
 

 

             

 

H Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, έχει 

αναλάβει και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Κοινή Δράση του 3ου Προγράμματος Υγείας, 

για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών στη διατροφή των παιδιών, με το ακρωνύμιο Best-ReMaP. Η 

κοινή δράση Best-ReMaP έχει διάρκεια 3 έτη (2020-2023)  και σε αυτή συμμετέχουν 24 Ευρωπαϊκές 

χώρες.  

Σκοπός της κοινής δράσης Best-ReMaP είναι η προσαρμογή, η αναπαραγωγή και η εφαρμογή 

τεκμηριωμένα αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την υγεία στα πεδία της ανασύνθεσης των 

τροφίμων, της διαμόρφωσης πλαισίου για την επιθετική διαφήμιση των τροφίμων στα παιδιά και των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών της προμήθειας τροφίμων σε δημόσιες δομές. Στόχος 

του έργου είναι η βελτίωση της σύστασης των τροφίμων, που καταναλώνονται από παιδιά στις χώρες 

της Ευρώπης, η μείωση του αντίκτυπου της επιβλαβούς διαφήμισης των τροφίμων στα παιδιά, η 

βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων σε δημόσιες δομές και η ενίσχυση της 

δικτύωσης των εμπλεκόμενων με τη διατροφή φορέων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Το Best-ReMaP περιλαμβάνει 7 πακέτα εργασίας (Work Packages-WP): WP1 Συντονισμός έργου, 

WP2 Διάχυση πληροφορίας, WP3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, WP4 Βιωσιμότητα αποτελεσμάτων, 

WP5 Ανασύνθεση των τροφίμων, WP6 Διαφήμιση των τροφίμων στα παιδιά, WP7 Δημόσιες 

προμήθειες.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το WP5 στοχεύει στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για την εφαρμογή ενός 

βιώσιμου για τα κράτη-μέλη συστήματος παρακολούθησης της ανασύνθεσης των επεξεργασμένων 

τροφίμων, με έμφαση σε τρόφιμα που καταναλώνονται συχνά από τα παιδιά, και το οποίο έχει στόχο 

την παρότρυνση για βελτίωση της διατροφικής αξίας των προϊόντων. Σκοπός του WP6 είναι η 

εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών, κοινών για τα κράτη-μέλη, για τη μείωση της έκθεσης των παιδιών 

στη διαφήμιση μη υγιεινών τρόφιμων μέσω της ανάπτυξης πρωτοκόλλων διαφήμισης με διατροφικά 

κριτήρια και της χρήσης εργαλείων για την παρακολούθηση της έκθεσης των παιδιών σε διαφημίσεις 

τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στο digital marketing. Τέλος, σκοπός του WP7 είναι η βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων σε δημόσιες δομές, μέσω της υιοθέτησης καλών πρακτικών 

που ενισχύουν τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες τροφίμων, σε ό,τι αφορά στην ποιότητά τους,  

 



 

 

             

 

με στόχο τη βελτίωση των διαιτητικών επιλογών των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου 

εργασίας αναμένεται να εμφαρμοστεί πιλοτικά, με τη μορφή προκήρυξης, ένα εργαλείο – κατάλογος 

τροφίμων.  

 

Ομάδα έργου:  

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ξεκαλάκη Αδαμαντία, Παιδίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη  

 

Βράιλα Βενετία Μαρία, Παιδίατρος, Πρόσωπο Επαφής, 

Διαχείριση Έργου 

 

Παπαχρήστου Ελευθερία, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, 

Ερευνητής 

 

Βαρκαρόλης Ορέστης, Γεωπόνος, Ερευνητής  

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιαννακούλια Μαρία, Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής 

Συμπεριφοράς, Ειδική Σύμβουλος  

 

Κοντογιάννη Μερόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής 

Διατροφής, Ειδική Σύμβουλος 

 

 

 

Website: https://bestremap.eu/ 
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