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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Τίτλος Εργασίας: Διατροφικές Συνήθειες παιδιών Δημοτικού στο σχολείο και η  σχέση 

τους με Δείκτες Υγείας και Φυσικής Ικανότητας  
  
του: Οικονόμου Αλέξανδρου 
Υπό την επίβλεψη των: 1. Μ. Κογεβίνα 
   2. Ι. Αποστολάκη 
Ημερομηνία: 23/06/2006 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αύξηση του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας, αποτελεί μείζον 
πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ενώ η διατροφή των παιδιών έχει διερευνηθεί εκτενώς, 
περιορισμένα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες 
των μαθητών στο σχολείο. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν οι διατροφικές συνήθειες των 
παιδιών στο σχολείο και να διερευνηθεί η σχέση τους, με δείκτες υγείας και φυσικής 
ικανότητας. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελέτη επιπολασμού σε αντιπροσωπευτικό και τυχαίο 
δείγμα παιδιών, ηλικίας 11-12 ετών, των δημοτικών σχολείων του Νομού Ηρακλείου, 
που υλοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2005 ως τον Ιούνιο του 2006. 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 420 παιδιά (226 αγόρια & 194 
κορίτσια), (ποσοστό αποδοχής 76,2%), μέσης ηλικίας 11,8±0,3 ετών, ΣΤ’ τάξης 19 
δημοτικών σχολείων (8 αστικών-Ν=253 & 11 επαρχιακών-Ν=167 μαθητές). Το 
δείγμα υποβλήθηκε σε ανθρωπομετρήσεις και σε δοκιμασίες φυσικής ικανότητας και 
συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες στο σχολείο, τις καθιστικές 
συνήθειες και την φυσική δραστηριότητα των παιδιών καθώς και για την κοινωνικό-
οικονομική κατάσταση των γονέων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Χρησιμοποιώντας τα IOTF κριτήρια, 31% των αγοριών ήταν 
υπέρβαρα και 19% παχύσαρκα, ενώ στα κορίτσια τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 37% 
και 11%. Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της παχυσαρκίας με τη συχνή λήψη 
πρωινού (χ2=3,885, p=0,021), το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων (χ2=12,289, 
p=0,015) και την αυξημένη φυσική ικανότητα (r=-474, p<0,001). Σημειώθηκε επίσης, 
υψηλή κατανάλωση ακατάλληλων τροφίμων στο σχολείο, η οποία σχετίστηκε με το 
σχολείο (αστικό / αγροτικό) και την φυσική ικανότητα. Σημαντικές διαφορές 
παρατηρήθηκαν στις σωματομετρήσεις και στην φυσική ικανότητα, ανάμεσα στα δύο 
φύλα, με τα αγόρια να υπερτερούν έναντι των κοριτσιών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υψηλή κατανάλωση ακατάλληλων τροφίμων στο σχολείο και 
ο υψηλός επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας, σηματοδοτούν την ανάγκη για 
εφαρμογή πρωτογενούς πρόληψης στον παιδικό πληθυσμό, με στόχο τη βελτίωση της 
διατροφής και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας  
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: διατροφικές συνήθειες, σχολείο, παχυσαρκία, παιδιά, δείκτες 
υγείας, δείκτες φυσικής ικανότητας 
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Abstract 

 
Title: Dietary Habits of Primary School children, during the school hours 

and relation with health and physical fitness indices 
by: Oikonomou Alexander 
Supervisor:  1. M. Kogevinas 
 2. I. Apostolaki 
Date:  23/06/2006 
 
BACKGROUND: The increased prevalence of childhood obesity consists a major 
Public Health problem. Despite the extended research of children nutrition, there is 
limited information concerning dietary habits of students at the school. 
OBJECTIVE: To estimate the dietary habits of children at school and to investigate 
their relation with health and physical fitness indices. 
STUDY DESIGN: Cross-sectional study of a representative and random sample of 
children, 11-12 years of age, performed during November 2005 to June 2006, at 
primary schools of Heraklion County.   
METHODS: The study sample consisted of 420 children (226 boys and 194 girls),  
(response rate 76.2%), with mean age of 11.8±0.3 years, who attended the 6th grade of 
19 primary schools (8 urban-Ν=253 &  11 rural-Ν=167 students). Data was obtained 
on children anthropometry, physical fitness tests, dietary habits during school hours, 
sitting habits, physical activity and parental socioeconomic status.   
RESULTS: Using the IOTF cut-off points, 31% and 18.6% were found to be 
overweight and obese among boys, while the percentages among girls were 37% and 
11% respectively. Negative correlation of obesity was observed with frequent 
breakfast habits (χ2=3,885, p=0,021), parental higher education (χ2=12,289, p=0,015) 
and increased physical fitness (r=-474, p<0,001). Consumption of unhealthy food 
during the school hours, was found to be high and correlated with school setting 
(urban/rural) and physical fitness. Significant differences were found between sexes 
in anthropometry and physical fitness, with boys being more fit than girls.    
CONCLUSIONS: The high percentages of unhealthy food consumption during school 
hours and the verification of increased prevalence of childhood obesity, indicate the 
need of primary prevention implementation in children population, aiming the dietary 
habits improvement and physical activity increase.  
 

  
 
 
 
 
 
Key words: dietary habits, school, obesity, children, health indices, physical 
fitness indices  
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Πίνακας 22. Συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου του Πατέρα με την παχυσαρκία 
των παιδιών 

σελ. 74 

Πίνακας 23. Συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου της Μητέρας με την παχυσαρκία 
των παιδιών 

σελ. 74 

Πίνακας 24. Συσχέτιση της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, με τις 
δοκιμασίες φυσικής ικανότητας 

σελ. 75 

Πίνακας 25. Συσχέτιση των σωματομετρικών στοιχείων, με τους δείκτες φυσικής 
ικανότητας 

σελ. 76 

Πίνακας 26. Μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 
παχυσαρκία 

σελ. 77 

Πίνακας 27. Όρια παχυσαρκίας (cut-off points) ανά ηλικία και φύλο σελ. 77 
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Κατάλογος Γραφημάτων-Εικόνων 

 
Γραφήματα 
 
Γράφημα 1. Επιπολασμός της παχυσαρκίας σε παιδία και έφηβους στις Η.Π.Α.  σελ. 17 

Γράφημα 2. Αύξηση της παιδικής  παχυσαρκίας στη Βρετανία, τα τελευταία 30 

χρόνια. 

σελ. 17 

Γράφημα 3. Συσχέτιση Δείκτη μάζας σώματος και τηλεθέασης, σε παιδιά, 

ηλικίας 6 - 17 ετών, στη Βόρεια Ελλάδα 

σελ. 21 

Γράφημα 4. Διαφορές στον επιπολασμό της παχυσαρκίας, ανάμεσα σε δύο 

ομάδες μαθητών της Κρήτης, μετά από παρεμβατικό πρόγραμμα «Αγωγής 

Υγείας»  

σελ. 22 

Γράφημα 5. Ποσοστά παχυσαρκίας των μαθητών της μελέτης σελ. 78 

Γράφημα 6. Δ.Μ.Σ. των μαθητών της μελέτης σελ. 78 

Γράφημα 7. Κατανομή μορφωτικού επιπέδου πατέρα σελ. 79 

Γράφημα 8. Κατανομή μορφωτικού επιπέδου μητέρας σελ. 79 

Γράφημα 9. Διαφορές των δύο φύλων στη δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής 

αντοχής 

σελ. 80 

Γράφημα 10. Διαφορές των δύο φύλων στη δοκιμασία ταχύτητας σελ. 80 

Γράφημα 11. Διαφορές των δύο φύλων στη δοκιμασία μυϊκής αντοχής 

(αναδιπλώσεις) 

σελ. 80 

 
 
 
Εικόνες 
 
Εικόνα 1. Ο εκτιμώμενος επιπολασμός της παχυσαρκίας στους ενήλικες των 

Ευρωπαϊκών χωρών  

σελ. 16 

Εικόνα 2. Επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας, στην Ευρώπη σελ. 18 

Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση του πολυπαραγοντικού φαινομένου της 

παχυσαρκίας 

σελ. 21 
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Κατάλογος Συντομογραφιών 

B.M.I.                                       Body Mass Index 

E.S.R.                                       Endurance shuttle run  

F.F.Q.                                       Food Frequency Questionnaire 

H.B.S.C.                                   Health Behavior in School Aged Children 

I.C.D.                                        International Classification of Diseases 

I.S.A.A.C.                                 International Study for Asthma and Allergies in Childhood 

I.S.C.O.-88                                International Standard Classification of Occupation 

IOTF                                         International Obesity Task Force 

LDL                                          Low Density Lipoproteins 

N.H.A.N.E.S.                            National Health and Nutrition Examination Survey   

O.R.                                           Odds Ratio 

R.R.                                           Relative Risk 

S.H.R.                                       Shuttle run 

S.UP.                                         Sit-ups  

W.H.O.                                      World Health Organization 

W.H.R.                                      Waist to Hip Ratio 

W.H.tR.                                     Waist to Height Ratio) 

Α.Μ.Ε.Α.                                   Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες 

Δ.Μ.Σ.                                       Δείκτης Μάζας Σώματος  

Π.Ο.Υ.                                       Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  

ΥΠ.Ε.Π.Θ.                                Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Διατροφικές συνήθειες στην παιδική και εφηβική ηλικία 
Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής, κατά την οποία οι συμπεριφορές σχετικά 

με την υγεία και τις διατροφικές συνήθειες αλλάζουν, οδηγώντας συνήθως στην 

κατανάλωση τροφίμων μεγάλης θερμιδικής αξίας, φτωχών σε θρεπτικά συστατικά 

και υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (Physicians Committee for Responsible 

Medicine, 2001). Η αυξανόμενη τάση των παιδιών να καταναλώνουν έτοιμα γεύματα, 

όπου περιέχονται μεγάλες ποσότητες λιπαρών, ζάχαρης και ανθρακούχων ποτών, έχει 

ήδη μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές (Birch, 1999). Σε διάστημα 10-12 ετών, η 

ενεργειακή πρόσληψη των εφήβων, έχει αυξηθεί πάνω από 300 kcal ημερησίως 

(McDowell et al. 1994). Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η ενεργειακή δαπάνη των 

παιδιών που μπαίνουν στην εφηβεία έχει ελαττωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης της 

φυσικής δραστηριότητας, η οποία είναι περισσότερο εμφανής στα κορίτσια, έναντι 

των αγοριών (Physical Activity and Health. A Report of the Surgeon General, 1996). 

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, που καθορίζει ότι το ποσό της αποθηκεύομενης 

ενέργειας ισούται με τη διαφορά στην πρόσληψη και κατανάλωση ενέργειας, έχει 

απόλυτη εφαρμογή στα βιολογικά συστήματα. Έχει βρεθεί ότι περίσσεια κατά 0,3% 

στην πρόσληψη των αναλογούμενων θερμίδων για διάστημα 30 ετών, οδηγεί σε 

αύξηση του σωματικού βάρους κατά 9,1 kg (Σάββα & συν. 2000). Το θετικό 

ενεργειακό ισοζύγιο που προκύπτει από αυτές τις αλλαγές, οδηγεί στην έναρξη των 

παθογόνων διαδικασιών για την ανάπτυξη παχυσαρκίας και σακχαρώδους διαβήτη 

τύπου 2 (Dabelea et al. 1999, Goran & Trueth 2001).  

Σταδιακά, οι διατροφικές επιλογές των Ελλήνων εφήβων και παιδιών, έχουν 

μετατραπεί, από «παραδοσιακού ή μεσογειακού» τύπου, σε αντίστοιχες, «Δυτικού» 

τύπου (Yannakoulia et al. 2004). Η αντικατάσταση της παραδοσιακής μεσογειακής 

δίαιτας με τα δυτικά διατροφικά πρότυπα, έχει οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας 

της παχυσαρκίας και άλλων προδιαθεσικών παραγόντων για καρδιαγγειακά 

νοσήματα στον Κρητικό πληθυσμό, τα τελευταία 30 χρόνια (kafatos et al. 1997). 

Αντιθέτως φαίνεται  ότι, η υιοθέτηση της μεσογειακής δίαιτας μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως αποδείχθηκε σε 

πρόγραμμα δευτερογενούς πρόληψης που εφαρμόστηκε στη Γαλλία (De Lorgeril et 

al. 1999). 
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Η σταδιακή αλλαγή του διατροφικού προφίλ των παιδιών και η υιοθέτηση 

ανθυγιεινών προτύπων, οφείλεται στο σύγχρονο περιβάλλον που ευνοεί - ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη της παχυσαρκίας (“obesogenic environment”).  

1.2 Διατροφή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον 
Σύμφωνα με πληροφορίες (μέσω προσωπικής επικοινωνίας, με εν ενεργεία και 

συνταξιούχους εκπαιδευτικούς) που συνέλλεξαν οι Kafatos et al. (1991), η διατροφή 

των παιδιών στο σχολείο πριν από 20-30 χρόνια, ήταν τελείως διαφορετική από τη 

σημερινή. Τα παιδιά των αστικών περιοχών έτρωγαν στο σχολείο κουλούρια με 

σουσάμι ή ψωμί και τυρί. Τα παιδιά των αγροτικών περιοχών έπαιρναν μαζί τους στο 

σχολείο, ξηρούς καρπούς, παξιμάδια, ψωμί, ελιές και σπάνια τυρί, το οποίο 

προτιμούσαν κυρίως τα παιδιά των κτηνοτρόφων. Τα τρόφιμα αυτά δε, ήταν δικής 

τους παραγωγής. Το σχολικό συσσίτιο που δινόταν για κάποια χρονικά διαστήματα 

στα σχολεία (1957-63), ήταν ένα ποτήρι γάλα, λίγο ψωμί και τυρί για πρωινό και σε 

ορισμένες περιόδους προσφερόταν και μαγειρεμένο φαγητό το μεσημέρι, το οποίο 

περιείχε συνήθως όσπρια, πληγούρι, πατάτες, ζυμαρικά και κρέας ή κιμά.   

Οι αλλαγές στις συνήθειες διατροφής παρατηρήθηκαν στα μεν παιδιά αστικών 

περιοχών, κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1960, στα δε παιδιά των αγροτικών 

περιοχών, περίπου δέκα χρόνια αργότερα. Οι αλλαγές αυτές ήταν αναπόφευκτες, 

καθώς σημειωθήκαν μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλαγής των διατροφικών 

προτύπων των Ελλήνων.  

 Επαγγελματίες υγείας, φορείς της δημόσιας υγείας, εκπαιδευτικοί και 

πολιτικοί, έχουν εκφράσει κατά καιρούς, την ανησυχία τους για την αλλαγή στις 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

Σε χώρες όπου η παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας για τα παιδιά, 

είναι ενοχλητική η διαπίστωση, πως τα τρόφιμα που καταναλώνονται συνήθως στο 

σχολείο, είναι υψηλής θερμιδικής αξίας. Η κατανάλωση των τροφίμων που 

πωλούνται στο σχολικό κυλικείο, σχετίζεται με υψηλή πρόσληψη συνολικών και  

κεκορεσμένων λιπαρών και νατρίου, αλλά και με χαμηλή πρόσληψη βιταμινών και 

μεταλλικών στοιχείων (Griffith et al. 2000). Η πλειονότητα των προϊόντων που 

πωλούνται στα σχολικά κυλικεία, είναι ζαχαρώδη, σοκολατοειδή και τρόφιμα με 

υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (Wechsler et al. 2001).  
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Οι μαθητές που προτίθενται να αγοράσουν τρόφιμα από το σχολικό κυλικείο, 

έρχονται αντιμέτωποι με προϊόντα χαμηλής θρεπτικής αξίας και υψηλής θερμιδικής 

περιεκτικότητας (Flegal et al. 2002). Η διαθεσιμότητα των υψηλών σε ενέργεια 

τροφίμων που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία, επηρεάζει και κατευθύνει τις 

διατροφικές επιλογές, αυξάνοντας την πρόσληψη αυτών των τροφίμων από τα παιδιά, 

έναντι άλλων πιο υγιεινών επιλογών. (Drewnowski, 2000).  

Μια πρόσφατη έρευνα του Zive et al. 2002, σε σχολεία των ΗΠΑ, σχετικά με 

τις πηγές λιπαρών στη διατροφή, διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα που πωλούσαν τα 

σχολικά κυλικεία, συνεισέφεραν περισσότερα λιπαρά, (27% έως 38%) στη συνολική 

ημερήσια πρόσληψη, σε σχέση με το καταναλισκόμενο στο σπίτι φαγητό. Σε 

παρόμοια μελέτη οι Griffith et al. (2000), υπολόγισαν ότι τα γεύματα στο σχολείο, 

συνεισφέρουν περίπου το 19% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης των 

παιδιών. Μεγάλος αριθμός μελετητών στο Ηνωμένο Βασίλειο, διερευνώντας τις 

διατροφικές επιλογές και προτιμήσεις των παιδιών της σχολικής ηλικίας, διαπίστωσε 

υψηλή κατανάλωση σνακς και ανθυγιεινών τροφίμων στο σχολείο (Johnson and 

Hackett 1997). Στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες, προέκυψε εκ μέρους των 

παιδιών, ελλιπέστατη γνώση σε θέματα διατροφής. Αναγνωρίστηκε επίσης από τους 

μελετητές η δυσκολία των παιδιών, να εφαρμόσουν την όποια διατροφική γνώση 

στην πράξη. 

Επιπρόσθετα, οι γονείς των παιδιών συνηθίζουν να γεμίζουν το σχολικό σακίδιο 

με ανθυγιεινά τρόφιμα, πιθανόν λόγω μη επάρκειας χρόνου για να ετοιμάσουν κάτι 

πιο υγιεινό, ή για να ικανοποιήσουν συναισθηματικές ανάγκες δικές τους ή των 

παιδιών, μέσω της παροχής δελεαστικού φαγητού (Bell & Swinburn, 2004).  

Αν και έχουν θεσπιστεί κριτήρια και κανόνες λειτουργίας των σχολικών 

κυλικείων, η τήρηση τους δεν θεωρείται πάντα βέβαιη. Τα κίνητρα που υποκινούν 

την πολιτική των σχολικών κυλικείων, όσον αφορά την διάθεση των τροφίμων,  δεν 

έχουν σχέση με διατροφικά ζητήματα. Τα κυλικεία προωθούν την πώληση και την 

διάθεση τροφίμων όπως συσκευασμένα σνακς, σοκολάτες, γλυκίσματα και έτοιμα 

φαγητά, καθώς αυτά αποδίδουν μεγαλύτερο κέρδος, από άλλα πιο υγιεινά τρόφιμα. 

Σε αρκετές χώρες (Η.Π.Α, Αγγλία), όπου ο προϋπολογισμός του δημοσίου σχολείου, 

εξαρτάται και από τις πωλήσεις προϊόντων και τροφίμων από το κυλικείο, τα σχολεία 

ευνοούν και υποστηρίζουν την πώληση τροφίμων υψηλών σε λιπαρά και πλούσιων 
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σε ζάχαρη, μέσω των κυλικείων ή των αυτόματων μηχανών πώλησης σνακς και 

αναψυκτικών που εγκαθιστούν (Story & Neumark-Sztainer, 1999).     

1.3  Λήψη Πρωινού Γεύματος  
Σημαντική διαπίστωση εκ μέρους των ερευνητών, αποτελεί το φαινόμενο της 

συχνής  αποχής από το πρωινό γεύμα ή της αντικατάστασης του πρωινού γεύματος, 

με τρόφιμα του σχολικού κυλικείου. 

 Η έλλειψη πρωινού γεύματος πριν το σχολείο, θεωρείται ιδιαιτέρως αρνητικό 

στοιχείο για τη διατροφή των παιδιών (Nicklas et al. 1993, Ruxton & Kirk, 1997). 

Υπολογίζεται ότι περίπου το 6% όλων των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ηλικίας 

6-18 (400.000 άτομα), συστηματικά απέχουν από το πρωινό γεύμα (Sodexho, 2000).  

Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι κυριότεροι λόγοι που οι μαθητές των δημοτικών 

σχολείων παραλείπουν να λάβουν πρωινό, είναι η προσπάθεια ελέγχου του βάρους 

τους (Nicklas et al. 1998, Reddan et al. 2002) και η αντίληψη ότι η λήψη πρωινού 

γεύματος αποτελεί χάσιμο χρόνου (Kleinman et al.2002).  Στα παιδιά της σχολικής 

ηλικίας, η παράλειψη πρωινού γεύματος, σχετίζεται με μειωμένη ενεργειακή 

πρόσληψη, κατανάλωση χαμηλής θρεπτικής αξίας και φτωχή σχολική απόδοση, 

(Wolfe & Campbell, 1993, Pollitt, E. 1995, Ortega et al. 1998). Αντιθέτως, σε 

Δημοτικά σχολεία όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα συμμετοχής σε σχολικά πρωινά 

γεύματα (School Breakfast Program participation), παρατηρήθηκε υψηλή απόδοση 

στα μαθηματικά, χαμηλά ποσοστά απουσίας από το μάθημα και μείωση σε 

προβλήματα συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, έχει παγιωθεί η θεωρία, ότι η συστηματική 

αποχή από το πρωινό γεύμα, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παχυσαρκία (Heaton, 

1989).  

 

1.4 Ορισμός Παχυσαρκίας 
Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο 

σώμα, σε σημείο τέτοιο, ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Υπεύθυνη 

διαταραχή είναι το ανεπιθύμητο θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και η αύξηση του 

βάρους. Εκτός από την αύξηση του σωματικού βάρους, η περίσσεια της ποσότητας 

του σωματικούς λίπους, συνεπάγεται και πλήθος ψυχοσωματικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων στα πάσχοντα άτομα. (Garrow, 1988) Από το 1948 ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζοντας το φαινόμενο της παχυσαρκίας ως ανεξάρτητη 
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νόσο, την έχει εντάξει στον κατάλογο της Διεθνούς Ταξινόμησης των Παθήσεων ICD 

10.0 (International Classification of Diseases), με τον κωδικό Ε-66.0 (Obesity due to 

excess calories), (www.who.int).  

