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1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις 

1.1 Προαγωγή υγείας 

Προαγωγή υγείας, ορίζεται  η διαδικασία απόκτησης της 

δυνατότητας ελέγχου µε στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας.  Η 

προαγωγή υγείας είναι η επιστήµη και η τέχνη του να βοηθά κανείς τους 

πολίτες να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους προς µία θετική κατεύθυνση 

βελτίωσης της υγείας τους.  

Η 34η γενική συνέλευση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας  (Π.Ο.Υ.) 

που πραγµατοποιήθηκε το 1981, έθεσε σαν στρατηγική επιδίωξη το 

«Υγεία για όλους το έτος 2000» (Health For ΑΙΙ by the year 2000 - HFΑ 

2000) µε κύριους στόχους τον αναπροσανατολισµός των υπηρεσιών 

υγείας και την πρόληψη των νοσηµάτων και καταστάσεων υγείας µέσω 

της αναβάθµισης του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος και τη 

διαµόρφωση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών.    Για την επίτευξη , 

αυτών των στόχων, ο Π.Ο.Υ. θεσµοθέτησε το 1986 µε την διακήρυξη της 

Οττάβας, την πολιτική της Προαγωγής Υγείας (Health Promotion) που 

αποσκοπεί στην αναβάθµιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

στην ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην 

ανθρώπινη υγεία και στη διαµόρφωση υγιεινών στάσεων και 

συµπεριφορών. 

           Προσανατολισµένη στην κοινότητα και στις ανάγκες του κάθε το-

πικού πληθυσµού και διαποτισµένη από µια ουµανιστική αντίληψη για την 

υγεία και την αρρώστια, η Προαγωγή Υγείας έρχεται να καλύψει ένα κενό 

που µεγάλωνε συνεχώς τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση του ειδικού 

βάρους της σύγχρονης νοσοκοµειακής - θεραπευτικής ιατρικής. 

          Η Προαγωγή Υγείας σύµφωνα µε τη διακήρυξη του Π.Ο.Υ. είναι η 

διαδικασία µέσα στην οποία τα άτοµα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον 

έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν αποτελεσµατικά. Η 

άποψη αυτή απορρέει από µια ευρύτερη αντίληψη που ταυτίζει την υγεία 

µε τη δυνατότητα που έχει ένα άτοµο ή µια οµάδα, να µπορεί από τη µια 

να πραγµατοποιεί τις επιθυµίες του και να ικανοποιεί τις ανάγκες του και 
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από την άλλη να µεταβάλλει το περιβάλλον ή να προσαρµόζεται σ' αυτό. 

Συνακόλουθα, η υγεία θα πρέπει να θεωρείται σαν συντελεστής της 

καθηµερινής ζωής και όχι σαν αυτοσκοπός. Είναι δηλαδή µια θετική 

έννοια που δίνει έµφαση στις κοινωνικές και προσωπικές δυνατότητες και 

ικανότητες. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της διακήρυξης η προαγωγή υγείας:  

• Επικεντρώνεται περισσότερο στο σύνολο του πληθυσµού µέσα στο 

πλαίσιο της καθηµερινής του ζωής, παρά στα µεµονωµένα άτοµα 

που διατρέχουν κάποιο συγκεκριµένο κίνδυνο να αρρωστήσουν. 

Καθιστά τα άτοµα ικανά να αναλαµβάνουν αυθόρµητα ή 

οργανωµένα υπεύθυνη δράση για την υγεία τους, που όπως ήδη 

αναφέρθηκε, αποτελεί σηµαντικό συντελεστή της καθηµερινής τους 

ζωής. Η επιδίωξη αυτή απαιτεί πλήρη και συνεχή πρόσβαση στην 

πληροφόρηση για Θέµατα υγείας και τη µέγιστη δυνατή 

κοινοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών στο σύνολο του 

πληθυσµού. 

• Κατευθύνει τη δράση της προς όλους τους παράγοντες που 

καθορίζουν την υγεία. Κατά συνέπεια η Προαγωγή Υγείας, εκτός 

από τη στενή συνεργασία των υπηρεσιών υγείας, προϋποθέτει και 

τη συµβολή όλων των φορέων που σχετίζονται µε τους ευρύτερους 

αυτούς παράγοντες. 

• Συνδυάζει διάφορες αλλά συµπληρωµατικές µεθόδους ή τρόπους 

προσέγγισης, όπως την επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη νοµοθεσία, 

τα οικονοµικά µέτρα, τις οργανωτικές αλλαγές, την ανάπτυξη της 

κοινότητας καθώς και αυτογενείς τοπικές δραστηριότητες κατά των 

κινδύνων της υγείας. 

• Στοχεύει ιδιαίτερα στην αποτελεσµατική και ουσιαστική συµµετοχή 

του κοινού. Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάπτυξη επιδεξιοτήτων σε 

ατοµικό και συλλογικό επίπεδο που διευκολύνουν την αποσαφήνιση 

των προβληµάτων και τη λήψη των σωστών αποφάσεων. 

• Είναι µια ευρύτερη δραστηριότητα στο χώρο της υγείας και της 

κοινωνίας και όχι µια ιατρική υπηρεσία. Γι' αυτό, όλοι οι 

επαγγελµατίες της υγείας και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται µε την 
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Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της Προαγωγής Υγείας. 

 Μια από τις τεχνικές  που χρησιµοποιεί η προαγωγής υγείας  µε στόχο την 

τροποποίηση επιβλαβών για την υγεία στάσεων και συµπεριφορών είναι  

και η Αγωγή Υγείας. 

 

1.2 Αγωγή Υγείας 

Η Αγωγή Υγείας  προσδιορίζεται ως η αρχή µε την οποία άτοµα και οµάδες 

ανθρώπων µαθαίνουν να συµπεριφέρονται µε έναν τρόπο «πρόσφορο» και 

αποτελεσµατικό  για την προαγωγή, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας 

τους. Ο τελικός στόχος των µεθόδων Αγωγής Υγείας  είναι η θετική 

τροποποίηση της συµπεριφοράς. Η εκπαίδευση για την υγεία ξεκινά σε 

ατοµικό πρωτίστως επίπεδο.  Αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει τα άτοµα να 

λάβουν µέτρα για την  βελτίωση των καθηµερινών συνθηκών διαβίωσης, 

χρησιµοποιώντας προσωπικά ενδιαφέροντα και τάσεις.  

 

Συνοπτικά θα λέγαµε ότι η Αγωγή Υγείας είναι: «η διαδικασία εκείνη που 

βοηθάει τα άτοµα να παίρνουν αποφάσεις, να    υιοθετούν συµπεριφορές 

και να δρουν σύµφωνα µε τις ανάγκες που επιβάλλει  η προάσπιση και η 

προαγωγή της υγείας τους». 

          Ο ορισµός της Αγωγής Υγείας επιδέχεται µια ευρύτερη και µια 

αυστηρότερη ερµηνεία. Σύµφωνα µε την ευρύτερη ερµηνεία, η Αγωγή 

Υγεία αφορά όλες εκείνες τις εµπειρίες ενός ατόµου, µιας οµάδας ή µιας 

κοινότητας, που επιδρούν και επηρεάζουν τις αξίες, τις στάσεις, τις 

συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία. Αυτή η ευρύτερη, ερµηνεία 

αναγνωρίζει ότι πολλές εµπειρίες, θετικές και αρνητικές, επιδρούν στη 

σκέψη, στα αισθήµατα και στην πράξη των ανθρώπων. Γι’ αυτό και δεν 

περιορίζει το εύρος της δράσης της Αγωγής Υγείας µόνο σε σχεδιασµένες 

και οργανωµένες δραστηριότητες. 

          Σύµφωνα µε την αυστηρότερη ερµηνεία, ο όρος «Αγωγή Υγείας» 

κατά κανόνα σηµαίνει τις προγραµµατισµένες προσπάθειες που απο-
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σκοπούν στην προώθηση των βασικών στόχων της Αγωγής Υγείας στο 

πλαίσιο Προαγωγής Υγείας. Η δεύτερη αυτή ερµηνεία είναι και αυτή που 

χρησιµοποιείται περισσότερο στον ακαδηµαϊκό χώρο. 

          Με βάση το συγκεκριµένο αυτό περιεχόµενο, η Αγωγή Υγείας 

αποτελεί αναπόσπαστο και σηµαντικό κοµµάτι της Προαγωγής Υγείας, 

αλλά και ουσιαστική συνιστώσα της θεραπευτικής διαδικασίας και της 

σωστής χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών υγείας. 

Οι επιδιώξεις της Αγωγής Υγείας συγκεκριµενοποιούνται στους εξής 

βασικούς στόχους: 

1.      Ευαισθητοποίηση  

2.      Παροχή γνώσεων  

3.      Ιεράρχηση αξιών  

4.      Αλλαγή απόψεων  

5.      Λήψη αποφάσεων  

6.      Αλλαγή συµπεριφοράς  

7.      Αλλαγή περιβάλλοντος 

Τελική επιδίωξη της  Αγωγής Υγείας είναι να βοηθήσει το άτοµο να 

αναπτύξει µια αίσθηση ευθύνης για τις συνθήκες υγείας όσον αφορά τον 

εαυτό ως άτοµο,  µέλος της οικογένειας και της κοινωνίας.  

1.3 Η Αγωγή Υγείας στα Σχολεία 

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µια κατεξοχήν διαθεµατική 

δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση της σχολικής ζωής και 

τη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγµατικότητα. 

Σκοπός της Αγωγής Υγείας  στην σχολική εκπαίδευση είναι η προάσπιση, η 

βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της 

κοινωνικής ευεξίας των µαθητών, αφενός µε την ανάπτυξη των 
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κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου µε 

την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.  

Γενικοί στόχοι της Αγωγής Υγείας  στα σχολεία αποτελούν: 

• Η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και 

της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών 

• Η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού των νεαρών ατόµων.  

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαµόρφωση ατόµων µε κριτική 

ικανότητα.  

• Η µείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Ένα ολοκληρωµένο και καλά σχεδιασµένο πρόγραµµα Αγωγής Υγείας 

µπορεί και πρέπει να προσφέρει ένα πλαίσιο στήριξης και αποδοχής για 

τους µαθητές. Έτσι το σχολείο µε αφετηρία την Αγωγή Υγείας µπορεί να 

υιοθετήσει σταδιακά ένα ρόλο υποστηρικτικό και προληπτικό µειώνοντας 

τις πιθανότητες εκδήλωσης ακραίων µορφών συµπεριφοράς που θα 

εµπόδιζαν την αυτονοµία και την ποιότητα ζωής του µαθητή.  

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας τα σχολικά προγράµµατα 

Αγωγής Υγείας θα πρέπει:  

• Να επεκτείνονται χρονικά σε όλη τη διάρκεια σχολικής χρονιάς 

• Να εµπλέκουν ολόκληρο το σχολείο  

• Να είναι πολυεπίπεδα και πολυπαραγοντικά (εµπλέκουν σχολικό 

περιβάλλον, σχολικό πρόγραµµα, εξωσχολική ζωή του µαθητή, 

γονείς, κοινότητα) 

 

 Η Αγωγή Υγείας  συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα των περισσότερων 

σχολείων διεθνώς. Για παράδειγµα στις  ΗΠΑ, σε περίπου σαράντα 

πολιτείες  τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας αποτελούν βασική ενότητα στον 

γενικό εκπαιδευτικό κορµό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 
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Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Αγωγή Υγείας  αποτελείται από 

σχεδιασµένες «εκπαιδευτικές εµπειρίες», οι οποίες θα βοηθήσουν τους 

µαθητές να αποκτήσουν τις επιθυµητές στάσεις και πρακτικές απέναντι σε 

κρίσιµα ζητήµατα υγείας. Κάποια από αυτά είναι: η συναισθηµατική υγεία 

και η θετική εικόνα του εαυτού, η εκτίµηση, ο σεβασµός και η φροντίδα 

του ανθρώπινου σώµατος και των ζωτικών οργάνων του, η φυσική 

κατάσταση, αντιµετώπιση σηµαντικών παραγόντων κινδύνου όπως  

αλκοόλ, ο καπνός, η χρήση και η κατάχρηση ναρκωτικών, λανθασµένες 

αντιλήψεις και γνώσεις  για την υγεία ( κοµπογιαννιτισµός) , τα 

αποτελέσµατα της γυµναστικής στη σωµατική και ψυχική ευεξία, η 

διατροφή και ο έλεγχος του σωµατικού βάρους, οι σεξουαλικές σχέσεις, η 

επιστηµονική, κοινωνική και οικονοµική όψη της κοινοτικής και 

οικολογικής υγείας, οι µεταδοτικές και γενικευµένες ασθένειες 

συµπεριλαµβανοµένων και των σεξουαλικά µεταδιδόµενων νοσηµάτων, η 

πρόληψη των επιπτώσεων µαζικών καταστροφών, η οδική  ασφάλεια και 

κυκλοφοριακή αγωγή, η επιλογή του κατάλληλου ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού οι επιλογές για καριέρα σε τοµείς υγείας και 

περίθαλψης.  
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2. Η Αγωγή Υγείας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

2.1 Η πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

Ο θεσµός της Αγωγής Υγείας (Α.Υ.)  στο χώρο της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ξεκίνησε το 1995 και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση το 2001 

µε τη δηµιουργία Γραφείων Αγωγής Υγείας σε κάθε ∆ιεύθυνση και τον 

ορισµό Υπευθύνου σε κάθε Γραφείο.  

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε θέµατα που αφορούν 

την υγεία και ασφάλεια των µαθητών/τριών εφαρµόζει προγράµµατα 

Αγωγής Υγείας στα σχολεία µε στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της 

Υγείας αυτών. Για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας η Αγωγή Υγείας στα 

σχολεία είναι µια καινοτόµος δράση, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση 

της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της µε την κοινωνική πραγµατικότητα. 

Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της για τον περιορισµό των φαινοµένων 

εκείνων που απειλούν τη σωµατικά και ψυχική υγεία των νεαρών ατόµων 

και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισµό και στον αποκλεισµό από 

την αγορά εργασίας. 

 

Η εφαρµογή προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο να 

συµβάλλει πραγµατικά το σχολείο µέσα από την ενεργητική και βιωµατική 

µάθηση στην αλλαγή στάσης και συµπεριφορές των µαθητών/τριών, µε 

σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίµησης, της 

αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του µαθητή για 

την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. 

 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσµατικά όταν οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι συµπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται 

και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του 

ίδιου του σχολείου, ώστε το σχολείο να συµβάλλει πραγµατικά στην 

αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των µαθητών/τριών. 
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Η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το σχολείο, το µαθητή, τον 

εκπαιδευτή, τους γονείς και την κοινωνία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

πρέπει να είναι διαφορετικός και να επιζητείται η δηµιουργία µιας 

διαφορετικής σχέσης µε τον µαθητή, διότι τα προγράµµατα αυτά 

στηρίζονται σε νέες µεθόδους διδακτικής προσέγγισης που ενθαρρύνουν τη 

συµµετοχή του µαθητή και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, 

όπως η εξαγωγή συµπερασµάτων αξιολόγησης των συνεπειών και λήψη 

αποφάσεων. 

 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των στελεχών της 

εκπαίδευσης, οι σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της εργασίας σε κάθε 

τοµέα απαιτούν την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και τη στήριξη των 

εργαζοµένων µε περισσότερα εφόδια, ώστε να είναι αποτελεσµατικοί στο 

χώρο της εργασίας τους, να συµβάλλουν στην κάλυψη των ιδιαίτερων 

αναγκών τους, στον εκσυγχρονισµό του οργανισµού της εκπαίδευσης και 

στη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών.  

 

Για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικά αποδοτικού και 

ανθρώπινου σχολείου, το οποίο θα αναδεικνύει την προσωπικότητα και θα 

αναπτύσσει τις δεξιότητες του προσωπικού και των µαθητών/τριών, 

απαραίτητη είναι η ανάπτυξη µιας ιδιαίτερης πολιτικής και ο 

προγραµµατισµός κάποιων αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές έχουν σχέση µε το 

ήθος του σχολικού περιβάλλοντος, τη συµβατότητα µεταξύ του αναλυτικού 

και του αθέατου σχολικού περιβάλλοντος, τις µεθόδους διδασκαλίας και 

µάθησης, την ποιότητα της επικοινωνίας ανάµεσα σε όλα τα µέλη του 

οργανισµού, το άνοιγµα και την πρόσβαση του οργανισµού στην 

κοινότητα, την ανάπτυξη δηµιουργικών σχέσεων, την αναγνώριση της 

σηµασίας της ψυχικής, συναισθηµατικής κοινωνικής και σωµατικής υγείας, 

το σεβασµό στη διαφορετικότητα, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη. Γι΄ αυτό σύµφωνα µε το Υπουργείο θα 

πρέπει να αναπτυχθεί η  κατάλληλη υποδοµή και ατµόσφαιρα στο χώρο 

του σχολείου ώστε όλοι, µαθητές και εργαζόµενοι να νοιώθουν ασφάλεια, 

άνεση και ικανοποίηση όταν βρίσκονται σε αυτόν και το σχολείο να γίνει 

ένας χώρος όπου όλοι θα επιθυµούν να έρχονται καθηµερινά για να 

µάθουν, να εργαστούν, να δηµιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και να 
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οραµατιστούν. 

 

Ως µέθοδοι και τεχνικές Προγραµµάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας 

που εφαρµόζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

χρησιµοποιούνται οι "παθητικές" (η διάλεξη, η προβολή video ή ταινίας, οι 

διαφάνειες), οι µέθοδοι "ενεργητικής συµµετοχής" (έρευνα, συνεντεύξεις, 

ερωτηµατολόγια, κλπ) οι "βιωµατικές µέθοδοι" (η δραµατοποίηση, το 

θεατρικό παιχνίδι, το γράψιµο µιας ιστορίας, η συµβουλευτική, το 

διάγραµµα βιωµατικών εµπειριών, ο "καθρέπτης", η δηµιουργική έκφραση 

µε σχήµατα ζωγραφικής, η φωτογραφίες κλπ).  

 

Η αξιολόγηση κάθε προγράµµατος αναφέρεται στο περιεχόµενο, τις 

µεθόδους, την ικανοποίηση των συµµετεχόντων από το πρόγραµµα.Οι 

βασικές µέθοδοι αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται στα προγράµµατα 

Αγωγής Υγείας που εφαρµόζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων (ΥΠ. Ε.Π.Θ) είναι η οµαδική εργασία σε οµάδες 4-5 ατόµων 

και τα ερωτηµατολόγια. 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο, είναι 

γνωστό πως έχει θεσµοθετήσει θέση Υπευθύνων Αγωγής Υγείας (Α.Υ) και 

Περιβαλλοντικής Αγωγής (Π.Α) σε κάθε τοπική ∆/νση και έχει ιδρύσει και 

λειτουργεί 56 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Ταυτόχρονα, 

λειτουργούν 15 Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) και αναµένεται η 

λειτουργία 43 νέων. 

 

 Οι Υπεύθυνοι Α.Υ. και Π.Α. παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα 

αντίστοιχα προγράµµατα των σχολικών µονάδων της ∆/νσής τους : 

 

 

• ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους ∆/ντές σχολικών 
µονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα 
µε το θεσµικό πλαίσιο 

• λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές : επισκέπτονται τις σχολικές 

µονάδες και οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπαιδευτικών µε 

σκοπό την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα 

βιβλιογραφίας, µεθοδολογίας αλλά και για την µεταβίβαση / διάχυση 
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των πληροφοριών και γνώσεων από τα κάθε είδους επιµορφωτικά 

σεµινάρια και συναντήσεις που συµµετέχουν οι ίδιοι 

• βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασµό του προγράµµατος, 

ενθαρρύνοντας καινοτόµες προσεγγίσεις 

• ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς για επιστηµονικές συναντήσεις, 

σεµινάρια, ηµερίδες κα των τοµέων ευθύνης τους 

• συντονίζουν δράσεις παρουσίασης /εκδήλωση παρουσιάσεως 

εργασιών των σχολείων της ∆/νσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς 

• ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών 

µε τα Κ.Π.Ε. και τους Σ.Σ.Ν. της περιφερειακής ∆/νσης στην οποία 

ανήκουν, όπως και για τις δυνατότητες παρακολούθησης 

εκπαιδευτικού προγράµµατος σε άλλα Κ.Π.Ε.  

 

   2.2 Το Έργο των Συµβουλευτικών Σταθµών (ΣΣΝ) 

Λειτουργούν 15 Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) στις ∆ιευθύνσεις

Εκπ/σης: Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, ∆΄ Αθήνας, Ανατολικής

Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ∆υτικής

Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αχαΐας, Ρεθύµνου Κρήτης,

Ηρακλείου Κρήτης και Σάµου. 

  

Σκοπός της σύστασης των συµβουλευτικών σταθµών είναι η  

δηµιουργία θετικού κλίµατος στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί-

γονείς-µαθητές)τέτοιο που να µειώνει τους αιτιολογικούς παράγοντες 

παραβατικής συµπεριφοράς καθώς και η υποστήριξη δραστηριοτήτων 

πρόληψης µε τη συνεργασία του Σχολείου και την ευρύτερη 

κοινότητα.    

 

Επιµέρους στόχοι των συµβουλευτικών σταθµών αποτελούν:  

- Η εµψύχωση του καθηγητή στο ρόλο του εκπαιδευτή, διότι η 

ισορροπία του µαθητή περνά µέσα από ένα ισορροπηµένο καθηγητή.  

- Η στήριξη, ευαισθητοποίηση και η συµβουλευτική της οικογένειας. 

- Η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο συστηµάτων σχολείου και 
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οικογένειας συµβάλλοντας στην εξέλιξή τους σε µια πορεία µε κοινούς 

στόχους, συγκρότηση και συνοχή. 

- Η ανάπτυξη φιλικού κλίµατος στο σχολείο. 

- Η σύνδεση και αλληλοσυσχέτιση της σχολικής κοινότητας µε την 

ευρύτερη κοινότητα, σε µια δηµιουργική συνεργασία. 

- Η νέα γενιά προληπτικών προγραµµάτων  θα πρέπει να είναι 

βασισµένη ως επί το πλείστον στο ψυχοκοινωνικό µοντέλο και δίνει 

έµφαση στην εκπαίδευση  και εξάσκηση  και όχι µόνο στην παροχή 

πληροφοριών σε "παθητικούς δέκτες". 

 

Έργο των ΣΣΝ είναι: 

 

• η εποπτεία των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα σχολεία, εκ

µέρους διαφόρων κοινωνικών φορέων µετά από σχετική άδεια του

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

• η εφαρµογή προγραµµάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας για 

τους µαθητές, η ενηµέρωση και η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών 

αναγκών των σχολικών µονάδων, µέσω και της συνεργασίας, όταν 

είναι αναγκαία, µε άλλους δηµόσιους φορείς  υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας 

• η ενηµέρωση, η υποστήριξη  και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών  

• η οργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων, η συνεργασία µε φορείς

εκτός ΥΠ.Ε.Π.Θ. µετά από ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

• η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέµατα ψυχικής

υγείας 

• η εφαρµογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραµµάτων Αγωγής

Υγείας για τους µαθητές/τριες, η παραγωγή και διανοµή

εκπαιδευτικού υλικού, η συνεχής ενηµέρωση και επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτών που εφαρµόζουν σχετικά

προγράµµατα καθώς και η αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα

των αποτελεσµάτων εφαρµογής των προγραµµάτων σε επίπεδο

σχολείου και Νοµού. 

• η ενηµέρωση και η Συµβουλευτική Γονέων και η προληπτική

παρέµβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας, η δηµιουργία



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

15

οµάδων γονέων 

 

Με τη συµµετοχή τους οι γονείς ενηµερώνονται σε θέµατα που 

ενδιαφέρονται, ανταλλάζουν εµπειρία, συνειδητοποιούν ότι ο ρόλος 

του γονέα µαθαίνεται κάνοντας λάθη και αποκτώντας εµπειρία, 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εφήβου κατανοώντας τη 

συµπεριφορά του και ενισχύονται για να αντιδράσουν θετικά. Είναι 

γνωστό ότι και οι ίδιοι οι γονείς περνούν µια έντονη κρίση σε 

προσωπικό επίπεδο στο εξελικτικό στάδιο της εφηβείας των παιδιών 

τους. Τέλος η εκπαίδευση των γονέων στην οµάδα βοηθά την 

προσωπική τους ανάπτυξη, οι γονείς αποκτούν δεξιότητες, 

ενδυναµώνονται στο γονεϊκό τους ρόλο και γίνονται ουσιαστικά 

συµπαραστάτες και αποτελεσµατικοί συνεργάτες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Οι ΣΣΝ στοχεύουν: 

 Στη διευκόλυνση µαθητών/τριών που αντιµετωπίζουν προσωπικά, 

ψυχολογικά, οικογενειακά ή κοινωνικά προβλήµατα στο να 

αποκτήσουν βοήθεια µέσω της παρουσίας ειδικών στο χώρο του 

σχολείου 

Στον χειρισµό ορισµένων περιστατικών στο πλαίσιο του σχολείου 

Στην αναγνώριση της ύπαρξης ψυχοπαθολογικών προβληµάτων 

(κύρια κατάθλιψης και αγοραφοβίας) σε εφήβους που λόγω άγνοιας ή 

προκαταλήψεων του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος 

µένουν χωρίς βοήθεια 

 Στη διασύνδεση για παραποµπή περιστατικών σε δοµές ψυχικής 

υγείας 

Στη στήριξη του σχολικού πλαισίου στο χειρισµό δυσλειτουργικών 

καταστάσεων 

Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε 

να αποτελούν οµάδα στήριξης της συµβουλευτικής στο σχολείο 

 Στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την αναγνώριση, παραποµπή και 

εν µέρει χειρισµού περιστατικών.  
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2.2 Τα Κέντρα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Σήµερα λειτουργούν 56 Κ.Π.Ε.  τα οποία παρέχουν εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µιας (1) έως τεσσάρων (4) ηµερών σε µαθητικές 

οµάδες, οργανώνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για εκπαιδευτικούς, 

παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεµατικά δίκτυα 

σχολείων, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Η συµµετοχή των 

περιβαλλοντικών οµάδων και των εκπαιδευτικών των σχολείων στα 

προγράµµατά τους γίνεται σε συνεργασία µε τους Υπευθύνους Π.Α. 

των ∆/νσεων.  

Τα Κ.Π.Ε. έχουν ιδρύσει και λειτουργούν 30 Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα 

σε έκαστο των οποίων µπορούν να συµµετάσχουν έως 120 σχολικές 

µονάδες. 

Σχετική εγκύκλιος ενηµέρωσης αποστέλλεται στην αρχή κάθε 

σχολικής χρονιάς προς  όλες τις σχολικές µονάδες. 

Σηµειώνεται ότι κάθε περιβαλλοντική οµάδα µπορεί να επισκεφθεί 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς µέχρι 2 Κ.Π.Ε. και ότι ο 

Υπεύθυνος της ∆/νσης πρέπει να φροντίσει για την τήρηση αυτού 

του όρου. 

 

2.3 Πολιτιστικά Προγράµµατα  

 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο, 

έχει θεσµοθετήσει την θέση του Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεµάτων και 

Καλλιτεχνικών Αγώνων σε κάθε τοπική ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων 

και Καλλιτεχνικών Αγώνων στο πλαίσιο  των αρµοδιοτήτων τους: 

 

• επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες  
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• ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους ∆ιευθυντές για τις 

δυνατότητες υλοποίησης προγραµµάτων σύµφωνα µε το θεσµικό 

πλαίσιο  

• συµβάλλουν στον σχεδιασµό των προγραµµάτων  

• εµψυχώνουν και στηρίζουν τους µαθητές στην διαδικασία 

ανακάλυψης της γνώσης µέσα από την έρευνα, την ανάλυση-

σύνθεση των δεδοµένων και την βιωµατική προσέγγιση 

• διοργανώνουν εργαστήρια έκφρασης και δηµιουργίας 

• παρακολουθούν τα πολιτιστικά προγράµµατα των σχολικών 

µονάδων της ∆ιεύθυνσης στην οποία ανήκουν  

• οργανώνουν εκδήλωση µε την λήξη του σχολικού έτους, στην οποία 

παρουσιάζονται τα προγράµµατα των σχολείων της ∆ιεύθυνσης 

 

Παράλληλα οι Πολιτιστικοί Υπεύθυνοι επισκέπτονται τις σχολικές µονάδες 

και οργανώνουν συναντήσεις οµάδων εκπαιδευτικών µε σκοπό την 

ενηµέρωσή τους σε ζητήµατα βιβλιογραφίας, µεθοδολογίας αλλά και την 

µεταβίβαση / διάχυση των πληροφοριών και γνώσεων από τα κάθε είδους 

επιµορφωτικά σεµινάρια και συνέδρια, στα οποία συµµετέχουν οι ίδιοι. 

Με βάση το θεσµικό πλαίσιο, όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν και να αναπτύξουν κάποιο πρόγραµµα Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων, συγκροτούν µια µαθητική οµάδα, η οποία αναλαµβάνει 

την υλοποίηση ενός Πολιτιστικού Προγράµµατος. Για την επιλογή 

προγράµµατος οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν 

στην Θεµατολογία Πολιτιστικών Προγραµµάτων, η οποία παρατίθεται στο 

τέλος της εγκυκλίου. Τα Πολιτιστικά Προγράµµατα πραγµατοποιούνται µε 

ενδεχόµενη αναφορά και σχέση προς το αντίστοιχο Πρόγραµµα Σπουδών.    

Παράλληλα οι Πολιτιστικοί Υπεύθυνοι ενηµερώνουν τα σχολεία για την 

διεξαγωγή των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, 

συµβάλλουν ουσιαστικά στην προετοιµασία των Αγώνων σε περιφερειακό 

και πανελλήνιο επίπεδο, αναλαµβάνουν την οργάνωση των Περιφερειακών 

Μαθητικών Αγώνων στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, σε περίπτωση που η 

∆ιεύθυνσή τους αναλάβει αυτό το έργο, και συµµετέχουν ενεργώς στην 

διοργάνωση των εκδηλώσεων της Εβδοµάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης 

στην Αθήνα 
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2.4 Πανελλήνιοι µαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες: ένα αυτοτελές  
πολιτιστικό πρόγραµµα   

 

Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδέονται άµεσα µε τα 

Πολιτιστικά  Προγράµµατα, καθώς αποτελούν ένα ευρύ αυτοτελές 

πρόγραµµα µε πανελλήνια εµβέλεια και συµµετοχή. Συγκεκριµένα: 

• Αποτελούν ένα ολοκληρωµένο, πολυδιάστατο και πολυδύναµο 

Πολιτιστικό Πρόγραµµα που κινητοποιεί και αξιοποιεί δηµιουργικά 

την εκπαιδευτική κοινότητα, συνεγείροντας παράλληλα δυνάµεις 

κοινωνικές και πολιτιστικές µε την ανάδειξη και την καλλιέργεια  των  

δεξιοτήτων των µαθητών. 

• Η προετοιµασία και η υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων 

σχετικών µε παραστάσεις Αρχαίου ∆ράµατος και Σύγχρονου Θεάτρου 

ή Καραγκιόζη, µε εκδηλώσεις  Μουσικής και Χορού και µε την 

Ζωγραφική δίνουν την δυνατότητα εµπειρίας στα αντικείµενα αυτά 

και περαιτέρω εξοικείωσης ως προς  την συµµετοχή στους 

διάφορους τοµείς  των  Πανελληνίων  Μαθητικών  Καλλιτεχνικών  

Αγώνων. Με τον τρόπο αυτόν ένα  Πολιτιστικό Πρόγραµµα είναι το 

πρώτο σκαλοπάτι για µελλοντική συµµετοχή τόσο των µαθητών όσο 

και των εκπαιδευτικών  και παρουσίαση  σε µία πανελλήνια 

διοργάνωση, όπως είναι οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί 

Αγώνες. Παράλληλα το σχολείο πραγµατώνει τον διττό του ρόλο: 

χώρος παιδείας  και  χώρος πολιτισµού, δηλ. καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας και ανάδειξης νέων πρωτότυπων ιδεών και τάσεων. 

• Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, στην 

δεκατριάχρονη πορεία τους, έχουν καταδείξει ότι οι µαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν, έχουν την ευκαιρία να βιώσουν το 

σχολείο της χαράς, της δηµιουργίας, της ελεύθερης καλλιτεχνικής 

έκφρασης, της επικοινωνίας, της αισθητικής απόλαυσης και της 

ψυχαγωγίας. 
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2.5 Προγράµµατα eTwinning  

 

 Το «eTwinning», η καινοτόµος δράση µε επίσηµη έναρξη τον 

Ιανουάριο του 2005, η οποία για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική 

δράση του προγράµµατος eLearning και πλέον εντάσσεται στο Πρόγραµµα 

για τη ∆ιά Βίου Μάθηση (2007-2013 - Απόφαση αρ. 1720/2006/EC 1 της 

15 Νοεµβρίου 2006), αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από 

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες µέσω του ∆ιαδικτύου. Πλούσιο 

πληροφοριακό υλικό για τη διάδοση της δράσης στην ελληνική 

εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει στον ελληνικό ιστότοπο 

http://www.etwinning.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την 

υλοποίηση eTwinning συνεργασιών, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 801-11-

38946. Η κεντρική ευρωπαϊκή πύλη µέσω της οποίας υλοποιούνται οι 

συνεργασίες, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.etwinning.net.  

 Από την έναρξη της δράσης έχουν εγγραφεί περισσότερα από  είκοσι 

οκτώ χιλιάδες σχολεία από 28 Ευρωπαϊκά κράτη. Σε αυτό συνέβαλε 

σηµαντικά (πέραν της καινοτοµίας που προσφέρει η ιδέα της ηλεκτρονικής 

αδελφοποίησης σχολείων) η απλότητα της όλης διαδικασίας και η 

αµεσότητα της δράσης.  

 Θα πρέπει να τονιστεί η συµπληρωµατικότητα του eTwinning µε τα 

υπόλοιπα σχολικά προγράµµατα (Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, 

Αγωγή σταδιοδροµίας κ.α.). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο ανάδειξης της εργασίας των εµπλεκόµενων 

εκπαιδευτικών µε τα προαναφερθέντα προγράµµατα, εκτός των ορίων της 

χώρας µας. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο 

πρόγραµµα µε το eTwinning, να χρησιµοποιήσουν τα εργαλεία που τους 

παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν µε 

συναδέλφους τους στην Ε.Ε., αλλά και να δηλώσουν συµµετοχή στους 

Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισµούς eTwinning που διεξάγονται κάθε 

χρόνο. 
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 Με βάση τα παραπάνω, για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, το 

πλαίσιο λειτουργίας δίνει στους εκπαιδευτικούς τις παρακάτω δυνατότητες 

συµµετοχής: 

 α) Ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί eTwinning συνεργασία όποτε αυτός 

κρίνει, µε διάρκεια η οποία συµφωνείται µε το αδελφοποιηµένο σχολείο και 

ουσιαστικά δεν έχει πάνω ή κάτω όριο. Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού 

είναι αυτές που οριοθετούνται από την ιδιότητα του παιδαγωγού, το 

πλαίσιο της καλής συνεργασίας µε τον ευρωπαίο συνάδελφό του, τους 

κανονισµούς λειτουργίας της δράσης όπως αυτοί αναφέρονται στο 

www.etwinning.net, καθώς και από την Απόφαση αρ. 1720/2006/EC 1  της 

15 Νοεµβρίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου  

σχετικά µε τη ∆ιά Βίου Μάθηση.    

 Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται συµπλήρωση 

ωραρίου αλλά ούτε και υπερωρίες, αν έχει ήδη συµπληρωµένο ωράριο.  

Τέλος, δεν έχει την υποχρέωση να παραδώσει, παρουσιάσει οποιοδήποτε 

έργο έχει δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, αλλά έχει κάθε 

δικαίωµα να συµµετάσχει στους διαγωνισµούς για τα εθνικά και ευρωπαϊκά 

βραβεία eTwinning. 

 β) Ο εκπαιδευτικός, για να τεκµηριώσει δικαίωµα συµπλήρωσης 

ωραρίου ή υπερωριακής απασχόλησης, ακολουθεί τη διαδικασία η οποία 

έχει προδιαγραφεί για τα προγράµµατα της Περιβαλλοντικής Αγωγής, 

Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδροµίας και Comenius και έχει τις 

υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν στην α’ παράγραφο. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς εγκρίνεται η συµµετοχή του εκπαιδευτικού 

σε eTwinning πρόγραµµα από τον ∆ιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων 

της σχολικής µονάδας και στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά (η 

φόρµα υποβολής και οι σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν εγκαίρως στον 

επίσηµο ελληνικό ιστότοπο της δράσης (www.etwinning.gr) προκειµένου οι 

περιφερειακοί πρεσβευτές του eTwinning να εισηγηθούν για την έγκρισή 

του από την Επιτροπή Σχολικών ∆ραστηριοτήτων που λειτουργεί σε κάθε 

∆ιεύθυνση.   
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Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταγράφουν την πορεία του έργου τους µε 

τη βοήθεια του εργαλείου ‘Κάρτα Προόδου’ περιοδικά σε διµηνιαία βάση. 

Στο τέλος του σχολικού έτους, ο εκπαιδευτικός οφείλει να υποβάλλει 

αίτηση ώστε να αξιολογηθεί για την Ετικέτα Ποιότητας. Η Εθνική Υπηρεσία 

Υποστήριξης µπορεί να ζητήσει από τον εκπαιδευτικό αναφορά για την 

πορεία του έργου του. 

 Οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σε ένα έργο eTwinning, δικαιούνται 

συµπλήρωση του εβδοµαδιαίου διδακτικού τους ωραρίου κατά δύο (2) 

ώρες. Όταν έχουν συµπληρώσει το διδακτικό τους ωράριο µε αντικείµενα 

διδασκαλίας, µπορούν να απασχολούνται µε αντίστοιχη υπερωριακή 

αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εάν οι εκπαιδευτικοί 

υλοποιήσουν και δεύτερο ή περισσότερα έργα eTwinning, δεν δικαιούνται 

επιπλέον συµπλήρωση του ωραρίου τους ή υπερωριακή απασχόληση.  

Για κάθε έργο δεν είναι δυνατό να διατεθούν συνολικά περισσότερες από 

τέσσερις (4) ώρες εβδοµαδιαίως  ανά σχολική µονάδα. 

 

2.6 Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τη ∆ια Βίου Μάθηση (Comenious – 
Leonardo da Vinci) 

Tα σχολεία της χώρας µας υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράµµατα που 

απευθύνονται στη σχολική εκπαίδευση, όπως το Comenius και το Leonardo 

da Vinci, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. 

Το Comenius αποτελεί το πρώτο τοµεακό πρόγραµµα του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος για τη ∆ια Βίου Μάθηση, το οποίο εγκρίθηκε µε την αρ. 

1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου.  Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της 

εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητάς της µέσω της ενθάρρυνσης 

της διακρατικής συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

Στο πλαίσιο του Comenius τα σχολεία µπορούν να χρηµατοδοτηθούν για τη 

δηµιουργία σχολικών συµπράξεων (διµερών & πολυµερών) και την 

κινητικότητα µαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης της 

σύµπραξης.  Για την προετοιµασία µιας σύµπραξης υπάρχει η δυνατότητα 
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πραγµατοποίησης προπαρασκευαστικής επίσκεψης, η οποία µπορεί να 

χρηµατοδοτηθεί κατόπιν αίτησης κι έγκρισης. 

Επιπλέον, τα σχολεία µπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φιλοξενήσουν 

στο ίδρυµά τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό ως 

βοηθούς (η δράση αυτή δεν χρηµατοδοτείται).  

Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επωφεληθούν από τη δράση ατοµικής 

κατάρτισης και να λάβουν χρηµατοδότηση για την παρακολούθηση 

σεµιναρίου στο εξωτερικό. 

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Εθνική 

Μονάδα Συντονισµού (ΕΜΣ) του προγράµµατος, η οποία βρίσκεται στο 

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών,  στο τηλεφωνικό κέντρο 2103726000 ή 

2103726349 κα Σ.Σωτηροπούλου. Επίσης,  στην επίσηµη ιστοσελίδα της 

ΕΜΣ http://www.iky.gr, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr 

και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/comenius_en.ht

ml   

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα Συντονισµού, ενώ οι 

ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να µελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων για να ενηµερωθούν για τις καταληκτικές ηµεροµηνίες, καθώς 

και τον Οδηγό για τους Αιτούντες.  Τα αναφερόµενα κείµενα  µε τα έντυπα 

των αιτήσεων, δηµοσιεύονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΜΣ. 

Οι µετακινήσεις εκπαιδευτικών και µαθητών στο εξωτερικό που 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και δραστηριοτήτων, εγκρίνονται από τον Περιφερειακό 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης.  Η διαδικασία από την έγκριση ενός σχολικού 

σχεδίου έως την αίτηση κι έγκριση των µετακινήσεων που απορρέουν από 

αυτό, περιγράφεται στην εγκύκλιο αρ. 75145/ΙΑ/11-7-2007, η οποία έχει 

κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία. 

Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci στοχεύει στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης και αποτελεί το 

τρίτο τοµεακό πρόγραµµα του ευρωπαϊκού προγράµµατος για τη ∆ια Βίου 

Μάθηση.   
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Τα ΕΠΑΛ, τα ειδικά ΕΠΑΛ,  οι ΕΠΑΣ καθώς και τα ΤΕΕ (µέχρι τέλη 2008) 

µπορούν να υποβάλουν πρόταση για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της 

κινητικότητας του προγράµµατος Leonardo da Vinci για τοποθέτηση σε 

οργανισµούς επαγγελµατικής κατάρτισης ή σε επιχειρήσεις του εξωτερικού 

νέων σε αρχική ή συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση. 

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Εθνική 

Μονάδα Συντονισµού (ΕΜΣ) του προγράµµατος, η οποία είναι η 

Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. στο τηλεφωνικό κέντρο 2106245300 / 

πρόγραµµα Leonardo da Vinci.   Επίσης, στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΜΣ 

http://www.ep-katartisi.gr, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ 

http://www.ypepth.gr και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonardo_en.ht

ml  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να µελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων, καθώς και τις Οδηγίες για τους Αιτούντες, τα οποία είναι 

δηµοσιευµένα µαζί µε τα έντυπα των αιτήσεων στην προαναφερόµενη 

ιστοσελίδα.  

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην παιδαγωγική οµάδα υλοποίησης 

ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius ή Leonardo da Vinci, µπορούν να 

κάνουν χρήση του µειωµένου ωραρίου που προβλέπεται από την 

Υπουργική Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992 για την ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση και Γ1/377/865/18-9-92 για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, 

δηλαδή 2 ώρες ανά εκπαιδευτικό και µέχρι 4 συνολικά για το σχολείο την 

εβδοµάδα, όπως ακριβώς ισχύει για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και 

την Αγωγή Υγείας.  Επειδή στην παιδαγωγική οµάδα συνήθως συµµετέχουν 

περισσότεροι από 2 εκπαιδευτικοί, οι ώρες µοιράζονται σε περισσότερα 

άτοµα. 
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3. Θεµατολογία και ∆ιαδικασία Υλοποίησης προγραµµάτων 

Μετά από 13 χρόνια εφαρµογής της Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχουν 

υλοποιηθεί πληθώρα προγραµµάτων αγωγής υγείας, τα οποία κυρίως 

βασίστηκαν στην δηµιουργική διάθεση δασκάλων και µαθητών. 

Η σχολική αγωγή υγείας στην Ελλάδα υλοποιείται από τις κατά τόπους 

σχολικές διευθύνσεις αγωγής υγείας, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες 

γραµµές του υπουργείου εθνικής παιδείας και θρησκευµάτων. Για την 

περίοδο 2007-2008 η πολιτική του υπουργείου υπαγόρευσε την υλοποίηση 

προγραµµάτων αγωγή υγείας  στα ακόλουθα θέµατα: 

• Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά) 

• Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, µεσογειακή αναιµία, καρδιαγγειακά 

νοσήµατα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον, σεξουαλικώς 

µεταδιδόµενα νοσήµατα, καρκίνος. 

• Στοµατική υγιεινή. 

• Ατυχήµατα και ασφάλεια. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιµετώπιση άγχους και φόβου. 

• Αντιµετώπιση Πένθους. 

• Αυτοεκτίµηση, Αυτοσυναίσθηµα και Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων. 

• Συναισθηµατική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και αντιµετώπιση 

προβληµάτων. 

• Εφηβεία, συµπεριφορές και αντιλήψεις. 

• ∆ιαπροσωπικές σχέσεις. 

• Ανθρώπινα δικαιώµατα και δηµοκρατία. 

• Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδική Ασφάλεια. 

Η εκπαίδευση στα γυµνάσια και λύκεια της χώρας γίνεται εκτός σχολικού 

ωραρίου και εκτός τάξης, συνήθως µε την εθελοντική συµµετοχή 15-20 

µαθητών από όλες τις τάξεις. Το µάθηµα είναι διαδραστικό και βιωµατικό, 

καθώς η κάθε οµάδα µαθητών (µε τον καθηγητή σε ρόλο συντονιστή) 

επιλέγει ένα από τα παραπάνω θέµατα και εργάζεται από κοινού πάνω σε 

αυτά για έναν ολόκληρο χρόνο συλλέγοντας πληροφορίες, κάνοντας 

παρουσιάσεις στην τάξη, εκτυπώνοντας πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια, 

µπλουζάκια, κτλ) οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, καλώντας 

εξειδικευµένους οµιλητές να παρουσιάσουν αναλυτικότερα το υπό µελέτη 
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θέµα, οργανώνοντας ηµερίδες, κ.τ.λ. Η χρηµατοδότηση των 

προγραµµάτων αυτών είναι πολύ µικρή (περίπου 70-80 euro ), ενώ ο 

καθηγητής, που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραµµα, πληρώνεται κανονικά 

για τις υπερωρίες του. 

Στο πλαίσιο του Β’ κοινοτικού πλαισίου στήριξης, υπήρξαν κάποια 

προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 

συνεργασία µε το κέντρο έρευνας σε θέµατα ισότητας και το εθνικό ίδρυµα 

νεότητας, από τα οποία προέκυψε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (το 

οποίο όµως δεν έχει ακόµα ανανεωθεί από την εποχή που εκδόθηκε για 

πρώτη φορά) µε την ακόλουθη θεµατολογία:    

• Πρόγραµµα : «Στηρίζοµαι στα πόδια µου», επρόκειτο για πρόγραµµα 

µε υλικό που εκδόθηκε το 1996 σε συνεργασία µε το ΕΠΙΨΥ και 

θέµα την εκπαίδευση στις κοινωνιοψυχολογικές δεξιότητες όπως: 

Λήψη αποφάσεων, Συναισθήµατα, Ταυτότητα και αυτοεκτίµηση, 

Κατανόηση των επιρροών, Αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Το 

πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε τη µέθοδο που αναφέραµε νωρίτερα µε 

τη διαφορά ότι υπήρχαν επιδοτούµενα εκπαιδευτικά σεµινάρια για 

τους καθηγητές που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να το διδάξουν και 

τελικά είχαν επιλεγεί να συνεργαστούν µε το πρόγραµµα. 

• Αλκοόλ (Κ. Τσαρούχας, Αλκοόλ, Ένα σκληρό Ναρκωτικό, Άγκυρα 

2001). 

•  AIDS (Κ. Τσαρούχας AIDS, Όλη η αλήθεια, Εκδόσεις Αλήθεια 1997) 

• Ναρκωτικά (Κ. Τσαρούχας, Η διεθνής των Ναρκωτικών, Ελληνικά 

Γράµµατα, 1997) 

• Αγωγή καταναλωτή στα σχολεία (Έκδοση Ινστιτούτου ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, 2001). 

• Κυκλοφοριακή Αγωγή – Ατυχήµατα (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού). 

• Στοµατική Υγιεινή(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού). 

• Καρδιαγγειακά Νοσήµατα – Φυσική Άσκηση (Ινστιτούτο Υγείας του 

Παιδιού). 

• Οδηγός Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, Πρότυπο Πρόγραµµα 

«Αλκοόλ και Ατύχηµα» (Κ. Σώκου, Ελληνικά Γράµµατα, 1999). 
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• ∆ιατροφή και Υγεία για µαθητές λυκείου (Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, 2000). Το πρόγραµµα αυτό περιλάµβανε εκπαίδευση γενικά 

στη διατροφή, στις διαιτητικές συνήθειες, στη σωµατική άσκηση και 

αγωγή καταναλωτή, ενώ παράλληλα προβλεπόταν κάποιες ατοµικές 

και οµαδικές διαδραστικές ασκήσεις βιωµατικού τύπου. 

 

Τα παραπάνω προγράµµατα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’  κοινοτικού 

πλαισίου στήριξης, µε την απαραίτητη χρηµατοδότηση των εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων των καθηγητών, ενώ η υλοποίηση του προγράµµατος γινόταν 

µε την ακόλουθη σειρά: 

α. Σχεδιασµός  

Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών ∆ραστηριοτήτων έχει ως εξής:  

Με την έναρξη του σχολικού έτους ο ∆ιευθυντής του σχολείου ενηµερώνει 

τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρµογής 

προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν 

να υλοποιήσουν κάποιο πρόγραµµα, συγκροτούν την εθελοντική µαθητική 

οµάδα, η οποία µπορεί να αποτελείται: 

 από κανονικό σχολικό τµήµα 

 από οµάδα µαθητών /τριών διαφορετικών τµηµάτων  

 από µαθητές του σχολείου σε συνεργασία µε µαθητές άλλου 

σχολείου. 

 

Όταν συγκροτηθεί η οµάδα, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν σε συνεργασία µε 

τους µαθητές/τριες το θέµα του προγράµµατος. Σε ό,τι αφορά στην 

επεξεργασία των θεµάτων, υπενθυµίζουµε τις βασικές αρχές που 

εφαρµόζονται στα προγράµµατα των σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

είναι: η διεπιστηµονική θεώρηση, η βιωµατική προσέγγιση, το άνοιγµα του 

σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δηµοκρατικού διαλόγου και η 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Μετά την επιλογή του θέµατος 

προχωρούν στον σχεδιασµό του προγράµµατος που περιλαµβάνει τον 

τίτλο, τα υποθέµατα, τους στόχους, το περιεχόµενο, την µεθοδολογία, το 
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χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης µε τα 

αναλυτικά προγράµµατα, το ηµερολόγιο προγραµµατισµού 

δραστηριοτήτων, τα ονοµατεπώνυµα των εκπαιδευτικών και των µαθητών 

που θα συµµετέχουν, καθώς και τις ανάγκες για οικονοµική υποστήριξη 

(αναλώσιµα και άλλα υλικά του προγράµµατος, µετακινήσεις, έκδοση και 

τελική εκδήλωση παρουσίασης του προγράµµατος).  

β. Έγκριση 

Τα συµπληρωµένα έντυπα υλοποίησης προγραµµάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων θα πρέπει να εγκριθούν από τον ∆ιευθυντή και τον 

Σύλλογο ∆ιδασκόντων της σχολικής µονάδας, ή των σχολικών µονάδων σε 

περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια να υποβληθούν στους 

αντίστοιχους Υπευθύνους της τοπικής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

προκειµένου αυτοί να εισηγηθούν για την έγκρισή τους και τη 

χρηµατοδότησή τους (µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες καθενός από τα 

προγράµµατα) από την Επιτροπή  σχολικών δραστηριοτήτων της 

∆ιεύθυνσης. 

 Ειδικότερα για το eTwinning, ο έλεγχος των έργων θα γίνει από τους 

πρεσβευτές της δράσης (απόφαση 96236/ΚΓ/5-9-2007) και την Εθνική 

Υπηρεσία Υποστήριξης, η οποία εδρεύει στο ΥΠΕΠΘ. Στη συνέχεια, τα έργα 

θα υποβληθούν στις αντίστοιχες Επιτροπές Σχολικών ∆ραστηριοτήτων από 

τους πρεσβευτές του eTwinning, προς έγκριση. 

Οι Υπεύθυνοι των σχολικών δραστηριοτήτων  της τοπικής ∆ιεύθυνσης 

Εκπαίδευσης και ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας ελέγχουν την 

υλοποίηση του εγκεκριµένου από την Επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων 

προγράµµατος. Οφείλουν επίσης να παρακολουθούν, να υποστηρίζουν και 

να αξιολογούν τα υλοποιούµενα προγράµµατα ευθύνης τους και µετά από 

σχετική άδεια από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. να οργανώνουν 

επιµορφωτικές συναντήσεις, ιδιαίτερα µε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 

προηγούµενη εµπειρία στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων ή σε 

συνεργασία µε τµήµατα  πανεπιστηµίων, Σχολικούς συµβούλους, Κ.Π.Ε., το 

Π.Ι., Ο.Τ.Α., µη κυβερνητικούς φορείς κ.λπ.  

γ. ∆απάνες υλοποίησης 
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Οι δαπάνες της πραγµατοποίησης  των προγραµµάτων βαρύνουν τις 

πιστώσεις του ΚΑΕ 5274 και το συνολικό ποσό είτε κατανέµεται ανά 

πρόγραµµα µε βάση τις ανάγκες είτε χρησιµοποιείται για την συνολική 

προβολή - παρουσίαση των δράσεων και των τελικών τους προϊόντων στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς. Για την εκκαθάριση των αντιστοίχων 

παραστατικών, την ευθύνη έχουν οι οικονοµικές υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης 

Εκπαίδευσης. Το συνολικό ποσόν της χρηµατοδότησης των προγραµµάτων 

κατανέµεται ποσοστιαία (%) στις 4 κατηγορίες σχολικών δραστηριοτήτων, 

ανάλογα µε τον αριθµό προγραµµάτων της κάθε κατηγορίας. Αν το 

πρόγραµµα δεν υλοποιηθεί σύµφωνα µε το σχέδιο που υποβλήθηκε, η 

επιχορήγηση και οι υπερωρίες δεν καταβάλλονται, ενώ, αν έχουν ήδη 

καταβληθεί, επιστρέφονται. 

 

δ. ∆ιάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραµµάτων – 

απασχόληση Εκπαιδευτικών 

Η διάρκεια ενός προγράµµατος σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής 

Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων µπορεί να είναι από  δυο 

(2) έως έξι (6) µήνες. Η διάρκεια ενός προγράµµατος σχολικών 

δραστηριοτήτων Αγωγής Σταδιοδροµίας ή ενός προγράµµατος eTwinning 

(ώστε να τεκµηριωθεί, όπως αναλύεται παρακάτω, δικαίωµα συµπλήρωσης 

ωραρίου ή υπερωριακής απασχόλησης) δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

πέντε (5) µηνών.  

Για κάθε πρόγραµµα διατίθεται εβδοµαδιαίως ένα δίωρο. Κάθε 

εκπαιδευτικός και κάθε µαθητής µπορούν να συµµετέχουν µέχρι και σε δύο 

(2) προγράµµατα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις 

δραστηριότητες µπορεί να διατεθεί ένα διήµερο προκειµένου να  γίνει 

παρουσίαση των προγραµµάτων. 

 Τα προγράµµατα στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση υλοποιούνται εκτός του 

ωρολογίου προγράµµατος. Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση υλοποιούνται 

εντός και εκτός ωρολογίου προγράµµατος, ανάλογα µε το αν εντάσσονται 

ή όχι στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. Τα προγράµµατα στην πρωτοβάθµια 
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εκπαίδευση υλοποιούνται βάσει της Φ.12.1/545/85812/Γ1 Υ.Α. της 

31.08.2005.  

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις Γ2/4867/28-8-1992, Γ2/6411/29-11-

1994 και Γ2/4915/16-9-96: 

i. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην παιδαγωγική οµάδα υλοποίησης 

του προγράµµατος µπορούν είτε να κάνουν χρήση του µειωµένου 

ωραρίου, είτε να αναλάβουν το πρόγραµµα, πλέον του εργάσιµου 

ωραρίου τους, ως υπερωρίες.  

ii. Κάθε εκπαιδευτικός δικαιούται, µέχρι 2 ώρες υπερωρία ανά 

πρόγραµµα την εβδοµάδα και µπορεί να συµµετάσχει µέχρι και σε 

δύο το πολύ προγράµµατα  (δηλ. 2+2=4 ώρες συνολικά την 

εβδοµάδα) και 

iii. Σε κάθε πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν µέχρι δύο 

εκπαιδευτικοί δηλαδή ο µέγιστος αριθµός υπερωριών ανά 

πρόγραµµα είναι 4 ώρες .  

 

ε. Συνεργασίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ µε άλλους φορείς 

Προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων µπορούν να υλοποιηθούν 

σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαδικασίες στα 

πλαίσια οποιουδήποτε προγράµµατος εγκεκριµένης συνεργασίας του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε άλλους κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς φορείς, 

δηµόσιους οργανισµούς, φορείς τοπικής ή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, 

Α.Ε.Ι. κ.ά, οι οποίοι µπορούν µε τα δικά τους µέσα να στηρίξουν το έργο 

των εκπαιδευτικών των σχολείων καθώς επίσης και στα πλαίσια υλοποίησης 

προγραµµάτων διεθνών συνεργασιών. Για οποιαδήποτε συνεργασία µε 

φορείς ή φυσικά πρόσωπα µέσα στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη  του 

∆ιευθυντή κάθε σχολικής µονάδας, µετά από σχετική έγκριση της αρµόδιας 

∆ιεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (∆ιεύθυνση Σπουδών Α’/θµιας και Β’/θµιας). 

     

 Παρά τις όποιες προσπάθειες, η παύση της χρηµατοδότησης αυτών των 

προγραµµάτων από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο στήριξης, είχε ως φυσικό 
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επακόλουθο τη σταδιακή αδρανοποίηση τους, µε αποτέλεσµα στις τοπικές 

σχολικές διευθύνσεις αγωγής υγείας να µείνει µόνο το εκπαιδευτικό υλικό, 

το οποίο µετά από µια οχταετία φαντάζει ως αναχρονιστικό, αν αναλογιστεί 

κανείς τις εξελίξεις στον επιστηµονικό τοµέα. «Η αγωγή υγείας στα σχολεία 

επαφίεται στο φιλότιµο και το µεράκι των καθηγητών», όπως αναφέρει 

τοπικός υπεύθυνος αγωγής υγείας. 
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4. Το θεσµικό πλαίσιο για την Αγωγή Υγείας στην Ελλάδα  

 Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων σχολικών 

δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδροµίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεµάτων) ισχύει η βασική Υπουργική 

Απόφαση Γ2/4867/28-8-1992,(ΦΕΚ 629 τ. Β/23-10-1992), όπου για πρώτη 

φορά ορίζεται ο θεσµός, οι κατηγορίες, το περιεχόµενο και ο τρόπος 

υλοποίησης των Σχολικών ∆ραστηριοτήτων.  

Για τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και 

Πολιτιστικών θεµάτων ισχύουν, επίσης: 

1. Η Υ.Α Φ.12.1/545/85812/Γ1 της 31.08.2005 (ΦΕΚ 1280 τ.Β/13-9-2005) 

µε θέµα: «Γενίκευση εφαρµογής του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης 

στην Α’/βάθµια Εκπαίδευση» 

2. Η Υ.Α. Φ 484 /62 /Γ2 /4877 (ΦΕΚ 797 τ.Β/20-12-1990) µε θέµα: 

«Ανάθεση διδασκαλίας- Ωριαία αντιµισθία - Συµπλήρωση υποχρεωτικού 

ωραρίου» 

3. Η Υ.Α. Γ1/377/865 (ΦΕΚ577/23-9-1992) µε θέµα: «Ένταξη των 

Σχολικών ∆ραστηριοτήτων στην  Α’/θµια Εκπαίδευση» 

4. Το Π.∆.35 (ΦΕΚ 11 τ.Α/4-2- 1991) µε θέµα: «∆ιδασκαλία Προαιρετικών 

µαθηµάτων στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και άλλες Σχολικές Μονάδες 

Β΄/θµιας Εκπαίδευσης». 

  

 Ειδικότερα, για τις Σχολικές ∆ραστηριότητες κατά τοµέα, ισχύει το 

παρακάτω θεσµικό πλαίσιο:  

 

1. Αγωγή Σταδιοδροµίας 

      Η Αγωγή Σταδιοδροµίας ορίστηκε ως διακριτή κατηγορία Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων µε την Υπουργική Απόφαση Γ2/455/7-2-2000 (ΦΕΚ 161 

τ. Β΄/16-2-2000), η οποία συµπληρώνει τη βασική Υπουργική Απόφαση 

Γ2/4867/28-8-1992. 
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2. Αγωγή Υγείας και Περιβαλλοντική Αγωγή 

α. Περιβαλλοντική Αγωγή 

1. Ο Ν. 1946/91 (ΦΕΚ 69 τ.Α/14-5-1991) µε θέµα: «Επέκταση 

Περιβαλλοντικής    Εκπαίδευσης στα σχολεία  της  Α’/θµιας Εκπαίδευσης». 

 2. Ο Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 τ.Α/31-7-1990) άρθρο 111 µε θέµα: 

«Χρηµατοδότηση Προγραµµάτων    Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

3.  Η Υ.Α. 60991/Γ7/19-6-2006 µε θέµα: «∆ιαδικασίες στελέχωσης και  

καθήκοντα των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.) και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π Ε)» 

4.  Ο Ν. 2986 /2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-2-2002) µε θέµα: «Οργάνωση 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης»    

5.  Η Υ.Α. 47587/57/16-5-03 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/3-6-2003) µε θέµα 

«Συνεργασίες ΥΠ.Ε.Π.Θ. Θεσµικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και Σχολείων µε Ανώτατα & Ερευνητικά Επιστηµονικά  Ιδρύµατα, άλλους 

κυβερνητικούς φορείς και µη κυβερνητικές οργανώσεις» 

6. Σε ό,τι αφορά σε Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

ισχύει η Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 

 

β. Αγωγή Υγείας  

1. Η Υ.Α.  7668 / Γ2 18-12-1997 (ΦΕΚ 1153 τ. Β /29-12-1997)  

µε θέµα: «Η Αγωγή του καταναλωτή στις σχολικές δραστηριότητες» 

2. Η Υ.Α. 8976 /Γ2 29-11- 1995 µε θέµα: «Καθορισµός 

καθηκόντων και υποχρεώσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας»  

 

3. Πολιτιστικά Θέµατα και Καλλιτεχνικοί Αγώνες 
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Η Υ.Α. 60990/Γ7/19-06-2006 (ΦΕΚ126 τ.ΠΑΡ/13-07-2006) µε θέµα: 

«Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών 

Αγώνων Α’/βάθµιας και Β’/βάθµιας Εκπαίδευσης» 

Η Υ.Α  68282/Γ7/06-07-2006 µε θέµα: «Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων 

Πολιτιστικών Θεµάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Α’/βάθµιας και Β’/θµιας 

Εκπαίδευσης».  

Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000) άρθρο 14,  παράγραφος 10, 

που αφορά στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες 

Η Υ.Α Φ.12/773/77094/Γ1/ 28-07-2006 (ΦΕΚ 1139 τ. Β /23-08-

2006) µε θέµα: «Αναµόρφωση Ωρολογίων Προγραµµάτων στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο».  

 

4.  e Twinning 

1. H Y.A. 96235/ΚΓ/5-9-2007 µε θέµα: «Σύσταση Εθνικής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης» 

2. H Y.A. 96236/ΚΓ/5-9-2007 µε θέµα: «∆ηµιουργία µη 

αµειβόµενου Σώµατος Περιφερειακών Πρεσβευτών στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής ∆ράσης  e Twinning για τη χρονική περίοδο από Σεπτέµβριο 

2007 έως ∆εκέµβριο 2008» 

3. Η υπ’ αριθµ. 108942/Γ7/3-10-2007 Εγκύκλιος µε θέµα: 

«Ευρωπαϊκό πρόγραµµα e Twinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση –

Συνεργασίες σχολείων στην Ευρώπη 

 

Comenious – Leonardo da Vinci 

 Η υπ’αριθµ. 1720/2006/ΕΚ / 15-11-2006 Απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  µε θέµα: «Θέσπιση Προγράµµατος 

∆ράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης» 

 

 Όλες οι παραπάνω Eγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Nόµοι και 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, µπορούν να αναζητηθούν στις οικείες ∆ιευθύνσεις 

Εκπαίδευσης. 
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5. Η Πολιτική για τη Προαγωγή Υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η κοινή αντίληψη και πεποίθηση των κρατών – µελών ότι αντιµετωπίζουν 

κοινά  προβλήµατα στον τοµέα της υγείας ( γήρανση πληθυσµού, κρίση 

ασφαλιστικών συστηµάτων) και κοινές απειλές (βιοτροµοκρατία, αναβίωση 

µεταδοτικών νοσηµάτων) οδήγησε, παρά την παραδοχή ότι «η υγεία 

παραµένει ζήτηµα του κάθε κράτους» στην αναγνώριση της προαγωγής 

υγείας ως σηµαντικής και καθοριστικής παραµέτρου για την ευηµερία και 

την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχ το 1992, έβαλε την δηµόσια 

υγεία στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  άρθρο 129 της 

συνθήκης  αναφέρεται ειδικά στην προστασία της δηµόσιας υγεία και ιδίως 

στην πρόληψη και συγκεκριµένα αναφέρει:  

«Η κοινότητα συµβάλλει στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

προστασίας της ανθρώπινης ζωής ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ 

των κρατών- µελών και εάν είναι απαραίτητο, ενισχύοντας τη δράση τους. 

Η δράση της Κοινότητας αφορά στην πρόληψη των ασθενειών και κυρίως 

αυτών που θεωρούνται µεγάλη µάστιγα, συµπεριλαµβανοµένης και της 

τοξικοµανίας, ευνοώντας την έρευνα σχετικά µε τα αίτια και την µετάδοσή 

τους, καθώς και την ενηµέρωση και την εκπαίδευση στον τοµέα της υγείας. 

Οι απαιτήσεις στον τοµέα της προστασίας της υγείας αποτελούν 

συνισταµένη των άλλων πολιτικών της Κοινότητας». 

 

Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των πολιτών της 

καταδεικνύεται επίσης από την διακριτή και λεπτοµερή αναφορά, στην 

∆ηµόσια Υγεία, της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Η αναφορά στην ∆ηµόσια 

Υγεία γίνεται σε διάφορα άρθρα της συνθήκης,  κυρίως όµως στα άρθρα 3 

και 152. Ιδιαίτερα στο άρθρο 152 ορίζεται ότι:  

«Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και δράσεων 

της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του 

ανθρώπου. Η δράση της Κοινότητας, η οποία συµπληρώνει τις εθνικές 

πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της ∆ηµόσιας Υγείας, καθώς και στην 

πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις µορφές της και στην 

αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση αυτή 
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καλύπτει την καταπολέµηση των µεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον 

τοµέα της υγείας, ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτιών τους, της 

µετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενηµέρωση και την 

διαπαιδαγώγηση στον τοµέα της υγείας. Η Κοινότητα συµπληρώνει τη 

δράση των κρατών –µελών για τη µείωση της βλάβης που προκαλούν στην 

υγεία τα ναρκωτικά, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και της 

πρόληψης». 

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας 

 

Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τη στρατηγική για την δηµόσια 

υγεία, της περιόδου 2000-2008, που εστιάζει σε τρεις προτεραιότητες 

(COM 2000/285 τελικό): 

1) Βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης για την 

υγεία, που να απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνίας. 

Εφαρµογή ενός συνεκτικού συστήµατος ενηµέρωσης για την 

υγεία, το οποίο να παρέχει στους αρµόδιους χάραξης 

πολιτικής, στους επαγγελµατίες στο χώρο της υγείας και στο 

ευρύ κοινό τα βασικά στοιχεία και τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας τους. 

2) Θέσπιση ενός µηχανισµού ταχείας αντίδρασης για την 

αντιµετώπιση των µεγάλων απειλών κατά της υγείας. 

Ανάπτυξη ενός µηχανισµού ταχείας και αποτελεσµατικής 

αντίδρασης για την αντιµετώπιση των απειλών κατά της 

∆ηµόσιας Υγείας που προέρχονται, από λοιµογόνους 

παράγοντες. 

3) Αντιµετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας 

Βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσµού, µέσω 

της µείωσης των πρόωρων θανάτων και  της αντιµετώπισης 

σηµαντικών παραγόντων κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό 
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επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που 

µπορούν να επηρεάσουν την υγεία, ιδίως των παραγόντων 

που αφορούν στον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή και η 

σωµατική δραστηριότητα, καθώς και των περιβαλλοντικών 

παραγόντων, όπως η έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, 

στην ηχορύπανση ή στη χηµική µόλυνση. 

Επιπλέον στις 6 Απριλίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση για τη 

θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της υγείας και της 

προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013. Η κύρια 

καινοτοµία αυτού του προγράµµατος έγκειται στη συνδυασµένη 

προσέγγιση ως προς την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, µε 

σκοπό να αξιοποιηθούν οι συνέργιες και να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα των ενεργειών, που σχετίζονται µε µια σειρά τοµέων υγείας. 

Το  πρόγραµµα περιλαµβάνει στόχους ταξινοµηµένους σε τρεις κατηγορίες: 

o Στόχοι που αφορούν κοινές δράσεις και συνέργειες. 

o Στόχοι του προγράµµατος δηµόσιας υγείας. 

o Στόχοι που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. 

1) Ενίσχυση συνεργειών µε άλλους τοµείς 

Οι στόχοι που αφορούν ενίσχυση των συνεργειών, µέσω κοινών 

ενεργειών και µέσων, είναι: 

• Προστασία των πολιτών από τους κινδύνους και τις απειλές, 

όπως για παράδειγµα απειλές για την υγεία, που έχουν 

επιπτώσεις στην κοινωνία συνολικά, µη ασφαλή προϊόντα, 

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, κ.ά. 

• Αύξηση της ικανότητας των πολιτών να λαµβάνουν 

συνειδητές  αποφάσεις σε θέµατα υγείας. 

• Ένταξη των στόχων της πολιτικής που εφαρµόζεται στους 

τοµείς της υγείας και των καταναλωτών και σε άλλες 

κοινοτικές πολιτικές. 

2) Ενίσχυση δράσεων υγείας 

Οι στόχοι που αφορούν στο πρόγραµµα δηµόσιας υγείας είναι: 

• Η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία. 

• Η προώθηση πολιτικών, που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο 

ζωής. 
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• Η συµβολή στη µείωση της επίπτωσης σηµαντικών νόσων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η συµβολή στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων και 

αποδοτικότερων συστηµάτων υγείας. 

• Η υποστήριξη των ανωτέρω στόχων µε την παροχή 

πληροφοριών για θέµατα υγείας και τη διενέργεια σχετικών 

αναλύσεων. 

3) Προστασία του καταναλωτή 

Οι στόχοι που αφορούν στο πρόγραµµα δράσης για την 

προστασία του καταναλωτή είναι: 

• Καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών και των αγορών. 

• Καλύτερη νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. 

• Βελτίωση των διαδικασιών επιβολής και παρακολούθησης και 

των µέσων έννοµης προστασίας. 

• Καλύτερα ενηµερωµένοι, εκπαιδευµένοι και υπεύθυνοι 

καταναλωτές. 

 

Επιπλέον στις 23 Οκτωβρίου του 2007, σύµφωνα µε την απόφαση 

1350/2007/ΕΚ, εγκρίθηκε µία νέα στρατηγική µε τίτλο «Μαζί για την 

Υγεία: Μία Στρατηγική Προσέγγιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008-

2013». 

Η νέα στρατηγική θεσπίζει ένα ευρύ στρατηγικό πλαίσιο δράσης σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζει τις κατευθύνσεις για την επόµενη 

δεκαετία. Οι δράσεις που καλύπτει δεν αφορούν µόνο στον τοµέα της 

υγείας, αλλά και σε όλους τους τοµείς της πολιτικής για την υγεία. Η 

προτεινόµενη στρατηγική συµβάλλει στο να αποκτήσει η υγεία µεγαλύτερη 

σηµασία στο πλαίσιο άλλων πολιτικών, δίνοντας έµφαση στη σχέση µεταξύ 

της υγείας και της οικονοµικής ευηµερίας και  αναγνωρίζοντας το δικαίωµα 

των ατόµων να έχουν λόγο σε θέµατα που αφορούν στην υγεία τους και 

στη φροντίδα υγείας που λαµβάνουν. 

Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται σε τέσσερις αρχές, οι οποίες αποτελούν 

τη βάση για τους τρεις στρατηγικούς στόχους, που θα βρίσκονται στο 

επίκεντρο της προσοχής τα επόµενα χρόνια.  
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1η Αρχή : Στρατηγική µε βάση κοινές αξίες για την υγεία 

 Τον Ιούνιο του 2006 το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσίευσε 

δήλωση σχετικά µε τις κοινές αξίες και αρχές που πρέπει να διέπουν τα 

συστήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι 

γενικές αξίες της καθολικότητας, της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη, 

της ισοτιµίας και της αλληλεγγύης. 

Η µείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την υγεία αποτελεί µία από τις 

προτεραιότητες του προγράµµατος. Παρά το γεγονός ότι η ζωή πολλών 

Ευρωπαίων είναι καλύτερη και µεγαλύτερη σε διάρκεια, σε σχέση µε τις 

παλαιότερες γενεές, υπάρχουν µεγάλες ανισότητες µεταξύ, αλλά και στο 

εσωτερικό των κρατών- µελών. Για παράδειγµα, το προσδόκιµο ζωής κατά 

τη γέννηση για τις γυναίκες παρουσιάζει διαφορές της τάξης των 9 ετών 

µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 13 ετών για τους άνδρες. 

Τα ποσοστά της βρεφικής θνησιµότητας σε ορισµένες χώρες είναι έως και 

έξι φορές µεγαλύτερα. Το νέα στρατηγική θα πρέπει να συµβάλλει στον 

εντοπισµό των ανισοτήτων και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών στην προσπάθεια αντιµετώπισής τους. 

2η Αρχή: « Η υγεία είναι το µεγαλύτερο αγαθό» 

Η υγεία του πληθυσµού είναι προϋπόθεση για την οικονοµική 

παραγωγικότητα και ευηµερία. Το 2005, τα Έτη Υγιούς Ζωής  

συµπεριλήφθηκαν στους διαρθρωτικούς δείκτες της Λισαβόνας, γεγονός 

που υπογράµµισε τη σηµασία του προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού µε 

καλή υγεία ως κύριου παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης. 

