίου/αλατιού σε
220 δείγµατα ψωµιού από φούρνους Αττικής και Ηπείρου.
3.3 ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
∆εδοµένου ότι η αγορά είναι ελεύθερη και ότι οι δράσεις µείωσης αλατιού είναι σε
εθελοντική βάση, η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού
είναι απολύτως αναγκαία για να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις των τροφίµων
(βιοµηχανία αλλά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις) και στις επιχειρήσεις µαζικής
εστίασης να αναλάβουν ή να εντατικοποιήσουν δράσεις µείωσης αλατιού. Οι µέχρι
στιγµής δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσµού αλλά και των
εταίρων περιλαµβάνουν:
 Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τους καταναλωτές αναφορικά µε την
αναγκαιότητα µείωσης αλατιού, διατροφικές συστάσεις, την κατανόηση
ετικετών τροφίµων και πρακτικούς τρόπους µείωσης κατανάλωσης αλατιού.
 Σχεδιασµός λογότυπου καµπάνιας της εκστρατείας του ΕΦΕΤ για τη µείωση
αλατιού.
 Σχεδιασµός και προβολή σποτ ευαισθητοποίησης ως προς τη µείωση
αλατιού (και ειδικότερα τις κρυφές πηγές αλατιού και την αναγκαιότητα
µείωσης αλατιού από την παιδική ηλικία) στις οθόνες του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
και ΗΣΑΠ.
 Συνοπτικός οδηγός αντικατάστασης αλατιού µε µυρωδικά βότανα σε
συνήθη φαγητά της Ελληνικής κουζίνας σε συνεργασία µε τη Λέσχη
Αρχιµαγείρων Ελλάδας.
 Ενηµέρωση µαθητών και εκπαιδευτικών σε σχολεία.
 Ευαισθητοποίηση εταίρων Ελλήνων και ξένων (από ευρωπαϊκά έργα και
προγράµµατα π.χ. QBAKE, KNOWIN TARGET, NUAGE) ως προς τη µείωση
αλατιού.
3.4 Συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα 2010-2015
 Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µε τη Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδας για
κοινές δράσεις µείωσης αλατιού στα τρόφιµα και γεύµατα που παρέχονται
από µέλη της Λέσχης Αρχιµαγείρων.

4. Σχέδιο ∆ράσης για µείωση πρόσληψης αλατιού στην Ελλάδα 2016-2020
Σε συνέχεια των ενεργειών που έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 2010 βάσει της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη µείωση αλατιού, το σχέδιο δράσης για µείωση
της πρόσληψης αλατιού στην Ελλάδα 2016-2020 θα βασίζεται στους παρακάτω
πυλώνες:


Αξιολόγηση της πρόσληψης αλατιού από το γενικό πληθυσµό και
των κυριότερων πηγών πρόσληψης αλατιού στη διατροφή του
Έλληνα.



Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού ως προς
τη µείωση αλατιού, µε έµφαση στις πιο ευπαθείς κοινωνικά οµάδες
του πληθυσµού.



Προσδιορισµός ρεαλιστικών στόχων ως προς τα επίπεδα ανώτερης
περιεκτικότητας αλατιού σε διάφορες οµάδες τροφίµων και
ανασχεδιασµός τροφίµων και γευµάτων µε λιγότερο αλάτι.



Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων.

