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Οι πηγές του κακού για τα NCD



• Στην Ελλάδα από το 2001 έως το 
2010 σε παιδιά ηλικίας 1-12 ετών 
ο επιπολασμός της παχυσαρκίας 
υπολογίστηκε σε 34% αθροιστικά 
για παχύσαρκα (10,2%) και 
υπέρβαρα (23,7%) παιδιά. Σε 
αυτό το ποσοστό το 35% ήταν 
αγόρια και το 32.7% κορίτσια. 



• Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά 
κατέγραψε μελέτη, στοχευμένη
σε ελληνόπουλα 4-6 ετών, με το 
ποσοστό παχύσαρκων και 
υπέρβαρων να φτάνει το 23.2%, 
χωρίς σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα σε αγόρια και 
κορίτσια.

• Mόνο το 31.6% των παιδιών 
συμμορφώνεται στις οδηγίες 
φυσικής δραστηριότητας.



• Περισσότερο από το 67% των εφήβων 
υπερβαίνουν την οδηγία της 
Αμερικανικής Εταιρίας Παιδιατρικής 
για “screen viewing”.

• Τα μεγαλύτερα παιδιά (14-15 ετών) 
κάνουν μεγαλύτερη κατάχρηση από τα 
μικρότερα (13 ετών).

• Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες  που 
επηρεάζουν είναι: 
• η ύπαρξη γεύματος μπροστά στην TV
• η ανοιχτή TV κατά την επιστροφή από το 

σχολείο, 
• η ύπαρξη PC στο δωμάτιο, 
• το περιβάλλον της  γειτονιάς 



• Η συστηματική Φυσική 
Δραστηριότητα είναι 
αποδεδειγμένα ευεργετική 
για την υγεία των παιδιών



• Η καθιστική συμπεριφορά είναι παγκοσμίως 
ένας από τους σημαντικότερους επιβαρυντικούς 
για την υγεία παράγοντες.

• Εάν εφαρμόζονταν αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις που θα πετύχαιναν μείωση κατά 
10% ή 25% της σωματικής αδράνειας το 
αποτέλεσμα θα ήταν αντίστοιχα μείωση των 
θανάτων κατά >533,000 και >1.3 εκατομ.
θάνατοι παγκοσμίως ανά έτος.



Ελληνικές οδηγίες 
και δράσεις?

• Περισσότερη κίνηση και λιγότερη σωματική αδράνεια αποτελούν καθοριστικές συμπεριφορές για σωματική και ψυχική υγεία και ευρωστία, ενώ ταυτόχρονα 
προκύπτουν μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Για τους λόγους αυτούς οι παγκόσμιοι οργανισμοί (WHO, ACSM, ISPAH, ISBNPA, 
IOTF), εξέδωσαν και ανανεώνουν διαρκώς οδηγίες για παιδιά και εφήβους. Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται αφενός στη ΦΔ και ποσοτικοποιούνται σε: 

• ημερήσιο αριθμό βημάτων ή σε ώρες καθημερινής δραστηριότητας και σε αντίστοιχο επίπεδο έντασης, 

• αφετέρου στην καθιστική συμπεριφορά και ποσοτικοποιούνται σε: 

• ημερήσιες ώρες έκθεσης σε οθόνες και σε ώρες αδράνειας.

• Στην Ελλάδα παρόλο που τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε μελέτες με παιδιά και εφήβους είναι άκρως ανησυχητικά, και παρόλο που έχουν εκδοθεί οι 
ευρωπαϊκές οδηγίες ΦΔ το 2008, η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ της 26/11/2013 σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της 
υγείας σε όλους τους τομείς και η αντίστοιχη έκθεση απολογισμού το 2016 και το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 
αθλητισμό η επίσημη πολιτεία μοιάζει να είναι σε «αδράνεια»:

• δεν θεσπίζεται καθημερινή άσκηση στους Παιδικούς Σταθμούς και τα Νηπιαγωγεία,

• μειώνεται η άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο, 

• εξαφανίζεται από το Γυμνάσιο και το Λύκειο και 

• σε αντίθεση με όλο τον Δυτικό κόσμο δεν έχουν εκδοθεί επίσημες οδηγίες, αλλά κυρίως 

• δεν σχεδιάζονται δράσεις αναχαίτισης της σωματικής αδράνειας.



