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Εκστρατεία UFI – Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα  Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 
 

Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης – #UFImattersEU 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει βασικές 

πληροφορίες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον 

συντονισμό και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της 

εκστρατείας #UFImattersEU. 

Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει δύο φάσεις 

προώθησης τα οποία θα έχουν ως σκοπό: 

1. να ευαισθητοποιήσουν· και 

2. να μεταδώσουν το μήνυμα μέσω ενός 

διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Κοινό-στόχος: γονείς μικρών παιδιών 

 

 

Τι περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία ; 

1. Την ιστορία του κωδικού UFI και τα βασικά μηνύματα 

2. Εκστρατεία και επικοινωνιακούς στόχους 

3. Στοιχεία επικοινωνίας και συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τον κωδικό UFI 

4. Χρονοδιάγραμμα και φάσεις της εκστρατείας 

5. Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε 

6. Αναρτήσεις και οπτικό υλικό για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Παράρτημα 1: Προϊόντα που φέρουν τον κωδικό UFI 
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Εκστρατεία UFI – Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα  Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

1.Η ιστορία του κωδικού UFI και τα βασικά 
μηνύματα 

 
Ιστορία 

 
Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να 

συμβούν ανά πάσα στιγμή – ειδικά εάν έχετε μικρά παιδιά. Σε περίπτωση τέτοιου 

ατυχήματος, ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή επικοινωνώντας με το τοπικό κέντρο 

δηλητηριάσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τον γιατρό σας. Γνωρίζετε ότι πάνω 

από τις μισές κλήσεις για βοήθεια στα ευρωπαϊκά κέντρα δηλητηριάσεων αφορούν 

παιδιά; 

 

Στις ετικέτες των προϊόντων θα αναγράφεται σταδιακά ένας κωδικός UFI 16 

χαρακτήρων (μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου) — αυτός θα σας ζητείται κάθε 

φορά που θα αναζητείτε ιατρικές συμβουλές. Ο κωδικός UFI βοηθά τα κέντρα 

δηλητηριάσεων να αναγνωρίζουν πιο γρήγορα το προϊόν και τα συστατικά του, ώστε 

να μπορείτε να λαμβάνετε πιο άμεσες και ακριβείς συμβουλές. 

 

Ο κωδικός UFI αναγράφεται ήδη στις ετικέτες πολλών προϊόντων — για παράδειγμα, 

πολλών προϊόντων καθαρισμού, χρωμάτων, συγκολλητικών υλών και λιπασμάτων. 

Τα προϊόντα αυτά μπορεί να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν χρησιμοποιηθούν 

σωστά. Έως το 2025, όλα αυτά τα προϊόντα θα φέρουν τον κωδικό UFI — με σκοπό 

τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών. 

 

Επομένως να είστε έτοιμοι! Ελέγξτε αν τα προϊόντα που έχετε ήδη στο σπίτι σας 

φέρουν τον κωδικό UFI. Αποθηκεύστε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου 

δηλητηριάσεων ή του γιατρού σας στο κινητό σας. Και μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος 

τρόπος να αποφεύγετε τα ατυχήματα είναι να κρατάτε τα προϊόντα αυτά μακριά από 

τα παιδιά σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 

 

Βασικά μηνύματα 

 

• Να χρησιμοποιείτε τον κωδικό UFI για να αποκτάτε πιο γρήγορα ιατρικές 

συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος με χημικά προϊόντα καθημερινής 

χρήσης. 

• Ο UFI είναι ένας κωδικός 16 χαρακτήρων ο οποίος αναγράφεται σε χημικά 

προϊόντα καθημερινής χρήσης που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν 

χρησιμοποιηθούν σωστά. 
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Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

2.Εκστρατεία και επικοινωνιακοί στόχοι 
 

Η εκστρατεία έχει ως βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως 

τους γονείς με μικρά παιδιά, και να τους διδάξει: 

• Γιατί υπάρχει ο κωδικός UFI και πού μπορεί κανείς να τον βρίσκει. 