1.5 Επιδημιολογία  

1.5.1 Διεθνής πραγματικότητα 

 Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ενηλίκων στις ανεπτυγμένες χώρες, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αυξηθεί δραματικά (Troiano et al. 1995, Flegal et al, 

1998) και σύμφωνα με  μακροχρόνιες μελέτες (εικόνα 1), ο αριθμός των υπέρβαρων 

παιδιών ακολουθεί παράλληλη ανησυχητική πορεία, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες 

χώρες (Caballero, 2004). Η αυξανόμενη συχνότητα του φαινομένου, έχει αναγκάσει 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να χαρακτηρίσει την παχυσαρκία ως επιδημία ή 

κοινωνική μάστιγα (Rosenbaum et al. 1997).  

 
Εικόνα 1. Ο εκτιμώμενος επιπολασμός της παχυσαρκίας στους ενήλικες των Ευρωπαϊκών χωρών, 
σύμφωνα με στοιχεία του IOTF, 2003 Πηγή: IOTF 
 

Όσον αφορά στην παιδική παχυσαρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ποσοστά 

αγγίζουν στην προσχολική ηλικία το 21,6% και 10,2% (85η και 95η εκατοστιαία 

θέση), στη σχολική ηλικία το 13,7% (95η εκατοστιαία θέση) και στην εφηβική ηλικία 

το 34,9% (85η εκατοστιαία θέση) (Γράφημα 1). Το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών 

σχολικής ηλικίας (9-12 ετών) στον Καναδά, φθάνει το 39,4%. Τέλος, οι Ευρωπαϊκές 

χώρες ακολουθούν την ίδια τάση, με τη Βρετανία για παράδειγμα (Γράφημα 2), να 

σημειώνει αύξηση στο πάχος της δερματικής πτυχής του τρικέφαλου μυός κατά μέσο 

 16
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όρο 4,5% στα αγόρια και 2,9% στα κορίτσια, σε μία δεκαετία (1982-93), (Σάββα & 

συν. 2000). 

   

 
  

Γράφημα 1. Επιπολασμός της παχυσαρκίας σε 
παιδία και έφηβους στις Η.Π.Α. Πηγή: study 
NHANES ΙΙΙ  

Γράφημα 2. Αύξηση της παιδικής  
παχυσαρκίας στη Βρετανία, τα τελευταία 30 
χρόνια. Πηγή WHO 
    

1.5.2 Ελληνική πραγματικότητα 

Επιδημιολογικές μελέτες για την παιδική παχυσαρκία στον ελλαδικό χώρο, 

διαπιστώνουν ταύτιση με τις διεθνείς τάσεις , καθώς τα ποσοστά της νόσου είναι από 

τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η μόνη έρευνα σε εθνική κλίμακα (WHO- Health 

Behaviour in School Aged Children-HBSC 1997-1998), η οποία εκτίμησε το ποσοστό 

των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (IOTF κριτήρια), σε 10,3% για τα κορίτσια 

και 24,2% για τα αγόρια ηλικίας 11-16 ετών, ήταν βασισμένη σε αυτοαναφερόμενα 

στοιχεία, τα οποία ωστόσο, υποεκτιμούν τη συχνότητα της νόσου (Kafatos et al. 

2005).  

Σε μελέτη που διενέργησαν οι Krassas et al. το 2001, σε παιδιά ηλικίας 6-17 

ετών στη Θεσσαλονίκη, εκτίμησαν τον επιπολασμό της παιδικής παχυσαρκίας σε 

22,2% και 4,1% (υπέρβαροι και παχύσαρκοι αντίστοιχα). Σε αντίστοιχη έρευνα το 

2004 στην περιοχή του Βόλου, οι Manios et al. σημείωσαν ποσοστά 35,6% και 6,7% 

στα αγόρια ((υπέρβαροι και παχύσαρκοι αντίστοιχα) και 25,7% και 6,7% στα 

κορίτσια. Σχετική έρευνα σε μαθητές ηλικίας 6-17 ετών στην Κύπρο, κατέδειξε ότι το 

ποσοστό παχύσαρκων αγοριών αγγίζει το 10,3% και των κοριτσιών το 9,1%, ενώ το 

ποσοστό των υπέρβαρων φτάνει στα αγόρια το 16,9% στα κορίτσια το 13,3%. Ο 

παράγοντας που σχετίστηκε περισσότερο με την παχυσαρκία, ήταν το σωματικό 

βάρος των γονέων (Savva et al. 2002). 
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Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί σε ερευνητικές εργασίες στην περιοχή της  

Κρήτης, όπου η αλλαγή του τρόπου ζωής και των διατροφικών προτύπων της 

περιοχής σήμερα, έχουν αντιστρέψει τα χαμηλά ποσοστά της παχυσαρκίας, που 

προέκυψαν από τη μελέτη των Επτά Χωρών το 1960. Σε έρευνες που έλαβαν χώρα 

στην Κρήτη, πλήθος ερευνητών (Καφάτος & συν. 1998, Mamalakis et al. 2000, 

Λιναρδάκης & συν. 2003, Μοσχανδρέα & συν. 2003, Magkos et al. 2005),  

αναφέρουν ακόμη μεγαλύτερο επιπολασμό παιδικής παχυσαρκίας (έως και 41%-

σύνολο υπέρβαρων και παχύσαρκων) και συγκριτικά τον υψηλότερο, σε σχέση με 

άλλες μελέτες, σε πληθυσμούς αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, στην βόρεια περιοχή 

της Μεσογείου, (Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο).  

 
Εικόνα 2. Επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας, στην Ευρώπη, Πηγή: IOTF 
  

1.6 Παιδική Παχυσαρκία  
Είναι ήδη γνωστό πως η αθηροσκλήρωση αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της 

βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Λιπώδεις ραβδώσεις έχουν βρεθεί στις αορτές παιδιών 

τριών ετών και προχωρημένες αθηροσκληρωτικές πλάκες σε εικοσάχρονους. Σχετική 

ευρωπαϊκή έρευνα, έδειξε ινώδεις πλάκες στο 10% των ατόμων ηλικίας 10-14 ετών 

(Καφάτος & συν. 1998).  

Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν αυξημένο κίνδυνο για παραμονή της παχυσαρκίας 

και στην ενήλικο ζωή. Παχύσαρκα βρέφη έχουν διπλάσιο κίνδυνο, παχύσαρκα παιδιά 

ηλικίας 8 ετών, έχουν κίνδυνο 5-7 φορές και παχύσαρκοι έφηβοι 8-25 φορές 

μεγαλύτερο κίνδυνο για μετέπειτα παχυσαρκία (Dietz 1998). Ο κίνδυνος αυτός 
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διπλασιάζεται στα παιδιά παχύσαρκων γονέων, για εμφάνιση της νόσου στην ενήλικο 

ζωή. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη στη Βρετανία έδειξε ότι ο κίνδυνος για μετέπειτα 

παχυσαρκία των παιδιών αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των παχύσαρκων γονέων 

αλλά και το βαθμό παχυσαρκίας των γονέων. Στην ηλικία των 5-6 ετών ο Δείκτης 

Μάζας Σώματος, φτάνει φυσιολογικά στο ναδίρ του (adiposity rebound), για να 

ακολουθήσει η σταδιακή φυσιολογική αύξηση του μέχρι την ενήλικο ζωή. Όσο 

νωρίτερα παρουσιάζεται το adiposity rebound, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της 

παχυσαρκίας στην μετέπειτα ζωή, ανεξάρτητα από την κατάσταση των γονέων. 

Αντιθέτως, το βάρος γέννησης του παιδιού δε φαίνεται να επηρεάζει τη συχνότητα 

της παχυσαρκίας στην ενήλικο ζωή. (Whitaker et al. 1998).   

1.7 Εκτίμηση της Παχυσαρκίας 
Οι μέθοδοι για την εκτίμηση της παχυσαρκίας, διακρίνονται στις άμεσες 

(εργαστηριακές) και στις έμμεσες (σωματομετρήσεις) με διαφορές ως προς την 

ακρίβεια, την εγκυρότητα, την ευχρηστία και το κόστος εφαρμογής (Lobstein et al. 

2003). 

α) Εργαστηριακές μέθοδοι: 

 Η Ζύγιση μέσα στο νερό (hydrodensitometry) 

 Η Μαγνητική τομογραφία (MRI) 

 Η Αξονική τομογραφία (CT) 

 Η Ακτινοβολία δύο επιπέδων (DEXA-Dual energy X-ray Absorptiometry) 

 Η Ανάλυση βιοηλεκτρικής αντίστασης (ΒΙΑ-Bioelectrical impedance 

analysis) 

 Η Καταγραφή εκτοπιζόμενου αέρα 

β) Σωματομετρήσεις: 

 Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ-Body Mass Index) 

 Η Περιφέρεια μέσης (waist circumference)  

 Ο λόγος της Περιφέρειας μέσης προς την περιφέρεια των ισχίων (WHR-Waist 

to Hip Ratio) 

 Ο λόγος της Περιφέρειας μέσης προς το σωματικό ύψος (WHtR-Waist to 

Height Ratio) 

 Η μέτρηση δερματοπτυχών 
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1.8 Επιπτώσεις της Παιδικής Παχυσαρκίας 
Μεταφράζοντας την παγκόσμια αναφορά του Π.Ο.Υ για την παχυσαρκία το 

2000, οι Κατσιλάμπρος και Τσίγκος αναφέρουν ως σημαντικότερη μακροπρόθεσμη 

συνέπεια της παιδικής παχυσαρκίας, την διατήρηση της κατά την ενήλικο ζωή, με 

όλους τους συνοδούς κινδύνους για την υγεία.  

Επιγραμματικά, οι επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας που συνδέονται με 

καρδιαγγειακά νοσήματα είναι: υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, αντίσταση στην ινσουλίνη, 

σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικά επεισόδια. Στις 

ηπατικές διαταραχές ανήκουν το λιπώδες ήπαρ και η χολολιθίαση, ενώ στις γαστρικές 

διαταραχές η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Στις ορθοπεδικές παθήσεις 

αναφέρονται η οστεοαρθρίτιδα, η ολίσθηση της κεφαλής της μηριαίας επίφυσης, η 

νόσος του Blount, η ραιβογονία και η αυξημένη ευαισθησία σε διαστρέμματα του 

αστραγάλου. Άλλες επιπλοκές της παιδικής παχυσαρκίας είναι η υπνική άπνοια, οι 

ψευδο-όγκοι του εγκεφάλου,  προβλήματα στην κύηση, διαταραχές εμμήνου ρύσεως, 

υπερτρίχωση. 

Δεν πρέπει επίσης να παραλείπονται οι σημαντικότατες ψυχοκοινωνικές 

συνέπειες της παχυσαρκίας. Τα παχύσαρκα παιδιά και έφηβοι, χαρακτηρίζονται από 

ανεπαρκή ψυχοκοινωνική δραστηριοποίηση, χαμηλή κοινωνικότητα και κακή 

ακαδημαϊκή απόδοση. Συγχρονικές μελέτες δείχνουν σταθερά μια αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ αυξημένου βάρους σώματος και αυτοεκτίμησης ή εικόνας για το 

σώμα. 

 

1.9 Αιτιοπαθογένεια της Παχυσαρκίας 
Η παχυσαρκία είναι πολυπαραγοντική νόσος με τους επιμέρους παράγοντες 

κινδύνου να αλληλοεπιδρούν  μεταξύ τους, καθιστώντας την πρόληψη και τη 

θεραπεία της νόσου, ακόμη πιο δύσκολη. Σχηματική απεικόνιση της 

διαδραστικότητας (interactivity) των παραγόντων, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.  
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Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση του πολυπαραγοντικού φαινομένου της παχυσαρκίας, Πηγή: IOTF 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου κατά τους Κατσιλάμπρο & Τσίγκο (2000), 

για την ανάπτυξη της νόσου στα παιδιά διακρίνονται:  

α) Σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες 

Ηλικία: Κρίσιμες περίοδοι για την εμφάνιση της παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια 

της ζωής θεωρούνται: η προγεννητική περίοδος, η περίοδος των 5-7 ετών (επιστροφή 

λιπώδους φάσης), η εφηβεία, η πρώιμη ενήλικη περίοδος, η εγκυμοσύνη και η 

εμμηνόπαυση. 

Φύλο: Πιστεύεται ότι μια σειρά από φυσιολογικές διαδικασίες, συνεισφέρουν 

στην αύξηση της εναπόθεσης λίπους στις γυναίκες, με σκοπό τη διασφάλιση της 

αναπαραγωγικής ικανότητας. Ακόμη, τα θήλεα άτομα έχουν την τάση να 

κατευθύνουν την περίσσεια ενέργειας σε αποθήκευση λίπους, σε αντίθεση με τα 

άρρενα, που προάγουν την πρωτεϊνοσύνθεση. 

Κληρονομικότητα: Η εφαρμογή πολύπλοκων τεχνικών αναλύσεων σε τράπεζες 

δεδομένων (διδύμων, υιοθεσίας και οικογενειακών μελετών), έχει οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι το πραγματικό επίπεδο κληρονομικότητας του Δ.Μ.Σ, κυμαίνεται σε 

25-40%.  Ενώ έχουν αναγνωριστεί τα γενετικά αιτία που οδηγούν στην προδιάθεση 

για θετικό ισοζύγιο ενέργειας, μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί, όσον αφορά τη 

γενετική βάση της παχυσαρκίας. Η πρόσφατη ανακάλυψη αριθμού πεπτιδίων και 

ορμονών, όπως το νευροπεπτίδιο Υ38 39 40, η λεπτίνη  και η ορεξίνη  και η πιθανή 
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συσχέτιση τους με την παθογένεια της παχυσαρκίας, έχει δώσει νέα ώθηση στη 

γενετική διερεύνηση της (Σάββα & συν. 2000).     

 

β) Σε τροποποιήσιμους παράγοντες:  

Ατομικά πρότυπα: οι διατροφικές συνήθειες, η φυσική δραστηριότητα και οι 

καθιστικές συνήθειες (χρόνος τηλεθέασης, διαβάσματος, ενασχόλησης με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, video-games κ.α), συνθέτουν τον τρόπο ζωής (life style) 

του ατόμου.  

Οι ολοένα αυξανόμενοι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας στον ελληνικό 

πληθυσμό, σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος συνίσταται σε μη 

παραδοσιακά διατροφικά πρότυπα, στην έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και στο 

κάπνισμα (Kafatos et al. 1991, Voukiklaris et al. 1996, Kafatos & Papoutsakis, 1998). 

Επιδημιολογικές μελέτες στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, έδειξαν υψηλό 

επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου (παχυσαρκία, υπέρταση, 

υπερχοληστερολαιμία, ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα και έλλειψη φυσικής 

δραστηριότητας) για την ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων και άλλων χρόνιων 

νοσημάτων φθοράς (Kafatos et al. 1981, Fordyce et al. 1983, Aravanis et al. 1988, 

Manios et al. 1999). Οι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε καρδιαγγειακά 

νοσήματα, έχουν και αυτοί τις ρίζες τους στην παιδική ηλικία (Wynder et al. 1981). 

Για αυτή την δυσάρεστη κατάσταση ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και η ελλιπής γνώση 

των σύγχρονων Ελλήνων σε διατροφικά ζητήματα (Kafatos & Mamalakis, 1993, 

Kafatos et al. 1999).  

Η συστηματική άσκηση μειώνει σημαντικά τους προδιαθεσικούς παράγοντες 

για καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια, μέσω της τροποποίησης του 

μεταβολισμού, της μείωσης της LDL-χοληστερόλης στην οξείδωση και την επίδραση 

της σε δείκτες παχυσαρκίας. Σε νεαρούς  ενήλικες, η παρατεταμένη έλλειψη άσκησης 

συνοδεύεται με αρνητική επίδραση στους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 

παχυσαρκίας και καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ σε παιδιά οι καθιστικές 

δραστηριότητες ευνοούν την πρόκληση ή τουλάχιστον τη διατήρηση της 

παχυσαρκίας. Η τηλεθέαση ως τέτοια δραστηριότητα, παρουσιάζει θετική συσχέτιση 

με την παχυσαρκία (Γράφημα 3). Χαρακτηριστικά οι Krassas et al, (2001) 

αναφέρουν, ότι περισσότερες από 2 ώρες τηλεθέαση την ημέρα, είναι ισχυρότερος 

προγνωστικός παράγοντας για υπερχοληστερολαιμία (>200mg/dl), σε σχέση με το 

θετικό οικογενειακό ιστορικό υπερχοληστερολαιμίας (Γράφημα 3). 
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Γράφημα 3. Συσχέτιση Δείκτη μάζας σώματος και τηλεθέασης, σε παιδιά, ηλικίας 6-17 ετών, στη 
Βόρεια Ελλάδα, Πηγή: Krassas et al. 2001 

 

Οικογενειακά πρότυπα: Ερευνητικές εργασίες συσχετίζουν θετικά την παχυσαρκία 

των παιδιών με το αυξημένο σωματικό βάρος των γονέων (Savva et al, 2002), τα 

ανθυγιεινά διατροφικά πρότυπα, τις αυξημένες καθιστικές συνήθειες και την έλλειψη 

φυσικής δραστηριότητας των γονέων (Mamalakis et al, 2000). Αντιθέτως προκύπτει 

αρνητική συσχέτιση της νόσου στα παιδιά, με το υψηλό μορφωτικό και κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο των γονέων (Krassas et al, 2001).  

Στα Κοινωνικά πρότυπα που επηρεάζουν την παχυσαρκία περιλαμβάνονται: η 

ανάπτυξη και προσαρμογή εθνικών ή τοπικών κατευθυντήριων οδηγιών περί 

διατροφής και υγείας γενικότερα, οι κανονισμοί ποιότητας, διαφήμισης και σήμανσης 

της τροφής, οι κανονισμοί παρασκευής τροφίμων, τα δημόσια προγράμματα 

διατροφής ή τα γεύματα σε δημόσια ιδρύματα, ο ρόλος του σχολείου-εκπαιδευτικών 

μέσω των προγραμμάτων αγωγής υγείας, οι ευνοϊκές υποδομές και τα κίνητρα για 

φυσική άσκηση και άθληση.  

Τα Περιβαλλοντικά πρότυπα συνίστανται στον εκσυγχρονισμό των κοινωνιών 

(σύνδρομο του Νέου Κόσμου), στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία της αγοράς, στην 

πρόοδο της τεχνολογίας τροφίμων καθώς και στην προώθηση και διαφήμιση αυτών, 

στην αύξηση της αστυφιλίας και σε αλλαγές στο ρόλο της γυναίκας. (Κατσιλάμπρος 

& Τσίγκος, 2000). 
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1.10 Πρόληψη-Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας 
Η αυξημένη συχνότητα της νόσου και οι επιπτώσεις της, βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες, οριοθετούν την ανάγκη για αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία 

σε όλα τα επίπεδα. 

Κύριο μέλημα και πρωταρχικός στόχος  οφείλει να είναι η πρόληψη παρά η 

αντιμετώπιση της νόσου. Η πρόληψη θα πρέπει να ξεκινά από την ενδομήτριο ζωή, 

με τον έλεγχο του σωματικού βάρους της μητέρας και να συνεχίζεται στη βρεφική 

ηλικία με τον αδιάλειπτο θηλασμό του βρέφους αποκλειστικά με μητρικό γάλα 

(Καφάτος, 2002). Κατά την πρώτη παιδική, και προσχολική ηλικία, τα υγιή 

οικογενειακά πρότυπα των γονέων και οι οδηγίες σωστής διατροφής αποτελούν 

ισχυρό παράγοντα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας, ώστε κατά την είσοδο του 

ατόμου στην εφηβεία, να έχουν παγιωθεί στάσεις και συμπεριφορές σε διατροφικά 

ζητήματα και σε θέματα υγείας γενικότερα, που θα ακολουθούν το άτομο δια βίου. 

Όταν εμφανιστεί η παχυσαρκία στην εφηβεία, είναι δύσκολο να ελεγχθεί ως 

παθολογική κατάσταση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα παρεμβατικά 

προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της, θέτουν ως προτεραιότητα την 

παιδική ηλικία (Gill, 1997). 

Εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος,  η πρόληψη οφείλει να συνεχίζεται στο 

σχολείο μέσω προγραμμάτων παρέμβασης και αγωγής υγείας, καθώς η 

αποτελεσματικότητα τους είναι αποδεδειγμένη. Αξιολόγηση παρεμβατικών 

προγραμμάτων σε θέματα διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και καπνίσματος, που 

έλαβαν χώρα σε σχολεία της Κρήτης (Γράφημα 4), έδωσαν ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα  (Καφάτος & συν. 1998, Λιναρδάκης & συν. 2003). 

Σε γενικότερο πλαίσιο τοπικών κοινωνιών, εθνικών πολιτικών και διεθνών 

επιστημονικών οργανώσεων, η υιοθέτηση στρατηγικών  πρόληψης σε θέματα 

παχυσαρκίας, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης σε ευρύτερα δημόσια πλαίσια, έχει 

θετικά αποτελέσματα. Επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιων δράσεων, αποτελούν τα 

προγράμματα Trim and Fit στην Σιγκαπούρη, η μελέτη του Standford, το πρόγραμμα 

υγείας της καρδιάς της Μινεσότα, το σχέδιο της Βόρειας Καρέλια, το πρόγραμμα 

παρέμβασης του Αγίου Μαυρικίου κ.α. (Κατσιλάμπρος & Τσίγκος, 2000). 
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Γράφημα 4. Διαφορές στον επιπολασμό της παχυσαρκίας, ανάμεσα σε δύο ομάδες μαθητών της 
Κρήτης, μετά από παρεμβατικό πρόγραμμα «Αγωγής Υγείας», Πηγή: Καφάτος & συν. 1998 

 

Παρά τον υψηλό επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου και τα θετικά 

αποτελέσματα κάποιων πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας (Lionis et al. 1991, Kafatos 

& Mamalakis, 1993), δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, εθνική πολιτική σε θέματα 

αγωγής και προαγωγής της υγείας στα σχολεία, ώστε να συμβάλλει στη συγκράτηση 

ή μείωση των αυξανόμενων δεικτών νοσηρότητας και θνησιμότητας από χρόνια 

νοσήματα. Εκτός μεμονωμένων προσπαθειών (Kafatos et al. 1991), οι διατροφικές 

συνήθειες των μαθητών στα ελληνικά δημόσια σχολεία, δεν έχουν διερευνηθεί 

εκτενώς και ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή τους και η διερεύνηση πιθανών 

σχέσεων με την παιδική παχυσαρκία. 