5. Πυλώνες και ∆ράσεις µέχρι το 2020
Οι στόχοι και οι δράσεις που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί, αποτελούν
συνέχεια των δράσεων που ήδη έχει υλοποιήσει ο ΕΦΕΤ και θα βασίζονται στα πιο
επικαιροποιηµένα δεδοµένα όπως αυτά προκύπτουν από επιστηµονικές µελέτες
που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5.1 Πυλώνας 1. Η συλλογή δεδοµένων θα πρέπει να είναι συνεχώς
επικαιροποιηµένη και βελτιωµένη
5.1.1 Αξιολόγηση της πρόσληψης αλατιού από το γενικό πληθυσµό
Ο καλύτερος τρόπος εκτίµησης της κατανάλωσης αλατιού είναι µέσω της εκτίµησης
της αποβολής νατρίου από τα ούρα κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός 24ώρου.
Εκτιµήσεις πρόσληψης αλατιού µέσω συλλογής ούρων 24ώρου έχουν ήδη γίνει
στην Ελλάδα. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και θα
χρησιµοποιηθούν στο να τεθούν τόσο βραχυπρόθεσµοι όσο και µακροπρόθεσµοι
στόχοι µείωσης αλατιού στην Ελλάδα.
5.1.2 Εκτίµηση των σηµαντικότερων πηγών αλατιού στη διατροφή του
Έλληνα
Μελέτες συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγµα
του Ελληνικού πληθυσµού µόλις ολοκληρώθηκαν. Θα αξιολογηθούν τα δεδοµένα
από τις µελέτες αυτές και θα γίνει εκτίµηση των σηµαντικότερων πηγών αλατιού
στη διατροφή του Έλληνα, για διάφορες ηλικιακές οµάδες. Άλλες παράµετροι
µπορούν επίσης να αξιολογηθούν (π.χ. τόπος κατοικίας, µορφωτικό επίπεδο κ.τ.λ.)
προκειµένου να γίνουν στοχευµένες δράσεις για βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα.
5.1.3 Αξιολόγηση αλλαγών ως προς τις γνώσεις, στάση και συµπεριφορά
του γενικού πληθυσµού ως προς το αλάτι
Ήδη ο ΕΦΕΤ κατέχει δεδοµένα αναφοράς (reference data) ως προς τις γνώσεις,
στάση και συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στο αλάτι. Εκτός από την

διαιτητική πρόσληψη αλατιού, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της
στρατηγικής 2016-2020 προτείνεται να βασιστεί και σε αλλαγές που θα
προκύψουν ως προς τις γνώσεις, στάση και συµπεριφορά των καταναλωτών
καθώς και σε δείκτες της υγείας του πληθυσµού (π.χ. αρτηριακή πίεση).
5.1.4 Αξιολόγηση γνώσεων και συµπεριφορών παιδιών και εφήβων ως
προς την κατανάλωση αλατιού
∆εδοµένα σχετικά µε τις γνώσεις και τη συµπεριφορά των παιδιών και εφήβων ως
προς την κατανάλωση αλατιού δεν υπάρχουν. Είναι γνωστό ότι η προτίµηση στην
αλµυρή γεύση µαθαίνεται, γι αυτό τα παιδιά δεν θα πρέπει να την µάθουν εξαρχής.
Οι διατροφικές συνήθειες διαµορφώνονται από την παιδική ηλικία και αλλάζουν
δύσκολα στην ενήλικη ζωή. Για αυτό η αξιολόγηση των γνώσεων αρχικά και η
στοχευµένη παρέµβαση µετέπειτα ως προς τη µείωση αλατιού στα παιδιά και τους
εφήβους θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της στρατηγικής τα επόµενα
χρόνια.
Πιθανές Συνεργασίες: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπουργείο
Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Πανεπιστήµια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά Κέντρα, Επαγγελµατικές ενώσεις/σύλλογοι, άλλα Ιδρύµατα

5.2 Πυλώνας 2. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
Απαιτείται διαρκής ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αλλά και των
επαγγελµατιών στο χώρο της υγείας, της διατροφής και των τροφίµων, ως προς
την αναγκαιότητα µείωσης της κατανάλωσης αλατιού για καλύτερη υγεία, δίνοντας
έµφαση στην επικοινωνία θετικών µηνυµάτων από τα οφέλη που µπορεί να έχουν
για την υγεία τους εκείνοι που µειώνουν την κατανάλωση αλατιού. Θα τονιστεί
επίσης ο ρόλος της επισήµανσης των τροφίµων και συγκεκριµένα η σηµασία
της ανάγνωσης και κατανόησης της διατροφικής δήλωσης για την επιλογή των
τροφίµων.
5.2.1 Ανάπτυξη θεµατικού ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε τη µείωση
κατανάλωσης αλατιού όπως:
 υλικό για τα παιδιά (µε παιδικές εικόνες και ζωγραφιές),
 υλικό για τους εκπαιδευτικούς,
 υλικό για τρίτη ηλικία (µε µεγάλη γραµµατοσειρά και εικαστικά προσεγµένο
προκειµένου να τους προσελκύσει),
 υλικό για τους σεφ και τις νοικοκυρές,
 υλικό για τους αρτοποιούς.
5.2.2 ∆ιάχυση του υλικού και δράσεις ενηµέρωσης σε:
 Σχολεία (µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς/κηδεµόνες)
 Εκτός από την ενηµέρωση στα σχολεία, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι
προσπάθειες ευαισθητοποίησης των γονέων (κυρίως των µητέρων) στην
διατροφική εκπαίδευση των παιδιών. Τα οφέλη από µια τέτοια δράση είναι
τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα διότι εστιάζονται στη παιδική
ηλικία, µια ηλικία κατά την οποία διαµορφώνονται οι γευστικές προτιµήσεις.
 Επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας (ιατροί, διαιτολόγοι κτλ)
 ∆ηµοσιογράφοι / αρθρογράφοι για θέµατα υγείας
 Αρτοποιοί
 Μάγειρες/Υπεύθυνοι χώρων µαζικής εστίασης
 Άλλες διεπαγγελµατικές ενώσεις.
Οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να είναι πιο
εντατικοποιηµένες προς άτοµα χαµηλότερου µορφωτικού ή οικονοµικού ή/και
κοινωνικού επιπέδου καθώς και σε µη-αστικές περιοχές.

