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φρούτα, λαχανικά, πρωινό, delivery 

  

Εισαγωγή: Οι διατροφικές συνήθειες ξεκινούν να διαμορφώνονται από τη 

στιγμή της γέννησης και παρά το γεγονός ότι δυνητικά εξελίσσονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής, παγιώνονται κυρίως, κατά την εφηβική και μετα-εφηβική 

περίοδο. Παρ’ ότι δείκτες του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου σχετίζονται και 

επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και των πληθυσμών τόσο παγκοσμίως όσο 

και στην Ελλάδα δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά ο πιθανός ρόλος τους στη 

διαμόρφωση διατροφικών συνηθειών κατά τη φοιτητική ζωή. 

Μεθοδολογία: Η παρούσα ανάλυση αφορά τη συγχρονική συσχέτιση δεικτών 

του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας και διατροφικών 

συνηθειών στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο 

της Μελέτης ΛΑΤΩ (Ν=1138). Οι διατροφικές συνήθειες που διερευνήθηκαν 

είναι η συχνότητα κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών, πρωινού 

γεύματος και γρήγορου φαγητού-delivery. Οι δείκτες του κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου που διερευνήθηκαν είναι η ευμάρεια (κλίμακα FAS ΙΙ) και 

η αυτο-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση της οικογένειας, και το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας. Τα μοντέλα λογιστικής 

παλινδρόμησης ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες 

πραγματοποιήθηκαν με το SPSS 21.0. 

Αποτελέσματα: Φοιτητές που προέρχονται από οικογένεια με μέση κοινωνικο-

οικονομική ευμάρεια είχαν περίπου 2.5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 

καταναλώσουν φαγητό από delivery (OR=2.44, 95% CI=1.27, 4.70) και 5 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να καταναλώσουν αναψυκτικά (OR=5.05, 95% CI=1.04, 
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24.43) σε σχέση με αυτούς που είχαν χαμηλή κοινωνικο-οικονομική ευμάρεια. Οι 

συσχετίσεις διατηρούσαν τη στατιστική τους σημαντικότητα στα αγόρια, κάτι 

που δεν επιβεβαιώθηκε για τα κορίτσια. Επίσης, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

του πατέρα φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο στην κατανάλωση φαγητού 

από delivery (OR=0.42, 95% CI= 0.18, 0.95) και αναψυκτικών (OR=0.19, 95% 

CI=0.05, 0.72). 

Συμπεράσματα: Οι διατροφικές συνήθειες των φοιτητών απέχουν πολύ από τις 

συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το υψηλότερο 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται κυρίως με χειρότερες διατροφικές 

συνήθειες των φοιτητών. Διαπιστώνεται η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων 

αγωγής-προαγωγής της υγείας σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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Abstract 
 

Title: Eating habits of freshmen and socio - economic status of their family: Lato 
Study. 
 

By: Syligardou Eirini  

Supervisors: 1. Philalithis Anastasios 

2. Kritsotakis Georgios 
 

Date: November 2014 

 

Introduction: Eating habits start to be formed at the early stages of life but they 

are established mostly during the adolescence and University student years as 

young adults. The socio-economic status (SES) affects individual health and the 

health of the populations. However, the potential role of SES in shaping the 

quality of eating behaviours has not been investigated in detail in Greece yet. 

Methods: The current cross-sectional analysis draws data from the LATO study 

and explores the associations of family’s socio-economic status and dietary 

habits of freshmen of TEI of Crete of (N=1138). The consumption frequencies of 

fruits, vegetables, soft drinks, breakfast and delivery food were associated with 

the following socio-economic indicators: the Family Affluence Scale II (FAS II), 

father’s and mother’s educational level and family’s self-reported economic 

status. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21.0 was used to 

perform logistic regression models after adjusting for potential confounders. 

Results: Boys with median socio-economic family affluence had more than 

double odds of consuming delivery food (OR=2.44, 95% CI=1.27, 4.70) and soft 

drinks (OR=5.05, 95% CI=1.04, 24.43) in relation to those of low socio-economic 

affluence. The associations were of statistical significance for boys, but not for 

girls. Father’s high educational level was associated in a protective way with 

boys’ consumption of delivery food (OR=0.42, 95% CI= 0.18, 0.95) and soft 

drinks (OR=0.19, 95% CI=0.05, 0.72). 

Conclusions: The majority 1st year Higher Education Students were not 

following the diet recommendations of prominent organisations. There is 

evidence that SES may associate with freshmen’s eating habits in a harmful way. 

Interventions targeting eating behaviours are needed at higher education 

institutes. 
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Key words: eating habits, socio-economic status, fruits, vegetables, breakfast, 

delivery food 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διατροφή & Υγεία 

 

1.1 Διατροφή και χρόνια νοσήματα 

Η συνεχώς ραγδαία ανοδική πορεία της εμφάνισης των χρόνιων 

νοσημάτων είναι ένας καθοριστικός προσδιοριστής της υγείας σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Εξαιτίας των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες και τον γενικότερο 

τρόπο ζωής, χρόνιες μη μεταδοτικές νόσοι (όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το εγκεφαλικό επεισόδιο και αρκετοί 

τύποι νεοπλασμάτων) γίνονται όλο και πιο σημαντικές αιτίες υποβάθμισης της 

ποιότητας ζωής, αναπηρίας και πρόωρου θανάτου τόσο στις αναπτυσσόμενες, 

όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες, προσθέτοντας επιπλέον βάρη στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς για την υγεία. Όλο και αυξανόμενες ενδείξεις συνηγορούν στο 

ότι οι παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα αρχίζουν την αρνητική 

επίδραση από την εμβρυική ζωή και συνεχίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία (Nishida 

et al., 2004). Η διατροφή είναι ένας σημαντικός και τροποποιήσιμος παράγοντας 

κινδύνου για τις μη μεταδοτικές ασθένειες και τα επιστημονικά δεδομένα 

υποστηρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι αλλαγές στη διατροφή έχουν ισχυρές 

επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) για την υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

(WHO, 2003). 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρει ότι η 

υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και προτύπων αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο για την προάσπιση της ατομικής υγείας, αλλά και για την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας (ΥΥΚΑ, 2008). Επίσης, υπάρχουν πρόσφατα 

δεδομένα, όπου είναι και από τα πιο ανησυχητικά, ότι έχει ξεκινήσει η εμφάνιση 

«νοσημάτων των ενηλίκων» (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ) σε άτομα 

παιδικής ή εφηβικής ηλικίας (Barton, 2012).  

Διάφορες μελέτες παρατήρησης και κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας 

καταλήγουν ότι διατροφικά σχήματα που συστήνουν μεγάλη κατανάλωση σε 

φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια και 

γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά είναι συνδεμένα 

με μειωμένη επίπτωση σε διάφορα χρόνια νοσήματα (Pitsavos et al., 2005, Sun 

et al., 2014).  
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1.2 Διατροφή και Παχυσαρκία 

Όλο και συχνότερα, νέα δεδομένα αποδεικνύουν ότι το υπερβολικό βάρος 

και η παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας παγκοσμίως, με τις 

ανεπτυγμένες, αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες να πλήττονται σοβαρά. Το 

πρόβλημα φαίνεται να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς τόσο στα παιδιά, όσο και 

στους ενήλικες (WHO-NHD, 2000). Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι Έλληνες 

ενήλικοι έχουν σωματικό βάρος παραπάνω από το επιθυμητό, όπως αυτό 

καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Βασιλάκου και συν., 2000, 

Krassas et al., 2003), και έχει παρατηρηθεί η ίδια κατάσταση και σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας (Βασιλάκου και συν., 2000, Mamalakis et al., 2000, Tzotzas et 

al., 2004). Από τα αποτελέσματα της "Μελέτης για τη στάση των παιδιών 

σχολικής ηλικίας σε θέματα υγείας (HBSC)" για την Ελλάδα, έφηβοι ηλικίας 11, 

13 και 15 ετών βρέθηκε ότι τα κορίτσια ήταν σε ένα ποσοστό 10-14% υπέρβαρα 

ή παχύσαρκα (με βάση το ΔΜΣ τους) και αντίστοιχα, τα αγόρια σε ποσοστό 

≥25% (Currie et al., 2012). Προσφάτως, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στις 

ηλικίες 15-24 ετών, η Ελλάδα εμφανίζεται στη δεύτερη υψηλότερη θέση 

υπέρβαρων μετά τη Γερμανία με ποσοστό 30% στους άνδρες, ενώ οι γυναίκες 

βρίσκονται στο 13%, ποσοστό που βρίσκεται στα μέσα επίπεδα της Ευρώπης 

(ΥΥΚΑ, 2012). 

Η εμφάνιση παχυσαρκίας κατά την εφηβική ηλικία φαίνεται να 

παραμένει κατά 50-70% στην ενήλικη ζωή και φαίνεται να ευθύνεται για την 

αυξημένη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά επεισόδια (Ελληνική Ιατρική 

Εταιρεία Παχυσαρκίας, 2005). Ανασκόπηση από το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας 

για τον Καρκίνο (IARC) κατέληξε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις της σχέσης της 

παχυσαρκίας, σε οποιαδήποτε ηλικία, με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 

(Nishida et al., 2004).  

 

1.3 Κατανάλωση πρωινού γεύματος και υγεία 

 

Ο ορισμός του πρωινού γεύματος ποικίλλει μεταξύ των μελετών που 

έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, αν και ο ορισμός από τους Timlin και 

Pereira (2007) είναι αποδεκτός στην ακαδημαϊκό κοινότητα. Ο ορισμός αυτός 

αναφέρει ότι πρωινό  γεύμα είναι: «πρώτο γεύμα της ημέρας, τρώγεται πριν ή 

κατά την έναρξη των καθημερινών δραστηριοτήτων, μέσα σε 2 ώρες από το 
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ξύπνημα, συνήθως όχι αργότερα από τις 10:00 το πρωί, και αποτελεί ένα 

ενεργειακό επίπεδο μεταξύ 20 και 35% του συνόλου των ημερήσιων 

ενεργειακών αναγκών» (Zilberter and Zilberter, 2014). 

 Η παράλειψη κατανάλωσης πρωινού γεύματος, ως κομμάτι των 

διατροφικών συνηθειών, έχει φανεί να συνδέεται με την εμφάνιση παχυσαρκίας 

και αρκετές μελέτες ανά τον κόσμο έχουν δείξει ότι η παράλειψη του πρωινού 

γεύματος μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα του 

ατόμου, στις λοιπές διατροφικές του συνήθειες και στη νοσηρότητα που θα 

εμφανιστεί. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι άτομα που παραλείπουν το πρωινό 

τους γεύμα, εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, αϋπνίας, είναι καπνιστές ή/και έχουν 

ελλειπή φυσική δραστηριότητα (Kutsuma et al., 2014), αλλά και η διατροφή 

τους δεν είναι ποιοτική στο σύνολό της (Defeyter & Russo, 2013).  

Επίσης, η παράλειψη του πρωινού γεύματος έχει συσχετιστεί με την 

εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, μεταβολικό σύνδρομο και 

στεφανιαίες νόσους (Kutsuma et al., 2014). Τέλος, λόγω του ότι η κατανάλωση 

πρωινού γεύματος έχει ερευνηθεί, όχι μόνο σε ενήλικες πληθυσμούς, αλλά και σε 

άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας, έχει παρατηρηθεί ότι συνεισφέρει στη 

γνωσιακή απόδοση του ατόμου (Gikas et al., 2003, Defeyter & Russo, 2013, Van 

Lippevelde et al., 2013). 

 Συστηματικές ανασκοπήσεις που έχουν γίνει και συσχετίζουν την 

κατανάλωση πρωινού γεύματος της οικογένειας και των παιδιών βρέθηκε ότι η 

κατανάλωση πρωινού των γονέων σχετίζεται θετικά με την κατανάλωση 

πρωινού των παιδιών τους (Fulkerson et al., 2009, Van Lippevelde et al., 2013). 

 Η παράλειψη κατανάλωσης πρωινού γεύματος είναι πολύ διαδεδομένη 

στην ομάδα των εφήβων (Storey et al., 2012, Van Lippevelde et al., 2013, Mullan 

et al., 2014) και είναι γνωστό ότι οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών για τα παιδιά τους 

μέσα από διάφορους μηχανισμούς (μοντελοποίηση μιας υγιεινής διατροφής, 

διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα θρεπτικών τροφίμων στο σπίτι και 

ανάπτυξη στάσεων, αξιών, και προτιμήσεων) (Van Lippevelde et al., 2013, 

Mullan et al., 2014). 

 Τα αποτελέσματα για την κατανάλωση πρωινού γεύματος της 

ευρωπαϊκής μελέτης HELENA έρχονται σε αντίθεση με άλλες μελέτες εφήβων 
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που αφορούν το πρωινό γεύμα. Στη συγκεκριμένη μελέτη βρέθηκε μια κανονική 

συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος (Hallström et al., 2011). 

Από μελέτη που έλαβε χώρα σε όλο το Ιράν (‘‘Childhood  and  

Adolescence Surveillance and Prevention of Adult Non-communicable Disease’’: 

μελέτη CASPIAN) και αφορούσε παιδιά και εφήβους βρέθηκε ότι η παράλειψη 

του πρωινού γεύματος στα παιδιά, αύξανε τον κίνδυνο για παχυσαρκία, 

μεταβολικό σύνδρομο και την ύπαρξη αυξημένων τριγλυκεριδίων, LDL 

χοληστερόλης και χαμηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης (Shafiee et al., 2013). 

Μελέτη που αφορά γενικό πληθυσμό ενηλίκων Ιαπώνων (20-74 ετών) 

έδειξε ότι η παράλειψη κατανάλωσης πρωινού γεύματος ταυτόχρονα με 

κατανάλωση βραδινού γεύματος αργά το βράδυ μπορεί να συνδέεται με 

μεταβολικό σύνδρομο, πρωτεϊνουρία και παχυσαρκία (Kutsuma et al., 2014). 

Άλλη μελέτη που αφορά Κορεάτικο πληθυσμό (≥20 ετών) έδειξε ότι άτομα που 

παρέλειπαν το πρωινό γεύμα και είχαν και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές 

(έλλειψη σωματικής άσκησης, παχυσαρκία, ανεπαρκής ύπνος) ήταν πιο πιθανό 

να είναι καπνιστές. Επίσης, οι καπνιστές που είχαν επιπλέον συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου (ανεπαρκής ύπνος και μη κατανάλωση πρωινού γεύματος) 

ήταν επίσης πιθανότερο να μην έχουν κάποια φυσική δραστηριότητα (Park et 

al., 2014).  

  Η συστηματική κατανάλωση πρωινού γεύματος συνδέεται επίσης με 

μειωμένο στρες, αποφυγή κατάθλιψης και μειωμένες συναισθηματικές 

διαταραχές, ενώ μεταξύ των νέων σχετίζεται με τη βελτίωση της σχολικής 

απόδοσης, με την καλή μνήμη και την προσήλωση. Επιπλέον, η βιβλιογραφία 

δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στα πρότυπα πρωινού των εφήβων, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο της συχνότητας όσο και της ποιότητας του 

πρωινού ανά τις χώρες (Mullan et al., 2014). 

 

1.4 Κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και υγεία 

 

 Η ομάδα των λαχανικών είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους 

επιστήμονες, ενώ έχουν ασχοληθεί με λιγότερη έμφαση για την ομάδα των 

φρούτων και δεν έχει αναφερθεί ακριβής εκτίμηση για την πρόσληψή τους 

(Ham & Kim, 2014).  
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 Έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις των φυτικών ινών 

στον κορεσμό (λόγω των φυτικών ινών που παρέχουν), στην ενεργειακή 

πρόσληψη και στο σωματικό βάρος (Bazzano, 2004, Tohill, 2005). Ο τύπος και η 

ποσότητα των υδατανθράκων που παρέχουν μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα 

κορεσμού και την πρόσληψη τροφής. Επομένως, η κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών μπορεί να βοηθήσει στη μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, να προάγει 

τον κορεσμό και να ενισχύσει τη διαχείριση του βάρους (Tohill, 2005). Επίσης, 

από άποψη δημόσιας υγείας η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει 

συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διάφορων τύπων καρκίνου, 

καρδιαγγειακών παθήσεων (Adebawo et al., 2006, Lazzeri et al., 2013), 

παχυσαρκίας (Toselli et al., 2014) και σακχαρώδους διαβήτη (Mytton et al., 

2014). 

Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι θρεπτικά συστατικά που περιέχονται 

στα φρούτα και τα λαχανικά (π.χ. διαιτητικές ίνες, αντιοξειδωτικές βιταμίνες 

κλπ) συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (Bazzano, 2004, 

Lazzeri et al., 2013). Προοπτικές μελέτες κοόρτης που έχουν γίνει σε ενήλικο 

πληθυσμό έχουν δείξει ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει 

προστατευτική δράση ενάντια στην επίπτωση και τη θνησιμότητα από 

καρδιαγγειακά νοσήματα (Bertsias et al., 2005). 

Σε πολλές μελέτες, τα φρούτα και τα λαχανικά φαίνεται να μειώνουν τις 

συγκεντρώσεις των λιπιδίων του αίματος και πιο συγκεκριμένα της LDL 

χοληστερόλης, της ολικής χοληστερόλης κ.ά. (Adebawo et al., 2006).  Επιπλέον, 

μείωση της LDL χοληστερόλης λόγω κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

βρέθηκε στη μελέτη Indian Diet Heart Study (Bazzano, 2004). 

 Μελέτη που έλαβε χώρα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 

σε φοιτητικό πληθυσμό βρέθηκε ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

ήταν αντιστρόφως ανάλογη με το λιπιδαιμικό προφίλ των φοιτητών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι σπουδαστές με υψηλότερη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών 

είχαν σημαντικά χαμηλότερη μέση συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης / HDL 

χοληστερόλης και LDL χοληστερόλης / HDL χοληστερόλης (Bertsias et al., 2005). 

 Επίσης, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει συσχετιστεί θετικά 

με την πρόσληψη (έκτος φυτικών ινών) μαγνησίου, καλίου (Tohill, 2005) 

ασβεστίου, φολικού οξέος, βιταμινών Α, Ε, C, Β1, B6 και μονοακόρεστων λιπαρών 
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οξέων (MUFA), πολλά από τα οποία έχουν καρδιοπροστατευτική δράση 

(Bertsias et al., 2005).  