Οι δαπάνες για την υγεία αποτελούν  οικονοµική επιβάρυνση, αλλά το 

πραγµατικό κόστος για την κοινωνία είναι οι άµεσες και έµµεσες δαπάνες, 

που συνδέονται µε την κακή κατάσταση υγείας λόγω µη επαρκών 

επενδύσεων στους σχετικούς τοµείς. Εκτιµάται ότι η ετήσια οικονοµική 

επιβάρυνση λόγω της στεφανιαίας νόσου ενδέχεται να αντιστοιχεί στο 1% 

του ΑΕΠ και το κόστος των ψυχικών διαταραχών στο 3-4% του ΑΕΠ  

(Λευκή Βίβλος Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της Ε.Ε για τη 
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περίοδο 2008-2013, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες 

23.10.2007) 

 

Η αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής µε την πρόληψη των ασθενειών και 

την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση των προκλήσεων της στρατηγικής της  Λισαβόνας, όσον 

αφορά στην κοινωνία της γνώσης και στη βιωσιµότητα των δηµόσιων 

οικονοµικών. 

 

3η Αρχή: «Συµπερίληψη» της υγείας σε όλες τις πολιτικές 

Η πολιτική για την υγεία δεν είναι η µόνη πολιτική που αποσκοπεί στην 

προστασία της δηµόσιας υγείας. Και άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, όπως για παράδειγµα η 

περιφερειακή και περιβαλλοντική πολιτική, η φορολογία του  καπνού, οι 

κανονιστικές ρυθµίσεις που διέπουν τα φαρµακευτικά προϊόντα και τα 

τρόφιµα, η υγεία των ζώων, η έρευνα και καινοτοµία στον τοµέα της 

υγείας, ο συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, η υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία καθώς και ο συντονισµός των αρµόδιων 

οργανισµών και υπηρεσιών για τις εισαγωγές.  

Ο συντονισµός µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, έχει καθοριστική σηµασία 

για την εφαρµογή µιας ισχυρής κοινοτικής πολιτικής για την υγεία. Η 

συµπερίληψη της υγείας σε άλλες πολιτικές σηµαίνει επίσης συµµετοχή 

νέων εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνάψει εταιρικές σχέσεις για 

την προώθηση των στόχων της στρατηγικής µε µη-κυβερνητικές 

οργανώσεις, τη βιοµηχανία, τους ακαδηµαϊκούς κύκλους και τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης. 

4η Αρχή: Ενδυνάµωση της φωνής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 

αφορά την υγεία σε παγκόσµιο επίπεδο  

Σε παγκοσµιοποιηµένο  κοινωνικό γίγνεσθαι είναι πλέον  δύσκολο να 

διαχωριστούν οι εθνικές ενέργειες ή οι ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από την παγκόσµια πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να 
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συµβάλλει στην προαγωγή της παγκόσµιας υγείας µέσω της διάδοσης των 

αξιών, της πείρας και της εµπειρογνωµοσύνης της. Με τη δράση της µπορεί 

να στηρίξει τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί η συνοχή µεταξύ των 

εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών υγείας για την επίτευξη των 

παγκόσµιων στόχων υγείας. 

Με βάση τις αρχές που προαναφέρονται, οι στόχοι που επιδιώκονται µέσω 

των δράσεων του προγράµµατος 2008-2013 είναι: 

• Επίτευξη υψηλού επιπέδου σωµατικής και ψυχικής υγείας, καθώς 

και µεγαλύτερης  ισότητας σε θέµατα υγείας σε ολόκληρη την 

Κοινότητα. 

• Πρόληψη των ασθενειών και διαταραχών και  εξάλειψη των 

πηγών κινδύνου για την υγεία µε σκοπό την καταπολέµηση της 

νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιµότητας.  

• Απόκτηση και διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά µε την 

υγεία. 

 

Η υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος θα γίνει µέσω της 

δηµιουργίας και λειτουργίας ενός µόνιµου συστήµατος παρακολούθησης 

της υγείας. Το σύστηµα αποσκοπεί στην παραγωγή συγκρίσιµων 

πληροφοριών, σχετικά µε την υγεία και τη συµπεριφορά του πληθυσµού, 

τις ασθένειες και τα συστήµατα υγείας. Θα  βασίζεται σε πανευρωπαϊκούς 

δείκτες που συµφωνούνται από κοινού, όσον αφορά τον ορισµό τους, τη 

συλλογή στοιχείων και τη χρήση τους. Το σύστηµα θα είναι 

συµπληρωµατικό προς τις δραστηριότητες του κοινοτικού στατιστικού 

προγράµµατος και τις εργασίες που εκτελούνται στις κοινοτικές υπηρεσίες 

και σε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και ο 

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( 

http://ec.europa.eu/health). 

 

Τα κράτη- µέλη πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στην εφαρµογή της 

στρατηγικής. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει 

ένα νέο µηχανισµό δοµηµένης συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ των 

κρατών- µελών. Ο µηχανισµός αυτός θα περιλαµβάνει µία νέα δοµή, όπου  
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τα κράτη-µέλη θα αντικαθιστούν ορισµένες από τις υφιστάµενες επιτροπές. 

Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τα ζητήµατα προτεραιότητας, θα καθορίσει 

δείκτες, θα παρέχει κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις, θα προωθήσει 

την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, θα εκτιµήσει την πρόοδο και θα παρέχει 

ευκαιρίες δραστηριοποίησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 

Επιτροπή, επίσης θα υποστηρίξει τη δράση των κρατών -µελών 

αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις και αξιοποιώντας την πείρα οργάνων, 

όπως το φόρουµ για την υγεία, το ευρωπαϊκό φόρουµ για το αλκοόλ και 

την υγεία και την πλατφόρµα για τη διατροφή, τη σωµατική άσκηση και 

την υγεία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των πολιτών µε τη διενέργεια διεξοδικών αξιολογήσεων των 

κινδύνων. Η αξιολόγηση των κινδύνων παρέχει τις επιστηµονικές 

συµβουλές, στις οποίες βασίζονται οι προτάσεις της Επιτροπής, σχετικά µε 

µέτρα και πολιτικές που µπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την 

ασφάλεια των πολιτών ή να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι 

Κοινοτικές διαδικασίες επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης,  βασίζονται στις 

αρχές της επιστηµονικής αριστείας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας.  
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6.Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας 

 «Υγεία για Όλους µέχρι το 2000» 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Π.Ο.Υ. H. Mahler, πεπεισµένος ότι ο Π.Ο.Υ. θα 

έπρεπε να προωθήσει τη δική του δράση για τη βελτίωση της κατάστασης 

της υγείας των κατατρεγµένων, ήταν ο εµπνευστής της στρατηγικής «Υγεία 

για Όλους µέχρι το 2000». Η στρατηγική αυτή ήταν η συνέχεια της 

∆ιακήρυξης που υιοθετήθηκε στη ∆ιάσκεψη της Alma – Ata το 1978 για 

την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, στην οποία υπογραµµίζεται ότι η 

πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί µέρος τόσο του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας, όσο και της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 

είναι το µέσο για την καθιέρωση ενός επιπέδου υγείας αποδεκτό από 

όλους.  

Η στρατηγική «Υγεία για Όλους» βασίστηκε στις πέντε ακόλουθες αρχές: 

• Στην ισότητα στην παροχή και κατανοµή της φροντίδας υγείας. 

• Στην ενεργό συµµετοχή του πληθυσµού στην υγειονοµική 

ανάπτυξη. 

• Στην παραδοχή ότι η προαγωγή υγείας και η πρόληψη των 

ασθενειών πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα και αναγνώριση 

όπως η θεραπεία. 

• Στην παραδοχή ότι η τεχνολογία θα πρέπει να βασίζεται σε 

στέρεες επιστηµονικές βάσεις και το κόστος της να είναι προσιτό. 

• Στην παραδοχή ότι όλοι οι τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας έχουν άµεση επίδραση στην υγεία. 

Στο Ευρωπαϊκό γραφείο του Π.Ο.Υ. η νέα στρατηγική «Υγεία για Όλους 

µέχρι το 2000» εγκρίθηκε το 1980 στην 34η Περιφερειακή Επιτροπή για 

την Ευρώπη και το 1984 υιοθετήθηκαν 38 στόχοι µαζί µε ένα κατάλογο 

δεικτών ως κριτήρια αξιολόγησης της προόδου. Το 1991 οι στόχοι και οι 

δείκτες αναθεωρήθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
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εποχής. Για την εξασφάλιση της εφαρµογής των στόχων αποφασίστηκε η 

συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση των στόχων κάθε τρία 

χρόνια. Τα αποτελέσµατα της τελευταίας (1997) αξιολόγησης έδειξαν ότι 

δεν επιτεύχθηκαν πλήρως οι στόχοι των προηγούµενων αξιολογήσεων. Οι 

στόχοι που είχαν τεθεί ίσως ήταν περισσότερο φιλόδοξοι απ΄ότι θα έπρεπε, 

ενώ πολλοί από αυτούς δεν ανταποκρινόντουσαν στις ιδιαίτερες ανάγκες 

των χωρών, δεδοµένου ότι πολλές χώρες είχαν επιτύχει καλύτερα 

αποτελέσµατα πολύ πριν την υιοθέτηση τους, ενώ για άλλες χώρες οι 

στόχοι ήταν πολύ πέρα από τα προβλήµατα που έπρεπε άµεσα να 

αντιµετωπιστούν (Κρεµαστινού, 2007).  

 Υγεία για όλους στον 21ο αιώνα «Υγεία 21» 

Η λήξη του « Υγεία για Όλους το 2000» και η ανάγκη για προσαρµογή της 

παγκόσµια πολιτικής υγείας στις σηµερινές απαιτήσεις οδήγησαν την 48η 

παγκόσµια συνέλευση υγείας το 1995 να υιοθετήσει την απόφαση 

WHA48.16 µε στόχο την ανάπτυξη µιας νέας Παγκόσµιας Πολιτικής Υγείας 

που να ανταποκρίνεται στις αλλαγές και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η 

πολιτική «Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα» όπως διαµορφώθηκε το Μάιο 

του 1998 στην 51η Παγκόσµια Συνέλευση Υγείας είχε στόχο την 

πραγµατοποίηση του οράµατος «Υγεία για όλους». 

 Συγκεκριµένα οι στόχοι της νέας στρατηγικής συνοψίζονται στη συνέχεια: 

1. Μείωση του χάσµατος του συνολικού επιπέδου υγείας µεταξύ των 

κρατών – µελών.  

2. Ισότητα στην Υγεία, µε την µείωση του χάσµατος στην υγεία µεταξύ 

των διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών τάξεων. 

3. Υγιές ξεκίνηµα, µε τη βελτίωση της υγείας των νεογνών, βρεφών και 

παιδιών. 

4. Βελτίωση της υγείας των νέων. 

5. Βελτίωση της υγεία των ατόµων άνω των 65 ετών. 

6. Βελτίωση της ψυχικής υγείας. 
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7. Μείωση µεταδοτικών νοσηµάτων.  

8. Μείωση των χρονίων νοσηµάτων. 

9. Μείωση των κακώσεων από βία και ατυχήµατα. 

10.Υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον.  

11.Υγιεινότερος τρόπος ζωής. 

12.Μείωση των επιπτώσεων από καπνό, αλκοόλ και ναρκωτικά. 

13.Υγιείς κοινωνικά, φυσικά και εργασιακά χώροι διαµονής. 

14.Πολυτοµεακή ευθύνη για την υγεία. 

15.Ολιστική αντιµετώπιση των υπηρεσιών υγείας. 

16.Ποιότητα φροντίδας. 

17.Χρηµατοδότηση των υπηρεσιών µε βάση της ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα. 

18.Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.  

19.Έρευνα και γνώση για την υγεία. 

20.Κινητοποίηση εταίρων για την υγεία. 

21.Ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών για την 

στρατηγική «Υγεία 21».  
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Σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα σχολικής υγείας 

µπορεί να αποδειχτεί µία από τις περισσότερο αποτελεσµατικές επενδύσεις, 

που µπορεί να κάνει ένα έθνος για την παράλληλη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Π.Ο.Υ προωθεί τα 

σχολικά προγράµµατα υγείας ως ένα στρατηγικό µέτρο για την πρόληψη 

σηµαντικών κινδύνων για την υγεία µεταξύ των νέων και µε απώτερο 

στόχο να εµπλέξει τον εκπαιδευτικό τοµέα στις προσπάθειες για την αλλαγή 

των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών που 

επηρεάζουν τους κινδύνους για την υγεία.  

Η πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ για την παγκόσµια σχολική υγεία, έχοντας την 

αρχή της στο 1995, επιδιώκει να κινητοποιήσει και να ενδυναµώσει την 

προαγωγή υγείας και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό, 

περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη 

βελτίωση της υγείας των µαθητών, του σχολικού προσωπικού, των 

οικογενειών και άλλων µελών της κοινότητας µέσα από το σχολείο.  

Ένας από τους στόχους της πρωτοβουλίας του Π.Ο.Υ για την παγκόσµια 

σχολική υγεία είναι η αύξηση του αριθµού των σχολείων, που µπορούν 

πραγµατικά να αποκαλούνται “Σχολεία Προαγωγής της Υγείας”. Αν και οι 

ορισµοί διαφέρουν, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις περιστάσεις, ένα 

σχολείο προαγωγής της υγείας µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σχολείο 

που συνεχώς ενδυναµώνει τη δυναµική του ως ένα υγιές πλαίσιο 

διαβίωσης, µάθησης και εργασίας. 

Η στρατηγική των προγραµµάτων του Π.Ο.Υ περικλείεται στα παρακάτω: 

• Στην έρευνα για τη βελτίωση των σχολικών προγραµµάτων υγείας: 

Η αξιολόγηση της έρευνας και της γνώµης των ειδικών αναλύεται 

και αξιοποιείται για την περιγραφή της φύσης και της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων σχολικής υγείας. 

• Στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για τη στήριξη της βελτίωσης 

των σχολικών προγραµµάτων υγείας: Γενικεύεται η τεχνογνωσία 

που ενσωµατώνει την έρευνα και τη γνώµη των ειδικών αναφορικά 

µε τη φύση, τη στόχευση και την αποτελεσµατικότητα των σχολικών 

προγραµµάτων υγείας. Κάθε τεχνοκρατικό κείµενο, συµβάλλει σε 

µεγάλο βαθµό στην ανάδειξη ενός σηµαντικού προβλήµατος υγείας, 
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προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 

σχολικής υγείας και παρέχει καθοδήγηση για την ενοποίηση των 

πολλαπλών πλευρών του προβλήµατος.  

• Στην ενδυνάµωση των εθνικών προσπαθειών: Προωθείται η 

συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και υγειονοµικών αρχών και 

παρέχεται βοήθεια στις χώρες, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές και 

προγράµµατα για τη βελτίωση της υγείας µέσα από το περιβάλλον 

του σχολείου. 

• Στη δηµιουργία δικτύων και συνεργασιών για την ανάπτυξη των 

σχολείων προαγωγής υγείας: Τοπικά δίκτυα για την ανάπτυξη των 

σχολείων προαγωγής υγείας έχουν ιδρυθεί στην Ευρώπη, τον ∆υτικό 

Ειρηνικό και τη Λατινική Αµερική. Μία παγκόσµια συνεργασία έχει 

ξεκινήσει για να δώσει τη δυνατότητα στις επαγγελµατικές 

διδασκαλικές ενώσεις, σε παγκόσµιο επίπεδο, να βελτιώσουν την 

υγεία µέσα από το σχολείο. Σε αυτήν τη συνεργασία συµµετέχουν 

διεθνείς εκπαιδευτικοί οργανισµοί, κέντρα για τον έλεγχο και την 

πρόληψη των ασθενειών, η UNESCO, η οργάνωση των ενωµένων 

εθνών κατά του AIDS και άλλοι διεθνείς οργανισµοί. Η πρωτοβουλία 

του Π.Ο.Υ για την παγκόσµια σχολική υγεία προσκαλεί όλους τους 

κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς, οργανισµούς του 

συστήµατος των Ενωµένων Εθνών, τοπικές αρχές, το εργατικό 

κίνηµα, καθώς και τον ιδιωτικό τοµέα να βοηθήσουν ώστε όλα τα 

σχολεία να γίνουν σχολεία προαγωγής της υγείας. 

 

Τα σχολεία προαγωγής υγείας  

Ένα σχολείο προαγωγής της υγείας είναι ένας υγιής χώρος διαβίωσης 

µάθησης και εργασίας. Ένα σχολείο προαγωγής της υγείας: 

• Προάγει την υγεία και τη µάθηση µε όλα τα διαθέσιµα 

µέσα. 

• Παροτρύνει την εκπαιδευτική και υγειονοµική ηγεσία, 

τους δασκάλους, τις διδασκαλικές ενώσεις, τους 

µαθητές, τους γονείς, τους επαγγελµατίες υγείας και 

τους «ηγέτες» της εκάστοτε κοινότητας να 
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προχωρήσουν σε ενέργειες  που θα κάνουν το σχολείο 

ένα πιο υγιή τόπο διαβίωσης. 

• Αγωνίζεται για την παροχή ενός υγιούς περιβάλλοντος, 

σχολικής εκπαίδευσης υγείας και σχολικών υπηρεσιών 

υγείας στο πλαίσιο σχολικών – κοινοτικών 

προγραµµάτων και εκτός αυτών, προγραµµάτων 

προαγωγής υγείας για το προσωπικό, προγραµµάτων 

ενηµέρωσης για τη διατροφή και την ασφάλεια των 

τροφίµων, ευκαιριών για αθλητική εκπαίδευση και 

αναψυχή και προγραµµάτων συµβουλευτικής, 

κοινωνικής υποστήριξης και προαγωγής της ψυχικής 

υγείας. 

• Εφαρµόζει πολιτικές και πρακτικές που δείχνουν 

σεβασµό στην ατοµική ευηµερία και αξιοπρέπεια, 

παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες επιτυχίας και 

αναγνωρίζουν τις καλές προσπάθειες και προθέσεις, 

καθώς και τις προσωπικές επιτυχίες. 

• Αγωνίζεται για τη βελτίωση της υγείας του σχολικού 

προσωπικού, των οικογενειών και των µελών της 

κοινότητας καθώς και των µαθητών και εργάζεται µε 

τους ηγέτες της κοινότητας για να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν πως η κοινότητα συνεισφέρει ή 

υπονοµεύει την υγεία και την εκπαίδευση. 

 

Τα σχολεία προαγωγής υγείας επικεντρώνονται: 

• Στη φροντίδα για τον καθένα και τους άλλους. 

• Στη λήψη αποφάσεων για την υγεία και τον έλεγχο των 

περιστάσεων της ζωής, που µπορεί να είναι απειλητικές 

για την υγεία. 

• Στη δηµιουργία συνθηκών που προάγουν την υγεία 

(µέσω πολιτικών, υπηρεσιών, φυσικών – κοινωνικών 

συνθηκών). 

• Στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για ειρήνη, 

στέγαση, εκπαίδευση, διατροφή, εισόδηµα, ένα 
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σταθερό οικοσύστηµα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, 

σταθερή ανάπτυξη. 

• Στην πρόληψη των κύριων αιτιών θανάτου, ασθένειας 

και αναπηρίας: , της χρήσης του καπνού, του  

AIDS/HIV, της καθιστικής ζωής, των ναρκωτικών και 

του αλκοόλ, της βίας και των τραυµατισµών, της 

βλαβερής διατροφής. 

• Στη διαµόρφωση των συµπεριφορών που σχετίζονται 

µε την υγεία: Γνώσεις, απόψεις, ικανότητες, στάσεις, 

αξίες, υποστήριξη. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής για τη σχολική προαγωγή υγείας ο Π.Ο.Υ 

έχει αναλάβει και τις παρακάτω πρωτοβουλίες: 

• Πρόγραµµα εκπαίδευσης διδασκάλων στην πρόληψη της µόλυνσης 

από τον ιό HIV και των διακρίσεων που απορρέουν από αυτό, εντός 

του σχολείου. 

• Η θέσπιση της διεθνούς εβδοµάδας “Πάµε στο σχολείο µε τα πόδια”. 

• Παγκόσµια έρευνα για την εκτίµηση της σχολικής µαθητικής υγείας.   
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7.Παραδείγµατα προγραµµάτων προαγωγής και αγωγής 
υγείας διεθνώς  

 

7.1.Πρόγραµµα εκπαίδευσης διδασκάλων στην πρόληψη της 
µόλυνσης από τον ιό HIV και των διακρίσεων που απορρέουν από 
αυτό εντός του σχολείου. 

Το Πρόγραµµα εκπαίδευσης διδασκάλων στην πρόληψη της µόλυνσης 

από τον ιό HIV και των διακρίσεων που απορρέουν από αυτό εντός του 

σχολείου είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο βασίζεται στην έρευνα που 

δείχνει ότι: 

• Τα προγράµµατα που επικεντρώνονται στο να επηρεάσουν 

αποτελεσµατικά την επικίνδυνη για την υγεία συµπεριφορά βοηθούν 

τα άτοµα να εξασκηθούν και να αποκτήσουν δεξιότητες πρόληψης 

για την υγεία. 

• Η βιωµατική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένας από τους 

περισσότερο αποτελεσµατικούς τρόπους βοήθειας, σε άτοµα που 

χρειάζεται να εξασκηθούν για να αποκτήσουν δεξιότητες πρόληψης. 

• Οι δάσκαλοι χρειάζονται εκπαίδευση για να χρησιµοποιήσουν, όσο 

πιο αποτελεσµατικά γίνεται, τη βιωµατική εκπαίδευση µε στόχο τη 

δόµηση των δεξιοτήτων πρόληψης από το HIV/AIDS. 

Για τις ανάγκες του προγράµµατος, ο Π.Ο.Υ έχει συντάξει ένα εκπαιδευτικό 

εγχειρίδιο για τους δασκάλους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, αλλά και 

για κάθε ενδιαφερόµενο, το οποίο είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή 

και µπορεί να το αποκτήσει ο καθένας. Το βιβλίο αυτό περιέχει 

δραστηριότητες συµµετοχικής εκµάθησης, οι οποίες σχεδιάστηκαν από 

εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε ειδικούς υγείας και εκπαίδευσης για την 

πρόληψη της µόλυνσης από HIV/AIDS και των σχετικών διακρίσεων. Στο 

βιβλίο αυτό υπάρχουν τρία πακέτα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και κάθε 

ένα από αυτά είναι σχεδιασµένο για συγκεκριµένη οµάδα – στόχο µε 

συγκεκριµένους σκοπούς. 

 

1.Πέντε συµµετοχικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να βοηθήσουµε 

τους ενήλικες να αποφύγουν τη µόλυνση από τον ιό του HIV. 
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• Κατανοώντας το HIV/AIDS. 

• Θα έπαιρνες το ρίσκο; 

• Για ποιο λόγο παίρνουµε ρίσκα. 

• Αναπτύσσοντας δεξιότητες για να προστατεύσουµε τους 

εαυτούς µας. 

• Πρακτική στην αποτελεσµατική χρήση προφυλακτικού. 

2.Τρεις συµµετοχικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να βοηθήσουµε 

τους ενήλικες και τους νέους ανθρώπους να υποστηρίξουν τις 

αποτελεσµατικές προσπάθειες πρόληψης του ιού HIV στα σχολεία. 

• Η χρήση παιχνιδιών ρόλων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

υποστήριξης. 

• Η παρότρυνση για συµµετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και η ανατροφοδότηση από τους εµψυχωτές 

ανάλογα µε τις αντιδράσεις και τα λεγόµενα των 

συµµετεχόντων. 

• Σπάζοντας τη σιωπή: Η στήριξη της εκπαίδευσης για τον ιό 

AIDS/HIV στα σχολεία. 

3. ∆εκαέξι συµµετοχικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να βοηθήσουµε 

τους µαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες πρόληψης από τον ιό HIV και τις 

σχετικές διακρίσεις. 

          Για τα µικρά παιδιά: 

• Βασικές δεξιότητες της υγιούς διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

• Πρακτικές και θετικές µέθοδοι για τη διαχείριση των 

συναισθηµάτων και του στρες. 

Για τους προ―έφηβους 

• ∆εξιότητες ενηµέρωσης για την πρόληψη από τον ιό  HIV σε 

οικογένειες, συµµαθητές και µέλη της κοινότητας. 

• ∆εξιότητες για να εκφράζουν µε σαφήνεια και πειθώ την 

επιθυµία τους να καθυστερήσει ο χρόνος έναρξης της 

σεξουαλικής ζωής. 

• ∆εξιότητες σχετιζόµενες µε την αναζήτηση βοήθειας και 

διενέργεια συνεντεύξεων για την αύξηση της γνώσης για τη 

σεξουαλικότητα. 
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• ∆εξιότητες επικοινωνίας µε θέµα τη σεξουαλικότητα µε 

συνοµηλίκους και ενήλικες. 

• ∆εξιότητες κριτικής σκέψης για τις επιπτώσεις της λήψης 

αποφάσεων. 

• ∆εξιότητες επίλυσης προβληµάτων µε σκοπό τη λήψη υγιών 

αποφάσεων στη διάρκεια της ζωής. 

• ∆εξιότητες επικοινωνίας µε αντικείµενο την άρνηση της 

σεξουαλικής επαφής. 

• ∆εξιότητες για την έκφραση συναισθηµάτων απέναντι σε ένα 

άτοµο, το οποίο είναι φορέας του ιού AIDS ή νοσεί από 

αυτόν. 

• ∆εξιότητες για να µιλούν εµπιστευτικά για τη σεξουαλική τους 

συµπεριφορά και για προσωπικά ζητήµατα. 

• ∆εξιότητες για τη διατήρηση ενός προσωπικού συστήµατος 

αξιών, το οποίο να είναι ανεξάρτητο από την πίεση των 

συνοµηλίκων. 

Για τους έφηβους: 

• ∆εξιότητες για τον υπολογισµό του κινδύνου και 

διαπραγµάτευση για λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές.  

• ∆εξιότητες για τη σωστή χρήση των προϊόντων υγείας 

(προφυλακτικά, κ.α ). 

• ∆εξιότητες για τον εντοπισµό πηγών (ανθρώπων, οργανισµών 

), που µπορούν να παρέχουν βοήθεια για την κατάχρηση 

ουσιών. 

• ∆εξιότητες για την εύρεση σηµείων διάθεσης προφυλακτικών. 

Το πρόγραµµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των δασκάλων που 

πρόκειται να υλοποιήσουν το σχέδιο για τη σχολική προαγωγή υγείας, γι’ 

αυτό: 

• Πριν να είναι σε θέση οι δάσκαλοι να µπορούν να βοηθήσουν άλλους 

ενηλίκους και µαθητές να αποφύγουν τη µόλυνση από τον ιό HIV, οι 

ίδιοι χρειάζεται να εξετάσουν πόσο ευάλωτοι είναι στη µόλυνση, τη 

γνώση τους για την ασθένεια και τη διάδοση της και τις δικές τους 

στάσεις στο να βοηθούν τους άλλους, ιδιαίτερα τους µαθητές, να 

αποφύγουν τη µόλυνση.  
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•  Πριν οι δάσκαλοι καταβάλουν αποτελεσµατικές προσπάθειες 

πρόληψης του ιού HIV στα σχολεία, θα χρειαστεί να δώσουν τα 

διαπιστευτήρια τους για τις προθέσεις τους και να πείσουν τους 

ιθύνοντες, τους δασκάλους, τους γονείς και τα µέλη της κοινότητας 

τους ότι η πρόληψη του ιού HIV µέσα από τα σχολεία είναι 

απαραίτητη για την ευηµερία των παιδιών, των οικογενειών και του 

έθνους τους.  

• Πριν οι δάσκαλοι βρεθούν στη θέση να βοηθήσουν τους µαθητές να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζεται για την πρόληψη της 

µόλυνσης από HIV, οι ίδιοι οι δάσκαλοι θα χρειαστεί να αποκτήσουν 

τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρµογή των συµµετοχικών 

εκπαιδευτικών ασκήσεων ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους 

µαθητές τους να αποκτήσουν δεξιότητες πρόληψης.    

 

7.2 Θέσπιση της διεθνούς εβδοµάδας “Πάµε στο σχολείο µε τα 
πόδια” 

Το 2007, εκατοµµύρια παιδιών, γονέων και τοπικών ηγετών από 42 

χώρες, ενώθηκαν για να γιορτάσουν την εβδοµάδα “Πάµε στο σχολείο 

µε τα πόδια”. Ο στόχος της εκδήλωσης αυτής ποικίλει από κοινότητα σε 

κοινότητα. Σε κάποιες αποκτούν τη σηµασία της διαδήλωσης για 

περισσότερο ασφαλείς και βελτιωµένους δρόµους, σε άλλες αποσκοπεί 

στην προώθηση περισσότερων υγιεινών συνηθειών και σε άλλες 

στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος. Ανεξάρτητα από το 

σκοπό, τέτοιου είδους εκδηλώσεις ενθαρρύνουν την υιοθέτηση ενός 

λιγότερο καθιστικού τρόπου ζωής.  

Η διεθνής πρωτοβουλία “πάµε στο σχολείο µε τα πόδια” ή αλλιώς ο 

“περίπατος για το σχολείο” είναι κάτι περισσότερο από ένα ιδιαίτερο 

γεγονός όπου συναντάµε τα παιδιά και πάµε µαζί τους έναν περίπατο 

στο σχολείο µε τα πόδια. Αυτό είναι αρκετά σηµαντικό, αλλά ο 

µεγαλύτερος σκοπός του γεγονότος είναι να επιφέρει µόνιµη αλλαγή 

στη ζωή στις κοινότητες σε όλον τον πλανήτη. Παρακάτω 

παρουσιάζονται κάποιοι από τους σκοπούς του προγράµµατος: 
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• Η ενθάρρυνση της σωµατικής δραστηριότητας διδάσκοντας στα 

παιδιά τις δεξιότητες να περπατούν µε ασφάλεια, τους τρόπους 

εντοπισµού των ασφαλέστερων δρόµων για το σχολείο και τα 

οφέλη του περπατήµατος. 

• Η ευαισθητοποίηση για το πόσο κάποιος µπορεί να περπατήσει σε 

µια κοινότητα και που µπορούν να γίνουν βελτιώσεις. 

• Η κινητοποίηση για το περιβάλλον. 

• Η µείωση του εγκλήµατος και η δηµιουργία ασφαλέστερων 

γειτονιών ώστε να µπορεί κανείς να περπατήσει σε αυτές χωρίς 

να φοβάται µήπως του επιτεθούν. 

• Η µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, της µόλυνσης και 

της ανάπτυξης ταχύτητας κοντά στα σχολεία. 

• Η συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, τους γονείς και τα παιδιά. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εφαρµόζεται µε επιτυχία σε πολλές χώρες του 

κόσµου ήδη από το 1994, ενώ η επόµενη εκδήλωση προγραµµατίζεται για 

τον Οκτώβριο 2008.  

7.3 «Ας µαγειρέψουµε»  

Επίσης, η Βασιλική Εταιρεία για την Προαγωγή της Υγείας στη Μεγάλη 

Βρετανία διεξήγαγε ένα πρόγραµµα προαγωγής της υγιεινής διατροφής µε 

θέµα «Ας Μαγειρέψουµε», “Lets get cooking” στα σχολεία της Μεγάλης 

Βρετανίας µε σκοπό να µάθουν τα παιδιά να µαγειρεύουν σωστά και 

υγιεινά. Επρόκειτο για ένα εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης ενός δικτύου από 

λέσχες µαγειρικής για να δώσει δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και έµπνευση 

στους νέους - και µέσω αυτών, στους γονείς τους και σε άλλους  στην 

τοπική κοινωνία τους – για να ετοιµάζουν καλό, υγιές φαγητό. Ο σκοπός 

του προγράµµατος είναι σε διάστηµα πέντε ετών, να υπάρχει ένα εθνικό 

κίνηµα µε πάνω από 4.000 λέσχες µαγειρέµατος, µε τη συµµετοχή 2,5 

εκατοµµυρίων παιδιών και των οικογενειών τους µε στόχο την καλλιέργεια 

των µαγειρικών δεξιοτήτων, και την κατανάλωση υγιεινότερου, 

θρεπτικότερου φαγητού. Οι νέοι έχουν τον πρώτο λόγο στην ίδρυση και 

στη διοίκηση των λεσχών, µε την υποστήριξη των γονέων, των δασκάλων 

και άλλων µελών της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραµµα για κάθε λέσχη 

είναι ευέλικτο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ατόµου, σχολείου 

και κοινότητας. Η υλικοτεχνική υποδοµή παρέχεται από τους υπεύθυνους 
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του προγράµµατος, ενώ υπάρχει µέριµνα για τακτική υποστήριξη µε 

πληροφοριακό υλικό µέσω ενός δικτυακού τόπου και ενός εντύπου που 

κυκλοφορεί δύο φορές ανά σχολικό έτος.  

 

7.4 «Νέος Νους» 

Ένα παράδειγµα ενεργητικής µάθησης στο σχολείο είναι και το πρόγραµµα 

«Νέος Νους» στο οποίο συµµετείχαν οχτώ τάξεις από οχτώ χώρες. Οι 

χώρες που συµµετείχαν ήταν: Τσεχία, ∆ανία, Αγγλία, Φινλανδία, Ουγγαρία, 

Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία. Επρόκειτο για ένα πρόγραµµα, το οποίο 

βασίζεται στο Ιντερνέτ, στο οποίο οι νέοι άνθρωποι επικοινωνούν και 

αναζητούν συνδέσµους µεταξύ της νεολαίας, του πολιτισµού, της υγείας 

και του περιβάλλοντος. Ξεκίνησε το 2000 και υπήρχαν διάφορες φάσεις 

του προγράµµατος από τότε. Οι µαθητές παρουσίαζαν τις χώρες τους στο 

διαδίκτυο, αρχικά για να γνωριστούν µέσα από τα φυσικά τους σύνορα. 

Κατόπιν, ανάλογα µε το θέµα που βρισκόταν στο επίκεντρο κάθε φορά, 

όπως το σχολείο και το περιβάλλον το 2004, οι µαθητές είχαν διαδικτυακή 

πρόσβαση σε πληροφορίες, που τους παρείχε η οµάδα του προγράµµατος, 

τις οποίες κατόπιν διερεύνησαν και µελέτησαν περεταίρω. Τελικά, οι 

µαθητές ανέλαβαν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες στο σχολείο, στην τάξη 

στην κοινότητα ή ακόµα και διεθνώς. 

Στοιχεία-Κλειδιά του προγράµµατος :    

• Η συµµετοχή των µαθητών: Οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά στο 

διάλογο και στη λήψη των αποφάσεων για συγκεκριµένα θέµατα 

πάνω στα οποία εργάζονταν. 

• ∆ράσεις και αλλαγή κατεύθυνσης:  Το πρόγραµµα εργασίας των 

µαθητών κατευθύνεται προς τη δραστηριότητα και την αλλαγή. Οι 

ιδέες των µαθητών και τα οράµατα τους κατέχουν έναν κρίσιµο ρόλο 

στη λήψη αποφάσεων για δραστηριότητες που πρέπει να 

αναληφθούν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος και της υγείας στα σχολεία και στις κοινότητες τους. 

• Η χρήση του διαδικτύου: Οι µαθητές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

και άλλες τεχνολογίες για να διερευνήσουν τα θέµατα, να 

ανταλλάξουν και να συζητήσουν ιδέες, να παρουσιάσουν τα 
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ευρήµατα τους και τις αντιλήψεις τους και για να ξεκινήσουν µια 

ευρύτερη συζήτηση. 

• ∆ιαπολιτισµική συνεργασία: Οι µαθητές συνεργάζονται για να 

διερευνήσουν τις διαφορές και τις οµοιότητες τους αναφορικά µε 

θέµατα υγείας και περιβάλλοντος, αποδίδοντας έµφαση στην 

παγκόσµια διασύνδεση και την κοινωνική ευθύνη . 

7.5 Σωµατική άσκηση: Πρόγραµµα δανεισµού ποδηλάτων. 

Τα κύρια σηµεία σε αυτό το πρόγραµµα είναι: 

• Η πρόσβαση στην ποδηλασία για εκείνους που διαφορετικά θα 

ήταν δύσκολο να συµµετάσχουν. 

• Η αύξηση της σωµατικής δραστηριότητας. 

• Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων µεταξύ σχολείου και αστυνοµίας. 

 

Το πρόγραµµα δανεισµού ποδηλάτων ξεκίνησε το 2005 σε σχολεία της 

Γλασκώβης και αποσκοπούσε στην αύξηση της συστηµατικής χρήσης του 

ποδηλάτου για τις µετακινήσεις από και προς το σχολειό µε σκοπό τη 

µείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και τη βελτίωση των επιπέδων 

σωµατικής δραστηριότητας.  

Το σχολείο που συµµετείχε στη µελέτη προµηθεύτηκε 30 ποδήλατα, 30 

ποδηλατικά κράνη, καθώς και εξοπλισµό για την ασφάλιση τους. Η 

προµήθεια των ποδηλάτων και του εξοπλισµού, κατόπιν έδωσε τη 

δυνατότητα στο σχολείο να ιδρύσει µια ποδηλατική λέσχη. Όλοι οι µαθητές 

στο σχολείο προσκλήθηκαν να αιτηθούν ένα ποδήλατο και εξοπλισµό 

ασφαλείας. Κάθε αιτών εκτιµήθηκε µέσω της φόρµας αίτησης που 

συµπλήρωνε και προσωπικής συνέντευξης µε βάση τα ακόλουθα: 

• Προσωπικές ανάγκες. 

• Θέληση και πιθανότητα συµµετοχής στο σύνολο του 

προγράµµατος. 