ActiveVoice
Συστάσεις ΣΑΒΥ

Τον Δεκέμβριο του 2013, το Συμβούλιο υιοθέτησε για πρώτη φορά συστάσεις σχετικά με την 
προώθηση της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ) σε όλους τους τομείς,  προτείνοντας την 
παρακολούθηση των επιπέδων και των πολιτικών ΦΔ, με τη χρήση ενός ευέλικτου πλαισίου 
παρακολούθησης και συγκεκριμένων δεικτών με την δημιουργία εθνικών κομβικών σημείων ΦΔ, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Τον Μάιο του 2014, το Συμβούλιο ψήφισε το 
πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017), το οποίο 
περιελάμβανε την δημιουργία Ομάδας Ειδικών που θα παρακαλουθεί την εφαρμογή του. Η 
αναγκαιότητα των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την ΦΔ με στόχο τη βελτίωση της υγείας κρίνεται 
επιτακτική μετά και από τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για τον Αθλητισμό του 2014 που 
παρουσιάζει ανυσυχητικές τάσεις σχετικά με την συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών σε ΦΔ.



ActiveVoice
Πολιτικές στην εκπαίδευση

Ποιές πολιτικές για τη ΦΔ εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης?

 Υποχρεωτικές ώρες φυσικής αγωγής (ΦΑ) στα σχολεία, εφαρμογή συνδυασμού υποχρεωτικών και 
προαιρετικών μαθημάτων ΦΑ

 Προγράμματα προώθησης της ΦΔ στα σχολεία: διαλείμματα για ΦΔ μεταξύ των μαθημάτων, 
διαλείμματα για ΦΔ στη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, εξωσχολικές δραστηριότητες

 Προγράμματα δραστήριας μετακίνησης προς και από το σχολείο, μέτρα που καθιστούν 
ασφαλέστερη τη μετάβαση στο σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο.

 Επιμόρφωση των καθηγητών φυσικής αγωγής







Οδηγίες 
για παιδιά 3-5 ετών
• ΦΔ: Τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα πρέπει να είναι φυσικά δραστήρια για 

180 λεπτά ημερησίως με οποιαδήποτε ένταση. Η διάρκεια αυτή 
προκύπτει αθροίζοντας μικρότερης διάρκειας δραστηριότητες στη 
διάρκεια της ημέρας που μπορεί να είναι δραστήριο παιχνίδι σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, δραστηριότητες που αναπτύσσουν κινητικές 
δεξιότητες και για παιδιά 5 ετών το λιγότερο 60 λεπτά ενεργού παιχνιδιού 
την ημέρα.

• ΚΣ: Για υγιή ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας  θα πρέπει  να 
ελαχιστοποιηθεί ο καθιστικός χρόνος δηλαδή η παρατεταμένη αδράνεια 
για περισσότερο από 1 ώρα/ημερησίως, κυρίως μάλιστα σε ώρες που θα 
έπρεπε να βρίσκονται έξω και να τρέχουν. Ο χρόνος «έκθεσης σε οθόνες» 
(τηλεόραση, Η/Υ, παιχνιδομηχανές, tablet, κ.α.), δεν πρέπει να ξεπερνάει 
την 1 ώρα ημερησίως.



Οδηγίες 
για παιδιά 5-11 ετών
• ΦΔ: Τα παιδιά αυτής της ηλικίας πρέπει να είναι φυσικά δραστήρια καθημερινά 