 Επίσης, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών φάνηκε σε μια πρόσφατη 

μελέτη να έχει προστατευτική επίδραση ως προς την καθυστέρηση εκφύλισης 

της ωχράς κηλίδας, σχετιζόμενη με την ηλικία, εξαιτίας των μικροθρεπτικών 

συστατικών τους όπως είναι η ζεαξανθίνη, η λουτεΐνη και βιταμίνες (βιταμίνη C, 

E, β-καροτένιο) (Ersoy et al., 2014). 

 

1.5 Κατανάλωση «γρήγορου» φαγητού (delivery) και υγεία 

 

 Τα καταστήματα fast food γίνονται όλο και πιο επίκαιρος χώρος για τη 

διατροφή στις ήδη ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες. Το 

«γρήγορο» φαγητό (fast food-delivery) συχνά χαρακτηρίζεται από υψηλή 

περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες και σάκχαρα, υψηλή γευστικότητα, μεγάλο 

μέγεθος μερίδας, υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια (θερμίδες) (Schröder et al., 

2007), σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, υδατάνθρακες, ζαχαρούχα ποτά και 

χαμηλότερη πρόσληψη μικροθρεπτικών συστατικών (Wiles et al., 2009, Powell 

et al., 2012), ιδιαίτερα ω-3 και ω-6 λιπαρών οξέων (Wiles et al., 2009). Μια 

διατροφή που βασίζεται στο fast food, μπορεί να οδηγήσει σε απότομες 

μεταβολές στις τιμές του σακχάρου στο αίμα, και παράλληλα να συνδέεται με 

περιόδους υπερδραστηριότητας και λήθαργου (Wiles et al., 2009), ενώ 

γενικότερα, μελέτες έχουν καταλήξει ότι η πιο συχνή κατανάλωση fast food 

συνδέεται με φτωχότερη συνολικά ποιότητα διατροφής (Wilcox et al., 2013). 

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, το 1/3 των εφήβων φαίνεται να 

καταναλώνουν γρήγορα φαγητά τρεις ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια 

της εβδομάδας. Επομένως, μια καλή στιγμή για την εκτίμηση και την αξιολόγηση 

της κατανάλωσης γρήγορου φαγητού είναι η μετάβαση από την εφηβεία στη 

νεότερη ενήλικη ζωή, η οποία είναι μια περίοδος υψηλού κινδύνου για 

υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία (Sharifirad et al., 2013). 

 Στις ΗΠΑ, το fast food έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο υπερβολικού 

βάρους και με συνολικά χαμηλή ποιότητα διατροφής σε παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες (Schröder et al., 2007, Greenwood & Stanford, 2008). Τα παιδιά και οι 

έφηβοι όλο και περισσότερο καταναλώνουν τρόφιμα μακριά από το σπίτι, 

ιδιαίτερα από καταστήματα fast food (Sharifirad et al., 2013, Powell & Nguyen, 
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2013). Πιο συγκεκριμένα, στη Μινεσότα καταγράφτηκε το γεγονός, από το 1999 

έως το 2004, ότι η συχνή κατανάλωση fast-food (≥ 3 φορές / εβδομάδα), μεταξύ 

των εφήβων, αυξήθηκε από 19% σε 27% για τις γυναίκες και από 24% έως 30% 

για τους άνδρες (Powell & Nguyen, 2013). Επίσης, αναφέρεται σε μια 

ανασκόπηση του 2008 (Greenwood & Stanford, 2008) ότι έχει καταγραφεί από 

τους Pereira et al. συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης fast food (>3 

φορές/εβδομάδα) για πάνω από 5 χρόνια με την αύξηση του σωματικού βάρους 

(Greenwood and Stanford, 2008). 

 Από τη μελέτη National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) που έλαβε χώρα στην Αμερική και αφορούσε παιδιά και ενήλικες, 

προέκυψε ότι: 1) από το 2007-2010, οι ενήλικες κατανάλωσαν κατά μέσο όρο, 

11,3% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων τους από fast food, 2) η 

κατανάλωση θερμίδων από fast food μειώθηκε σημαντικά με την πάροδο της 

ηλικίας, 3) στους νέους ενήλικες, όσο το εισόδημα αυξανόταν, τόσο το ποσοστό 

των θερμίδων από fast food μειωνόταν και 4) το ποσοστό των συνολικών 

ημερήσιων θερμίδων από κατανάλωση fast food αυξήθηκε με την αύξηση του 

σωματικού βάρους (Fryar & Ervin, 2013). 

 Επίσης, μελέτη που έγινε στην Αμερική και αφορούσε έφηβο πληθυσμό 

βρέθηκε ότι η αυξημένη λειτουργικότητα της οικογένειας σχετίστηκε μέτρια με 

λιγότερο συχνή κατανάλωση fast food για τα έφηβα αγόρια (Berge et al., 2013). 

Επιπρόσθετα, οι Parks et al. υποστηρίζουν ότι οι γονείς κάτω από την πίεση 

(stress) μπορεί να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις στα ψώνια όσων 

αφορούν στο μαγείρεμα και τα υγιεινά τρόφιμα, με αποτέλεσμα να ψωνίσουν 

λιγότερα φρούτα και λαχανικά για το σπίτι και να εξαρτώνται από το γρήγορο 

φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο, οι στρεσογόνοι γονείς έχουν συσχετιστεί με την 

παιδική παχυσαρκία (Parks et al., 2012). 

 Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον Ελλαδικό χώρο και σε έφηβο 

πληθυσμό, φάνηκε ότι όταν τα άτομα αυτά έτρωγαν έξω με τους συμμαθητές 

τους ή μόνοι τους, προτίμησαν σε ποσοστό 36% χώρους που παρείχαν fast food 

ή έτρωγαν παραδοσιακό, ελληνικό fast food [σουβλάκι, γύρο (22%)] ή πίτσα 

(21%). Επίσης, υπήρξε διαφορά στη συχνότητα κατανάλωσης γρήγορου 

φαγητού ως προς το φύλο, δηλαδή τα αγόρια έτρωγαν έξω πολύ πιο συχνά από 

ό, τι τα κορίτσια (Bargiota et al., 2013). 
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1.6 Μεσογειακή Διατροφή 

Αναφορικά με όλα τα παραπάνω, τρεις τύποι διατροφικών σχημάτων 

συστήνονται και φημίζονται ευρέως για τη συσχέτιση της καλής υγείας και της 

μακροζωίας: η Κινέζικη, η Ιαπωνική και η Μεσογειακή διατροφή (Giugliano et al., 

2001). Αν και δεν είναι εύκολο να συγκριθούν αυτά τα διατροφικά σχήματα 

όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, υπάρχουν αρκετά στοιχεία ότι η 

Μεσογειακή διατροφή είναι ρεαλιστικά η καλύτερη επιλογή για τους ανθρώπους 

που έχουν μέτρια ως χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας και καταναλώνουν 

μέτρια ως υψηλά επίπεδα διαιτητικών λιπών (Giugliano et al., 2001, Eilat-Adar 

et al., 2013). Τέλος, η Μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί γενικότερα με την 

καλή υγεία και τη μεγαλύτερη μακροζωία (Romaguera et al., 2009, Djuric et al., 

2009). 

Η λεκάνη της Μεσογείου είναι για χιλιετίες σταυροδρόμι των ανθρώπων 

και των πολιτισμών και μερικά φυτά, όπως η ελιά, ο σίτος και το αμπέλι 

υπήρχαν προφανώς σε αυτήν την περιοχή ακόμη και κατά τη διάρκεια των 

μυθολογικών χρόνων (Trichopoulou et al., 2000). Τα πορτοκάλια και τα λεμόνια, 

οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, το ρύζι, τα φασόλια καθώς και άλλα τρόφιμα, 

εισήχθησαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, όμως όλα αυτά, έχουν βρει τη 

θέση τους στη Μεσογειακή διατροφή, η οποία είναι η πιο αναγνωρισμένη 

έκφραση ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος που υποστηρίζεται από το 

γενναιόδωρο κλίμα της περιοχής αυτής (Trichopoulou & Lagiou, 1997, 

Trichopoulou et al., 2000). Η γραφική αναπαράσταση της Μεσογειακής 

διατροφής φαίνεται στην Εικόνα 1, όπου διεθνώς είναι γνωστή ως η Πυραμίδα 

της Μεσογειακής διατροφής. 

Η Μεσογειακή διατροφή είναι εμπνευσμένη από τα παραδοσιακά 

διατροφικά σχήματα της Κρήτης, ένα μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ελλάδας και 

τη νότια Ιταλία κατά τη δεκαετία του 1960, όπου η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 

των ενηλίκων ήταν μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, και τα ποσοστά της 

στεφανιαίας νόσου, μερικών τύπων καρκίνου και άλλων χρόνιων νοσημάτων 

που σχετίζονται με τη διατροφή, ήταν μεταξύ των χαμηλότερων (Willett et al., 

1995, Knoops et al., 2004).  

Η Μελέτη των Επτά Χωρών ήταν η πρώτη μεγάλη μελέτη που κατέδειξε 

τον ευεργετικό ρόλο της Μεσογειακής διατροφής ενάντια στα καρδιαγγειακά 

νοσήματα και κέντρισε το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας καθώς 
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πιστευόταν ότι «οι Κρήτες πρέπει να κάνουν ή να τρώνε κάτι σωστό». Ακόμα και 

μετά από 25 χρόνια παρακολούθησης των ατόμων που έλαβαν μέρος στη μελέτη 

αυτή, οι Κρήτες είχαν πολύ χαμηλή θνησιμότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους 

πληθυσμούς που μελετήθηκαν (Μανιός, 2006). 

Το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής φαίνεται από πλήθος ερευνών να 

είναι ευεργετικό για όλες τις αιτίες και τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά 

νοσήματα, το μεταβολισμό λιπιδίων, την αρτηριακή πίεση και αρκετές 

διαφορετικές ασθένειες, όπως το αυξημένο βάρος (παχυσαρκία) (Francesco et 

al., 2008, Gwynne & Mounsey, 2013). Έχει φανεί ότι ασθενείς που ακολουθούν 

τη Μεσογειακή διατροφή, χάνουν περισσότερο βάρος, έχουν χαμηλότερα 

επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, έχουν μικρότερη ινσουλινοαντίσταση, 

χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων και υψηλότερα 

επίπεδα HDL χοληστερόλης, άρα και μειωμένη προδιάθεση να αποκτήσουν 

μεταβολικό σύνδρομο (Parikh et al., 2005).  

 Μια πιο πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη σε πληθυσμό ατόμων παιδικής 

και εφηβικής ηλικίας (Velázquez-López et al., 2014) έδειξε την ευεργετική 

επίδραση διατροφικής παρέμβασης με το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής 

σε παχύσαρκα παιδιά που εμφάνιζαν τουλάχιστον ένα παράγοντα μεταβολικού 

συνδρόμου. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν η ολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια 

και τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η HDL 

χοληστερόλη (Velázquez-López et al., 2014).  

Η Μεσογειακή διατροφή φαίνεται να έχει τα περισσότερα αποτελέσματα 

που μπορούν να ενεργήσουν ευεργετικά ενάντια στην ανάπτυξη του σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2, καθώς επίσης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει και ως ένα 

διαιτητικό σχήμα με αντιφλεγμονώδεις δράσεις που θα προστατεύει ή ακόμα 

και θα θεραπεύει ασθένειες που σχετίζονται με τη χρόνια φλεγμονή, 

συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 (Kastorini & Panagiotakos, 2010). 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ακόμα και ορισμένα μεμονωμένα συστατικά του 

Μεσογειακού διαιτητικού σχήματος μπορούν να προστατεύσουν από την 

ανάπτυξη του σακχαρώδους διαβήτη (Tyrovolas et al., 2009, Kastorini & 

Panagiotakos, 2010).  

 Επίσης, σε προοπτική μελέτη που έλαβε χώρα στην Κρήτη, 

παρατηρήθηκε μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης ατοπίας στα παιδιά (6,5 ετών), 

των οποίων οι μητέρες είχαν υψηλή συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή 
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κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (Chatzi et al., 2008). Επιπλέον, σε 

προηγούμενη μελέτη επιπολασμού (7-18 ετών) είχε φανεί μια γενικότερη 

προστατευτική επίδραση της υψηλής υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής 

ως προς την αλλεργική ρινίτιδα, το άσθμα και την ατοπία (Chatzi et al., 2007). 

Έτσι, το διατροφικό σχήμα Μεσογειακού τύπου ενθαρρύνεται να ακολουθείται 

για την πρόληψη σημαντικών χρόνιων νοσημάτων (Francesco et al., 2008, 

Gwynne and Mounsey, 2013).  

Τέλος, έχει υποστηριχτεί ότι οι κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές που 

σχετίζονται με τη Μεσογειακή διατροφή μπορούν να παρέχουν πρόσθετα οφέλη 

στην υγεία. Το ευνοϊκό περιβάλλον και η κοινωνική υποστήριξη μπορούν να 

συμβάλουν στο να υπάρχει καλύτερη αυτοαντίληψη σχετικά με την υγεία και 

την ποιότητα ζωής (Muñoz et al., 2009).  

 

1.7 Συστάσεις διατροφικών συνηθειών 

Εξαιτίας της αυξημένης συχνότητας υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων 

που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 

χώρες, έχουν γίνει προσπάθειες από οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες ως 

προς την υιοθέτηση  υγιεινών διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών, αλλά 

και ως προς την τροποποίηση αυτών. Ακολουθούν παραδείγματα αυτών ανά 

τον κόσμο. 

Στην Αμερική δόθηκε η αφορμή για το σχεδιασμό μιας νέας εικόνας 

τροφίμων, τη MyPlate. Η δημιουργία αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της 

Πρώτης Κυρίας Michelle Obama και του USDA Center for Nutrition Policy & 

Promotion (CNPP) και η οποία στόχο έχει να προτρέπει τους καταναλωτές να 

σκέφτονται το πως πρέπει να οργανώνουν το πιάτο τους στα κυρίως γεύματά 

τους (USDA, 2011). Η εικόνα αυτή παρατίθεται παρακάτω (Εικόνα 2).  

Επίσης, από τους ειδικούς διατροφής της σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου Harvard σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Υγείας του Harvard, 

δημιουργήθηκε το Healthy Eating Plate. Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει κάποιον 

να φτιάξει ένα υγιές και γευστικό γεύμα (Harvard, 2011). Η γραφική του 

απεικόνιση φαίνεται στην Εικόνα 3. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

15 

Εικόνα 2: ChooseMyPlate.gov 

 

(USDA, 2011) 

Εικόνα 3: HEALTHY EATING PLATE 

 

 

 Μεταξύ των δύο αυτών εικόνων φαίνονται σαφείς διαφορές, με αυτό του 

Harvard να είναι πιο αναλυτικό με ακριβέστερες οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα: 

 Αναφέρεται η σύσταση για κατανάλωση δημητριακά ολικής άλεσης 

 Συστήνεται η κατανάλωση υγιεινής πρωτεΐνης (ψάρι, πουλερικά, 

φασόλια ή ξηρούς καρπούς) 
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 Επισημαίνεται ότι στην ομάδα των λαχανικών δε 

συμπεριλαμβάνονται οι πατάτες 

 Τονίζεται η αποκλειστική χρήση υγιών ελαίων στη διατροφή 

(ελαιόλαδο και άλλα φυτικά έλαια) και η αποφυγή βουτύρου και 

trans λιπαρών οξέων 

 Ενθαρρύνεται η κατανάλωση νερού και αποθαρρύνεται η 

κατανάλωση αναψυκτικών. Για την ομάδα του γάλακτος προτείνεται 

η κατανάλωση 1-2 μερίδων και για τους χυμούς φρούτων 1 μικρό 

ποτήρι ημερησίως 

 Τέλος, υπάρχει μήνυμα για τη φυσική δραστηριότητα, πράγμα που 

απουσιάζει από την εικόνα του USDA 

(http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate-

vs-usda-myplate/). 

Εικόνα 3: Πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής 

 
Πηγή: USDA Center for Nutrition Policy and Promotion, 1997 
 

Από το Ανώτατο Ειδικό Επιστημονικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας συστήνεται η εξής κατανάλωση των τροφίμων της 

Μεσογειακής Πυραμίδας:  
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Καθημερινή κατανάλωση:  

 8 μικρομερίδων αδρών επεξεργασμένων δημητριακών και προϊόντων 

τους (ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά ολικής αλέσεως, μη 

αποφλοιωμένο ρύζι κ.ά.)  

 3 μικρομερίδων φρούτων  

 6 μικρομερίδων λαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των χόρτων)  

 2 μικρομερίδων γαλακτοκομικών προϊόντων και 

 ως κύριο προστιθέμενο λίπος το ελαιόλαδο.  

Σε εβδομαδιαία κατανάλωση συστήνονται:  

 5-6 μικρομερίδες ψαριών  

 4 μικρομερίδες πουλερικών  

 3-4 μικρομερίδες ελιών, οσπρίων και ξηρών καρπών  

 3 μικρομερίδες πατάτας  

 3 μικρομερίδες αυγού και  

 3 μικρομερίδες γλυκών.  

Τέλος, συστήνεται η μηνιαία κατανάλωση 4 μικρομερίδων κόκκινου 

κρέατος. Μια μικρομερίδα αντιστοιχεί περίπου στο μισό της μερίδας που 

καθορίζουν οι αγορανομικές διατάξεις (μερίδα εστιατορίου) (Μανιός, 2006). 

Παρακάτω, στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι ποσότητες σε γραμμάρια για κάθε 

ομάδα τροφίμων. 

