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EU Action Plan on Childhood Obesity 

Υγιές ξεκίνημα – υποστήριξη μητρικού θηλασμού 

Υγιές περιβάλλον διατροφής στο σχολείο 

Βελτίωση της διατροφικής σύνθεσης των τροφίμων 

Περιορισμός της διαφήμισης και προώθησης τροφίμων 

Ενημέρωση και ενδυνάμωση οικογενειών 

Ενθάρρυνση της σωματικής δραστηριότητας 



“ 
༝ Οι παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον 

επιδρούν σε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών 

༝ Τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο ένα μεγάλο 

μέρος της καθημερινότητάς τους 

༝ Τα παιδιά καταναλώνουν ένα μεγάλο μέρος των 

γευμάτων τους στα σχολεία 
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Προαγωγή της διατροφής στο σχολείο 
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Διάθεση υγιεινών τροφίμων στα σχολικά 
κυλικεία 

Υπουργικές Αποφάσεις: 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.81025/2013 (ΦΕΚ 2135Β)  
Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96605 /2013(ΦΕΚ 2800Β)  
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προδιαγραφές 

Φρέσκα φρούτα-λαχανικά 
Φυσικός χυμός φρούτων 
Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων 
Αποξηραμένα φρούτα 

 
 
έως 330ml 
χωρίς ζάχαρη έως 50γρ 

 
 
Χυμοί με ζάχαρη 
Αναψυκτικά 

Γάλα λευκό 
Σοκολατούχο γάλα 
Γιαούρτι 
Ροφήματα γάλα/φρέσκα φρούτα 
Τυριά 
 

Έως 500ml  
≤1,8% λιπαρά  έως 250ml 
≤5% λιπαρά έως 200γρ 
 

 
Επιδόρπια γιαουρτιού 
Έτοιμα ροφήματα 
γάλακτος 
Τηγμένα,ανακατεργασμένα 
τυριά  

Κουλούρι ολικής άλεσης ή λευκό 
Κριτσίνια ολικής άλεσης ή λευκά 
Φρυγανιές ολικής άλεσης 
Κράκερς ολικής άλεσης ή λευκά 
Μπάρα δημητριακών 

≤3% Κορεσμένα λιπαρά 
≤0,1% Τράνς λιπαρά 
≤0,5% Νάτριο 
Έως 50γρ 
Έως 40γρ 

Διάθεση υγιεινών τροφίμων στα 
σχολικά κυλικεία 
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προδιαγραφές 

Τυρόπιτα−πίτα λαχανικών 
Πίτσα 

Έως 120γρ 
≤30% λιπαρά (φύλλο) 
≤0,1% trans λιπαρά (φύλλο) 

Ζαμπονοτυρόπιτες 
Πεινιρλί 
Πίτσα με αλλαντικά 

Όλα τα είδη ψωμιού - συστήνεται 
ολικής άλεσης, και υλικά: 
-Τυριά  (όπως προδιαγραφές) 
- Βραστή γαλοπούλα 
- Λαχανικά όλων των ειδών 
- Αβγό καλά βρασμένο 
- Ελαιόλαδο 
- Μέλι / Ταχίνι 

 
 
 
≤1% Κορεσμένα λιπαρά 
≤1% Νάτριο 
 

μπριος 
κρουασάν 
Πιροσκί 
Αλλαντικά (εκτός από 
βραστή γαλοπούλα) 

Μουστοκούλουρα / Σταφιδόψωμο 
Μπισκότα απλά χωρίς γέμιση 
 
 
Χαλβάς / Παστέλι 
Σοκολάτα υγείας και γάλακτος 
Κρέμα / Ρυζόγαλο 

έως 60γρ 
έως 60γρ, ≤10% ζάχαρη, ≤10% 
λιπαρά, ≤5% κορ/να, ≤2% trans , 
≤0,5% νάτριο 
Έως 50γρ 
Έως 30γρ 
Έως 150γρ 

