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❑Σοβαρό πρόβλημα δημόσιας 

υγείας

❑ Από 11 εκατ. -> 124 εκατ. (1976-

2016)

❑ Υπέρβαρα παιδιά: 216 εκατ. (2016)

❑ Παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά

κάτω των 5 ετών: 41 εκατ. (2016)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

(ΑΓΟΡΙΑ)

https://data.worldobesity.org/rankings/?age=c&sex=m 3



ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

(ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

https://data.worldobesity.org/rankings/?age=c&sex=f 4



https://data.worldobesity.org/#GR|1|A|F 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



2000

Obesity Trends* Among U.S. Adults
BRFSS, 1990, 2000, 2010

(*BMI 30, or about 30 lbs. overweight for 5’4” person)

2010

1990

No Data          <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30% 6



Daniel R. Glickman, Chair, Institute of  Medicine’s Committee 
on Accelerating Progress in Obesity Prevention, 2012

“I would argue that [obesity] is the most 

significant public health challenge we face at 

this time, both because of  the huge number of  

people it affects and because of  the ripple effects it 

has and will have on the development of  

debilitating and costly chronic diseases.”

http://www.commed.vcu.edu/Chronic_Disease/
Obesity/2013/progressobesitryPrev.pdf 7
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http://www.commed.vcu.edu/Chronic_Disease/Obesity/2013/progressobesitryPrev.pdf 8

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

http://www.commed.vcu.edu/Chronic_Disease/Obesity/2013/progressobesitryPrev.pdf


ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

✓ Επιρροές στη γνωστική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της μάθησης.

✓ Σχολικός εκφοβισμός

✓ Χαμηλότερα ποσοστά 
παρακολούθησης μαθημάτων 

✓Πτωχά σχολικά επιτεύγματα
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Το κόστος της παχυσαρκίας στην Αμερική και τον Καναδά εκτιμάται ότι αγγίζει τα:

$220 δισεκατομμύρια/έτος (παχύσαρκοι)

$ 80 δισεκατομμύρια/έτος (υπέρβαροι)

$300 δισεκατομμύρια/έτος (συνολικά)

http://www.commed.vcu.edu/Chronic_Disease/Obesity/2013/assessingobesityinterventions_0312.pdf
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Ωστόσο...

Η παχυσαρκία 
δύναται να 
προληφθεί!
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Γενετικοί

Περιβαλλοντικοί

Ανθυγιεινή διατροφή

Καθιστική ζωή

Έλλειψη σωματικής άσκησης

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρόληψη ΠΡΙΝ την εκδήλωση της παχυσαρκίας: 

✓ Διατροφή

✓ Άσκηση

✓Περιβαλλοντικές αλλαγές

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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https://data.worldobesity.org/#GR|11|C|F
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)



https://data.worldobesity.org/#GR|11|C|M
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΑΓΟΡΙΑ)



https://data.worldobesity.org/#GR|13|C|F
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)



https://data.worldobesity.org/#GR|13|C|M
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ)



ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΥΓΙΗ
ΠΑΙΔΙΑ, 

ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ
ΜΑΘΗΣΗ!
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ



Moving Forward

•“ … we know the cure for 
this. This isn't like putting a 
man on the moon or inventing 
the Internet - it doesn't take 
some stroke of  genius or feat 
of  technology. ... Rarely in the 
history of  this country have we 
encountered a problem of  such 
magnitude and consequence 
that is so eminently solvable.” 

•Michelle Obama
February 9, 2010
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5 Let’s Move! Child Care Goals
1     Physical Activity

2      Screen Time

3      Food

4      Beverages

5      Infant Feeding 20



GOVERNMENT

AGENCIES

MEDIA

FAITH-BASED

ORGANIZATIONS
YOUTH-SERVING

ORGANIZATIONS

SCHOOLS

POSTSECONDARY

INSTITUTIONS

FAMILY

HEALTH CARE

PROVIDERS

EMPLOYERS
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ



ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
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National Public Health Priority

Healthy Marketplace and Media 
Environments

Healthy Communities

Healthy School Environment

Healthy Home Environment



http://www.commed.vcu.edu/Chronic_Disease/Obesity/2013/progressobesitryPrev.pdf
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Κατευθυντήριες Οδηγίες για 

την προαγωγή της υγιεινής

διατροφής και της σωματικής

άσκησης στα σχολεία
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ

1. Policies and Practices

2. School Environments

3. Nutrition Services

4. Physical Education and
Physical Activity

5. Health Education

6. School Health Services

7. Family and Community 

8. School Employee Wellness

9. Professional Development
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

School 
Health 
Council 

School 
Health Team 

School 
Health 

Coordinator

Assess

Develop and Implement

Evaluate

GUIDELINE 1
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Συντονισμένη προσέγγιση για την
ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της

υγιεινής διατροφής και των
εκπαιδευτικών πρακτικών και πολιτικών
γύρω από τη σωματική δραστηριότητα.