Ο Π.Ο.Υ. συστήνει την κατανάλωση πάνω από 400g την ημέρα φρούτων 

και λαχανικών, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πατάτες (WHO/EUROPE, 2008) 

και ο Αμερικάνικος Οργανισμός Γεωργίας (USDA) προτείνει γενικότερα την 

πολυχρωμία σε κάθε πιάτο, δηλαδή την ποικιλία. Έτσι, λαμβάνονται πολλά και 

διάφορα θρεπτικά συστατικά από τα διαφορετικά φρούτα και λαχανικά (USDA, 

2014). Επιπλέον, το CDC έχει αναπτύξει μια εφαρμογή στο διαδίκτυο, όπου 

μπορεί ο καθένας να υπολογίσει την ημερήσια ποσότητα φρούτων και 

λαχανικών που προτείνεται ανάλογα το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο 

φυσικής δραστηριότητας που έχει (CDC, 2012). Ενδεικτικά, στον Πίνακα 2 

φαίνονται οι συστάσεις για άτομα των 18 ετών, με ελάχιστη φυσική 

δραστηριότητα (< 30 λεπτά ημερησίως) και ανάλογα το φύλο που αφορούν 

στην ημερήσια κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 
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Πίνακας 1: Μικρομερίδες Μεσογειακής Πυραμίδας 

Ομάδα Τροφίμων Μικρομερίδες Μεσογειακής Πυραμίδας  

Ψωμί, δημητριακά & ρύζι 

1 φέτα ψωμί (25g) 

100g πατάτες 

½ κούπα ρύζι/ζυμαρικά (50-60g) 

Λαχανικά 

1 κούπα ωμά φυλλώδη λαχανικά 

½ κούπα μαγειρεμένων ή ψιλοκομμένων 

λαχανικών (~100g από τα περισσότερα λαχανικά) 

Φρούτα 

1 μέτριο μήλο (80g), πορτοκάλι (100g) 

200g πεπόνι/καρπούζι 

30g σταφύλι 

Γάλα, γιαούρτι, τυρί 
1 κούπα γάλα ή γιαούρτι 

30g τυρί 

Κρέας, πουλερικά, ψάρια, 

αβγά 

60g άπαχο κρέας ή ψάρι 

1 αυγό 

Όσπρια και ξηροί καρποί 1 κούπα μαγειρεμένα ξηρά φασόλια (100g) 

(Μανιός, 2006) 

 

 

Πίνακας 2: Υπολογισμός ημερήσιας κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 

ανάλογα το φύλο, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και την ηλικία. 

 Kcal / 24h Φρούτα / 24h Λαχανικά / 24h 

Αγόρια 2400 2 φλιτζ. 3 φλιτζ. 

Κορίτσια  1800 1½ φλιτζ. 2½ φλιτζ. 

 

Σημείωση: 1 φλιτζάνι = 1 μικρό μήλο = 16 ρόγες σταφύλι = μαγειρεμένα πράσινα 

λαχανικά ή 2 φλ. ωμά πράσινα λαχανικά = 1 μεγάλη μπανάνα = 1 μεγάλη ωμή 

πιπεριά κ.ά. (CDC, 2012). 

 

 Επίσης, το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής 

Ιατρικής έχει δημιουργήσει διάφορους Διατροφικούς οδηγούς. Στο τεύχος για 
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βρέφη, παιδιά και εφήβους αναφέρει ότι η ημερήσια κατανάλωση λαχανικών 

(εκτός της πατάτας και των ποικιλιών της), για τα άτομα 14-18 ετών, ορίζεται 

στις 3-4 μερίδες και εξηγεί ότι 1 μερίδα ισοδυναμεί περίπου με 150-200g ωμά ή 

μαγειρεμένα λαχανικά. Επίσης, σημειώνεται ότι ποσότητα λαχανικών 

μεγαλύτερη της συνιστώμενης είναι επιθυμητή και καλό είναι να υπάρχει 

ποικιλία, καθώς και να συνοδεύουν κάθε κύριο γεύμα. Για την ομάδα των 

φρούτων και την ίδια ηλικιακή ομάδα συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 3 

μερίδων και σημειώνεται ότι η καθημερινή ποικιλία φρούτων είναι επιθυμητή 

(Λινού και συν, 2014) 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διατροφικές συνήθειες κατά την παιδική και εφηβική 

ηλικία  

 

2.1 Διατροφικές συμπεριφορές σε παιδιά και εφήβους 

 

Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν στρατηγικό στόχο όταν αποσκοπείται 

η μείωση παρατηρηθέντων διαφορών στις διατροφικές συνήθειες από μια 

παγκόσμια οπτική της δημόσιας υγείας (Fismen et al., 2012). Τα σημαντικότερα 

ευρήματα μελετών των διατροφικών συνηθειών παγκοσμίως και στην Ελλάδα 

παρατίθενται στη συνέχεια.  

 

2.1.2 Διατροφικές συμπεριφορές σε παιδιά και εφήβους σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Από τη μελέτη HELENA, σε Ευρωπαίους έφηβους, οι έφηβοι δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν και είναι ενημερωμένοι για το τι είναι ωφέλιμο για την υγεία τους σε 

σχέση με τη διατροφή (Sichert-Hellert Wolfgang et al., 2011). Επίσης, οι στη 

μελέτη HBSC για τους εφήβους βρέθηκε ότι τα κορίτσια γνώριζαν καλύτερα από 

τα αγόρια σωστές διατροφικές συστάσεις και πρακτικές (Currie et al., 2012). 

Ένα επιπλέον ζήτημα ύψιστης σημασίας για τους εφήβους και τους νέους 

ενήλικες, το οποίο επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειές τους, αυτό της 

εσφαλμένης εικόνας σώματος. Έχει αναφερθεί από αρκετές μελέτες παγκοσμίως 

ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να έχουν, όπως και έχει καταγραφεί, εσφαλμένη 

εικόνα σώματος, πράγμα το οποίο είναι παράγοντας κινδύνου για διατροφικές 

διαταραχές (π.χ. νευρογενής ανορεξία, νευρογενής βουλιμία κτλ) (Currie et al., 

2012). Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι έχουν παρατηρηθεί και μετρηθεί 

πληθυσμοί είτε στην εφηβεία (Currie et al., 2012), είτε σε φοιτητές (Neslişah & 

Emine, 2011). 

 

2.1.3 Διατροφικές συμπεριφορές σε παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα 

Δεδομένα ερευνών που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό δείχνουν ότι οι 

διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων ενηλίκων έχουν αλλάξει προς ένα πιο 

δυτικού τύπου διατροφής, με σαφείς ενδείξεις ότι αυτό ισχύει και για τα παιδιά 

και για τους εφήβους (Kosti et al., 2007).  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

21 

Οι Κυριόπουλος και συν., (2008) αναφέρουν έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2007, αναφορικά με τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών ηλικίας 3-18 ετών στον Ελλαδικό χώρο. Σχετικά με τις καταναλωτικές 

συνήθειες των παχύσαρκων παιδιών, η έρευνα έδειξε ότι σε σχέση με τα παιδιά 

φυσιολογικού βάρους, αυτά καταναλώνουν περισσότερα γλυκά ή μη σπιτικά 

γλυκά αρτοσκευάσματα στο πρωινό τους (32% έναντι 20%) και ταυτόχρονα 

καταναλώνουν λιγότερα λαχανικά (4,9 φορές την εβδομάδα έναντι 6). Επίσης, 

τα παχύσαρκα παιδιά καταναλώνουν σνακ όπως γαριδάκια, πατατάκια κλπ σε 

υπερδιπλάσια συχνότητα (125%) και δεν καταναλώνουν καθόλου πρωινό σε 

σχέση με αυτά φυσιολογικού βάρους (19% έναντι 12%). Τέλος, καταναλώνουν 

σε μικρότερο βαθμό ένα «επαρκές πρωινό» (30% έναντι 46%) (Ίδρυμα 

Αριστείδης Δασκαλόπουλος, 2007).  

 Συμπληρωματικά, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην ίδια 

έρευνα φαίνεται να τρώνε ένα «επαρκές» πρωινό, ενώ το 14% παραλείπει το 

πρωινό γεύμα, με την κακή αυτή συνήθεια να υιοθετείται περισσότερο από τους 

νέους 16-18 ετών, όπου 1 στους 4 φεύγει το πρωί από το σπίτι με άδειο στομάχι. 

Τέλος, οι έφηβοι καταναλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα γρήγορο φαγητό, με 

ένα ποσοστό 11% να το καταναλώνει περισσότερες από 5 φορές την εβδομάδα 

(Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, 2007). 

Στο νησί της Χίου μελετήθηκε νεαρός πληθυσμός (15-17 ετών) ως προς 

την τήρηση της Μεσογειακής διατροφής, αλλά και ως προς τη γνώση των 

συστάσεων αυτού του διατροφικού σχήματος. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι το 

59,5% των μαθητών είχε χαμηλή συμμόρφωση ως προς τη Μεσογειακή 

διατροφή, ενώ η πλειοψηφία τους (86%) ήξερε κάποιες ή πολλές από τις 

συστάσεις του συγκεκριμένου διατροφικού σχήματος (Tsartsali et al., 2008). 

Από τη μελέτη HBSC φάνηκε επίσης, ότι τα κορίτσια έχουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό κακή εικόνα σώματος σε σχέση με τα αγόρια. Σαν αποτέλεσμα αυτού, 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν επικίνδυνες συμπεριφορές ως 

προς την απώλεια βάρους, πράγμα που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για 

την υγεία τους. Αντίθετα, τα αγόρια κατά κανόνα γυμνάζονται και έχουν καλή 

εικόνα για το σώμα τους, όμως συνήθως αναπτύσσουν κακές διατροφικές 

συνήθειες (Currie et al., 2012). 
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2.2 Διατροφικές συμπεριφορές σε φοιτητές 

 

Οι διατροφικές συνήθειες, παρ’ όλο που ξεκινούν να διαμορφώνονται 

στην παιδική ηλικία, και παρά το ότι δυνητικά εξελίσσονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής, παγιώνονται κυρίως, κατά την εφηβική και μετά-εφηβική 

ηλικία, στην οποία περιλαμβάνεται χρονικά η φοιτητική ζωή. Η φοιτητική ζωή 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε σχέση με τις συνήθειες που αναπτύσσονται στο 

μέλλον, σχετίζεται με συμπεριφορές υγείας, και έχει επιπτώσεις στην υγεία και 

την ασθένεια στη μετέπειτα ζωή τους (Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, 

2005, Pitel et al., 2013). 

 

2.2.1 Διατροφικές συμπεριφορές σε φοιτητές σε παγκόσμιο επίπεδο 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε φοιτητικό πληθυσμό της Αμερικής 

βρέθηκε ότι η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών (ανεξαρτήτως 

φύλου) ήταν μειωμένη σε σχέση με τις αμερικάνικες διατροφικές συστάσεις και 

γενικότερα, δεν καταναλωνόταν πρωινό γεύμα. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι 

υπήρχε αυξημένη κατανάλωση αλατιού και αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων 

στο βραδινό τους γεύμα (μακαρόνια, ρύζι κτλ). Τέλος, το μεσημεριανό τους 

γεύμα αποτελείτο από κάτι «πρόχειρο», όπως σάντουιτς, σαλάτα ή fast food, με 

το τελευταίο να εμφανίζεται πιο συχνά μέσα στην εβδομάδα (Strong et al., 

2008). 

Σε παλιότερη έρευνα που επίσης έγινε στην Αμερική, τη Freshmen Health 

Study (FHS), και εξέταζε αλλαγές σε συμπεριφορές υγείας πρωτοετών κατά το 

πρώτο εξάμηνο σπουδών, βρέθηκε ότι η κατανάλωση πρωινού γεύματος ήταν 

περίπου η ίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες της έρευνας (Wengreen & Moncur, 

2009). 

 Σε μελέτη σε φοιτητές τεσσάρων χωρών (Βουλγαρία, Γερμανία, Πολωνία 

και Δανία) παρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση fast food ήταν αυξημένη 

περισσότερο στα αγόρια, παρά στα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια κατανάλωναν 

περισσότερα φρούτα και λαχανικά από τα αγόρια. Επίσης, οι φοιτητές στη 

Βουλγαρία (ανεξαρτήτως φύλου) κατανάλωναν σε μεγαλύτερα ποσοστά και 

συχνότερα από τις υπόλοιπες χώρες γλυκά, κέικ, πατατάκια (chips) και fast 

food. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι από έρευνα που είχε γίνει σε 

πανεπιστήμιο της Γαλλίας το 1997 παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια είχαν 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

23 

καλύτερες διατροφικές συνήθειες από τα αγόρια σε σχέση με την κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών και οι φοιτητές που ζούσαν με τις οικογένειές τους 

έτρωγαν πιο υγιεινά από αυτούς που ζούσαν μόνοι τους (El Ansari et al., 2012). 

 

2.2.2 Διατροφικές συμπεριφορές σε Έλληνες φοιτητές 

 

Από παλαιότερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας στις 

σχολές υγείας (ΣΕΥΠ), βρέθηκε ότι το 39% δεν κατανάλωνε ποτέ πρωινό γεύμα, 

ενώ μόνο το 28,9% το κατανάλωνε καθημερινά. Επιπροσθέτως, η καθημερινή 

κατανάλωση πρωινού γεύματος συσχετίστηκε θετικά με φοιτητές οι οποίοι 

κάνουν κάποια σωματική άσκηση ή/και είναι μη καπνιστές, ενώ η κατανάλωση 

λιγότερου από 1 φορά την εβδομάδα συσχετίστηκε με φοιτητές που δεν κάνουν 

κάποια άσκηση ή/και είναι καπνιστές (Βασιλάκου και συν., 2000). 

Αργότερα, από μια μελέτη επιπολασμού που έγινε σε φοιτητές 13 χωρών 

της Ευρώπης (συμμετείχε και η Ελλάδα) το 1990 και 2000 φάνηκε ότι οι 

γυναίκες είχαν καλύτερη διατροφική συμπεριφορά από τους άνδρες ως προς 

την κατανάλωση φρούτων, ενώ οι άνδρες έδειξαν καλύτερη συμμόρφωση ως 

προς την προσπάθεια μείωσης πρόσληψης λιπαρών από τις γυναίκες (Steptoe et 

al., 2002). 

Την ίδια χρονιά δημοσιεύτηκε μια μελέτη που αφορούσε Έλληνες 

μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Γλασκώβη (Papadaki & Scott, 2002). Φάνηκε ότι 

το 7% των σπουδαστών είχε αντικαταστήσει το λευκό ψωμί με ολικής αλέσεως, 

καφέ ή σταρένιο ψωμί και παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση (4%) στην 

κατανάλωση αποβουτυρωμένου/ημι-αποβουτυρωμένου γάλακτος όσο τα 

άτομα ζούσαν στη Γλασκώβη. Επίσης, από τότε που μετακόμισαν στη 

Γλασκώβη, η πλειοψηφία των φοιτητών κατανάλωνε δημητριακά στο πρωινό 

τους, αν και τα επεξεργασμένα δημητριακά κυριαρχούσαν έναντι αυτών με 

υψηλή περιεκτικότητα ινών. Η κατανάλωση μπισκότων αυξήθηκε σημαντικά 

μετά τη μετακόμιση στη Γλασκώβη και επιπλέον, τα άτομα έτειναν να αυξάνουν 

τη χρήση του βουτύρου και μαργαρίνης για επάλειψη. Παρατηρήθηκε ότι το 

11% των ατόμων άρχισαν να χρησιμοποιούν επάλειψη στο ψωμί μετά που 

ήρθαν στην Γλασκώβη, αντί να το τρώνε σκέτο. Τέλος, σχετικά μεγάλος αριθμός 

(17%) αντικατέστησε το ελαιόλαδο με άλλα λίπη στο μαγείρεμα (κυρίως 

ηλιέλαιο και μαργαρίνη), αν και η πλειοψηφία των φοιτητών συνέχισαν να 
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χρησιμοποιούν ελαιόλαδο στη μαγειρική. Γενικότερα, ο τόπος διαμονής φαίνεται 

να επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες και σαν αποτέλεσμα για τη 

συγκεκριμένη έρευνα, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις στις 

συχνότητες κατανάλωσης «φρέσκων φρούτων», «ωμών λαχανικών», «κρέατος», 

«πουλερικών», «ψαριών», «γιαουρτιού», «φασολιών/οσπρίων» και «φρέσκου 

χυμού φρούτων» από τότε που μετακόμισαν στη Γλασκώβη. Αλλά υπήρχαν και 

σημαντικές αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη συχνότητα κατανάλωσης σε 

«πατατάκια και αλμυρά σνακ», «αναψυκτικά», «αλκοολούχα ποτά», «μαγιονέζα 

και άλλες σάλτσες», καθώς και «μπισκότα» (Papadaki & Scott, 2002). 

Σε μελέτη που έγινε σε φοιτητικό πληθυσμό σε σχολή διατροφής στην 

Αθήνα και αφορούσε τη Μεσογειακή διατροφή φάνηκε ότι δεν υπήρχε διαφορά 

στην υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής μεταξύ πρωτοετών και τριτοετών 

φοιτητών. Επιπλέον, το μεσογειακό σκορ που συγκέντρωσαν οι φοιτητές 

υποδεικνύει χαμηλή υιοθέτηση αυτού του διατροφικού προτύπου και 

παράλληλα δε σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας 

νόσου. Δηλαδή, οι διατροφικές συνήθειες που έχουν οι φοιτητές δεν τους 

προστατεύουν από πιθανά μελλοντικά καρδιακά επεισόδια. Τέλος, η έρευνα 

αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι νέοι που ακολουθούν συνειδητά έναν 

υγιεινό τρόπο ζωής, τρέφονται και σωστά (Πούνης και συν., 2006).  

Μία ακόμα μελέτη που διεξήχθη στην Αθήνα και αφορούσε τις 

διατροφικές συνήθειες των φοιτητών που μένουν ή όχι μακριά από το πατρικό 

τους σπίτι, έδειξε ότι οι φοιτητές που έμεναν μακριά από το πατρικό τους σπίτι 

είχαν υψηλότερη πρόσληψη σε τρόφιμα όπως πατατάκια και σπιτικά φτιαγμένα 

φαγητά και χαμηλότερη βασική πρόσληψη χαμηλού σε λιπαρά βουτύρου, 

μαργαρίνης και φυτικού λίπους. Επίσης, η κατανάλωση γάλακτος πλήρους σε 

λιπαρά και φυσικών χυμών μειώθηκε και αυξήθηκε η κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών. Η κατανάλωση λευκού ψωμιού, φέτας, γιαουρτιού 

πλήρους σε λιπαρά και μαργαρίνης μειώθηκε από όταν ξεκίνησαν το 

πανεπιστήμιο, ενώ αυξήθηκε η κατανάλωση του γάλακτος με μειωμένα λιπαρά. 