• Τη σημασία της λήψης μέτρων ασφάλειας στο σπίτι για την αποφυγή τυχαίων 

δηλητηριάσεων. 
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Εκστρατεία UFI – Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα  Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

3.Στοιχεία επικοινωνίας και σύνδεσμοι για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 

κωδικό UFI 
 

• Ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 

ECHA: social-media@echa.europa.eu 

 

• Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες 

ECHA: Γιατί είναι σημαντικός ο κωδικός UFI 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/why-the-ufi-matters-for-everybody 

 
• Η διεθνής ένωση βιομηχανιών σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων 

συντήρησης (AISE): Clean right 

https://cleanright.eu/en/  

 
  

mailto:social-media@echa.europa.eu
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/why-the-ufi-matters-for-everybody
https://cleanright.eu/en/
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Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

4.Χρονοδιάγραμμα και φάσεις της εκστρατείας 
 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ Χρονοδιάγραμμα  

Twitter, 

Facebook, 

Instagram, 

LinkedIn  

Φάση 1 - Ευαισθητοποίηση (στόχευση γονέων) 

8-18 Νοεμβρίου 

Προωθούμε τον κωδικό UFI μέσω μιας εκστρατείας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και δίνουμε συμβουλές σχετικά με τον 

τρόπο αποφυγής τυχαίων δηλητηριάσεων. 

 

 

Φάση 2 - Ο διαγωνισμός UFI (στόχευση γονέων) 

19 Νοεμβρίου και έπειτα (την ημέρα πριν από την Παγκόσμια 

Ημέρα του Παιδιού) 

 

Από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη, καθώς 

και τους θεσμικούς και εθνικούς επηρεαστές γνώμης 

(influencers), καλούμε τους πολίτες να κοινοποιήσουν 

πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό UFI στα δίκτυά τους ώστε 

να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς. 
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5. Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε 
 

Φάση 1 - Φάση ευαισθητοποίησης 

 
Ο ECHA και οι εταίροι της εκστρατείας θα αρχίσουν να αναρτούν τα μηνύματα 

ευαισθητοποίησης στις 8 Νοεμβρίου.  

 

Όσοι συμμετέχουν στην εκστρατεία μπορούν να αρχίσουν να κοινοποιούν τις 

αναρτήσεις με το συγκεκριμένο hashtag και να προσθέτουν με tag τις επαφές τους 

με σκοπό τη διάδοση του μηνύματος. 

 
Φάση 2 - Φάση διαγωνισμού 

 

Ο ECHA και οι εταίροι της εκστρατείας θα αρχίσουν να αναρτούν τα μηνύματα του 

διαγωνισμού στις 19 Νοεμβρίου, ενθαρρύνοντας τις επαφές τους και τους 

ακολούθους τους να συμμετάσχουν στην εκστρατεία. 

 

Τι πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν συμμετέχετε στην εκστρατεία 

- Ξεκινήστε να προωθείτε τον διαγωνισμό από τις 19 Νοεμβρίου. 

- Μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό κοινοποιώντας τις αναρτήσεις 

που θα αναρτούμε στα κανάλια μας ή ξεκινώντας οι ίδιοι έναν διαγωνισμό 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

- Μπορείτε να βρείτε κείμενα για την έναρξη του δικού σας διαγωνισμού στην 

ενότητα 6 του παρόντος (Αναρτήσεις και οπτικό υλικό για χρήση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης). Στον δικτυακό τόπο του ECHA θα βρίσκεται 

διαθέσιμο οπτικό υλικό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

- Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιείτε το hashtag #UFImattersEU και να 

επισημαίνετε με tag τα άτομα ή τους οργανισμούς που θέλετε να 

συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

- Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε δικό σας περιεχόμενο, φροντίστε να 

περιγράφετε σωστά τα δεδομένα. Ρίξτε μια ματιά στην ιστορία της 

εκστρατείας, τα βασικά μας μηνύματα και τα δείγματα αναρτήσεων και 

φωτογραφιών. 

- Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: social-media@echa.europa.eu 
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Εκστρατεία UFI – Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα  Μέσα 
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6.Αναρτήσεις και οπτικό υλικό για χρήση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Φάση 1 - Ευαισθητοποίηση 
 

Θα υλοποιήσουμε την εκστρατεία στα αγγλικά μέσω των καναλιών μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστορία του UFI, τα βασικά μηνύματα, τα κείμενα των 

αναρτήσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το οπτικό υλικό είναι 

μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ για χρήση από όλο το κοινό. 

 

Facebook/Instagram/ LinkedIn  

 

Κείμενο 

 

Οπτικό υλικό 

 

Ατυχήματα που οφείλονται σε χημικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα 

στιγμή. Να χρησιμοποιείτε τον κωδικό UFI για να 

λαμβάνετε πιο γρήγορα ιατρικές συμβουλές. 

 

Το UFI: 

- είναι ένας κωδικός 16 χαρακτήρων που αρχίζει με 

τα γράμματα UFI 

 

- αναγράφεται στις ετικέτες ορισμένων προϊόντων τα 

οποία περιέχουν χημικές ουσίες. Τα προϊόντα αυτά 

μπορεί να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν 

χρησιμοποιηθούν σωστά. 