Γεμιστά μπισκότα 
 
 
Τσίχλες 
Καραμέλες 
Παγωτά 
Άλλα γλυκίσματα 

Διάθεση υγιεινών τροφίμων στα 
σχολικά κυλικεία 



Το υγιεινό μου κολατσιό 

www.moh.gov.gr 
Ύγεία/Δημόσια Υγεία/ 
Μεταδοτικά και Μη 
Μεταδοτικά Νοσήματα/ 
Εγκύκλιοι/ Έντυπο 
Ενημερωτικό Υλικό για τη 
Διατροφή 

http://www.moh.gov.gr/


Το υγιεινό μου κολατσιό 



• Κανονισμός (ΕΚ) 1308/2013 

• σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και το Υπουργείο Παιδείας 

• Στόχος η αύξηση του μεριδίου των 
οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο 
των παιδιών ώστε να βελτιωθούν οι 
διατροφικές τους συνήθειες 

• Συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα 
ενημέρωσης - εκπαίδευσης 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 



Μαθήματα γευσιγνωσίας / μαγειρικής 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

•  Επισκέψεις σε αγροκτήματα/παραγωγούς/αγορές/ 
γαλακτοκομικές μονάδες/ αγροτικούς συνεταιρισμούς 
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Σχολικός λαχανόκηπος 



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
Γ-Δ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
 

Τρώω έξυπνα! Νιώθω καλά!  
 
 

Πανελλήνιος Σύλλογος  
Διαιτολόγων - Διατροφολόγων 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Αθήνα 2019 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
Α-Β ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ένωση Διαιτολόγων –  
Διατροφολόγων Ελλάδας 

«ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ   



 



Ετοιμασία πρωινού στο σχολείο  
• Φέρνοντας ποικιλία τροφίμων ετοιμάζουμε 

διαφορετικές γευστικές ιδέες πρωινού και το 
καταναλώνουμε στο χώρο του σχολείου 
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Πλήρη γεύματα 

κρέας, 
πουλερικά, ψάρι, 
αυγό, 
γαλακτοκομικά-
τυρί, όσπρια 

φρούτα,  

λαχανικά  

ψωμί,  
δημητριακά,  
ζυμαρικά,  
ρύζι,  
πατάτα 

1
. 

2
. 

3
. 

= 1 + 2 + 3  



 

22 



Ετικέτες τροφίμων 



Διατροφικοί Ισχυρισμοί..Τι σημαίνουν; 



 
 

• Διαφήμιση (π.χ. τηλεοπτική, 
ραδιοφωνική) 

• Δωρεάν διανομή δειγμάτων 
• Τοποθέτηση προϊόντων 
• Προβολή στο διαδίκτυο  
• Δώρα 
• Γνωστοί ήρωες ή λογότυπα στη 

συσκευασία 
 

Διαφήμιση τροφίμων σε παιδιά 



• Αθλούμαι πολύ και ακολουθώ 

συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής 
από το γυμναστήριο. Μου το πρότεινε 
κάποιος που θαυμάζω. 

 

 

• Χρησιμοποιώ συμπληρώματα 

διατροφής για καλύτερη εικόνα 
σώματος και για να έχω καλύτερες 
επιδόσεις στα αθλήματα μου. Τα 
δοκίμασα και είμαι ευχαριστημένος-η. 

• Το πιο ασφαλές είναι να απευθυνόμαστε 
στους ειδικούς για κάθε τι που 
χρειαζόμαστε γιατί η έλλειψη γνώσεων 
μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία 
μου. 

 

Πολλά από τα σκευάσματα που κυκλοφορούν  
μπορεί να έχουν αριθμό κυκλοφορίας 
αλλά όχι αριθμό έγκρισης από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων, που σημαίνει ότι 
ΔΕΝ γνωρίζουμε με ακρίβεια και ασφάλεια 
, πάντα, τι περιέχουν!!! 



https://www.moh.gov.gr 

Υγεία 

Δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

Αγωγή Υγείας 

Ευαισθητοποίηση μαθητικού πληθυσμού 

Διατροφική Αγωγή 

https://www.moh.gov.gr/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/diatrofikh-agwgh/6566-diatrofikh-agwgh


Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 

 
Ιωάννα Κοντελέ 

ikontele@moh.gov.gr  

mailto:ikontele@moh.gov.gr

