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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηαζηεί ε εγθπξφηεηα ηνπ 

πνηνηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ (Δ..Κ.Σ.) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ.. Μεζνδνινγία: Απφ 01.09.2013 κέρξη 

31.05.2015 ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Διιάδαο ηφζν ζε θχιν φζν θαη ζε ειηθία. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσζαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη δχν αλαθιήζεηο 24ψξνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζνδνο αλαθνξάο. Σν ΔΚΣ απνηεινχληαλ απφ  86 

ζηνηρεία κε 10 πηζαλέο απαληήζεηο ζπρλνηήησλ θαηαλάισζεο. Τπνινγίζηεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman θαη εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο 

Wilcoxon. Με ηε κέζνδν Bland-Altman έγηλε ν έιεγρνο ζπκθσλίαο ησλ δχν κεζφδσλ. 

Απνηειέζκαηα: Βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο απφ 0.09 - 0.43 κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο δχν κεζφδνπο.  Μηθξή ζπζρέηηζε 

εκθάληζαλ ηα ιαραληθά (ξ=0.18), ηα φζπξηα (ξ=0.1), ηα δεκεηξηαθά (ξ=0.11), ην 

θξέαο (ξ=0.25), ηα ζαιαζζηλά (ξ=0.15), ηα γιπθά (ξ=0.23), νη μεξνί θαξπνί (0.27), ηα 

αλαςπθηηθά (ξ=0.27), θαη ην έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.24), κέηξηα 

ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ ηέζζεξεηο νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα γαιαθηνθνκηθά 

(ξ=0.34), ηα θξνχηα  (ξ=0.36), ην αιθνφι (ξ=0.4) θαη ν θαθέο (ξ=0.43), ελψ  γηα ηελ 

νκάδα ηξνθίκσλ ιίπε & έιαηα παξαηεξήζεθε κηθξφηεξε ηεο αδχλακεο ζπζρέηηζεο 

(ξ=0.09) (ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο <0,05). Ζ κέζνδνο Bland & 

Altman έδεημε ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία  (90%<) ζε φιεο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ 

(Γαιαθηνθνκηθά 94.34%,  Φξνχηα 94.32%, Λαραληθά 94.32%, Όζπξηα 95.96%, 

Γεκεηξηαθά 95.32%, Κξέαο 94.9%, Θαιαζζηλά 98.44%, Λίπε & Έιαηα 94.58%, 

Ξεξνί θαξπνί 94.95%, Αιθννινχρα Πνηά 94.33%, Αλαςπθηηθά 95.06%, Γιπθά 

94.94%, Καθέο 94.94%, Έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ 94.8%).πκπεξάζκαηα: 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ηεο ΠΑΜΔΓΤ θαίλεηαη 

ζρεηηθά έγθπξν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο. 

Δπιζηημονικόρ ηομέαρ: Δπηδεκηνινγία ηεο Γηαηξνθήο 

Λέξειρ Κλειδιά: εξσηεκαηνιφγην ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ, ζηάζκηζε, 

ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ 
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ABSTRACT 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the validity of a Qualitative Food 

Frequency Questionnaire used in Hellenic National Nutrition and Health 

Survey(HNNHS). Methodology: From 01.09.2013 to 31.05.2015 were collected data 

from a representative sample both in gender and age of Greek population. Participants 

completed a food frequency questionnaire and two 24-hour recalls used as a reference 

method. The FFQ consisted of 86 food items with 10 possible consumption frequency 

responses. The Spearman correlation coefficient was calculated and the non-

parametric Wilcoxon Test was applied. The Bland-Altman method tested the two 

methods. Results: Statistically significant correlations were found (0.09 - 0.43) among 

the food groups recorded by the two methods. There was found low correlation 

between vegetables (p = 0.18), pulses (p = 0.1), cereals (p = 0.11), meat (p = 0.25), 

seafood (p = 0.15) , fruits (0.27), soft drinks (p = 0.27), and fast food (p = 0.24), 

moderate correlation was found to have four food groups: dairy products (p = 0.36), 

alcohol (p = 0.4) and coffee (p = 0.43), while the fats & oils group was less than the 

weak correlation (p = 0.09) (statistically significant <0.05). The Bland & Altman 

method showed good agreement (90% <) in all food groups (Dairy 94.34%, Fruit 

94.32%, Vegetables 94.32%, Legumes 95.96%, Cereals 95.32%, Meat 94.9%, 

Seafood 98.44%, Fats & Oils 94.58%, Nutrients 94.95%, Alcoholic beverages 

94.33%, Soft drinks 95.06%, Sweets 94.94%, Coffee 94.94%, Ready-to-eat meals 

94.8%) Conclusions: The HNNHS food consumption questionnaire seems relatively 

valid and can be used in population of Greece. 

Scientific area: Nutritional Epidemiology 

Key Words: food frequency questionnaire, validity, HNNHS 
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Δςσαπιζηίερ  

Οινθιεξψλνληαο απηή ηε κειέηε ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ σο πξνο 

ηνλ Γξ. Εακπέια Αληψλην, Καζεγεηή Δξγαζηεξίνπ Υεκείαο & Αλάιπζεο Σξνθίκσλ, 

ν νπνίνο επέβιεςε άκεζα ηελ εξγαζία, ηφζν γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ αιιά φζν θαη γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απηήο. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ εθ βαζέσλ ηελ Γξ. Δκκαλνπέια Μαγξηπιή γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν θαη 

ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο πνπ δηέζεζε γηα ηελ πεξάησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αθφκε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο / ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ πνπ βνήζεζαλ ζηε δηεμαγσγή απηήο ηεο κειέηεο θαη 

εκπηζηεχηεθαλ ηα δεδνκέλα ηνπο. Σέινο έλα επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ ρσξίο ηε 

ζηήξημε ηεο νπνίαο ηίπνηα απφ φια απηά δε ζα είρε επηηεπρζεί.   
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Πρόλογοσ 
Ο ηνκέαο ηεο επηδεκηνινγίαο δηαηξνθήο αλαπηχρζεθε απφ ελδηαθέξνλ γηα 

δηαηξνθηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ρξφλησλ 

λνζεκάησλ. Ζ δηαηξνθή θαζψο θαη ν ηξφπνο δσήο (π.ρ. ζσκαηηθή άζθεζε θαη ην 

θάπληζκα) απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξφληα λνζήκαηα 

ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη αλά ειηθηαθή νκάδα, έρνπλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

επψαζεο θαη είλαη πηζαλφ λα απαηηνχληαη ρξφληα κέρξη λα είλαη δπλαηή ε δηάγλσζε 

ηνπο ελψ εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έηζη ινηπφλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ δηεμαρζεί δηάθνξεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ζπζρεηίζεηο δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

θαη εκθάληζεο αιιά θαη ζεξαπείεο δηάθνξσλ ρξφλησλ κε κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, 

κεηαμχ απηψλ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ. Δπνκέλσο, ε 

ζσζηή δηεμαγσγή ηεο δηαηξνθηθήο αμηνιφγεζεο θαζίζηαηαη κεγίζηεο ζεκαζίαο, φρη 

κφλν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαηξνθήο θαη ησλ δηαθφξσλ 

λνζεκάησλ, αιιά θαη γηαηί ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή κπνξεί 

λα ζπκβάινπλ ζε ιαλζαζκέλεο ζπζρεηίζεηο κε ρξφληα λνζήκαηα (Tarasuk and 

Brooker, 1997). 

 

1.2 Πηγϋσ πληροφοριών διατροφόσ ςε πληθυςμιακό επύπεδο 
ηα Φχιια Ηζνδπγίνπ Σξνθίκσλ (Food Balanced Sheets) ηνπ Οξγαληζκνχ 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Food and Agriculture Organisation) 

δηαηίζεληαη ζηνηρεία δηαζεζηκφηεηαο ηξνθίκσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο ζε 

θαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σα θχιια δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνζφηεηα 

δηαζέζηκσλ ηξνθίκσλ ζηνλ πιεζπζκφ, ρσξίο λα παξέρνπλ ιεπηνκέξεηεο θαηαλνκήο 

ησλ ηξνθίκσλ ζηνλ πιεζπζκφ. Αλ θαη ηα ζηνηρεία απηά αληηκεησπίδνληαη ρψξν κε 

επηθπιαθηηθφηεηα ζηνλ επηζηεκνληθφ, ηα θχιια ηζνδπγίνπ επηηξέπνπλ ηε 

παξαθνινχζεζε δηαρξνληθψλ ηάζεσλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηξνθίκσλ ζε δηεζλέο θαη 

εζληθφ επίπεδν θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία. 