CDC’s School Health Index: A Self-Assessment and Planning Guide www.cdc.gov/healthyyouth/SHI
Action for Healthy Kids®: Wellness Policy Tool
www.actionforhealthykids.org/school-programs/our-programs/wellness-policy-tool/



Εφαρμογή επιλεγμένων στρατηγικών που ενθαρρύνουν 
την υγιεινή διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

GUIDELINE 2
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Προσβασιμό-
τητα

Εγκαταστάσεις 
που ευνοούν 
την υγιεινή 
διατροφή

Εγκαταστάσεις 
που ευνοούν τη 
σωματική 
δραστηριότητα
.

Αποφυγή 
χρήσης της 
σωματικής 
δραστηριότητας 
ως τιμωρία.

Αποφυγή 
χρήσης 
ανθυγιεινών 
φαγητών ως 
επιβράβευση.

The National Policy and Legal Analysis Network (NPLAN)
www.nplanonline.org
Consumer Product Safety Commission Handbook for Public Playground Safety
www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/325.pdf



Institute of  Medicine’s 
Nutrition Standards for Foods 

Served in School

www.cdc.gov/healthyyouth/
nutrition/standards.htm

GUIDELINE 3
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ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη σαφών οδηγιών σχετικά 

με το φαγητό σε όλα τα σχολεία. 

Nutrition Standards for Foods In Schools: Leading the Way Toward Healthier Youth
Institute of Medicine (IOM) recommendations about nutrition standards for foods offered in
competition with federally reimbursable meals and snacks
www.iom.edu/Reports/2007/Nutrition-Standards-for-Foods-in-Schools-
Leading-the-Way-toward-Healthier-Youth.aspx

http://www.cdc.gov/healthyyouth/nutrition/standards.htm


GUIDELINE 4

Κατανοητά προγράμματα σωματικής άσκησης τα οποία 
υλοποιούνται στο σχολείο. 

Περπάτημα ή ποδηλασία 

προς το σχολείο

Διαλείμματα σωματικής 

δραστηριότητας μέσα στην τάξη

Καθημερινά διαλείμματα 

σωματικής δραστηριότητας

Ποιοτική φυσική αγωγή

Αθλήματα με τη 

συμμετοχή 

διαφορετικών 

σχολείων

Ενδοσχολικά Club

σωματικής δραστηριότητας
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συστάσεις: 60λεπτά μέτριας – έντονης 
σωματικής δραστηριότητας κάθε μέρα, εκ των 
οποίων 30λεπτά κατ΄ ελάχιστο στο σχολείο. 



GUIDELINE 5

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εθνικά πρότυπα 

αγωγής υγείας

Επιστημονικά αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών

Στρατηγικές 

διαδραστικής

μάθησης
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Εφαρμογή της αγωγής υγείας που παρέχει στους μαθητές τις 

γνώσεις, τις στάσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που 

απαιτούνται για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση.

CDC’s Health Education Curriculum Analysis Tool
www.cdc.gov/healthyyouth/HECAT



GUIDELINE 6

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπηρεσίες 

Υγείας

Κοινωνικές 

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

32

Παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και 
κοινωνικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η υγιεινή 
διατροφή και η σωματική άσκηση ως προληπτικές στρατηγικές 
για τα χρόνια νοσήματα. 

School Nurse Childhood Obesity Prevention 
Education (S.C.O.P.E.)
www.nasn.org/Default.aspx?tabid=435
CDC’s Body Mass Index Measurement in Schools
www.cdc.gov/HealthyYouth/obesity/bmi/pdf/BMI
_execsumm.pdf



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

GUIDELINE 7

Σχολεία

Families
Community

Members

Προαγωγή της επικοινωνίας 

& της εμπλοκής

33

Συνεργασία με οικογένειες και μέλη της κοινότητας για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών υγιεινής διατροφής και 

σωματικής άσκησης, σχετικών καλών πρακτικών και 

προγραμμάτων. 

Center on School, Family, and Community Partnerships
www.csos.jhu.edu/p2000/center.htm



GUIDELINE 8

ΕΥΖΩΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

• Καθορισμός αναγκών προσωπικού

• Εμπλοκή του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης

• Εγκαθίδρυση & αξιολόγηση προγραμμάτων

34

Παροχή ενός σχολικού προγράμματος ευεξίας του προσωπικού 

που θα περιλαμβάνει την υγιεινή διατροφή και τη σωματική 

δραστηριότητα για όλους τους υπαλλήλους του σχολείου. 