• Πιθανότητα ανάληψης ευθύνης για τη φροντίδα και τη συντήρηση 

του ποδηλάτου και του σχετικού εξοπλισµού. 

Συνολικά υπήρχαν 136 αιτήσεις, µε 30 ποδήλατα να δανείζονται σε 26 

αγόρια και 4 κορίτσια. Η συνεργασία µε τα κορίτσια αποδείχτηκε ότι ήταν 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

56

περισσότερο δύσκολη παρά µε τα αγόρια. Κατά τη διάρκεια των αρχικών 

µηνών του προγράµµατος, η σχολική ποδηλατική λέσχη έκανε βασικά 

προπονητικά µαθήµατα ποδηλασίας καθώς και κάποια εκπαίδευση στη 

συντήρηση του ποδηλάτου. Έγινε ένας αριθµός εξορµήσεων σε διαδροµές 

γύρω από τη Γλασκώβη αλλά και στο εθνικό ποδηλατικό δίκτυο της 

Σκωτίας. Τα συµπεράσµατα ήταν τα ακόλουθα: 

• Ένας σηµαντικός αριθµός µαθητών που κατείχε το δικό του 

ποδήλατο, ξεκίνησε να το χρησιµοποιεί σε πιο τακτική βάση. 

• Σε πολλά σχολεία δεν υπήρχαν µαθητές που να κάνουν ποδήλατο 

προς το σχολείο. Με την εισαγωγή του προγράµµατος, ο αριθµός 

των µαθητών που ποδηλατούσαν προς το σχολείο αυξήθηκε στο 7% 

του µαθητικού πληθυσµού. 

• Όταν τα ποδήλατα αγοράζονται, είναι σωστό το µέγεθος του 

πλαισίου του ποδηλάτου να είναι το ιδανικό για τους µαθητές, 

δεδοµένου επίσης ότι πρέπει να υπάρχει ποικιλία στα ποδήλατα για 

τα διαφορετικά σωµατικά µεγέθη του σχολικού πληθυσµού. 

• Η συγκρότηση της ποδηλατικής λέσχης στο σχολείο µπορεί να πάρει 

αρκετό χρόνο. 

•  Υπήρξαν κάποια συνεχιζόµενα προβλήµατα σχετικά µε τη 

συντήρηση των ποδηλάτων. 

• Είναι σηµαντικό να αγοράζονται ποδήλατα καλής ποιότητας για τη 

µείωση των προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε τη συντήρηση 

τους. 

• Είναι σηµαντικό να τονιστεί σε όλους ότι το πρόγραµµα ανήκει στο 

σχολείο από το οποίο και υλοποιείται. 

• Η προπόνηση είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος. 

 

Τα σηµεία – κλειδιά σε αυτό το πρόγραµµα είναι: 

• Η σχέση µεταξύ σχολικού προγράµµατος και παροχής φαγητού και 

ποτού στα σχολεία. 

• Η ανάπτυξη της διαιτητικής συµπεριφοράς και των στάσεων των 

µαθητών µέσω της ενθάρρυνσης µιας θετικής στάσης απέναντι στην 
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προσωπική υγεία, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στη διατροφή και την 

τακτική άσκηση. 

• Η ενθάρρυνση της χρήσης της γνώσης και της κατανόησης στη 

δηµιουργία συνειδητών προσωπικών επιλογών για τη διατροφή, ενώ 

παράλληλα γίνεται κατανοητή η επιρροή που ασκείται από τη 

διαφήµιση και τα Μ.Μ.Ε. 

• Η κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισµικών και ιατρικών επιρροών 

στην επιλογή της διατροφής και της υγείας και ο προβληµατισµός 

για τα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 

7.6 «∆ιατρέφεστε σωστά για να είστε καλά» 

Το πρόγραµµα για τη βελτίωση της διατροφής «∆ιατρέφεστε σωστά για να 

είστε καλά» σχεδιάστηκε για να παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να µάθουν 

σχετικά και να αναπτύξουν µια θετική στάση απέναντι στη διατροφή και 

την υγεία µέσα από µια ποικιλία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Σε αυτό 

συµµετείχαν διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, διευθυντές σχολείων, καθηγητές 

και εργαζόµενοι στην ανάπτυξη των σχολείων προαγωγής υγείας. Το 

πρόγραµµα πέτυχε τα ακόλουθα: 

• Ανέδειξε το σύνδεσµο µεταξύ της µάθησης και της εκπαίδευσης σε 

θέµατα διατροφής και της παροχής φαγητών και ποτών εντός της 

σχολικής κοινότητας.  

• Ανέπτυξε τη διατροφική συµπεριφορά των µαθητών και τις στάσεις 

τους µέσα από ένα εύρος δραστηριοτήτων, παιχνιδιών και 

µαθηµάτων. 

• Στο υλικό συµπεριλαµβανόταν ένα διατροφικό πρότυπο, µαζί µε 

ένα  αναλυτικό διατροφικό εγχειρίδιο, που περιείχε έξι βήµατα που 

στόχευαν διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. 

• Το υλικό είχε περιεχόµενο που ενθάρρυνε την υγιεινή διατροφή 

και τη σωµατική δραστηριότητα, οι µαθητές ενθαρρύνονταν να 

είναι ενεργοί συµµετέχοντες. 

• Ενώ ήταν σαφώς δοµηµένο, ήταν επίσης σχεδιασµένο ώστε να 

χρησιµοποιείται µε ευελιξία εντός των σχολείων και παρέχει 

ευκαιρίες για ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. 
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• Σε κάθε σχολείο προσφερόταν µία ατοµική εκπαιδευτική συνεδρία, 

που παρεχόταν από έναν κοινοτικό διαιτολόγο και άλλες 

ειδικότητες υγείας. 

• Αυτή η εκπαίδευση επίσης παρεχόταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό 

του σχολείου, καθώς και στους γονείς σε ξεχωριστές συνεδρίες. 

 

Μέσα από αυτό το πρόγραµµα, οι µαθητές µπορούν: 

• Να αποφασίζουν για τα τρόφιµα που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται 

σε µια ισορροπηµένη διατροφή. 

• Να κατανοήσουν πως τα περιβαλλοντικά θέµατα επηρεάζουν την 

προµήθεια της τροφής. 

• Να γνωρίζουν το λόγο που κάποιες ασθένειες απαιτούν ειδική δίαιτα. 

• Να ερµηνεύουν σωστά τα µηνύµατα που εκπέµπει η διαφήµιση σε 

θέµατα υγείας. 

• Να διαδώσουν υγιή διατροφικά µηνύµατα στην ευρύτερη σχολική 

κοινότητα µέσω πόστερ, ενηµερωτικών φυλλαδίων και δηµόσιων 

συζητήσεων. 

•  Να εργαστούν οµαδικά στο σχεδιασµό της συσκευασίας των 

τροφίµων 

• Να κατανοήσουν το σύνδεσµο µεταξύ του είδους της τροφής που 

καταναλώνεται και της επίδρασης της στο σώµα. 

• Να µπορούν να κατανοούν και να ερµηνεύουν τις πληροφορίες που 

προέρχονται από τις ενηµερωτικές ετικέτες των τροφών. 

• Να γνωρίζουν τι είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων και για 

ποιο λόγο είναι απαραίτητα. 

 

7.7 «Οικογενειακή βία»  

Η κακοποίηση στο σπίτι επηρεάζει 100.000 παιδιά και νέους ανθρώπους 

στη Σκωτία και µία στις τέσσερις γυναίκες θα κακοποιηθεί στη σχέση της σε 

κάποιο σηµείο της ζωής της. Οι επιπτώσεις της βίας στο σπίτι στα παιδιά και 

στους νέους ανθρώπους ποικίλει από φτωχή συγκέντρωση, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και αποµόνωση µέχρι την άρνηση παρακολούθησης του 
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σχολείου από φόβο για το τι θα συµβεί στη µητέρα ενώ λείπουν. Σκοπός 

του προγράµµατος ήταν: 

• Να αποτρέψει τη βία στο σπίτι αυξάνοντας την ενηµέρωση για το 

θέµα µεταξύ των παιδιών και των νέων και σε αυτούς που 

εργάζονται µε παιδιά και νέους. 

• Να αποτρέψει τις βίαιες συµπεριφορές κακοποίησης προκαλώντας 

τις ιδέες και τα πιστεύω των νέων και των παιδιών και 

ενθαρρύνοντας εναλλακτικές στρατηγικές αντιµετώπισης. 

• Να εκτιµήσει τις ανάγκες σε υποστήριξη και σε υπηρεσίες των 

παιδιών και των νέων που έχουν υποστεί βία στο σπίτι. 

Το έργο του προγράµµατος για τη βία στο σπίτι προκαλεί τις στάσεις των 

νέων ανθρώπων γύρω από θέµατα δύναµης, φύλου και σχέσεων. Ο σκοπός 

είναι η αποτροπή της οικογενειακής βίας από να συµβεί στο µέλλον, 

ενδυναµώνοντας τα παιδιά και τους νέους, ώστε να αναπτύξουν υγιείς 

σχέσεις στις ζωές τους αναβαθµίζοντας τη συναισθηµατική τους ευηµερία. 

Το πρόγραµµα έγινε µε τη συνεργασία τοπικών γυναικείων οργανώσεων, 

της αστυνοµίας και του σχετικού τµήµατος  για την καταπολέµηση της βίας 

στο σπίτι. Στα πλαίσια του προγράµµατος επίσης εκπαιδεύονται δάσκαλοι, 

ώστε αυτοί να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να στηρίξουν τα παιδιά και 

τους νέους, που επηρεάζονται από τη βία στο σπίτι και παρέχεται 

ενηµέρωση για τις υπηρεσίες στην κοινότητα, που στηρίζουν τα παιδιά και 

τους νέους, που έχουν γίνει θύµατα της βίας στο σπίτι. 

Η εκπαίδευση επίσης αποσκοπεί στο να αυξήσει τη συνειδητοποίηση για 

θέµατα οικογενειακής βίας µε σκοπό να κάνει τους δασκάλους να νιώθουν 

αυτοπεποίθηση όταν διδάσκουν στην τάξη θέµατα οικογενειακής βίας 

στους µαθητές τους. Η αύξηση της γνώσης και της αυτοπεποίθησης των 

δασκάλων δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για το πρόγραµµα µείωσης της 

ενδοοικογενειακής βίας παρέχοντας του τη δυνατότητα να απευθύνεται σε 

όλο και περισσότερα παιδιά και νέους ανθρώπους. 

Η δοµή των µαθηµάτων είχε ως εξής: 

1. ∆ύναµη 

2. Βία 

3. Φύλο και Μ.Μ.Ε. 
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4. Σεξιστική γλώσσα. 

5. ∆ιερεύνηση των παραγόντων της ενδοοικογενειακής βίας 

6. Υγιείς σχέσεις 

7. Βία στο σπίτι – ∆εν υπάρχει δικαιολογία! 

8. Οι επιπτώσεις της βίας στο σπίτι στα παιδιά και τους νέους. 

Το πακέτο των µαθηµάτων µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες των 

µεγαλύτερων τάξεων του δηµοτικού και µπορεί έχει τη µορφή της τυπικής 

διδασκαλίας στην τάξη ή να αποτελεί µέρος µιας εκδήλωσης για την 

προαγωγή υγείας. Επιπλέον, σχεδιάστηκε και µια θεατρική παράσταση για 

νέους και οµάδες γυναικών µε θέµα τον σεβασµό των ανθρωπίνων 

σχέσεων, µε ιδιαίτερη αναφορά στην ενδοοικογενειακή βία και τις πολλές 

µορφές που µπορεί να πάρει. Μετά από την παράσταση, ακολουθεί µια 

οµάδα εργασίας (workshop), που αποσκοπεί στη βελτίωση της κατανόησης, 

της αντιµετώπισης, της αµοιβαίας ανοχής, του σεβασµού των άλλων και 

της υψηλής αυτοεκτίµησης.  
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Β ΜΕΡΟΣ 
Στρατηγικός Σχεδιασµός  
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1. Περιγραφή έργου 

Η εξέλιξη του προγράµµατος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Η Ζωή έχει Χρώµα» 

σε σταθερό πρόγραµµα αγωγής υγείας για όλα τα σχολεία της χώρας 

και για όλες τις θεµατικές ενότητες που αφορούν την προάσπιση της 

υγείας των παιδιών και των νέων.  

1.1 Στόχοι 

• Η θεµελίωση για πρώτη φορά στην υγειονοµική ιστορία της χώρας 

σταθερού προγράµµατος αγωγής υγείας στα σχολεία της χώρας σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.   

• Η ενδυνάµωση των προστατευτικών παραγόντων που επιδρούν στη 

συµπεριφορά των ανθρώπων και κυρίως των νέων όσον αφορά την 

υγεία.  

• Η προαγωγή της ατοµικής, οικογενειακής και κοινοτικής ευθύνης για 

την υγεία  

• Η προώθηση υγιών στάσεων και θετικών συµπεριφορών.  

• Η καθιέρωση της ταυτότητας της αγωγής υγείας (αρχές, περιεχόµενο 

και µεθοδολογία) στο σχολείο.  

• Η διαµόρφωση κατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος που προάγει 

την υγεία για όλο το ανθρώπινο δυναµικό του.  

• Η προαγωγή της φυσικής, προσωπικής, συναισθηµατικής, γνωστικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης των µαθητών, ώστε να αποφασίζουν και 

ενεργούν υπεύθυνα και συνειδητά για θέµατα που αφορούν την 

υγεία και την προστασία τους.  

• Ο εφοδιασµός όλων των µαθητών µε τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες προάσπισης της υγείας τους.  

• Η αξιοποίηση των κοινωνικών και κοινοτικών πόρων, προς την 

κατεύθυνση της προστασίας και της προαγωγής της υγείας.   

 

1.2 Θεµατικοί άξονες του εκπαιδευτικού προγράµµατος Αγωγής 
Υγείας  

Το σύγχρονο επιδηµιολογικό πρότυπο  χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία 

ορισµένων χρόνιων νοσηµάτων, όπως ο καρκίνος, οι αγγειακές παθήσεις 

της καρδιάς και του εγκεφάλου, ο σακχαρώδης διαβήτης κλπ, τα οποία σε 
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µεγάλο βαθµό οφείλονται σε παράγοντες της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

(πχ. κάπνισµα, διατροφή, αλκοόλ κλπ). Έχει αποδειχθεί ότι οι παράγοντες 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς ευθύνονται για ένα µεγάλο ποσοστό των 

νοσηµάτων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Το κάπνισµα ευθύνεται για το 85% των κρουσµάτων καρκίνου του 

πνεύµονα, του λάρυγγα και του φάρυγγα, το 40-50% του καρκίνου 

της ουροδόχου κύστης, το 75% των αποφρακτικών πνευµονοπαθειών, 

το 25-35% της ισχαιµικής καρδιοπάθειας, κλπ. 

 Η µη υγιεινή διατροφή ευθύνεται σχεδόν για το σύνολο των 

περιπτώσεων παχυσαρκίας, ένα υψηλό ποσοστό της στεφανιαίας νόσου 

και των διαφόρων µορφών καρκίνου, για το 80% των κρουσµάτων 

σακχαρώδη διαβήτη και υψηλά ποσοστά υπέρτασης και υπερλιπιδαιµίας 

κλπ. 

 Η κατανάλωση οινοπνεύµατος ευθύνεται για το σύνολο των 

περιπτώσεων αλκοολισµού και αλκοολικής κίρρωσης του ήπατος, 

περίπου για το 1/4 των τροχαίων ατυχηµάτων, για σηµαντικά ποσοστά 

αυτοκτονιών και περιπτώσεων βίας κλπ. 

 Η µη ασφαλής σεξουαλική συµπεριφορά σχετίζεται µε την αύξηση του 

κινδύνου µετάδοσης του AIDS και των άλλων σεξουαλικώς 

µεταδιδοµένων νοσηµάτων κλπ. 

 

∆εδοµένου ότι τα νοσήµατα αυτά οφείλονται σε παράγοντες της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς,  η πρόληψή τους σηµαίνει ουσιαστικά, ότι 

πρέπει να αλλάξει η επιβλαβής συµπεριφορά του πληθυσµού που τα 

προκαλεί και να υιοθετηθούν από τον πληθυσµό τέτοιες συµπεριφορές που 

να προστατεύουν την υγεία του. 

 

Η Αγωγή Υγείας στοχεύει ακριβώς στην αλλαγή της επιβλαβούς 

συµπεριφοράς και στην υιοθέτηση υγιεινών προτύπων και συµπεριφορών, 

µε σκοπό την προστασία της υγείας. Τονίζεται ότι ο στόχος της Αγωγής 

Υγείας δεν είναι απλώς η ενηµέρωση του πληθυσµού, αλλά η αλλαγή της 

συµπεριφοράς του. 

 

∆εδοµένου ότι οι κύριοι παράγοντες της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

οικοδοµούνται κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, η Αγωγής Υγείας στα 
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σχολεία αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες ευκαιρίες της δηµόσιας υγείας 

να οικοδοµήσει υγιείς συµπεριφορές και να προστατεύσει την υγεία του 

πληθυσµού. 

 

Με βάση την ανάλυση των σύγχρονων επιδηµιολογικών δεδοµένων και 

τάσεων, τοµείς στους οποίους απαιτείται ολιστική παρέµβαση (η οποία θα 

ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής) αποτελούν, το κάπνισµα, οι 

διατροφικές συνήθειες, η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα 

ατυχήµατα, οι επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές και συµπεριφορές. 

Σε αυτό το πλαίσιο ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα αγωγής 

υγείας θα πρέπει να αποτελείται απαραίτητα αλλά όχι περιοριστικά από 

τους παρακάτω θεµατικούς άξονες: 

• 1ος Θεµατικός άξονας : Κάπνισµα 

• 2ος Θεµατικός άξονας: ∆ιατροφή – Σωµατική άσκηση 

• 3ος Θεµατικός άξονας: Αλκοόλ 

• 4ος Θεµατικός άξονας: Ναρκωτικά  

• 5ος Θεµατικός άξονας: Ατυχήµατα 

• 6ος Θεµατικός άξονας: Σεξουαλική συµπεριφορά 

• 7ος Θεµατικός άξονας: Στοµατική υγεία 

2. Θεµατικοί Άξονες  

 

Τεκµηρίωση σκοπιµότητας και αναγκαιότητας επιλογής  θεµατικών 
αξόνων.  

 

1ος Θεµατικός άξονας: Κάπνισµα 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιµά ότι το ένα τρίτο του 

παγκόσµιου ενήλικου πληθυσµού, δηλ. 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, 

είναι καπνιστές και ότι ο καπνός προκαλεί 3,5 εκατοµµύρια θανάτους 

ετησίως σε παγκόσµιο επίπεδο. Ποσοστό που ισοδυναµεί µε 10.000 
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θανάτους την ηµέρα από ασθένειες που σχετίζονται µε το κάπνισµα, ενώ οι 

οφειλόµενοι στο κάπνισµα θάνατοι είναι περισσότεροι από το άθροισµα των 

θανάτων από πυροβόλα όπλα, τα ναρκωτικά, τις αυτοκτονίες, το AIDS και 

τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα. Με τον τρέχοντα ρυθµό εξέλιξης, µέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του 2020, οι θάνατοι θα έχουν αυξηθεί σε περίπου 10 

εκατοµµύρια ετησίως. Το κάπνισµα προκαλεί τουλάχιστον 25 απειλητικές 

για τη ζωή ασθένειες ή οµάδες ασθενειών και αποτελεί µείζονα παράγοντα 

κινδύνου σε οκτώ από τις 16 κύριες αιτίες θανάτου ανθρώπων ηλικίας 

µεγαλύτερης των 65 ετών. Επίσης, το άµεσο και το έµµεσο κόστος της 

θεραπείας των νοσηµάτων που σχετίζονται µε το κάπνισµα αποτελεί 

τεράστια επιβάρυνση για τον προϋπολογισµό της υγείας, παγκοσµίως ( 

WHO 2007).  

Η βλαπτική επίδραση του καπνίσµατος οφείλεται σε ένα µεγάλο αριθµό 

τοξικών ουσιών που βρίσκονται στον καπνό. Ορισµένες από αυτές 

υπάρχουν ήδη από τη φυτική κατάσταση του καπνού, αλλά οι περισσότερες 

παράγονται κατά την καύση του τσιγάρου, στη ζώνη πυρόλυσης, όπου 

επικρατεί θερµοκρασία 950 βαθµών Κελσίου. 

Στον καπνό του τσιγάρου έχουν ανιχνευθεί, είτε ως αέρια είτε ως 

µικροσκοπικά σωµατίδια, περισσότερες από 4.000 διαφορετικές ουσίες, 

µεταξύ των οποίων και η νικοτίνη, καθώς και περισσότερες από 250 

γνωστές καρκινογόνες ουσίες. Η νικοτίνη είναι εθιστική, αλλά όχι 

καρκινογόνος, ενώ το κάπνισµα τσιγάρων µε χαµηλότερα επίπεδα πίσσας 

και νικοτίνης δεν παρέχει κανένα όφελος για την υγεία. 

Οι κύριες βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσµατος εντοπίζονται στην αύξηση 

της συχνότητας εµφάνισης και στην αύξηση της θνησιµότητας των 

παρακάτω νοσηµάτων: 

 στεφανιαία νόσο 

 καρκίνο του πνεύµονα, του φάρυγγα, του λάρυγγα, της 

ουροδόχου κύστης κλπ. 

 χρόνιες αποφρακτικές πνευµονοπάθειες 

 αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου, 

ενώ σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις στη βρεφική θνησιµότητα και στις 

εµβρυϊκές επιπλοκές κατά την κύηση. 
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Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος από το κάπνισµα 

αυξάνει: 

 Όσο µικραίνει η ηλικία έναρξης του καπνίσµατος 

 Όσο αυξάνει η συνολική διάρκεια του καπνίσµατος  

 Όσο αυξάνει ο µέσος αριθµός τσιγάρων που καταναλώνονται. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για ένα άτοµο ηλικίας 25 ετών, η κατανάλωση 

ενός πακέτου τσιγάρων την ηµέρα θα µειώσει το προσδόκιµο ζωής κατά 

4,6 έτη, ενώ σε ένα καπνιστή 2 πακέτων την ηµέρα, το προσδόκιµο 

επιβίωσης θα µειωθεί κατά 8,3 έτη.  

Έναρξη του καπνίσµατος σε ηλικία 15 ετών µειώνει κατά µέσο όρο το 

προσδόκιµο ζωής κατά 8 έτη, ενώ έναρξη σε ηλικία άνω των 25 ετών, 

επιφέρει µια µείωση του προσδόκιµου ζωής κατά 4 έτη  (US DHHS 1989). 

Το κάπνισµα προκαλεί στένωση των αγγείων και παραγωγή χοληστερίνης, 

η οποία προάγει την αρτηριοσκλήρωση. Με τους µηχανισµούς αυτούς το 

κάπνισµα βλάπτει τη λειτουργία των στεφανιαίων αγγείων, όπως και άλλων 

αγγείων και οδηγεί στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου. 

Το κάπνισµα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κινδύνου της 

στεφανιαίας νόσου. Ευθύνεται περίπου για το 30-40% του συνόλου των 

θανάτων από τη νόσο, ενώ ειδικά στις ηλικίες κάτω των 65 ετών, για το 

45% των θανάτων στους άνδρες και το 41% στις γυναίκες (US DHHS 

1989). Στα άτοµα άνω των 65 ετών, ευθύνεται για το 15-20% των 

θανάτων από τη νόσο.  

Ο κίνδυνος προσβολής από στεφανιαία νόσο είναι στους καπνιστές περίπου 

2-3 φορές υψηλότερος από ότι στους µη καπνιστές. Ο σχετικός κίνδυνος 

είναι υψηλότερος στις ηλικίες κάτω των 55 ετών (US DHHS 2004). Ο 

κίνδυνος εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τον αριθµό των τσιγάρων. 

Από διάφορες έρευνες φαίνεται, ότι αυτοί που καπνίζουν µέχρι 10 τσιγάρα 

την ηµέρα έχουν 25-30% µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας 

νόσου από τους µη καπνιστές, αυτοί που καπνίζουν 10-20 τσιγάρα την 

ηµέρα έχουν 30-50% µεγαλύτερη πιθανότητα (σχετικός κίνδυνος 1,24 - 

1,89), αυτοί που καπνίζουν 20-40 τσιγάρα πιθανότητα 75% µεγαλύτερη 

(σχετικός κίνδυνος 1,76 - 2,15) και αυτοί που καπνίζουν πάνω από 40 
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τσιγάρα πιθανότητα 100% µεγαλύτερη από τους µη καπνιστές (σχετικός 

κίνδυνος 1,94 - 2,41) (Fielding 1992). 

Στους µη καπνιστές που εκτίθενται παθητικά στο κάπνισµα στην οικογένεια 

ή στη δουλειά τους, η κίνδυνος εκδήλωσης καρδιοπάθειας είναι 25-30% 

µεγαλύτερος σε σχέση µε τους µη καπνιστές(US DHHS 2006).  

Το κάπνισµα αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία πρόκλησης καρκίνου και 

ευθύνεται για περίπου το 30% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο. 

Συγκεκριµένα, το κάπνισµα ευθύνεται για: 

- Το 70-90% των θανάτων από καρκίνο του πνεύµονα. 

- Το 75-85% των θανάτων από καρκίνο του λάρυγγα. 

- To 50-75% των θανάτων από καρκίνο στόµατος, φάρυγγα και 

οισοφάγου. 

- Το 30-50% των θανάτων από καρκίνο της ουροδόχου κύστης και 

των νεφρών. 

- Το 20-25% των θανάτων από καρκίνο του παγκρέατος, του 

στοµάχου και µικρότερα ποσοστά άλλων καρκίνων. 

Η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο του πνεύµονα είναι στους καπνιστές 

κατά 23,3 φορές µεγαλύτερη στους άνδρες και κατά 12,7 φορές στις 

γυναίκες σε σχέση µε τους µη καπνιστές. Αντίστοιχα, πολύ υψηλότερη 

είναι η πιθανότητα προσβολής από καρκίνο, στόµατος, φάρυγγα, 

οισοφάγου, αλλά και διπλάσια έως τριπλάσια η πιθανότητα για καρκίνο 

ουροδόχου κύστης, νεφρών, παγκρέατος, κ.ά. 

Παραδοσιακά, ο καρκίνος του πνεύµονα ήταν µια ασθένεια κυρίως των 

ανδρών. Από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά, λόγω του ότι το 

κάπνισµα στις γυναίκες άρχισε να γίνεται κοινωνικά αποδεκτό, η 

συχνότητα του καρκίνου του πνεύµονα στις γυναίκες άρχισε να αυξάνεται 

προοδευτικά. Από το 1987 ο καρκίνος του πνεύµονα έγινε η πρώτη αιτία 

θανάτου στις Αµερικανίδες, ξεπερνώντας ακόµα και τον καρκίνο του 

στήθους. Μάλιστα, ο αριθµός των γυναικών που πεθαίνουν λόγω καρκίνου 

του πνεύµονα, είναι µεγαλύτερος από ότι το άθροισµα των θανάτων λόγω 
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καρκίνων του µαστού και του παχέος εντέρου, που είναι αντίστοιχα η 

δεύτερη και τρίτη κυριότερη αιτία θανάτων λόγω καρκίνου στις γυναίκες. 

Έχει αποδειχθεί, ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου στους καπνιστές 

εξαρτάται κυρίως από: 

- Τον αριθµό των τσιγάρων που καπνίζουν. Ο κίνδυνος θανάτου από 

καρκίνο σε άνδρες που καπνίζουν κατά µέσο όρο κάτω από 10 τσιγάρα την 

ηµέρα είναι 4-5 φορές µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές, 

ενώ σε όσους καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα, 15-20 φορές µεγαλύτερος 

(IARC 2002). Στις γυναίκες, ο σχετικός κίνδυνος φαίνεται να είναι κάπως 

µικρότερος από ότι στους άνδρες καπνιστές. 

- Την ηλικία έναρξης του καπνίσµατος. Σε όσους άρχισαν το κάπνισµα 

σε ηλικία κάτω των 15 ετών, η πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του 

πνεύµονα είναι 17-19 φορές µεγαλύτερη από τους µη καπνιστές, ενώ σε 

όσους άρχισαν σε ηλικία άνω των 25 ετών ο κίνδυνος είναι 4-5 φορές 

µεγαλύτερος από τους µη καπνιστές (US DHHS 1989). 

- Τη συνολική διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας, παράγοντας που 

φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία. Αν υποθέσουµε ότι ο τριπλασιασµός 

του αριθµού των τσιγάρων που καταναλώνονται ηµερησίως οδηγεί σε 

τριπλασιασµό του κινδύνου για καρκίνο του πνεύµονα, ο τριπλασιασµός 

της διάρκειας της καπνιστικής συνήθειας µπορεί να οδηγήσει σε 

100πλασιασµό του κινδύνου (IARC 2002).  

Σε όσους εκτίθενται παθητικά στο κάπνισµα, ο κίνδυνος προσβολής από 

καρκίνο του πνεύµονα είναι κατά 20-30% µεγαλύτερος από τους µη 

καπνιστές (US DHHS 2006).  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι παρά τη µεγάλη µείωση στην 

περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα και τη χρήση φίλτρων που 

παρατηρήθηκε µετά το 1980, δεν παρατηρείται ουσιαστική µείωση του 

κινδύνου στους καπνιστές. Φαίνεται δηλαδή ότι τα "ελαφρά" τσιγάρα ή το 

φίλτρο δεν µειώνουν τον κίνδυνο (US DHHS 2004).  
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Το κάπνισµα επίσης αποτελεί την αιτία του 80-85% των κρουσµάτων από 

χρόνιες αποφρακτικές πνευµονοπάθειες (χρόνια βρογχίτιδα, άσθµα, 

πνευµονικό εµφύσηµα) (US DHHS 2004).  

Η κλιµάκωση του κινδύνου εµφάνισης της νόσου σε συνάρτηση µε τον 

αριθµό των καταναλισκόµενων τσιγάρων είναι περίπου ίδια µε εκείνη που 

παρατηρείται στον καρκίνο του πνεύµονα. ∆ηλαδή, οι καπνιστές µισού, 

ενός, δύο ή άνω των δύο πακέτων τσιγάρων την ηµέρα, έχουν αντίστοιχα 

5, 10, 15 και 20 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από χρόνιες 

αποφρακτικές πνευµονοπάθειες σε σύγκριση µε τους µη καπνιστές 

(Fielding 1992). 

Οι µη καπνιστές που εκτίθενται παθητικά στο κάπνισµα και ιδίως τα παιδιά, 

αντιµετωπίζουν επίσης σηµαντικά υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από 

χρόνιες πνευµονοπάθειες σε σχέση µε τους µη καπνιστές (US DHHS 2006). 

 

Τέλος τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό κάπνισµα κατά τη διάρκεια 

της κύησης έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του εµβρύου. Οι 

κυριότερες επιπτώσεις του καπνίσµατος πάνω στο έµβρυο είναι (US DHHS 

2004): 

 Το χαµηλό βάρος γέννησης, το οποίο εµφανίζεται σε συχνότητα 

διπλάσια από ότι στις κυήσεις µητέρων µη καπνιστριών. 

 Η αύξηση του κινδύνου πρόκλησης εµβρυϊκού θανάτου. 

 Η αύξηση του κινδύνου αυτόµατης αποβολής του εµβρύου. 

 Η αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης πνευµατικής καθυστέρησης. 

 Η αύξηση της συχνότητας εµφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης. 

 Η αύξηση της συχνότητας κρουσµάτων επιληψίας, διεγερσιµότητας 

κλπ. 

 Η συνολική αύξηση της βρεφικής θνησιµότητας κατά 60%. 

 

 

Το κάπνισµα στα παιδιά και στους εφήβους 

Σύµφωνα µε τη µελέτη HBSC του Π.Ο.Υ. σε παιδιά σχολικής ηλικίας, την 

περίοδο 2001/2 (Currie  et al. 2004), η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει 
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ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά παιδικού καπνίσµατος: Το ποσοστό των 

παιδιών που καπνίζουν τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα στην ηλικία 

των 13 ετών, είναι 4,9% στα αγόρια και 3% στα κορίτσια, ενώ στην ηλικία 

των 15 ετών, είναι 13,5% και 14,1% αντίστοιχα (διαγράµµατα 4 και 5). 

Παρατηρείται µάλιστα µια αισθητή µείωση των ποσοστών σε σχέση µε την 

έρευνα HBSC του 1997/8, στην οποία το ποσοστό καπνιστών βρέθηκε 18% 

στα αγόρια και 19% στα κορίτσια. Ας σηµειωθεί ότι στην ηλικία των 15 

ετών, υπάρχουν χώρες όπου το ποσοστό καπνίσµατος είναι διπλάσιο έως 

τριπλάσιο έναντι της Ελλάδος. Αντίστοιχα χαµηλά ποσοστά καπνίσµατος 

στις ηλικίες 12-17 ετών διαπιστώνει και άλλη µελέτη, στην οποία το 

ποσοστό καπνιστών µεταξύ των αγοριών ήταν 8,9% και µεταξύ των 

κοριτσιών  9,5% (Kokkevi et al. 2000). Τέλος στην µελέτη GYTS που 

διενεργήθηκε το έτος 2004-2005 σε µαθητές Γυµνασίου, το 32.1%  των 

µαθητών Γυµνασίου δήλωσε ότι είχε δοκιµάσει τσιγάρο στο παρελθόν ενώ 

το 16.2%  των µαθητών δήλωσε ότι ήταν τακτικοί καπνιστές. Επιπλέον 1 

στους 4 µαθητές καπνιστές δήλωσε ότι είχε καπνίσει για πρώτη φορά σε 

ηλικία µικρότερη των 10 ετών. Συγχρόνως το 20% των µη καπνιστών 

µαθητών θεωρεί ότι θα καπνίζει την επόµενη σχολική χρονιά. Σχετικά µε το 

παθητικό κάπνισµα το 89.8% των µαθητών Γυµνασίου δήλωσε ότι 

εκτέθηκαν στο  παθητικό κάπνισµα στο σπίτι τους και το 94.1% σε δηµόσιο 

χώρο. Σχετικά µε την πρόσβαση στα τσιγάρα το 95% (89.5-97.7) των 

µαθητών γυµνασίου δήλωσε ότι αγόραζε τα τσιγάρα χωρίς κάποιον 

περιορισµό ή άρνηση πώλησης. Τέλος το 16.7% των µαθητών γυµνασίου 

δήλωσε ότι του προσφέρθηκαν τσιγάρα δωρεάν από εκπρόσωπο εταιρίας 

καπνού (Kyrlesi et al. 2007). 

Το χαµηλά ποσοστά παιδικού και εφηβικού καπνίσµατος που 

παρατηρούνται στη χώρα µας φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση µε τα 

υψηλά ποσοστά καπνιστών και καπνιστριών που παρατηρούνται στους 

ενήλικες. Η διαπίστωση αυτή µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η έναρξη 

του καπνίσµατος γίνεται στην Ελλάδα σε µεγαλύτερη ηλικία από τις άλλες 

χώρες, αλλά είναι µονιµότερη. Πράγµατι, στη µελέτη ESPAD, το ποσοστό 

των καπνιστών 17-18 ετών στην Ελλάδα είναι ήδη από τα υψηλότερα (50 και 

47%),  ενώ αν  υπολογίσει κανείς µόνο τα ποσοστά αυτών που καπνίζουν 

πάνω από 11 τσιγάρα την ηµέρα, τα ποσοστά και των δύο φύλων είναι 
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πολύ υψηλότερα όλων των άλλων χωρών της έρευνας (Andersson et al. 

2007). 

Ηλικία έναρξης. Η έναρξη του καπνίσµατος συνήθως γίνεται κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία. Λίγοι άνθρωποι αρχίζουν το κάπνισµα σε ηλικία 

άνω των 20 ετών (λιγότερο από 10%). Σύµφωνα µε τη µελέτη HBSC, η 

µέση ηλικία πρώτης δοκιµής τσιγάρου στα παιδιά που ήδη καπνίζουν στα 

15 τους, κυµαίνεται στις διάφορες χώρες µεταξύ 11 και 13 ετών. Η Ελλάδα 

παρουσιάζει την υψηλότερη µέση ηλικία έναρξης στους καπνιστές ηλικίας 

15 ετών, η οποία στα µεν αγόρια είναι 13,7 έτη ενώ στα κορίτσια 13 έτη.  

Συνυπολογίζοντας τα δεδοµένα από τη µελέτη ESPAD, τα στοιχεία της 

Eurostat και τα υψηλά ποσοστά καπνιστών µεταξύ των ενηλίκων, φαίνεται 

αρκετά πιθανό, ότι στη χώρα µας, ένα µεγάλο ποσοστό καπνιστών αποκτά 

τη συνήθεια του καπνίσµατος σε ηλικία άνω των 15 ετών. Η διαπίστωση 

αυτή προσδιορίζει τις οµάδες ηλικιών προς τις οποίες κατά προτεραιότητα 

πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες για την πρόληψη του καπνίσµατος. 

Ενώ στη διεθνή, αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία συναντάται µία 

πληθώρα ερευνών σχετικά µε τις αποτελεσµατικότερες τεχνικές και 

παρεµβάσεις για τη διακοπή του καπνίσµατος, είναι σαφώς  λιγότερες οι 

έρευνες που απαντούν στο ερώτηµα, ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που 

συνδέονται τόσο µε την έναρξη όσο και τη διατήρηση της καπνιστικής 

συµπεριφοράς, και εποµένως, τη συνεπακόλουθη δυσκολία διακοπής του 

καπνίσµατος. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η έναρξη του καπνίσµατος 

συνδέεται µε παράγοντες, όπως κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές, 

κοινωνική πίεση από τους συνοµηλίκους, και οικογενειακά και κοινωνικά 

πρότυπα (Garisson et al. 2003). Η διατήρηση της καπνιστικής 

συµπεριφοράς συνδέεται τόσο µε βιολογικές (συµπτώµατα στέρησης) όσο 

και µε ψυχολογικές µεταβλητές (σύνδεση του καπνίσµατος µε θετικά 

συναισθήµατα, όπως  χαλάρωση και απόλαυση, αλλά και καταστροφικές 

πεποιθήσεις του καπνιστή σε περίπτωση διακοπής του καπνίσµατος) 

(Ευθυµίου & Σοφιανοπούλου 2007).  
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∆ιάγραµµα 1. Ποσοστά (%) καπνιστών κατά ηλικία και φύλο, στην 

Ελλάδα. 
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Πηγή: Eurostat, 2007. 

 

∆ιάγραµµα 2. Ποσοστά παιδιών ηλικίας 13 ετών, που καπνίζουν 

τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, 2001-2 (HBSC). 

  

  

  

  

  

 

Πηγή: Currie et al., 2004 
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∆ιάγραµµα 3. Ποσοστά παιδιών ηλικίας 15 ετών, που καπνίζουν 

τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, 2001-2 (HBSC). 

  

  

  

  

  

  

  

  

Πηγή: Currie et al. 2004 

∆ιάγραµµα 4. Ποσοστά σπουδαστών ηλικίας 17-18 ετών που 

κάπνιζαν πάνω από 11 τσιγάρα την ηµέρα, τις τελευταίες 30 ηµέρες 

(ESPAD Project). 
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   Πηγή: Andersson et al., 2007. 
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 2ος Θεµατικός άξονας: ∆ιατροφή  

Από τη δεκαετία του 1960 και εξής, σηµειώθηκαν στην Ελλάδα ταχύτατες 

µεταβολές, οι οποίες άλλαξαν ριζικά την εικόνα των διατροφικών αλλαγών 

στη χώρα. Η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση θερµίδων σηµείωσε  σταθερή 

και συνεχή άνοδο και από 2.912 θερµίδες την περίοδο 1961-3 έφθασε 

µέχρι το 2003 τις 3.666 θερµίδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,9%. 

Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η µέση κατανάλωση θερµίδων ήταν 

στην Ελλάδα η χαµηλότερη της ∆υτικής Ευρώπης, µέσα σε 4 δεκαετίες 

έφτασε να συγκαταλέγεται ανάµεσα στις υψηλότερες. 

∆ιάγραµµα 5. Μέση κατά κεφαλή κατανάλωση θερµίδων στην Ελλάδα, 

1971-2003. 

 
Πηγή: WHO, European Health for All Database, 2008. 
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Πίνακας 1. Μέση ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 
θερµίδων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (1961-3, 
2003). 

                                1961-3 (1)                       2003 (2)                        
µεταβολή (%) 

Αυστρία       -   3732    
Γαλλία     3256   3623   11,3 
Γερµανία     3153   3484   10,5 
∆ανία     3140   3472   10,6 
Ελλάδα     2912  3666   25,9 
Ιταλία     2984   3675   23,2 
Ισπανία     2848   3421   20,1 
Ολλανδία     3190   3495     

9,6 
Σουηδία     2884   3208   11,2 
Μ. Βρετανία    3355   3450     2,8 
Πηγή: (1) FAO. Production yearbook, 1988, (2) WHO, Health for All 

Database, 2008. 
 

Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες µετά το '60, η κατανάλωση κρέατος και 

γαλακτοκοµικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 100-130% (FAO 1988) και 

κατόπιν συνέχισε την ανοδική της πορεία µε βραδύτερους ρυθµούς. 

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η κατανάλωση λαχανικών και πατάτας, 

ενώ αντίθετα, η κατανάλωση δηµητριακών και οσπρίων σηµείωσε µείωση. 

Μικρότερη αύξηση σηµειώθηκε στην κατανάλωση φρούτων. Η κατανάλωση 

ζωικών λιπών άρχισε να αυξάνει από τη δεκαετία του '80, χωρίς ωστόσο να 

υποκαταστήσει την κατανάλωση φυτικής προέλευσης ελαίων και κυρίως 

ελαιόλαδου, που παραµένει υψηλή. Τέλος, υπερδιπλασιάστηκε η 

κατανάλωση ζάχαρης (WHO 2008). 

Σε επίπεδο θερµίδων, οι παραπάνω εξελίξεις εκφράζονται ως εξής. Στην 

περίοδο 1971-2001, η µέση ηµερήσια κατά κεφαλή διαθεσιµότητα 

θερµίδων από κρέας και γαλακτοκοµικά αυξήθηκε κατά 43,2% και από 

λίπη, έλαια και ζάχαρη κατά 27,8%. Η θερµιδική διαθεσιµότητα από 

φρούτα, όσπρια και λαχανικά αυξήθηκε λιγότερο, κατά 16,5%, ενώ 

αντίθετα η αντίστοιχη από δηµητριακά µειώθηκε κατά 7,5%. 

Οι εξελίξεις αυτές διαφοροποίησαν σηµαντικά το προφίλ της ελληνικής 

διατροφής, σε σχέση µε την παραδοσιακή εικόνα που  χαρακτήριζε τη 

χώρα. Η µέση κατανάλωση κρεάτων και γαλακτοκοµικών τείνει σταδιακά 

να προσεγγίσει στα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η θερµιδική 
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σηµασία των λιπών, ελαίων και της ζάχαρης βρίσκεται ήδη σε υψηλά 

επίπεδα, µολονότι πρέπει να σηµειωθεί, ότι ένα µεγάλο µέρος αυτής αφορά 

το ελαιόλαδο. Παράλληλα όµως, η χώρα διατηρεί την υψηλότερη κατά 

κεφαλή κατανάλωση φρούτων, οσπρίων και λαχανικών και µια από τις 

υψηλότερες σε δηµητριακά.  

 

Πίνακας 2. Μέση ηµερήσια κατά κεφαλή διαθεσιµότητα 
θερµίδων αναλόγως της πηγής προέλευσης, 1971-2001. 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ – 
ΟΣΠΡΙΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ - 
ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΚΡΕΑΣ – 
ΨΑΡΙΑ - 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ
ΜΙΚΑ 

ΛΙΠΗ – 
ΕΛΑΙΑ – 
ΖΑΧΑΡΗ 

 1971 2001 1971 2001 
197
1 2001 1971 2001 

Αυστρία 
865 928 329 382 721 913 1064 1274 

∆ανία 662 807 282 372 579 913 1439 1055 

Γαλλία 731 886 405 351 961 1056 874 1128 

Γερµανία   800  409   716   1356 

Ελλάδα 1161 1074 496 578 553 792 868 1109 

Ιταλία 1311 1165 398 439 567 770 884 1138 

Ολλανδία 575 602 366 418 764 999 1126 1025 

Νορβηγία 695 986 343 320 801 894 1106 1012 

Ισπανία 801 753 495 499 520 875 778 1096 

Σουηδία 621 788 303 275 749 855 1063 1085 

Μ. Βρετανία 704 818 352 440 919 867 1093 1024 

Πηγή: WHO, European Health for All Database, 2008. 
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Πίνακας 3. Ποσοστιαία (%) συµµετοχή των διαφόρων 
κατηγοριών τροφίµων στη συνολική θερµιδική 
κατανάλωση το 2001. 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ-

ΟΣΠΡΙΑ-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-

ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΚΡΕΑΣ-ΨΑΡΙΑ-

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΛΙΠΗ- 

ΕΛΑΙΑ-

ΖΑΧΑΡΗ 

Αυστρία 24,5 10,1 24,1 33,7 

∆ανία 23,8 11,0 26,9 31,1 

Γαλλία 24,3 9,6 29,0 30,9 

Γερµανία 23,1 11,8 20,7 39,1 

Ελλάδα 28,9 15,6 21,3 29,9 

Ιταλία 31,8 12,0 21,0 31,0 

Ολλανδία 18,0 12,5 29,9 30,7 

Νορβηγία 28,8 9,3 26,1 29,5 

Ισπανία 22,4 14,8 26,0 32,6 

Σουηδία 25,3 8,8 27,4 34,8 

Μ. 

Βρετανία 23,8 12,8 25,3 29,8 

Πηγή: WHO, European Health for All Database, 2008. 

 

Εξαιτίας των παραπάνω µεταβολών, σηµειώθηκε σηµαντική διαφοροποίηση 

στην ποιοτική σύνθεση της θερµιδικής πρόσληψης. Το ποσοστό 

συµµετοχής των λιπιδίων στη συνολική θερµιδική κατανάλωση αυξάνει 

σταδιακά και από 27% το 1960 φτάνει στο 35,6% το 2003 (FAO 1989, 

WHO 2008). Αντίθετα, η συµβολή των υδατανθράκων µειώνεται και µέχρι 
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το 2003 περιορίζεται στο 51,6%, ενώ η συµµετοχή των πρωτεϊνών µένει 

σχετικά αµετάβλητη. Συνεπώς, το κύριο χαρακτηριστικό των 

µεταπολεµικών εξελίξεων στην ποιοτική σύνθεση της θερµιδικής 

κατανάλωσης είναι η συνεχής αύξηση της ποσοστιαίας συµµετοχής των 

λιπιδίων και κυρίως των ζωικών λιπών.  

Σε απόλυτες τιµές, η µέση κατά κεφαλή κατανάλωση λιπιδίων στην 

Ελλάδα, από 92,8 gr το 1961-3, ανήλθε σε 150 gr το 1997 για να µειωθεί 

στη συνέχεια σε 145 gr µέχρι το 2003. Το διάγραµµα 2 παρουσιάζει τη 

διαχρονική πορεία της κατά κεφαλή κατανάλωσης λιπιδίων στη χώρα.  

 

∆ιάγραµµα 5. Μέση ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωσης 
λιπιδίων στην Ελλάδα, 1970-2003. 

 

 
Πηγή: WHO, European Health for All Database, 2008. 
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Πίνακας 4. Μέση ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 
λιπιδίων (gr) σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 1961-63(1)  2003(2)  µεταβολή (%) 

Αυστρία   161,0  

Βέλγιο        145,0  179,8 24,0 

Γαλλία 109,2  143,5 31,4 

Γερµανία 131,9   155,1 17,6 

∆ανία 127,5  138,5   8,6 

Ελλάδα 92,8  144,9 56,1 

Ιταλία 85,0  156,1 83,6 

Ισπανία 82,2   156,6 90,5 

Ολλανδία 136,5  139,6 2,3 

Σουηδία 125,9  126,6 0,6 

Μ. Βρετανία 143,8  134,7 -6,3 

Πηγή: (1) FAO. Production yearbook, 1989, (2) WHO, Health for All 

Database, 2008. 

 

Σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, η κατανάλωση λιπιδίων στην 

Ελλάδα βρίσκεται πλέον κοντά στα µέσα ευρωπαϊκά επίπεδα (πίνακας 4). 

Την περίοδο 1961-3, η διαφορά κατανάλωσης µεταξύ της Ελλάδας και της 

χώρας µε την υψηλότερη κατανάλωση (Βέλγιο) ήταν 56,3%, ενώ το 2003 

ήταν µόνο 24,1%. Το 2003 υπάρχουν πλέον αρκετές χώρες, όπως η 

Γαλλία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μ. Βρετανία, µε κατανάλωση λιπιδίων 

χαµηλότερη από ότι η Ελλάδα. 

Οι προαναφερθείσες µεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων 

είχαν σηµαντικές συνέπειες στην υγεία του πληθυσµού. Πληθυσµιακές 

µελέτες στον ευρωπαϊκό χώρο δείχνουν ότι η παχυσαρκία (ΒΜΙ>30) έχει 
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αυξηθεί µέσα στην τελευταία µόνο δεκαετία κατά 10-40% και η συχνότητά 

της στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κυµαίνεται πλέον µεταξύ 10% και 

27% του συνολικού πληθυσµού στους άνδρες και µέχρι 38% στις γυναίκες 

(IOTF 2005). Σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες (βλ. πίνακα 5 στη συνέχεια), 

πάνω από το 50% του πληθυσµού είναι υπέρβαρο(BMI>25), ενώ σε 

ορισµένες από αυτές ξεπερνά το 67% (WHO 2002, Eurostat 2007)   

Στην Ελλάδα, ο επιπολασµός της παχυσαρκίας στον γενικό πληθυσµό 

βρίσκεται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα µεταξύ των χωρών της ∆υτικής 

Ευρώπης (πίνακας 5). Στους άνδρες άνω των 15 ετών φθάνει το 26%, που  

αποτελεί την υψηλότερη τιµή του πίνακα 5, ενώ στις γυναίκες το 18,2%, 

που  είναι η δεύτερη υψηλότερη µεταξύ των γυναικών. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των υπέρβαρων µε ΒΜΙ>27 

κατά ηλικία φαίνεται στον πίνακα 6. Από τα στοιχεία του πίνακα 

προκύπτουν τα εξής: 

 Στις ηλικίες 15-24 ετών: Η Ελλάδα παρουσιάζει στους µεν άνδρες το 

δεύτερο υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων (30%) µετά τη Γερµανία, 

ενώ στις γυναίκες ένα ποσοστό 13% που βρίσκεται στα µέσα 

ευρωπαϊκά επίπεδα. 

 Στις ηλικίες: 35-44 ετών: Η Ελλάδα παρουσιάζει στους µεν άνδρες το 

υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων (69,6%), ενώ στις γυναίκες το τρίτο 

υψηλότερο ποσοστό (41,9%). 

 Στις ηλικίες 55-64 ετών: Στους µεν άνδρες το ποσοστό των 

υπέρβαρων φτάνει το 71,1% και είναι το τρίτο υψηλότερο µεταξύ των 

χωρών του πίνακα, ενώ στις γυναίκες το 68,9% και είναι το δεύτερο 

υψηλότερο. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ακόµη και µια µικρή αύξηση της µέσης τιµής του 

δείκτη µάζας σώµατος σε πληθυσµιακό επίπεδο (π.χ. από ένα µέσο όρο 28 

σε 29) µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της νοσηρότητας κατά 10%. 
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Πίνακας 5. Ποσοστά (%) παχυσαρκίας σε άτοµα άνω των 15 

ετών, κατά φύλο, σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

              

Άνδρες   Γυναίκες 

Αυστρία (1999-2000) 19,4 22,0 

Βέλγιο (2004) 11,9 13,4 

∆ανία (2000) 9,8 9,1 

Φινλανδία (2000-1) 21,2 23,5 

Γερµανία (2002-3) 13,6 12,3 

Ελλάδα (2004) 26,0 18,2 

Ιταλία (2003) 9,3 8,7 

Ολλανδία (1998-2001) 10,2 11,9 

Νορβηγία (1998) 6,8 5,8 

Ισπανία (2003) 13,0 13,5 

Σουηδία (2002-3) 10,4 9,5 

Ελβετία (2002) 7,9 7,5 

Πηγή: WHO, European Health For All Database, 2008 
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Πίνακας 6. Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόµων 
(∆ΜΣ>27) κατά φύλο, σε επιλεγµένες οµάδες ηλικιών, σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (1996-2003)*. 

 15 - 24 ετών 35 - 44 ετών 55 - 64 ετών 

  Α Γ Α Γ Α Γ 

Αυστρία  25.5 8.5 62.5 23.6 74.2 44.6 

Βέλγιο  14.7 10.6 49.6 29.3 64.1 51.0 

Γαλλία  9.9 11.2 45.4 26.4 64.5 46.3 

Γερµανία  31.1 21.7 68.4 41.8 82.1 71.7 

∆ανία  22.7 16.0 48.6 32.8 64.9 43.1 

Ελλάδα  30.0 13.0 69.6 41.9 71.1 68.9 

Ισπανία  22.6 11.9 62.9 32.1 71.0 65.0 

Ιταλία  17.4 7.7 50.3 21.3 66.3 49.1 

Νορβηγία  16.5 11.8 43.6 26.7 49.2 33.8 

Ολλανδία  14.4 12.6 49.9 32.7 62.4 51.0 

Πορτογαλία  25.2 13.1 58.9 43.9 65.5 61.1 

Σουηδία  21.8 14.3 54.5 35.1 64.9 50.4 

Φινλανδία  19.2 16.8 58.3 36.7 62.4 58.9 

Πηγή: Eurostat, 2007- (*) ∆ε διευκρινίζεται το έτος για κάθε χώρα. 

 

 

Σε ότι αφορά στην παιδική παχυσαρκία, υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπάρχουν περίπου 3 εκατ. υπέρβαρα παιδιά και ο αριθµός τους 

αυξάνει  κατά 400.000 ετησίως. Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών 
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υπολογίζεται συνολικά στο 25% στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, αλλά σε 

ορισµένες χώρες ξεπερνά το 30% (IOTF 2004, Currie et al. 2004).  

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα ευρήµατα για το ποσοστό παχυσαρκίας 

παιδιών ηλικίας 13 και 15 ετών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από την 

έρευνα HBSC του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, της περιόδου 

2001/2002. Στην ηλικία των 13 ετών, η Ελλάδα παρουσιάζει το τρίτο 

υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των χωρών του πίνακα. Στην ηλικία των 15 

ετών, στα µεν αγόρια παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό της ∆υτικής 

Ευρώπης, ενώ στα κορίτσια ένα µέσο ποσοστό, αισθητά χαµηλότερο από 

εκείνο των αγοριών. Από τη γεωγραφική κατανοµή της παχυσαρκίας στην 

Ευρώπη φαίνεται υψηλότερη συχνότητα παχυσαρκίας σε χώρες της νότιας 

Ευρώπης. Το πρόβληµα φαίνεται να είναι ακόµη εντονότερο στις ηλικίες 7-

11 ετών, όπου οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου αναφέρουν ποσοστά 

υπέρβαρων παιδιών που  ξεπερνούν το 30% (IOTF 2004). 

Πίνακας 7. Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών 
ηλικίας 13 και 15 ετών, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 
2001/2. 

 13 ετών 15 ετών 
 Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

Αυστρία 13,3 10,1 10,0 7,5 

Βέλγιο 11,2  9,7 10,3 7,9 

Γαλλία 11,8  7,9 10,3 7,6 

Γερµανία 11,9  7,2 13,7 5,5 

∆ανία  7,5  8,3 12,8 8,6 

Ελλάδα 17,5 10,4 20,3 7,5 

Ισπανία 21,5 11,1 17,7 10,0 

Ιταλία 17,9 10,9 17,1 6,6 

Νορβηγία 11,7  6,6 12,6 8,4 

Ολλανδία  7,4  4,2  8,8 7,1 
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Πορτογαλία 16,1 11,6 15,1 6,4 

Σουηδία 10,5  7,0 12,7 6,0 

Φινλανδία 12,8  9,8 14,3 7,9 

Πηγή: Currie  et al., (eds), Young people’s health in context. Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international 

report from the 2001/2002 survey. Copenhagen, WHO, 2004. 

 

3ος Θεµατικός άξονας: Αλκοόλ 

Το αλκοόλ στον οργανισµό ασκεί πολύπλευρη φαρµακολογική και τοξική 

δράση και επηρεάζει τη λειτουργία πολλών συστηµάτων. Οι δράσεις του 

εξαρτώνται από την πυκνότητα του αλκοόλ στο αίµα και περιλαµβάνουν: 

 Επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και πρόκληση 

συνακόλουθων διαταραχών.  

 Εξάρτηση και αλκοολισµό. 

 Επιδράσεις στο ήπαρ και στο πεπτικό σύστηµα. 

 Επιδράσεις στο νευρικό σύστηµα. 

 Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό και κυκλοφορικό σύστηµα. 

 Επιδράσεις στην κύηση (π.χ. αλκοολικό εµβρυϊκό σύνδροµο). 

 Αύξηση στα ατυχήµατα και στις εξωτερικές αιτίες κακώσεων και 

τραυµατισµών. 

 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.) η κατανάλωση 

αλκοόλ µπορεί να χαρακτηριστεί ως:  

 

• Επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ 

Ως επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ έχει οριστεί το επίπεδο ή ο τρόπος 

κατανάλωσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε βλάβη εάν οι συνήθειες 

κατανάλωσης επιµείνουν. ∆εν υπάρχει καθορισµένη συµφωνία για το 

επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. Ο ορισµός του Π.Ο.Υ. την περιγράφει ως τη 
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µέση ηµερήσια κατανάλωση 20 - 40gr αλκοόλης για τις γυναίκες και 40 - 

60gr για τους άνδρες. 

 

• Επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ 

Ως επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ ορίζεται η µορφή κατανάλωσης που 

σχετίζεται µε πρόκληση βλάβης στην υγεία, είτε οργανική (όπως κίρρωση 

του ήπατος) είτε ψυχική (όπως η δευτερογενής κατάθλιψη που ακολουθεί 

τη χρήση αλκοόλ). Βασιζόµενος σε επιδηµιολογικά στοιχεία που 

συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοόλ µε τη βλάβη, ο Π.Ο.Υ. υιοθέτησε ως 

ορισµό για την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ τη µέση κατανάλωση, άνω 

των 40gr αλκοόλης ηµερησίως στις γυναίκες και άνω των 60gr για τους 

άνδρες. 

 

• Bαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ «BINGE DRINKING» 

Ο όρος αυτός εµπεριέχει εκτός από τη βαριά κατανάλωση, την έννοια του 

σε µία µόνη περίσταση ή «συνεδρία χρήσης» ή στην καθοµιλουµένη στην 

«καθισιά». Η χρήση οδηγεί σε τοξίκωση. Ένας άλλος ορισµός θα µπορούσε 

να είναι η κατανάλωση σε µία µόνο περίσταση το λιγότερο 60gr αλκοόλης. 

 

Η κύρια δράση του αλκοόλ αφορά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (Κ.Ν.Σ.). 

Η φαρµακολογική δράση του αλκοόλ στο Κ.Ν.Σ. είναι κατασταλτική και όχι 

διεγερτική. Σε µεγάλες µάλιστα συγκεντρώσεις, το κατασταλτικό 

αποτέλεσµα της δράσης του αλκοόλ είναι ιδιαίτερα εµφανές και µοιάζει µε 

εκείνο των αναισθητικών φαρµάκων. 

Τα πρώτα συµπτώµατα από το Κ.Ν.Σ. εκδηλώνονται µόλις η συγκέντρωση 

του αλκοόλ στο αίµα ξεπεράσει τα 40mg % και περιλαµβάνουν εξασθένηση 

της µνήµης και της προσοχής, ήπιες διαταραχές του λόγου, διαταραχές 

στην εκτέλεση λεπτών χειρισµών και ελάττωση της αντίδρασης σε 

αισθητηριακά ερεθίσµατα. Στις συγκεντρώσεις αυτές, διατηρείται η 

πνευµατική διαύγεια και το άτοµο δεν έχει την αίσθηση της επίδρασης που 

ασκεί το αλκοόλ στον οργανισµό του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κατά 
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την οδήγηση, καθώς, ενώ ο οδηγός δεν έχει αίσθηση της επίδρασης της 

αλκοόλης, ώστε να ακολουθήσει περισσότερο συντηρητική οδήγηση, έχει 

εντούτοις βραδύτερη αντίδραση στα διάφορα ερεθίσµατα, γεγονός που 

µπορεί να αποβεί µοιραίο. Η πυκνότητα των 40mg % µπορεί να επιτευχθεί 

πολύ εύκολα στον οργανισµό, π.χ. µε την κατανάλωση 60 γραµµαρίων 

ουίσκι ή 200 γραµµαρίων κρασιού.  

 

Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, παρατηρείται σταδιακή θόλωση της 

διάνοιας (µέθη), κεφαλαλγίες κ.λπ., συµπτώµατα που εµφανίζονται όταν η 

συγκέντρωση στο αίµα φτάσει τα 150 - 200mg %. Σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις εµφανίζεται η εικόνα της βαρίας µέθης και της 

δηλητηρίασης µε σύγχυση, λήθαργο και κώµα. Ο θάνατος είναι σπάνιος 

από οξεία δηλητηρίαση και µπορεί να επέλθει από παράλυση του κέντρου 

της αναπνοής, όταν η συγκέντρωση του αλκοόλ ξεπεράσει τα 450 - 500mg 

%.  

Όταν υπάρχει χρόνια κατανάλωση αλκοόλ, αναπτύσσεται σταδιακά στον 

οργανισµό ένας βαθµός ανοχής. Αυτό σηµαίνει ότι για να επιτευχθεί το ίδιο 

φαρµακολογικό αποτέλεσµα στον οργανισµό, απαιτούνται όλο και 

υψηλότερες συγκεντρώσεις αλκοόλ στο αίµα. ∆εδοµένου ότι ο σκοπός της 

κατανάλωσης αλκοόλ είναι ακριβώς η πρόκληση αυτού του 

φαρµακολογικού αποτελέσµατος (ευθυµία ή µέθη) η επίτευξή του 

προϋποθέτει όλο και µεγαλύτερες καταναλώσεις αλκοολούχων ποτών. Η 

συνεχόµενη αύξηση του βαθµού ανοχής οδηγεί σταδιακά σε «σωµατική 

εξάρτηση», δηλαδή σε εκδήλωση δυσάρεστων συµπτωµάτων, που 

ονοµάζονται «στερητικά συµπτώµατα», τα οποία εκδηλώνονται όταν δεν 

υπάρχουν επαρκή επίπεδα αλκοόλης στο αίµα. Καθώς ο οργανισµός έχει 

ανάγκη όλο και υψηλότερων επιπέδων αλκοόλης, είναι δυνατόν τα 

στερητικά συµπτώµατα σε µερικές περιπτώσεις να εκδηλωθούν ακόµη και 

όταν η αλκοόλη βρίσκεται σε επίπεδα περίπου 100mg %.  

Εντούτοις, ο όρος «αλκοολισµός» δεν πρέπει να θεωρείται συνώνυµος µε 

την εµφάνιση σωµατικής εξάρτησης από το αλκοόλ. Ο αλκοολισµός είναι 

µια κατάσταση κατά την οποία δηµιουργούνται στο άτοµο προβλήµατα 

υγείας, εργασίας και κοινωνικά προβλήµατα µε ενδεχόµενες νοµικές 
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προεκτάσεις, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχει αναπτυχθεί σωµατική 

εξάρτηση στο αλκοόλ ή όχι. 

Η γνωστότερη και σηµαντικότερη βλαπτική επίδραση της χρόνιας, πέραν 

της συνήθους µέτριας κατανάλωσης αλκοόλ, είναι η κίρρωση του ήπατος. 

Οι χρόνιοι χρήστες αλκοόλης έχουν κατά µέσο όρο 7,5 φορές µεγαλύτερη 

πιθανότητα να εκδηλώσουν ηπατική κίρρωση από ότι οι µη χρήστες, ενώ 

ειδικά οι άνδρες που κάνουν υψηλή κατανάλωση έχουν µέχρι και 13 φορές 

µεγαλύτερη πιθανότητα.  

 

Η κίρρωση του ήπατος είναι το τελικό στάδιο µιας χρόνιας και συνήθως 

ασυµπτωµατικής ηπατικής βλάβης, της καλούµενης αλκοολικής ηπατίτιδας. 

Η ευαισθησία των ατόµων στην ανάπτυξη κίρρωσης ποικίλλει σηµαντικά. Σε 

δόσεις 60 - 80 γραµµαρίων αλκοόλ την ηµέρα, µετά 5 χρόνια, περίπου το 10 

– 15% θα παρουσιάσει ηπατικό πρόβληµα. Η αύξηση της ποσότητας 

επιφέρει ταχύτερα την ηπατική βλάβη και σε µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. 

Επιπλέον, η χρήση αλκοόλ οδηγεί σε λιπώδη διήθηση του ήπατος και σε 

αύξηση της συχνότητας εµφάνισης πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος. 

Στο πεπτικό σύστηµα, η χρόνια υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να 

οδηγήσει σε χρόνια ή οξεία παγκρεατίτιδα, έλκος στοµάχου και 

δωδεκαδακτύλου, χρόνια γαστρίτιδα, ατροφική γαστρίτιδα, 

δυσαπορρόφηση βιταµινών, ασβεστίου, µαγνήσιου κ.λπ.  

Η κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων καρκίνων 

του πεπτικού συστήµατος, όπως του στόµατος, του φάρυγγα, του 

οισοφάγου, του ήπατος, του παγκρέατος κ.λπ. Ο κίνδυνος ανάπτυξης 

καρκίνου του πεπτικού συστήµατος είναι συνολικά τετραπλάσιος σε σχέση 

µε τους µη χρήστες αλκοόλ. 

Στο νευρικό σύστηµα, η υπερβολική και παρατεταµένη κατανάλωση 

αλκοόλ προκαλεί ποικίλες βλάβες του εγκεφάλου και των περιφερικών 

νεύρων. Οι βλάβες αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές αναπηρίες 

διαφόρων µορφών. Επιπλέον, µπορεί να εµφανισθούν επιληψία, 

περιφερική πολυνευροπάθεια και σύνδροµο Wernicke - Korsakoff. Ο 

σχετικός κίνδυνος για την επιληψία, ήδη από τη µεσαία κατανάλωση 
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αλκοόλ, είναι µέχρι και 7,5 φορές µεγαλύτερος σε σύγκριση µε αυτούς που 

δεν κάνουν χρήση αλκοόλ. Επίσης, η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τη 

συχνότητα εκδήλωσης θανατηφόρων ή µη θανατηφόρων αγγειακών 

επεισοδίων του εγκεφάλου, µε ένα σχετικό κίνδυνο που µπορεί να φτάσει 

στους άνδρες το 2,38, αλλά στις γυναίκες να προσεγγίζει το 8 (ο κίνδυνος 

δηλαδή είναι 8 φορές µεγαλύτερος). 

 

Πίνακας 8. Σχετικός κίνδυνος για διάφορα νοσήµατα 
σχετιζόµενα µε το αλκοόλ. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

1η 2η 3η 1η 2η 3η 
Καρκίνος 
στόµατος - 
ριν/υγγα 

1,45 1,85 5,39 1,45 1,85 5,39 

Καρκίνος 
οισοφάγου 

1,80 2,38 4,36 1,80 2,38 4,36 

Καρκίνος 
ήπατος 

1,45 3,03 3,60 1,45 3,03 3,60 

Επιληψία 1,34 7,22 7,52 1,23 7,52 6,83 
Έµφραγµα 
µυοκαρδίου 

0,52 0,64 1,06 0,94 1,33 1,65 

Υπέρταση 1,40 2,00 2,00 1,40 2,00 4,10 
Εγκεφαλικό 
αιµορ. 
επεισόδιο 

0,59 0,65 7,98 1,28 2,19 2,38 

Κίρρωση 
ήπατος 

1,30 9,50 13,00 1,30 9,50 13,00 

Πηγή: WHO Global Status Report on Alcohol 2004. Geneva, WHO, 
2004. 
1η: 0 - 20 γραµµ./ ηµέρα για τις γυναίκες και 0 - 30 γραµ./ ηµέρα για τους 
άνδρες 
2η: 20 - 40 γραµµ./ ηµέρα για τις γυναίκες και 40 - 60 γραµµ./ ηµέρα για 
τους άνδρες 
3η: Άνω των 40 γραµµ./ ηµέρα για τις γυναίκες και άνω των 60 γραµµ./ 
ηµέρα για τους άνδρες 
Για σύγκριση: Ένα µπουκάλι κρασιού περιέχει 70 γραµµάρια αλκοόλης 
 

Είναι διαπιστωµένο ότι η µικρή ως µέτρια κατανάλωση αλκοόλ έχει θετικό 

προστατευτικό αποτέλεσµα στην πιθανότητα εµφάνισης ισχαιµικής 

καρδιοπάθειας, καθώς και σακχαρώδη διαβήτη. Εντούτοις, το θετικό 

αποτέλεσµα αντιστρέφεται όταν η κατανάλωση ξεπεράσει κατά µέσο όρο τα 
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40 γραµµάρια αλκοόλης την ηµέρα για τις γυναίκες και τα 60 για τους 

γραµµάρια για τους άνδρες. Στην υψηλότερη κατανάλωση οινοπνεύµατος, 

παρατηρείται αύξηση του σχετικού κινδύνου για ισχαιµική καρδιοπάθεια, η 

οποία στους άνδρες µπορεί να φτάσει µέχρι 65%. Παράλληλα, σε υψηλή 

κατανάλωση το αλκοόλ προκαλεί ταχυκαρδία, υπέρταση, καρδιακές 

αρρυθµίες και αλκοολική µυοκαρδιοπάθεια (WHO 2004). 

Η χρόνια χρήση αλκοόλ στο αναπνευστικό σύστηµα µπορεί να προκαλέσει 

κρίσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια από 

χηµικό ερεθισµό των πνευµόνων, πνευµονία και καρκίνο του λάρυγγα και 

των πνευµόνων. 

Κατά την κύηση, η συστηµατική κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στο έµβρυο 

σοβαρές βλάβες. Μπορούν να προκληθούν αυτόµατη αποβολή, χαµηλό 

βάρος γέννησης, συγγενείς ανωµαλίες, νευρολογικές αναπηρίες, 

διανοητική καθυστέρηση, ηπατικές βλάβες κ.λπ. Οι βλάβες είναι 

συχνότερες όταν η κατανάλωση του αλκοόλ γίνεται κατά το πρώτο τρίµηνο 

της κύησης, κατά το οποίο, ακόµη και µια µέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1-2 

ποτά την ηµέρα) µπορεί να οδηγήσει σε εµβρυϊκές βλάβες. 

Μεταξύ των άλλων επιδράσεων του αλκοόλ στον οργανισµό 

περιλαµβάνονται: 

• η εµφάνιση αιµατολογικών διαταραχών (αναιµία ή θροµβοπενία). 

• οι µυοσκελετικές διαταραχές (µυοπάθειες, οστεοπόρωση κ.λπ.).  

• οι διαταραχές της αναπαραγωγικής λειτουργίας (διαταραχές στύσης, 

µείωση όγκου και ποιότητας του σπέρµατος, κ.λπ.). 

 

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί την αιτία ενός µεγάλου αριθµού τροχαίων, 

εργατικών, και άλλων ατυχηµάτων. Η τοξίκωση από αλκοόλη αποτελεί 

έναν ισχυρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων, τραυµατισµών 

ή εγκληµατικών πράξεων, ενδοοικογενειακής βίας, πτώσεων και 

δηλητηριάσεων. 
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Στην Ελλάδα, ο αριθµός των τροχαίων ατυχηµάτων, που σχετίζονται µε 

την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ήταν 216,1 ανά 100 000 κατοίκους 

το έτος 2000 και 185,5 το 2001. Σε ελληνικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η 

χρήση αλκοόλ αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου 

ατυχήµατος. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το 10% των τροχαίων ατυχηµάτων 

στην Αθήνα µπορεί να αποδοθεί στη χρήση αλκοολούχων ποτών (Petridou 

et al. 1998). Ένα σηµαντικό ποσοστό των οδηγών (41%) που είχαν 

εµπλακεί σε τροχαία ατυχήµατα κατά τη διάρκεια των ετών 1995 - 1997, 

είχαν καταναλώσει κάποιο αλκοολούχο ποτό πριν το ατύχηµα, ενώ στο 

33% των οδηγών η συγκέντρωση αλκοόλης στο αίµα ήταν πάνω από 

80mg/ lt. 

Ο υψηλότερος κίνδυνος εµπλοκής σε τροχαία ατυχήµατα ισχύει και για 

τους νέους που θεωρούν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κυρίαρχο 

στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται µε επιβλαβείς καταστάσεις 

για τον ίδιο τον χρήστη, το άµεσο περιβάλλον του και το κοινωνικό 

σύνολο. Τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις κοινωνικές 

επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ, όπως είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα 

εργασιακά και οικογενειακά προβλήµατα και η διαπροσωπική βία. Οι 

κοινωνικές επιπτώσεις δεν αφορούν όµως µόνον στον χρήστη, αλλά και σε 

άλλους ανθρώπους: επιβάτες τυχαία εµπλεκόµενους σε τροχαία 

ατυχήµατα, µέλη της οικογένειας του χρήστη που επηρεάζονται από την 

ανικανότητά του να εκπληρώσει τις κοινωνικές και οικογενειακές του 

υποχρεώσεις ή που υφίστανται τις συνέπειες της βίας στην οικογένεια, 

εργοδότες, συνάδελφοι κ.λπ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µέση ετήσια κατά κεφαλή 

κατανάλωση αλκοόλ σε λίτρα, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, το 1970 και 

το 2003. Η κατανάλωση στην Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 

µεσαίες µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και φαίνεται να παρουσιάζει 

µείωση. 
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Πίνακας 9. Μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση αλκοόλ(lt/ 
κεφαλή) στο γενικό πληθυσµό, 1970 - 2003. 

 1976 1986 1996 2003 Μεταβολή 

1976-

2003 

Αυστρία 11,16 11,31 10,98 10,51 -5,8% 

∆ανία 9,33 10,25 10,39 9,84 5,46% 

Γαλλία 16,93 13,53 11,71 9,95 -41% 

Γερµανία 13,68 12,41 11,47 10,71 -21% 

Ελλάδα 8,32 7,28 8,43 7,68 -7,7% 

Ιταλία 14,37 10,64 8,42 7,61 -47% 

Ολλανδία 8,04 8,3 8,09 7,79 -3% 

Νορβηγία 4,5 4,45 4,36 4,82 7% 

Ισπανία 13,72 11,64 9,34 9,99 -27% 

Σουηδία 7,06 6,07 5,72 5,62 -20% 

Μ. 

Βρετανία 

8,39 8,42 8,05 9,29 10,7% 

Πηγή: WHO Health for All Data base 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Π.Ο.Υ. η κατανάλωση «σκληρών» 

αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα φαίνεται να µειώνεται, η κατανάλωση 

κρασιού να παραµένει περίπου σε σταθερά επίπεδα, ενώ να αυξάνεται 

εντυπωσιακά η κατανάλωση της µπίρας.  

Στη µελέτη ATTICA που πραγµατοποιήθηκε στην Αττική το 2002, το 

ποσοστό καθηµερινής κατανάλωσης αλκοόλ στους ενήλικες άνδρες έφτανε 

το 42,5% ενώ στις γυναίκες το 13,6%. Αντίστοιχα ποσοστά 
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επιβεβαιώθηκαν και από άλλες έρευνες. Τα υψηλότερα ποσοστά 

κατανάλωσης, και στα δύο φύλα, παρατηρούνται στην ηλικία 55 - 64 ετών. 

Πίνακας 10. Ποσοστό ατόµων µε καθηµερινή κατανάλωση 
αλκοόλ στη µελέτη  

ATTICA, 2003. 
Ηλικία Άνδρες (%) Γυναίκες (%) 

18-34 30,6 8,7 

35-44 35,6 12,6 

45-54 44,0 14,2 

55-64 49,4 19,5 

65-74 46,3 12,9 

75-89 58,5 12,2 

Σύνολο:18-89 42,5 13,6 

Πηγή: WHO Global InfoBase/Greece All Data-ALCOOL.mht 

Αντίθετα, τα ποσοστά ολοκληρωτικής αποχής από το αλκοόλ είναι χαµηλά 

για την Ελλάδα και αφορούν στο 8,3% του πληθυσµού (άνδρες 1,2%, 

γυναίκες 15,4%) (πηγή: WHO – Global Status Report on Alcohol 2004).   

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. (2007) οι συνήθεις χώροι 

κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών µπορεί να είναι είτε στο σπίτι, είτε να 

σχετίζονται µε κάποια µορφή διασκέδασης/ εξόδου. Συνήθως, ο ένας στους 

τρεις ερωτώµενους καταναλώνει αλκοολούχα στο «σπίτι» (31,9%) ή στο 

«σπίτι κάποιου άλλου» (5,5%), ενώ η πλειοψηφία των ερωτώµενων 

(ποσοστό 61,9%) αναφέρει κατανάλωση αλκοολούχων εκτός σπιτιού και 

κυρίως σε χώρους διασκέδασης όπως «µπαρ/ ντίσκο/ κλαµπ» (28,5%), 

«ταβέρνα/ εστιατόριο» (19,2%) και «καφενείο/ καφετέρια» (14,2%). 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον τόπο κατανάλωσης παρατηρούνται σε 

σχέση µε το φύλο: οι γυναίκες αναφέρουν κατανάλωση αλκοολούχων στο 

«σπίτι» σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες (42,3% και 33,6%, 

αντίστοιχα), οι οποίοι αναφέρουν κατανάλωση αλκοολούχων κυρίως σε 

χώρους διασκέδασης και ιδιαίτερα σε «µπαρ/ ντίσκο/ κλαµπ» (30%). Όσον 

αφορά στην κατανάλωση αλκοολούχων στους διάφορους χώρους 
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διασκέδασης, οι γυναίκες συνήθως καταναλώνουν αλκοολούχα σε χώρους, 

οι οποίοι δεν αποτελούν µέρη αποκλειστικής κατανάλωσης αλκοόλ, όπως οι 

ταβέρνες και τα εστιατόρια, ως συνοδευτικό του φαγητού, ενώ οι άνδρες 

προτιµούν σε µεγαλύτερο ποσοστό να καταναλώνουν αλκοολούχα στους 

χώρους διασκέδασης όπως «µπαρ/ ντίσκο/ κλαµπ», καθώς και στο 

«καφενείο/ καφετέρια».  

 Η κατανάλωση στους νέους 

Το πρόβληµα κατανάλωσης αλκοόλ φαίνεται να είναι σηµαντικό στους 

νέους της  Ελλάδας. Στην έρευνα HBSC (Currie et al. 2004) οι έφηβοι 

ερωτήθηκαν πόσο συχνά καταναλώνουν αλκοόλ µέσα σε µια εβδοµάδα. Τα 

αποτελέσµατα από όλες τις χώρες έδειξαν συχνή κατανάλωση 

οποιουδήποτε αλκοολούχου ποτού για το 5% των εφήβων 11 ετών, το 

11% των εφήβων 13 ετών και το 29% των εφήβων 15 ετών, ποσοστά τα 

οποία είναι ανησυχητικά για την εξάπλωση του αλκοόλ στις µικρές ηλικίες.  

Επιπλέον, οι έφηβοι φαίνεται να προτιµούν συγκεκριµένους τύπους ποτών, 

µε την µπίρα να κατέχει την υψηλότερη θέση σε καταναλωτική προτίµηση, 

τα «σκληρά ποτά» να ακολουθούν στις περισσότερες περιπτώσεις και 

τελευταίο στην κατανάλωση να έρχεται το κρασί. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται το ποσοστό των νέων ηλικίας 11, 13 και 15 ετών που 

καταναλώνει διαφορετικούς τύπους αλκοολούχων ποτών µέσα σε µία 

εβδοµάδα για την Ελλάδα:  
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Πίνακας 11. Ποσοστό εφήβων που καταναλώνουν συχνά 
αλκοολούχα ποτά µέσα στην εβδοµάδα στην Ελλάδα. 

 Οποιοδήποτε 

αλκοολούχο 

ποτό 

Μπίρα Κρασί Σκληρά 

ποτά 

(ουίσκι, 

βότκα) 

Αγόρια 10,7 3,8 3,7 2,4 11 ετών 

Κορίτσια  3,2 1,5 1,3 0,2 

Αγόρια  15,1 11,6 7,2 8,5 13 ετών 

Κορίτσια  8,1 3,8 3,1 2,8 

Αγόρια 37,5 28,9 11,7 21,3 15 ετών 

Κορίτσια  18,2 13,0 6,6 11,0 

 ΣΥΝΟΛΟ 15,46 10,43 5,6 7,7 

Πηγή: HBSC, 2002 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται µεταξύ των νέων µια 

επικίνδυνη πρακτική κατανάλωσης, η οποία συνίσταται στη στοχευµένη και 

εντατική κατανάλωση αλκοόλ («binge-drinking» – στο εξής «βαριά χρήση 

αλκοόλ», η οποία αντιπροσωπεύει µια νέα απειλή, που πρέπει να 

αντιµετωπισθεί. Τα στοιχεία που δίνει ο Π.Ο.Υ. για τη «βαριά χρήση 

αλκοόλ» µεταξύ των νέων είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά, µε τη χώρα µας 

να καταλαµβάνει µία από τις µεσαίες θέσεις.  
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Γράφηµα 1: Βαριά χρήση αλκοολ (binge drinking) από έφηβους στην 
Ελλάδα           (% των εφήβων)

αγόρια; 13

κορίτσια ; 5

σύνολο ; 9

0 2 4 6 8 10 12 14

1

αγόρια κορίτσια σύνολο 
 

Πηγή: WHO Global Status Report on Alcohol, 2004 

 

Πίνακας 11. Ποσοστό ατόµων µε «βαριά χρήση*» αλκοόλ στους 
έφηβους και νέους  
(15 - 16 ετών). 

 
ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΙΑ 

(%) 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
(%) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1999 11,0 15,0 6,0 

ΚΥΠΡΟΣ 1999 12,0 18,0 6,0 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 1999 18,0 21,0 15,0 

ΓΑΛΛΙΑ 1999 12,0 16,0 7,0 

ΕΛΛΑ∆Α 1999 9,0 13,0 5,0 

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 1999 17,0 18,0 15,0 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1999 31,0 32,0 32,0 

ΜΑΛΤΑ 1999 22,0 25,0 23,0 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2003 15,0 17,0 14,0 

ΠΟΛΩΝΙΑ 1999 31,0 41,0 23,0 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 1999 17,0 22,0 13,0 

Πηγή: WHO Global Status Report on Alcohol, 2004 
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* Κατανάλωση 5 ή και περισσότερων ποτών συνεχόµενα για 3 ή και 

περισσότερες φορές µέσα στις τελευταίες 30 ηµέρες. 

Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που καταδεικνύει η µελέτη του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 

(2007) σε σχέση µε την κατανάλωση αλκοόλ από τους έφηβους και νέους 

είναι το γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία (65,4%) των εφήβων 

καταναλώνει αλκοολούχα σε χώρους όπου σύµφωνα µε τον υφιστάµενο 

νόµο απαγορεύεται η κατανάλωση τους από άτοµα ηλικίας κάτω των 17 

ετών. Το ποσοστό µεγαλώνει ακόµα περισσότερο, αν προστεθεί σε αυτό και 

το 4,6% που αναφέρει ότι καταναλώνουν αλκοολούχα σε ταβέρνα/ 

εστιατόριο.  

 

4ος Θεµατικός άξονας: Ναρκωτικά  

Η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ναρκωτικών τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

αναδείξει το πρόβληµα των ναρκωτικών σε ένα καίριο κοινωνικό πρόβληµα, 

αλλά και σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα ∆ηµόσιας Υγείας 

παγκοσµίως. Η παραγωγή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και 

εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ένα φαινόµενο άµεσα συναρτούµενο µε την 

εξέλιξη των οικονοµικών, πολιτισµικών και κοινωνικών δοµών της παγκόσµιας 

κοινωνίας. Το άνοιγµα των συνόρων, η εντατικοποίηση του παγκόσµιου 

µεταναστευτικού ρεύµατος, η ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνίας της 

πληροφορίας και η διάδοση του καταναλωτικού τρόπου ζωής παρουσιάζουν 

νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, αλλά και νέους κινδύνους στον αγώνα που 

καταβάλουν οι σύγχρονες κοινωνίες για την καταπολέµηση της εξάρτησης. Η 

διαιώνιση του φαινόµενου σχετίζεται άµεσα µε την εµφάνιση νέων πηγών 

προσφοράς και νέων µεθόδων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και µε 

την εξέλιξη της ζήτησης που υποστηρίζεται από νέες πολιτισµικές και 

κοινωνικές αξίες που ευνοούν την χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Σε µια εποχή που σηµατοδοτείται από την εµβάθυνση της αλληλεξάρτησης 

των κοινωνιών, καµία στρατηγική αντιµετώπισης των ναρκωτικών δεν θα 

επιτύχει αν δε λάβει υπόψη της, τις παγκόσµιες τάσεις, αλλά και την 

προοπτική της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέµηση του 

φαινόµενου της εξάρτησης. 
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Τα ναρκωτικά είναι επίσης ένα βαθύτατα κοινωνικό πρόβληµα. Πέρα των 

επιβλαβών επιδράσεων στον ίδιο το χρήστη, η χρήση ναρκωτικών έχει 

παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον του χρήστη και στο 

κοινωνικό σύνολο. Ανάµεσα σε αυτές περιλαµβάνονται πολυάριθµα 

ατυχήµατα, αυτοκτονίες, εγκληµατικότητα, αποχή από την εργασία και 

µείωση παραγωγικότητας, διάλυση οικογενειών, δυσµενείς επιδράσεις στην 

ανάπτυξη των παιδιών µε ναρκοµανείς γονείς κ.λπ. Τα προβλήµατα αυτά 

οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο, που επιδεινώνει και το ίδιο το πρόβληµα της 

προβληµατικής χρήσης, δηµιουργώντας κρίση στον κοινωνικό ιστό, η οποία 

διακυβεύει την αρχή της ισονοµίας, την κοινωνική συνοχή και τον 

παραγωγικό ιστό της χώρας µας. Για να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά 

ως κοινωνία στην κρίση των ναρκωτικών οφείλουµε να ξεπεράσουµε την 

στενή ιατρική αντιµετώπιση του προβλήµατος και να θεµελιώσουµε µια 

πολυδιάστατη Εθνική Στρατηγική, που στοχεύει ταυτόχρονα στην 

καταπολέµηση των κοινωνικών αιτιών του φαινόµενου, αλλά και στους 

παράγοντες που εκδηλώνουν την κρίση. Η αντιµετώπιση των κοινωνικών 

επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών παραµένει ένας τοµέας υψηλής 

προτεραιότητας, η σηµασία του οποίου επεκτείνεται και στην 

αποτελεσµατικότητα των ίδιων των µέτρων αντιµετώπισης του 

προβλήµατος. 

Οι αιφνίδιοι θάνατοι που σχετίζονται µε τη χρήση ναρκωτικών και 

οφείλονται συνήθως σε υπερβολική δόση ηρωίνης ή άλλων οπιοειδών, 

παρουσίασαν στην Ευρώπη ανοδική πορεία µέχρι το 2000. Στη συνέχεια, 

και µέχρι το 2003, παρατηρήθηκε µείωση, η οποία όµως δεν συνεχίστηκε 

και στα έτη 2004 και 2005. Η ίδια πορεία παρατηρήθηκε και στη χώρα µας: 

Ο αριθµός των θανάτων από 321 το 2001, µειώθηκε σε 217 το 2003, για 

να αυξηθεί και πάλι σε 284 το 2005 (E.M.C.D.D.A. 2007). Οι θάνατοι από 

υπερβολική δόση παραµένουν µια από τις σηµαντικότερες αιτίες 

θνησιµότητας των νέων ενηλίκων, που µπορεί να αποφευχθεί.  

Η µείωση των θανάτων που συνδέονται µε τα ναρκωτικά είναι ένας 

σηµαντικός στόχος της ∆ηµόσιας Υγείας. ∆εδοµένου ότι τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται στην Ευρώπη επιβράδυνση της πτώσης της 

θνησιµότητας από ναρκωτικά, επιτακτική είναι ανάγκη προσδιορισµού των 

αιτιών επιβράδυνσης της πτωτικής τάσης.  
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Ο θάνατος λόγω υπερβολικής δόσης δεν είναι ο µόνος κίνδυνος για την 

υγεία που αντιµετωπίζουν όσοι κάνουν προβληµατική χρήση ναρκωτικών. 

Μελέτες καταδεικνύουν ότι η θνησιµότητα από όλες τις αιτίες είναι 

σηµαντικά υψηλότερη στους προβληµατικούς χρήστες σε σχέση µε το 

γενικό πληθυσµό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει σε προτεραιότητα, την 

ανάγκη να αναπτυχθεί µια περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση για την 

αντιµετώπιση των αναγκών της συγκεκριµένης οµάδας σε επίπεδο τόσο 

σωµατικής, όσο και διανοητικής υγείας, προκειµένου να περιορισθεί 

ουσιαστικά η νοσηρότητα και η θνησιµότητα που συνδέεται µε τη χρόνια 

χρήση ναρκωτικών. 

Το πρόβληµα των επιπτώσεων της χρήσης ναρκωτικών στη σωµατική και 

ψυχική υγεία των παιδιών προεφηβικής ηλικίας και εφήβων είναι αρκετά 

σύνθετο και υπάρχουν επιστηµονικές ενδείξεις ότι οι επιπτώσεις αυτές 

µπορεί να αποδειχθούν µεγαλύτερες από ότι τις θεωρούµε σήµερα. Σε 

συνδυασµό µάλιστα µε την αύξηση της χρήσης στις µικρότερες ηλικίες, 

µπορεί να αναδειχθεί σε σηµαντικό πρόβληµα ∆ηµόσιας Υγείας. 

Η έρευνα για την κατανόηση των επιπτώσεων της χρήσης στις µικρότερες 

ηλικίες και η ανάπτυξη ειδικών στοχευµένων δράσεων για την πρόληψη 

της χρήσης στις µικρές ηλικίες αποτελεί µια νέα πρόκληση στον αγώνα 

κατά των ναρκωτικών. 

Κατά τη δεκαετία του 1990 η απειλή µιας εκτεταµένης επιδηµίας του ιού 

HIV στους χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών υπήρξε καταλυτική για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών για την οµάδα αυτή. Με την επέκταση των 

υπηρεσιών, οι προηγούµενες επιδηµίες του ιού HIV σε χρήστες έχουν σε 

µεγάλο βαθµό αποφευχθεί και η σηµασία της ενέσιµης χρήσης ναρκωτικών 

ως τρόπου µετάδοσης του ιού HIV έχει µειωθεί. Το E.M.C.D.D.A. εκτιµά ότι 

κατά το 2005, η ενέσιµη χρήση ήταν υπεύθυνη για περίπου 3.500 νέες 

διαγνώσεις περιπτώσεων HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, ο 

συνολικός αριθµός ατόµων µε λοίµωξη HIV που κάνουν ή έκαναν στο 

παρελθόν ενέσιµη χρήση ναρκωτικών εκτιµάται ότι ενδέχεται να φθάνει 

έως και τις 200.000. 
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Στην Ελλάδα, η επικράτηση της µόλυνσης HIV µεταξύ των χρηστών 

βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, τα οποία πρέπει όχι µόνο να διατηρηθούν 

αλλά και να περιορισθούν. 

Με δεδοµένο ότι η πρόσφατη ιστορία καταδεικνύει το πόσο γρήγορα 

µπορούν να επεκταθούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον ιό HIV σε 

ευάλωτους πληθυσµούς, η ανάγκη για τη στόχευση και την ανάπτυξη 

υπηρεσιών για την προσέγγιση των ατόµων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

παραµένει επιτακτική.  

Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τον περιορισµό της λοίµωξης από 

ηπατίτιδα Β µεταξύ των χρηστών φαίνεται ότι απέφεραν αρκετά οφέλη, 

αφού το ποσοστό επικράτησης της ηπατίτιδας Β  περιορίζεται µεταξύ των 

χρηστών. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό  κυµαίνεται  στο 2 - 3% των 

χρηστών. Αντίθετα, η κρυφή επιδηµία της Ευρώπης που συνδέεται µε τη 

χρήση ναρκωτικών είναι η ηπατίτιδα C. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 

E.M.C.D.D.A., είναι πιθανόν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Έ.) 

περίπου ένα εκατοµµύριο χρήστες ή πρώην χρήστες ενέσιµων ναρκωτικών 

που έχουν µολυνθεί µε τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV). Η ηπατίτιδα C 

µπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία, όπως πρόκληση 

ηπατικού καρκίνου  και τελικά το θάνατο, ενώ η ικανοποίηση των αναγκών 

όσων έχουν µολυνθεί µε HCV είναι πιθανό να επιβαρύνει σηµαντικά τους 

εθνικούς προϋπολογισµούς για την υγεία. Η επικράτηση της µόλυνσης HCV 

µεταξύ των χρηστών φτάνει στη χώρα µας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

σε επίπεδα 40 - 60%, ποσοστά που δείχνουν το µέγεθος του προβλήµατος 

που η µόλυνση µπορεί να αντιπροσωπεύει για τη ∆ηµόσια Υγεία. 

Σε αντίθεση µε την ηπατίτιδα Β, όπου οι παρεµβάσεις φαίνεται να 

αποφέρουν οφέλη, δεν υπάρχει σαφής τάση στα δεδοµένα για τον ιό HCV. 

Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι οι νεαροί χρήστες µολύνονται µε HCV 

σχετικά νωρίς µετά την έναρξη της χρήσης, µε αποτέλεσµα οι ευκαιρίες για 

παρέµβαση να περιορίζονται. 

H εντατικοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών στον τοµέα της 

µετάδοσης και των τρόπων πρόληψης της µόλυνσης µε ηπατίτιδα C 

αποτελεί µια σηµαντική προτεραιότητα. 
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Οι ψυχοδραστικές ουσίες, συµπεριλαµβανοµένης της κάνναβης και 

βενζοδιαζεπινών, µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην ικανότητα 

οδήγησης και να οδηγήσουν σε αύξηση του κινδύνου ατυχηµάτων και 

τραυµατισµών, γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη προσέγγιση στην πρόληψη 

και στη νοµική αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού. 

Η χρήση ναρκωτικών συνδέεται µε την αύξηση της εγκληµατικότητας 

µεταξύ των χρηστών. Η έννοια της «εγκληµατικότητας που συνδέεται µε τα 

ναρκωτικά» περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τέσσερις κατηγορίες 

εγκληµάτων:  

• Εγκλήµατα ψυχοφαρµακευτικής αιτιολογίας, που διαπράττονται υπό 

την επήρεια κάποιας ψυχοτρόπου ουσίας.  

• Εγκλήµατα µε οικονοµικό κίνητρο, που διαπράττονται για 

εξασφάλιση χρηµάτων, αγαθών ή ναρκωτικών, προκειµένου να 

υποστηριχθεί η χρήση ναρκωτικών.  

• Συστηµικά εγκλήµατα, τα οποία διαπράττονται στο πλαίσιο της 

λειτουργίας παράνοµων αγορών ναρκωτικών ουσιών.  

• Αδικήµατα που εµπίπτουν στο νόµο περί ναρκωτικών, 

περιλαµβανοµένης της χρήσης, κατοχής και εµπορίας, τα οποία και 

αποτελούν τη µεγαλύτερη κατηγορία εγκληµάτων. 

 

Η ανάγκη πρόληψης της εγκληµατικότητας που συνδέεται µε τα ναρκωτικά 

αποτελεί υψηλή προτεραιότητα τόσο της Εθνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής 

Στρατηγικής. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του E.M.C.D.D.A., το 2004, η έκταση της χρήσης 

ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του προηγουµένου έτους (2003: 

περιλαµβάνονται τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία που έδωσε η κάθε χώρα), 

στο γενικό πληθυσµό ηλικίας 15 - 64 ετών στην Ελλάδα, έφτανε το 1,7% 

για την κάνναβη, 0,1% για την κοκαΐνη και το 1,3% για τα ενέσιµα 

ναρκωτικά. Σε ότι αφορά στα ποσοστά χρήσης κάνναβης και κοκαΐνης, τα 

αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα συγκαταλέγονται στα χαµηλότερα της 

Ευρώπης (Πίνακας 1). Το ποσοστό χρήσης ενέσιµων ναρκωτικών, µολονότι 
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και αυτό χαµηλό, είναι εντούτοις συγκρίσιµο ή και υψηλότερο από εκείνο 

άλλων χωρών, όπως η Ολλανδία.  

 

Πίνακας 12. Ποσοστό (%) χρήσης ναρκωτικών, σύµφωνα µε τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (στην παρένθεση εµφανίζεται το έτος 
αναφοράς για κάθε χώρα) µεταξύ του πληθυσµού ηλικίας 15 - 64 
ετών, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Ουσία 
Κάνναβ
η 

Κοκαΐν
η 

Ενέσιµη 
χρήση 

Προβληµατι
κή χρήση 

Χώρα  
Αυστρία (2004) 7,5 0,9 - 5,4 
Γαλλία (2005) 8,6 0,6 -  
Γερµανία 
(2003) 

6,9 1,0 1,7 3,3 

Ελλάδα 
(2004) 

1,7 0,1 1,3 2,6 

Ισπανία (2005-
06) 

11,
2 

3,0 - 8,5 

Ιταλία (2005) 
11,

2 
2,2 - 7,9 

Μ. Βρετανία 
(2004) 

10,
3 

2,3 4,2 10,2 

Νορβηγία 
(2004) 

4,6 0,8 3,3 - 

Ολλανδία 
(2005) 

5,4 0,6 0,9 3,2 

Σουηδία (2006) 2,0 - - 4,5 
Πηγή: E.M.C.D.D.A. 2007 
 

Σύµφωνα µε την έρευνα που υλοποιήθηκε το 2006 από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν./ 

Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., στο πλαίσιο της Α.Σ. «ΕΝΤΑΞΗ» του β΄ κύκλου της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας EQUAL του Ο.ΚΑ.ΝΑ., η οποία σχεδιάστηκε για να µετρήσει 

το βαθµό αποδοχής των εξαρτηµένων και απεξαρτηµένων ατόµων, 

πειραµατική χρήση ή και η χρήση έστω και µία φορά σε όλη τη ζωή 

κάποιας ναρκωτικής ουσίας αναφέρει το 19,4% των ερωτώµενων (702 

άτοµα ηλικίας 15 - 64 ετών του γενικού πληθυσµού των τριών πόλεων στη 

βάση τυχαίας πολυσταδιακής δειγµατοληψίας). Η χρήση αφορά κυρίως τη 

χρήση µαριχουάνας/ χασίς (19,3%). Χρήση και κάποιας άλλης ναρκωτικής 

ουσίας (εκτός µαριχουάνας) αναφέρει το 3,2% των ερωτωµένων. 

Υψηλότερο ποσοστό ανδρών (24,8%) απ’ ότι γυναικών (14%), και 

υψηλότερο ποσοστό νεαρών ενηλίκων (20 - 34 ετών, 31,8%) απ’ ότι των 
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άλλων ηλικιακών οµάδων αναφέρουν χρήση έστω και µία φορά σε όλη τη 

ζωή τους. 

 

∆ιάγραµµα 6. Ποσοστό ατόµων (15 - 64 ετών) που έχουν δοκιµάσει 
κάποια παράνοµη ουσία έστω και µια φορά σε όλη τους τη ζωή 
σύµφωνα µε την έρευνα EQUAL του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. – 2006. 

 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

σύνολο; 
19,4

άνδρες ; 
24,8

γυναίκες ; 
14

    

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ 

15-19; 7,3

20-34; 31,8

35-49; 24,8

50-65; 4,4

 
 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ; 
23,6

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ; 
16,9

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ; 
15,2

  

Πηγή: Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. – Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. 2007 

 

Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1984 - 2004, η χρήση ναρκωτικών 

παρουσίασε καταρχήν ανοδική πορεία µέχρι το 1998 και ακολούθως, τάση 

µείωσης µέχρι το 2004. Η χρήση παράνοµων ουσιών είναι µεγαλύτερη 

στην Αθήνα σε σύγκριση µε τη Θεσσαλονίκη (12,4% έναντι 7,9%) και στη 

συνέχεια ακολουθούν οι άλλες µεγάλες πόλεις (7,3%), µε τελευταίες τις 

ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές (5,8%). 

Νέοι ενήλικες 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

103

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του E.M.C.D.D.A., το 2004, το ποσοστό των 

νέων ενηλίκων ηλικίας 15 - 34 ετών που κατά τη διάρκεια του 

προηγουµένου έτους (σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία που 

έδωσε η κάθε χώρα) έκαναν χρήση ναρκωτικών φτάνει στην Ελλάδα το 

3,2% για την κάνναβη και το 0,2% για την κοκαΐνη. Τα ποσοστά αυτά 

συγκαταλέγονται ανάµεσα στα χαµηλότερα της Ευρώπης. 

 

Πίνακας 13. Ποσοστό (%) νέων ηλικίας 15 - 34 ετών που έκαναν 
χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του προηγουµένου έτους, 
σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (στην παρένθεση 
εµφανίζεται το έτος αναφοράς για κάθε χώρα) σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες. 

  

Χώρα – έτος 
αναφοράς Κάνναβη Κοκαΐνη 

Αυστρία (2004) 12,1 1,6 

Γαλλία (2005) 16,7 1,2 

Γερµανία (2003) 14,6 1,7 

Ελλάδα (2004)  3,2 0,2 

Ισπανία (2005-06) 20,3 5,2 

Ιταλία (2005) 16,5 3,2 

Μ. Βρετανία (2004) 19,0 4,7 

Νορβηγία (2004)  9,6 1,8 

Ολλανδία (2005)  9,5 4,9 

Σουηδία (2006) 5,0 -  

Πηγή: E.M.C.D.D.A. 2007 

Μαθητικός πληθυσµός 

Τα τελευταία διαθέσιµα ερευνητικά στοιχεία για τη χρήση παράνοµων 

ουσιών στο µαθητικό πληθυσµό προέρχονται από την έρευνα ESPAD, την 

οποία υλοποίησε το Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. το 2003. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 

χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας έστω και µία φορά στη ζωή του δηλώνει 

ότι έχει κάνει το 10% των εφήβων ηλικίας 14 - 17 ετών, ενώ η χρήση 
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αυξάνεται µε την ηλικία. Ένας στους τρεις εφήβους (3,4%) που ανέφεραν 

εµπειρία χρήσης κάποιας παράνοµης ουσίας έχει απλώς δοκιµάσει κάποια 

παράνοµη ουσία και αντίστοιχα το 6,6% έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον 3 

φορές σε όλη τη ζωή (Κοκκέβη 2005).  

Με τον όρο προβληµατική χρήση νοείται η συστηµατική ενέσιµη ή µακράς 

διάρκειας χρήση οπιούχων, κοκαΐνης και αµφεταµινών. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του E.M.C.D.D.A., η προβληµατική χρήση ναρκωτικών στην 

Ελλάδα φτάνει σε 2,6/ 1000 κατοίκους, αναλογία από τις χαµηλότερες 

στην Ευρώπη. Ο αριθµός των χρηστών ηρωίνης υπολογίζεται για το 2004 

σε 19.600 άτοµα, ελαφρά µεγαλύτερος από ότι τα δύο προηγούµενα έτη 

και ελαφρά µικρότερος από εκείνον του 2001. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

του E.M.C.D.D.A., ο αριθµός των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών στην 

Ελλάδα κατά το 2005, κυµαίνεται µεταξύ 17.335 και 21.209. Γενικά, από 

το 1998 και εξής, ο αριθµός των ατόµων που κάνουν χρήση ενέσιµων 

ναρκωτικών φαίνεται να παραµένει σε σταθερά επίπεδα, τα οποία είναι 

χαµηλότερα από εκείνα της περιόδου του 1994.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα διαχρονικής µελέτης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (1995 - 

2002), η µέση ηλικία έναρξης της χρήσης οποιασδήποτε παράνοµης ουσίας 

είναι γύρω στα 15,5 έτη, µάλιστα φαίνεται να µειώνεται από 15,74 έτη το 

1995 σε 15,34 έτη το 2002. Η διαφοροποίηση στα ποσοστά αυτής της 

µεταβλητής επηρεάζεται κυρίως από την αύξηση του αριθµού των ατόµων 

που δήλωσαν ότι έκαναν πρώτη φορά χρήση σε ηλικία µικρότερη των 14 

ετών (το 33,6% το 1995 σε σχέση µε το 41,1% το 2002). Σύµφωνα µε την 

ίδια µελέτη, υπάρχει υψηλός βαθµός συσχέτισης ανάµεσα στην ηλικία 

έναρξης της παράνοµης χρήσης και στην ηλικία διακοπής από το σχολείο, η 

οποία το 2002 σχεδόν ταυτίζεται.  
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∆ιάγραµµα 7. 
Μέση ηλικία έναρξης παράνοµης χρήσης και µέση ηλικία διακοπής 
του 
σχολείου κατ’ έτος. 

 
Πηγή: ΚΕ.Θ.Ε.Α. (2002) 

 

Η µέση ηλικία έναρξης της χρήσης οποιασδήποτε παράνοµης ουσίας είναι 

σηµαντικά µικρότερη από τη µέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 

κατάχρησης, διαφορά που εµφανίζεται σταθερή σε όλα τα εξεταζόµενα έτη. 

Συγκεκριµένα, η µέση ηλικία έναρξης της χρήσης της κύριας ουσίας 

µειώνεται από 19,25 έτη που ήταν το 1995 σε 18,5 έτη το 2002 (ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

2002).  

Στο σύνολο των χρηστών, η κατανοµή του φύλου δείχνει 

υπερεκπροσώπηση των ανδρών. Το γεγονός ότι στη χώρα µας η ηρωίνη 

αποτελεί την επικρατέστερη κύρια ουσία κατάχρησης δικαιολογεί την 

υποεκπροσώπηση των γυναικών στον πληθυσµό των χρηστών και την 

αριθµητική υπεροχή των αντρών, στοιχείο που χαρακτηρίζει παγκοσµίως 

τον πληθυσµό που κάνει χρήση ηρωίνης και οπιοειδών. Η ίδια αναλογία 

στην κατανοµή κατά φύλο εµφανίζεται και στον πληθυσµό των χρηστών 

που έκαναν αίτηση για θεραπεία το έτος 2001, στο σύνολο σχεδόν των 

θεραπευτικών δοµών που λειτουργούν στην Ελλάδα, όπου το 84,6% είναι 

άντρες και το 15,2% γυναίκες (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 2002). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. (2007) οι περισσότεροι χρήστες 

(60,5%) είναι νέοι ηλικίας 19 - 29 ετών. Το 26,7% είναι ηλικίας 30 - 40 

ετών, ενώ έφηβοι (18 ετών ή και µικρότεροι) είναι το 3,8%. Η µέση ηλικία 
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είναι τα 29 έτη (τυπική απόκλιση 7,6 έτη). Η µέση ηλικία των γυναικών 

είναι χαµηλότερη (27,8 έτη) από αυτήν των ανδρών (29,3 έτη). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε εθνικές µελέτες η χρήση είναι συντριπτικά 

περισσότερο διαδεδοµένη στα αστικά κέντρα. 

Με βάση τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του E.M.C.D.D.A., το 2005 

αναφέρονται στη χώρα µας 284 θάνατοι συσχετιζόµενοι µε ναρκωτικά. Ο 

αριθµός των θανάτων που σχετίζονται µε ναρκωτικά σηµείωσε ραγδαία 

αύξηση κατά την περίοδο 1990 - 2001, όπου οι θάνατοι από 79 έφτασαν 

τους 321. Στη συνέχεια, ο αριθµός σηµείωσε  µείωση σε 259 θανάτους 

κατά το 2002 και 217 το 2003, αλλά από το 2004 σηµειώνεται και πάλι 

αύξηση: το 2004 οι θάνατοι έφτασαν τους 250 και το 2005 τους 284.  

 

Σε σύγκριση µε τα διεθνή δεδοµένα, ο αριθµός των θανάτων είναι αρκετά 

υψηλός, γεγονός που αναδεικνύει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των 

προγραµµάτων θεραπείας και απεξάρτησης. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του E.M.C.D.D.A. (2004), τα οποία προέρχονται 

από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των ιατρικών εξετάσεων στους 

χρήστες που προσεγγίζουν τις υπηρεσίες για τα ναρκωτικά, η µόλυνση από 

ηπατίτιδα C στους ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τα οποία κυµαίνονται µεταξύ 43,3% και 61,7%, 

ενώ η µόλυνση από ηπατίτιδα Β βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, γύρω στο 

3%. 

 

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, τα επίπεδα οροθετικότητας για HIV, καθώς και 

ο αριθµός κρουσµάτων AIDS µεταξύ των χρηστών παραµένουν στη χώρα 

µας σε πολύ χαµηλά επίπεδα, σηµαντικά χαµηλότερα από ότι στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ατυχήµατα 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

107

Τα ατυχήµατα   διακρίνονται «παραδοσιακά», από τους εµπειρογνώµονες 

στον τοµέα της έρευνας και πρόληψης των ατυχηµάτων, µε βάση την 

«πρόθεση» (intention) που οδηγεί σε τραυµατισµό σε: ακούσια και εκούσια 

ατυχήµατα, που είναι το αποτέλεσµα αυτοπρόκλητης ή ετεροπρόκλητης 

βίας, συµπεριλαµβανόµενων και ιδιαίτερων περιπτώσεων, όπως η βία 

µεταξύ ερωτικών συντρόφων και η παιδική κακοποίηση. Υπάρχουν ακόµη 

και κάποιες κατηγορίες ατυχηµάτων  που αναφέρονται στις βλάβες που 

προκαλούνται κατά τη διάρκεια νόµιµων επιχειρήσεων ή σε τραύµατα των 

οποίων η αιτιολογία δεν µπορεί να τεκµηριωθεί. 

Σε πρακτικό επίπεδο, τα ατυχήµατα οµαδοποιούνται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες και συγκεκριµένα: τροχαίο ατυχήµατα, ατυχήµατα οικιακού 

περιβάλλοντος και ελεύθερου χρόνου  (πτώσεις, εγκαύµατα, 

δηλητηριάσεις, πνιγµοί και πνιγµονές και κακώσεις σε αθλοπαιδιές) και 

επαγγελµατικά ατυχήµατα. Στην τελευταία κατηγορία  ανήκουν κατεξοχήν 

αυτά  που συµβαίνουν στο χώρο εργασίας του ατόµου, καθώς και κατά τη 

µετάβαση ή αποχώρηση από αυτόν, αλλά και κάθε άλλο συµβάν που 

σχετίζεται κατά άµεσο ή έµµεσο τρόπο µε την επαγγελµατική 

δραστηριότητα και κατάρτιση του ατόµου. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί 

ότι, αν και τα τροχαία έχουν τη µεγαλύτερη προβολή σε επικοινωνιακό 

επίπεδο, επειδή συνδέονται και µε µεγαλύτερη θνητότητα, η πλειοψηφία 

των ατυχηµάτων   αφορά στο οικιακό και σχολικό περιβάλλον 

(Trichopoulos 2000, Holder 2001,, Petridou 2005). 

Ανάλογα µε τον αιτιολογικό µηχανισµό, τα θανατηφόρα ατυχήµατα 

ταξινοµούνται µε βάση την εξωτερική τους αιτία, στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

1. Τροχαία και συµβάντα σε άλλα µέσα µεταφοράς 

2. Πτώσεις  

3. ∆ηλητηριάσεις  

4. Εγκαύµατα  

5. Πνιγµοί – Πνιγµονές 

6. Κακώσεις από µηχανήµατα και αιχµηρά αντικείµενα 

7. Κακώσεις από όπλα 

8. ∆ηλητηριάσεις από φάρµακα  
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9. Εργατικά ατυχήµατα  

 

Υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις όσον αφορά στη θνησιµότητα, στη 

θνητότητα και τη νοσηρότητα των ατυχηµάτων  ως αποτέλεσµα της 

επίδρασης του συνδυασµού των διαφόρων παραγόντων στην επίπτωσή 

τους, ενώ υπολογίστηκε ότι το ένα τρίτο των ατυχηµάτων  µπορεί να 

προληφθούν µε τα υπάρχοντα µέτρα πρόληψης (Dessypris 2002, Chang 

2004). Το πιο δύσκολο έργο φαίνεται να είναι η υιοθέτηση αυτών των 

µέτρων και η καταπολέµηση της ριψοκίνδυνης συµπεριφοράς. 

Παράγοντες που συσχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο κακώσεων 

µελετήθηκαν εντατικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, µε τις 

περισσότερες έρευνες να προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, το Ηνωµένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Ενώ 

κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες αναφέρονται σε συγκεκριµένα 

ατοµικά χαρακτηριστικά (π.χ., φύλο, ηλικία), κάποιοι άλλοι επηρεάζονται 

από το περιβάλλον και τη συµπεριφορά, και συνεπώς προσεγγίζονται µε 

µέτρα που επιδιώκουν τον αποκλεισµό ή/ και την αλλαγή αυτών των 

επικίνδυνων συνθηκών. 

Μεγαλύτερη επίπτωση τόσο των θανατηφόρων, όσο και των µη 

θανατηφόρων ατυχηµάτων  σηµειώνεται σε άρρενες, ενώ παρατηρούνται 

διακυµάνσεις της συχνότητας σε σχέση µε την ηλικία και τον τύπο της 

κάκωσης. Αυτό το γεγονός αποδίδεται κυρίως στη δράση της 

τεστοστερόνης που «ευνοεί» την ανάπτυξη κάποιων χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται µε τη ριψοκίνδυνη συµπεριφορά (π.χ., επιθετικότητα, αίσθηµα 

του αήττητου), καθώς και στους γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 50 έως 70% των εγκληµάτων στις 

Η.Π.Α. αποδίδονται σε ένα ποσοστό 5% του ανδρικού πληθυσµού (Abbott 

1995, Dearwater 1998). 

 

Οι δείκτες θνησιµότητας από ατυχήµατα  στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. 

κυµαίνονται στα επίπεδα των 6 θανάτων ανά 100.000 άτοµα ηλικίας 1 έως 

15 ετών, µε µικρή υπεροχή των αγοριών. Επισηµαίνεται ότι λόγω της 
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πρόσφατης διεύρυνσης της Ε.Ε. µε την προσθήκη της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας, δεν διατίθενται ακόµη συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για τις 

χώρες αυτές. Εξάλλου, για την υπόλοιπη Ε.Ε., από την εφηβεία και µετά, 

σηµειώνεται σταθερή αύξηση αυτών των δεικτών, µε τους άνδρες να 

παρουσιάζουν δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες, ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα που µελετάται και την περιοχή. 
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Γράφηµα 16:∆είκτες θνησιµότητας ατυχηµάτων  στην Ε.Ε. ανά 
περιοχή, ηλικία & φύλο (Π.Ο.Υ., 2005) 

 

 

Ωστόσο, οι κάτοικοι των χωρών που εντάχτηκαν στην Ε.Ε. το 2004, άνδρες 

και γυναίκες, παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση µε αυτούς 

της Ε.Ε.των 15, ως αποτέλεσµα της επίδρασης και άλλων παραγόντων 

(π.χ., του χαµηλού κοινωνικό-οικονοµικού επιπέδου) στην επίπτωση των 

ατυχηµάτων , ενώ η διαφοροποίηση του κινδύνου ανάλογα µε το φύλο 

διατηρείται. 
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Γράφηµα 17: Πιθανότητα θανάτου σε ατύχηµα στην Ε.Ε. (Π.Ο.Υ., 
2005). 

 
 
Γράφηµα 18: Θνησιµότητα ατυχηµάτων στην Ε.Ε. των 15 και στα 10 
µέλη της διεύρυνσης ανά αιτία (Π.Ο.Υ., 2005) 

 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η επίπτωση των ατυχηµάτων  αυξάνεται 

δραµατικά µε την αύξηση της ηλικίας. Η εφηβεία αποτελεί ένα κοµβικό 

σηµείο, όπου και αρχίζει αυτή η αύξηση. Οι ηλικιωµένοι, έχοντας πλέον και 
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άλλα επιβαρυντικά παθολογικά χαρακτηριστικά, όπως, π.χ., η 

οστεοπόρωση, και άλλους περιορισµούς που προδιαθέτουν σε ατύχηµα , 

αποτελούν την πιο ευπαθή οµάδα πληθυσµού. Ενδεικτικά, για τα παιδιά 

ηλικίας έως 15 ετών στην Ε.Ε. των 25, σηµειώνονται 6 θάνατοι ανά 

100.000 άτοµα, ενώ για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες 15-24 

ετών η θνησιµότητα εξαπλασιάζεται. Σηµειώνεται εν συνεχεία µικρή 

αύξηση στους ενήλικες 25-44 ετών (περίπου 42 θάνατοι ανά 100.000 

άτοµα) και 45- 64 ετών (50 θάνατοι ανά 100.000 άτοµα), ενώ για τους 

ηλικιωµένους ο δείκτης θνησιµότητας ξεπερνάει τους 130 θανάτους ανά 

100.000. 

 

Γράφηµα 19: Θνησιµότητα ατυχηµάτων   στην Ε.Ε. των 25 (ανά 

100.000 κατοίκους), κατά ηλικιακή οµάδα. 

 

Ωστόσο, ο κίνδυνος και η βαρύτητα των ατυχηµάτων  έχει 

πολυπαραγοντική αιτιολογία. Στους ενήλικες, για παράδειγµα, ο κίνδυνος 

είναι το αποτέλεσµα µίας σειράς παραγόντων, όπως: το είδος της 

επαγγελµατικής απασχόλησης, το άµεσο περιβάλλον και η ατοµική 

επιρρέπεια και αντοχή. 
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Αναφορικά µε τους κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, διάφορες µελέτες 

έχουν δείξει ότι αυτοί επηρεάζουν τον κίνδυνο για  ατυχήµατα  και 

συνεπώς την επίπτωσή τους. Σύµφωνα µε στοιχεία του Π.Ο.Υ. (WHO 1996, 

WHO 1998), η θνησιµότητα που παρατηρείται στις χώρες χαµηλού ή µέσου 

εισοδήµατος είναι υψηλότερη σε σχέση µε τις χώρες υψηλού εισοδήµατος. 

Ενδεικτικά, ο δείκτης θνησιµότητας τροχαίων στις χώρες υψηλού 

εισοδήµατος είναι 16.1 ανά 100.000 άτοµα, ενώ στις χαµηλού και µέσου 

εισοδήµατος χώρες αυτός ανέρχεται σε 25.3 ανά 100.000 άτοµα. 

 

Η οικονοµική ανέχεια µπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο πρόκλησης 

ατυχήµατος  ποικιλοτρόπως: έτσι, π.χ., τα φτωχά παιδιά είναι πιθανότερο 

να ζουν σε περιοχές µεγάλης κυκλοφορίας τροχοφόρων, σε σπίτια που 

προβάλλουν απευθείας σε οδούς, χωρίς να έχουν ασφαλείς χώρους για να 

αξιοποιήσουν τον ελεύθερό τους χρόνο, µε αποτέλεσµα να είναι αυξηµένος 

ο κίνδυνος εµπλοκής τους σε τροχαίο. Επιπλέον, λόγω των περιορισµένων 

δυνατοτήτων παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, οι συνέπειες ενός 

τροχαίου, για παράδειγµα, είναι πιο βαριές σε άτοµα χαµηλού εισοδήµατος. 

 

Ωστόσο, η οικονοµική ανέχεια παίρνει ποικίλες µορφές στις διάφορες 

κοινωνίες. Οι άνθρωποι που ζουν στις υποανάπτυκτες περιοχές έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να εµπλέκονται σε ατυχήµατα ς διαµέσου ενός 

συνδυασµού παραγόντων που είτε επηρεάζουν την ανθρώπινη 

συµπεριφορά, είτε αυξάνουν τη συχνότητα και ποσότητα έκθεσης σε 

διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου. Οι κυριότεροι 

παράγοντες κινδύνου είναι:  

 

 Οικογενειακοί (π.χ., χαµηλό εισόδηµα, χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 

µικρή ηλικία της µητέρας, πολύτεκνη οικογένεια, κτλ). 

 Περιβαλλοντικοί (π.χ., δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης: πολύτεκνες 

οικογένειες που διαβιούν σε περιορισµένης χωρητικότητας σπίτια, τα 

οποία συχνά παρουσιάζουν ελλείψεις στην τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας κατά τη δόµησή τους, άµεση πρόσβαση των σπιτιών σε 
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πολυσύχναστους δρόµους πυκνής κυκλοφορίας, ακατάλληλη 

φροντίδα/ επίβλεψη των παιδιών, αυξηµένη ποσότητα έκθεσης 

στους παράγοντες κινδύνου, περιορισµένη υγειονοµική περίθαλψη). 

 Μειονοτικές οµάδες πληθυσµού έχουν µεγαλύτερους δείκτες 

θνησιµότητας και ακούσιας κάκωσης λόγω των αυξηµένων επίπεδων 

ανέχειας και χαµηλού επίπεδου µόρφωσης, πληµµελούς 

απασχόλησης και εισοδήµατος. 

 

Ανάµεσα στις εφτά περιοχές του κόσµου, όπως ορίζονται από τον Π.Ο.Υ., η 

Ευρωπαϊκή περιοχή κατέχει την τρίτη χειρότερη θέση όσον αφορά στους 

θανάτους που σχετίζονται µε ακούσιες κακώσεις, µετά την περιοχή της 

Αφρικής και την περιοχή της Νότιας Ασίας. 

 

Ετησίως χάνονται πάνω από 790.000 ζωές από ακούσιες κακώσεις στην 

Ευρώπη (Petridou 2005, Roberts 2005), αριθµός που αντιπροσωπεύει το 

15% όλων των θανάτων από τραυµατισµό παγκοσµίως. Ο δείκτης 

θνησιµότητας είναι περίπου 90 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στις 

Η.Π.Α. ο αντίστοιχος αριθµός είναι µόλις 53 ανά 100.000. Οι µη 

θανατηφόρες κακώσεις ευθύνονται επίσης για ένα µεγάλο πρόβληµα 

∆ηµόσιας Υγείας: πιο συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι πάνω από 15 εκ. 

τραυµατισµοί στην Ευρώπη χρειάζονται ιατρική περίθαλψη στο νοσοκοµείο, 

ενώ χάνονται περίπου 6 εκ. έτη ζωής λόγω µετατραυµατικής αναπηρίας. Εν 

τούτοις, τα ατυχήµατα που λαµβάνουν χώρα στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν 

µόλις το 30% του συνόλου των θανατηφόρων τραυµατισµών της Ευρώπης 

και ο προτυπωµένος δείκτης θνησιµότητας (standardised mortality rate) 

από ατύχηµα σε αυτή την περιοχή είναι περίπου το ½ του αντίστοιχου 

αριθµού σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Παρότι η Ε.Ε. περιγράφεται ως µία από τις πιο ασφαλείς περιοχές του 

κόσµου, υπάρχει ακόµα σηµαντικό περιθώριο για βελτίωση όσον αφορά 

στα ατυχήµατα.. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από το Μάιο του 2004, όταν 

η Ε.Ε. αποτελούνταν από δεκαπέντε κράτη µέλη, ο προτυπωµένος δείκτης 

θνησιµότητας από σωµατικές κακώσεις ήταν περίπου 39 θάνατοι ανά 

100.000 άτοµα, ενώ µετά την ένταξη των δέκα νέων χωρών, ο δείκτης 
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θνησιµότητας ανέβηκε σηµαντικά, ανερχόµενος για το σύνολο των 25 

(Ε.Ε.-25) στους 45 θανάτους ανά 100.000 άτοµα. Σε απόλυτους αριθµούς, 

καταγράφονται ετησίως περίπου 235.000 θάνατοι από ατύχηµα στην Ε.Ε.-

25 και 4.000.000 χαµένα έτη ζωής λόγω τραύµατος. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι τα ατυχήµατα αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη αιτία χαµένων 

ετών ζωής και στην Ε.Ε.-15, παρότι περιλαµβάνει αποκλειστικά χώρες που 

θεωρούνται πιο ασφαλείς, ενώ η συµµετοχή τους στην απώλεια 

προσδόκιµου επιβίωσης παραµένει εξίσου σηµαντική και όταν 

συµπεριλαµβάνονται τα καινούργια κράτη µέλη (Ε.Ε.-25).  

Ανάµεσα στα δύο κύρια είδη των κακώσεων (ακούσιες/εκούσιες), οι  

ακούσιες αποτελούν την τέταρτη αιτία θανάτου στις χώρες της Ε.Ε.-15, 

ενώ στα καινούργια κράτη µέλη αυτά κατέχουν την τρίτη θέση. Οι 

αυτοπρόκλητοι τραυµατισµοί βρίσκονται επίσης στην κατάταξη των δέκα 

πιο σηµαντικών αιτιών θνησιµότητας στην Ε.Ε.-25. Επιπλέον, περίπου 6.7 

εκ άτοµα χρειάζονται να νοσηλευθούν ετησίως λόγω τραύµατος (δείκτης 

νοσηλείας 1.500 ανά 100.000 άτοµα). 

 

Όσον αφορά στην ηλικιακή οµάδα, οι σωµατικές κακώσεις αποτελούν την 

κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά, εφήβους και νέους ηλικίας 1 έως 25 

χρονών. Εντούτοις, το 40% των θυµάτων είναι άτοµα ηλικίας 65 και άνω, 

παρόλο που ο πληθυσµός της τρίτης ηλικίας αντιπροσωπεύει µόλις το 16% 

του συνολικού πληθυσµού.  Ενώ τα τροχαία αφορούν κυρίως στους νέους 

και στους ενήλικες, οι πτώσεις αναφέρονται στην πλειοψηφία τους σε 

ηλικιωµένους και το 40% των θανάτων από τραύµα στην τρίτη ηλικία 

οφείλονται σε αυτές. Οι κύριες αιτίες θανάτου από ατυχήµατα  σε παιδιά 

είναι τα τροχαία και ο πνιγµός. Σε εφήβους, νέους και ενήλικες, τα τροχαία 

και οι αυτοκτονίες αφαιρούν τις περισσότερες ζωές. 

 

Γράφηµα 20: 
Θνησιµότητα κακώσεων (ανά 100.000 άτοµα) κατά είδος κάκωσης  
και ηλικία στην Ευρώπη των 25 (Π.Ο.Υ.,., 2005) 
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Στην Ελλάδα χάνονται ετησίως περίπου 4.500 ζωές λόγω των κακώσεων, 

στην πλειοψηφία τους από  ακούσιες (~4.000), ενώ οι θανατηφόρες 

εκούσιες βλάβες-αυτοπρόκλητες ή ετεροπρόκλητες αποτελούν το 10%. Η 

πρώτη αιτία χαµένων ετών αναµενόµενης ζωής σε Έλληνες είναι τα 

τροχαία, ενώ στις Ελληνίδες αυτά κατέχουν τη δεύτερη θέση µετά τα 

κακοήθη νεοπλάσµατα. Αυξηµένος κίνδυνος θανατηφόρου ακούσιας 

κάκωσης  παρατηρείται σε άτοµα ηλικίας 65 και άνω, όπου ο δείκτης 

θνησιµότητας φθάνει στους 106 θανάτους ανά 100.000 άτοµα, στην 

ενήλικη ζωή (60 ανά 100.000 άτοµα) και στους νέους (74 ανά 100.000 

άτοµα). Οι άντρες διατρέχουν 3,5 φορές µεγαλύτερο κίνδυνο για 

θανατηφόρο κάκωση  σε σύγκριση µε τις γυναίκες.  

Ανάµεσα στις  διάφορες ακούσιες κακώσεις,  οι κακώσεις από τροχαία 

κατέχουν την πρώτη θέση (60%), ενώ οι πτώσεις και οι πνιγµοί βρίσκονται 

στην δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα µε 

την ηλικία: σε παιδιά, εφήβους και νέους 1 έως 24 ετών, τα τροχαία 

αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου από κάκωση, ενώ στην τρίτη ηλικία οι 

πτώσεις ευθύνονται για τους περισσότερους θανάτους από ακούσιες 

κακώσεις. 

Αξιοσηµείωτα, παρατηρείται µία πτωτική τάση κάποιων ειδών κακώσεων τα 

τελευταία χρόνια σε παιδιά και νέους, και συγκεκριµένα των  κακώσεων 
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από τροχαίο, των πνιγµών και της βίας, ενώ οι θάνατοι από δηλητηριάσεις 

αυξήθηκαν. 

 

Γράφηµα 21: 
Θνησιµότητα κακώσεων (ανά 100.000 άτοµα) κατά είδος στην 
Ελλάδα (Π.Ο.Υ.,. 2005) 
 

 

 

 

Παιδικά Ατυχήµατα στην Ελλάδα κατά ηλικία και φύλο (στοιχεία 
Π.Ο.Υ. ανάλυση Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων, 
Ιατρική Σχολή- ΕΚΠΑ) 

 

Τα δεδοµένα δείχνουν ότι κατά την τελευταία διαθέσιµη περίoδο (1992-

2004) παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα 1.593 ακούσιοι θάνατοι παιδιών 

ηλικίας 0-14, εκ των οποίων οι 874 οφείλονται σε τροχαία, οι 135 σε 

πνιγµούς, οι 82 σε πτώσεις, οι 47 σε εγκαύµατα, οι 23 σε δηλητηριάσεις. 

Για τους υπόλοιπους 432 θανάτους από ατύχηµα ,  οι αιτίες ήταν 

αδιευκρίνιστες. Η κατανοµή των προαναφερόµενων θανάτων ανά είδος 

ατυχήµατος , ηλικιακή οµάδα και φύλο παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραµµα. 
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Γράφηµα 22: Τύποι ατυχηµάτων  στην παιδική ηλικία  
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Από τους 123 θανάτους παιδιών που σηµειώνονται ετησίως στη χώρα µας 

κατά µέσο όρο, η µεγαλύτερη αναλογία για όλα σχεδόν τα είδη 

ατυχηµάτων   και όλες τις ηλικιακές οµάδες αφορά αγόρια (60%). Η ειδική 

ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο θνησιµότητα στην περίοδο που εξετάζεται 

απεικονίζεται στο διάγραµµα 8. Οι υψηλότεροι δείκτες θνησιµότητας 

εντοπίζονται στις ηλικίες 0-4, ενώ οι χαµηλότεροι στις ηλικίες 5-9. 

 

Γράφηµα 23: Θνησιµότητα παιδικών ατυχηµάτων ανά 1.000.000 

άτοµα 
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Πρώτη αιτία θανατηφόρων  ατυχηµάτων  στα παιδιά (0-14 έτη) είναι τα 

τροχαία, που ευθύνονται για το 55% του συνολικού αριθµού θανάτων από 

γνωστές αιτίες κακώσεων στην ηλικία αυτή. Στην Ελλάδα (1992-2004) 

παρατηρούνται ετησίως κατά µέσο όρο 67 θάνατοι από τροχαία στις ηλικίες 

0-14 ετών. Από το σύνολο των θανάτων, το 52% αντιστοιχεί σε 

επιβαίνοντες, το 37% σε πεζούς και το 11% σε οδηγούς. Η θνησιµότητα 

(1992-2004) ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο απεικονίζεται στο διάγραµµα 9. 

Και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες (0-4, 5-9 και 10-14 έτη) τα αγόρια 

εµφανίζουν συστηµατικά υψηλότερους δείκτες θνησιµότητας. Οι 

υψηλότεροι δείκτες θνησιµότητας εντοπίζονται στις ηλικίες 10-14, ενώ οι 

χαµηλότεροι στις ηλικίες 0-4. Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση της 

θνησιµότητας στα αγόρια κατά την ηλικία των 10-14 ετών. 
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Γράφηµα 24: Θνησιµότητα ατυχηµάτων  από  τροχαία ανά 

1.000.000 άτοµα 

 

Οι πνιγµοί αποτελούν τη δεύτερη σηµαντικότερη από τις γνωστές αιτίες 

θανάτου από ατυχήµατα  στα ελληνόπουλα ηλικίας 0-14 ετών. Στην 

Ελλάδα (1992-2004) παρατηρούνται ετησίως κατά µέσο όρο 10 θάνατοι 

από πνιγµούς στις ηλικίες 0-14 ετών. Η θνησιµότητα (1992-2004) ανά 

ηλικιακή οµάδα και φύλο απεικονίζεται στο  παρακάτω διάγραµµα. Και στις 

τρεις ηλικιακές κατηγορίες (0-4, 5-9 και 10-14 έτη) τα αγόρια εµφανίζουν 

συστηµατικά υψηλότερους δείκτες θνησιµότητας. Οι υψηλότεροι δείκτες 

θνησιµότητας για τα αγόρια εντοπίζονται στις ηλικίες 5-9, ενώ οι 

χαµηλότεροι στις ηλικίες 0-4, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τα κορίτσια, τα 

οποία έχουν υψηλότερη θνησιµότητα από πνιγµό στις ηλικίες 0-4 και 

χαµηλότερη στις ηλικίες 5-9. 
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Γράφηµα 25: Θνησιµότητα πνιγµών ανά 1.000.000 άτοµα 

 

Οι θάνατοι από πτώσεις αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στα 

ελληνόπουλα ηλικίας 0-14 ετών. Στην Ελλάδα (1992-2004) παρατηρούνται 

ετησίως κατά µέσο όρο 6 θάνατοι από πνιγµούς στις ηλικίες 0-14 ετών. Η 

θνησιµότητα (1992-2004) ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο απεικονίζεται στο 

διάγραµµα 11. Και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες (0-4, 5-9 και 10-14 έτη) 

τα αγόρια εµφανίζουν συστηµατικά υψηλότερους δείκτες θνησιµότητας. Οι 

υψηλότεροι δείκτες θνησιµότητας και για τα δύο φύλα εντοπίζονται στις 

ηλικίες 0-4, ενώ οι χαµηλότεροι στις ηλικίες 5-9 για τα αγόρια και 10-14 

για τα κορίτσια. 

 

Γράφηµα 26: Θνησιµότητα πτώσεων ανά 1.000.000 άτοµα 
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Τέταρτη αιτία θανάτου από ατυχήµατα  στα παιδιά γνωστής αιτιολογίας στη 

χώρα µας είναι τα εγκαύµατα. Στην Ελλάδα (1992-2004) παρατηρούνται 

ετησίως κατά µέσο όρο 4 θάνατοι από εγκαύµατα στις ηλικίες 0-14 ετών. Η 

θνησιµότητα (1992-2004) ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο απεικονίζεται στο 

παρακάτω διάγραµµα. Και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες (0-4, 5-9 και 10-

14 έτη) αγόρια και κορίτσια εµφανίζουν σχεδόν ίδιους δείκτες 

θνησιµότητας. Οι υψηλότεροι δείκτες θνησιµότητας και για τα δύο φύλα 

εντοπίζονται στις ηλικίες 0-4, ενώ οι χαµηλότεροι στις ηλικίες 10-14. 

 

Γράφηµα 27: Θνησιµότητα εγκαυµάτων ανά 1.000.000 άτοµα 

 

Εκτός από την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, η λειτουργία των Κέντρων 

∆ηλητηριάσεων και άλλες προληπτικής φύσης ενέργειες συνέβαλαν 

ουσιαστικά στη µείωση των θανάτων από δηλητηριάσεις, που αποτελούν 

την πέµπτη και λιγότερο συχνή αιτία θανάτου σε παιδιά στη χώρα µας. 

Στην Ελλάδα (1992-2004) παρατηρείται ετησίως κατά µέσο όρο 1 θάνατος 

από δηλητηριάσεις στις ηλικίες 0-14 ετών. 

 

 

 

Τροχαία ατυχήµατα 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

123

Τα τροχαία ατυχήµατα αποτελούν σε όλο τον κόσµο σοβαρότατο πρόβληµα 

∆ηµόσιας Υγείας. Στην Ελλάδα, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήµατα είναι 

σχεδόν δύο φορές πιο συχνοί απ’ ό,τι παγκοσµίως. Παρατηρούνται 2.000 

θάνατοι,  4.000 βαριά και 30.000 ελαφρά τραυµατισµένοι κατά µέσο όρο 

το χρόνο.  Από τους νεκρούς και τους τραυµατίες, το 1/3 είναι παιδιά.  Το 

τραγικό αυτό γεγονός γίνεται ακόµα χειρότερο αν υπολογίσει κανείς  ότι, 

πέρα από τους θανάτους, πολλοί  από τους τραυµατίες µένουν ανάπηροι, 

και µάλιστα σε µικρή ηλικία.  

 

Τα τροχαία ατυχήµατα καταγράφονται ως πρώτη αιτία θανάτου για τα 

άτοµα ηλικίας έως 40 ετών (ακολουθούν τα καρδιοαγγειακά προβλήµατα 

και ο καρκίνος). Το 80% νεκρών και τραυµατιών –από τα τροχαία 

ατυχήµατα– ανήκουν στην  ηλικιακή οµάδα των 16–44 ετών, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για τις οικογένειες, τη δηµογραφική εξέλιξη της χώρας, την 

κοινωνική συνοχή και την Εθνική Οικονοµία. Το κοινωνικο-οικονοµικό 

κόστος των τροχαίων ατυχηµάτων, σε ετήσια βάση, υπολογίζεται για την 

Ελλάδα σε 2.500.000 ευρώ µόνο για την απώλεια ζωής (νεκροί). Ο αριθµός 

αυτός είναι πλήρως υποεκτιµηµένος διότι δεν περιλαµβάνει το κόστος των 

τραυµατιών και του ανθρωπίνου κεφαλαίου – (απολεσθέν παραγωγικό 

έργο – πόνος, θλίψη, οδύνη), καθώς και άλλων παραµέτρων. 
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6ος Θεµατικός Άξονας: Σεξουαλική Συµπεριφορά  

Η αναπαραγωγική υγεία ορίζεται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας1(Π.Ο.Υ.) ως µια κατάσταση φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής 

ευεξίας, σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε το αναπαραγωγικό 

σύστηµα, σε όλα τα στάδια της ζωής. 

Σύµφωνα µε τη διάσκεψη του Καΐρου (1994) «η αναπαραγωγική υγεία 

είναι µια κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευµατικής και κοινωνικής ευεξίας, 

και όχι µόνο η απουσία νόσου ή ζητήµατος που αφορά στο αναπαραγωγικό 

σύστηµα και στη λειτουργία του. Οι άνθρωποι πρέπει να απολαµβάνουν 

υγιείς και ικανοποιητικές σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν το πότε και υπό ποιές συνθήκες θα 

αναπαραχθούν. Επίσης, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οικογενειακού προγραµµατισµού και 

αντιµετώπισης ζητηµάτων υπογονιµότητας. Ακόµα, στο πλαίσιο 

αναπαραγωγικής υγείας υψηλού επιπέδου, οι µητέρες θα πρέπει να φέρουν 

σε πέρας κάθε εγκυµοσύνη µε ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο. Τέλος, η 

αναπαραγωγική υγεία αφορά και στη σεξουαλική υγεία και στην προάσπισή 

της, µε την εξασφάλιση ποιοτικών ανθρώπινων σχέσεων». 

Ο ορισµός της αναπαραγωγικής υγείας που διατυπώθηκε στη διάσκεψη του 

Καΐρου και παρουσιάζεται πιο πάνω, είναι πολύπλοκος και περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων και τη σεξουαλική υγεία. Η εξέταση της αναπαραγωγικής 

υγείας σαν ξεχωριστό θέµα ∆ηµόσιας Υγείας καθιερώθηκε αργότερα σαν 

αποτέλεσµα καταστάσεων, όπως η πανδηµία του AIDS, η αύξηση των 

σεξουαλικά µεταδιδόµενων νοσηµάτων, καθώς και του µεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος του κοινού σε θέµατα όπως η βία απέναντι σε γυναίκες και 

κορίτσια.  

 

Η έννοια της αναπαραγωγικής υγείας υπονοεί ότι το άτοµο είναι σε θέση να 

βιώνει µια ικανοποιητική και ασφαλή σεξουαλική ζωή, καθώς και ότι έχει 

την ικανότητα να αναπαράγει και την ελευθερία να αποφασίζει αν, πότε και 

πόσο συχνά το πράττει. Αλληλένδετες µε αυτές τις έννοιες είναι το 

                                                 
1 Βλ. περισσότερα στο: http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/   
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δικαίωµα της γυναίκας και του άνδρα για ενηµέρωση και πρόσβαση σε 

ασφαλείς, αποτελεσµατικές, προσιτές και αποδεκτές µεθόδους 

οικογενειακού προγραµµατισµού της επιλογής τους, και το δικαίωµα για 

κατάλληλες υπηρεσίες παροχής υγιεινής φροντίδας, που επιτρέπουν στις 

γυναίκες να βιώσουν ασφαλή εγκυµοσύνη και κύηση. 

 

Η αναπαραγωγική υγεία συµπεριλαµβάνει ασθένειες που προκύπτουν από 

την σεξουαλική επαφή, καθώς και κάθε πρόβληµα υγιεινής/υγείας που 

απορρέει από σεξουαλικά και ερωτικά ζητήµατα, όπως και προβλήµατα στις 

σχέσεις και στην οικογένεια. Παράλληλα µε τα σεξουαλικά µεταδιδόµενα 

νοσήµατα, παθήσεις µε ψυχικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αιτίες 

(σεξουαλική κακοποίηση, οικιακή βία, γυναικείος γεννητικός 

ακρωτηριασµός, άµβλωση) θα πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης βαρύτητας. 

 

Η φροντίδα της αναπαραγωγικής υγείας ορίζεται ως η ακολουθία των 

µεθόδων, τεχνικών και υπηρεσιών που συµβάλλουν στην αναπαραγωγική 

υγεία και ευεξία, µε την πρόληψη και επίλυση αναπαραγωγικών 

προβληµάτων. Συµπεριλαµβάνει επίσης τη σεξουαλική υγεία, σκοπός της 

οποίας είναι η διεύρυνση της ζωής και των προσωπικών σχέσεων, και όχι 

µόνο η φροντίδα και θεραπεία γύρω από τα αναπαραγωγικά προβλήµατα 

και σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. 

 

Η διεθνής κοινότητα ασχολείται µε το ζήτηµα της προάσπισης της 

αναπαραγωγικής υγείας και της αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού για 

περισσότερο από έναν αιώνα. Σε µια από τις πιο πρόσφατες συναντήσεις 

των Ηνωµένων Εθνών που σχετίζονται µε το ζήτηµα του πληθυσµού, 

απεσταλµένοι από τις κυβερνήσεις περισσότερων από 79 κρατών και 

περισσοτέρων από 1.200 µη - κυβερνητικών οργανώσεων, συναντήθηκαν 

στο Κάιρο το 1994 στη διεθνή σύσκεψη για τον πληθυσµό και την 

ανάπτυξη και συµφώνησαν σε ένα εικοσαετές πρόγραµµα δράσης για τη 

βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας και τη διαλεύκανση ζητηµάτων που 

σχετίζονται µε τα δικαιώµατα της αναπαραγωγής και συναφών θεµάτων. 
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Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος συµφώνησαν να παρέχουν πλήρη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας µέχρι το 2015, ως 

αναπόσπαστο κοµµάτι της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων 

παγκοσµίως (UN Report 1994).  

 

Σε αντίθεση µε ότι συνέβη σε προηγούµενες συναντήσεις, η διάσκεψη του 

Καΐρου κατέδειξε µε σαφήνεια τις αυξανόµενες ανησυχίες σε ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την αύξηση του πληθυσµού, τη φτώχεια, την υγεία, τη 

µόρφωση και τη συσχέτισή τους µε την αναπαραγωγική υγεία. Αν και αυτή 

η συσχέτιση τώρα φαίνεται προφανής, την εποχή που είχε 

πρωτοαναφερθεί, ήταν µια σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε τις πολιτικές 

που αντιµετώπιζαν την αύξηση του πληθυσµού.  

 

Μια ακόµη αλλαγή που πρωτοαναφέρθηκε τότε, ήταν ο καθορισµός 15 

βασικών αρχών του Π.Ο.Υ., πάνω στις οποίες βασίστηκε ο καθορισµός του 

προγράµµατος δράσης, που ενσωµατώνουν τη συσχέτιση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων µε τα θέµατα αναπαραγωγικής υγείας. Αυτά τα δικαιώµατα 

περιλαµβάνουν την αναγνώριση της προάσπισης της ισότητας των φύλων 

και της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών σε σχέση µε τον τερµατισµό 

κάθε είδους βίας κατά των γυναικών, καθώς και τη διαβεβαίωση της 

ικανότητας της γυναίκας να ελέγχει και να καθορίζει τα θέµατα που 

σχετίζονται µε τη γονιµότητα και µε τη σεξουαλικότητά της. 

 

Αργότερα, στο ειδικό τµήµα της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών το 1999 

(UN Key Actions 1999), επανακαθορίστηκε ως κεντρικός ο στόχος της 

παγκόσµιας πρόσβασης στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας. Επίσης, 

στην Παγκόσµια Σύνοδο του Σεπτεµβρίου του 2005 (UN World summit 

outcome 2005), οι κυβερνήσεις παγκοσµίως επαναδεσµεύτηκαν για την 

επίτευξη καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας 

µέχρι το 2015.  
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Η αναπαραγωγική υγεία θεωρητικά δε θα έπρεπε να είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί. Υπάρχουν µέθοδοι αντισύλληψης που εµποδίζουν τις 

ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες. Απλές τεχνολογίες που υπήρχαν για πολλά 

χρόνια κάνουν τη γέννηση των παιδιών τον 21ο πρώτο αιώνα -θεωρητικά- 

πολύ ασφαλή. Οι άνθρωποι µπορεί να µαθαίνουν τεχνικές που επιτρέπουν 

το ασφαλές σεξ και να καθιστούν τη µείωση των περισσότερων από τα 

σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα πολύ εύκολη. Ακόµα και η µόλυνση 

από τον ιό HIV δεν επιφέρει πια αναπόφευκτα το θάνατο. Παρ’ όλα αυτά, 

το περιθώριο βελτίωσης του επιπέδου της αναπαραγωγικής υγείας 

παγκοσµίως παραµένει µεγάλο.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 96 της πλατφόρµας δράσης υπέρ των γυναικών, 

που αναπτύχθηκε στην Τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων 

Εθνών για τη Γυναίκα (Πεκίνο 1995), τα ανθρώπινα δικαιώµατα των 

γυναικών περιλαµβάνουν το δικαίωµά τους να έχουν τον έλεγχο και να 

αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα σχετικά µε θέµατα που αφορούν στη 

σεξουαλικότητά τους, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας, χωρίς εξαναγκασµό, διάκριση και άσκηση βίας. Η 

ισότητα στις σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέµατα σεξουαλικών 

σχέσεων και αναπαραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του απόλυτου 

σεβασµού της ακεραιότητας του προσώπου, προϋποθέτει αµοιβαία 

συγκατάθεση, και κοινές ευθύνες, όσον αφορά στη σεξουαλική 

συµπεριφορά και στις συνέπειές της. 

 

∆ιεθνείς οργανώσεις, όπως η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Οικογενειακού 

Ποργραµµατισµού (∆.Ο.Ο.Π./ International Planned Parenthood Federation 

- IPPF), διατύπωσαν σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα, τα οποία 

απορρέουν από το διεθνές δίκαιο των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το 

Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τη δηµογραφία (UNFPA) και ο Π.Ο.Υ. 

αναγνώρισαν το Χάρτη της IPPF για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 

δικαιώµατα το 1995.  

Ο Χάρτης των Σεξουαλικών και Αναπαραγωγικών ∆ικαιωµάτων της 

∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Οικογενειακού Προγραµµατισµού (∆.Ο.Ο.Π./ IPPF) 
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βασίζεται σε 12 δικαιώµατα, τα οποία είτε στηρίζονται σε διεθνή όργανα 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, είτε η ∆.Ο.Ο.Π. θεωρεί ότι συνεπάγονται αυτών. 

Αυτό εξασφαλίζει την εγκυρότητα που έχουν τα σεξουαλικά και 

αναπαραγωγικά δικαιώµατα ως ανθρώπινα δικαιώµατα, εφαρµόζοντας 

διεθνώς αποδεκτή ορολογία από τις συνθήκες των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, που φέρουν το κύρος του διεθνούς νόµου, σε σεξουαλικά και 

αναπαραγωγικά θέµατα. Τα 12 Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά ∆ικαιώµατα, 

όπως ορίζονται στο Χάρτη της ∆.Ο.Ο.Π. είναι: 

1. Το δικαίωµα στη ζωή, που σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι η ζωή καµίας 

γυναίκας δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο λόγω µιας εγκυµοσύνης.  

   

2. Το δικαίωµα στην ελευθερία και ασφάλεια του ατόµου, που 

αναγνωρίζει ότι κανένα άτοµο δεν πρέπει να υποστεί ακρωτηριασµό 

των γυναικείων αναπαραγωγικών οργάνων, αναγκαστική 

εγκυµοσύνη, στείρωση ή έκτρωση.  

   

3. Το δικαίωµα στην ισότητα και στην απελευθέρωση από κάθε µορφή 

διάκρισης, που συµπεριλαµβάνει και τη διάκριση σε σχέση µε τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή του ατόµου.  

   

4. Το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, που σηµαίνει ότι όλες οι ιατρικές 

υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας οφείλουν να 

είναι εµπιστευτικές και ότι όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωµα να 

αποφασίζουν αυτόνοµα για τις αναπαραγωγικές τους επιλογές.  

   

5. Το δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, που συµπεριλαµβάνει την 

ελευθερία από την περιοριστική ερµηνεία θρησκευτικών κειµένων, 

πιστεύω, φιλοσοφιών και εθίµων, ως µέσων υποτίµησης την 

ελευθερία της σκέψης σε σχέση µε τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική ιατρική φροντίδα και άλλα θέµατα.  

   

6. Το δικαίωµα στην πληροφόρηση και εκπαίδευση, σε σχέση µε τη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για όλα τα άτοµα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της πρόσβασης σε ολοκληρωµένη 
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πληροφόρηση για τα οφέλη, τους κινδύνους και την 

αποτελεσµατικότητα όλων των µεθόδων ρύθµισης της γονιµότητας, 

ώστε όλες οι αποφάσεις να λαµβάνονται µε βάση την 

ολοκληρωµένη, ελεύθερη, και πληροφορηµένη συγκατάθεση του 

ατόµου.  

   

7. Το δικαίωµα επιλογής γάµου ή όχι και της δηµιουργίας 

προγραµµατισµένης οικογένειας.  

   

8. Το δικαίωµα απόφασης εάν ή πότε µπορεί να αποκτήσει κάποιος 

παιδί.  

   

9. Το δικαίωµα στη φροντίδα και προστασία της υγείας, που 

συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα στην καλύτερης δυνατής ποιότητας 

ιατρική φροντίδα των πελατών, και το δικαίωµα να είναι ελεύθεροι 

από παραδοσιακές συνήθειες που είναι επιζήµιες για την υγεία.  

   

10. Το δικαίωµα στα οφέλη της επιστηµονικής προόδου, που 

συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα στους χρήστες των σεξουαλικών και 

αναπαραγωγικών υπηρεσιών υγείας να έχουν πρόσβαση σε νέες  

τεχνολογίες που αφορούν στην αναπαραγωγική υγεία, οι οποίες να 

είναι ασφαλείς, αποτελεσµατικές και αποδεκτές.  

   
11. Το δικαίωµα στην ελευθερία συνάθροισης και πολιτικής συµµετοχής, 

που συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα όλων των ατόµων να ζητήσουν να 

επηρεάσουν τις κοινότητες και τις κυβερνήσεις να θέσουν ως 

προτεραιότητα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 

δικαιώµατα.  

 

12. Το δικαίωµα να είσαι απαλλαγµένος/η από βασανιστήρια και 

κακοµεταχείριση, που συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα όλων των 
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γυναικών, ανδρών και νέων να είναι προστατευµένοι από τη βία, τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση, και την κακοποίηση2. 

Οι διακηρύξεις και τα προγράµµατα δράσης της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης των 

Ηνωµένων Εθνών για τον πληθυσµό και την ανάπτυξη (Κάιρο 1994) και 

της Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για τη γυναίκα 

(Πεκίνο 1995), αποτελούν σταθµό για τον τρόπο αντιµετώπισης της 

σεξουαλικότητας και των ζητηµάτων αναπαραγωγής. Πριν από αυτές τις 

συναντήσεις, τα ζητήµατα αυτά εξετάζονταν αποκλειστικά ως προς την 

ανάπτυξη του πληθυσµού και τις δηµογραφικές πολιτικές, ενώ κατά την 

διάρκεια αυτών των διασκέψεων, η σεξουαλικότητα και η αναπαραγωγική 

υγεία εξετάστηκαν για πρώτη φορά υπό το πρίσµα των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου. Η ιδέα της εξέτασης των δικαιωµάτων των γυναικών ως 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη για τη 

χειραφέτηση των γυναικών και ιδιαίτερα σηµαντική για την εν γένει 

πρόοδο της κοινωνίας. Η έννοια του οικογενειακού προγραµµατισµού 

παραχώρησε τη θέση της στην ευρύτερη έννοια της αναπαραγωγικής 

υγείας, η οποία περιλαµβάνει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, και 

περιγράφει µία κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής 

ευηµερίας σε όλα τα θέµατα που συνδέονται µε το αναπαραγωγικό 

σύστηµα.  

 Η Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών (UN-CEDAW 1979) ορίζει ότι τα κράτη διασφαλίζουν ότι άνδρες 

και γυναίκες έχουν «...τα ίδια δικαιώµατα να αποφασίζουν ελεύθερα και 

υπεύθυνα για τον αριθµό και τα χρονικά διαστήµατα που θα φέρουν στον 

κόσµο τα παιδιά τους...», εγγυάται την πρόσβαση στην αναγκαία 

πληροφόρηση και εκπαίδευση και αναγνωρίζει σε άνδρες και γυναίκες τη 

δυνατότητα να ελέγχουν το µέγεθος της οικογένειάς τους.  

 

Σύµφωνα µε τη σύσταση 21 της CEDAW, ως οικογενειακός 

προγραµµατισµός νοείται: η εξασφαλισµένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η 

διαθεσιµότητα υπηρεσιών οικογενειακού προγραµµατισµού, η 

                                                 
2 http://www.cyfamplan.org/FamPlan/page.php?pageID=33  
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διαθεσιµότητα ασφαλών και αξιόπιστων µεθόδων αντισύλληψης, η 

ελεύθερη διάθεση των κατάλληλων µέσων για την εθελούσια ρύθµιση της 

γονιµότητας µε γνώµονα την υγεία και την ευηµερία όλων των µελών της 

οικογένειας. 

 

Στο γενικό σχόλιό της (αριθ.14, 2000) σχετικά µε το άρθρο 12 του 

∆ιεθνούς Συµφώνου για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά 

δικαιώµατα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών που αφορά στο δικαίωµα 

στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, η Επιτροπή για τα οικονοµικά, 

κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα αναγνωρίζει το δικαίωµα στη 

σεξουαλική και αναπαραγωγική ελευθερία, το δικαίωµα πρόσβασης σε 

εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά µε τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία, καθώς και την παροχή προσιτών, αποδεκτών και 

ποιοτικών εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών υγειονοµικής 

περίθαλψης. 
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7ος Θεµατικός Άξονας: Στοµατική Υγεία 

 

Η οδοντιατρική επιστήµη έχει τεκµηριώσει τους παράγοντες που 

σχετίζονται αιτιολογικά µε την εµφάνιση στοµατικών νοσηµάτων, γεγονός 

που µας παρέχει την πλήρη γνώση και τα εργαλεία για την πρόληψή τους 

και την προαγωγή της στοµατικής υγείας. 

 

Η κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί τερηδόνα στα δόντια. Έχει τεκµηριωθεί 

ότι γι’ αυτό ευθύνεται τόσο η ποσότητα, όσο και η συχνότητα µε την οποία 

καταναλώνουµε ζάχαρη. Τα αναψυκτικά, τα ζαχαρωτά (σοκολάτες, 

καραµέλες, κλ.π.), τα µπισκότα, καθώς και τα παντός είδους γλυκίσµατα 

που κυκλοφορούν ευρέως στο εµπόριο έχουν µεγάλη περιεκτικότητα σε 

ζάχαρη. Εντάσσονται δε, µε αυξανόµενους ρυθµούς στο διαιτολόγιο κυρίως 

των παιδιών και των εφήβων, όσο αποµακρυνόµαστε από τα πρότυπα της 

Μεσογειακής διατροφής. Επίσης, οι διατροφικές πρακτικές σχετίζονται µε 

το µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο των ατόµων, και συνεπώς µε την 

πρόσβαση και τις επιλογές τροφών που µπορούν να κάνουν (Εθνική 

Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 

2007).  

 

 

Η καλή στοµατική υγιεινή διατηρεί την υγεία των περιοδοντικών ιστών 

(ούλων και οστού που στηρίζει τα δόντια) και γενικά της στοµατικής 

κοιλότητας. Επίσης, µε το καθηµερινό βούρτσισµα των δοντιών µε 

φθοριούχο οδοντόκρεµα, επιτυγχάνεται η έκθεση των δοντιών στο φθόριο, 

το οποίο δηµιουργεί αντίσταση στην εµφάνιση τερηδόνας. Η στοµατική 

υγιεινή συνήθως µετράται µε τους δείκτες DI-s (πλάκα), CI-s (τρυγία) και 

µε τον OHI-s, που προκύπτει από το άθροισµα των δύο πρώτων. Όσο 

υψηλότερη είναι η τιµή τους, τόσο µεγαλύτερός είναι και ο αριθµός των 

επιφανειών µε οδοντική πλάκα και τρυγία.  

 

Πίνακας 7. Μέση τιµή των δεικτών DI-s, CI-s & OHI-s και επίπεδου 
στοµατικής υγιεινής ανάλογα µε τις διαβαθµίσεις του OHI-s κατά 
ηλικιακή οµάδα 
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Μέση τιµή δεικτών 
στοµατικής υγιεινής 

Επίπεδο στοµατικής υγείας 
ανάλογα µε τις τιµές του δείκτη 
OHI-s 

Ηλικιακή 
οµάδα 

DI-s CI-s OHI-s καλή µέτρια κακή 
5 ετών 0,54 - - 58,5 39,3 2,2 
12 ετών 0,92 - - 21,5 75,0 3,5 
15 ετών 0,74 - - 37,2 61,4 1,4 
35-44 ετών 0,88 0,54 1,42 52,1 39,8 8,1 
65-74 ετών 1,03  0,79 1,82 43,4 37,2 19,4 
 
Πηγή: Ουλής Κ. και συνεργάτες 2005 

 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται µια γενική εικόνα του επιπέδου στοµατικής 

υγιεινής µε βάση τους δείκτες αυτούς. Μεταξύ των τριών ηλικιακών 

οµάδων των παιδιών, η πλέον «προβληµατική» σε όρους στοµατικής 

υγιεινής είναι αυτή των 12 ετών µε 78,2% των παιδιών να έχουν µέτρια 

έως κακή στοµατική υγιεινή. Είναι επίσης συµβατό µε το γεγονός ότι 

ελάχιστα χρησιµοποιούν οδοντικό νήµα ή άλλα µέσα στοµατικής υγιεινής, 

όπως φθοριούχα διαλύµατα, τοπικές φθοριώσεις στο οδοντιατρείο, 

φθοριούχα δισκία κ.λπ..  

 

Επιπλέον, φαίνεται ότι στους ενήλικες και όσο αυξάνεται η ηλικία, το 

επίπεδο στοµατικής υγιεινής επιδεινώνεται και έτσι π.χ. ενώ στην ηλικιακή 

οµάδα 35-44, κακή  στοµατική υγεία έχει ένας στους 12, στην οµάδα 65-

74 γίνεται περίπου ένας στους πέντε. 

 

Από το γράφηµα 28 φαίνεται ότι ο δείκτης DI-s σχετίζεται θετικά µε την 

ηλικία, φτάνοντας στην µέγιστη τιµή του για την ηλικιακή οµάδα των 65-

74 ετών. Στις τρεις ηλικιακές οµάδες των παιδιών και ιδιαίτερα σε αυτή των 

πέντε ετών, προκύπτει ότι το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο στις αγροτικές 

περιοχές σε σύγκριση πάντα µε τις αστικές.  

 

 

Γράφηµα 28: Μέση τιµή του δείκτη DI-s κατά ηλικία και κατηγορία 
πληθυσµού 
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Πηγή: Ουλής Κ. και συνεργάτες 2005 

 

Στο γράφηµα 29 παρουσιάζονται οι τρεις δείκτες στοµατικής υγιεινής κατά 

ηλικιακή οµάδα, επίπεδο εκπαίδευσης και εισόδηµα. Όπως και για τους 

δείκτες της τερηδόνας, έτσι και εδώ φαίνεται ότι η επίδραση του επιπέδου 

εκπαίδευσης και του εισοδήµατος είναι καθοριστική και στο επίπεδο της 

στοµατικής υγιεινής. Όσο αυξάνει το µηνιαίο εισόδηµα και το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τόσο µειώνεται η τιµή των δεικτών DI-s, CI-s, OHI-s, που 

υποδηλώνει καλύτερη στοµατική υγιεινή.  

Γράφηµα 29: ∆είκτες στοµατικής υγιεινής (DI-s, CI-s, OHI-s) κατά 

ηλικία, εισόδηµα και επίπεδο εκπαίδευσης 
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DI-S (35-44) κατά επίπεδο εκπαίδευσης CI-S (35-44) κατά επίπεδο εκπαίδευσης OHI-S (35-44) κατά επίπεδο εκπαίδευσης
DI-S (65-74) κατά επίπεδο εκπαίδευσης CI-S (65-74) κατά επίπεδο εκπαίδευσης OHI-S (65-74) κατά επίπεδο εκπαίδευσης
DI-S (35-44) κατά εισόδηµα CI-S (35-44) κατά εισόδηµα OHI-S (35-44) κατά εισόδηµα
DI-S (65-74) κατά εισόδηµα CI-S (65-74) κατά εισόδηµα OHI-S (65-74) κατά εισόδηµα

 

Πηγή: Ουλής Κ. και συνεργάτες 2005 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

135

 

Στην Ελλάδα, η κατανάλωση της οδοντόβουρτσας είναι πολύ περιορισµένη 

και σύµφωνα µε στοιχεία από τη βιοµηχανία για το έτος 2005, ήταν 0,5 

οδοντόβουρτσα κατά κεφαλή, δηλαδή για κάθε Έλληνα, η µέση διάρκεια 

χρήσης της οδοντόβουρτσας είναι δύο χρόνια (Εθνική Επιτροπή Στοµατικής 

Υγείας-Υποεπιτροπή Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 2007). 

 

Γράφηµα 30: Κατάσταση στοµατικής υγείας των ατόµων όλων των 
ηλικιακών οµάδων κατά περιοχή, όπως την κρίνουν οι ίδιοι  
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Πηγή: Ουλής Κ. και συνεργάτες 2005 

Η ευεργετική επίδραση της τοπικής εφαρµογής του φθορίου στην πρόληψη 

της τερηδόνας είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Οι µέθοδοι χορήγησης 

φθορίου περιλαµβάνουν τη φθορίωση του νερού, την τοπική εφαρµογή 

φθοριούχων, τις φθοριούχες οδοντόπαστες, τη φθορίωση του άλατος και 

του γάλακτος (Petersen & Lennon 2004). 

 

Από όλες τις µεθόδους χορήγησης του φθορίου, η φθοριούχος 

οδοντόπαστα θεωρείται περισσότερο αποτελεσµατική µε τον υψηλότερο 

βαθµό επιστηµονικής τεκµηρίωσης. Το βούρτσισµα των δοντιών δύο φορές 

την ηµέρα µε φθοριούχο οδοντόπαστα συµβάλλει όχι µόνο στην πρόληψη 

της τερηδόνας, αλλά και στη διατήρηση της υγείας των περιοδοντικών 
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ιστών (Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή Προαγωγής και 

Αγωγής Υγείας 2007). 

Η φθοριούχος οδοντόπαστα κυκλοφορεί στην Ελλάδα όπως και στις άλλες 

αναπτυγµένες χώρες από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η κατανάλωσή 

της αυξήθηκε βαθµιαία µε χαµηλούς όµως ρυθµούς. Το 1998 η 

κατανάλωση ήταν 170ml/κεφαλή/έτος, ενώ το 2005 ήταν 

190ml/κεφαλή/έτος. Συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κατανάλωση 

της φθοριούχου οδοντόπαστας στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλή και κατέχει 

την τελευταία θέση.  

 

Πίνακας 8. Κατανάλωση οδοντόπαστας στην Ευρώπη κατά κεφαλή 
για το 2005 

Χώρα ml οδοντόπαστας/κεφαλή 

Ιρλανδία 

∆ανία 

Ολλανδία 

Ηνωµένο Βασίλειο 

Νορβηγία 

Γερµανία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Γαλλία 

Σουηδία 

Ελβετία 

Φινλανδία 

Βέλγιο 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ελλάδα 

480 

350 

340 

340 

340 

340 

330 

320 

290 

290 

250 

230 

230 

221 

220 

190 
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Πηγή: Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή Προαγωγής και 
Αγωγής Στοµατικής Υγείας 2007 

 
 
 

 

Το κάπνισµα σχετίζεται µε αύξηση της συχνότητας και της βαρύτητας της 

περιοδοντικής νόσου (Petersen & Ogawa 2005). Επίσης, αποτελεί τον 

µεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του 

στόµατος, στο κάπνισµα αποδίδεται το 43% των κρουσµάτων παγκοσµίως 

(WΗΟ 2005). 

 

∆υστυχώς, η Ελλάδα έχει ακόµη πολύ υψηλά ποσοστά καπνιστών σε σχέση 

µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η αυξηµένη κατανάλωση 

οινοπνευµατωδών ποτών και µάλιστα αυτών µε υψηλή περιεκτικότητα σε 

αλκοόλ (ουίσκι, ούζο, τσίπουρο, κλ.π.) σχετίζεται, µε την ανάπτυξη 

καρκίνου του στόµατος. Ιδιαίτερα βλαπτικός είναι ο συνδυασµός 

καπνίσµατος και κατανάλωσης οινοπνευµατωδών. Στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης αλκοόλ, 

ειδικά στους έφηβους και νέους που έχουν πια υιοθετήσει δυτικούς 

τρόπους διασκέδασης (Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή 

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 2007).  

 

 

Ο συνηθέστερος τραυµατισµός στην περιοχή του στόµατος και των γνάθων 

αφορά σε σπάσιµο δοντιών και κυρίως σε παιδιά και εφήβους. Επίσης, στην 

Ελλάδα έχουµε αυξηµένο αριθµό τροχαίων ατυχηµάτων όπου συχνά 

καταγράφονται τραυµατισµοί της γναθοπροσωπικής χώρας. Το αποτέλεσµα 

είναι να απαιτείται υψηλό κόστος αποκατάστασης της λειτουργικότητας και 

της ποιότητας ζωής. 

 

Η πρόληψη των ατυχηµάτων και η χρήση προστατευτικών µέσων 

αποτελούν µέρος της σύγχρονης προαγωγής και αγωγής της στοµατικής 

υγείας, οι οποίες θα είναι πιο αποτελεσµατικές όταν υπάρχει συνέργεια µε 

δράσεις γενικότερης πολιτικής πρόληψης των ατυχηµάτων στο πλαίσιο της 
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προαγωγής της υγείας (Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή 

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 2007).  

 

 Αριθµός αιτιολογικών παραγόντων που σχετίζονται µε νόσους του 

στόµατος σχετίζονται επίσης µε την εµφάνιση µη µεταδοτικών νοσηµάτων. 

Η διατροφή, το κάπνισµα, το στρες, η ατοµική υγιεινή, η κατανάλωση 

οινοπνεύµατος, το ατύχηµα, συνδέονται µε την εµφάνιση καρκίνου, 

παχυσαρκίας, διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Οι ίδιοι αυτοί 

παράγοντες αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες της τερηδόνας, των 

νόσων του περιοδοντίου, του καρκίνου του στόµατος και του οδοντικού 

τραύµατος (Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή Προαγωγής 

και Αγωγής Υγείας 2007, Sheiham & Watt 2000). 

Πίνακας 9. Αιτιολογικοί παράγοντες και σχετιζόµενες µε αυτούς 
νόσοι 
 

∆ίαιτα 

 

 

Παχυσαρκία 

∆ιαβήτης 

Καρκίνος 

Τερηδόνα 

Στρες 

 

 

 

∆ιαβήτης 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

Νόσοι του περιοδοντίου 

Υγιεινή 

 

 

Νόσοι του περιοδοντίου 

Νόσοι του δέρµατος 

 

Κάπνισµα 

 

 

 

∆ιαβήτης 

Καρκίνος 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

Νόσοι του περιοδοντίου 
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Οινόπνευµα 

 

 

 

Καρκίνος 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

Τραύµα δοντιών και οστών 

 

Άσκηση 

 

 

Παχυσαρκία 

Καρδιαγγειακά νοσήµατα 

 

Ατύχηµα Τραύµα δοντιών 

Βλάβες µαλακών ιστών 

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Στοµατικής Υγείας-Υποεπιτροπή Προαγωγής και 
Αγωγής Υγείας 2007 
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3. ∆ράσεις του Σχεδίου για την αγωγή υγείας σε µαθητές 

 

∆ράση 1η : Προδιαγραφές δοµής και θεµατολογίας διδακτικού και 
εκπαιδευτικού υλικού 

Το προτεινόµενο υλικό Αγωγής Υγείας που θα αναπτυχθεί για να 

διανεµηθεί σε εκπαιδευτικούς και µαθητές της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα κατανέµεται ως εξής: 

   

1. ∆ιδακτικό υλικό το οποίο θα περιλαµβάνει το Εγχειρίδιο για τον 

Εκπαιδευτικό, στο οποίο θα αναλύονται  η φιλοσοφία και οι στόχοι 

της Αγωγής Υγείας, θέµατα εξελικτικής ψυχολογίας, µεθοδολογίας,  

συντονισµού και εφαρµογής των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στο 

σχολικό πλαίσιο. 

Ενδεικτικά το διδακτικό υλικό θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Αρχές και στόχους Αγωγής Υγείας 

• Αρχές εξελικτικής Ψυχολογίας 

• Μεθοδολογία εφαρµογής προγραµµάτων αγωγής υγείας 

• Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην εφαρµογή προγραµµάτων 

Αγωγής Υγείας. 

• Επιστηµονικά και ερευνητικά δεδοµένα.  

• Μεθοδολογία υλοποίησης προτεινόµενου προγράµµατος: 

 Η προσέγγιση της σχολικής τάξης ως οµάδα  

 Η εστίαση στην παιδαγωγική σχέση    

 Η ενεργητική ακρόαση ως τρόπος επικοινωνίας 

• Παιδαγωγικές τεχνικές ενεργητικής µάθησης.         

• Αναλυτική περιγραφή των συναντήσεων Αγωγής Υγείας (έναρξη, 

διαδικασία , λήξη). 

• Οδηγίες προς τον καθηγητή για τους τρόπους διεξαγωγής και 

επεξεργασίας του περιεχοµένου των ασκήσεων. 

• Οδηγίες και επισηµάνσεις για τη χρήση του εκπαιδευτικού, 

πληροφοριακού  και οπτικοακουστικού υλικού.  

• Οργάνωση ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο χώρο του 

σχολείου. 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

141

• ∆ιερεύνηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας (καθηγητές, 

µαθητές, γονείς). 

• Η διαχείριση του προγράµµατος. 

• Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

• Ο συντονισµός του προγράµµατος 

• Η συνεργασία µε τους γονείς  

• Η συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας 

• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της κοινότητας 

• Ο συντονισµός µε τα  µαθήµατα του σχολικού αναλυτικού 

προγράµµατος  

• Η εισαγωγή ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο σχολείο  

• Η σύνδεση µε τα µαθήµατα του  σχολικού αναλυτικού  

προγράµµατος 

• Προτεινόµενος χρόνος εφαρµογής  

• ∆υνατότητες και περιορισµοί της χρήσης του εκπαιδευτικού 

υλικού  

• ∆υσκολίες κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος   

• Αξιολόγηση  του προγράµµατος 

 

 

2. Εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα κατανέµεται  ανά θεµατικό 

άξονα : 

1ος Θεµατικός άξονας : Κάπνισµα 

2ος Θεµατικός άξονας: ∆ιατροφή – Σωµατική άσκηση 

3ος Θεµατικός άξονας: Αλκοόλ 

4ος Θεµατικός άξονας: Ναρκωτικά  

5ος Θεµατικός άξονας: Ατυχήµατα 

6ος Θεµατικός άξονας: Σεξουαλική συµπεριφορά 

7ος Θεµατικός άξονας: Στοµατική υγεία 

 

Για κάθε θεµατικό άξονα θα περιλαµβάνει: 

 

2.1 Βιβλίο ασκήσεων  και δραστηριοτήτων για τον εκπαιδευτικό, όπου 

θα περιλαµβάνεται ο βασικός κορµός των θεµάτων µε τις ασκήσεις και τις 

δραστηριότητες  που διεξάγονται στην τάξη ή σε άλλα µέρη και ανάλογα µε 
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την προτεινόµενη σκοπιµότητα και περιγραφή. Το βιβλίο ασκήσεων και 

δραστηριοτήτων θα  αναπτύξει την συναφή θεµατολογία µε τους 7 

προαναφερθέντες άξονες για τρεις διαφορετικές οµάδες ηλικιών: 

 

• Για µαθητές 10-12 ετών (Ε΄ και ΣΤ΄δηµοτικού) 

• Για µαθητές 12-14ετών  (Α’ –Β΄-Γ΄γυµνασίου) 

• Για µαθητές  15-19 ετών (Α΄Β΄-Γ΄λυκείου) 

 

2.2 Βιβλίο για το µαθητή, στο οποίο θα περιέχεται έντυπο βοηθητικό 

υλικό για την επεξεργασία των βασικών θεµάτων στην τάξη. Το υλικό θα 

αφορά τρεις διαφορετικές οµάδες ηλικιών: 

• Για µαθητές 10-12 ετών (Ε΄ και ΣΤ΄δηµοτικού) 

• Για µαθητές 12-14ετών  (Α’ –Β΄-Γ΄γυµνασίου) 

• Για µαθητές  15-19 ετών (Α΄Β΄-Γ΄λυκείου) 

 

3. Πληροφοριακό υλικό, το οποίο επιτρέπει τον εµπλουτισµό 

γνώσεων  τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του µαθητή και θα 

περιλαµβάνει:   

• Πληροφοριακό υλικό  για τον εκπαιδευτικό. Πρόκειται για ντοσιέ µε 

πληροφοριακό υλικό για τα διάφορα ειδικά θέµατα Αγωγής Υγείας 

που περιλαµβάνονται  στο πρόγραµµα.     

• Πληροφοριακό υλικό  για  το µαθητή.  Πρόκειται για  ντοσιέ που  θα 

διανέµονται στους µαθητές και  στα οποία  θα περιλαµβάνεται  

πληροφοριακό υλικό  σχετικά µε τα  ειδικά θέµατα (πληροφορίες για 

τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τη σεξουαλική αγωγή,  τα ατυχήµατα, τη 

διατροφή και  τη στοµατική υγιεινή ).   

• Οπτικοακουστικό υλικό.  Η επεξεργασία κάποιων ειδικών  θεµάτων 

µπορεί να γίνεται κατά περίπτωση  µέσω της χρήσης 

οπτικοακουστικού υλικού ( Video, slides, CD- ROM, διαδραστικά 

παιχνίδια κ.λπ.). 

Το υλικό θα αφορά τρεις διαφορετικές οµάδες ηλικιών: 

• Για µαθητές 10-12 ετών (Ε΄ και ΣΤ΄δηµοτικού) 

• Για µαθητές 12-14ετών  (Α’ –Β΄-Γ΄γυµνασίου) 

• Για µαθητές  15-19 ετών (Α΄Β΄-Γ΄λυκείου) 
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∆ράση 2η Ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

Με βάση τις προδιαγραφές που θα προκύψουν από την δράση 1 του 

παρόντος θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό για τους 

εκπαιδευτές και τους µαθητές το οποίο θα αφορά τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

∆ιδακτικό υλικό, το οποίο θα περιλαµβάνει το Εγχειρίδιο για τον 

Εκπαιδευτικό όπου θα αναλύονται  η φιλοσοφία και οι στόχοι της Αγωγής 

Υγείας, θέµατα εξελικτικής ψυχολογίας , µεθοδολογίας,  συντονισµού και 

εφαρµογής των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στο σχολικό πλαίσιο. 

Βιβλίο ασκήσεων  και δραστηριοτήτων για τον εκπαιδευτικό, όπου θα 

περιλαµβάνεται ο βασικός κορµός των θεµάτων µε τις ασκήσεις και τις 

δραστηριότητες  που διεξάγονται στην τάξη ή σε άλλα µέρη και ανάλογα µε 

την προτεινόµενη σκοπιµότητα και περιγραφή.  

Βιβλίο για το µαθητή στο οποίο θα περιέχεται έντυπο βοηθητικό υλικό 

για την επεξεργασία των βασικών θεµάτων στην τάξη.  

Πληροφοριακό υλικό, το οποίο επιτρέπει τον εµπλουτισµό γνώσεων  

τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του µαθητή και περιλαµβάνει:   

• Πληροφοριακό υλικό  για τον εκπαιδευτικό. Πρόκειται για ντοσιέ µε 

πληροφοριακό υλικό για τα διάφορα ειδικά θέµατα Αγωγής Υγείας 

που περιλαµβάνονται  στο πρόγραµµα.     

• Πληροφοριακό υλικό  για  το µαθητή.  Πρόκειται για  ντοσιέ που  θα 

διανέµονται στους µαθητές και  στα οποία  θα περιλαµβάνεται  

πληροφοριακό υλικό  σχετικά µε τα  ειδικά θέµατα (πληροφορίες για 

τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τη σεξουαλική αγωγή,  τα ατυχήµατα, τη 

διατροφή και  τη στοµατική υγιεινή ).   

• Οπτικοακουστικό υλικό.  Η επεξεργασία κάποιων ειδικών  θεµάτων 

µπορεί να γίνεται κατά περίπτωση  µέσω της χρήσης 

οπτικοακουστικού υλικού ( Video, slides, CD- ROM, διαδραστικά 

παιχνίδια κ.λπ.). 
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∆ράση 3. Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου «Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ» 

 

Η προτεινόµενη δράση αφορά στον σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση 

διαδραστικού διαδικτυακού τόπου (Portal) µε τίτλο «Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ». 

Στον χώρο αυτό θα αναρτηθεί όλο το διδακτικό, εκπαιδευτικό, 

πληροφοριακό υλικό, τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες που θα 

αναπτυχθούν για κάθε θεµατικό άξονα. Κύριος στόχος της προτεινόµενης 

δράσης είναι να εξασφαλίζει την δηµοσιοποίηση του έργου καθώς και να 

διευκολύνει την προσβασιµότητα και την επικοινωνία όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων. 

 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα υλοποιηθούν: 

Ηλεκτρονική Πύλη, η οποία θα περιλαµβάνει: 

1. Υποσύστηµα πληροφόρησης και επικοινωνίας προσαρµοσµένο

στις ανάγκες της οµάδας- στόχου 

Για την υποστήριξη των αναγκών πληροφόρησης και επικοινωνίας του

έργου, θα σχεδιαστεί, θα υλοποιηθεί και θα παραµετροποιηθεί ανάλογα µια

εύρωστη, αρθρωτή και σε σηµαντικό βαθµό επεκτάσιµη µηχανή

δηµιουργίας και διαχείρισης περιεχοµένου για το διαδίκτυο.Το περιεχόµενο

του υποσυστήµατος πληροφόρησης και επικοινωνίας θα αποτελείται από: 

∆υναµική Εισαγωγική Σελίδα η οποία κατασκευάζεται µε τη χρήση

εξειδικευµένων εφαρµογών για τη δηµιουργία κίνησης γραφικών,

λογοτύπου, καθώς και µηνυµάτων. 

Κεντρική Σελίδα Επιλογών όπου προβάλλονται τα βασικά θέµατα που

αφορούν τους την οµάδα στόχο αλλά και πληροφοριακό υλικό για

δραστηριότητες αγωγής υγείας σε σχολεία της χώρας πανελλαδικά. Το

υλικό αυτό θα εισάγεται από εξουσιοδοτηµένους χρήστες µέσω ειδικού

συστήµατος εισαγωγής, όπου η πληροφορία θα κατηγοριοποιείται µε τη

βοήθεια του χρήστη και την καθοδήγηση του συστήµατος, ώστε να γίνεται

ευκολότερα διαθέσιµη στους χρήστες που θα την αναζητούν. 

Υποσύστηµα διαχείρισης µελών. Ο ∆ιαχειριστής του συστήµατος θα
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παρέχει σε κάθε χρήστη-µέλος το προσωπικό του κλειδί εισαγωγής στο

σύστηµα το οποίο θα καθορίζει το ρόλο του και τις δυνατότητες επέµβασης

που θα έχει στο σύστηµα έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε µη

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση τόσο στην ύλη όσο και στα προσωπικά

δεδοµένα των εµπλεκοµένων. Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να

αποδώσει σε κάποιον χρήστη περισσότερους από έναν ρόλους. Το σύστηµα

πιστοποίησης θα ελέγχει τα κλειδιά των χρηστών και θα καταγράφει την

ώρα εισόδου και εξόδου τους από το σύστηµα. Στη συνέχεια, το σύστηµα

προσωποποίησης θα προσαρµόζει το interface του συστήµατος στις

ανάγκες του κάθε χρήστη. 

Φόρµα Επικοινωνίας  µε τους υπεύθυνους του συστήµατος. 

∆υνατότητα Αναζήτησης µε λέξεις κλειδιά, υλικού του συστήµατος. 

Χώρος Ανάκτησης Αρχείων (download area), από όπου οι χρήστες θα

µπορούν να αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους αρχεία, το οποία θα έχουν

τοποθετηθεί στην πύλη από εξουσιοδοτηµένα άτοµα των φορέων. 

Χώρο Ανακοινώσεων, όπου οι διαχειριστές θα µπορούν να εισάγουν νέα

σχετικά µε τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου έτσι ώστε να

δηµοσιοποιούνται στους χρήστες (π.χ. εκδηλώσεις, σεµινάρια,

ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κοκ.) 

Συχνές Ερωτήσεις. Χώρος όπου οι διαχειριστές θα µπορούν να

κοινοποιούν κάποιες ερωτήσεις που επαναλαµβάνονται συνεχώς και είναι

ενδέχεται να ότι απασχολούν πολλούς από τους χρήστες της οµάδας

στόχου. 

Κατάλογο Συνδέσµων. Ένας ευρύς και δυναµικός κατάλογος χρήσιµων

συνδέσµων (links) σχετικών µε την αγωγή υγείας, αλλά και τις ευρύτερες

δραστηριότητες του έργου. Οι σύνδεσµοι αυτοί θα µπορούν να

τοποθετούνται στο κατάλογο από τους διαχειριστές ή εξουσιοδοτηµένους

χρήστες. 

Newsletters. Χώρος όπου οι χρήστες θα µπορούν να εγγράφονται και να
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λαµβάνουν ενηµερωτικά e-mails σχετικά µε οτιδήποτε νεότερο υλικό

προστίθεται στο πληροφοριακό σύστηµα. 

Βάση «καλών πρακτικών» στην Αγωγή Υγείας ∆ιεθνώς 

Χώρο χρήσιµων στατιστικών και επιχειρησιακών δεδοµένων (web

analytics) τόσο για τη χρήση του site, όσο και για το περιεχόµενό του. 

2. Σύστηµα δικτύωσης φορέων  

Το σύστηµα δικτύωσης των φορέων του έργου αποτελεί ένα εργαλείο

συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των συνεργατών του έργου, για τον

αποτελεσµατικότερο συντονισµό του έργου, την εγκυρότερη επικοινωνία

µεταξύ των εταίρων και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου. Η

δικτύωση των συνεργαζόµενων φορέων που θα διαχειριστούν και θα

ολοκληρώσουν το πρόγραµµα αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και συνεχή

επικοινωνία, την αλληλοενηµέρωση και τον συντονισµό συνεργατικών

δράσεων. 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος που θα λειτουργεί στα πλαίσια του

διαδικτύου θα εξασφαλίζει ταχύτητα στη διάδοση της πληροφορίας και

ευκολία στην παρουσίαση των πληροφοριών, θα έχει δυναµικό χαρακτήρα

και συνεπώς θα εξελίσσεται διαρκώς. 

Επίσης, το σύστηµα χρησιµοποιώντας πιστοποίηση βάσει ρόλων (role-

based authentication) θα αναγνωρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών

ανάλογα µε την ιδιότητα τους και το υποέργο στο οποίο συµµετέχουν,

προσφέροντας  στον καθένα διαφορετική λειτουργικότητα. Θα υπάρχει η

δυνατότητα ανταλλαγής µηνυµάτων και αρχείων, συνεργασίας πάνω στα

αρχεία αυτά και δηµοσίευσή τους σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, όπου θα

έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτά όλοι οι φορείς του έργου.  Επίσης, το

σύστηµα  θα παρέχει ένα forum για την αποτελεσµατικότερη και

εγκυρότερη επικοινωνία µεταξύ των φορέων.  

Χρήστες των παραπάνω συστηµάτων θα είναι οι φορείς του έργου και σε

περιορισµένο επίπεδο πρόσβασης όλοι οι χρήστες του Internet. 
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Η µεθοδολογία δηµιουργίας πρωτοτύπου, που θα ακολουθηθεί για την

υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Πύλης και του συστήµατος διαχείρισης

γνώσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

• Καθορισµός απαιτήσεων  

• Καθορισµός αρχιτεκτονικής και σχεδιασµός  

• Υλοποίηση πρωτοτύπου 

• Εγκατάσταση 

• Χρήση του πρωτοτύπου και αξιολόγηση 

• Αλλαγή και βελτίωση του πρωτοτύπου σύµφωνα µε τα

αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

• Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πύλης

µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

BBuussiinneessss    
Ethics  

SSUUSSTTAAIINNAABBLLEE  BBUUSSIINNEESSSS  PPRRAACCTTIICCIINNGG  

148

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
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