Πιθανές Συνεργασίες: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπουργείο
Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, Ενώσεις καταναλωτών, Σύλλογοι/Ενώσεις
∆ιαιτολόγων/∆ιατροφολόγων, Ιατρικοί σύλλογοι (π.χ. Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία, Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία), ΕΡΤ και άλλα τηλεοπτικά κανάλια
(για διαφηµιστικά σποτ), Τύπος (εφηµερίδες και περιοδικά). Θα διερευνηθούν και
τρόποι ένταξης της ευαισθητοποίησης του πληθυσµού στο πλαίσιο εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης εταιριών που δεν σχετίζονται µε τον χώρο των τροφίµων, για
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων.

5.3 Πυλώνας 3. Ανασχεδιασµός τροφίµων και γευµάτων µε λιγότερο αλάτι
Παρόλο που η συνεισφορά των επεξεργασµένων τροφίµων στην συνολική
ηµερήσια πρόσληψη αλατιού του Έλληνα δεν έχει αξιολογηθεί, µελέτες σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείξει ότι τα επεξεργασµένα τρόφιµα αποτελούν την
κυριότερη πηγή αλατιού στη διατροφή του Ευρωπαίου και συνεισφέρουν κατά 7075% της συνολικής πρόσληψης.
Εκτός από την έλλειψη στοιχείων για τη γενικότερη συνεισφορά των
επεξεργασµένων τροφίµων στη συνολική πρόσληψη αλατιού στην Ελλάδα, ένα
από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στο να τεθούν στόχοι µείωσης αλατιού σε
επεξεργασµένα τρόφιµα είναι η έλλειψη δεδοµένων αναφοράς ως προς την
περιεκτικότητα αλατιού σε διάφορες κατηγορίες τροφίµων. Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη
αναπτύξει πιλοτικά ένα λογισµικό και ηλεκτρονική βάση για εισαγωγή δεδοµένων
από τις ετικέτες και συσκευασία των τροφίµων.
Επόµενα βήµατα:


Αξιοποίηση λογισµικού - εισαγωγή δεδοµένων από τη διατροφική δήλωση
των ετικετών των τροφίµων στην ηλεκτρονική βάση.



∆ιαβούλευση µε τους εταίρους (π.χ. ΣΕΒΤ, διεπαγγελµατικές οργανώσεις
στο χώρο των τροφίµων) µε στόχο τον προσδιορισµό ρεαλιστικών στόχων
µείωσης περιεκτικότητας αλατιού σε συγκεκριµένες οµάδες τροφίµων.



Προσδιορισµός στόχων µείωσης αλατιού στη µαζική εστίαση.



Ανασχεδιασµός τροφίµων και γευµάτων µε λιγότερο αλάτι.

Πιθανές Συνεργασίες: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ιδρύµατα
που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων σύστασης τροφίµων Eurofir. Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Σουπερµάρκετ για να συνδράµουν στη Βάση δεδοµένων
του ΕΦΕΤ. ΣΕΒΤ και διεπαγγελµατικές οργανώσεις.

5.4 Πυλώνας 4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και ως προς την ευαισθητοποίηση
του πληθυσµού αλλά και ως προς τη µείωση της περιεκτικότητας των τροφίµων
και γευµάτων σε αλάτι και εν γένει τη µείωση της διαιτητικής πρόσληψης αλατιού
από το γενικό πληθυσµό, είναι αναγκαίες.
Πιθανές Συνεργασίες: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπουργείο
Υγείας, Ενώσεις καταναλωτών, ∆ιεπαγγελµατικοί σύλλογοι, Σύλλογοι/Ενώσεις
∆ιαιτολόγων/∆ιατροφολόγων, Ιατρικοί σύλλογοι, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.