The Directors of Health Promotion and Education’s School Employee Wellness: A Guide for Protecting the Assets of Our Nation’s Schools
www.schoolempwell.org



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Εξιδεικευμένο προσωπικό

• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

• Επαγγελματική ανάπτυξη για όλα τα μέλη του προσωπικού

GUIDELINE 9

35

National Staff Development Council www.learningforward.org
RMC Health www.rmc.org
Education Development Center www.edc.org/themes/schools



SETTINGS OF OBESITY PREVENTION INTERVENTIONS 

ASSESSED IN THIS COMPARATIVE EFFECTIVENESS REVIEW

Setting of Intervention Definition

School-Based 
Interventions

These took place primarily in schools (e.g., change in quantity and 
nutritional quality of food served at school, increase in physical 
activity at school, promotion of walk-to-school days), although they 
might also have involved community (e.g., improving community 
parks, performing community service) or at-home activities (e.g., 
daily physical activity homework of about 10 minutes, preparing a 
healthy breakfast at home).

Home-Based 
Interventions

These took place in the child’s home (e.g., interventions to alter the 
foods purchased for home use, family fitness).

Primary Care-Based 
Interventions

These took place in the offices of a primary care practitioner, a clinic, 
or other health care entity delivering primary health care to children. 
They included advice to parents and/or caregivers to make changes at 
home (e.g., encouraging more than five daily servings of fruits and 
vegetables , limiting screen time to less than 2 hours per day, and 
promoting greater than 1 hour of physical activity per day).

Wang, Y., Cai, L., Wu, Y., Wilson, R. F., Weston, C., Fawole, O., ... & Segal, J. (2015). What childhood obesity prevention programmes work? A systematic review and 

meta‐analysis. Obesity reviews, 16(7), 547-565.



Setting of Intervention Definition

Childcare Center-Based 
Interventions

These took place in settings where children received nonparental/ 
noncustodial care, generally outside the home (e.g., offering fruits 
and vegetables throughout the day, enhancing physical activity, 
designing exercise programs that improve pleasure of movement).

Community-Based and 
Environment-Level 
Interventions

These were delivered by enforcing policies or legislation (e.g., 
regulations on food retailing and distribution) or by changes to the 
built environment (e.g., restaurants, farmers’markets, recreation 
facilities). Additionally, these interventions involved interaction 
with the community (such as the YMCA or church groups).

Consumer Health 
Informatics-Based 
Interventions

Consumer health informatics are technologies that deliver 
interventions and information indirectly (as opposed to in person) to 
patients or individuals in the community. These interventions might 
include Web-based, phone-based, and video-based programs, games, 
and information storehouses.

SETTINGS OF OBESITY PREVENTION INTERVENTIONS 

ASSESSED IN THIS COMPARATIVE EFFECTIVENESS REVIEW

Wang, Y., Cai, L., Wu, Y., Wilson, R. F., Weston, C., Fawole, O., ... & Segal, J. (2015). What childhood obesity prevention programmes work? A systematic review and 

meta‐analysis. Obesity reviews, 16(7), 547-565.















❑Η επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας χρειάζεται να τεθεί στο επίκεντρο
της δημόσιας υγείας.

❑Πολλοί φορείς χρειάζεται να κινητοποιηθούν για να προκληθούν θετικές
αλλαγές. Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να παίξει ένα μείζονα ρόλο σε
αυτήν την προσπάθεια.

❑Οι ολοκληρωμένες, πολύπλευρες προσεγγίσεις είναι σημαντικές. Θα πρέπει
ωστόσο να βασίζονται σε υφιστάμενες και νέες στρατηγικές βασισμένες σε
αποδείξεις, ενώ θα πρέπει να αξιολογηθούν και νέες καινοτόμες
προσεγγίσεις.

❑Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι δεκαετίες για να αντιστραφεί το πολύπλοκο
αυτό φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας.

44

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Τα σχολικά προγράμματα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις υγιεινής 

διατροφής ή σωματικής δραστηριότητας είναι αποτελεσματικά στην 

πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. 

Ο συνδυασμός ενός οικιακού ή κοινοτικού συστατικού με ένα 

σχολικό πρόγραμμα είναι επίσης αποτελεσματικός.

Η υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής υγιεινής διατροφής και 

σωματικής άσκησης στα σχολικά περιβάλλοντα θα συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός υγιούς μέλλοντος για όλους τους μαθητές της 

χώρας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ




