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 Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η καθιστική ζωή και η 
ανθυγιεινή διατροφή αποτελούν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα 
στην Ευρώπη, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την 
ευεξία των πολιτών, την οικονομία και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης.

 Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η τακτική σωματική 
δραστηριότητα τονώνει την υγεία και την ευεξία, ενώ η έλλειψή 
της οδηγεί σε προβλήματα υγείας, ιδίως σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι υπάρχει στενή σχέση 
ανάμεσα στον αθλητισμό και στις εκπαιδευτικές επιδόσεις και την 
επιτυχία στην αγορά εργασίας αργότερα στη ζωή.  

 Η παχυσαρκία, και ιδίως η παιδική παχυσαρκία, παρουσιάζει 
αύξηση. Η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής 
δραστηριότητας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του προβλήματος.

 Οι κακές συνθήκες υγιεινής και η παχυσαρκία έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ευεξία των ενηλίκων, οδηγώντας σε σημαντικές 
δαπάνες για το άτομο και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι 
στατιστικές δείχνουν ότι οι ενήλικες που επηρεάζονται από τις εν 
λόγω συνθήκες τείνουν να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές, 
αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην εξεύρεση θέσης 
απασχόλησης και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

 Η εκπαίδευση παιδιών και νέων ενηλίκων σχετικά με τη σημασία 
της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής και της επαρκούς 
σωματικής δραστηριότητας είναι σημαντική για να τους 
ενθαρρύνει να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής και, ως εκ τούτου, 
να προστατεύσουν την υγεία τους.

 Πρέπει να προωθήσουμε τα υγιεινά τρόφιμα, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τον ασφαλή, βιώσιμο και σταθερό εφοδιασμό 
τροφίμων.

 Η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας 
—όπως και το κάπνισμα και η κατάχρηση οινοπνευματωδών 
ποτών— είναι πιο διαδεδομένες μεταξύ των λιγότερο 
προνομιούχων στην κοινωνία. Οι πολιτικές και οι δράσεις πρέπει 
να προσεγγίζουν και να δραστηριοποιούν τις ομάδες αυτές. Οι εν 
λόγω πολιτικές θα συμβάλουν με τη σειρά τους στη μείωση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή μιας δικαιότερης 
κοινωνίας.

 Για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της σωματικής 
δραστηριότητας, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη περαιτέρω 
συνεργασίας στους τομείς της υγείας,  
ου αθλητισμού, της εκπαίδευσης  
και των τροφίμων.

Ειδικότερα, οι επίτροποι κ. Navracsics, Andriukaitis και Hogan συμφωνούν να 
αναλάβουν τις εξής δράσεις κατά τα επόμενα δύο έτη:

1 Αύξηση της χρηματοδότησης για έργα που προωθούν τη 
σωματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του κεφαλαίου «Αθλητισμός» 
του προγράμματος Erasmus+, με πιθανή εστίαση σε συγκεκριμένους 
χώρους, όπως τα σχολεία.

2 Ενθάρρυνση των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας 
ΕΙΤ Health και ΕΙΤ Food, που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, προκειμένου να αναπτύξουν 
και να ενισχύουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα οφέλη του υγιεινού τρόπου ζωής και την προαγωγή του.

3 Χρήση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού για την 
προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής, ιδίως μεταξύ των παιδιών, 
των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων που προέρχονται από 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα.  

4 Προαγωγή υγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των παιδιών 
και των νέων, κυρίως μέσω της υποστήριξης σχολείων και 
αθλητικών συλλόγων για τη δημιουργία και ανάπτυξη συμπράξεων.
développement de partenariats.

5 Προώθηση του προγράμματος της ΕΕ για την κατανάλωση 
φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, που εγκαινιάστηκε 
τον Αύγουστο του 2017 και το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση 
υγιεινών διαιτολογίων μέσω της διανομής γεωργικών προϊόντων 
σε σχολεία, καθώς και μιας σειράς από συνοδευτικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, όπως το «Παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς».

6 Υποστήριξη εκστρατειών για την προαγωγή υγιεινών 
διατροφικών πρακτικών και την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων 
και λαχανικών (π.χ. η εκστρατεία «κατανάλωση 5 μερίδων την 
ημέρα») μέσω των ετήσιων προσκλήσεων για την προώθηση των 
γεωργικών προϊόντων.

7 Επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της 
Επιτροπής για τον συντονισμό δράσεων με σκοπό την προαγωγή 
υγιεινών τρόπων ζωής και τη σχετική χρηματοδότηση. 

8 Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ δικτύων υγείας και αθλητισμού, 
για παράδειγμα, μέσω κοινών συνεδριάσεων του δικτύου των 
εθνικών σημείων επαφής για τη σωματική δραστηριότητα και 
της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη διατροφή και τη σωματική 
δραστηριότητα, και ενθάρρυνση άλλων σχετικών υπηρεσιών της 
Επιτροπής να συμμετάσχουν. 
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9 Προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής μέσω εκδηλώσεων και 
διασκέψεων που διοργανώνονται από την Επιτροπή, όπως είναι η 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η θεματική συνεδρίαση για τη 
σωματική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας, που προβλέπεται 
στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό 2017-2020, το 
φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, η Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα του 
Βερολίνου και η Διεθνής Αγροτική Έκθεση στο Παρίσι.

10 Συμπερίληψη της σωματικής δραστηριότητας ως 
προτεραιότητας για την ομάδα υψηλού επιπέδου των εκπροσώπων 
των κυβερνήσεων για θέματα διατροφής και σωματικής 
δραστηριότητας και της πλατφόρμας δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, 
τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία.

11 Διατήρηση τακτικού διαλόγου σχετικά με υγιεινούς τρόπους 
ζωής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδίως με την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και με τη διακομματική 
ομάδα «Αθλητισμός».

12 Προσδιορισμός, στα σχετικά φόρουμ της Επιτροπής, των 
κατάλληλων μηχανισμών για τη βελτίωση της υφιστάμενης συλλογής 
δεδομένων σχετικά με τους δείκτες υγείας, καθώς και δεδομένων 
σχετικά με τις παρεμβάσεις και τις δράσεις, και ιδιαίτερα εκείνων που 
συνδέονται με τη σωματική δραστηριότητα, την ανθυγιεινή διατροφή, 
την παχυσαρκία και τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας.

13 Εμβάθυνση της έρευνας και συγκέντρωση νέων γνώσεων 
σχετικά με τη συμπεριφορά και τις συνήθειες των πολιτών όσον 
αφορά την υγεία, καθώς και με τα κίνητρα των επιλογών του τρόπου 
ζωής τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τα κοινωνικά 
αποτελέσματα για διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες.  

14 Προαγωγή της δημοσίευσης επικαιροποιημένων ενημερωτικών 
δελτίων χώρας σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα για τη 
βελτίωση της υγείας, καθώς και της συλλογής, ανταλλαγής και 
εφαρμογής ορθών πρακτικών (όπως η πρωτοβουλία με την οποία 
παρέχεται η δυνατότητα —και μάλιστα ενθαρρύνονται— οι γενικοί 
ιατροί να συνιστούν σωματική δραστηριότητα με ιατρική συνταγή). 
Ειδικότερα, προσδιορισμός ορθών πρακτικών για οικονομικώς 
αποδοτικά μέτρα προαγωγής της υγείας και πρόληψης των νόσων 
(αντιμετώπιση της έλλειψης σωματικής δραστηριότητας), διαβίβαση 
των πληροφοριών αυτών στη συντονιστική ομάδα για την προαγωγή 
της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη 
μεταδοτικών νοσημάτων και παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή αυτών των πρακτικών. 

15 Διεξαγωγή μελέτης για τη σωματική δραστηριότητα στον χώρο 
εργασίας με σκοπό τη συμβολή στην προαγωγή της υγείας στον χώρο 
εργασίας.

Tibor Navracsics
Ευρωπαίος επίτροπος Εκπαίδευσης, 

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού

Vytenis Andriukaitis
Ευρωπαίος επίτροπος Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων

Phil Hogan
Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας  

και Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι επίτροποι κ. Navracsics, Andriukaitis και Hogan συμφωνούν επί του ακόλουθου  
χάρτη πορείας:

Το σεμινάριο σχετικά με τους υγιεινούς τρόπους ζωής που διοργανώθηκε κατά την έναρξη 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2017 στο Tartu (Εσθονία) θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ διαφορετικών τομέων πολιτικής εντός 
της Επιτροπής, ιδίως για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, υγειονομικών και οικονομικών 

προκλήσεων των ανθυγιεινών τρόπων ζωής, και ειδικότερα της έλλειψης σωματικής 
δραστηριότητας.

Το Tartu: πρόσκληση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής θα παρουσιαστεί στις αθλητικές οργανώσεις 
σε συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων για τη σωματική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2017.

Ειδικά εργαστήρια σχετικά με τους υγιεινούς τρόπους ζωής θα πραγματοποιηθούν στα 
επόμενα δύο Φόρουμ της ΕΕ για τον Αθλητισμό, την άνοιξη του 2018 και του 2019.

Η πρόοδος της υλοποίησης των δεσμεύσεων θα εξεταστεί σε σεμινάριο σχετικά με υγιεινούς 
τρόπους ζωής, που θα διοργανωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΙΕΙΝΩΝ  

ΤΡΟΠΩΝ ΖΩΗΣ
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού


