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Εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη απολαμβάνουν υγιεινή
διατροφή χάρη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2018
Πάνω από 30 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν γάλα, φρούτα και λαχανικά
στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία.
Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, πάνω από 12,2 εκατομμύρια παιδιά σε 79 000 σχολεία συμμετείχαν
στο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και
περίπου 18 εκατομμύρια παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης
γάλακτος, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις παρακολούθησης. Ο αριθμός αυτός
αντιπροσωπεύει 74 000 και πλέον τόνους φρούτων και λαχανικών και πάνω από 285 000 τόνους
γαλακτοκομικών προϊόντων, που διανέμονται κατά κύριο λόγο σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών.
Εκτός από τη διανομή των εν λόγω προϊόντων, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία προωθεί τη
διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη σημασία της σωστής διατροφής και των τρόπων παραγωγής
των τροφίμων.
Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Phil Hogan δήλωσε τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι αγρότες
μας παρέχουν υψηλής ποιότητας, ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, και μέσω του προγράμματος για τα
σχολεία, οι νεότεροι πολίτες μας απολαμβάνουν τα οφέλη των εν λόγω προϊόντων για την υγεία, ενώ
παράλληλα μαθαίνουν από μικροί την προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουμε και τη σημασία της
γεύσης και της διατροφής. Η Επιτροπή είναι υπερήφανη που διαδραματίζει ρόλο στο πλαίσιο αυτής της
εκπαιδευτικής διαδρομής. Η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία κατά το
σχολικό έτος 2018-2019 θα εξασφαλιστεί με ποσό ύψους 250 εκατ. EUR από την κοινή γεωργική
πολιτική.»
Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε σχολικό έτος διατίθενται 150 εκατομμύρια EUR για φρούτα και
λαχανικά και 100 εκατομμύρια EUR για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι εθνικές κατανομές
για τα 28 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2018-2019 μόλις
εγκρίθηκαν και αναμένεται να εγκριθούν από την Επιτροπή έως τα τέλη Μαρτίου.
Ιστορικό
Οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία πρέπει να
ενημερώσουν την Επιτροπή πριν από το τέλος Ιανουαρίου υποβάλλοντας αίτημα για στήριξη. Η
ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των
μαθητών σε κάθε χώρα και, για το γάλα, στην απορρόφηση του προηγούμενου προγράμματος. Οι
εθνικές αρχές είναι ελεύθερες να μεταφέρουν ποσοστό (20 % - 25 %) του προϋπολογισμού που έχει
διατεθεί από τον ένα τομέα στον άλλο. Μπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να
δαπανήσουν ποσό υψηλότερο από αυτό της αιτούμενης ενίσχυσης, εφόσον άλλα κράτη μέλη δεν
επιθυμούν να απορροφήσουν το σύνολο του κονδυλίου τους.
Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του προγράμματος, για παράδειγμα
επιλέγουν ποια θεματικά εκπαιδευτικά μέτρα θα χρησιμοποιηθούν ή ποια άλλα γεωργικά προϊόντα
μπορεί να διανεμηθούν στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν
την ενίσχυση της ΕΕ με εθνική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.
Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το
περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να
ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες
εφοδιασμού, τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.
Κατά την περίοδο 2016-2017, τα φρούτα που διανεμήθηκαν περισσότερο ήταν τα μήλα, μαζί με τα
αχλάδια, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια, τα πορτοκάλια, τις φράουλες και τις μπανάνες. Τα
πιο δημοφιλή λαχανικά ήταν οι ντομάτες, τα καρότα, τα αγγούρια και οι πιπεριές. Στα εκπαιδευτικά
μέτρα περιλαμβάνονταν επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχολικούς κήπους, μαθήματα και/ή
διαγωνισμούς μαγειρικής, μαθήματα με διατροφολόγους, παιχνίδια, κλπ. Το γάλα, το αρωματισμένο
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι, ήταν οι
δημοφιλέστεροι κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος για το γάλα στα σχολεία·

διανεμήθηκε, επίσης, ευρέως, τυρί.
Κατανομή ανά κράτος μέλος για το σχολικό έτος 2018-19
Φρούτα και λαχανικά
Γάλα στα σχολεία
Κράτος μέλος
στα σχολεία (EUR)
(EUR)
Βέλγιο
3 405 459
1 613 200
Βουλγαρία
2 590 974
1 130 879
Τσεχική Δημοκρατία
3 956 176
1 785 706
Δανία
2 290 761
1 460 645
Γερμανία
24 868 897
10 552 859
Εσθονία
547 336
724 335
Ιρλανδία
1 757 779
900 398
Ελλάδα
3 218 885
1 550 685
Ισπανία
16 529 545
7 101 663
Γαλλία
17 990 469
17 123 194
Κροατία
1 664 090
800 354
Ιταλία
20 857 865
8 924 496
Κύπρος
290 000
500 221
Λετονία
785 115
733 945
Λιθουανία
1 099 281
1 076 520
Λουξεμβούργο
335 511
200 000
Ουγγαρία
3 747 262
1 916 173
Μάλτα
319 341
199 517
Κάτω Χώρες
6 782 991
2 401 061
Αυστρία
2 832 220
1 232 449
Πολωνία
14 532 073
10 846 847
Πορτογαλία
3 283 397
2 220 981
Ρουμανία
6 866 848
10 743 836
Σλοβενία
703 870
353 423
Σλοβακία
2 113 724
990 350
Φινλανδία
1 599 047
3 824 689
Σουηδία
0
9 184 818
Ηνωμένο Βασίλειο
0
4 937 840
Σύνολο
144 968 917
105 031 083

Περισσότερες πληροφορίες
Εκθέσεις παρακολούθησης των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2016-2017
Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία
Ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης ανά κράτος μέλος

IP/18/1823
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