 

Μπορείτε να εντοπίσετε τον κωδικό UFI σε προϊόντα 

που έχετε ήδη στο σπίτι σας; #UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 

 

 

 

Τα ατυχήματα συμβαίνουν γρήγορα! 

 

Τα χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης πέφτουν στα 

χέρια των παιδιών απίστευτα γρήγορα. 

 

 Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, κρατήστε 

τα μακριά από τα παιδιά σας. 

 Σε περίπτωση ατυχήματος, ο κωδικός UFI που 

βρίσκεται στο προϊόν βοηθά το κέντρο δηλητηριάσεων 

ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον γιατρό σας να σας 

παράσχουν πιο γρήγορα ακριβείς ιατρικές συμβουλές. 

 

Μάθετε γιατί είναι σημαντικό #UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 
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Τα χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να 

είναι επιβλαβή εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. 

Διαβάστε και κοινοποιήστε τις συμβουλές μας και 

προφυλάξτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα! 

 

Μάθετε γιατί είναι σημαντικό #UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel  

 

 
 

Οπτικό υλικό διαθέσιμο σε 

μορφή καρουζέλ 

 

 
 

 
Twitter  

 

Κείμενο 

 

Οπτικό υλικό 

 

Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. 

 

Λάβετε ιατρικές συμβουλές πιο γρήγορα με χρήση του 

κωδικού UFI. Πρόκειται για έναν κωδικό 16 χαρακτήρων ο 

οποίος βρίσκεται σε ορισμένα χημικά προϊόντα που μπορεί 

να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν χρησιμοποιηθούν 

σωστά. #UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 

 

 

 

 

Είναι απίστευτο πώς τα παιδιά καταφέρνουν και παίρνουν 

στα χέρια τους χημικά προϊόντα τα οποία νομίζατε ότι δεν 

μπορούν να φτάσουν. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο 

κωδικός UFI που αναγράφεται επάνω στο προϊόν σάς 

βοηθά να αποκτάτε πιο γρήγορα ιατρικές συμβουλές. 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 
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Τα χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να είναι 

επιβλαβή εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Διαβάστε και 

κοινοποιήστε τις συμβουλές μας και προφυλάξτε τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα! 

 

Μάθετε γιατί είναι σημαντικό #UFImattersEU  

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel  

 

  
 

Οπτικό υλικό διαθέσιμο σε 

μορφή καρουζέλ 

 

 

 

 
Φάση 2– Ο διαγωνισμός UFI 
 

Θα υλοποιήσουμε την εκστρατεία στα αγγλικά μέσω των καναλιών μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστορία του UFI, τα βασικά μηνύματα, τα κείμενα των 

αναρτήσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το οπτικό υλικό είναι 

μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ για χρήση από όλο το κοινό. 

 
Αναρτήσεις στο Facebook/ το LinkedIn/ το 

Instagram 

 

 

Κείμενο 

 

Οπτικό υλικό 

 

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού ( η ανάρτηση θα 

χρησιμοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου ή και νωρίτερα) 

 

Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι! Ατυχήματα τα οποία 

οφείλονται σε χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης 

μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ενόψει της 

#WorldChildrensDay, ↗️ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ αυτή τη 

δημοσίευση και βοηθήστε τους γονείς μικρών παιδιών 

να λαμβάνουν πιο γρήγορα ακριβείς ιατρικές 

συμβουλές χρησιμοποιώντας τον κωδικό UFI. 

 

Μην ξεχνάτε να επισημαίνετε με tag τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα όποτε κοινοποιείτε αυτή τη δημοσίευση. 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 

 

 

 

 
 

Οπτικό υλικό διαθέσιμο σε 

μορφή καρουζέλ 

 

 

 

  

https://twitter.com/hashtag/WorldChildrensDay?src=hashtag_click
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Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα 

στιγμή. Κοινοποιήστε τις πληροφορίες που βλέπετε 

εδώ σχετικά με τον κωδικό UFI και βοηθήστε τους 

γονείς μικρών παιδιών να λαμβάνουν πιο γρήγορα 

ακριβείς ιατρικές συμβουλές. 

 

Μην ξεχνάτε να επισημαίνετε με tag τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα όποτε κοινοποιείτε αυτή τη δημοσίευση. 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel  

 

 

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού( η ανάρτηση θα 

χρησιμοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου ή και νωρίτερα) 

 

Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι! Ατυχήματα τα οποία 

οφείλονται σε χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης 

μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Εν όψει της 

#WorldChildrensDay, καλώ όλους τους φίλους μου 

να κοινοποιήσουν αυτή τη δημοσίευση. Με αυτόν τον 

τρόπο βοηθάμε τους γονείς μικρών παιδιών να 

λαμβάνουν πιο γρήγορα ακριβείς ιατρικές συμβουλές 

με χρήση του κωδικού UFI. 

 

Μην ξεχνάτε να επισημαίνετε με tag τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα όποτε κοινοποιείτε αυτή τη δημοσίευση. 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 

 

 

Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα 

στιγμή. Καλώ όλους τους φίλους μου να 

κοινοποιήσουν αυτή τη δημοσίευση. Με αυτόν τον 

τρόπο βοηθάμε τους γονείς μικρών παιδιών να 

λαμβάνουν πιο γρήγορα ακριβείς ιατρικές συμβουλές 

με χρήση του κωδικού UFI. 

 

Μην ξεχνάτε να επισημαίνετε με tag τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα όποτε κοινοποιείτε αυτή τη δημοσίευση. 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 

 

 

  

https://twitter.com/hashtag/WorldChildrensDay?src=hashtag_click


 
 11 (12) 

 

 

 
 

 

Εκστρατεία UFI – Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα  Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Twitter  

 

Κείμενο 

 

Οπτικό υλικό 

 

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού( η ανάρτηση θα 

χρησιμοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου ή και νωρίτερα) 

 

Εν όψει της #WorldChildrensDay, κοινοποιήστε τις 

πληροφορίες αυτές σε γονείς μικρών παιδιών. 

 

Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα 

στιγμή. Χρησιμοποιείτε τον κωδικό UFI για να 

λαμβάνετε πιο γρήγορα ιατρικές συμβουλές. 

Ενημερώστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα γιατί είναι 

σημαντικό 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel 

 

 

 
 

Οπτικό υλικό διαθέσιμο σε 

μορφή καρουζέλ 

 

 

 

 

 
Κοινοποιήστε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες στους 

γονείς μικρών παιδιών. 

 

Ατυχήματα τα οποία οφείλονται σε χημικά προϊόντα 

καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα 

στιγμή. Να χρησιμοποιείτε τον κωδικό UFI για να 

λαμβάνετε πιο γρήγορα ιατρικές συμβουλές. 

Ενημερώστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα γιατί είναι 

σημαντικό 

#UFImattersEU 

 

https://fcld.ly/ufimatterseuel  
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Εκστρατεία UFI – Ηλεκτρονικά Εργαλεία για τα  Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Παράρτημα 1: Προϊόντα που φέρουν τον κωδικό UFI 
 

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό UFI στις ετικέτες και τη συσκευασία προϊόντων όπως 

για παράδειγμα: 

 

✓ Συγκολλητικές ουσίες από κοινές κόλλες έως πιο εξειδικευμένες 

συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις επενδύσεις τοίχων ή δαπέδων· 

✓ Αρωματικά χώρου, από αποσμητικά χώρου έως αρωματικά κεριά· 

✓ Αναλώσιμα καλλιτεχνίας και χειροτεχνίας όπως οι δακτυλομπογιές ή οι 

μπογιές ερασιτεχνικής χρήσης· 

✓ Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης που χρησιμοποιούνται τόσο σε 

εσωτερικούς χώρους, όπως π.χ. κουζίνα ή μπάνιο, όσο και σε υπαίθριους 

χώρους, όπως π.χ. μπαλκόνια ή λιθόστρωτα μονοπάτια· 

✓ Εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού, μεταξύ άλλων τα προϊόντα που 

προορίζονται για τον καθαρισμό των αυτοκινήτων και των υποδημάτων· 

✓ Απορρυπαντικά ρούχων, προϊόντα φροντίδας πλυντηρίων ρούχων ή πιάτων, 

καθώς και μαλακτικά υφασμάτων· 

✓ Μείγματα ηλεκτρονικών τσιγάρων· 

✓ Χημικά προϊόντα κήπων, όπως π.χ. λιπάσματα φυτών και παρασιτοκτόνα· 

✓ Προϊόντα δομικών υλικών, όπως σκυρόδεμα και κονιάματα· 

✓ Χρώματα βαφής και επιχρίσματα· 

✓ Καύσιμες ύλες, όπως π.χ. υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου και καύσιμες ύλες 

για λυχνίες· και 

✓ Μελάνια και τόνερ για εκτυπωτές. 

 


