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- Αποτελέσματα των εργασιών

Τα επισυναπτόμενα στο παρόν σημείωμα συμπεράσματα του Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το 

Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές) στις 3 Ιουνίου 2005.

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

σχετικά με την παχυσαρκία, τη διατροφή και τη σωματική άσκηση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το άρθρο 152 της Συνθήκης προβλέπει ότι, κατά τον καθορισμό και την 

εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού 

επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου, και ότι το άρθρο 153 της Συνθήκης προβλέπει 

ότι οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και 

την εφαρμογή άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων,

2. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι ένας από τους στόχους του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) είναι η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των 

ασθενειών μέσω της αντιμετώπισης των καθοριστικών παραγόντων της υγείας σε όλες τις 

πολιτικές και δραστηριότητες, ιδίως μέσω της προετοιμασίας και εφαρμογής στρατηγικών 

και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση, όσον 

αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, όπως η 

διατροφή, η σωματική άσκηση,

3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ το ψήφισμα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την 

υγεία και τη διατροφή 1, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Υπουργών Υγείας των 

κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου στις 15 Μαΐου 1992, σχετικά με 

τη διατροφή και την υγεία 2, το ψήφισμα της 3ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με πρόγραμμα 

δράσης για τη διατροφή και την υγεία 3, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 

2ας Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την παχυσαρκία 4, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 

2ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τους υγιεινούς τρόπους ζωής 5, καθώς και τα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 2004 σχετικά με την προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας,

  
1 ΕΕ C 20, 23.1.2001, σ. 2
2 ΕΕ C 148, 12.6.1992, σ. 2
3 ΕΕ C 329, 31.12.1990, σ. 1
4 ΕΕ C 11, 17.1.2003, σ. 3
5 ΕΕ C 22, 27.01.04, σ. 1
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4. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε την υιοθέτηση της Παγκόσμιας 

Στρατηγικής για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο 2004 και αναγνωρίζει το κύρος των πορισμάτων 

της έκθεσης με τίτλο «Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases» 6 που 

υποστηρίζει τα προτεινόμενα μέτρα της Παγκόσμιας Στρατηγικής,

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη μείζονα και αυξανόμενη συμβολή των ανθυγιεινών τρόπων ζωής στο 

άχθος σημαντικού αριθμού χρόνιων ασθενειών,

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις δυνατότητες που προσφέρει η προαγωγή υγιεινών διαιτολογίων και 

σωματικής άσκησης για τη μείωση του κινδύνου ορισμένων ασθενειών και παθήσεων, όπως 

παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, διαβήτης, εγκεφαλικά επεισόδια, οστεοπόρωση 

και ορισμένες μορφές καρκίνου, και, επιπλέον, για τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας 

ζωής,

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τα ευεργετικά αποτελέσματα υγιεινών τρόπων διατροφής και σωματικής 

άσκησης για την πρόληψη και θεραπεία χρόνιων ασθενειών όσον αφορά τόσο τους πολίτες 

όσο και τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης,

8. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΙΑ την αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις 

της, μεταξύ άλλων, στην καρδιαγγειακή υγεία και στον διαβήτη τύπου ΙΙ,

9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη σημασία της αντιμετώπισης των ανισοτήτων που ενδέχεται να υπάρχουν 

εντός των κρατών μελών όσον αφορά την παχυσαρκία, τη διατροφή και τη σωματική 

άσκηση,

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η παχυσαρκία είναι μια πάθηση με πολλαπλά αίτια που απαιτεί συνολική 

προληπτική προσέγγιση, μεταξύ άλλων δε προσπάθειες πολλαπλών ενδιαφερομένων 

παραγόντων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,

  
6 «Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases», έκθεση κοινής ομάδας 

εμπειρογνωμόνων ΠΟΥ/FAO, σειρά τεχνικών εκθέσεων ΠΟΥ αριθ. 916, 2003
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11. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων παραγόντων προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον 

αφορά τη σημασία των υγιεινών διαιτολογίων και της σωματικής άσκησης, ιδίως για τα 

παιδιά, και να αντισταθμισθούν οι παραπλανητικές μορφές διαφήμισης,

12. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόσφατη δημιουργία, από τη Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας 

Δράσης για τη Διατροφή, τη Σωματική Άσκηση και την Υγεία ως σημαντικό βήμα προς αυτή 

την κατεύθυνση, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην επιδίωξη υγιεινής διατροφής και 

σωματικής άσκησης και στην αναχαίτιση των σημερινών τάσεων παχυσαρκίας με την 

ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες που 

εκπροσωπούνται στην εν λόγω Πλατφόρμα, και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τα κράτη μέλη να αναλάβουν 

ανάλογες κατάλληλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συνολικής εθνικής στρατηγικής τους και 

να ενεργήσουν σε συνέργεια με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα,

13. ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ των προσπαθειών προαγωγής 

υγιεινών διαιτολογίων και σωματικής άσκησης και άλλων κοινοτικών πολιτικών, όπως των 

πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, 

της παιδείας και των καταναλωτών. Κατά την εκπόνηση νέων ή την επανεξέταση 

υφισταμένων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, 

πρέπει να αναζητείται συνέργεια με τους στόχους που επιδιώκονται μέσω των μέτρων στο 

πλαίσιο της πολιτικής για την υγεία. Επιπλέον, η αντιμετώπιση της επιδημίας παχυσαρκίας 

και η προαγωγή υγιεινών διαιτολογίων και σωματικής άσκησης πρέπει να ενσωματωθούν στο 

θεματολόγιο άλλων συναφών συνθέσεων του Συμβουλίου,

14. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η σωματική άσκηση θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής και ότι έχει πρωταρχική σημασία να μαθαίνεται η απόλαυση του 

αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο, καθώς και να 

αρχίζει σε μικρή ηλικία η εκπαίδευση όσον αφορά την υγιεινή ζωή,

15. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ σ' αυτό το πλαίσιο την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει εντός του έτους 

Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία και να 

εκπονήσει για το 2006 ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία θα ενσωματώνει τα πορίσματα της 

δημόσιας διαβούλευσης που θα αρχίσει με το Πράσινο Βιβλίο,
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16. ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επινοήσουν και να 
εφαρμόσουν πρωτοβουλίες με στόχο την προαγωγή υγιεινών διαιτολογίων και σωματικής 
άσκησης, μεταξύ άλλων ώστε :

1) να μπορούν οι πολίτες να κάνουν υγιεινές διατροφικές επιλογές και να εξασφαλίζεται 
ότι υγιεινές διατροφικές επιλογές είναι διαθέσιμες, οικονομικώς προσιτές και 
προσπελάσιμες,

2) να προωθηθεί η γνώση των πολιτών όσον αφορά τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας 
και μεταξύ λήψης και καύσης θερμίδων, τα διαιτολόγια που μειώνουν τον κίνδυνο 
χρόνιων ασθενειών και τις υγιεινές επιλογές τροφίμων,

3) να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται από διαφημίσεις, 
δραστηριότητες μάρκετινγκ και προσφορές και ότι δεν γίνεται εκμετάλλευση ιδίως της 
ευπιστίας των παιδιών και της περιορισμένης εξοικείωσής τους με τα μέσα 
ενημέρωσης,

4) να μπορούν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα διατροφής, καθώς και άλλοι επαγγελματίες που έχουν 
αναγνωρισμένα προσόντα σε αυτόν τον τομέα, να παρέχουν, σε τακτική βάση, 
πρακτικές υποδείξεις σε ασθενείς και οικογένειες σχετικά με τα οφέλη της σωστής 
διατροφής και των αυξημένων επιπέδων σωματικής άσκησης, καθώς και να 
συμβάλλουν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σ' αυτόν τον τομέα,

5) να ενθαρρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες οι οποίοι είναι σε θέση να 
προωθήσουν υγιεινά διαιτολόγια (π.χ. παραγωγοί τροφίμων, μεταποιητές τροφίμων, 
έμποροι λιανικής πώλησης, εστιάτορες) να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς τον σκοπό 
αυτό, για παράδειγμα μέσω εθελοντικών ενεργειών ή συμφωνιών,

6) να ενσωματωθεί η μέριμνα για διατροφή και τη σωματική άσκηση σε όλες τις συναφείς 
πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως στις πολιτικές 
που αποσκοπούν στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών της υπερβολικής κατανάλωσης 
οινοπνεύματος καθώς και στη δημιουργία του αναγκαίου υποβοηθητικού κλίματος,

7) να παρακολουθούνται οι τάσεις του πληθυσμού όσον αφορά την υγιεινή διατροφή και 
τη σωματική άσκηση και να αναπτυχθεί περαιτέρω η έρευνα και η επιστημονική βάση 
για την ανάληψη δράσεων σ' αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,



9803/05 ΠΧΚ/νμ 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I EL

8) να προωθηθεί η εκπαίδευση σχετικά με υγιεινές διατροφικές επιλογές στα σχολεία και 

η προσφορά παρόμοιων επιλογών, ιδίως όσον αφορά την υπερβολική κατανάλωση 

πλούσιων σε θερμίδες πρόχειρων φαγητών (σνακ) και ζαχαρούχων αναψυκτικών, και 

να ενθαρρυνθούν παιδιά και έφηβοι να ασκούνται σε τακτική καθημερινή βάση,

9) να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά σχετικά με τη διατροφή και 

τη σωματική άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την υγεία γενικά, η οποία θα 

πρέπει να εστιάζεται επίσης σε θέματα όπως η καταπολέμηση του καπνίσματος, της 

υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος ή της χρήσης ναρκωτικών, καθώς και στην 

προώθηση της σεξουαλικής και της πνευματικής υγείας,

10) να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να παρέχουν υγιεινές επιλογές στα κυλικεία των τόπων 

εργασίας και ει δυνατόν εγκαταστάσεις που να ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση, και

11) να προωθηθεί η διαμόρφωση αστικού περιβάλλοντος που να συντελεί στη σωματική 

άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ασφαλών οδών για ποδηλάτες και 

πεζούς.

=====================


