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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ –  

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PROLEPSIS  

 

Το Ινστιτούτο  Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis διοργανώνει συνέντευξη 

τύπου τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12μμ, στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Ε.Κ.Π.Α., 

Πανεπιστημίου 30) στο πλαίσιο του διεθνούς εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής (16/10) και 

της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Φτώχειας (17/10).  
 

Στη συνέντευξη τύπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Ινστιτούτου Prolepsis σε θέματα διατροφής και 

εξάλειψης της φτώχειας, καθώς και πρόσφατα στοιχεία για τις διατροφικές ανάγκες όπως διαμορφώνονται 

κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 

Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2014-15, που αφορούν στην κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση και την επισιτιστική ανασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους, τα οποία 

απεικονίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στον τομέα της επαρκούς και ποιοτικής σίτισης.  
 

Από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, περισσότερα από 2.000 σχολεία που αντιστοιχούν σε 

περίπου 250.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ενώ 

οι εξασφαλισμένοι μέχρι στιγμής πόροι επαρκούν για την κάλυψη αρκετά μικρότερου αριθμού μαθητών. 

Από το 2012 μέχρι σήμερα, το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανακούφιση χιλιάδων 

οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας και πείνας έχοντας προσφέρει 

καθημερινά, και δωρεάν, περισσότερα από 11.000.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές σχολείων τόσο στα 

μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.  
 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα την 

πρωτοβουλία έχουν αγκαλιάσει και υποστηρίζουν και άλλα ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες. Τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
 

Επιπλέον, στην εκδήλωση θα γίνει αναφορά στους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς, το πολυσχιδές έργο 

που εκπόνησε το Ινστιτούτο Prolepsis με στόχο να συνεισφέρει στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού 

πληθυσμού, συνδυάζοντας τη σύγχρονη επιστημονική γνώση με την  ελληνική διατροφική παράδοση. 
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Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος με πρωταρχικό 

στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών συμβάλλει τα 

τελευταία 25 χρόνια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των πολιτών στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ μπορείτε να επισκεφθείτε τις 
ιστοσελίδες http://diatrofi.prolepsis.gr και www.prolepsis.gr, ή να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη 
Κουτελίδα στο 210-6255700 (εσωτ. 120) ή στο 6936631702. 

 

 

 

 

Υλοποιείται από το:                                                                                     Μέγας Δωρητής: 
  

Το σχολικό έτος 2014 -2015 το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ στήριξαν: 

  

Δωρητές: 

 

 

Υποστηρικτές:  
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