για 60 λεπτά/ημέρα με μέτρια έως υψηλή ένταση. Η συνολική διάρκεια μπορεί 
να προκύπτει αθροιστικά από μικρότερης διάρκειας δραστηριότητες στη 
διάρκεια της ημέρας, π.χ. παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο 30 λεπτά, + μετάβαση με τα 
πόδια στο σπίτι 10 λεπτά + ποδήλατο στη γειτονιά 20 λεπτά = 60 λεπτά. 
Εξυπακούεται ότι ημερήσια φυσική δραστηριότητα αντίστοιχης με την 
προτεινόμενη ένταση μεγαλύτερης διάρκειας από την προτεινόμενη αλλά όχι 
μεγαλύτερη από 180 λεπτά/ημέρα, έχει επιπλέον οφέλη για την υγεία. Το 
μεγαλύτερο μέρος της φυσικής δραστηριότητας πρέπει να είναι αερόβιας 
μορφής δηλαδή με μέτρια ένταση αλλά μεγαλύτερη και συνεχόμενη διάρκεια, 
ενώ τα κομμάτια υψηλής έντασης και μυϊκής και οστικής ενδυνάμωσης πρέπει 
να ενσωματώνονται και να πραγματοποιούνται τρείς φορές εβδομαδιαία. 

• ΚΣ: Περιορισμός έκθεσης σε οθόνες σε <2 ώρ./ημερ., παθητικής μεταφοράς 
(αυτοκίνητο) και παρατεταμένης αδράνειας εντός οικίας.  

• ΦΔ μέτριας έντασης: η συνομιλία είναι δυνατή (γρήγορο βάδισμα, βόλτα με ποδήλατο ή δραστήριο παιχνίδι) 

• ΦΔ υψηλής έντασης: αναπνοή ταχύτερη και με δυσκολία (τρέξιμο, κυνηγητό, ποδόσφαιρο ή μπάντμιντον)



Οδηγίες 
για παιδιά 12-17 ετών
• ΦΔ: Τα παιδιά αυτής της ηλικίας πρέπει να είναι φυσικά δραστήρια 

καθημερινά για 60 λεπτά/ημέρα με μέτρια έως υψηλή ένταση. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν ποικιλία αερόβιων 
δραστηριοτήτων και κάποιες από αυτές πρέπει να είναι υψηλής 
έντασης. Τρεις φορές την εβδομάδα κατ’ ελάχιστο τα παιδιά πρέπει 
να κάνουν προπόνηση ενδυνάμωσης και ενίσχυσης των οστών. 
Επιπλέον φυσική δραστηριότητα έχει επιπλέον οφέλη για την υγεία. 

• ΚΣ: Ελαχιστοποίηση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και έκθεσης σε 
οθόνες <2 ώρ./ημερ., διακοπή παρατεταμένων καθιστικών περιόδων 
όσο συχνότερα γίνεται. 



Γενικά για τις οδηγίες
• Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν υγιή αγόρια και κορίτσια ηλικίας, όλων των 

εθνικοτήτων, των φυλών ή των κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, εκτός και αν 
υπάρχουν συγκεκριμένοι ιατρικοί περιορισμοί που υπαγορεύουν το αντίθετο. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση αυτό είναι δυνατό, οι προτεινόμενες οδηγίες θα πρέπει 
να εφαρμόζονται και από παιδιά με αναπηρίες, σε συνεργασία με τους ειδικούς 
που ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους και γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιλεχτούν κατάλληλες φυσικές 
δραστηριότητες που να εκπληρώνουν το στόχο των οδηγιών. Στα παιδιά που δεν 
κάνουν κανενός είδους φυσική δραστηριότητα, η έναρξη της δραστηριότητας 
από χαμηλότερο από το προτεινόμενο επίπεδο είναι αποδεκτή καθώς οδηγεί σε 
σημαντικές προσαρμογές σε σχέση με την αδράνεια που υπήρχε μέχρι εκείνη τη 
στιγμή. Οι μικρές «δόσεις» φυσικής δραστηριότητας είναι καλύτερες και από 
ψυχολογικής πλευράς καθώς η αναμενόμενη ανταπόκριση από το παιδί είναι 
σαφώς ομαλότερη. Η προτεινόμενη μεθοδολογία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η 
παροχή μικρών «δόσεων» φυσικής δραστηριότητας και σταδιακή αύξηση πρώτα 
της διάρκειας, στη συνέχεια της συχνότητας και τελικά της έντασης.



Οδηγίες ΒΦΔ





Ευχαριστώ για την προσοχή σας