Ακόμα, σημειώθηκε σημαντική μείωση στην εβδομαδιαία κατανάλωση φρέσκων 

φρούτων, μαγειρεμένων ή ωμών λαχανικών, λιπαρών ψαριών, θαλασσινών, 

ξηρούς καρπούς και ελαιόλαδο, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στην κατανάλωση 

ζάχαρης, κρασιού, αλκοολούχων ποτών και στο ελληνικό σουβλάκι. Έτσι, 

γενικότερα, ο αριθμός της εβδομαδιαίας κατανάλωσης σπιτικού φαγητού 
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μειώθηκε, ενώ ο αριθμός των γευμάτων στα μικροκύματα ή κατεψυγμένα 

φαγητά, αλλά και στα έτοιμα φαγητά (take-away) αυξήθηκε. Μετά την εγγραφή 

τους στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές που έμεναν μακριά από το σπίτι τους 

κατανάλωναν λιγότερο σπιτικά φαγητά και περισσότερο βολικά και έτοιμα 

φαγητά, συγκρινόμενοι με τους φοιτητές που έμεναν ακόμα με την οικογένειά 

τους (Papadaki et al., 2007). 

 Αργότερα, σε μελέτη που κατέγραψε τις διατροφικές συνήθειες 

φοιτητών ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων φάνηκε ότι το 35% 

των φοιτητών κάνει σπάνια ή ποτέ 3 γεύματα την ημέρα, το 24% κάνει 3 

γεύματα την ημέρα 1-2 φορές την εβδομάδα και το 22% κάνει 3 γεύματα την 

ημέρα πάνω από 2 φορές την εβδομάδα. Τέλος, το μικρότερο ποσοστό των 

φοιτητών (19%) κάνει 3 γεύματα την ημέρα σχεδόν καθημερινά (Scott-Sheldon 

et al., 2008). 

Στη Θεσσαλονίκη, οι Chourdakis et al., (2010) μελέτησαν επίσης φοιτητές 

της ιατρικής σχολής ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες. Κατέληξαν στο 

αποτέλεσμα ότι οι διατροφικές συνήθειες που διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 

δύο φύλων ήταν στην κατανάλωση φρούτων (υψηλότερη στα κορίτσια) και την 

κατανάλωση fast food (υψηλότερη στα αγόρια). Επίσης, τα κορίτσια είχαν πιο 

υγιεινές διατροφικές συνήθειες όσον αφορά στην καθημερινή κατανάλωση 

πρωινού γεύματος και τη συχνότητα γευμάτων, καθώς επίσης την καθημερινή 

κατανάλωση φρούτων, η οποία είναι πιο συχνή στα κορίτσια (36.2%) απ’ ότι 

στα αγόρια (21.9%). Όταν ρωτήθηκαν για τη συχνότητα κατανάλωσης fast food, 

τα αγόρια το κατανάλωναν περισσότερο από 3 φορές την εβδομάδα με ποσοστό 

36.9%, αλλά τα κορίτσια μόνο 19.2% (Chourdakis et al., 2010). 

Σε σχέση με την κατανάλωση κύριων γευμάτων, μελέτη που έγινε σε 

φοιτητές μη σχετικών με την υγεία σχολών βρέθηκε ότι το 46% των Ελλήνων 

φοιτητών κατανάλωναν καθημερινά πρωινό, ενώ το 17% κατανάλωνε 1 φορά 

την εβδομάδα ή ποτέ. Το 67% κατανάλωνε καθημερινά μεσημεριανό γεύμα και 

50% κατανάλωναν βραδινό γεύμα καθημερινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πλειοψηφία των Ελλήνων φοιτητών ζούσαν με τις οικογένειές τους, και το 

φαγητό τους προετοιμαζόταν για αυτούς από άλλους. Επίσης, το 49% των 

φοιτητών κατανάλωνε 1 φορά την ημέρα ή και παραπάνω φρέσκα φρούτα, ενώ 

το 31% τα κατανάλωνε 1-3 φορές το μήνα. Το 60% των φοιτητών κατανάλωνε 

σοκολάτες λιγότερο συχνά ή ποτέ και το 80% των φοιτητών κατανάλωνε 
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πατατάκια λιγότερο συχνά ή ποτέ. Παραπάνω από τους μισούς φοιτητές δεν 

κατανάλωνε γιαούρτια (πλήρη ή μειωμένα σε λιπαρά) σχεδόν ποτέ. Τέλος, οι 

περισσότεροι από τους Έλληνες φοιτητές (54%) θεωρούσαν σνακ ένα μικρό 

γεύμα μεταξύ πρωινού, μεσημεριανού γεύματος και δείπνου. Ωστόσο, ένα 

μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων (46%) θεωρεί επίσης σνακ, ένα μικρό γεύμα που 

τρώγεται στα γρήγορα (Spanos & Hankey, 2010).  

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

και μετρήθηκε ο επιπολασμός παραγόντων μεταβολικού συνδρόμου και 

καρδιαγγειακού κινδύνου σύμφωνα με την κατανάλωση σνακ, βρέθηκε ότι το 

50,5% των φοιτητών δεν κατανάλωνε ποτέ ενδιάμεσα γεύματα, το 29,1% 

κατανάλωνε ένα τέτοιο γεύμα και το 20,4% κατανάλωνε 2 και πάνω την ημέρα. 

Ως ενδιάμεσο γεύμα είχε οριστεί το σνακ: τρόφιμα με υψηλή θερμιδική 

περιεκτικότητα (π.χ. πατατάκια, γύρος, σοκολάτες κτλ) (Vergetaki et al., 2011). 

Την ίδια χρονιά, δημοσιεύτηκε μια διατροφική έρευνα, η οποία συνέκρινε 

τις διατροφικές συνήθειες Ελλήνων φοιτητών με αυτές Δανών φοιτητών την 

ίδια χρονική περίοδο, σε σχέση με τη Μεσογειακή διατροφή (μετρώντας το 

μεσογειακό σκορ-Mediterranean Diet Score, MDS). Το μεσογειακό σκορ ήταν 

υψηλότερο στο δείγμα των Δανών σε σύγκριση με το ελληνικό δείγμα και δεν 

εμφανίστηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όμως, όταν το MDS 

προσαρμόστηκε για την ηλικία, το φύλο, το ΔΜΣ και την ενεργειακή πρόσληψη, 

η διαφορά στο MDS μεταξύ των δύο χωρών ήταν ακόμη πιο σημαντική (p 

<0.001). Πιο συγκεκριμένα, οι πατάτες, τα μη επεξεργασμένα δημητριακά, τα 

λαχανικά και το ελαιόλαδο καταναλώνονταν πιο συχνά από τους Δανούς 

φοιτητές, αλλά οι Έλληνες έδειξαν υψηλότερη κατανάλωση στην ομάδα των 

οσπρίων. Επίσης, η δανέζικη δίαιτα αποτελούνταν από μεγαλύτερες ποσότητες 

φυτικών ινών (20,5±3,5g/ημέρα) σε σύγκριση με την ελληνική διατροφή 

(17,6±3,5g/ημέρα) (Van Diepen et al., 2011). 

Παράλληλα, διεξήχθη μια ακόμα μελέτη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειές τους 

και εκτιμήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε 

σύγκριση, λοιπόν, με τις οδηγίες της Αμερικάνικης καρδιολογικής εταιρείας, η 

πρόσληψη του συνολικού λίπους, των κορεσμένων λιπαρών οξέων, του νατρίου 

και της διαιτητικής χοληστερόλης ήταν υψηλότερες στο δείγμα, και η πρόσληψη 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, μονοακόρεστων και διαιτητικών ινών ήταν 
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χαμηλότερες. Το 88,5% των αγοριών και το 80,2% των κοριτσιών ανέφεραν 

αυξημένη πρόσληψη λίπους. Η διαιτητική πρόσληψη φυτικών ινών για τους 

άνδρες ήταν χαμηλότερη από τη συνιστώμενη, αλλά δεν ίσχυε το ίδιο για τις 

γυναίκες. Επίσης, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην αναλογία των 

αγοριών και κοριτσιών που δεν ακολουθούσαν τις συστάσεις, εκτός από την 

πρόσληψη νατρίου και την πρόσληψη φυτικών ινών. Συμπερασματικά, μόνο μια 

μειοψηφία των ανδρών και γυναικών (14,3% και 5,9%, αντίστοιχα) βρισκόταν 

πάνω από τις συστάσεις της Αμερικάνικης καρδιολογικής εταιρείας και η μέση 

πρόσληψη νατρίου στο δείγμα ήταν σημαντικά υψηλότερο για τους άνδρες 

(Chourdakis et al., 2011). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προσδιοριστές των διατροφικών συνηθειών και 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ) οικογένειας 

 

3.1 Προσδιοριστές των διατροφικών συνηθειών  

 

Οι επιλογές πάνω στη διατροφή είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, η 

οποία εξαρτάται από ατομικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες, πέρα από τους γονείς, το φύλο και την ηλικία (Parks et al., 2012, 

Deliens et al., 2014). Κάποιοι από αυτούς είναι η μετανάστευση-αλλαγή τόπου 

διαμονής (Papadaki & Scott, 2002) ή γενικότερα η γεωγραφική τοποθεσία και το 

κλίμα (Spanos & Hankey, 2010), η εκπαίδευση-γνώση (Neslişah & Emine, 2011), 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Deliens et al., 2014) και η κοινωνικο-οικονομική 

κατάσταση των γονέων (Pitel et al., 2013, Small et al., 2013). Επίσης, το αίσθημα 

της πείνας, η αίσθηση της γεύσης και η ατομική προτίμηση (Hallström et al., 

2011, Deliens et al., 2014), ο ελεύθερος χρόνος και η ευκολία αναφέρονται 

γενικότερα ως οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις 

διατροφικές επιλογές των εφήβων (Hallström et al., 2011). Τέλος, η κουλτούρα 

(ήθη και έθιμα), το κοινωνικό κεφάλαιο (Kritsotakis et al., in press), η 

προσωπικότητα, η συναισθηματική κατάσταση (Bargiota et al., 2013), οι 

κοινωνικές νόρμες κ.ά. (Deliens et al., 2014) φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στις 

διατροφικές επιλογές και συνήθειες. 

 Οι Deliens et al., (2014) μελέτησαν πρόσφατα τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των φοιτητών στο Βέλγιο (ποιοτική 

μελέτη). Κατέληξαν ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι προσωπικοί (π.χ. 

γεύση), το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. γονική υποστήριξη), το φυσικό 

περιβάλλον (π.χ. κόστος φαγητού), το μακρο-περιβάλλον (π.χ. ΜΜΕ και 

διαφήμιση) και τα χαρακτηριστικά του πανεπιστημίου (π.χ. διαμονή). Πιο 

αναλυτικά, παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4) (Deliens et al., 

2014). Έτσι, μπορεί να γίνει πιο κατανοητή η διατροφική συμπεριφορά των 

φοιτητών μελετώντας την πιο ολιστικά, αφού φαίνεται να αλληλοεξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το σύνολο των προσδιοριστών των 

διατροφικών συνηθειών, διότι παρεμβάσεις σε κάποιους από τους παραπάνω 
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παράγοντες ίσως να έχουν θετικό αποτέλεσμα ως προς την υιοθέτηση υγιεινών 

διατροφικών συνηθειών, και κατ’ επέκταση σε μια πιο υγιή ζωή. 

Εικόνα 4: Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των 

φοιτητών

 

(Deliens et al., 2014) 

 

3.2 Κύριοι δείκτες του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 

 

Για να μετρηθεί το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο χρησιμοποιούνται 

διάφοροι δείκτες, όπως είναι το επάγγελμα, το εισόδημα και το μορφωτικό 

επίπεδο (Galobardes et al., 2001, Fismen et al., 2012), η κοινωνική τάξη και ο 

πλούτος/η ευμάρεια (Currie et al., 2012), το κοινωνικό κεφάλαιο (Kritsotakis et 

al., in press). Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται η επίδραση διάφορων δεικτών της 

κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στη διατροφή και κατ’ επέκταση στην 

υγεία (Galobardes et al., 2001).  

 

3.2.1 Μορφωτικό επίπεδο 

 

Το μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιείται συστηματικά ως δείκτης της 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στις περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες 
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(Γιωτοπούλου και συν., 2010). Η εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει τις 

διατροφικές συνήθειες διευκολύνοντας ή περιορίζοντας την ανάγνωση και την 

κατανόηση των διατροφικών πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τις 

εκάστοτε διατροφικές συστάσεις, και κατ’ επέκταση, με την ικανότητα να 

υιοθετηθεί ή όχι μια υγιεινή διατροφή (Fismen et al., 2012, Konttinen et al., 

2012).  

Σε σχέση με τη διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία, έχει φανεί από 

μελέτες ότι, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται με 

χαμηλότερης ποιότητας διατροφή (Farajian et al., 2012, Attorp et al., 2014). 

 

3.2.2 Εισόδημα 

 

Το εισόδημα μπορεί να καθορίσει άμεσα την ποιότητα της διατροφής, 

εφόσον τα υγιεινά τρόφιμα πιο προσιτά στην τιμή και πιο εύκολα προσβάσιμα 

για άτομα με υψηλότερα εισοδήματα (Fismen et al., 2012). Αυτό σημαίνει ότι 

άτομα με χαμηλό εισόδημα δίνουν περισσότερη σημασία στην τιμή και λιγότερη 

σημασία στην επιλογή των υγιεινών τροφίμων, σε σύγκριση με πιο εύπορα 

άτομα (Konttinen et al., 2012). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι σε χώρες με χαμηλό 

εισόδημα, η ημερήσια θερμιδική πρόσληψη είναι ανεπαρκής και τα δημητριακά 

προσφέρουν το 60%-80% της συνολικής πρόσληψης θερμίδων. Στις χώρες 

μέτριου εισοδήματος, τα δημητριακά προσφέρουν περισσότερο από το μισό της 

πρόσληψης θερμίδων, η κατανάλωση ζάχαρης και λίπους έχει αυξηθεί 

σημαντικά. Τέλος, σε χώρες υψηλού εισοδήματος, η παραδοσιακή διατροφή 

(γάλα, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, ψωμί ολικής αλέσεως και ψάρια), έχει 

αλλάξει σε μια πιο διαφοροποιημένη διατροφή με περίσσεια πρόσληψης 

τροφίμων υψηλής ενεργειακής περιεκτικότητας, πλούσια σε λιπαρά και απλά 

σάκχαρα και ελλιπείς σε σύνθετους υδατάνθρακες (WHO, 2014). 

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ κατά κύριο λόγο, έχουν δείξει ότι 

οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, σε σύγκριση με αυτές υψηλού 

εισοδήματος, έχουν την τάση να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες 

λιπαρών κρεάτων, επεξεργασμένων δημητριακών και πρόσθετων λιπών. 

Επιπλέον, οι φτωχότερες οικογένειες είναι λιγότερο πιθανό να καταναλώνουν 
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φρέσκα φρούτα και λαχανικά, άπαχο κρέας, ψάρια, δημητριακά ολικής αλέσεως 

και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά (Costarelli et al., 2013). 

Σε έρευνα που διεξήχθη στο Λονδίνο από την ομάδα Ερευνών Υγείας στο 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος 

Ερευνών Επιστημών Διατροφής στο King College του Λονδίνου, και του 

Τμήματος Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στο νοσοκομείο Royal Free και 

στην Ιατρική Σχολή του University College του Λονδίνου πήραν μέρος 2477 

νοικοκυριά (3728 άτομα). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα άτομα με 

χαμηλό εισόδημα ήταν λιγότερο πιθανό να τρώνε ψωμί ολικής αλέσεως και 

λαχανικά, έχουν την τάση να πίνουν περισσότερα αναψυκτικά (όχι ποτά 

διαίτης) και να καταναλώνουν περισσότερο επεξεργασμένα κρέατα, πλήρες 

γάλα και ζάχαρη. Επίσης, για τους άνδρες και τις γυναίκες, φάνηκε ότι η 

κατανάλωση σε ζυμαρικά, πίτσες, χάμπουργκερ και σουβλάκια, πατατάκια, 

τηγανιτές και ψητές πατάτες, πατατάκια και αλμυρά σνακ και αεριούχα 

αναψυκτικά μειώθηκε με την αύξηση της ηλικίας. Από την άλλη μεριά, η 

κατανάλωση προϊόντων ολικής αλέσεως και δημητριακά πρωινού με υψηλή 

περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, έτεινε να αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας 

(Nelson et al., 2007). 

Τα παιδιά είχαν περισσότερες πιθανότητες από τους ενήλικες να 

καταναλώνουν λουκάνικα, παναρισμένο κοτόπουλο και γαλοπούλα, μπιφτέκια 

και σουβλάκια. Τέλος, ο μέσος αριθμός των μερίδων σε φρούτα και λαχανικά 

που καταναλώνονται ημερησίως ήταν αρκετά κάτω από τη σύσταση της 

κυβέρνησης, που αναφέρει να καταναλώνονται τουλάχιστον πέντε μερίδες την 

ημέρα (Nelson et al., 2007). 

 

3.2.3 Ευμάρεια της οικογένειας και διατροφικές συνήθειες 

 

Στη μελέτη HBSC, το ΚΟΕ μετρήθηκε με βάση την Family Affluence Scale 

ΙΙ (FAS ΙΙ), η οποία βασίζεται σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικές με τα υλικά 

αγαθά των νοικοκυριών στα οποία ζουν τα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της 

ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, ύπαρξης υπνοδωματίων, διακοπές και την ύπαρξη 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Currie et al., 2012).  

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και εφήβων, φάνηκε 

ότι υψηλότερη οικογενειακή ευμάρεια και υψηλότερο επίπεδο επαγγέλματος 
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των γονέων σχετιζόταν με αυξημένη κατανάλωση φρούτων. Επίσης, οι μαθητές, 

των οποίων οι γονείς είχαν υψηλότερο επίπεδο επαγγέλματος, ανέφεραν 

χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αναψυκτικών (βόρειες, νότιες και δυτικές 

ευρωπαϊκές χώρες), αλλά στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η 

σχέση κατανάλωσης αναψυκτικών και ευμάρειας της οικογένειας βρέθηκε να 

είναι ανάλογη (WHO/HBSC FORUM, 2006).  

 

3.3 Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, διατροφικές επιλογές και υγεία  

 

Οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες μπορούν να οδηγήσουν σε 

ανισότητες όσον αφορά την υγεία (Fismen et al., 2012). Οι περισσότερες 

επιδημιολογικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που 

κατατάσσονται σε χαμηλό ΚΟΕ έχουν διατροφικές συνήθειες, οι οποίες 

αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μιας διατροφικής ασθένειας (Panagiotakos 

et al., 2004, Manios et al., 2005, Panagiotakos et al., 2005, Bibiloni et al., 2011).  

Οι ομάδες που μειονεκτούν κοινωνικο-οικονομικά φαίνεται να υιοθετούν 

διατροφικές συνήθειες, που δε συμφωνούν συνήθως με τη συνιστώμενη 

πρόσληψη θρεπτικών συστατικών ή τις γενικότερες διατροφικές συστάσεις 

(Bartley et al., 2000, Ball et al., 2004). Οι ομάδες χαμηλού ΚΟΕ φαίνεται να 

ακολουθούν διατροφικά πρότυπα τα οποία αυξάνουν το ποσοστό της 

θνησιμότητας και της νοσηρότητας από χρόνια νοσήματα, ενώ παράλληλα, δε 

συμμορφώνονται με τις εκάστοτε συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες (Giskes et 

al., 2002, Ball et al., 2004, Deshmukh-Taskar et al., 2009). Επίσης, μελέτες 

παρατήρησης δείχνουν ότι άτομα με χαμηλό ΚΟΕ συνδέονται με αυξημένο 

επιπολασμό σε παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα 

(Panagiotakos et al., 2008). Επιπρόσθετα, έχει καταγραφεί ότι όσο η οικονομική 

κατάσταση ενός ατόμου ή της οικογένειας μειώνεται, τόσο αυξάνεται η 

εξάρτηση σε δίαιτες που έχουν υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο, παρά σε 

ακριβότερες δίαιτες που είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά (Costarelli et al., 

2013).  

Οι Boylan et al. αναφέρουν ότι οι Sobal και Stunkard βρήκαν αντίστροφη 

συσχέτιση μεταξύ του ΚΟΕ και της παχυσαρκίας στις ανεπτυγμένες κοινωνίες 

που αφορούσαν γυναικείο πληθυσμό, και μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης 

παχυσαρκίας μεταξύ των υψηλότερων ΚΟΕ σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες. 
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Επίσης, υπάρχουν στοιχεία και από άλλες έρευνες που υποδεικνύουν ότι οι 

συσχετίσεις μεταξύ ΚΟΕ και παχυσαρκίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 

φύλο (Boylan et al., 2014).  

Η μελέτη HBSC διαπίστωσε ότι η ευμάρεια της οικογένειας μπορεί να 

αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την υγεία των νέων (Currie et 

al., 2012), και πιο συγκεκριμένα η γενική εικόνα στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 

ότι η παιδική παχυσαρκία συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με το ΚΟΕ. 

Αντίθετα, παιδιά με υψηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στις περισσότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο παχυσαρκίας 

(WHO/HBSC FORUM, 2006). 

Στην Εικόνα 5 φαίνονται παραστατικά οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στη δημιουργία και συντήρηση της παιδικής παχυσαρκίας, όπως καταγράφηκε 

από την ευρωπαϊκή μελέτη HBSC. 

 

Εικόνα 5: Παιδική παχυσαρκία 

 

Πηγή: WHO/HBSC FORUM, 2006 

 

 

Ο ρόλος του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ) στις 

διατροφικές συνήθειες έχει ερευνηθεί κυρίως βάσει των ποσοστών 

θνησιμότητας από χρόνια νοσήματα, της καταγραφής συχνότητας 

κατανάλωσης τροφίμων, της υιοθέτησης διατροφικών προτύπων, της 

συμπεριφοράς απέναντι στις τροφές και της αγοραστικής δύναμης των 

καταναλωτών (Giskes et al., 2002).  
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3.4 Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και διατροφή κατά την παιδική και εφηβική 

ηλικία 

 

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι ένα μέτρο του ΚΟΕ που 

χρησιμοποιείται συχνά στην παιδική και εφηβική ηλικία των παιδιών, αλλά και 

στους νέους ενήλικες στο πεδίο της έρευνας που σχετίζεται με την υγεία 

(VanKim & Laska, 2012). Επίσης, παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα 

φαίνεται να βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο για την ίδρυση μιας δια βίου κακής 

ποιότητας διατροφικών συνηθειών, εξαιτίας του καθορισμού τους σε αυτήν την 

ηλικία, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδου οικονομικής κρίσης (Costarelli 

et al., 2012).  

Οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στον τρόπο ζωής των εφήβων (π.χ. 

διατροφικές συνήθειες), μπορούν να συμβάλουν στις ανισότητες στην υγεία και 

στην ασθένεια (Nilsen et al., 2009). Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι οι πιο 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι έφηβοι που προέρχονται από 

οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, παρακάμπτοντας κάποιο γεύμα μπορεί από 

μόνο του να αποτελεί ένα κοινωνικό μήνυμα εξαθλίωσης, καθώς δηλώνει 

δευτερεύουσες αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους (Hong et al., 2014). 

Άλλες μελέτες έχουν δείξει μια σχέση μεταξύ της καλής κοινωνικο-

οικονομικής κατάστασης και της συντήρησης καλών διατροφικών συνηθειών σε 

παιδιά και εφήβους και τα αποτελέσματα αυτά συνδέθηκαν με υψηλή 

πρόσληψη τροφίμων πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και γενικότερα, με καλή 

υγεία (Béghin et al., 2013, Hong et al., 2014). Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι 

οι έφηβοι που συμμετέχουν στη γειτονιά και το υψηλό ΚΟΕ σε κατοίκους της 

υπαίθρου συνδέονται ισχυρά με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

(Johnson et al., 2010).  

 

3.5 Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και διατροφή κατά τη φοιτητική ζωή 

 

 Οι νέοι ενήλικες που μεταβαίνουν στη φοιτητική ζωή έχουν φτωχές 

διατροφικές συνήθειες ως φοιτητές, αλλά θεωρείται ότι είναι μια προσωρινή 

κατάσταση και οι ραγδαίες αλλαγές που υφίστανται στην σωματική και την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους, τους κάνουν διατροφικά ευάλωτη ομάδα με 

κακές διατροφικές συνήθειες (Ganasegeran et al., 2012).  
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Η επικοινωνία μεταξύ του γονέα και του φοιτητή μπορεί να επηρεάσει 

άμεσα ή έμμεσα τη διατροφική του συμπεριφορά, υπενθυμίζοντάς του να τρώει 

μια ποικιλία υγιεινών τροφών (Small et al., 2012), εφόσον έχει καταγραφεί από 

μελέτες ότι οι φοιτητές έχουν την τάση να κάνουν τις δικές τους επιλογές στη 

διατροφή τους, ανάλογα το κόστος των τροφίμων και της διαθεσιμότητας του 

«γρήγορου» φαγητού (fast food) (Ganasegeran et al., 2012) 

Τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των γονέων μπορούν να 

επηρεάσουν τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές των παιδιών τους και καλό 

θα ήταν να μπορεί να υπάρχει λειτουργικότητα μέσα στην οικογένεια, ώστε το 

αποτέλεσμα στη διατροφή των φοιτητών να είναι μόνο θετικό.  
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Β’ ΜΕΡΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μεθοδολογία 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Πολλές από τις συμπεριφορές υψηλού υγειονομικού κινδύνου 

διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής, συνεπώς είναι 

σημαντικό να καταγραφούν και να μελετηθούν, ώστε να μπορέσουν να 

εφαρμοστούν στη συνέχεια παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας για την 

υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών.  

Η παρούσα εργασία συντελείται στο πλαίσιο της προοπτικής μελέτης 

ΛΑΤΩ (LATO, Lifestyles and Attitudes in a Student Population), μιας μελέτη 

κοορτής, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πρωτοετών σπουδαστών του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης και διεξάγεται κάθε έτος την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος, από 

το 2012. Σκοπός της μελέτης είναι η παρακολούθηση και η καταγραφή των 

συμπεριφορών υγείας, του τρόπου ζωής των φοιτητών και των προσδιοριστών 

των αλλαγών τους 3 διαδοχικά έτη, με ευρύτερο στόχο τη διερεύνηση των 

παραγόντων που δρουν προστατευτικά στην υιοθέτηση υγειονομικά ορθών 

συμπεριφορών υγείας σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο.  

Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση 

ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 

(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013) με Επιστημονικό Υπεύθυνο 

το Δρ. Γιώργο Κριτσωτάκη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ 

Κρήτης. Στην Κύρια Ερευνητική Ομάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, 2 μέλη ΔΕΠ 

του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, ο Καθηγητής Αναστάσιος Φιλαλήθης και η Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα 

Χατζή. 

 

4.2 Τελικό ερωτηματολόγιο 1ου έτους 

 

Το τελικό ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, έπειτα από εκτενή 
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ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, έχει χρησιμοποιήσει μέρη των 

ερωτηματολογίων των Μελετών HBSC (Currie et al., 2011, Koller et al., 2009) και 

ESPAD (Hibell, 2014), καθώς και κλίμακες οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες θεματικές 

ενότητες: Γενικές πληροφορίες–Δημογραφικά στοιχεία (ατομικά–γονέων), 

Διαμονή, Άσκηση και φυσική δραστηριότητα, Διατροφή (εκτός FFQ), Food 

Frequency Questionnaire, Έκθεση στον ήλιο, Οδηγική συμπεριφορά, Κοινωνικό 

κεφάλαιο, Κάπνισμα, Αλκοολούχα ποτά, Χρήση ουσιών Parent-Adolescent 

Communication Scale, Σχέσεις μεταξύ των φύλων και ερωτική ζωή, Life 

satisfaction scale, Κοινωνικές σχέσεις και ελεύθερος χρόνος (εκτός κοιν. 

κεφαλαίου), Family Affluence Scale ΙΙ, Πολιτικές πεποιθήσεις, Δημογραφικά–

εργασία γονέων, Ικανοποίηση από οικογένεια, Φιλίες–Facebook, Ακαδημαϊκή 

πίεση–χαρακτηριστικά, General health, Στοματική Υγεία, Εικόνα σώματος, 

Ιστορικό αυτοκτονιών, Σωματομετρικά χαρακτηριστικά, Εργασία–χρήματα, 

Ειλικρίνεια απαντήσεων–αποδοχή ερωτηματολογίου. 

 

4.3. Σκοπός της έρευνας 

 

Στην παρούσα εργασία θα διερευνηθούν δείκτες διατροφικών συνηθειών 

των πρωτοετών φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης που έχει δειχθεί ότι σχετίζονται με 

τις συνολικές διατροφικές συνήθειες των εφήβων και των νέων ενηλίκων -

κατανάλωση πρωινού γεύματος, φρούτων και λαχανικών και γρήγορου 

φαγητού (delivery food) και αναψυκτικών ποτών- στο 1ο έτος συλλογής (2012). 

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συγχρονική ανάλυση των δεδομένων του 1ου 

έτους καταγραφής με σκοπό να συσχετιστούν οι διατροφικές συνήθειες των 

φοιτητών με δείκτες του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ) της 

οικογένειάς τους. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν έχει βρεθεί 

αντίστοιχη έρευνα σε φοιτητικό πληθυσμό.  

Η ερευνητική μας υπόθεση είναι ότι οι φοιτητές με υψηλότερο 

κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο θα έχουν πιο ορθές και υγιεινές διατροφικές 

συμπεριφορές. 

 

4.4 Μεθοδολογία 
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4.4.1 Πληθυσμός της μελέτης 

 

 Ο πληθυσμός της μελέτης ορίζεται ως όλοι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές 

του ΤΕΙ Κρήτης (Σχολές Ηρακλείου, 11 από τα 17 τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης) που 

εγγράφηκαν και παρακολούθησαν το Α’ εξάμηνο σπουδών κατά το χειμερινό 

εξάμηνο του 2012. Ο αριθμός των εισακτέων σε αυτά τα Τμήματα του ΤΕΙ 

Κρήτης ανέρχεται σε 1700 άτομα, χωρίς όμως να εγγράφεται και να 

παρακολουθεί το σύνολο από αυτά. Στον Πίνακα 3 φαίνεται ο αριθμός των 

φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι συνολικές θέσεις εισαγωγής ανά 

Τμήμα, καθώς και το σύνολό τους ανά Σχολή. Το δείγμα της παρούσας μελέτης 

αποτελείται από 1138 άτομα (524 αγόρια, 46% και 614 κορίτσια, 54%) και η 

μέση ηλικία είναι τα 18.31±0.57 έτη. Το ποσοστό συμμετοχής στη Μελέτη των 

ατόμων που ήταν παρόντα κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 

πάνω από 97%, ενώ στην παρούσα ανάλυση συμπεριλαμβάνεται το 93% των 

ερωτηματολογίων που είχαν πλήρη δεδομένα σε όλες τις διατροφικές 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. Σε ορισμένες μεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν ως συγχυτικοί παράγοντες, δεν υπήρχαν δεδομένα για το 

σύνολο του πληθυσμού.  
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Πίνακας 3. Αριθμός εισακτέων στο ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Ηρακλείου) για το 2012 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Φ/Σχολή Φ/Τμήμα Συμμετέχοντες 

ΣΤΕΓ 

Βιολογικών 

Θερμοκηπιακών 

Καλλιεργειών και 

Ανθοκομίας 

150 50 28 

 Φυτικής Παραγωγής  100 70 

ΣΔΟ 
∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 
490 150 104 

 
Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 
 60 14 

 Λογιστικής  280 216 

ΣΤΕΦ 

Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και 

Πολυμέσων 

680 200 95 

 Μηχανολογίας  150 69 

 Ηλεκτρολογίας  130 100 

 
Πολιτικών ∆ομικών 

Έργων 
 200 121 

ΣΕΥΠ Νοσηλευτικής 380 180 163 

 Κοινωνικής Εργασίας  200 158 

 ΣΥΝΟΛΟ  1700 1138 
Σημείωση: Φ/Τ: Φοιτητές ανά Τμήμα, Φ/Σ: Φοιτητές ανά Σχολή 

  

 Τα κριτήρια επιλογής που τηρήθηκαν για να συμμετέχουν στη μελέτη οι 

φοιτητές ήταν: 

 Ηλικία 18–19 ετών (να είναι η 1η εισαγωγή σε ΑΕΙ των συμμετεχόντων) 

 Γνώση της ελληνικής γλώσσας στο βαθμό που να επιτρέπει τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

 Συμπλήρωση του εντύπου συγκατάθεσης (Παράρτημα). 

4.4.2 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

 

Οι φοιτητές/τριες κλήθηκαν να συμμετέχουν στη μελέτη κατά τη 

διάρκεια των υποχρεωτικών μαθημάτων του 1ου έτους. Όλοι συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έπειτα από σχετική 

συνεννόηση με τους διδάσκοντες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η 

συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε μια ειδικά 

διαμορφωμένη σελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία είχαν πρόσβαση μόνο οι 
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σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης με δικούς τους κωδικούς. Το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με το ελεύθερο λογισμικό LimeSurvey με την 

υποστήριξη του Γενικού Τμήματος του ΤΕΙ Κρήτης. Η διαδικτυακή διεύθυνση 

του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου είναι:  

•  http://modip.teicrete.gr/limesurvey/index.php?sid=22196&lang=el  
 
Η πρόσβαση για αλλαγές ή τροποποιήσεις γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 
(απαιτείται κωδικός):  
 
•  http://modip.teicrete.gr/limesurvey/admin/admin.php?sid=65978  
 

 Στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπήρχε πρόβλημα με το διαδίκτυο ή δεν 

επαρκούσαν οι υπολογιστές, οι φοιτητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

χειρόγραφα μέσα στην αίθουσα όπου είχαν μάθημα. Οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν να απευθύνουν ερωτήσεις σε περίπτωση που κάτι δεν 

καταλάβαιναν. 

 

4.4.3 Δεοντολογία και διασφάλιση ανωνυμίας 

 

Η έρευνα διεξήχθη με βάση τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι για 

έρευνα σε ανθρώπους. Με βάση τις βασικές αρχές της Διακήρυξης, 

δεσμευόμαστε ότι τα αιτούμενα και συλλεχθέντα στοιχεία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να υλοποιηθούν ο σκοπός και οι στόχοι της 

παρούσας μελέτης και θα είναι εμπιστευτικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο όσα μέλη της ερευνητικής ομάδας είναι 

απολύτως απαραίτητο. Τα στοιχεία (π.χ. συμπληρωμένα ερωτηματολόγια) 

φυλάσσονται σε ερμάρια που κλειδώνουν και έχουν αγοραστεί ειδικά για αυτό 

το σκοπό από το Τμήμα Νοσηλευτικής. Παράλληλα, διασφαλίζεται σε κάθε φάση 

της έρευνας η ανωνυμία των συμμετεχόντων.  

Λεπτομερής καταγραφή των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που 

δεσμεύουν τους ερευνητές στην παρούσα μελέτη έχουν κατατεθεί και εγκριθεί 

κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης και επίσης από την αρμόδια επιτροπή 

δεοντολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. 

http://modip.teicrete.gr/limesurvey/index.php?sid=22196&lang=el
http://modip.teicrete.gr/limesurvey/admin/admin.php?sid=65978
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4.4.4 Ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη 

 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν από όλο το ερωτηματολόγιο ήταν 

αυτές που αφορούσαν τις γενικές πληροφορίες και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (ατομικά και γονέων) που ελέγχθηκαν ως συγχυτικοί 

παράγοντες, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των φοιτητών, το 

ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (Food Frequency 

Questionnaire-FFQ), οι ερωτήσεις διατροφής για κατανάλωση πρωινού και 

παραγγελία φαγητού (delivery), η αυτό-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση 

και η κλίμακα Family Affluence Scale II (FAS II). Οι δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (ευμάρεια 

της οικογένειας, αυτο-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση και επίπεδο 

εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας) επιλέχθηκαν διότι είναι οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενοι και καταλληλότεροι δείκτες στη διεθνή βιβλιογραφία για 

αυτές τις ηλικίες. 

 

4.4.5 Συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων 

Η συχνότητα κατανάλωσης διαφόρων τροφών διερευνήθηκε στο 

ερωτηματολόγιο με μια ερώτηση (Food Frequency Questionnaire-FFQ), η οποία 

ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσες φορές την εβδομάδα 

καταναλώνουν τις διάφορες τροφές που παραθέτονταν στη λίστα πιο κάτω, 

χρησιμοποιώντας κλίμακα τύπου Likert 7 διαβαθμίσεων (από «ποτέ» μέχρι 

«περισσότερο από μια φορά κάθε μέρα»). Η λίστα περιελάμβανε τις εξής τροφές: 

φρούτα, λαχανικά ή σαλάτα, κόκα-κόλα ή άλλα αναψυκτικά που περιέχουν 

ζάχαρη, ψάρι ή θαλασσινά, γαλακτοκομικά, άσπρο κρέας 

(κοτόπουλο/γαλοπούλα), κόκκινο κρέας (μοσχάρι/χοιρινό/αρνί/κατσίκι), 

όσπρια, και τέλος, γλυκά/σοκολάτες, αλλά για την έκβαση αποτελεσμάτων της 

παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτές για τα: φρούτα, λαχανικά και 

κόκα-κόλα ή άλλα αναψυκτικά. Η συγκεκριμένη κλίμακα χρησιμοποιείται 

ευρέως στην μελέτη HBSC και σε άλλες διατροφικές μελέτες. Ενώ σε μερικές 

χώρες καταγράφονται διαφορές σε σχέση με την περίοδο συλλογής των 

δεδομένων (Zaborskis et al., 2014), έχει δειχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 
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της για διερεύνηση διατροφικών συνηθειών στην εφηβική ηλικία (Wong et al., 

2012). 

Για χάρη της ανάλυσης, οι μεταβλητές της κατανάλωσης φρούτων, 

λαχανικών και αναψυκτικών κατηγοριοποιήθηκαν σε 2 κατηγορίες, όπου η 

πρώτη περιλαμβάνει τις συχνότητες «5-6 ημέρες την εβδομάδα/2-4 ημέρες την 

εβδομάδα/1 φορά την εβδομάδα/λιγότερο από ή 1 φορά την εβδομάδα/ποτέ» 

και η δεύτερη περιλαμβάνει τις συχνότητες «Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα 

κάθε μέρα/κάθε μέρα». 

4.4.6 Συχνότητα κατανάλωσης και παράλειψης πρωινού γεύματος 

 

Η συχνότητα κατανάλωσης και παράλειψης πρωινού γεύματος 

διερευνήθηκε στο ερωτηματολόγιο με δυο ερωτήσεις από τη μελέτη HBSC 

(Vereecken et al., 2009) οι οποίες ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να 

δηλώσουν πόσο συχνά καταναλώνουν πρωινό (α) τις καθημερινές και (β) τα 

Σαββατοκύριακα. Στην πρώτη ερώτηση χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου Likert 

6 διαβαθμίσεων (από «δεν τρώω ποτέ πρωινό τις καθημερινές» μέχρι «και τις 

πέντε ημέρες»). Στη δεύτερη ερώτηση χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου Likert 3 

διαβαθμίσεων (από «δεν τρώω ποτέ πρωινό το Σαββατοκύριακο» μέχρι 

«συνήθως τρώω πρωινό και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου). 

Δημιουργήθηκε επίσης μια τρίτη μεταβλητή, η οποία και τελικά 

χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση και αντιπροσωπεύει τη συνολική συχνότητα 

κατανάλωσης πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αθροίζοντας τις 

τιμές των δυο άλλων μεταβλητών.  

Ως πρωινό γεύμα ορίστηκε στο ερωτηματολόγιο το γεύμα που τρώνε 

μέσα σε 60 λεπτά της ώρας από τη στιγμή που σηκώνονται από το κρεβάτι. Αν 

έπιναν μόνο καφέ (με ή χωρίς γάλα) συστηνόταν να σημειώσουν ότι δεν 

καταναλώνουν πρωινό. 

 

4.4.7 Συχνότητα κατανάλωσης γρήγορου φαγητού (delivery food) 

 

Η συχνότητα κατανάλωσης γρήγορου φαγητού διερευνήθηκε στο 

ερωτηματολόγιο με μια ερώτηση η οποία ζητούσε από τους συμμετέχοντες να 

δηλώσουν πόσο συχνά παραγγέλνουν απ’ έξω φαγητό (σουβλάκια, πίτσες, 

κρέπες κτλ.), χρησιμοποιώντας κλίμακα τύπου Likert 7 διαβαθμίσεων (από 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

43 

«σχεδόν ποτέ» μέχρι «περισσότερο από μια φορά, κάθε μέρα»). Για τη 

στατιστική ανάλυση η συγκεκριμένη μεταβλητή κατηγοριοποιήθηκε σε 2 

κατηγορίες, όπου η πρώτη περιλαμβάνει τις συχνότητες «Ποτέ/Λιγότερο από 1 

φορά την εβδομάδα» και η δεύτερη «2-4/5-6 ημέρες την εβδομάδα ή κάθε 

μέρα».  

 

4.4.8 Ερωτηματολόγιο της Family Affluence Scale ΙΙ (FAS ΙΙ) 

 

 Ένας από τους δείκτες για την αξιολόγηση του κοινωνικο-οικονομικού 

επιπέδου της οικογένειας είναι η κλίμακα FAS II. Η FAS II κατασκευάστηκε και 

χρησιμοποιηθήκε αρχικά στη μελέτη HBSC το 1990 (Currie et al., 1997), η οποία 

είχε στόχο να καταγράψει τον επιπολασμό διαφόρων συμπεριφορών υγείας και 

τρόπου ζωής σε παιδιά της Ευρώπης 11-15 ετών, συμπεριλαμβανομένης και της 

Ελλάδας. Η FAS II χρησιμοποιείται πλέον ευρέως για την παρουσίαση τάσεων 

που καθοδηγούν τις αποφάσεις εθνικής πολιτικής. Αποτελείται από 4 ερωτήσεις 

που αφορούν στην κατοχή υλικών αγαθών. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι 

ερωτήσεις είναι:  

1. Έχετε δικό σας αυτοκίνητο, φορτηγάκι ή φορτηγό στην οικογένειά σου;  

2. Τους τελευταίους 12 µήνες, πόσες φορές πήγες διακοπές µε την 

οικογένειά σου;  

3. Πόσους δικούς σας ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχετε στην οικογένειά 

σου;  

4. Έχεις το δικό σου δωµάτιο στο σπίτι; (της οικογένειάς σου) 

 Η βαθμολογία των ερωτήσεων της κλίμακας είναι από 0 έως 2 ή 3 με 

συνολικό εύρος βαθμολογίας από 0-9. 

 Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της κλίμακας FAS έχουν συζητηθεί σε 

αρκετά άρθρα στη διεθνή βιβλιογραφία (Boyce et al., 2006, Torsheim et al., 

2006, Zambon et al., 2006) και έχει διαπιστωθεί ότι η κλίμακα FAS έχει 

αξιοπιστία και εγκυρότητα, με υψηλές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

με άλλους δείκτες της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, αλλά και με εκβάσεις 

υγείας (Makransky et al., 2014, Liu et al., 2012). Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 

μελέτες εκτός του πλαισίου της HBSC που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες όπως ο 

Καναδάς (Boudreau & Poulin, 2009) και η Κίνα (Liu et al., 2012), οι οποίες 
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μελέτησαν την FAS II ως εργαλείο μέτρησης του ΚΟΕ και κατέληξαν ότι είναι ένα 

χρήσιμο και απλό εργαλείο για το σκοπό αυτό. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται 

ότι η FAS II έχει μια μέτρια εσωτερική αξιοπιστία, σημαντική συσχέτιση με το 

επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και το επάγγελμά τους, υψηλό ποσοστό 

συμφωνίας μεταξύ εφήβων και γονέων, καθώς και μια ικανοποιητική συσχέτιση 

με τον εθνικό δείκτη πλούτου, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Liu et al., 2012). 

Παράλληλα, στα θετικά στοιχεία της κλίμακας FAS ΙΙ καταγράφεται το ότι 

επηρεάζεται λιγότερο από το σφάλμα προκατάληψης από άλλες μετρήσεις του 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, οι οποίες βασίζονται στις αναφορές των 

παιδιών για το εισόδημα των νοικοκυριών ή επάγγελμα των γονέων τους.  

 Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται προσοχή κατά την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων, διότι η FAS ΙΙ δεν έχει καλή συνολική αξιοπιστία και θεωρείται 

μη ευαίσθητη μέθοδος για τον προσδιορισμό της υλικής ευημερίας σε έρευνες 

των παιδιών (Attorp et al., 2014), κι αυτό γιατί η κλίμακα εξετάζει μόνο τέσσερα 

στοιχεία πλούτου/ευμάρειας: κατοχή αυτοκινήτου, αριθμός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που υπάρχουν στο σπίτι, αριθμός διακοπών οικογένειας και 

αριθμός υπνοδωματίων στο σπίτι (Boyce et al., 2006, Makransky et al., 2014, 

Attorp et al., 2014).  

 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα υψηλά ποσοστά 

ανταπόκρισης που έχουν καταγραφεί σε όλες τις σχετικές μελέτες παρέχουν ένα 

εργαλείο στους ερευνητές που είναι εύκολο στη συμπλήρωσή του, σε μια 

κατάσταση αυτό-έκθεσης, και δίνει τη δυνατότητα να συλλεχθούν αξιόπιστα 

δεδομένα στο πεδίο της ευμάρειας σε έρευνες παιδιών και εφήβων (Currie et al., 

2008). 

 Το σκορ της κλίμακας FAS II κατηγοριοποιήθηκε σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία ως χαμηλό (συνολική βαθμολογία 0-3 στην κλίμακα), μέσο 

(συνολική βαθμολογία 4-6 στην κλίμακα) και υψηλό (συνολική βαθμολογία 7-9 

στην κλίμακα). 

 

4.4.9 Αυτό-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση 

 

 Η ερώτηση, στη οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι φοιτητές 

αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους είναι η εξής: 

«Ποια πιστεύεις ότι είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου;». Οι 
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απαντήσεις είναι δομημένες σε κλίμακα τύπου Likert 7 διαβαθμίσεων (από 

«Πάρα πολύ καλή» έως «Πάρα πολύ κακή»). Στη συνέχεια, η μεταβλητή της 

αυτοαναφερόμενης οικονομικής κατάστασης κατηγοριοποιήθηκε σε 3 

κατηγορίες: «Πάρα πολύ κακή / πολύ κακή / κακή» (χαμηλή), «Στο μέσο όρο» 

(μέση) και «Καλή / πολύ καλή / πάρα πολύ καλή» (υψηλή).  

 

4.4.10 Επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας 

  

 Οι συμμετέχοντες φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση 

για το επίπεδο της εκπαίδευσης των γονιών τους. Η ερώτηση αυτή είναι η εξής: 

«Ποιες είναι οι γραμματικές γνώσεις των γονιών σου; (του πατέρα σου / της 

μητέρας σου)» και οι δυνατές απαντήσεις είναι: «Δεν έχει πάει ποτέ σχολείο», 

«Έχει πάει μέχρι δημοτικό», «Έχει πάει μέχρι γυμνάσιο-λύκειο», «Έχει τελειώσει 

τεχνική / στρατιωτική σχολή», «Έχει τελειώσει ΤΕΙ / Πανεπιστήμιο», «Έχει 

μεταπτυχιακό / διδακτορικό», «Δεν ξέρω ακριβώς» και «Δεν έχω ή δεν τον / την 

βλέπω». Έπειτα, για τη στατιστική ανάλυση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 κατηγορίες: «Έχει πάει μέχρι το δημοτικό» (χαμηλή), 

«Έχει πάει μέχρι γυμνάσιο / λύκειο / τεχνική σχολή» (μέτρια) και «Έχει 

τελειώσει ΤΕΙ / Πανεπιστήμιο / master» (υψηλή).  

 

4.5 Πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες 

 

Ως πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες ορίστηκαν οι μεταβλητές που 

σχετίζονται τόσο με την έκθεση (το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και πιο 

συγκεκριμένα τα εξής: ευμάρεια της οικογένειας όπως μερήθηκε με την κλίμακα 

FAS II, αυτο-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση και επίπεδο εκπαίδευσης του 

πατέρα και της μητέρας), όσο και με το αποτέλεσμα (συνήθειες διατροφής) σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Η διαμονή ως φοιτητής (συνεχίζω να μένω με 

την οικογένειά μου, μένω σε εστίες, μένω μόνος ή με συγκάτοικο), η περιοχή 

κατοικίας μέχρι την εισαγωγή στο ΤΕΙ (αστική/αγροτική περιοχή), ο τύπος της 

οικογένειας (μονογονεϊκή, πυρηνική, εκτεταμένη, ορφανά/χωρίς γονείς), η 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας (χαμηλή, μεσαία, υψηλή), το φύλο και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό) 

αποτέλεσαν τους συγχυτικούς παράγοντες στα πολυπαραγοντικά μοντέλα. Η 
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μεταβλητή της ηλικίας χρησιμοποιήθηκε ως συνεχής, όπως και αυτή του Δείκτη 

Μάζας Σώματος.  

 

4.6 Στατιστική ανάλυση  

 

Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των κοινωνικό-δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος, των μεταβλητών που αφορούν τις διατροφικές 

συνήθειες και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας. Για τις 

διατροφικές συνήθειες διερευνήθηκαν τα εξής: συχνότητα κατανάλωσης 

διαφόρων τροφίμων (φρούτα, λαχανικά ή σαλάτα, κόκα-κόλα ή άλλα 

αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη, συχνότητα κατανάλωσης πρωινού όλες τις 

μέρες της εβδομάδας και συχνότητα κατανάλωσης γρήγορου φαγητού).  

Για να ελεγχθούν πιθανές διαφορές στις κατανομές των συχνοτήτων των 

κατηγορικών μεταβλητών, εφαρμόστηκε ο έλεγχος x2 (Pearson’s chi-square 

test). Για τον έλεγχο διαφορών στις μέσες τιμές των συνεχών μεταβλητών με 

κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα (Independent samples t-test). Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα 

παράγοντα (One Way ANOVA) χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστούν συσχετίσεις 

κατηγορικών μεταβλητών με ποσοτικές μεταβλητές με κανονική κατανομή. Μη-

παραμετρικές μέθοδοι αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκαν για μεταβλητές με μη 

κανονική κατανομή (Mann-Whitney και Kruskal-Wallis). Για την εξέταση της 

σχέσης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός 

συντελεστής συσχέτισης r του Pearson ή ο μη παραμετρικός rho του Spearman. 

Εφαρμόστηκε έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov για την κλίμακα 

ευμάρειας της οικογένειας όπως μερήθηκε με την FAS II και βρέθηκε ότι δεν 

ακολουθεί κανονική κατανομή. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας για τους 

μονοπαραγοντικούς ελέγχους ορίστηκε στο α= 5%. 

 Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στατιστικά μοντέλα λογιστικής 

παλινδρόμησης (Logistic Regression) για να εκτιμήσουν την επίδραση του 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της οικογένειας του στις εξαρτημένες 

μεταβλητές των διατροφικών συνηθειών, ελέγχοντας ταυτόχρονα για πιθανούς 

συγχυτικούς παράγοντες. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 21.0. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποτελέσματα 

 

5.1 Περιγραφική στατιστική 

 

Η μέση ηλικία των φοιτητών είναι τα 18.31 έτη (Τ.Α. = ±0.57) και ο μέσος 

όρος του ΔΜΣ τους είναι 23.3 kg/m2 (Τ.Α. = ±4.1). Η μέση ηλικία για τους 

πατέρες των φοιτητών είναι τα 49.78 έτη (Τ.Α. = ±6.047) και των μητέρων είναι 

44.94 έτη (Τ.Α. = ±5.085). Οι περισσότερες μητέρες (62.7%) είναι μεσαίου 

επιπέδου εκπαίδευσης (έως Γυμνάσιο/Λύκειο/Τεχνική σχολή), το 23.8% έχει 

τελειώσει ΤΕΙ/ΑΕΙ/Master, ενώ το 13.5% έχει πάει μέχρι το Δημοτικό. Η ίδια 

κατανομή ισχύει και για τους πατεράδες των φοιτητών, όπου το 59.3% έχει πάει 

μέχρι Γυμνάσιο/Λύκειο/Τεχνική σχολή, το 20.9% είναι υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης (έχει τελειώσει ΤΕΙ/ΑΕΙ/Master) και το 19.8% είναι χαμηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου (έως Δημοτικό). 

 Περισσότερες από τις μισές οικογένειες (59.6%) εμφανίζονται να έχουν 

τη μορφή της πυρηνικής οικογένειας, ενώ σε ποσοστό 31.3% συνολικά 

παρουσιάζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες (24.8%) και τα παιδιά χωρίς γονείς 

(6.5%). Το υπόλοιπο 9.1% αντιπροσωπεύει τις εκτεταμένες οικογένειες. 

 Οι περισσότεροι φοιτητές (55.8%) πριν ξεκινήσουν να φοιτούν στο 

ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο ζούσαν σε αγροτική περιοχή, ενώ το υπόλοιπο 44.2% ζούσε 

σε αστική περιοχή. Μετά την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η 

πλειοψηφία των φοιτητών (74%) μένει μόνος/η τους/της ή με συγκάτοικο σε 

σπίτι, το 21.7% συνεχίζει να μένει με την οικογένειά του, ενώ το 4.3% μένει στην 

εστία. 

Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας των φοιτητών, 

το 36.6% δήλωσε ότι θεωρεί ότι η βρίσκεται στο μέσο όρο και το 34.5% δήλωσε 

ότι είναι πάνω από το μέσο όρο (καλή/πολύ καλή/πάρα πολύ καλή). Τέλος, το 

28.9% δήλωσε ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του είναι πάρα πολύ 

κακή/πολύ κακή/κακή. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρατίθενται στον 

Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4: Κατανομή δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

πληθυσμού ΤΕΙ-Μελέτη LATO 

 Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση  

Ηλικία φοιτητών (έτη) 18.31 0.57 

Ηλικία μητέρας (έτη) 44.94 5.085 

Ηλικία πατέρα (έτη) 49.78 6.047 

ΔΜΣ φοιτητών (kg/m2) 23.3 4.1 

 Ν (%) 

Φύλο φοιτητών   

Αγόρι 524 46 

Κορίτσι 614 54 

Εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας   

Χαμηλό  149 13.5 

Μεσαίο  692 62.7 

Υψηλό  262 23.8 

Εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα   

Χαμηλό  215 19.8 

Μεσαίο  643 59.3 

Υψηλό  227 20.9 

Τύπος οικογένειας    

Μονογονεϊκή 282 24.8 

Πυρηνική 678 59.6 

Εκτεταμένη 103 9.1 

Ορφανά/χωρίς γονείς 74 6.5 

Περιοχή κατοικίας πριν την 

εισαγωγή στο ΤΕΙ 

  

Αστική 407 44.2 

Αγροτική 514 55.8 

Διαμονή φοιτητών   

Συνεχίζω να ζω με την οικογένεια 245 21.7 

Εστία 49 4.3 

Μόνος/η ή με συγκάτοικους σε σπίτι 835 74 

Οικονομική κατάσταση οικογένειας   

Πάρα πολύ κακή/ πολύ κακή/ κακή 326 28.9 

Στο μέσο όρο 412 36.6 

Καλή/Πολύ καλή/Πάρα πολύ καλή 389 34.5 

Family Affluence Scale ΙΙ (FAS ΙΙ)   

Χαμηλή FAS II 264 23.3 

Μεσαία FAS II 697 61.6 

Υψηλή FAS II 171 15.1 
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5.2 Διατροφικές συνήθειες φοιτητών 

 

Οι συχνότητες κατανάλωσης τροφίμων και οι διατροφικές συνήθειες των 

φοιτητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων 

 Ν (%) 

Φρούτα    

Λιγότερο από 1 φορά την ημέρα 1002 88 

Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα κάθε μέρα 136 12 

Λαχανικά   

Λιγότερο από 1 φορά την ημέρα 944 83 

Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα κάθε μέρα 194 17 

Αναψυκτικά   

Λιγότερο από 1 φορά την ημέρα 1069 93.9 

Τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα κάθε μέρα 69 6.1 

Πρωινό   

Λιγότερο από 7 ημέρες την εβδομάδα 855 75.1 

7 ημέρες την εβδομάδα 283 24.9 

Γρήγορο φαγητό - Delivery    

Λιγότερο από ή μόνο 1 φορά την εβδομάδα 838 73.8 

Πάνω από 1 φορά την εβδομάδα ή κάθε μέρα 298 26.2 

 

Για την ομάδα των φρούτων και των λαχανικών φαίνεται ότι μόνο το 

12% και το 17% αντίστοιχα τα καταναλώνει τουλάχιστον 1 φορά τη μέρα, 

κάθε μέρα. Για την ομάδα των αναψυκτικών φαίνεται ότι καταναλώνονται 

από το 93.9% και 85.7% των φοιτητών αντίστοιχα λιγότερο από 1 φορά την 

ημέρα. Η ανάλυση συχνότητας κατανάλωσης πρωινού έδειξε ότι 75.1% των 

συμμετεχόντων το καταναλώνουν λιγότερο από 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ 

μόνο το 24.9% καταναλώνει καθημερινά πρωινό. Η ανάλυση συχνότητας 

κατανάλωσης γρήγορου φαγητού (delivery food) έδειξε ότι η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων (73.8%) δεν καταναλώνουν σε τακτική βάση γρήγορο 

φαγητό, αφού δήλωσαν ότι παραγγέλνουν απ’ έξω λιγότερο από μια φορά την 
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εβδομάδα. Όμως το 26.2% δήλωσε ότι καταναλώνουν γρήγορο φαγητό πάνω 

από 1 φορά την εβδομάδα έως και κάθε μέρα (Πίνακας 5).  

 

5.2.1 Συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων ανά φύλο 

 

Πίνακας 6: Συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων ανά φύλο 

 

Φύλο N 

Μ 

Μέσος Όρος 

SD 

Τυπική 

Απόκλιση Sig. 

Φρούτα Αγόρι 524 2.63 1.50 
n.s. 

Κορίτσι 614 2.59 1.52 

Λαχανικά Αγόρι 524 2.95 1.43 
p < .05 

Κορίτσι 614 3.24 1.45 

Αναψυκτικά Αγόρι 524 1.98 1.54 
p < .05 

Κορίτσι 614 1.54 1.48 

 
Η ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (p > 0.05) μεταξύ 

των δύο φύλων στη συχνότητα κατανάλωσης πρωινού ούτε τις καθημερινές, 

ούτε τα Σαββατοκύριακα, αλλά ούτε και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Η 

ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

στην κατανάλωση γρήγορου φαγητού [t(1134= 5.84, p < 0.001], με τα αγόρια (Μ 

= 1.87, SD = 1.14) να καταναλώνουν γρήγορο φαγητό με μεγαλύτερη συχνότητα 

σε σχέση με τα κορίτσια (Μ = 1.49, SD = 1.05) (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται 

σε πίνακα) Τέλος, η κατανάλωση λαχανικών και αναψυκτικών φαίνεται στον 

Πίνακα 6. 

 

5.3 Διατροφικές συνήθειες του γενικού πληθυσμού του δείγματος 

 

Οι διατροφικές συνήθειες για το σύνολο του πληθυσμού του δείγματος σε 

σχέση με την κλίμακα FAS II, το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της 

μητέρας και την αυτό-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση της οικογένειας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 

προέκυψαν μόνο για την ομάδα των αναψυκτικών ποτών και του γρήγορου 

φαγητού-delivery. Πιο συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι φοιτητές που προέρχονται 

από οικογένεια με υψηλό επίπεδο FAS II έχουν περίπου 4 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να καταναλώσουν αναψυκτικά (p = 0.008) από αυτούς που 
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προέρχονται από οικογένεια χαμηλού επιπέδου FAS II. Επίσης, το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πατέρα σχετίζεται οριακά με την κατανάλωση αναψυκτικών 

ποτών, με τους φοιτητές που ο πατέρας τους είναι μέσου επιπέδου εκπαίδευσης 

να έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες από αυτούς που έχουν πατέρα χαμηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης να καταναλώσουν αναψυκτικά (p = 0.059). Επιπλέον, οι 

φοιτητές που προέρχονται από οικογένεια μέσου επιπέδου FAS II έχουν 1.7 

φορές περισσότερες πιθανότητες να καταναλώσουν γρήγορο φαγητό-delivery 

(p = 0.017) και αυτοί που προέρχονται από οικογένεια με υψηλή FAS II έχουν 

περίπου διπλάσιες πιθανότητες να καταναλώσουν γρήγορο φαγητό-delivery σε 

σχέση με τους φοιτητές χαμηλής FAS II (p = 0.026).  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

52 

 

 

Πίνακας 7: Διατροφικές συνήθειες του γενικού πληθυσμού του δείγματος σε σχέση με την 

κλίμακα FAS II, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και την αυτο-αναφερόμενη οικονομική 

κατάσταση 

  95% CI  

 OR Lower Upper p value 

Φρούτα     

Χαμηλή FAS II 1 . . . 

Μέση FAS II 0.897 0.524 1.536 0.652 

Υψηλή FAS II 1.262 0.601 2.649 0.538 

Χαμηλή εκπαίδευση πατέρα  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση πατέρα  0.771 0.433 1.372 0.377 

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα 0.920 0.436 1.941 0.827 

Χαμηλή εκπαίδευση μητέρας  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση μητέρας  1.069 0.533 2.143 0.852 

Υψηλή εκπαίδευση μητέρας  1.392 0.595 3.255 0.442 

Χαμηλή οικονομική κατάσταση 1 . . . 

Μέση οικονομική κατάσταση 1.234 0.718 2.120 0.446 

Υψηλή οικονομική κατάσταση 1.042 0.577 1.883 0.890 

Λαχανικά     

Χαμηλή FAS II 1 . . . 

Μέση FAS II 0.797 0.508 1.251 0.323 

Υψηλή FAS II 1.467 0.800 2.690 0.215 

Χαμηλή εκπαίδευση πατέρα  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση πατέρα  1.216 0.724 2.042 0.460 

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα 1.389 0.720 2.681 0.327 

Χαμηλή εκπαίδευση μητέρας  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση μητέρας  1.432 0.761 2.695 0.265 

Υψηλή εκπαίδευση μητέρας  1.339 0.624 2.873 0.453 

Χαμηλή οικονομική κατάσταση 1 . . . 

Μέση οικονομική κατάσταση 1.142 0.714 1.826 0.580 

Υψηλή οικονομική κατάσταση  1.476 0.905 2.410 0.119 
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Πίνακας 7: (συνέχεια) 

  95% CI  

 OR Lower Upper p value 

Αναψυκτικά     

Χαμηλή FAS II 1 . . . 

Μέση FAS II 1.972 0.887 4.385 0.096 

Υψηλή FAS II 3.892 1.416 10.699 0.008 

Χαμηλή εκπαίδευση πατέρα  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση πατέρα  0.511 0.254 1.025 0.059 

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα 0.408 0.150 1.104 0.078 

Χαμηλή εκπαίδευση μητέρας  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση μητέρας  1.074 0.443 2.602 0.875 

Υψηλή εκπαίδευση μητέρας  0.826 0.263 2.596 0.743 

Χαμηλή οικονομική κατάσταση 1 . . . 

Μέση οικονομική κατάσταση 1.071 0.514 2.229 0.855 

Υψηλή οικονομική κατάσταση  1.410 0.662 3.004 0.373 

Πρωινό     

Χαμηλή FAS II 1 . . . 

Μέση FAS II 1.461 0.953 2.240 0.082 

Υψηλή FAS II 1.331 0.736 2.408 0.345 

Χαμηλή εκπαίδευση πατέρα  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση πατέρα  1.107 0.702 1.745 0.662 

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα 1.205 0.674 2.152 0.529 

Χαμηλή εκπαίδευση μητέρας  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση μητέρας  1.273 0.738 2.197 0.385 

Υψηλή εκπαίδευση μητέρας  1.006 0.519 1.950 0.986 

Χαμηλή οικονομική κατάσταση 1 . . . 

Μέση οικονομική κατάσταση 1.142 0.766 1.702 0.516 

Υψηλή οικονομική κατάσταση  0.975 0.632 1.505 0.910 
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Πίνακας 7: (συνέχεια) 

  95% CI  

 OR Lower Upper OR 

Γρήγορο φαγητό – delivery      

Χαμηλή FAS II 1 . . . 

Μέση FAS II 1.703 1.101 2.633 0.017 

Υψηλή FAS II 1.941 1.081 3.485 0.026 

Χαμηλή εκπαίδευση πατέρα  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση πατέρα  0.836 0.532 1.312 0.436 

Υψηλή εκπαίδευση πατέρα 0.737 0.414 1.313 0.301 

Χαμηλή εκπαίδευση μητέρας  1 . . . 

Μέση εκπαίδευση μητέρας  0.928 0.544 1.586 0.786 

Υψηλή εκπαίδευση μητέρας  0.985 0.517 1.874 0.963 

Χαμηλή οικονομική κατάσταση 1 . . . 

Μέση οικονομική κατάσταση 0.967 0.646 1.448 0.872 

Υψηλή οικονομική κατάσταση  1.166 0.762 1.787 0.479 

Συγχυτικοί παράγοντες που ελέγχθηκαν: φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα, επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας, 

τύπος οικογένειας, διαμονή φοιτητή, περιοχή διαμονής πριν την εισαγωγή του, FAS II, οικονομική κατάσταση 

οικογένειας 

 

5.4 Διερεύνηση διαφορών μεταξύ διατροφικών συνηθειών ανάλογα με το φύλο, 

τη FAS II, το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας και την αυτό-

αναφερόμενη οικονομική κατάσταση της οικογένειας 

 

Η διερεύνηση διαφορών μεταξύ διατροφικών συνηθειών ανάλογα το 

φύλο, την κλίμακα FAS II, το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας 

και την αυτό-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση δεν έδειξε στατιστική 

σημαντικότητα (p > 0.05) σε όλα τα αποτελέσματα, παρά μόνο για το φύλο των 

αγοριών και την κατανάλωση πρωινού γεύματος, αναψυκτικών, γρήγορου 

φαγητού (delivery) και οριακά για την κατανάλωση φρούτων.  

Τα αγόρια που προέρχονται από οικογένεια υψηλού επιπέδου FAS II 

έχουν περίπου 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να καταναλώσουν πρωινό 

γεύμα σε σχέση με τα αγόρια χαμηλής FAS II (p = 0.027).  
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Επίσης, φάνηκε ότι τα αγόρια που προέρχονται από οικογένεια μέσου 

επιπέδου FAS II έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να καταναλώσουν 

αναψυκτικά σε σχέση με αυτούς χαμηλής FAS II (p = 0.044), ενώ οι πιθανότητες 

αυξάνονται σε οχταπλάσιες εάν ο φοιτητής κατάγεται από οικογένεια υψηλής 

FAS II συγκριτικά με αυτούς με χαμηλή FAS II (p = 0.021). Για την κατανάλωση 

αναψυκτικών φαίνεται ακόμα να σχετίζεται και το επίπεδο εκπαίδευσης του 

πατέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές που ο πατέρας τους είναι μέσης 

εκπαίδευσης έχουν 70% λιγότερες πιθανότητες να καταναλώσουν αναψυκτικά 

(p = 0.020) και αυτοί που ο πατέρας τους είναι υψηλής εκπαίδευσης έχουν 80% 

λιγότερες πιθανότητες να καταναλώσουν αναψυκτικά (p = 0.015) σε σχέση με 

αυτούς που ο πατέρας τους είναι χαμηλής εκπαίδευσης.  

Τα αγόρια που προέρχονται από μέση και υψηλή FAS II έχουν περίπου 2.5 

φορές (p = 0.007) και οριακά 2.3 φορές (p = 0.058) αντίστοιχα περισσότερες 

πιθανότητες να καταναλώσουν γρήγορο φαγητό-delivery σε σχέση με τα αγόρια 

χαμηλής FAS II. Το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα φαίνεται επίσης να 

σχετίζεται με την κατανάλωση γρήγορου φαγητού-delivery και πιο 

συγκεκριμένα, τα αγόρια που ο πατέρας τους έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

έχουν 60% λιγότερες πιθανότητες (p = 0.037) να καταναλώσουν γρήγορο 

φαγητό σε σχέση με αυτά που ο πατέρας τους είναι χαμηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης. 

Τέλος, φάνηκε να υπάρχει μια οριακά στατιστική σημαντικότητα για την 

κατανάλωση φρούτων και μέσης οικονομικής κατάστασης (ως αυτό-αναφορά) 

στα αγόρια (p = 0.053). Πιο συγκεκριμένα, τα αγόρια που προέρχονται από 

οικογένεια μέσης οικονομικής κατάστασης έχουν 2.5 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να καταναλώσουν φρούτα σε σχέση με τους φοιτητές χαμηλής 

οικονομικής κατάστασης. Στον Πίνακα 8 αναφέρονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 8: Διατροφικές συνήθειες σε σχέση με το φύλο, την κλίμακα FAS II, το επίπεδο εκπαίδευσης 

των γονέων και την αυτό-αναφερόμενη οικονομική κατάσταση 

 Αγόρια  Κορίτσια 

  95% CI   95% CI  

 OR Lower Upper p value OR Lower Upper p value 

Φρούτα      

Χαμηλή FAS II 1 . . . 1 . . . 

Μέση FAS II 0.749 0.291 1.924 0.548 1.095 0.559 2.144 0.791 

Υψηλή FAS II 0.981 0.282 3.408 0.976 1.445 0.557 3.753 0.449 

Χαμηλή εκπ. πατέρα  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. πατέρα  1.711 0.444 6.589 0.435 0.609 0.311 1.193 0.148 

Υψηλή εκπ. πατέρα 1.801 0.408 7.958 0.438 0.737 0.283 1.916 0.531 

Χαμηλή εκπ. μητέρας  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. μητέρας  1.542 0.308 7.718 0.598 0.857 0.385 1.908 0.705 

Υψηλή εκπ. μητέρας  2.775 0.499 15.440 0.244 0.917 0.311 2.710 0.876 

Χαμηλό οικ. επίπεδο 1 . . . 1 . . . 

Μέσο οικ. επίπεδο 2.502 0.988 6.340 0.053 0.891 0.445 1.783 0.745 

Υψηλό οικ. επίπεδο 1.096 0.367 3.277 0.869 1.099 0.536 2.251 0.796 

Λαχανικά         

Χαμηλή FAS II 1 . . . 1 . . . 

Μέση FAS II 0.874 0.408 1.874 0.730 0.786 0.443 1.394 0.410 

Υψηλή FAS II 

 
1.244 0.443 3.488 0.679 1.680 0.777 3.635 0.188 

Χαμηλή εκπ. πατέρα  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. πατέρα  1.126 0.434 2.920 0.807 1.227 0.656 2.294 0.521 

Υψηλή εκπ. πατέρα 1.340 0.447 4.015 0.601 1.375 0.587 3.220 0.463 

Χαμηλή εκπ. μητέρας  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. μητέρας  1.550 0.471 5.101 0.470 1.374 0.645 2.929 0.410 

Υψηλή εκπ. μητέρας  1.341 0.351 5.117 0.668 1.403 0.538 3.659 0.489 

Χαμηλό οικ. επίπεδο 1 . . . 1 . . . 

Μέσο οικ. επίπεδο 1.750 0.821 3.727 0.147 0.868 0.469 1.607 0.652 

Υψηλό οικ. επίπεδο 1.347 0.587 3.091 0.482 1.560 0.837 2.906 0.162 
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Πίνακας 8: (συνέχεια) 

 Αγόρια  Κορίτσια 

  95% CI   95% CI  

 OR Lower Upper p value OR Lower Upper p value 

Αναψυκτικά         

Χαμηλή FAS II 1 . . . 1 . . . 

Μέση FAS II 5.046 1.042 24.427 0.044 1.243 0.443 3.487 0.679 

Υψηλή FAS II 8.104 1.377 47.676 0.021 3.020 0.734 12.433 0.126 

Χαμηλή εκπ. πατέρα  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. πατέρα  0.305 0.111 0.832 0.020 0.696 0.255 1.897 0.479 

Υψηλή εκπ. πατέρα 0.188 0.049 0.722 0.015 1.055 0.238 4.687 0.943 

Χαμηλή εκπ. μητέρας  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. μητέρας  2.095 0.411 10.671 0.373 0.754 0.244 2.334 0.624 

Υψηλή εκπ. μητέρας  1.969 0.326 11.889 0.460 0.273 0.039 1.913 0.191 

Χαμηλό οικ. επίπεδο 1 . . . 1 . . . 

Μέσο οικ. επίπεδο 1.620 0.618 4.244 0.326 0.612 0.177 2.122 0.439 

Υψηλό οικ. επίπεδο 0.973 0.323 2.933 0.962 2.007 0.661 6.096 0.219 

Πρωινό γεύμα         

Χαμηλή FAS II 1 . . . 1 . . . 

Μέση FAS II 1.982 0.952 4.126 0.067 1.347 0.783 2.318 0.282 

Υψηλή FAS II 2.896 1.127 7.443 0.027 0.808 0.360 1.816 0.606 

Χαμηλή εκπ. πατέρα  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. πατέρα  1.873 0.798 4.399 0.150 0.882 0.504 1.543 0.660 

Υψηλή εκπ. πατέρα 1.922 0.721 5.126 0.192 0.977 0.453 2.104 0.952 

Χαμηλή εκπ. μητέρας  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. μητέρας  1.056 0.401 2.781 0.911 1.224 0.622 2.409 0.559 

Υψηλή εκπ. μητέρας  0.608 0.200 1.844 0.379 1.358 0.576 3.205 0.485 

Χαμηλό οικ. επίπεδο 1 . . . 1 . . . 

Μέσο οικ. επίπεδο 1.081 0.580 2.016 0.807 1.298 0.757 2.227 0.343 

Υψηλό οικ. επίπεδο 1.283 0.658 2.498 0.464 0.889 0.493 1.603 0.696 
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Πίνακας 8: συνέχεια 

 Αγόρια  Κορίτσια 

  95% CI   95% CI  

 OR Lower Upper p value OR Lower Upper p value 

Γρήγορο φαγητό 

(Delivery) 
        

Χαμηλή FAS II 1 . . . 1 . . . 

Μέση FAS II 2.442 1.270 4.695 0.007 1.261 0.686 2.317 0.455 

Υψηλή FAS II 2.305 0.972 5.467 0.058 1.620 0.710 3.695 0.252 

Χαμηλή εκπ. πατέρα  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. πατέρα  0.581 0.293 1.150 0.119 0.977 0.513 1.861 0.943 

Υψηλή εκπ. πατέρα 0.415 0.182 0.948 0.037 1.292 0.554 3.012 0.553 

Χαμηλή εκπ. μητέρας  1 . . . 1 . . . 

Μέση εκπ. μητέρας  1.166 0.511 2.663 0.715 0.822 0.395 1.711 0.600 

Υψηλή εκπ. μητέρας  0.911 0.354 2.346 0.848 1.177 0.475 2.916 0.725 

Χαμηλό οικ. επίπεδο 1 . . . 1 . . . 

Μέσο οικ. επίπεδο 0.946 0.545 1.643 0.843 0.966 0.515 1.811 0.914 

Υψηλό οικ. επίπεδο 0.866 0.474 1.583 0.640 1.506 0.794 2.857 0.210 

Συγχυτικοί παράγοντες που ελέγχθηκαν: φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα, επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας, τύπος 

οικογένειας, διαμονή φοιτητή, περιοχή διαμονής πριν την εισαγωγή του, FAS II, οικονομική κατάσταση οικογένειας 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συζήτηση 

 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάστηκαν οι διατροφικές 

συνήθειες των πρωτοετών φοιτητών σε σχέση με το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο της οικογένειάς τους. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 

αναψυκτικών, πρωινού γεύματος και γρήγορου φαγητού (delivery) 

συσχετίστηκαν με την ευμάρεια της οικογένειας (κλίμακα FAS II), το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας, αλλά και με την αυτο-αναφερόμενη 

από τους φοιτητές οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.  

Αντίθετα από την αρχική μας υπόθεση, υψηλότερη βαθμολογία στην 

κλίμακα FAS II σχετίστηκε με υψηλότερη κατανάλωση αναψυκτικών και 

γρήγορου φαγητού-delivery. Στις αναλύσεις ανά φύλο, η στατιστική 

σημαντικότητα περέμεινε μόνο για τα αγόρια. Παράλληλα, υψηλότερη 

βαθμολογία στην κλίμακα FAS ΙΙ σχετίστηκε με υψηλότερη κατανάλωση 

πρωινού γεύματος, επίσης στα αγόρια. Ένα επιπλέον στατιστικά σημαντικό 

εύρημα είναι ότι φάνηκε μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του επιπέδου 

εκπαίδευσης του πατέρα και των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών 

(κατανάλωση αναψυκτικών και γρήγορου φαγητού-delivery) για τα αγόρια. Με 

βάση όλα τα παραπάνω αποτελέσματα δεν επαληθεύεται στο σύνολό της η 

αρχική μας ερευνητική υπόθεση, όπου υποθέσαμε ότι φοιτητές με υψηλό ΚΟΕ, 

θα είχαν ορθότερες και πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες.  

Η κατανάλωση πρωινού γεύματος σχετίστηκε με το υψηλό επίπεδο FAS II 

στα αγόρια, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης HELENA, όπου αγόρια 

με χαμηλό επίπεδο FAS ανέφεραν πιο συστηματική κατανάλωση πρωινού 

γεύματος (Hallström et al., 2011). Το παραπάνω είναι ενδεικτικό της 

διαφορετικής επίδρασης που έχει το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον σε 

διατροφικές συμπεριφορές σε διαφορετικές χώρες.  

Επίσης, φάνηκε ότι όσο αυξάνεται η βαθμολογία στη FAS II, τόσο 

αυξάνεται η κατανάλωση αναψυκτικών ποτών, και η κατανάλωση γρήγορου 

φαγητού-delivery για τα αγόρια. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν από τους 

Vereecken et al. (2005), σε έρευνα σε χώρες της Ευρώπης όπου κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται η FAS II, τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση 

αναψυκτικών, χωρίς να διαχωρίζει τα αποτελέσματα ανά φύλο.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hallstr%C3%B6m%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21376767
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Το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα φαίνεται να δρα προστατευτικά ως 

προς την κατανάλωση αναψυκτικών και γρήγορου φαγητού-delivery στα 

αγόρια. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τα ευρήματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου θέλουν το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας να 

δρα προστατευτικά στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, περισσότερο από 

του πατέρα (Ulla Dίez & Perez-Fortis, 2009, Serra-Majem et al., 2002, Nilsen et 

al., 2009). 

Αναφορικά με τη συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων φάνηκε ότι οι 

περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές καταναλώνουν λιγότερο από 7 φορές 

την εβδομάδα φρούτα και λαχανικά, ενώ 1 στους 4 φοιτητές τα καταναλώνει 1 

φορά την εβδομάδα ή ποτέ. Αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα των Papadaki και 

Scott (2002) σε φοιτητές, αλλά και των Vereecken et al. (2005) σε εφήβους, 

αλλά δε συμφωνούν με τις διατροφικές συστάσεις (CDC, 2012). Επίσης, οι 

περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές καταναλώνουν σε χαμηλή συχνότητα 

πρωινό γεύμα, ενώ υπάρχει κι ένα μικρό ποσοστό, αυτών που δεν καταναλώνει 

ποτέ πρωινό γεύμα. Παρόμοια αποτελέσματα βρήκαν και οι Spanos & Hankey, 

(2010), με τη διαφορά ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ζούσαν με τις 

οικογένειές τους και το φαγητό τους προετοιμαζόταν από άλλους κι όχι από 

τους ίδιους. Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας που έκαναν οι 

Chourdakis et al. (2010), όσον αφορά στην κατανάλωση γρήγορου φαγητού-

delivery φάνηκε ότι οι περισσότεροι από τους πρωτοετείς φοιτητές δεν το 

καταναλώνουν συχνά (1 φορά την εβδομάδα ή λιγότερο) και όσοι το 

καταναλώνουν, έχουν υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα FAS.  

Όταν οι διατροφικές συνήθειες διερευνήθηκαν με βάση το φύλο των 

φοιτητών φάνηκε ότι τα κορίτσια κατανάλωναν λαχανικά σε μεγαλύτερη 

συχνότητα από τα αγόρια (p < 0.05), όπως καταγράφτηκε κάποια χρόνια πριν 

από τους Bertsias et al. (2005) για φοιτητές στην Κρήτη, ενώ για την 

κατανάλωση των φρούτων και πρωινού γεύματος δε σημειώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Τέλος, η κατανάλωση γρήγορου φαγητού φάνηκε να 

γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα από τα αγόρια παρά από τα κορίτσια (p < 

0.05), όπως αναφέρεται και από τους El Ansari et al. (2012) σε μελέτη που έλαβε 

χώρα σε 4 χώρες της Ευρώπης. 
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6.1 Περιορισμοί της μελέτης 

 

 Η παρούσα έρευνα είχε κάποια δυνατά σημεία, αλλά και κάποιους 

περιορισμούς που οφείλουν να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης είναι ότι ο συγχρονικός 

σχεδιασμός της δεν επιτρέπει με βεβαιότητα τη διερεύνηση της αιτιότητας, ποιο 

είναι το αίτιο και ποιο το αιτιατό στις αναφερόμενες συσχετίσεις. Όμως με βάση 

τη βιβλιογραφία, είναι σαφώς πιθανότερο το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας να καθορίζει τις διατροφικές συνήθειες, παρά το αντίθετο.  

Επίσης, τα ερωτηματολόγια ήταν αυτό-συμπληρούμενα, συνεπώς για 

ορισμένες μεταβλητές, όπως οι διατροφικές συνήθειες, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί το σφάλμα ανάκλησης, εφόσον το ερωτηματολόγιο συχνότητας 

κατανάλωσης τροφίμων αφορούσε στην εβδομαδιαία κατανάλωση τροφίμων. 

Όμως, σε σχετικές έρευνες στάθμισης του ερωτηματολογίου καταγραφής της 

συχνότητας που χρησιμοποιήσαμε, έχει δειχθεί ότι είναι έγκυρος και αξιόπιστος 

δείκτης καταγραφής των διατροφικών συνηθειών σε αυτές της ηλικίες.  

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ότι οι φοιτητές μπορεί να 

δίδουν σκόπιμα απαντήσεις οι οποίες γνωρίζουν ότι είναι ορθές, χωρίς όμως 

αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους συμπεριφορές (social 

desirability bias), περιορισμός που είναι σύμφυτος με τα αυτο-συμπληρούμενα 

ερωτηματολόγια και απαντάται στο σύνολο των σχετικών μελετών. Στην 

παρούσα έρευνα είχε διασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, για να 

αποκλειστεί στο βαθμό που είναι δυνατό, αυτή η πιθανή μεροληψία. 

Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του φοιτητικού πληθυσμού και 

τίθενται θέματα γενίκευσης των αποτελεσμάτων. Το σημαντικό σε αυτήν την 

περίπτωση είναι ότι οι φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης έχουν έρθει μέσω των 

Πανελληνίων εξετάσεων και τα μόριά τους καθόρισαν στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων την εισαγωγή τους. Αυτό είναι εμφανές στο γεγονός ότι 

προέρχονται από όλη την Ελλάδα και όλα τα κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα, 

έμεναν τόσο σε αστικές, όσο και σε αγροτικές περιοχές και η αναλογία των 

αγοριών-κοριτσιών είναι αυτή που καταγράφεται για το σύνολο της χώρας.  

Ένας επίσης πιθανός περιορισμός ήταν ότι το ερωτηματολόγιο ήταν 

αρκετά μεγάλο και χρειαζόταν αρκετή ώρα για να συμπληρωθεί. Το γεγονός 

αυτό, μπορεί να οδήγησε ορισμένους από τους συμμετέχοντες στο να μη δώσουν 
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τη δέουσα προσοχή στις ερωτήσεις για την ειλικρινή και σωστή συμπλήρωσή 

του από κάποια στιγμή και έπειτα. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν οι ερωτήσεις 

επαλήθευσης, με τις οποίες ήταν δυνατόν να ελεγχθεί κατά πόσο οι 

συμμετέχοντες απάντησαν ειλικρινά, και το ποσοστό των μη ανάλογων 

απαντήσεων ήταν ελάχιστο.   

 

6.2 Συμπεράσματα – προτάσεις 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, κρίνεται η ανάγκη παρεμβάσεων και 

προτάσεων για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των πρωτοετών 

φοιτητών, μιας και η εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τις 

περισσότερες φορές τους αναγκάζει να βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους και 

να μένουν μόνοι τους ως νέοι ενήλικες πλέον.  

Αρχικά, θα μπορούσαν να γίνονται στοχευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα με εκπαιδευτικές ομιλίες στο χώρο του ΤΕΙ/Πανεπιστημίου 

αναφορικά με συστάσεις για υγιή τρόπο ζωής, όπως είναι οι γενικές διατροφικές 

συστάσεις, η σημαντικότητα κατανάλωσης του πρωινού γεύματος και των 

φρούτων και των λαχανικών. Έτσι, θα υπάρξει μαζική ενημέρωση σε θέματα 

διατροφής και θα μάθουν πώς να κάνουν υγιεινές διατροφικές επιλογές, ακόμα 

κι όταν θα θέλουν να καταναλώσουν γρήγορο φαγητό. Επίσης, θα μπορούσαν να 

λάβουν χώρα γενικότερα, προγράμματα δημόσιας υγείας με διάφορες 

δραστηριότητες στο χώρο του ΤΕΙ/Πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει 

διαδραστικότητα στους φοιτητές. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να γίνουν 

παρουσιάσεις μαγειρικής με εύκολες λύσεις ή φαγητά από καθηγητές 

μαγειρικής σε συνεργασία με διαιτολόγους-διατροφολόγους, ώστε να μαθαίνουν 

ότι αυτά τους προσφέρουν ποιότητα, ακόμα και οικονομία. Δηλαδή, είναι πιο 

οικονομικό να μαγειρέψουν οτιδήποτε στο σπίτι, από το να αγοράσουν γρήγορο 

φαγητό. 

 Ένας άλλος τομέας, στον οποίο πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον είναι τα 

κυλικεία και οι φοιτητικές λέσχες, στα οποία έχουν πιο εύκολη πρόσβαση οι 

φοιτητές. Θα πρέπει να υπάρχουν κρατικές οδηγίες που θα υπαγορεύουν κυρίως 

τον τρόπο μαγειρέματος των φαγητών και τις πρώτες ύλες που θα 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων και τα διατροφικά 

προϊόντα που θα προμηθεύονται (τρόφιμα και ποτά). Καλό θα ήταν, αντί για 
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τρόφιμα και ποτά με χαμηλή θρεπτική αξία και περίσσεια θερμίδων 

(αναψυκτικά, σφολιάτες κτλ), να προσφέρουν προϊόντα που θα παρέχουν 

θερμίδες, αλλά και θρεπτικά συστατικά (αρτοσκευάσματα ολικής αλέσεως, 

γιαούρτι, κουλούρια κτλ). 

Μια άλλη πρόταση είναι να υπάρχουν μηνύματα στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα 

στην τηλεόραση (μέσο με μεγαλύτερη επιρροή) που να αναδεικνύουν τα οφέλη 

μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής 

γενικότερα. Τέλος, εφόσον υπάρχουν κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες 

(εξωτερικό ιατρείο παχυσαρκίας) σε νοσοκομεία της χώρας μας, καλό θα ήταν 

να προβάλλονται συχνότερα από τα ΜΜΕ, ώστε ο κόσμος να είναι πιο 

ενημερωμένος και να ξέρει που να απευθυνθεί και να ζητήσει βοήθεια, όταν τη 

χρειαστεί και ιδιαίτερα οι φοιτητές, όπου οι περισσότεροι είναι μακριά από τις 

οικογένειές τους. 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
	  
Το	   Τμήμα	   Νοσηλευτικής	   του	   ΤΕΙ	   Κρήτης	   συμμετέχει,	   μαζί	   με	   άλλα	   εκπαιδευτικά	  
ιδρύματα,	  σε	  μία	  έρευνα	  σχετικά	  τον	  τρόπο	  ζωής	  και	  τις	  συμπεριφορές	  υγείας	  των	  
νέων.	   Θα	   κληθείς	   να	   συμπληρώσεις	   το	   ερωτηματολόγιο	   ξανά	   σε	   1	   χρόνο	   για	   να	  
δούμε	  πως	  οι	  απόψεις	  σου	  αλλάζουν	  κατά	  τη	  φοιτητική	  ζωή.	  
	  

Το	  ερωτηματολόγιο	  που	  θα	  συμπληρώσεις	  είναι	  τελείως	  ανώνυμο:	  δεν	  περιέχει	  το	  
όνομά	  σου	  ή	  οποιαδήποτε	  άλλη	  πληροφορία	  από	  την	  οποία	  θα	  μπορούσε	  να	  γίνει	  
γνωστή	  η	  ταυτότητά	  σου.	  Τις	  ανώνυμες	  απαντήσεις	  σου	  θα	  δει	  μόνο	  η	  ερευνητική	  
ομάδα	  και	  κανένας	  άλλος,	  ούτε	  γονιός,	  ούτε	  κάποιος	  καθηγητής.	  
	  

Το	   ερωτηματολόγιο	   αυτό	   δεν	   αποτελεί	   κάποιου	   είδους	   εξέταση.	   Δεν	   υπάρχουν	  
σωστές	  ή	  λάθος	  απαντήσεις.	  Αν	  και	  είναι	  πολύ	  σημαντικό	  να	  έχουμε	  απαντήσεις	  σε	  
όλες	  τις	  ερωτήσεις,	  μπορείς	  να	  μην	  απαντήσεις	  κάποια	  ερώτηση	  αν	  δεν	  θέλεις.	  
	  

Τα	   αποτελέσματα	   της	   έρευνας	   θα	   παρουσιαστούν	   στατιστικά	   για	   το	   σύνολο	   των	  
φοιτητών.	  Προκειμένου:	  	  

 • να	  μπορέσουμε	  να	  σε	  ενημερώσουμε	  για	  τα	  αποτελέσματα	  της	  έρευνας	  

 • να	  έχουμε	  τη	  δυνατότητα	  να	  επικοινωνήσουμε	  μαζί	  σου	  του	  χρόνου	  για	  να	  

συμπληρώσεις	  το	  ερωτηματολόγιο	  ξανά	  

 • να	  συμμετέχεις	  σε	  κλήρωση	  ορισμένων	  δώρων	  

	  	  σε	  παρακαλούμε	  να	  συμπληρώσεις	  τα	  παρακάτω	  στοιχεία	  επικοινωνίας.
	  

Τα	  στοιχεία	  δεν	  μπορούν	  να	  σχετστούν	  με	  τις	  απαντήσεις	  σου	  στο	  ερωτηματολόγιο	  
και	   δεν	   πρόκειται	   να	   γνωστοποιηθούν	   σε	   κανένα.	   Θα	   χρησιμοποιηθούν	  
αποκλειστικά	  για	  τους	  σκοπούς	  της	  παρούσας	  έρευνας.	  
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Αν	   έχεις	   οποιαδήποτε	   απορία	   ή	   σχόλιο	   σε	   σχέση	   με	   την	   έρευνα	   μπορείς	   να	  
τηλεφωνήσεις	  στο	  2810	  379552	  ή	  να	  στείλεις	  mail	  στο	  arxemedes@gmail.com	  ή	  να	  
στείλεις	  mail	  στο	  eclass	  του	  ΤΕΙ	  Κρήτης	  στο	  μάθημα	  με	  τίτλο	  Έρευνα	  Φοιτητών.	  
	  

Η	  υπογραφή	  στο	  παρόν	   έντυπο	  υποδηλώνει	   ότι	   έχεις	   ενημερωθεί	   για	   την	   έρευνα	  
και	  συμφωνείς	  να	  συμμετέχεις.	  
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