
Καμία διαφήμιση κανενός από τα προϊόντα μας στην 
τηλεόραση, τον έντυπο τύπο, το διαδίκτυο και τα κοινωνικά 

δίκτυα, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους σε ζάχαρη 

Καμία παρουσία
στα δημοτικά σχολεία

• Καμία πώληση
αναψυκτικών

• Καμία διαφήμιση
και προώθηση

• Καμία εμπορική δραστηριότητα

Υπογράφοντας τις δεσμεύσεις της 
UNESDA δεν έχουμε καμία 
παρουσία στα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας σε όλη την ΕΕ: 

95%
Στο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πηγή: PriceWaterhouseCoopers

των δημοτικών σχολείων 
υπάρχει συμμόρφωση
με τις δεσμεύσεις

Οι βαθμοί συμμόρφωσης βάσει ελέγχου από ανεξάρτητη αρχή δείχνουν: 

99%100%
μη διαφήμιση

σε παιδιά κάτω
των 12 ετών σε 
έντυπα μέσα, 

διαδικτυακά μέσα 
και κοινωνικά δίκτυα

μη διαφήμιση 
σε παιδιά κάτω 

των 12 ετών 
στην 

τηλεόραση

95%
μη διαφήμιση 
ελκυστικών

προς παιδιά κάτω 
των 12 ετών 

εταιρικών και 
προϊοντικών 
ιστοσελίδων

παιδιά στην Ευρώπη εκτέθηκαν σε

διαφημίσεις σε 
παιδικά προγράμματα 
συγκριτικά με το 2005

Πηγή: Παγκόσμια Ομοσπονδία ∆ιαφημιστώνΠηγή: Xtreme/Ebiquity 

Πηγή: Xtreme/Ebiquity Πηγή: Xtreme/Ebiquity 

2. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

88% λιγότεραΤο 2014 

Μη πώληση 
αναψυκτικών
στα δημοτικά 
σχολεία
σε όλη την ΕΕ

• Ροφήματα πωλούνται μόνο
σε αυτόματους πωλητές που
δεν φέρουν εμπορική
επωνυμία – με σεβασμό στον
μη εμπορικό χαρακτήρα των
σχολείων

• Εμπλέκοντας τις
σχολικές αρχές και
τους γονείς στην
επιλογή των
ροφημάτων που θα
είναι διαθέσιμα

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

1. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ UNESDA ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2006

ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗN ΠΩΛΗΣΗ 
ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κανένα αναψυκτικό
με ζάχαρη στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από
το τέλος του 2018.

Επηρεάζοντας 50.000 
σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και
40 εκατομμύρια νέους

Πηγή: PriceWaterhouseCoopers

2006 2015 2018

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Μ
Ε ΖΑΧΑΡΗ54% 39%

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Μ
Ε ΖΑΧΑΡΗ 0%

ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΟ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ:

Η UNESDA 
πρωταγωνιστεί
σε υπεύθυνες
συμπεριφορές
στα σχολεία
εδώ και 10 χρόνια

Αυτή η πρωτοβουλία 
προστίθεται στις 
προσπάθειες μείωσης
των πρόσθετων σακχάρων 
στα αναψυκτικά
που καταναλώνονται
σε όλη την Ευρώπη
Πηγή: Canadean/GlobalData

Το πόσιμο νερό πρέπει να παραμείνει 
το πρωταρχικό ρόφημα στα σχολεία 
της ΕΕ. Έρευνα της PwC επιβεβαιώνει 
ότι είναι διαθέσιμο ελεύθερα στο 86% 
των σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης
Πηγή: PriceWaterhouseCoopers

ΧΩ
ΡΙ

Σ

Η συμβολή της βιομηχανίας 
αναψυκτικών στην 

πρόληψη της παχυσαρκίας 

3. ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΧΑΜΗΛΟ

    
    

ΣΕ

2000-2015
επιτεύχθηκε 12% μέση μείωση

των πρόσθετων σακχάρων 

2015-2020
δέσμευση

σε περαιτέρω 
10% μείωση
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∆ιασφαλίστε ότι 
η υγιεινή επιλογή 
είναι μια εύκολη 

επιλογή 

Προωθήστε πιο 
υγιή περιβάλλοντα 
και ιδιαίτερα στα 

σχολεία

Περιορίστε τη 
διαφήμιση στα 

παιδιά

Παρακολουθείτε 
και αξιολογείτε 

την πρόοδο

Αναφορά του ΠΟΥ Ευρώπης
το 2017 «Υγεία του Παιδιού και

του Εφήβου» επιβεβαιώνει
«η πρόσφατη μείωση

στην καταγεγραμμένη κατανάλωση
των σακχαρούχων αναψυκτικών

είναι αισθητή»

4. ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

επιβεβαιώνουν ότι η παιδική 
παχυσαρκία αποτελεί μια 
συνεχιζόμενη πρόκληση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΕ, 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

«επείγουσες δράσεις που συμβάλουν 
στην εμπόδιση της αύξησης της 

παιδικής παχυσαρκίας»

STOP

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, 
2014-2020

Πηγή: WHO Europe report, ‘Adolescents obesity and related behaviours: trends 
and inequalities in the WHO European Region, 2002-2014’, May 2017, 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-hea
lth/publications/2017/adolescent-obesity-and-related-behaviours-trends-and-in
equalities-in-the-who-european-region,-20022014Πηγή: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17
-epsco-conclusions-food-product-improvement/

Θα σεβαστούμε
τον μη εμπορικό 
χαρακτήρα των 

σχολείων

5. ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Το εμπορικό δυναμικό
των εταιρειών θα καθοδηγηθεί 

να σταματήσει τις πωλήσεις 
των σακχαρούχων αναψυκτικών 

στα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

Οι χονδρέμποροι 
και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες
θα ενθαρρυνθούν 
να υποστηρίξουν 
την πολιτική μας 

Θα συνεργαστούμε με οργανισμούς 
που λειτουργούν σε σχολεία

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
να εξασφαλίσουμε την συνοχή της 

προσέγγισης

ΣΧΟΛΕΙΟ

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η νέα πολιτική θα έχει πλήρως 
εφαρμοστεί από τις εταιρείες μέλη 
της UNESDA μέχρι το τέλος
του 2018 σε όλη την ΕΕ των 28 

Η συμμόρφωση θα 
παρακολουθείται 
από ανεξάρτητους 
ελεγκτές
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