 

1.11 Σκοπός  
Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η καταγραφή και διερεύνηση των 

διατροφικών συνηθειών στο σχολικό περιβάλλον, των μαθητών ηλικίας 11-12 ετών, 

που φοιτούν στην ΣΤ’ τάξη των δημόσιων δημοτικών σχολείων του Νομού 

Ηρακλείου και η πιθανή συσχέτιση τους, με δείκτες υγείας και φυσικής ικανότητας  

τους.   

Ως επιμέρους στόχους η μελέτη έχει:  

 την καταγραφή συνηθειών των μαθητών, οι οποίες σχετίζονται με το πρωινό 

γεύμα και των διατροφικών επιλογών τους στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και 

την προέλευση των τροφίμων,  

 την επιβεβαίωση της αύξησης του επιπολασμού της παχυσαρκίας των μαθητών, 

http://saturn.bids.ac.uk/cgi-bin/ds_deliver/1/u/d/ISIS/22340789.1/cabi/bjn/2002/00000088/00000003/art00013/53544C3182123D581129397469E8EC45C3B8AF66DB.html?link=http://www.ingentaconnect.com/error/delivery&format=html#bib21#bib21
http://saturn.bids.ac.uk/cgi-bin/ds_deliver/1/u/d/ISIS/22340789.1/cabi/bjn/2002/00000088/00000003/art00013/53544C3182123D581129397469E8EC45C3B8AF66DB.html?link=http://www.ingentaconnect.com/error/delivery&format=html#bib16#bib16
http://saturn.bids.ac.uk/cgi-bin/ds_deliver/1/u/d/ISIS/22340789.1/cabi/bjn/2002/00000088/00000003/art00013/53544C3182123D581129397469E8EC45C3B8AF66DB.html?link=http://www.ingentaconnect.com/error/delivery&format=html#bib16#bib16
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 την συσχέτιση των διατροφικών συνηθειών στο σχολικό περιβάλλον και τη λήψη 

πρωινού γεύματος, με συγκεκριμένους δείκτες υγείας και φυσικής ικανότητας των 

μαθητών, καθώς και με το μορφωτικό και κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των 

γονέων τους,  

 την συσχέτιση συγκεκριμένων δεικτών υγείας των μαθητών, με δοκιμασίες 

φυσικής ικανότητας. 

 
Ερευνητικές Υποθέσεις 
 

 Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών στο σχολείο συνίστανται σε ακατάλληλα 

(χαμηλής θρεπτικής και υψηλής θερμιδικής αξίας), παρά σε υγιεινά προϊόντα.  

 Τα προϊόντα που προμηθεύονται οι μαθητές από το σχολικό κυλικείο είναι πιο 

ανθυγιεινά, σε σχέση με τα τρόφιμα που παίρνουν από το σπίτι. 

 Οι διατροφικές συνήθειες στο σχολείο, και η λήψη πρωινού γεύματος, σχετίζονται 

με την απόδοση τους, με τις φυσικές ικανότητες τους και με το μορφωτικό και 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των γονέων τους. 

 Οι δείκτες υγείας των μαθητών (Δείκτης Μάζας Σώματος, Περιφέρεια Μέσης, 

Λόγος της Περιφέρειας Μέσης προς την Περιφέρεια των Ισχίων, Λόγος της 

Περιφέρειας Μέσης προς το Ύψος, Αρτηριακή Πίεση, Άσθμα), σχετίζονται με τις 

διατροφικές συνήθειες στο σχολείο, τη λήψη πρωινού γεύματος, και την φυσική 

ικανότητα των μαθητών.  

 Το φύλο και η ηλικία των μαθητών, σχετίζονται με τους δείκτες υγείας και την 

φυσική ικανότητα τους, 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Εισαγωγική Παρατήρηση: Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα από τα τρία σκέλη 

μιας γενικότερης έρευνας στον ίδιο πληθυσμό, με τίτλο «Οι διατροφικές συνήθειες, η 

φυσική δραστηριότητα, η σχολική επίδοση και η κοινωνική αποδοχή στο σχολικό 

περιβάλλον, των μαθητών ΣΤ΄ τάξης, των Δημοτικών Σχολείων του Νομού 

Ηρακλείου και η σχέση τους, με δείκτες Υγείας και Φυσικής Κατάστασης». 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, είναι το ίδιο και για τις τρεις μελέτες 

(δειγματοληψία, εργαλεία, έρευνα πεδίου), με κοινή εξαρτημένη μεταβλητή την υγεία 

(δείκτες υγείας, σωματομετρικά δεδομένα και επίδοση σε τεστ φυσικής κατάστασης) 

και με ανεξάρτητες μεταβλητές για κάθε μία μελέτη: α) τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών στο σχολείο, β) το φυσικό περιβάλλον (αστικό-αγροτικό) και γ) την κοινωνική 

θέση του παιδιού στο σχολείο. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο σχολείο. 

 

2.1 Πληθυσμός 
Ο πληθυσμός αναφοράς της μελέτης, αποτελείται από μαθητές ηλικίας 11-12 

ετών οι οποίοι φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη, των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων του 

Νομού Ηρακλείου. Για την καταγραφή του πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν τα 

απογραφικά δελτία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  για την προηγούμενη σχολική 

χρονιά, όταν δηλαδή οι μαθητές αυτοί πήγαιναν στην Ε΄ τάξη.  

Προτιμήθηκε αυτός ο τρόπος καταγραφής γιατί: 

 α) η γενική απογραφή του πληθυσμού δεν έδινε  την σωστή αναλογία αστικού - 

αγροτικού πληθυσμού καθώς ο πληθυσμός της επαρχίας  ήταν πιο γηρασμένος 

και  

β) ο συγκεκριμένος τρόπος καταγραφής έδινε πιο ακριβείς πληροφορίες για το πώς 

θα προσεγγιστεί το επιλεγέν δείγμα.  

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα απογραφικά δελτία της προηγούμενης χρονιάς, 

λόγω του ότι ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκινούσε στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

και τα νέα απογραφικά δελτία είχαν απροσδιόριστο χρόνο συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας από την αρμόδια υπηρεσία (υπολογιζόταν ότι θα ήταν έτοιμα μετά τον 

Ιανουάριο του 2006). 
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Με βάση αυτά τα στοιχεία ο πληθυσμός αναφοράς των μαθητών της ΣΤ τάξης 

των δημοτικών σχολείων του Ν. Ηρακλείου ανέρχονταν σε 3.411 άτομα.  

2.2 Δειγματοληψία 
Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο ορίστηκε το σύνολο των δημόσιων Δημοτικών 

σχολείων του Νομού Ηρακλείου και ως δειγματοληπτικές μονάδες τα Δημοτικά 

Σχολεία. 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της στρωματοποίησης σε δύο διαδοχικά επίπεδα: 

I. Στο πρώτο επίπεδο διαχωρίστηκε -χαρακτηριζόμενη ως αστική- η οικιστική 

περιοχή του Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Αλικαρνασσού και Δήμος 

Γαζίου) και η υπόλοιπη επαρχία -χαρακτηριζόμενη ως αγροτική περιοχή, βάσει 

της τελευταίας απογραφής.  Τα ποσοστά του συνόλου των μαθητών που 

φοιτούσαν στα αντίστοιχα σχολεία του Νομού ήταν 60% (αστικά σχολεία) και 

40% (επαρχιακά σχολεία). Τα ποσοστά αυτά προέκυπταν από τα στατιστικά 

στοιχεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης για την κατανομή των μαθητών, 

όπου 2.053 μαθητές σε σύνολο των 3.411 φοιτούσαν σε σχολείο στην ευρύτερη 

οικιστική περιοχή της πόλης του Ηρακλείου (ποσοστό 60,1%), και 1.358 στην 

επαρχία (ποσοστό 39,9). 

II. Στο δεύτερο επίπεδο η επιλογή  έγινε : 

α)  κατά ταχυδρομικό κώδικα - δημοτικό διαμέρισμα, όσον αφορά τα  σχολεία  

της  πόλης 

β) κατά Γραφείο Εκπαίδευσης1, όσον αφορά τα σχολεία της επαρχίας 

προκειμένου να ελεγχθούν πριν τη στατιστική ανάλυση, πιθανοί συγχητικοί 

παράγοντες όπως το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.  

Από τα σχολεία της επαρχίας αποκλείστηκαν από την επιλογή του δείγματος το 

μονοθέσια και διθέσια σχολεία για λόγους σχετικούς με την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου: 

 
1Τα σχολικά γραφεία εποπτεύουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του  Ν. Ηρακλείου,  Α΄( βορειο-

δυτική περιοχή, σύνολο μαθητών 317, ποσοστό στο σύνολο επαρχιακού πληθυσμού 23%), 

Β΄(βορειοανατολική περιοχή, σύνολο μαθητών 428, ποσοστό 32%), Γ΄(νοτιοανατολική περιοχή, 

σύνολο μαθητών 205, ποσοστό 15%) και Δ΄ (νοτιοδυτική περιοχή, σύνολο μαθητών 408, ποσοστό 

30%).Η σύνθεση του δείγματος ήταν ανάλογη  των ποσοστών που εμφάνιζε κάθε γραφείο στο σύνολο 

του επαρχιακού πληθυσμού 
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α) κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, θα παρακωλυόταν η λειτουργία των υπόλοιπων 

τάξεων και θα δημιουργείτο προβλήματα συγκατάθεσης από το διδακτικό 

προσωπικό του  σχολείου, ενώ προέκυπτε και ηθικό ζήτημα σχετικά με την 

παρακώλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μαθητές των μικρότερων 

τάξεων  και  

β) ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία αυτά, δεν υπερέβαινε τους 8 για να μπορούν 

να εφαρμοστούν οι κοινωνιομετρικές τεχνικές που χρησιμοποιούνταν σε ένα 

κομμάτι της έρευνας.  Από την πόλη, αποκλείστηκαν τα ιδιωτικά σχολεία, διότι οι 

μαθητές προέρχονταν από διάφορες περιοχές της πόλης και ήταν πιθανό να 

αλλοιώσουν την γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.   

Με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού μοντέλου τυχαίων αριθμών, προέκυψε το 

τελικό δείγμα των σχολείων της μελέτης. Η επιλογή των σχολείων από κάθε στρώμα, 

έγινε με ποσοστό ανάλογο της συνεισφοράς του εκάστοτε στρώματος, ως προς το 

συνολικό πληθυσμό, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

αντιπροσωπευτικότητα. Από τα σχολεία που τελικώς προέκυψαν, συμμετείχε στην 

έρευνα όλη η ΣΤ΄ τάξη. Η συμμετοχή των μαθητών στη μελέτη, ήταν οικιοθελής. 

Το ελάχιστο απαιτούμενο συνολικό δείγμα που υπολογίστηκε με βάση το 

υπολογιστικό μοντέλο που περιγράφεται πιο κάτω, (Ν=420) αυξήθηκε κατά περίπου 

40%, προκειμένου να καλυφθεί το ποσοστό των αποκλεισμένων μελών και το 

ποσοστό των μελών τα οποία ενδεχομένως δε θα αποδεχόταν τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

Το συνολικό επιλεγέν δείγμα αριθμούσε  600 άτομα,  εκ των οποίων 

εξαιρέθηκαν 49 (ποσοστό 8,1%), καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη 

μελέτη (31 απόντες, 15 μεγαλύτερης ηλικίας και 3 ασθενείς μαθητές). Από τα 551 

εναπομείναντα άτομα, αποδέχθηκαν τη συμμετοχή στην έρευνα 420, (ποσοστό 

αποδοχής: 76,2%). Από τα 420 άτομα που τελικώς αποτέλεσαν το δείγμα της 

μελέτης, τα 263 (ποσοστό 62,1%), προέρχονται από αστικά και τα 157 (ποσοστό 

37,9%),  από επαρχιακά σχολεία, έχουν μέση ηλικία 11,8 ±0,3 έτη και αποτελούνται 

από 226  αγόρια (ποσοστό 53,8%) και 194  κορίτσια (ποσοστό 46,2%). 

Τα σχολεία που αποτέλεσαν το τελικό δείγμα, και τα ποσοστά αποδοχής 

συμμετοχής των μαθητών στην έρευνα παρατίθενται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1. Ποσοστό συμμετοχής μαθητών ανά σχολική μονάδα 

 

 
 

2.3 Εργαλεία- Μέθοδοι 

2.3.1 Ερωτηματολόγιο  

Τα υποκείμενα που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 

που ήταν χωρισμένο σε 6 μέρη και περιείχε: 

1) Ερωτήσεις  δημογραφικού ενδιαφέροντος, 

2) Ερωτήσεις για τις διατροφικές συνήθειες πριν το σχολείο (πρωινό γεύμα στο 

σπίτι) και κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου,  

3) Ερωτηματολόγιο Συχνότητας Κατανάλωσης 34 Τροφίμων (Food Frequency 

Questionnaire- FFQ), που καταναλώνονται συνήθως στο σχολείο.  

Εξαιρέθηκαν 
Σχολείο Εγγεγραμ-

μένοι 
Απόντες 

Μεγαλύτερης 
ηλικίας Ασθενείς 

Συμμετ Ποσοστό 

Σύνολο 
έχοντες Συμμετοχής 

27ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 3   16 9 56,2 

32ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52 3 1  48 36 75 

36ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46 2   44 32 72,7 

46ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 56    56 48 85,7 

26ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36 3   33 25 75,7 

13ο & 42ο 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

63  2  61 46 75,4 

81,5 4ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 43 2 3  38 31 

1ο ΓΑΖΙΟΥ 52 2 2  50 36 72 

ΧΑΡΑΚΑ 9 1  1 7 5 71,4 

ΠΥΡΓΟΥ 16   1 15 14 93,3 

1ο ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 38 2   36 25 69,4 

2ο ΑΡΧΑΝΩΝ 31 4 2  25 14 56 

ΑΣΗΜΙΟΥ 21 2 3  16 10 62,5 

76,9 2ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 29 3   26 20 

ΘΡΑΨΑΝΟΥ 13 1   12 9 75 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 19   2 17 15 88,2 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 16 2   14 12 85,7 

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 23 3   20 19 95 

2ο ΚΡΟΥΣΩΝΑ 18   1 17 14 82,3 

ΣΥΝΟΛΑ 600 31 13 5 551 420 76,22 
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4) Ερωτήσεις για το είδος και τη χρονική διάρκεια καθιστικών συνήθειων,  

παρόμοιες με το τμήμα του ανάλογου ερωτηματολογίου  που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα H.B.S.C. 2001/02, (Currie et al, 2004). 

5) Κοινωνιομετρικό τεστ  δύο ερωτήσεων. Η συγκρότηση του τεστ  στηρίχτηκε 

στην μεθοδολογική    περιγραφή του Βάμβουκα, (1988). 

 6) Ερωτήσεις για την συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα φυσικής 

δραστηριότητας.   

 Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου εκτός από αυτές του κοινωνιομετρικού 

τεστ και συμπληρώθηκαν από τα άτομα της έρευνας, υπό την επίβλεψη και την 

καθοδήγηση του ερευνητή. Πριν την συμπλήρωση τους, δόθηκαν οι απαραίτητες 

οδηγίες και υποδείξεις. 

 

Πληροφορίες για το ερωτηματολόγιο διατροφής (FFQ) 

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 34 τρόφιμα, που συνήθως καταναλώνονται από τα 

παιδιά στο σχολείο, με δυνατότητα συμπλήρωσης και κάποιων που τυχόν δεν είχαν 

καταγραφεί. Η φόρμα καταγραφής τροφίμων χωρίστηκε σε δύο μέρη: α) Σε αυτό που 

αφορούσε την εβδομαδιαία συχνότητα κατανάλωσης και περιλάμβανε 5βάθμια 

κλίμακα (Από το 0=Σπάνια-Ποτέ, έως το 4=Πάνω από 5 φορές/εβδομάδα) και β) Σε 

αυτό που αφορούσε την προέλευση των καταναλισκομένων τροφίμων (από το 

σχολικό κυλικείο, από το σπίτι ή από αλλού). 

 Σημείωση: Για την κατασκευή του ερωτηματολόγιου, ο ερευνητής στηρίχθηκε σε  

παρόμοιο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη παιδιών ανάλογης 

ηλικίας σε αγροτική περιοχή2. 

Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης και της επεξεργασίας των στοιχείων: 

Α) Τα τρόφιμα ομαδοποιήθηκαν σε 9 κατηγορίες:  

α) Αρτοποιήματα: (κουλούρια, κριτσίνια, ψωμάκια, τσουρέκια κ.α.), β) Πίτες & 

Σάντουιτς: (Τυρόπιτες, Ζαμπονόπιτες, Λουκανικόπιτες, Σπανακόπιτες, Σάντουιτς 

με τυρί και ζαμπόν, Πίτσες, Τόστ κ.α.), γ) Σνακς Αλμυρά: (Γαριδάκια, Πατατάκια, 

Ποπ-κορν κ.α.), δ) Σνακς Γλυκά: (Σοκολάτες, Γκοφρέτες, Μπισκότα, Κρουασάν, 

Καραμέλες, Γλειφιτζούρια, Τσίχλες, Παγωτά, Κέικ, Ντόνατς κ.α.), ε) 

Γαλακτοκομικά: (Γάλα άσπρο, Γάλα κακάο, Γιαούρτια κ.α.), στ) Φρούτα & Χυμοί: 

                                                 
2 Dietary habits of children during the school hours (1991) (Kafatos, A.G., Apostolaki, I., Kandidaki, 
E., Lionis, C.. Pediatriki) 
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(Διάφορα φρούτα, Φυσικοί χυμοί, Χυμοί συσκευασμένοι), ζ) Αναψυκτικά, η) 

Νερό και  θ) Ξηροί καρποί. 

Β) Η 5βάθμια κλίμακα εβδομαδιαίας συχνότητας κατανάλωσης μετασχηματίστηκε σε 

χαρακτηρισμό κατανάλωσης: χαμηλή κατανάλωση (0 έως 2 φορές/εβδομάδα) και 

υψηλή κατανάλωση (>3 φορές/εβδομάδα).  

Γ) Η προέλευση των τροφίμων χωρίστηκε σε 2 κατηγορίες: τρόφιμα που προέρχονται 

από το σχολικό κυλικείο και τρόφιμα που προέρχονται εκτός σχολικού κυλικείου 

(από το σπίτι ή κάπου αλλού). 

2.3.2 Σωματομετρήσεις  

Οι σωματομετρήσεις περιλάμβαναν μέτρηση σωματικού βάρους και ύψους,  

μέτρηση της περιφέρειας της μέσης και των ισχίων, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης . 

1. Μέτρηση σωματικού βάρους: Η μέτρηση του βάρους των μαθητών έγινε με τη 

χρήση σταθμισμένης ηλεκτρονικής ζυγαριάς SECA 770 (Vogel & Halke GmbH 

&Co, Hamburg, Germany)(+/- 100gr), με ελαφρά ένδυση και χωρίς παπούτσια. Η 

καταγραφή του βάρους έγινε, ως προς το πλησιέστερο εκατοστόγραμμο (100gr). 

Ο έλεγχος της ζυγαριάς γινόταν καθημερινά με σταθερό βάρος 5 κιλών.  

2. Μέτρηση ύψους: Για τη μέτρηση του ύψους των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε 

αναστημόμετρο ακρίβειας μισού εκατοστού (0.5 cm), το οποίο αναρτήθηκε σε 

επίπεδο τοίχο. H μέτρηση του ύψους έγινε από όρθια θέση, χωρίς παπούτσια, με 

χαλαρούς ώμους, χέρια τοποθετημένα στο πλάι και με τις φτέρνες των ποδιών να 

εφάπτονται στο δάπεδο και στον τοίχο, όπου ήταν αναρτημένο το 

αναστημόμετρο. Η καταγραφή έγινε ως προς το πλησιέστερο εκατοστό (0,5 cm).  

3. Εκτίμηση ΔΜΣ: Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (kg/m2) ή B.M.I. (Body Mass Index), 

αποτελεί έγκυρο εργαλείο εκτίμησης της παχυσαρκίας και χρησιμοποιήθηκαν τα 

IOTF κριτήρια (Cole et al, 2000), για τα όρια υπέρβαρου και παχύσαρκου. 

4.  Μέτρηση περιμέτρου μέσης: Η περιφέρεια της μέσης των μαθητών, μετρήθηκε με 

πλαστική μετρική ταινία, στο ύψος του ομφαλού και κάτωθεν του πλευρικού 

τόξου (στο μέσο της απόστασης μεταξύ πλευρικού τόξου και λαγόνιας 

ακρολοφίας). Η περιφέρεια μέσης θεωρείται σημαντικός δείκτης κεντρικής 

παχυσαρκίας και προγνωστικός παράγοντας για καρδιαγγειακά νοσήματα 

(W.H.O, 1999) 
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5. Μέτρηση περιμέτρου ισχίων: Η περιφέρεια της λεκάνης των μαθητών, μετρήθηκε 

με πλαστική μετρική ταινία στο ύψος των κατ’ ισχίων αρθρώσεων (λαγόνια 

άκανθα) και άνωθεν του εφηβαίου.  

6. Λόγος περιμέτρου μέσης προς την περίμετρο ισχίων: Υπολογίστηκε ο λόγος της 

περιμέτρου της μέσης προς την περίμετρο των ισχύων των ατόμων, (Waist to hip 

ratio ή W.Η.R=περίμετρος μέσης  /περίμετρος ισχύων).  

7. Λόγος περιμέτρου μέσης προς ύψος: Υπολογίστηκε ο λόγος της περιμέτρου της 

μέσης προς το ύψος των ατόμων, (Waist to Height ratio ή W.Η.tR=περίμετρος μέσης  

/ύψος). Οι Savva et al. (2000) υποστηρίζουν ότι, η μέτρηση του W.Η.tR, έναντι του 

Β.Μ.Ι, ενδείκνυται για την εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών 

νοσημάτων στην παιδική ηλικία. 

8.  Μέτρηση αρτηριακής πίεσης: Η αρτηριακή πίεση (συστολική και διαστολική), 

μετρήθηκε με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο βραχίονα. Συνολικά ελήφθησαν τρεις 

μετρήσεις από το δεξί χέρι των ατόμων σε καθιστή θέση και ηρεμία, με διαφορά 

10΄ λεπτών για κάθε μία μέτρηση και καταγράφηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων 

(πρωτόκολλο MONICA STUDY). Ο λόγοι που χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό 

έναντι υδραργυρικού πιεσόμετρου, ήταν: 

α) οι ερευνητές εξ ορισμού θεώρησαν ότι θα χρησιμοποιήσουν την αρτηριακή 

πίεση ως αδρό δείκτη και 

β) ο χειρισμός του υδραργυρικού πιεσόμετρου απαιτούσε εξοικείωση και εμπειρία 

για την σωστή καταγραφή του 1ου και του 5ου τόνου του Korotkoff, την οποία 

οι ερευνητές ως μη υγειονομικοί, δεν είχαν.  

 

Πριν από τις μετρήσεις, δόθηκαν στα άτομα της έρευνας οι απαραίτητες 

επεξηγήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την κάθε μέτρηση και προηγήθηκαν 

δοκιμαστικές προσπάθειες και εξοικείωση με τον εξοπλισμό. 

Όλα τα όργανα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, χορηγήθηκαν από το 

Εργαστήριο Κλινικής Διατροφής και Προληπτικής Ιατρικής του Τομέα Κοινωνικής 

Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και από το Εργαστήριο 

της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πριν 

την έναρξη της έρευνας, προηγήθηκε εκπαίδευση του ερευνητή στο χειρισμό των 

οργάνων. 
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2.3.3 Δοκιμασίες Φυσικής ικανότητας 

Οι Δοκιμασίες φυσικής ικανότητας περιλάμβαναν: 

1)  Παλίνδρομο τρέξιμο 20 μέτρων- Endurance shuttle run test (ESR) ή τεστ καρδιο-

αναπνευστικής αντοχής,  

2)  Παλίνδρομο τρέξιμο 10Χ5 μέτρων- Shuttle run, (SHR) ή τεστ  ταχύτητας και 

3)  Κάμψεις κορμού, Sit-ups (SUP) ή τεστ μυϊκής αντοχής.  

Οι παραπάνω δοκιμασίες εκτίμησης της φυσικής ικανότητας, αποτελούν τμήμα 

ενός ευρύτερου πρωτόκολλου (Eurofit), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Άθλησης (Committee for the Development of Sport), με σκοπό την 

εκτίμηση της φυσικής ικανότητας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, (Council of 

Europe, 1990). 

1. Παλίνδρομο Τρέξιμο Αντοχής: Το παλίνδρομο τρέξιμο είναι μια δοκιμασία για την 

εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και εμμέσως της μέγιστης 

πρόσληψης οξυγόνου-VO2 max- (Lambert & Leger, 1982). Τα υποκείμενα 

καλούνται να διανύσουν τρέχοντας παλίνδρομα, μία οριοθετημένη απόσταση 20 

μέτρων, με ένταση η οποία καθορίζεται από ηχητικά σήματα που παράγει μία 

συσκευή αναπαραγωγής cd ή κασέτας. Μέσα στο διάστημα δύο ηχητικών 

παλμών, οφείλουν να καλύψουν την προαναφερθείσα απόσταση. Η ταχύτητα 

εκκίνησης του τεστ είναι 8,5 χλμ/ώρα. Ανά λεπτό που παρέρχεται, τα ηχητικά 

σήματα παράγονται με μεγαλύτερη συχνότητα (0,5 χλμ/ώρα), απαιτώντας από 

τους εξεταζόμενους μεγαλύτερη προσπάθεια. Η προσπάθεια τελειώνει, όταν ο 

εξεταζόμενος διακόψει το τρέξιμο ή δεν μπορεί πια, να ακολουθήσει το ρυθμό 

των ηχητικών σημάτων (αποδεκτή απόσταση: <2 μέτρα από την γραμμή των 20 

μέτρων, πριν ακουστεί το επόμενο σήμα). Το συνολικό σκορ που επιτεύχθηκε 

μέχρι το τέλος της προσπάθειας, καταγράφεται ως αριθμός διαδρομών. Όσο 

μεγαλύτερο σκορ επιτευχθεί, τόσο καλύτερη θεωρείται η καρδιοαναπνευστική 

λειτουργία των υποκειμένων. 

2. Παλίνδρομο Τρέξιμο Ταχύτητας: Το παλίνδρομο τρέξιμο 10Χ5 μέτρων, είναι μια 

δοκιμασία για την εκτίμηση της ταχύτητας και της εκρηκτικότητας (Mechelen et 

al. 1986). Τα υποκείμενα καλούνται να διανύσουν τρέχοντας παλίνδρομα, μία 

οριοθετημένη απόσταση 5 μέτρων, 10 φορές, στο μέγιστο δυνατό χρόνο. 

Καταγράφεται ως σκορ, ο συνολικός χρόνος σε δευτερόλεπτα, που διήρκεσε η 

προσπάθεια. Όσο μικρότερος χρόνος σημειωθεί, τόσο καλύτερη θεωρείται η 

ταχύτητα των υποκειμένων. 
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3. Τεστ μυϊκής αντοχής: Το τεστ μυϊκής αντοχής, αφορά τον μέγιστο αριθμό 

αναδιπλώσεων του κορμού, από ύπτια κατάκλιση έως 45ο μοίρες, μέσα σε χρόνο 

30 δευτερολέπτων,  με την κατά γόνυ άρθρωση σε κάμψη και τα χέρια διπλωμένα 

πίσω από το κεφάλι. Ο ασκούμενος καλείται να εκτελέσει κάμψη του κορμού, 

από την θέση της ύπτιας κατάκλισης, μέχρι οι αγκώνες να αγγίξουν τα γόνατα 

του.  Καταγράφεται ως σκορ, ο συνολικός αριθμός αναδιπλώσεων, εντός 30 

δευτερολέπτων. Όσο περισσότερες αναδιπλώσεις καταγραφούν, τόσο καλύτερη 

θεωρείται η μυϊκή αντοχή των υποκειμένων. 

Πριν από κάθε δοκιμασία, δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες και προηγήθηκαν 

δοκιμαστικές προσπάθειες, για την εξοικείωση των εξεταζόμενων με τα τεστ φυσικής 

ικανότητας. 

Η φυσική ικανότητα των υποκειμένων εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις νόρμες του 

πρωτοκόλλου Eurofit, (Council of Europe, 1990).  

Η εφαρμογή των εργαλείων και η συλλογή των δεδομένων έγινε από τον ίδιο, 

κατάλληλα εκπαιδευμένο ερευνητή και ακολουθήθηκε πανομοιότυπη διαδικασία, με 

τα ίδια σταθμισμένα και καλιμπραρισμένα όργανα και εξοπλισμό, για όλα τα 

υποκείμενα της έρευνας. 

2.3.4. Στοιχεία που ζητήθηκαν από τον εκπαιδευτικό του τμήματος 

 Από το δάσκαλο/α του τμήματος ζητήθηκε να συμπληρώσει στην φόρμα 

καταγραφής των αποτελεσμάτων δυο στοιχεία για κάθε μαθητή του τμήματος. 

1) Ακαδημαϊκή επίδοση: ζητήθηκε  ο γενικός μέσος βαθμός  προβιβασμού της 

προηγούμενης χρονιάς όπως έχει καταγραφεί στην καρτέλα του μαθητή που 

υπάρχει στα σχολικά αρχεία. Δεν ζητήθηκε ο φετινός,  για τρεις λόγους: α) δεν 

υπάρχει καταγεγραμμένος ένας μέσος όρος για το πρώτο τρίμηνο β) για να 

αποφευχθεί το συγχητικό φαινόμενο πολλαπλών πηγών βαθμολόγησης  για τους 

μαθητές που έρχονται στο σχολείο από μεταγραφή και γ) λόγω της 

καθυστερημένης άφιξης πολλών  μη μόνιμων εκπαιδευτικών  στις θέσεις τους με 

αποτέλεσμα η βαθμολόγηση να μην είναι αντιπροσωπευτική λόγω μικρής 

εξοικείωσης του δασκάλου με το τμήμα.  

2)  Αριθμός απουσιών: ζητήθηκε ο αριθμός των απουσιών των μαθητών κατά το 

διάστημα από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις διακοπές των 

Χριστουγέννων όπως καταγράφεται στο αρχείο που κρατά ο δάσκαλος. Δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να καταγραφεί ο περυσινός αριθμός απουσιών γιατί δεν 
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καταγράφεται αυτός μετά  την κρίση από τον σύλλογο διδασκόντων της φοίτησης 

ως επαρκούς  σε κανένα επίσημο αρχείο. Σε περιπτώσεις που ο δάσκαλος ανέλαβε 

υπηρεσία μετά την έναρξη του σχολικού έτους αν δεν του είχε παραδοθεί αρχείο 

από τον προηγούμενο δάσκαλο ή αν δεν υπήρχε δάσκαλος πιο πριν  τότε  ο 

αριθμός απουσιών καταγραφόταν  ως ελλειπτικές τιμές  (missing values). 

2.3.5 Ερωτηματολόγιο και φόρμα συναίνεσης  από τους γονείς 

Από τους γονείς ζητήθηκε  να συμπληρώσουν φόρμα  συναίνεσης και 

ερωτηματολόγιο που απαρτιζόταν από τρία μέρη: 

1) Συμφωνητικό αποδοχής  από τον γονέα όπου αναγράφονταν τα στοιχεία του 

γονέα που υπέγραφε την συναίνεση και του μαθητή.  

2) Ερωτήσεις για το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο γονέων καθώς και την  

οικογενειακή κατάσταση. Η κατηγοριοποίηση του επαγγέλματος έγινε σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή κωδικοποίηση ISCO-88 (International Standard Classification 

of Occupation), (www.ilo.org, europa.eu.int/comm./eurostat/ramon). Κατόπιν 

επεξεργασίας, καθώς η κωδικοποίηση ISCO-88, δεν έχει ελεγχθεί για την 

εγκυρότητα της στην ελληνική πραγματικότητα, όσον αφορά την 

αυτοαναφερόμενη δήλωση του επαγγέλματος, προέκυψαν οι παρακάτω 

κατηγορίες επαγγελμάτων: α) Διευθυντικά στελέχη-Επιστημονικό προσωπικό, β) 

Υπάλληλοι-Μη χειρώνακτες, γ) Χειρώνακτες και δ) Άνεργοι-Οικιακά.   

3) Ερωτηματολόγιο για το άσθμα και την αλλεργική ρινίτιδα των παιδιών.  

Χρησιμοποιήθηκε τμήμα του ερωτηματολογίου ISAAC (International Study for 

Asthma and Allergies in Childhood), (Barnes et al, 2001). Το ISAAC έχει 

μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, έχει χρησιμοποιηθεί σε σχετική έρευνα 

(Αμάλθεια 2001) του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου στον παιδικό 

πληθυσμό της Κρήτης και  αποτελεί έγκυρο εργαλείο καταγραφής στοιχείων που 

αφορούν την αναπνοή του παιδιού, όπως τον επιπολασμό του άσθματος, της 

αλλεργικής ρινίτιδας και της εποχιακής ρινίτιδας.   

2.4 Διαγνωστικά Κριτήρια 
Όλα τα άτομα της έρευνας κρίθηκαν ως προς την παχυσαρκία, βάσει των ορίων 

των Cole et al. 2000, (Πίνακας 27). 

Συγκεκριμένα, για την ηλικία των 11 ετών το όριο του Δ.Μ.Σ. για το υπέρβαρο 

θεωρήθηκε στα αγόρια ≥20,55 και στα κορίτσια ≥20,74 και για το παχύσαρκο ≥25,10 

και ≥25,42 αντίστοιχα. Στην ηλικία των 11,5 ετών το όριο του Δ.Μ.Σ. για το 
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υπέρβαρο θεωρήθηκε στα αγόρια ≥20,89 και στα κορίτσια ≥21,20 και για το 

παχύσαρκο ≥25,58 και ≥26,05 αντίστοιχα. Στην ηλικία των 12 ετών το όριο του 

Δ.Μ.Σ. για το υπέρβαρο θεωρήθηκε στα αγόρια ≥21,22 και στα κορίτσια ≥21,68 και 

για το παχύσαρκο ≥26,02 και ≥26,67 αντίστοιχα.  

2.5 Ερευνητική διαδικασία 

2.5.1 Πιλοτική μελέτη 

Πριν την εκπόνηση της κύριας έρευνας, προηγήθηκε πιλοτική μελέτη, σε τυχαίο 

δείγμα προερχόμενο από τον πληθυσμό  της σχεδιαζόμενης έρευνας, ώστε να 

περιοριστούν τα πιθανά συστηματικά λάθη της μελέτης. Η πιλοτική έρευνα έγινε στις 

30/11/2005 στο 31ο 12θεσιο Δ.Σ. Ηρακλείου.  

Ειδικότερα, η διεξαγωγή της πιλοτικής μελέτης συνέβαλλε: στον εντοπισμό και 

περιορισμό των λαθών επιλογής των δειγματοληπτικών μονάδων (selection bias), των 

σφαλμάτων απάντησης στα ερωτηματολόγια (non response, recall bias) και στην 

καλύτερη εκπαίδευση του ερευνητή, κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων και το 

χειρισμό των εργαλείων της έρευνας.  

Ως αποτέλεσμα της πιλοτικής μελέτης, τα υποκείμενα και οι εμπλεκόμενοι, 

αντιλήφθηκαν πληρέστερα το περιεχόμενο της έρευνας, ο ερευνητής εξοικειώθηκε με 

την εργασία στο πεδίο και μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια των 

μετρήσεων και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

2.5.2 Συλλογή των δεδομένων - Πρωτόκολλο ερευνητικής διαδικασίας  

Πριν την έναρξη της έρευνας, εξασφαλίστηκε η άδεια διεξαγωγής της, από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τους 

Διευθυντές των σχολείων, ορίστηκαν οι συναντήσεις για τη διεξαγωγή της έρευνας 

πεδίου. Η συμμετοχή των υποκειμένων στην έρευνα προαπαιτούσε την έγγραφη  

ενημέρωση και συναίνεση των κηδεμόνων τους.  

Πριν τη συλλογή των δεδομένων, δόθηκαν στους κηδεμόνες των μαθητών, δύο 

έντυπα. Το πρώτο αφορούσε ενημερωτικά στοιχεία για το περιεχόμενο της έρευνας 

και πληροφορίες για τους ερευνητές και το φορέα υλοποίησης της έρευνας. Το 

δεύτερο έντυπο περιλάμβανε το συμφωνητικό αποδοχής συμμετοχής του παιδιού 

στην έρευνα και περιείχε επίσης, σύντομες ερωτήσεις δημογραφικού ενδιαφέροντος. 

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και τις απάντησαν οι κηδεμόνες των παιδιών. 
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Κατά την ημέρα της έρευνας οι ερευνητές με την συνοδεία του δασκάλου 

έμπαιναν στην τάξη όπου και χορηγούσαν το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση σε 

κάθε μαθητή. Δινόταν επεξηγήσεις για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και 

στην συνέχεια ο κάθε μαθητής συμπλήρωνε το δικό του. Στον ίδιο χώρο γινόταν η 

μέτρηση της αρτηριακής πίεσης των μαθητών σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ήδη 

έχει αναφερθεί. 

Στην συνέχεια, ξεκινούσε η διαδικασία των σωματομετρήσεων όπου κάθε 

μαθητής έμπαινε στην τάξη μόνος του και μετριόταν το ύψος, το βάρος και η 

περιφέρεια μέσης και ισχίων (χωρίς παπούτσια και με ελαφρά ένδυση), σύμφωνα με 

τα πρωτόκολλα που ήδη έχουν αναφερθεί. Όλες οι μετρήσεις γινόταν κατά το χρονικό 

διάστημα των δύο πρώτων διδακτικών ωρών, χωρίς να παρεμβάλλεται το διάλειμμα 

ώστε οι μαθητές να βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας κατά την μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης και να αποφευχθεί ενδεχόμενο γεύμα που θα επιδρούσε στη 

μέτρηση του σωματικού βάρους. 

Στην συνέχεια οι μαθητές έβγαιναν στην αυλή του σχολείου, όπου είχε 

διαμορφωθεί κατάλληλα, για τη διενέργεια των δοκιμασιών φυσικής ικανότητας. Οι 

μαθητές εξεταζόταν ένας κάθε φορά, πρώτα στο παλίνδρομο τρέξιμο ταχύτητας, στην 

συνέχεια στις άρσεις κορμού (αναδιπλώσεις) και τέλος σε ομάδες (έως και 10 

ατόμων) στο παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ήδη 

έχουν αναφερθεί. 

2.5.3 Έλεγχος επαναληψιμότητας 

Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε έλεγχο επαναληψιμότητας (test-retest). 

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη συλλογή των δεδομένων, κλήθηκαν 67 

υποκείμενα από το δείγμα (47 αστικού και 20 επαρχιακού σχολείου-ποσοστό 15,9% 

των συμμετεχόντων), να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο, ώστε να ελεγχθεί η  

επαναληψιμότητα του.  Όσον αφορά τις ερωτήσεις για τις διατροφικές συνήθειες των 

μαθητών, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής Kronbach a κυμάνθηκε από 0,746 

(ερωτηματολόγιο πρωινού γεύματος) έως 0,924 (FFQ). 

2.5.4 Έλεγχος Μη συμμετεχόντων 

Προκειμένου να ελεγχθεί το δειγματοληπτικό σφάλμα, υποβλήθηκαν σε 

σωματομετρήσεις μαθητές που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα (Ν=42- 

ποσοστό 10% των συμμετεχόντων), ωστόσο δέχτηκαν να υποβληθούν σε μέτρηση 
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του σωματικού βάρους και ύψους, ώστε να υπολογιστεί και να συγκριθεί ο Δ.Μ.Σ. 

των  Μη συμμετεχόντων,  με τον αντίστοιχο των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

2.6 Δεοντολογία-Απαιτούμενες Άδειες  
Οι άδειες που απαιτήθηκαν και ελήφθησαν, προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη 

ήταν: 

1) Άδεια διεξαγωγής έρευνας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Τμήμα Β΄, Αγωγής Υγείας και 

Περιβαλλοντικής Αγωγής), με αριθμό Πρωτοκόλλου: 6456/Γ7, 19/01/2006, 

κατόπιν θετικής εισηγήσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

2) Ενημέρωση των Διευθυντών και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των 

σχολείων για το περιεχόμενο της έρευνας και για την άδεια εισόδου στα 

σχολεία, 

3) Γραπτή ενημέρωση και συναίνεση των κηδεμόνων των συμμετεχόντων. 

 

Σε όλες τις φάσεις της μελέτης, τηρήθηκε η αρχή της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων των υποκειμένων. 

2.7 Κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού  
Ως κριτήρια εισόδου στη μελέτη ορίστηκαν 

 Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 11-12 ετών. 

 Μαθητές οι οποίοι είχαν προσκομίσει την έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων 

τους. 

 Μαθητές οι οποίοι την ημέρα της εξέτασης είχαν καλή υγεία και ήταν ικανοί 

να υποβληθούν στις δοκιμασίες. 

Ως κριτήρια αποκλεισμού στο δείγμα της  μελέτης ορίστηκαν 

 Μαθητές με ηλικία μικρότερη των 11 ή μεγαλύτερη των 12 ετών. 

 Μαθητές που την ημέρα της εξέτασης απουσίαζαν από το σχολείο  

 Μαθητές οι οποίοι την ημέρα της εξέτασης δεν ένιωθαν ικανοί (αδιαθεσία, 

παρουσία νόσου κτλ.), να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες. 

 Μαθητές οι οποίοι δεν ήταν ικανοί να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες, λόγω 

κινητικών ή νοητικών δυσκολιών (Α.Μ.Ε.Α). 

Ως κριτήρια μη συμμετοχής στην μελέτη ορίστηκαν (non – responders) 

 Μαθητές οι οποίοι δεν είχαν προσκομίσει την έγγραφη συναίνεση των 

κηδεμόνων τους. 
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 Μαθητές οι οποίοι είχαν προσκομίσει  συμφωνητικό άρνησης στην συμμετοχή 

στην έρευνα. 

2.8 Χρονοδιάγραμμα της μελέτης 

• Έναρξη- Προετοιμασία έρευνας: Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2005 

• Έρευνα πεδίου-συλλογή δεδομένων-μετρήσεις: Ιανουάριος- Μάρτιος 2005 

• Επεξεργασία-Στατιστική ανάλυση δεδομένων: Απρίλιος 2005 

• Λήξη έρευνας: Μάιος 2006 
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 Ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος (Ν=420), έγινε με τη βοήθεια του 

στατιστικού προγράμματος StatCalc, του επιδημιολογικού λογισμικού Epiinfo. Για 

την εκτίμηση του μεγέθους του δείγματος, συνεκτιμήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι: 

Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 95% και η ισχύς της μελέτης στο 80%. Ο 

επιπολασμός της εξαρτημένης μεταβλητής (παχυσαρκία), ορίστηκε σε εκτεθειμένους 

στο 30% και σε μη εκτεθειμένους στο 15%, ενώ ο Σχετικός Κίνδυνος (RR) ορίστηκε 

στο 2,00. (www.cdc.gov/epiinfo).  

Αρχικά υπολογίστηκαν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.  

O έλεγχος της αξιοπιστίας του  ερωτηματολογίου, υπολογίστηκε με τον δείκτη 

k- agreement.  

Ο έλεγχος κανονικότητας των κατανομών έγινε με τον στατιστικό έλεγχο 

Kolmogorov-Smirnoff. 

Η εκτίμηση της στατιστικής σημαντικότητας των διαφορών και η σύγκριση των 

μέσων, έγινε με  το Student’s T-test for Independent Samples για τους παραμετρικούς 

ελέγχους και με τον έλεγχο Mann-Whitney για τους μη παραμετρικούς. Η διερεύνηση 

των διαφορών ανάμεσα στις κατηγορίες παχυσαρκίας, έγινε με τον  έλεγχο One-way 

Anova. 

Για τις συσχετίσεις κατηγορικών μεταβλητών (καταναλώσεις με παχυσαρκία,  

μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα γονέων),  χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ2 (Pearson chi- 

square). 

Για τις συσχετίσεις συνεχών μεταβλητών ή κατηγορικών με συνεχείς 

(καταναλώσεις και  σωματομετρήσεις με τεστ φυσικής δραστηριότητας), 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης r, του Pearson. 

Η μέθοδος της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression) 

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των odds ratios, των κατηγορικών μεταβλητών.  

 Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 5%, ενώ υπολογίστηκαν 

και τα διαστήματα εμπιστοσύνης στο 95%. Για τη στατιστική ανάλυση και την 

επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 13.0. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Σε ότι αφορά τη σύγκριση των 

ανθρωπομετρήσεων μεταξύ των φύλων, στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά του 

σωματικού ύψους (αγόρια: μ.τ. 1,49 ± 0.07 m, κορίτσια: μ.τ. 1,51± 0.07 m, 

p=0,023), της περιμέτρου των ισχίων (αγόρια: μ.τ. 84,8±9,3 cm, κορίτσια: μ.τ. 

87,2±9,6 cm, p=0,011), του λόγου της περιμέτρου μέσης προς την περίμετρο ισχίων 

(W.H.R) (αγόρια: μ.τ. 0,87±0,06 m, κορίτσια: μ.τ. 0,84±0,05 m, p<0,000), της 

διαστολικής πίεσης (αγόρια: μ.τ. 70,1±12,9 mmHg, κορίτσια: μ.τ. 68,9±12,5 mmHg, 

p=0,028) και της καρδιακής συχνότητας (αγόρια: μ.τ. 83,7±11,3 σφυγμοί/λεπτό, 

κορίτσια: μ.τ. 88,1±11,2 σφυγμοί/λεπτό, p<0,000). 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή της παχυσαρκίας σύμφωνα με τα 

κριτήρια του Cole. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα δεν 

παρατηρούνται όσον αφορά τον Δ.Μ.Σ. Ο επιπολασμός των υπέρβαρων και 

παχύσαρκων αγοριών είναι 31,4% και 18,6% αντίστοιχα,  ενώ για τα κορίτσια τα 

ποσοστά φτάνουν το 37,3% και το 11,9% αντίστοιχα. Συνολικά ο επιπολασμός της 

παχυσαρκίας είναι για τους υπέρβαρους μαθητές 34,1% και για τους παχύσαρκους 

15,5% (Γράφημα 5). 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται ο Δ.Μ.Σ των μη συμμετεχόντων-στην έρευνα-

μαθητών. Διαφορές στον Δ.Μ.Σ μεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν παρατηρούνται.  

Όπως προκύπτει από τον  Πίνακα 5 διαφορές στον Δ.Μ.Σ δεν παρατηρούνται 

επίσης, ανάμεσα σε συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες μαθητές(p=0,946). 

Οι δείκτες φυσικής ικανότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Οι διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα είναι στατιστικά σημαντικές, με τα αγόρια να υπερτερούν, 

όπως είναι αναμενόμενο, σε όλες τις δοκιμασίες (p<0,000). 

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των γονέων καταγράφονται στον Πίνακα 7 

όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και  στον Πίνακα 8 όσον αφορά το επάγγελμα. 

Στον Πίνακα 9 παρατίθενται οι συχνότητες συμπτωμάτων άσθματος, ρινίτιδας 

και εποχιακής ρινίτιδας ανά φύλο. Αναλυτικότερα ο επιπολασμός του παιδικού 

άσθματος (οποτεδήποτε στο παρελθόν) φτάνει στα αγόρια το 17,3% και στα κορίτσια 

το 15,4%, ενώ ο  επιπολασμός της νόσου (τους τελευταίους 12 μήνες) το 5,6% και το 

5,3% αντίστοιχα. Ο επιπολασμός της ρινίτιδας (οποτεδήποτε στο παρελθόν), φτάνει 

στα αγόρια το 19,2% και στα κορίτσια το 15,4%, ενώ ο  επιπολασμός της νόσου (τους 
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τελευταίους 12 μήνες) το 16,8% και το14,4% αντίστοιχα. Ο επιπολασμός της 

εποχιακής ρινίτιδας των αγοριών είναι 8,1%, ενώ των κοριτσιών είναι 3,7%. 

Διαφορές στα ποσοστά του άσθματος και της ρινίτιδας δεν παρατηρούνται, ανάμεσα 

στα δύο φύλα. 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η κατανομή συνηθειών κατά το πρωινό γεύμα 

και κατά τις ώρες του σχολείου, ανά φύλο. Σημαντικές διαφορές δεν υπάρχουν στις 

συνήθειες του πρωινού, ανάμεσα στα δύο φύλα. Στον Πίνακα 11, όπου 

παρουσιάζεται η αντίστοιχη κατανομή και οι συσχετίσεις με την αστική και αγροτική 

περιοχή, προκύπτει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο περιοχές, με περισσότερα 

παιδιά αστικών σχολείων να μεταφέρουν στο σχολείο, τρόφιμα παρασκευασμένα στο 

σπίτι [χ2=9,023, p=0,003], και περισσότερα παιδιά αγροτικών σχολείων να 

αγοράζουν τρόφιμα από το κυλικείο [χ2=23,136, p<0,001]. Διαφορές ως προς τις 

συνήθειες του πρωινού, ανάμεσα στις δύο περιοχές δεν υπάρχουν. 

Θετική συσχέτιση εμφανίζει η σχολική επίδοση με τη λήψη πρωινού γεύματος 

(Πίνακας 12)- ωστόσο μη στατιστικά σημαντική [χ2=7,761, p=0,171]   

  Η ποσοτική κατανομή των συνηθειών διατροφής (Πίνακας 13), εμφανίζει μόνο 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, στα χρήματα που ξοδεύουν 

για φαγητό στο σχολείο: (αγόρια 1,7±1,3 €/ημέρα, έναντι των κοριτσιών  1,4±0,9 

€/ημέρα, p=0,041). 

Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην αστική και αγροτική περιοχή 

(Πίνακας 14) εμφανίζει η συχνότητα λήψης φαγητού από το σπίτι (αστική:1,96 & 

αγροτική 1,15 φορές/εβδομάδα, p<0,001) και η συχνότητα αγοράς προϊόντων από το 

κυλικείο (αστική:2,80 & αγροτική 3,87 φορές/εβδομάδα, p<0,001). 

Οι συχνότητες καταναλώσεων ανά προέλευση, συνολικά και ανά φύλο 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές 

καταναλώνουν στο σχολείο, περισσότερα σε αναλογία τρόφιμα εκτός κυλικείου (από 

το σπίτι ή κάπου αλλού) παρά από το σχολικό κυλικείο. Συνολικά, παρατηρείται 

υψηλή κατανάλωση πιτών-σάντουιτς, γλυκών σνακ, αναψυκτικών αλλά και 

γαλακτοκομικών. 

Στον Πίνακα 16 παρατίθεται η κατανομή κατανάλωσης ανά προέλευση 

προϊόντων ανά περιοχή. Όσον το σχολικό κυλικείο, θετική συσχέτιση προκύπτει 

ανάμεσα στην κατανάλωση αρτοποιημάτων [χ2=14,954, p<0,001], φρούτων-χυμών 

[χ2=28,131, p<0,001] και νερού [χ2=6,644, p=0,011] με την αγροτική περιοχή. Εκτός 

κυλικείου θετική συσχέτιση προκύπτει ανάμεσα στην κατανάλωση φρούτων-χυμών 
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[χ2=4,537, p=0,033] και νερού [χ2=6,151, p=0,013] με την αστική περιοχή. Όσον 

αφορά τη συνολική κατανάλωση,  θετική συσχέτιση εμφανίζεται ανάμεσα στα 

αρτοποιήματα [χ2=4,797, p=0,029] και τα αναψυκτικά [χ2=3,137, p=0,077] με την 

αγροτική περιοχή. 

Στον Πίνακα 17 παρατίθεται η ποσοτική κατανομή συνηθειών κατά το πρωινό 

γεύμα και οι διαφορές (επί του συνόλου) ανά κατηγορία βάρους. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπάρχει μόνο στη συχνότητα λήψης πρωινού γεύματος πριν το 

σχολείο, με τους παχύσαρκους να υπολείπονται των υπέρβαρων και των μαθητών με 

φυσιολογικό βάρος (p=0,021) 

Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει την κατανομή συνηθειών κατά το πρωινό γεύμα ανά 

κατηγορία βάρους και την συσχέτιση τους με την παχυσαρκία. Παρατηρείται 

αρνητική συσχέτιση της παχυσαρκίας με την λήψη πρωινού γεύματος [χ2=5,449, 

p=0,066] και με την κατανάλωση γάλακτος κατά το πρωινό γεύμα [χ2=5,509, 

p=0,064]. 

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζεται η κατανομή της συνολικής κατανάλωσης 

τροφίμων στο σχολείο, ανά κατηγορία βάρους και η συσχέτιση της με την 

παχυσαρκία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κατανάλωση σχεδόν σε κάθε 

ομάδα τροφίμων, παρουσιάζει τάσεις αρνητικής συσχέτισης με την παχυσαρκία. 

Σημαντική δε αρνητική συσχέτιση, προκύπτει ανάμεσα στην κατανάλωση αλμυρών 

σνακ [χ2=9,044, p=0,011] και γλυκών σνακ [χ2=6,378, p=0,041] και στην 

παχυσαρκία, ενώ ασθενέστερη συσχέτιση παρουσιάζεται ανάμεσα στην κατανάλωση 

φρούτων-χυμών [χ2=2,614, p=0,271], αναψυκτικών [χ2=3,578, p=0,167] και στην 

παχυσαρκία.  

Η συσχέτιση της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, με το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 20. Σημαντικά αρνητική 

συσχέτιση προκύπτει ανάμεσα στη μόρφωση του πατέρα και στην κατανάλωση 

αλμυρών σνακ [χ2=10,044, p=0,007], πιτών-σάντουιτς [χ2=8,614, p=0,013], 

αρτοποιημάτων [χ2=5,502, p=0,064] και αναψυκτικών [χ2=13,135, p=0,001]. 

Αντιθέτως, η μόρφωση της μητέρας δεν παρουσιάζει σημαντικές συσχετίσεις παρά 

μόνο με την κατανάλωση αναψυκτικών [χ2=12,181, p=0,002]. 

Ασθενείς συσχετίσεις ωστόσο με αρνητική τάση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

21, υπάρχουν και ανάμεσα στο επάγγελμα του πατέρα και στην κατανάλωση 

αλμυρών σνακ [χ2=5,237, p=0,155], αρτοποιημάτων [χ2=5,792, p=0,122] και 

αναψυκτικών [χ2=7,615, p=0,055]. 
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Σημαντικά αρνητική είναι η συσχέτιση της παχυσαρκίας των παιδιών της 

μελέτης, με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα [χ2=12,627, p=0,013], (Πίνακας 22) 

και της μητέρας [χ2=11,951, p=0,018], (Πίνακας 23).  

Οι συσχετίσεις των δοκιμασιών φυσικής ικανότητας με τη συνολική 

κατανάλωση στο σχολείο, παρατίθενται στον Πίνακα 24. Ασθενείς θετικές 

συσχετίσεις σημειώνονται ανάμεσα στην δοκιμασία μυϊκής αντοχής με την 

κατανάλωση φρούτων-χυμών [Pearson r=0,100, p=0,042]  και γλυκών σνακ [Pearson 

r=0,106, p=0,032], ενώ αρνητική συσχέτιση με την κατανάλωση αρτοποιημάτων 

[Pearson r=-0,135, p=0,006]. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα 

στην κατανάλωση και στα υπόλοιπα τεστ φυσικής ικανότητας. 

Οι συσχετίσεις των σωματομετρικών στοιχείων με τις δοκιμασίες φυσικής 

ικανότητας ανά φύλο, παρατίθενται στον Πίνακα 25. Ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις 

σημειώθηκαν και στα δύο φύλα, ανάμεσα στις δοκιμασίες φυσικής ικανότητας με 

σχεδόν όλα τα σωματομετρικά δεδομένα, (πλην του ύψους και της καρδιακής 

συχνότητας). Στα αγόρια, ο Δ.Μ.Σ σημείωσε την πιο ισχυρή συσχέτιση με τη 

δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής [Pearson r=-0,512, p<0,001], ενώ ο 

W.HtoR, με το τεστ ταχύτητας [Pearson r=-0,395, p<0,001] και μυϊκής αντοχής, 

[Pearson r=-0,306, p<0,001]. Στα κορίτσια αντίστοιχα ο Δ.Μ.Σ σημείωσε την πιο 

ισχυρή συσχέτιση με τη δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής [Pearson r=-0,436, 

p<0,001] και με το τεστ μυϊκής αντοχής [Pearson r=-0,468, p<0,001], ενώ η 

περίμετρος ισχίων με  το τεστ ταχύτητας [Pearson r=-0,352, p<0,001]. 

Στον Πίνακα 26 παρουσιάζεται μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης, με 

εξαρτημένη μεταβλητή την παχυσαρκία. Παρατηρείται ότι η συστηματική λήψη 

πρωινού γεύματος μειώνει 2,26 φορές τον κίνδυνο (odds ratiο-σχετικός λόγος 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων) για παχυσαρκία στα παιδιά, το μορφωτικό επίπεδο 

του πατέρα, σταδιακά μειώνει 2,35 φορές (ανώτερη μόρφωση) και 5,12 φορές 

(ανώτατη μόρφωση) τον κίνδυνο για παχυσαρκία, ενώ οι καθιστικές συνήθειες 

αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση της νόσου (O.R. 0,907). Ο «προστατευτικός» 

ρόλος που το μοντέλο εμφανίζει, για την κατανάλωση γλυκών σνακς, έναντι της 

νόσου (O.R. 2,36),  θα αναλυθεί στη συζήτηση που ακολουθεί. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνοψίζοντας, τα σημαντικότερα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι: 

1. η υψηλή κατανάλωση ακατάλληλων προϊόντων στο σχολείο και η συσχέτιση 

αυτών των προϊόντων με το περιβάλλον (αστικό/αγροτικό), με το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων και με δείκτες φυσικής ικανότητας-όχι όμως και με την 

παχυσαρκία των παιδιών.  

2. η αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας στα παιδιά και η συσχέτιση της με        

το πρωινό, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και την φυσική ικανότητα των 

παιδιών. 

3. η συσχέτιση του Δ.Μ.Σ-περισσότερο από τους υπόλοιπους δείκτες υγείας-με 

τις δοκιμασίες φυσικής ικανότητας και οι διαφορές των δύο φύλων στις 

δοκιμασίες φυσικής ικανότητας 

4. οι σημαντικές διαφορές των δύο φύλων στις σωματομετρήσεις και  στις 

δοκιμασίες φυσικής ικανότητας. 

5.1 Διατροφικές συνήθειες στο σχολείο 
Την παρατήρηση ότι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο σχολείο, έχουν 

αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια (Kafatos et al, 1991), επιβεβαιώνει και η παρούσα 

μελέτη. Η καταγραφή των τροφίμων εντός του σχολείου, παρουσιάζει αυξημένα 

ποσοστά κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων, γλυκών σνακ, πιτών-σάντουιτς και 

αναψυκτικών (Πίνακας 15). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η προέλευση αρκετών 

ακατάλληλων τροφίμων (υψηλής θερμιδικής και χαμηλής θρεπτικής αξίας), είναι το 

ίδιο το σπίτι των παιδιών και όχι το σχολικό κυλικείο, όπως θα περίμενε κανείς. 

Εκτός λοιπόν από την διαπίστωση ότι οι μαθητές έχουν μέσω του σχολικού 

κυλικείου, πρόσβαση σε ακατάλληλα προϊόντα, τα ευρήματα της μελέτης 

συνηγορούν με αυτά των  Bell & Swinburn, (2004), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι 

γονείς των παιδιών συνηθίζουν να γεμίζουν το σχολικό σακίδιο με ανθυγιεινά 

τρόφιμα, πιθανόν λόγω μη επάρκειας χρόνου για να ετοιμάσουν κάτι πιο υγιεινό, ή 

για να ικανοποιήσουν συναισθηματικές ανάγκες δικές τους ή των παιδιών, μέσω της 

παροχής δελεαστικού φαγητού. 

Το περιβάλλον δείχνει να επηρεάζει την κατανάλωση στο σχολείο (Πίνακας 

16), καθώς τα παιδιά των αγροτικών περιοχών εμφανίζονται να προμηθεύονται 

σπανιότερα φαγητό από το σπίτι για να το καταναλώσουν στο σχολείο και προτιμούν 
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την αγορά προϊόντων συχνότερα από το σχολικό κυλικείο, σε σχέση με τα παιδιά των 

αστικών περιοχών. Η παραπάνω διαπίστωση συμφωνεί με αντίστοιχα ευρήματα των 

Kafatos et al, (1991), οι οποίοι παρατηρούν υιοθέτηση ‘δυτικών’ προτύπων 

διατροφής στις αγροτικές περιοχές. Η λήψη φαγητού στο σχολείο από το σπίτι, 

ενδεχομένως προϋποθέτει και μία αυξημένη φροντίδα και επιμέλεια των γονέων για 

την διατροφή των παιδιών (προετοιμασία γεύματος), την οποία φαίνεται να έχουν 

περισσότερο τα παιδιά της πόλης.  

Αρνητική εμφανίζεται η συσχέτιση ανάμεσα στη συνολική κατανάλωση 

ακατάλληλων προϊόντων στο σχολείο (αλμυρά σνακς, σάντουιτς, αναψυκτικά), με τη 

μόρφωση του πατέρα, ενώ η μόρφωση της μητέρας σχετίζεται αρνητικά μόνο με την 

κατανάλωση αναψυκτικών (Πίνακας 20). 

Δεν προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης ανθυγιεινών προϊόντων 

στο σχολείο και παχυσαρκίας των παιδιών. Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση 

με την επικρατούσα αντίληψη, ότι η παχυσαρκία συσχετίζεται με υπερφαγία και 

διατροφή προϊόντων μεγάλης περιεκτικότητας σε ζάχαρη και λίπος. Ωστόσο τα  

ευρήματα της μελέτης συμφωνούν με αυτά των Λυδάκη & συν. 1994, οι οποίοι σε 

μια μελέτη καταγραφής διαιτητικών συνηθειών παχύσαρκων παιδιών, δεν σημείωσαν 

συσχέτιση της παχυσαρκίας με την αναφερόμενη ενεργειακή πρόσληψη και την 

κατανάλωση ζάχαρης. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Manios et al (2004), οι οποίοι δεν 

βρήκαν συσχέτιση μεταξύ της παιδικής παχυσαρκίας και της πρόσληψης ενέργειας ή 

λίπους, αποδίδοντας το γεγονός, σε πρόσφατες μελέτες που ορίζουν πλέον την 

παιδική παχυσαρκία ως αποτέλεσμα, μάλλον μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, 

παρά αυξημένης πρόσληψης ενέργειας.  Επίσης οι Kafatos et al, (1991)-στη διάρκεια 

προγράμματος παρέμβασης με σκοπό την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής-δεν 

παρατήρησαν διαφορές στην προσλαμβανόμενη ενέργεια από την κατανάλωση στο 

σχολείο, ανάμεσα στην ομάδα παρέμβασης και ελέγχου.  

Μια άλλη εξήγηση που μπορεί να δοθεί, είναι ότι παρότι παιδιά 10-15 ετών 

θεωρείται ότι δίνουν αξιόπιστες πληροφορίες σε ερωτήσεις ανάκλησης διατροφικού 

περιεχομένου, οι παχύσαρκοι υποεκτιμούν τις προσλαμβανόμενες ποσότητες 

φαγητού, συγκριτικά με τους φυσιολογικούς (Bantini et al. 1990). Το γεγονός ότι η 

παρούσα μελέτη κατέγραφε συχνότητα και όχι ποσότητα κατανάλωσης, ίσως εξηγεί 

εν μέρει την αδυναμία συσχέτισης της κατανάλωσης με την παχυσαρκία. Σε σχέση με 

διεθνείς μελέτες των Zive et al (2002) σε σχολεία των Η.Π.Α, ή των Griffith et al, 

(2000) στην Μ. Βρετανία, οι οποίες βρίσκουν σημαντικές συσχετίσεις της διατροφής 
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στο σχολείο με την παχυσαρκία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ώρες που 

απασχολούνται οι μαθητές και ο αριθμός των γευμάτων που λαμβάνουν στα εν λόγω 

σχολεία, είναι σημαντικά μεγαλύτερος, από τα αντίστοιχα ελληνικά. Το φαγητό στο 

ελληνικό σχολείο αποτελεί συγκριτικά μικρότερο ποσοστό της συνολικής ημερήσιας 

πρόσληψης τροφής και ενέργειας, και ίσως από μόνο του δεν μπορεί να συσχετιστεί 

με την παχυσαρκία.  

5.2 Επιπολασμός της Παχυσαρκίας 
Ο συνολικός επιπολασμός της παχυσαρκίας (Πίνακας 3) υπολογίστηκε στο 

49,6%, (υπέρβαροι 34,1% και παχύσαρκοι 15,5%). Αναλύοντας τον επιπολασμό ως 

προς το φύλο, τα αγόρια παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό υπέρβαρων (31,4%) 

έναντι των κοριτσιών (37,3%), αλλά υψηλότερο ποσοστό παχύσαρκων (18,6), έναντι 

(11,9) των κοριτσιών. Διαφορά ανάμεσα στον Δ.Μ.Σ. των δύο φύλων δεν 

παρατηρείται.  

Οι Krassas et al, το 2001 σε αντίστοιχο παιδικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, 

εκτίμησαν τον επιπολασμό της παχυσαρκίας σε 22,2 και 4,1% για τους υπέρβαρους 

και παχύσαρκους αντίστοιχα. Σε παρόμοια έρευνα που έλαβε χώρα στο Βόλο το 

2004, οι Manios et al, κατέγραψαν ποσοστό υπέρβαρων 30,3% και παχύσαρκων 

6,7%. Στην περιοχή της Κρήτης, οι Μοσχανδρέα & συν. το 2003, διερευνώντας 

παιδιά αγροτικών περιοχών, εκτίμησαν τον επιπολασμό των υπέρβαρων σε 32% και 

των παχύσαρκων σε 9%. Σε διαχρονική μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2005, οι 

Magkos et al, εκτίμησαν την παχυσαρκία συνολικά σε αγόρια αντίστοιχης ηλικίας 

του Νομού Ηρακλείου, σε 39,6% (26,9% για τους υπέρβαρους και 12,7% για τους 

παχύσαρκους). Σε προγενέστερες μελέτες στην ίδια περιοχή, οι Καφάτος & συν. το 

1998, σημείωσαν συνολικό επιπολασμό παιδικής παχυσαρκίας 33% , ενώ ακόμη 

παλαιότερα-το 1994-οι Λυδάκη  & συν. εκτίμησαν τα  ποσοστά της νόσου στο 39% 

συνολικά.  

Η παρούσα μελέτη, συγκρινόμενη με τις παραπάνω ερευνητικές εργασίες, 

φαίνεται να υπερεκτιμά τον-ούτως ή άλλως-υψηλό επιπολασμό της παιδικής 

παχυσαρκίας. Μια πιθανή εξήγηση για τα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας θα 

μπορούσε να είναι η καταγραφή του σωματικού βάρους των παιδιών της μελέτης.  Η 

μέτρηση του βάρους των μαθητών, φορώντας μόνο εσώρουχα ή χάρτινη ρόμπα, δεν 

ήταν δυνατόν να γίνει σε σχολική τάξη, για αντικειμενικούς λόγους. Η καταγραφή 

του βάρους των παιδιών με ελαφρά ένδυση (χωρίς υποδήματα), μπορεί να θεωρηθεί 
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συστηματικό σφάλμα της μελέτης, χωρίς ωστόσο να έχει αντίκτυπο στην 

υπερεκτίμηση του βάρους και κατ’ επέκταση του Δ.Μ.Σ. των μαθητών. Η μέτρηση 

εξάλλου του Δ.Μ.Σ, των μη συμμετεχόντων μαθητών σε ποσοστό 10% επί του 

δείγματος, δεν έδειξε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων-συμμετέχοντες και μη 

(p=0,946). Ακόμη, μέσω της  παρατήρησης κατά την  έρευνα πεδίου, προκύπτει ότι οι 

μη συμμετέχοντες μαθητές, ήταν μάλλον υπέρβαροι, γεγονός που δύσκολα εξηγεί την 

υπερεκτίμηση της παχυσαρκίας. 

5.3 Πρωινό γεύμα 
Οι σαφείς τάσεις αρνητικής συσχέτισης (Πίνακες 17 & 18) που προέκυψαν 

ανάμεσα στη λήψη πρωινού γεύματος και την παχυσαρκία, συμφωνούν με τα 

ευρήματα των Kafatos et al. (1991) και άλλων ερευνητών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

η έλλειψη πρωινού και προγεύματος είναι παράγοντες παχυσαρκίας, ότι η ενέργεια 

και τα θρεπτικά συστατικά που χάνονται από το πρωινό, δεν αναπληρώνονται στα 

άλλα γεύματα και ότι η μακρόχρονη έλλειψη πρωινού σχετίζεται με συχνότερη 

παθολογική καμπύλη γλυκόζης. Οι παχύσαρκοι τείνουν να παραλείπουν το πρωινό 

γεύμα, πίνουν λιγότερο γάλα και τρώνε λιγότερα δημητριακά σε σχέση με τα παιδιά 

με φυσιολογικό βάρος (Πίνακας 18). Διαφορές στις συνήθειες κατά το πρωινό γεύμα, 

ανάμεσα στα δύο φύλα δεν σημειώθηκαν.  

Τάση αρνητικής συσχέτισης-μη στατιστικά σημαντικής-προέκυψε ανάμεσα στη 

λήψη πρωινού γεύματος και στη σχολική επίδοση (Πίνακας 12), γεγονός που 

ενισχύεται και από τα ευρήματα μελετητών (Wolfe & Campbell, 1993, Pollitt, E. 

1995, Ortega et al. 1998), οι οποίοι διαπίστωσαν φτωχή απόδοση, μειωμένη νοητική 

λειτουργία και έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στα μαθήματα, σε μαθητές που 

συστηματικά απέφευγαν το πρωινό γεύμα.   

5.4 Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο γονέων 
Προγενέστερες μελέτες έχουν καταδείξει ότι ανάμεσα στους προγνωστικούς 

παράγοντες της παιδικής παχυσαρκίας, συγκαταλέγονται γονεϊκά πρότυπα και 

οικογενειακοί παράμετροι, όπως η κοινωνική κατάσταση, το μέγεθος της οικογένειας, 

ο Δ.Μ.Σ, οι καθιστικές ή οι καπνιστικές συνήθειες των γονέων. Στην παρούσα μελέτη 

επιχειρήθηκε η διερεύνηση της παχυσαρκίας των παιδιών με το μορφωτικό και 

επαγγελματικό επίπεδο των γονέων.  Προέκυψε σημαντικά αρνητική συσχέτιση της 

παχυσαρκίας των παιδιών της μελέτης, με το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων 
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(Πίνακες 22 & 23), με τη μόρφωση του πατέρα να υπερέχει, έναντι αυτής της 

μητέρας. Η παρατήρηση ότι όσο μειώνονται τα χρόνια εκπαίδευσης των γονέων, τόσο 

τα παιδιά τείνουν να γίνονται παχύσαρκα, είναι σύμφωνη με τα ευρήματα των Savva 

et al, (2002) και  των Krassas et al, (2001), ο οποίος μάλιστα προτείνει περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος, λόγω των αντιφατικών ευρημάτων που παρουσιάζουν 

αντίστοιχες έρευνες.  

Εκτός της παχυσαρκίας, επιχειρήθηκε και η συσχέτιση της κατανάλωσης στο 

σχολείο με τη μόρφωση και το επάγγελμα των γονέων. Αρνητικά συσχετίστηκε η 

κατανάλωση με τη μόρφωση και το επάγγελμα κυρίως του πατέρα (Πίνακας 21), 

καθώς τα παιδιά με γονείς ανώτερου μορφωτικού επιπέδου και επαγγέλματος, 

φαίνεται να καταναλώνουν συστηματικά, λιγότερο ακατάλληλα προϊόντα στο 

σχολείο.  

5.5 Δείκτες υγείας και φυσικής ικανότητας 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δείκτες φυσικής ικανότητας παρουσίασαν ισχυρές 

αρνητικές συσχετίσεις με τα περισσότερα σωματομετρικά δεδομένα (πλην του ύψους 

και της καρδιακής συχνότητας). Όσον αφορά και τα δύο φύλα, ο Δ.Μ.Σ, βρέθηκε να 

σχετίζεται περισσότερο με τη δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής (Πίνακας 25). 

Δεδομένου ότι το Παλίνδρομο τρέξιμο θεωρείται ο σημαντικότερος-μη 

εργαστηριακός- δείκτης της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ενός οργανισμού και άρα 

μέτρο της βιολογικής του απόδοσης (Κλεισούρας 1991),  προκύπτει αρνητική 

συσχέτιση της παχυσαρκίας και της φυσικής ικανότητας. Η παραπάνω εκτίμηση 

συμφωνεί με τη διαπίστωση των Mamalakis et al (2000) και των Manios et al, 2004, 

οι οποίοι εξετάζοντας πλήθος προγνωστικών παραγόντων για παχυσαρκία, 

κατέδειξαν το τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής (παλίνδρομο τρέξιμο), ως τον 

ισχυρότερα σχετιζόμενο παράγοντα με τη νόσο.  

Όσον αφορά την δοκιμασία της ταχύτητας και της μυϊκής αντοχής 

(αναδιπλώσεις), ο δείκτης περιμέτρου μέσης προς ύψος (WHtR), φαίνεται να 

προβλέπει καλύτερα την φυσική ικανότητα των αγοριών, ενώ στα κορίτσια δεν 

υπάρχει σταθερή τάση, καθώς με την  μυϊκή αντοχή σχετίζεται περισσότερο ο  

Δ.Μ.Σ. και με την ταχύτητα, η περίμετρος των ισχίων (H.C).  

Στατιστικά σημαντικές είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τις 

επιδόσεις τους στις δοκιμασίες φυσικής ικανότητας, με τα αγόρια να υπερτερούν 

καθολικά (Πίνακας 6). Οι Manios et al. (1999), αποδίδουν την υπεροχή αυτή στην 



Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 51

αυξημένη συμμετοχή σε οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες και σε περισσότερες 

ευκαιρίες για άθληση των αγοριών, έναντι των κοριτσιών, γεγονός που έχει να κάνει 

με βαθύτερες κοινωνικές αντιλήψεις των γονέων για τα δύο φύλα.  Οι Mamalakis et 

al (2000) θεωρούν τέλος, ότι η σχέση φυσικής δραστηριότητας και παχυσαρκίας, δεν 

έχει πλήρως κατανοηθεί και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

Η προσπάθεια συσχέτισης των δοκιμασιών φυσικής ικανότητας με την 

κατανάλωση στο σχολείο (Πίνακας 24), δεν εμφάνισε σταθερή τάση, εκτός από την 

δοκιμασία μυϊκής αντοχής η οποία συσχετίστηκε θετικά με την κατανάλωση γλυκών 

σνακ και φρούτων-χυμών και αρνητικά με την κατανάλωση αρτοποιημάτων στο 

σχολείο.     

5.6 Περιορισμοί της μελέτης 
Μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της 

ερευνητικής διαδικασίας και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, δεν ήταν εφικτό να 

αντιμετωπιστούν, αποτελούν τις αδυναμίες της παρούσας μελέτης.  

Κατά τη φάση της δειγματοληψίας, αποκλείστηκαν εκ των προτέρων από το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο, σχολεία με πολύ μικρό αριθμό μαθητών (μονοθέσια και 

διθέσια), για λόγους οι οποίοι αναλύονται εκτενώς στο κεφάλαιο της δειγματοληψίας.   

Προκύπτει συνεπώς ζήτημα δειγματοληπτικού σφάλματος κατά τη συγκεκριμένη 

φάση της δειγματοληψίας, ωστόσο εκτιμάται, ότι δεν επηρεάζει την 

αντιπροσωπευτικότητα της μελέτης, καθώς πρόκειται για μεμονωμένα και μικρά σε 

πληθυσμό σχολεία. 

Το ερωτηματολόγιο για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών και η φόρμα 

καταγραφής της κατανάλωσης στο σχολείο, παρότι αποτελούν τμήματα έγκυρων 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες μελέτες, δεν έχουν σταθμιστεί 

και δεν μπορεί να θεωρηθούν απολύτως έγκυρα εργαλεία. Ωστόσο εκτιμάται ότι η 

διενέργεια πιλοτικής μελέτης και ο έλεγχος της επαναληψιμότητας, μείωσαν σε 

κάποιο βαθμό πιθανά σφάλματα, τα οποία επηρεάζουν την εγκυρότητα της παρούσας 

μελέτης. 

Η καταγραφή του επαγγέλματος των γονέων, έγινε βάσει της  ευρωπαϊκής 

κωδικοποίηση ISCO-88, η εγκυρότητα της οποίας ωστόσο, δεν έχει ελεγχθεί στην 

ελληνική πραγματικότητα, όσον αφορά την αυτοαναφερόμενη δήλωση του 

επαγγέλματος.  
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Η μέτρηση βάρους των μαθητών, φορώντας μόνο εσώρουχα ή χάρτινη ρόμπα, 

δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε σχολική τάξη, για αντικειμενικούς λόγους. Η 

καταγραφή του βάρους των παιδιών με ελαφρά ένδυση (χωρίς υποδήματα), μπορεί να 

θεωρηθεί συστηματικό σφάλμα της μελέτης, χωρίς ωστόσο να έχει αντίκτυπο στην 

υπερεκτίμηση του βάρους και κατ’ επέκταση του Δ.Μ.Σ. των μαθητών. Η μέτρηση 

εξάλλου του Δ.Μ.Σ, μη συμμετεχόντων μαθητών σε ποσοστό 10% επί του δείγματος, 

δεν έδειξε διαφορά μεταξύ τους (p=0,946). Ακόμη, μέσω της  παρατήρησης κατά την  

έρευνα πεδίου, προκύπτει ότι οι μη συμμετέχοντες μαθητές, ήταν μάλλον υπέρβαροι. 

Η χρήση ηλεκτρονικού και όχι υδραργυρικού πιεσόμετρου, για λόγους που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο των σωματομετρήσεων, περιορίζει την αξιοπιστία της 

μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, η οποία ωστόσο, θεωρήθηκε εξ αρχής ότι θα 

εκτιμηθεί ως αδρός δείκτης υγείας των μαθητών.     

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η συχνή κατανάλωση ακατάλληλων τροφίμων από τα παιδιά και μάλιστα στο 

σχολείο, αποτελεί σοβαρό φαινόμενο για όλους (γονείς και εκπαιδευτικούς). 

Δυσάρεστη είναι επίσης η επιβεβαίωση των ανησυχητικών διαστάσεων της παιδικής 

παχυσαρκίας. Οι ανεξέλεγκτες τάσεις του φαινομένου, πρέπει να λειτουργήσουν ως 

«κώδωνας κινδύνου», για την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε 

κάθε επίπεδο, με στόχο την καταπολέμηση της νόσου. Μονόδρομο για την Πολιτεία 

αποτελεί η ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών, με σκοπό τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων παρέμβασης στα πλαίσια της Πρωτογενούς Πρόληψης, όπως αυτή 

ορίζεται από το πνεύμα της Νέας Δημόσιας Υγείας. 

Για να πετύχει οποιαδήποτε παρεμβατική προσπάθεια, απαιτείται πρωτίστως η 

αρωγή των γονέων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οικογένεια η οποία διαμορφώνει 

τις διατροφικές συνήθειες από τη βρεφική ως την ενήλικο ζωή. Επιτακτική ανάγκη 

αποτελεί η αλλαγή του τρόπου ζωής και των προτύπων που οδηγούν στην ανάπτυξη 

της παχυσαρκίας. Το σχολείο, ως επόμενο στάδιο κοινωνικοποίησης, οφείλει να 

αναλάβει μείζονα παρεμβατικό ρόλο, μέσω προγραμμάτων πρόληψης, προαγωγής και 

αγωγής υγείας σε θέματα διατροφής και άσκησης, στα οποία η συμβολή του 

καθηγητή Φυσικής Αγωγής, θεωρείται αναμφισβήτητη. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, 

επιβεβλημένη είναι η συμβολή εξειδικευμένων φορέων-οργανισμών στην εκπόνηση 

επιδημιολογικών μελετών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της νόσου και την 
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καταπολέμηση της. Σε τοπικό-εθνικό επίπεδο, σημαντική είναι η δημιουργία 

κινήτρων και ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα. 

Οι κατάλληλες στρατηγικές από πλευράς δημόσιας υγείας θα πρέπει να 

στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων του πληθυσμού γύρω από τη νόσο και στη 

μείωση της έκθεσης της κοινότητας (εν προκειμένω των παιδιών), σε περιβάλλον που 

ευνοεί την παχυσαρκία (obesogenic environment). Οι δύο άξονες παρεμβάσεων θα 

πρέπει να είναι η αύξηση των επιπέδων της σωματικής δραστηριότητας και η 

βελτίωση-αλλαγή των διατροφικών συνηθειών. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 

Πίνακας 2. Σωματομετρικά χαρακτηριστικά και διαφορές ανά φύλο 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο T-test   [Ν=226] [Ν=194] [Ν=420]  

 
 
 
 
 

Μέση Τιμή ±Τ.Α. [Ν] min max p-value 95% C.I. 

Ηλικία (έτη) 11,8±0,3 11,7±0,3 11,8±0,3 11 12 0,096 -0,02     -0,26 

Βάρος (Kgm) 48,8±11,6 45,5±11,6 49,1±11,6 27 89 0,580 -2,87     -1,61 

Ύψος (m) 0,023 1,49±0,07 1,51±0,07 1,50±0,07 1,30 1,72 -3,11     -0,237 

Δείκτης Μάζας 
Σώματος.(m/kg) 21,7±4,0 21,5±4,0 21,6±4,0 13,6 36,0 0,569 -0,55     -1,00 

Περιφέρεια 
Μέσης (cm) 74,4±10,7 73,8±10,0 74,1±10,4 51 105 0,541 -1,38     -2,63 

Περιφέρεια 
Ισχίων (cm) 84,8±9,3 87,2±9,6 85,9±9,5 62 118 0,011 -4,19      -0,53 

Λόγος Περ. 
Μέσης/Περ. 
Ισχίων (m) 

0,87±0,06 0,84±0,05 0,8±0,06 0,60 1,22 <0,001 0,01      0,04 

Λόγος Περ. 
Μέσης/Ύψος 

(m) 
0,49±0,06 0,48±0,05 0,49±0,06 0,36 0,69 0,122 -0,00      0,02 

Συστολική 
Πίεση (mmHg) 108,7±15,0 108,2±15,4 108,4±15,2 67,6 151,0 0,729 -2,43      3,46 

Διαστολική 
Πίεση (mmHg) 70,1±12,9 67,4±11,7 68,9±12,5 90,6 116,0 0,028 0,29      5,12 

Καρδιακή 
Συχνότητα 
(σφ/min) 

83,7±11,3 88,1±11,2 85,7±11,4 54,0 123,0 <0,001 -6,65     -2,28 
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Πίνακας  3. Κατανομή Παχυσαρκίας* και διαφορές ανά φύλο 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
[Ν=226] [[Ν=193] [Ν=419]  Chi-

square Συχνότητα (%) df p-value 
Φυσιολογικό 113 (50) 98 (50,8) 211 (50,4)    Βάρος 

Υπέρβαροι 71 (31,4) 72 (37,3) 143 (34,1) 4,053 2 0,132 

Παχύσαρκοι 42 (18,6) 23 (11,9) 65 (15,5)    

 
 

*Βάσει κριτηρίων Cole et al, 2000 

 
 
 

 
Πίνακας 4. Δείκτης Μάζας Σώματος*  των Μη Συμμετεχόντων και διαφορές ανά φύλο 

Mann- Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Whitney [Ν=24] [[Ν=18] [Ν=42]  T-test Test 
p-value Μέση Τιμή ±Τ.Α. 

Δείκτης Μάζας 
Σώματος 22,7±5,1 20,2±2,6 21,7±4,3 0,068 0,147 

 
 

*Βάσει κριτηρίων Cole et al, 2000 

 
 
 
 
Πίνακας 5. Διαφορές στον Δ.Μ.Σ*  Συμμετεχόντων και Μη Συμμετεχόντων 

Μη Mann- Συμμετέχοντες Συμμετέχοντες Whitney [Ν=419]  [Ν=42] Test T-test  
p-value  Μέση Τιμή ±Τ.Α. 

Δείκτης Μάζας 
Σώματος 21,6±4,0 21,7±4,3 0,946 0,901 

 *Βάσει κριτηρίων Cole et al, 2000 



Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 64

Πίνακας 6. Δείκτες Φυσικής Ικανότητας (Eurofit tests) και διαφορές ανά φύλο 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο T-test [Ν=190] [Ν=413] [Ν=223]  
Μέση Τιμή ±Τ.Α. [Ν] p-value 95% C.I. min max 

Παλίνδρομο 
Τρέξιμο 
Αντοχής 

 
 
 Πίνακας 7. Κατανομή Μορφωτικού Επιπέδου Γονέων 

 
 
 
Πίνακας 8. Κατανομή Επαγγέλματος Γονέων 
 

 
 
 
 
 
 

26.6±14.7 20.7±10.9 23.9±13.4 5 80 <0,001 3,37      8,49 

Παλίνδρομο 
Τέστ 

Ταχύτητας  
22.2±1.5 23.6±2.1 22.9±1.9 <0,001 19.0 30.1 -1.75     -1.03 

Τεστ Μυϊκής 
Αντοχής 

(Αναδιπλώσεις)  
19.0±5.6 16.9±5.8 18.0±5.8 0 40 <0,001 0,94      3,16 

≤ 6 χρόνια Εκπ/σης 7-12 χρόνια Εκπ/σης >12 χρόνια Εκπ/σης 
 

Συχνότητα (%) [Ν] 

Μόρφωση Πατέρα 123 (32,6) 194 (51,5) 60 (15,9) [Ν=377] 

Μόρφωση Μητέρας 79 (21) 229 (60,7) 69 (18,3) [Ν=377] 

Επαγγελματίες- Υπάλληλοι- Άνεργοι- Διευθυντικά 
στελέχη 

Μη 
χειρώνακτες 

Χειρώνακτες Οικιακά  

Συχνότητα  (%)   [Ν] 
Επάγγελμα 
Πατέρα 45 (12,1) 152 (41) 172 (46,4) 2 (0,5) 
[Ν=371] 

Επάγγελμα 
Μητέρας 40 (10,7) 172 (46,1) 25 (6,7) 136 (36,4) 
[Ν=373] 
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Πίνακας 9. Συχνότητα συμπτωμάτων άσθματος, ρινίτιδας και εποχιακής ρινίτιδας ανά φύλο  
 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο  
[Ν=197] [Ν=188] [Ν=385]   

 Συχνότητα  (%)  [Ν] 
 

Άσθμα  
34 (17,3) 29 (15,4) 63 (16,4) ( οποτεδήποτε στο 

παρελθόν) 
 
 
 Άσθμα 11 (5,6) 10 (5,3) 21 (5,5)  (τελευταίοι 12 μήνες) 
 

Άσθμα  22 (11,1) 18 (9,6) 40 (10,4) 
(διάγνωση από ιατρό)  

Ρινίτιδα  
 38 (19,2) 29 (15,4) 67 (17,4)  ( οποτεδήποτε στο 

παρελθόν)  
 Ρινίτιδα 33(16,8) 27 (14,4) 60 (15,6)  (τελ. 12 μήνες) 
 
 Εποχιακή Ρινίτιδα 16 (8,1) 7(3,7) 23 (6,1) 
 

 
Πίνακας 10. Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου, ανά φύλο 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
[Ν=226] [Ν=194] [Ν=420]  

Συχνότητα  (%)  [Ν] 

Λήψη πρωινού 185 (81,9) 150 (77,3) 335 (79,8) 

134 (69,1) 297 (70,7) Γάλα 163 (72,1) 

76 (33,6) 53 (27,3) 129 (30,7) Δημητριακά 

41 (18,1) 25 (12,9) 66 (15,7) Χυμοί-Φρούτα 

Ψωμί με βούτυρο και μέλι 
ή μαρμελαδα-Κέικ 60 (26,5) 36 (18,6) 96 (22,9) 

Κατανάλωση Φαγητού στο 
σχολείο 220 (97,3) 192 (99) 412 (98,1) 

Κατανάλωση 105 (46,5) 98 (50,3) 203 (48,3) Τροφίμων από το σπίτι 

Αγορά 180 (79,6) 160 (82,5) 340 (81) Τροφίμων από το κυλικείο 
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Πίνακας 11. Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου και 
συσχέτιση με αστική και αγροτική περιοχή 

Αστική Αγροτική 
[Ν=157] [Ν=263]  Chi-

square Συχνότητα  (%)  [Ν] df p-value 

Λήψη πρωινού 206 (78,3) 129 (82,2) 

Γάλα 185 (75,3) 112 (71,3) 

Δημητριακά 83 (31,6) 46 (29,3) 

Μ.Σ.Σ.* 
Χυμοί-Φρούτα 42 (16) 24 (15,3) 

Ψωμί με βούτυρο και 
μέλι ή μαρμελαδα-

Κέικ 
59 (22,4) 37 (23,6) 

Κατανάλωση 
Φαγητού στο σχολείο 257 (97,7) 155 (98,7) 

Κατανάλωση 
Τροφίμων από το 

σπίτι 
9,023 0,003 142 (54) 61 (38,9) 1 

Αγορά 
Τροφίμων από το 

κυλικείο 
26,136 <0,001 193 (73,4) 147 (93,6) 1 

 
*Μη Στατιστικά Σημαντικές Διαφορές 

 
 
 
Πίνακας 12. Συσχέτιση της λήψης πρωινού γεύματος με την σχολική επίδοση 

Βαθμός 5 6 7 8 9 10
Chi-

square df p- value
Λήψη 
πρωινού 
γεύματος

3 (0,9) 8 (2,4) 29 (8,7) 84 (25,2) 83 (24,9) 126 
(37,8) 7,761 5 0,171

Σχολική επίδοση 

Συχνότητα (%)
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Πίνακας 13. Ποσοτική Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου και 
διαφορές ανά φύλο 

Πίνακας 13. Ποσοτική Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου και 
διαφορές ανά φύλο 

  
 
  
  
  
  

Πίνακας 14. Ποσοτική Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου και 
διαφορές ανά περιοχή 

Πίνακας 14. Ποσοτική Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου και 
διαφορές ανά περιοχή 

  
  
  

Αγόρια Αγόρια 
[Ν=226] [Ν=226] 

ΚορίτσιαΚορίτσια
[Ν=194] [Ν=194] 

Σύνολο Σύνολο 
[Ν=420] [Ν=420]   T-test T-test 

  
Μέση Τιμή ±Τ.Α. [Ν] Μέση Τιμή ±Τ.Α. [Ν] min mamin max x p-value p-value 95% C.I. 95% C.I. 

 *Μη Στατιστικά Σημαντικές Διαφορές 

 

Κατανάλωση 
Χρημάτων για 

φαγητό στο σχολείο 
(€/ημέρα) 

Αγορά  Τροφίμων 
από το κυλικείο 

(φορές/εβδομάδα) 

Λήψη πρωινού 
(φορές/εβδομάδα) 

 
Κατανάλωση 

Τροφίμων από το 
σπίτι 

(φορές/εβδομάδα) 

3,5±1,9 3,5±2,0 3,5±2,0 0 5 

1,6±1,9 1,6±1,9 1,6±1,9 0 5 

3,1±2,0 3,2±1,8 3,2±1,9 0 5 

Μ.Σ.Σ.* 

1,7±1,3 1,4±0,9 1,5±1,2 0 10 0,041 0,010 – 0,482 

Αστική 
[Ν=263] 

Αγροτική 
[Ν=157] T-test 

 
Μέση Τιμή ±Τ.Α. [Ν] p-value 95% C.I. 

 

Κατανάλωση 
Χρημάτων για 

φαγητό στο σχολείο 
(€/ημέρα) 

Αγορά  Τροφίμων 
από το κυλικείο 

(φορές/εβδομάδα) 

Λήψη πρωινού 
(φορές/εβδομάδα) 

 
Κατανάλωση 

Τροφίμων από το 
σπίτι 

(φορές/εβδομάδα) 

2,80 3,

1,96 1,

1,57 1,

3,48 3,67 

87 

15 

61 

<0,001 

<0,001 

Μ.Σ.Σ.* 

Μ.Σ.Σ.* 

-1,449, -0,705 

0,431- 1,196 
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Πίνακας 15. Κατανομή κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, ανά προέλευση προϊόντων  
  

Χαμηλή1 Υψηλή2 Χαμηλή1 Υψηλή2 Χαμηλή1 Υψηλή2

Αρτοποιήματα 351 (83,6) 69 (16,4) 353 (84) 67 (16) 284 (67,6) 136 (32,4)

Πίτες-Σάντουιτς 246 (58,6) 174 (41,4) 329 (78,3) 91 (21,7) 173 (41,2) 247 (58,8)

Αλμυρά Σνακ 369 (87,9) 51 (12,1) 309 (73,6) 111 (26,4) 265 (63,1) 155 (36,9)

Γλυκά Σνακ 257 (61,2) 165 (38,8) 132 (31,4) 288 (68,6) 70 (16,7) 350 (83,3)

Ξηροί καρποί 407 (96,9) 13 (3,1) 349 (83,1) 71 (16,9) 336 (80) 84 (20)

Γαλακτοκομικά 371 (88,3) 49 (11,7) 191 (45,5) 229 (54,5) 161 (38,3) 259 (61,7)

Φρούτα- Χυμοί 306 (72,9) 114 (27,1) 119 (28,3) 301 (71,7) 78 (18,6) 342 (81,4)

Αναψυκτικά 371 (88,3) 49 (11,7) 328 (78,1) 92 (21,9) 279 (66,4) 141 (33,6)

Νερό 301 (71,7) 119 (28,3) 224 (53,3) 196 (46,7) 106 (25,2) 341 (74,8)

Σχολικό Κυλικείο Εκτός Σχολικού Κυλικείου* Συνολική

Συχνότητα  (%)

 
 
 
 
 

*(από το σπίτι ή κάπου αλλού) 
1: Κατανάλωση 0-2φορές/εβδομάδα 
2: Κατανάλωση >3 φορές/εβδομάδα 
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#Πίνακας 16. Κατανομή κατανάλωσης  ανά προέλευση προϊόντων και συσχετίσεις με αστική και αγροτική περιοχή   

Αστική 
[N=263]

Αγροτική 
[N=157]

Αστική 
[N=263]

Αγροτική 
[N=157]

Αστική 
[N=263]

Αγροτική 
[N=157]

Αρτοποιήματα 29 (11) 40 (25,5) 14,954 1 <0,001 46 (17,5) 21, (13,4) 1,241 1 0,265 75 (28,5) 61 (38,9) 4,797 1 0,029

Πίτες-Σάντουιτς 100 (38) 74 (47,1) 3,363 1 0,067 60 (22,8) 31 (19,7) 0,545 1 0,46 149 (56,7) 98 (62,4) 1,349 1 0,245

Αλμυρά Σνακ 27 (10,3) 24 (15,3) 2,323 1 0,127 72 (27,4) 39 (24,8) 0,325 1 0,569 96 (36,5) 59 (37,6) 0,049 1 0,825

Γλυκά Σνακ 106 (40,3) 57 (36,3) 0,662 1 0,416 178 (67,7) 110 (70,1) 0,259 1 0,611 223 (84,8) 127 (80,9) 1,076 1 0,301

Ξηροί καρποί 10 (3,8) 3 (1,9) 1,173 1 0,279 44 (16,7) 27 (17,2) 0,015 1 0,902 54 (20,5) 30 (19,1) 0,125 1 0,724

Γαλακτοκομικά 26 (9,9) 23 (14,6) 2,165 1 0,141 151 (57,4) 78 (49,7) 2,371 1 0,124 167 (63,5) 92 (58,6) 0,998 1 0,318

Φρούτα- Χυμοί 48 (18,3) 66 (42) 28,131 1 <0,001 198 (75,3) 103 (65,6) 4,537 1 0,033 212 (80,6) 130 (82,8) 0,313 1 0,576

Αναψυκτικά 27 (10,3) 22 (14) 1,339 1 0,247 53 (20,2) 39 (24,8) 1,263 1 0,261 80 (30,4) 61 (38,9) 3,137 1 0,077

Νερό 63 (24) 56 (35,7) 6,644 1 0,011 135 (51,3) 61 (38,9) 6,151 1 0,013 197 (74,9) 117 (74,5) 0,008 1 0,93

Σχολικό Κυλικείο Εκτός Σχολικού Κυλικείου* Συνολική

Συχνότητα  (%) Συχνότητα  (%) Συχνότητα  (%)
Chi-

square df p-value
Chi-

square p-valuedf p-value
Chi-

square df

 
 # (υψηλή: >3 φορές/εβδομάδα) 

*(από το σπίτι ή κάπου αλλού) 
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Πίνακας 17. Ποσοτική Κατανομή Συνηθειών κατά το Πρωινό γεύμα και κατά τις ώρες του σχολείου και διαφορές ανά κατηγορία βάρους 
 

Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
[Ν=98] [211] [Ν=71] [Ν=72] [143] [Ν=42] [Ν=23]

f df p-value

Λήψη πρωινού 
(φορές/εβδομάδα) 3,7±1,9 3,5±1,9 3,3±2,1 3,4±2,0 3,2±2,0 3,0±2,2 3,885 2 0,021
Κατανάλωση 

Τροφίμων από το 
σπίτι 

(φορές/εβδομάδα) 1,6±1,9 2,1±2,1 1,4±1,7 1,7±1,9 1,4±1,9 1,4±1,9

Αγορά  Τροφίμων 
από το κυλικείο 

(φορές/εβδομάδα) 3,1±1,9 3,0±2,0 3,4±1,7 3,2±1,9 3,3±2,0 3,2±2,0
Κατανάλωση 
Χρημάτων για 
φαγητό στο 

σχολείο (€/ημέρα) 1,6±1,3 1,6±1,3 1,4±0,8 1,5±1,1 1,7±1,0 1,5±0,91,2±0,5

[Ν=113]

1,4±1,9 1,8±2,0 1,6±2,0

3,1±1,9 3,1±1,9 2,9±1,0

Φυσιολογικό βάρος Υπέρβαροι Παχύσαρκοι

Αγόρια

Μ.Σ.Σ.**

One-way Anova
Σύνολο

[65]
Μέση Τιμή ±Τ.Α.

3,7±1,9 3,8±1,9 2,5±2,3

1,7±1,5 1,5±1,1  
 
 *Βάσει κριτηρίων Cole et al, 2000 
 **Μη Στατιστικά Σημαντικές Διαφορές 
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Πίνακας 18. Κατανομή συνηθειών κατά το πρωινό γεύμα ανά κατηγορία βάρους* και συσχέτιση τους με την παχυσαρκία 
 

Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
[Ν=98] [211] [Ν=71] [Ν=72] [143] [Ν=42] [Ν=23] [65] Chi-

square

93 (50,3) 81 (54,4) 174 (52,1) 60 (32,4) 55 (36,9) 115 (34,4) 32 (17,3) 13 (8,7) 45 (13,5) 5,449 2 0,066

85 (52,1) 69 (51,9) 154 (52,0) 52 (31,9) 52 (39,1) 104 (35,1) 26 (16,0) 12 (9,0) 38 (12,8) 5,509 2 0,064

37 (48,7) 65 (46,4) 70 (54,3) 27 (35,5) 15 (28,3) 42 (32,6) 12 (15,8) 5 (9,4) 17 (13,2)

22 (53,7) 15 (60,0) 37 (56,1) 10 (24,4) 8 (32,0) 18 (27,3) 9 (22,0) 2 (8,0) 11 (16,7)

33 (55,) 22 (61,1) 55 (57,3) 14 (23,3) 12(33,3) 26 (27,1) 13 (21,7) 2 (5,6) 15 (15,6)

111 (50,5) 96 (50,3) 207 (50,4) 68 (30,9) 72 (37,7) 140 (34,1) 41 (18,6) 23 (12,0) 64 (15,6)

48 (45,7) 53 (54,6) 101 (50,0) 39 (37,1) 34 (35,1) 73 (36,1) 18 (17,1) 10 (10,3) 28 (13,9)

91 (50,6) 78 (49,1) 169 (49,9) 56 (31,1) 63 (39,6) 119 (35,1) 33 (18,3) 18 (11,3) 51 (15,0)

Παχύσαρκοι
            Αγόρια

            [Ν=113]

Κατανάλωση 
Φαγητού στο 

σχολείο

Λήψη πρωινού

Φυσιολογικό βάρος Υπέρβαροι

df

Μ.Σ.Σ.**

p-value

Αγορά Τροφίμων 
από το κυλικείο

Κατανάλωση 
Τροφίμων από το 

σπίτι

Ψωμί με βούτυρο και 
μέλι ή μαρμελαδα-Κέικ

Δημητριακά

Γάλα

Συχνότητα (%)

Χυμοί-Φρούτα

 
  
 *Βάσει κριτηρίων Cole et al, 2000 

**Μη Σημαντικές Συσχετίσεις   
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Πίνακας 19.  Κατανομή συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, ανά κατηγορία βάρους* και συσχέτιση της με την παχυσαρκία 

Chi-square df p-value

Αρτοποιήματα 0,537 2 0,764

Πίτες-Σάντουιτς 0,519 2 0,771

Αλμυρά Σνακ 9,044 2 0,011

Γλυκά Σνακ 6,378 2 0,041

Ξηροί καρποί 1,446 2 0,485

Γαλακτοκομικά 0,514 2 0,773

Φρούτα- Χυμοί 2,614 2 0,271

Αναψυκτικά 3,578 2 0,167

Νερό 0,674 2 0,714

20 (14,7)

Φυσιολογικό βάρος 
[N=211]

Υπέρβαροι 
[N=143]

Παχύσαρκοι [N=65]

Συχνότητα (%)

49 (14)

24 (28,6) 14 (16,7)

128 (51,8) 82 (33,2) 37 (15)

87 (56,1) 39 (25,2) 29 (18,7)

26 (18,4)

109 (34,8) 50 (16)

91 (35,1) 38 (14,7)

113 (33,1) 52 (14,7)

75 (53,2)

154 (49,2)

72 (52,9) 44 (32,4)

185 (52,9)

46 (54,8)

130 (50,2)

178 (52,2)

40 (28,4)

116 (33,1)

 
 

*Βάσει κριτηρίων Cole et al, 2000  
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Πίνακας 20. Συσχέτιση της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

έως 6 χρόνια 
εκπ/σης

7-12 χρόνια 
εκπ/σης

πάνω από 12 
χρόνια εκπ/σης

Chi-square df p-value

Αλμυρά σνακ 54 (43,9) 74 (38,1) 12 (20) 10,044 2 0,007

Πίτες & Σάντουιτς 81 (65,9) 117 (60,3) 26 (43,3) 8,614 2 0,013

Αρτοποιήματα 50 (40,7) 57 (29,4) 16 (26,7) 5,502 2 0,064

Αναψυκτικά 53 (43,1) 61 (31,4) 10 (16,7) 13,135 2 0,001

έως 6 χρόνια 
εκπ/σης

7-12 χρόνια 
εκπ/σης

πάνω από 12 
χρόνια εκπ/σης

Αναψυκτικά 37 (46,8) 72 (31,4) 14 (20,3) 12,181 2 0,002

Μόρφωση Πατέρα [N=377]

Συχνότητα (%)

Μόρφωση Μητέρας [N=377]

Συχνότητα (%)

 
 

 
 

Πίνακας 21. Συσχέτιση της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, με το επάγγελμα του πατέρα 

Άνεργοι Χειρώνακτες Υπάλληλοι Στελέχη
Chi-square df p-value

Αλμυρά σνακ 1 (50) 75 (43,6) 54 (35,5) 12 (26,7) 5,237 3 0,155
Αρτοποιήματα 1 (50) 65 (37,8) 47 (30,9) 9 (20) 5,792 3 0,122
Αναψυκτικά 1 (50) 69 (40,1) 44 (28,9) 10 (22,2) 7,615 3 0,055

Επάγγελμα Πατέρα [N=371]

Συχνότητα (%)

 

Δημόσια
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Πίνακας22. Συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου του Πατέρα με την παχυσαρκία των παιδιών 
 

Φυσιολογικό 
βάρος [Ν=188]

Υπέρβαροι 
[Ν=130]

Παχύσαρκοι 
[Ν=58]

Chi-square df p-value

έως 6 χρόνια 
εκπ/σης [Ν=123] 56 (45,5) 37 (30,1) 30 (24,4)

7-12 χρόνια εκπ/σης 
[Ν=193] 98 (50,8) 71 (64,8) 24 (12,4)

>12 χρόνια εκπ/σης 
[Ν=60] 34 (56,7) 22 (36,7) 4 (6,7)

0,013

Συχνότητα (%) [Ν]

Μ
όρ
φω

ση
 Π
ατ
έρ
α

12,627 4

 
 
 

Πίνακας 23. Συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου της Μητέρας με την παχυσαρκία των παιδιών 

Φυσιολογικό 
βάρος [Ν=185]

Υπέρβαροι 
[Ν=131]

Παχύσαρκοι 
[Ν=60]

Chi-square df p-value

έως 6 χρόνια 
εκπ/σης [Ν=79] 32 (40,5) 25 (31,6) 22 (27,8)

7-12 χρόνια εκπ/σης 
[Ν=228] 117 (51,3) 79 (34,6) 32 (14)

>12 χρόνια εκπ/σης 
[Ν=69] 36 (52,2) 27 (39,1) 6 (8,7)

0,018

Συχνότητα (%) [Ν]

Μ
όρ
φω

ση
 Μ

ητ
έρ
ας

11,951 4
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Πίνακας 24. Συσχέτιση της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων στο σχολείο, με τις δοκιμασίες φυσικής ικανότητας 
 

Παλίνδρομο Τρέξιμο 
Αντοχής

Παλίνδρομο Τέστ 
Ταχύτητας Τεστ Μυϊκής Αντοχής 

Αρτοποιήματα -0,020 [0,682] 0,032 [0,522] -0,135 [0,006]

Πίτες-Σάντουιτς 0,061 [0,214] -0,010 [0,835] 0,013 [0,785]

Αλμυρά Σνακ -0,024 [0,623] -0,023 [0,643] 0,001 [0,983]

Γλυκά Σνακ 0,042 [0,394] -0,061 [0,216] 0,106 [0,032]

Ξηροί καρποί 0,016 [0,746] -0,027 [0,589] 0,091 [0,064]

Γαλακτοκομικά -0,019 [0,708] 0,017 [0,726] 0,019 [0,702]

Φρούτα- Χυμοί 0,066 [0,281] -0,057 [0,248] 0,100 [0,042]

Αναψυκτικά 0,039 [0,426] -0,027[0,578] 0,021 [0,666]

Νερό -0,018 [0,721] -0,036 [0,463] 0,008 [0,874]

r [p-value]
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Πίνακας 25. Συσχέτιση των σωματομετρικών στοιχείων, με τους δείκτες φυσικής ικανότητας 

 Παλίνδρομο Τρέξιμο 
Αντοχής 

Παλίνδρομο Τέστ Τεστ Μυϊκής 
 Ταχύτητας   Αντοχής  

Αγόρια [Ν=226] 

 r p-value r p-value r p-value 

Ύψος 0,040 0,554 -0,034 0,613 -0,012 0,860 

 
 

Βάρος -0,391 <0,001 -0,255 <0,001 -0,193 0,004 

Δείκτης Μάζας Σώματος (m/kg2) -0,512 <0,001 -0,328 <0,001 -0,228 0,001 

Περιφέρεια Μέσης. (cm) -0,445 <0,001 -0,354 <0,001 -0,287 <0,001 
Περιφέρεια Ισχίων (cm) -0,452 <0,001 -0,352 <0,001 -0,248 <0,001 

Λόγος Περ. Μέσης/Περ. Ισχίων. (m) -0,169 0,012 -0,173 0,010 -0,163 0,015 

Λόγος Περ. Μέσης/Ύψος (m) -0,495 <0,001 -0,395 <0,001 -0,306 <0,001 

Συστολική Πίεση (mmHg) -0,304 <0,001 -0,169 0,011 -0,176 0,008 

Διαστολική Πίεση (mmHg) -0,316 <0,001 -0,204 0,002 -0,295 0,001 

Καρδιακή Συχνότητα (σφ/min) -0,055 0,117 -0,017 0,802 -0,064 0,345 

Κορίτσια [Ν=194] 

 r p-value r p-value r p-value 

Ύψος -0,055 0,456 -0,055 0,452 -0,171 0,018 

Βάρος -0,360 <0,001 -0,262 <0,001 -0,433 <0,001 
Δείκτης Μάζας Σώματος (m/kg2) -0,436 <0,001 -0,321 <0,001 -0,468 <0,001 

Περιφέρεια Μέσης. (cm) -0,361 <0,001 -0,267 <0,001 -0,435 <0,001 

Περιφέρεια Ισχίων (cm) -0,359 <0,001 -0,352 <0,001 -0,386 <0,001 
Λόγος Περ. Μέσης/Περ. Ισχίων. (m) -0,143 -0,243 0,001 0,051 -0,000 0,995 

Λόγος Περ. Μέσης/Ύψος (m) -0,383 0,000 -0,280 <0,001 -0,417 <0,001 
Συστολική Πίεση (mmHg) -0,228 0,002 -0,240 <0,001 -0,388 <0,001 
Διαστολική Πίεση (mmHg) -0,204 0,005 -0,288 <0,001 -0,304 <0,001 
Καρδιακή Συχνότητα (σφ/min) -0,130 0,075 -0,051 0,491 -0,158 0,030 
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Πίνακας 26.  Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης* με εξαρτημένη μεταβλητή την παχυσαρκία  

O.R.** Exp(B) df p-value

Λήψη Πρωινού Γεύματος 2,26 0,441 1 0,027 0,213 0,912

Καθιστικές συνήθειες 0,907 1,102 1 0,041 1,004 1,209

7-12 χρ. Έκπ/σης πατέρα 2,35 0,425 1 0,011 0,22 0,821

>12 χρ. Έκπ/σης πατέρα 5,12 0,195 1 0,006 0,06 0,632

Συνολική κατανάλωση σνακς 2,36 0,422 1 0,033 0,191 0,932

95% C.I.

 
 
 
 

 

 * logistic regression με backward analysis. Στο 1ο βήμα χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές: φύλο, πρωινό, 
καθιστικές συνήθειες, μόρφωση πατέρα, μόρφωση μητέρας, συστηματική άθληση, συνολική κατανάλωση γλυκών 
σνακ, συνολική κατανάλωση φρούτων-χυμών 
** οι τιμές O.R. εκφράζουν την έλλειψη παχυσαρκίας  

 
 

Πίνακας 27. Όρια παχυσαρκίας (cut-off points) ανά ηλικία και φύλο, Cole et al, 2000, BMJ 

Ηλικία (έτη) Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια
2 18,41 18,02 20,09 19,81

2,5 18,13 17,76 19,8 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36

3,5 17,69 17,4 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,3 19,17

5,5 17,45 17,2 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,6 21,57

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,1 19,07 22,77 22,81

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24 24,11

10,5 20,2 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,1 25,42

11,5 20,89 21,2 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67

12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76

13,5 22,27 22,98 27,25 28,2
14 22,62 23,34 27,63 28,57

14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,3 29,11

15,5 23,6 24,17 28,6 29,29
16 23,9 24,37 28,88 29,43

16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,7 29,41 29,69

17,5 24,73 24,85 29,7 29,84
18 25 25 30 30

Δ.Μ.Σ. 25 kg/m² Δ.Μ.Σ. 30 kg/m²
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Γραφήματα 

65
15,51%
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34,13%

211
50,36%

Παχύσαρκοι
Υπέρβαροι

Φυσιολογικό
βάρος

Ποσοστά παχυσαρκίας των μαθητών της μελέτης

 
Γράφημα 5. Ποσοστά παχυσαρκίας των μαθητών της μελέτης, (Κριτήρια, Cole et al, 2000, BMJ 
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Γράφημα 6. Δ.Μ.Σ. των μαθητών της μελέτης 
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Γράφημα 7. Κατανομή μορφωτικού επιπέδου πατέρα 
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Γράφημα 8. Κατανομή μορφωτικού επιπέδου μητέρας 
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Γράφημα 9. Διαφορές των δύο φύλων στη δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής 
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Γράφημα 10. Διαφορές των δύο φύλων στη δοκιμασία ταχύτητας 
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Γράφημα 11. Διαφορές των δύο φύλων στη δοκιμασία μυϊκής αντοχής αντοχής (αναδιπλώσεις) 
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Παράρτημα 
 

1. Ερωτηματολόγιο Συνηθειών Διατροφής και Φόρμα καταγραφής κατανάλωσης στο σχολείο 

2. Ερωτηματολόγιο για τις Καθιστικές συνήθειες 

3. Ερωτηματολόγιο για την Κοινωνικότητα στο σχολείο 

4. Ερωτηματολόγιο για την Φυσική δραστηριότητα 

5. Συμφωνητικό Αποδοχής και Ερωτηματολόγιο Γονέων 

6. Ενημερωτικό σημείωμα προς τους Γονείς για το περιεχόμενο της έρευνας 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 
  

 

 
 

Δημογραφικά Στοιχεία Μαθητή: 
 

Κωδικός:   

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………….. 

Φύλο:  Άρρεν    Θήλυ  
Ηλικία:……………………...  

Σχολείο:...................................................................................... 
Ημερομηνία:............................................................................... 
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Α) Ερωτήσεις για τη Διατροφή στο Σχολείο: 
1) Τρως πρωινό στο σπίτι, πριν ξεκινήσεις για το σχολείο;              ΝΑΙ      ΟΧΙ  

2)   Αν ΝΑΙ, πόσες φορές την εβδομάδα;………………………………………… 

3) Τι περιλαμβάνει το πρωινό σου;        

α) Γάλα      β) Χυμό      γ) Δημητριακά      δ) Ψωμί με βούτυρο και μέλι ή μαρμελάδα  
ε) Φρούτα       στ) κέικ       ζ) Άλλο:………………………………………………………..... 

4)Τρως ή πίνεις κάτι, όση ώρα βρίσκεσαι στο σχολείο;                      ΝΑΙ      ΟΧΙ  

5) Παίρνεις μαζί σου για το σχολείο, φαγητό από το σπίτι;                ΝΑΙ      ΟΧΙ  
5.1) Αν ναι, πόσες φορές την εβδομάδα;…………… 
6) Ψωνίζεις από το κυλικείο του σχολείου;                                         ΝΑΙ      ΟΧΙ  

6.1) Αν ναι, πόσες φορές την εβδομάδα;…………… 
7) Πόσα χρήματα ξοδεύεις την ημέρα, για φαγητό στο σχολείο;………………€ 

 
8) Κατάγραψε ποια από τα παρακάτω τρόφιμα καταναλώνεις και πόσες φορές την εβδομάδα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια που βρίσκεσαι στο σχολείο. 
Σημείωσε επίσης, από πού προμηθεύεσαι αυτά τα τρόφιμα.  

Συχνότητα Κατανάλωσης Προέλευση  
Είδος Τροφίμου 

Π
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π
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1 

φ
ορ

ά/
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α 
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Π
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έ 
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ό 
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π
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ύ 
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φ
ορ
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/ 
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δο

μά
δα

 

1-
2 
φ
ορ

ές
/ 
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μά
δα

 

Α
π
ό 
το

 
Σχ

ολ
ικ
ό 

κυ
λι
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ίο

 

Α
π
ό 
το

 
Σπ

ίτ
ι 

       Σνακς: Γαριδάκια, 

Πατατάκια κ.α. 

 

 

         Σοκολάτες, 

Γκοφρέτες κ.α. 

         Μπισκότα, 

Κρουασάν 

         Καραμέλες, 

Γλυφιτζούρια 

         Παγωτά 

        Πίτες: Τυρόπιτες, 

Ζαμπονόπιτες, 

Λουκανόπιτες, 

Σπανακόπιτες κ.α. 
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Συχνότητα Κατανάλωσης Προέλευση  
Είδος Τροφίμου 
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  Π
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έ 

        Είδη Άρτου: Κουλούρια, 

Κριτσίνια, 

Ψωμάκια, 

Τσουρέκια κ.α. 

        Σάντουιτς: Σάντουιτς με τυρί 

και ζαμπόν, 

Πίτσες, Τοστ 

        Ποτά: Αναψυκτικά 

         Χυμοί 

         Νερό 

        Γαλακτο-κομικά: Γάλα Άσπρο 

         Γάλα Κακάο 

         Γιαούρτια 

        Φρούτα: Μήλα, Μπανάνες, 

Πορτοκάλια κ.α. 

        Φυσικοί  Χυμοί: 

        Κέικ: 

        Ντόνατς: 

        Ποπ-κόρν: 

        Ξηρούς καρπούς: 

        Τσίχλες: 

        1) Άλλα τρόφιμα: 
2)         (ανάφερε αναλυτικά) 

        3) 
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Β) Ερωτήσεις για τις απογευματινές συνήθειες: 
 

1) Πόσες ώρες περίπου την ημέρα παρακολουθείς τηλεόραση (συμπεριλαμβανομένου  του βίντεο) στον ελεύθερο 
χρόνο σου; 

 
(Δευτέρα έως Παρασκευή): 
 

καθόλου 

περίπου 
μισή ώρα 
την 
ημέρα  

περίπου 
1 ώρα 
την 
ημέρα 

περίπου 
2 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
3 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
4 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
5 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
6 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 7 ή 
περισσότερες 
ώρες την 
ημέρα 

 
 
(Σαββατοκύριακο): 
 

καθόλου 

περίπου 
μισή ώρα 
την 
ημέρα  

περίπου 
1 ώρα 
την 
ημέρα 

περίπου 
2 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
3 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
4 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
5 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
6 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 7 ή 
περισσότερες 
ώρες την 
ημέρα 

 
 
 
 
 
2) Πόσες ώρες περίπου την ημέρα χρησιμοποιείς τον υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, 

πχ.«Παιχνιδομηχανές» (για να παίξεις παιχνίδια , να στείλεις  ηλεκτρονικά μηνύματα  «email», να συζητήσεις 
«chatting» ή να κανείς πλοήγηση «surfing» στο διαδίκτυο «internet») στον ελεύθερο χρόνο σου; 

 
(Δευτέρα έως Παρασκευή): 
 

καθόλου 

περίπου 
μισή ώρα 
την 
ημέρα  

περίπου 
1 ώρα 
την 
ημέρα 

περίπου 
2 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
3 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
4 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
5 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
6 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 7 ή 
περισσότερες 
ώρες την 
ημέρα 

 
(Σαββατοκύριακο):  
 

καθόλου 

περίπου 
μισή ώρα 
την 
ημέρα  

περίπου 
1 ώρα 
την 
ημέρα 

περίπου 
2 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
3 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
4 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
5 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
6 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 7 ή 
περισσότερες 
ώρες την 
ημέρα 
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3) Πόσες ώρες περίπου  την ημέρα ασχολείσαι κάνοντας μαθήματα, διαβάζοντας ή κάνοντας εργασίες στο σπίτι  

τις ώρες εκτός σχολείου; 
 
(Δευτέρα έως Παρασκευή): 
 

καθόλου 

περίπου 
μισή ώρα 
την 
ημέρα  

περίπου 
1 ώρα 
την 
ημέρα 

περίπου 
2 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
3 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
4 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
5 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
6 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 7 ή 
περισσότερες 
ώρες την 
ημέρα 

 
 
(Σαββατοκύριακο): 
 

καθόλου 

περίπου 
μισή ώρα 
την 
ημέρα  

περίπου 
1 ώρα 
την 
ημέρα 

περίπου 
2 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
3 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
4 ώρες 
την 
ημέρα 

περίπου 
5 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 
6 ώρες 
την 
ημέρα  

περίπου 7 ή 
περισσότερες 
ώρες την 
ημέρα 
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Γ) Ερωτήσεις για την Κοινωνικότητα: 
 

 
Οδηγίες:  Με κάποιους από τους συμμαθητές σου στην τάξη  ταιριάζεις  και φυσικά παίζεις 
περισσότερη ώρα στο σχολείο ενώ με κάποιους άλλους ταιριάζουμε λιγότερο και δεν κάνουμε 
παρέα. Θα ήθελα να μου γράψεις με   την σειρά τα ονόματα των συμμαθητών σου που ταιριάζουν 
περισσότερο σε κάθε ερώτηση. 
                Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να βάλεις το δικό σου όνομα. Αν θέλεις μπορείς να 
γράψεις ονόματα συμμαθητών που απουσιάζουν αυτή την στιγμή. Μην αφήσεις καμία  ερώτηση 
χωρίς απάντηση. Πρέπει να σημειώνεις το πλήρες ονοματεπώνυμο των συμμαθητών σου.   
                                                                     
 
 
α) Με ποιον /οια συμμαθητή /τρια σου αρέσει να παίζεις περισσότερο στο σχολείο; 
 
1..................................................................................................... 
2..................................................................................................... 
3..................................................................................................... 
 
 
 
β) Με ποιον /οια συμμαθητή /τρια  δεν σου αρέσει να παίζεις  καθόλου  στο σχολείο; 
 
1..................................................................................................... 
2..................................................................................................... 
3..................................................................................................... 
 
 
 
γ)  Με ποιους συμμαθητές σου μοιράζεσαι τα συναισθήματα σου και συζητάς μαζί τους για 
πράγματα που δεν θα ήθελες να γνωρίζουν οι άλλοι; 
 
1...................................................................................................... 
2...................................................................................................... 
3...................................................................................................... 
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Δ)Ερωτήσεις για την Φυσική Δραστηριότητα 
 
Συμμετέχεις το απόγευμα σε κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας και 
αθλητισμού ( σε αθλητικό σύλλογο ή γυμναστήριο): 
 
 ΝΑΙ                                          ΟΧΙ                          
 
 
Αν έχεις απαντήσει ναι τότε για  πόσο χρόνο παρακολουθείς αυτή την δραστηριότητα μια 
συνηθισμένη εβδομάδα: 
 

περίπου 
4περίπου 1

 

 
ώρα την 
εβδομάδα 

περίπου 2 περίπου 3 περίπου 5 περίπου 6 
ώρες την 
εβδομάδα 

 
ώρες την 
εβδομάδα 

 ώρες 
την 
εβδομάδα 

 
ώρες την 
εβδομάδα 

 ώρες 
ή περισσότερες 
την εβδομάδα  

 

 
Σε τι είδους φυσική αθλητική δραστηριότητα συμμετέχεις: 
 

Ποδόσφαιρο                                         Μπάσκετ 
 
 
 
 Βόλεϊ                                                    Κολύμβηση 
 
 
 
Στίβος                                                     Ποδηλασία 
 
 
Ενόργανη ή 
ακροβατική ή                                          Αεροβική  
ρυθμική                                                  γυμναστική 
γυμναστική                                                           
 
 
   Χορός                                                   Πολεμικές  
(Κλασικός,                                                τέχνες  
μοντέρνος ή                                           (Τζούντο, Καράτε κα.) 
παραδοσιακός ) 
 
 
Άλλο:……………………………………………………………. 
 
 

 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία !! 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Θυρίδα 2208 
710 03 Ηράκλειο Κρήτης   
Τηλ.: 2810-394612  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Fax:  2810-394606 Διευθυντής: Καθηγητής Κογεβίνας Μανόλης e-mail: Kogevinas@med.uoc.gr
 

 
  
 

Παρακαλούμε να επιστραφεί στον 
εκπαιδευτικό του παιδιού σας 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Αφού διάβασα προσεκτικά το γράμμα της ερευνητικής ομάδας  σχετικά με τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες,  
που θα γίνουν στα παιδιά στο σχολείο, ο κάτωθι υπογράφων γονέας, 
(βάλτε Χ στο τετράγωνο της επιλογής σας) 
 

 αποδέχομαι την συμμετοχή του παιδιού μου στις εξετάσεις και δοκιμασίες  που αναφέρονται στο 
γράμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης  

 δεν αποδέχομαι την συμμετοχή του παιδιού μου στο πρόγραμμα 
 
ΟΝΟΜΑ _______________________________ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ____________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ___________________________  

  ___________________________  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ___________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ________________ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ___________________ 

 

Άλλα σχόλια 

_______________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 
______________________________ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
 
______________________________ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 
______________________________ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
_____________________________ 
ΤΑΞΗ & ΤΜΗΜΑ 
 
______________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

__________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

mailto:Kogevinas@med.uoc.gr
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: 

(σημειώστε Χ στο τετράγωνο της επιλογής σας) 

 
1) Οικογενειακή Κατάσταση:                                                                                             Έγγαμος-η    

Σε Διάσταση-Διαζύγιο  

                                                        Σε Χηρεία   
2)      Μορφωτικό επίπεδο πατέρα:  

 

 

 

3) Μορφωτικό επίπεδο μητέρας:                                                         Χωρίς απολυτήριο Δημοτικού  

                 Χωρίς απολυτήριο Δημοτικού   

            Απόφοιτος Δημοτικού   

Απόφοιτος Γυμνασίου   

Απόφοιτος Λυκείου   

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ   

            Απόφοιτος Δημοτικού   

Απόφοιτος Γυμνασίου   

Απόφοιτος Λυκείου    

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ   

4)  Επάγγελμα πατέρα: ………………………………………………………………………. 

5)  Επάγγελμα μητέρας: ……………………………………………………………………... 

 

 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: 
 

1) Είχε το παιδί σας συριγμό (σφύριγμα ή βράσιμο) στο στήθος, οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν;   

   ΝΑΙ  

   ΟΧΙ  

 

2) Είχε το παιδί σας συριγμό (σφύριγμα ή βράσιμο) στο στήθος, τους τελευταίους 12 μήνες;   

ΝΑΙ   

ΟΧΙ  

 

3) Πόσες φορές είχε το παιδί σας συριγμό (σφύριγμα ή βράσιμο) στο στήθος, τους τελευταίους 12 

μήνες;  

Α) Καμία                            

Β) 1-3                                 

Γ) 4-12                                 

     Δ) Περισσότερο από 12   
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4) Τους τελευταίους 12 μήνες, ακούσατε ποτέ συριγμό (σφύριγμα ή βράσιμο) στο στήθος του παιδιού 

σας, μετά από άσκηση;  

ΝΑΙ    

ΟΧΙ  

5) Τους τελευταίους 12 μήνες, είχε ποτέ το παιδί σας ξερόβηχα τη νύχτα- εκτός από το βήχα λόγω 

κρυώματος ή λοίμωξης του αναπνευστικού:   

  ΝΑΙ   

  ΟΧΙ  

6) Σας είπε ποτέ γιατρός, ότι το παιδί σας έχει άσθμα; 

  ΝΑΙ     

  ΟΧΙ  

7) Χρησιμοποιεί το παιδί σας εισπνεόμενα φάρμακα για να βοηθήσει την αναπνοή του:  

Α) ΝΑΙ συνεχώς         

Β) Μερικές φορές    

Γ) ΟΧΙ                       

8) Είχε ποτέ το παιδί σας πρόβλημα με φτέρνισμα, καταρροή ή βουλωμένη μύτη ενώ δεν είχε 

κρυολόγημα ή γρίππη; 

               ΝΑΙ  
               ΟΧΙ  

9) Τους τελευταίους 12 μήνες, είχε ποτέ το παιδί σας πρόβλημα με φτέρνισμα, καταρροή ή βουλωμένη 

μύτη ενώ δεν είχε κρυολόγημα ή γρίππη; 

               ΝΑΙ  

               ΟΧΙ  

10) Τους τελευταίους 12 μήνες συνοδευόταν αυτό το πρόβλημα στη μύτη από φαγούρα ή δακρυσμένα 

μάτια;  

               ΝΑΙ  
               ΟΧΙ  
 

11) Σε ποιούς από τους τελευταίους 12 μήνες εκδηλώθηκε αυτό το πρόβλημα στη μύτη 
ή τα μάτια; (παρακαλώ σημειώστε τους μήνες που εκδηλώθηκε αυτό το πρόβλημα). 
Ιανουάριος  Μάϊος  Σεπτέμβριος  
Φεβρουάριος  Ιούνιος  Οκτώβριος  
Μάρτιος  Ιούλιος  Νοέμβριος  
Απρίλιος  Αύγουστος  Δεκέμβριος  
Το παιδί μου δεν είχε πρόβλημα τους τελευταίους 12 μήνες  

 

 

   Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία !! 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Θυρίδα 2208 
710 03 Ηράκλειο Κρήτης   
Τηλ.: 2810-394612  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Fax:  2810-394606 Διευθυντής: Καθηγητής Κογεβίνας Μανόλης e-mail: Kogevinas@med.uoc.gr
 

 
Αγαπητοί γονείς, 

 
Ο τομέας Κοινωνικής Ιατρικής του τμήματος Ιατρικής του πανεπιστήμιου 

Κρήτης διενεργεί έρευνα που έχει σαν στόχο να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της 
φυσικής δραστηριότητας, της διατροφής και της κοινωνικής αποδοχής  του 
παιδιού και δεικτών υγείας και φυσικής ικανότητας καθώς και του τρόπου 
ζωής που υιοθετείται σε παιδιά ηλικίας 11 και 12 ετών που την παρούσα 
σχολική χρονιά βρίσκονται στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. 

 
 Οι συνήθειες που αναπτύσσονται σε αυτή την κρίσιμη ηλικία  μπορούν να 

προσδιορίσουν το άτομο και σε όλη την υπόλοιπη ζωή του και προδιαγράφουν σε 
ένα μεγάλο βαθμό το επίπεδο της υγείας του. Η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, 
η έλλειψη σωματικής άσκησης και η κοινωνική απομόνωση είναι σημαντικά 
προβλήματα που απειλούν την υγεία των παιδιών της εποχής μας. Ένας από 
τους παράγοντες που ασκεί καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση των στάσεων 
των παιδιών για την υγεία, είναι και το σχολικό περιβάλλον. 

 
Σκοπός της μελέτης είναι να συμβάλλει στην ήδη υπάρχουσα 

επιστημονική γνώση και να αναδείξει τα προβλήματα υγείας του παιδικού 
πληθυσμού στα σχολεία του Ν. Ηρακλείου, ώστε να αναληφθούν δράσεις 
πρόληψης με στόχο την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών 
κατά την παιδική ηλικία.         

 
 Πιστεύοντας ότι ο προβληματισμός σας και η ευαισθητοποίηση για τα 

παραπάνω  είναι τόσο έντονος όσο και των ερευνητών που διενεργούν την 
συγκεκριμένη έρευνα ζητάμε την δική σας συμβολή και βοήθεια στην 
πραγματοποίηση αυτής έρευνας με την συμμετοχή του παιδιού σας στις 
δοκιμασίες της έρευνας που είναι οι παρακάτω: 
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 Ερωτηματολόγιο καταγραφής των διατροφικών συνηθειών.  
 

 Κοινωνιόγραμμα της κάθε τάξης με χρήση ερωτηματολογίου θετικής και 
αρνητικής κοινωνικής αναφοράς. 

 
 Σωματομετρήσεις: σωματικό βάρος και ύψος, περιφέρεια μέσης και 
ισχίων, αρτηριακή πίεση. 

 
 Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης: Παλίνδρομο τρέξιμο και τεστ 
ταχύτητας και μυϊκής ισχύος.  

 
 Θα πρέπει να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συμμετοχή του παιδιού σας στην 

ερευνητική διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν θα διαταράξει με οποιοδήποτε 
τρόπο την σχολική του ζωή και την παρακολούθηση των μαθημάτων του. 

Η έρευνα έχει γίνει αποδεκτή  και εγκριθεί από την επιτροπή του 
Υπουργείου Παιδείας που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση 
πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών. 

 Τα αποτελέσματα των παιδιών σας στις δοκιμασίες και τις εξετάσεις θα 
παραμείνουν απόρρητα και θα κλειδωθούν με κωδικό που θα είναι προσβάσιμος 
μόνο στον υπεύθυνο καθηγητή της έρευνας Κογεβίνα Μανόλη και σε σας αν το 
ζητήσετε. 

 Φυσικά για όλες αυτές τις εξετάσεις χρειαζόμαστε την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση σας. Γι’ αυτό παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεκτικά το γράμμα 
αυτό, συμπληρώστε, υπογράψετε και επιστρέψτε τις επόμενες σελίδες, στον/στην 
δάσκαλο/α του παιδιού σας. 

 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

 
Για οποιαδήποτε  ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας 
 
           Οι ερευνητές-μεταπτυχιακοί φοιτητές  

 

Μπάτσος Χριστόφορος Οικονόμου Αλέξανδρος  Τουτουδάκης Νικόλαος 
Καθηγητης Φ.Α –  Καθηγητής Φ.Α Καθηγητής Φ.Α 
Ψυχολόγος  Τηλ.6974794976 Τηλ.6972992563 
Τηλ.6974948600 e-mail: 

alikonom@edu.med.uoc.
e-mail:  

e-mail:batsosx@sch.gr   ntoutoud@edu.med.uoc.gr 
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