Μέζσ ησλ Δξεπλψλ Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (Household Budget 

Surveys), πνπ δηεμάγνληαη απφ ηηο ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο ησλ Υσξψλ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζπιιέγνληαη 

πιεξνθνξίεο ηξνθίκσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα θαηαλάισζε. Σα ηξφθηκα απηά 
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πξνέξρνληαη απφ ηελ αγνξά, ηελ ηδία παξαγσγή θαη ηελ αληαιιαγή ζε είδνο. Απηά ηα 

ζηνηρεία ελζσκαηψλνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ ζηηο δηαηξνθηθέο ηάζεηο Δπξσπατθψλ πιεζπζκψλ. 

Όηαλ ζέηεηαη σο ζηφρνο ε ζχγθξηζε θαηαλαιψζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη έξεπλεο ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν. Σα δεδνκέλα 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ππεξέρνπλ έλαληη ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα Φχιια 

Ηζνδπγίνπ Σξνθίκσλ γηαηί θαηαγξάθνπλ δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο θαη θνηλσληθν-

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο, ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαηξνθηθέο, 

έξεπλεο νη νπνίεο ζπιιέγνπλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν ζεσξνχληαη 

ηα πιένλ αμηφπηζηα ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία γηαηί πξνζεγγίδνπλ ηελ 

«πξαγκαηηθή» αηνκηθή πξφζιεςε.  

 

1.3 υλλογό δεδομϋνων ςε ατομικό επύπεδο 
Οη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ζε αηνκηθφ επίπεδν είλαη ε θαηαγξαθή θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ηηο πξνεγνχκελεο 24 

ψξεο [αλάθιεζε 24ψξνπ (24-hour recall)], ην εξσηεκαηνινγίνπ ζπρλφηεηαο 

θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ (ΔΚΣ) θαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο 

[1,6,7,8,9]. Ζ κέζνδνο αλάθιεζεο 24ψξνπ θαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ δηαηξνθηθήο 

πξφζιεςεο αθνξνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο, ελψ ην 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ (ΔΚΣ) πεξηγξάθεη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο  (πξφζιεςε ηξνθίκσλ 

γηα εβδνκάδεο, κήλεο ή ρξφληα). 

Α. Ημερολόγιο διατροφικόσ πρόςληψησ 
Καηά ηε κέζνδν απηή νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιεξψλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ, ψζηε λα κεησζεί ην ζθάικα κλήκεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα γίλεη ζσζηά ε θαηαγξαθή 

δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο. Ηδαληθά ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη πξέπεη λα 

δπγίδνληαη. Μεξηθέο θνξέο νη ζπκκεηέρνληεο αξγνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηα γεχκαηα κε 

απνηέιεζκα ε θαηαγξαθή λα γίλεηαη βάζε κλήκεο, ε νπνία δηαηεξείηαη κία ψξα κεηά 

ηελ θαηαλάισζε (Miles and Scaife 2003). Απφ απηή ηε κέζνδν κπνξεί λα πξνθχςεη 

ζθάικα , επεηδή δηαδηθαζία θαηαγξαθήο φισλ ησλ γεπκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αιιαγέο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο.  Γειαδή, αλ θαη κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη κε 
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αθξίβεηα ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη, κπνξεί λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά 

ησλ γεπκάησλ πνπ ζα θαηαλαιψλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Β. Ανϊκληςη 24ώρου (24-hour recall) 
Ζ κέζνδνο αλάθιεζεο 24-ψξνπ πεξηιακβάλεη αλνηρηέο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

ν ζπκκεηέρνλ κπνξεί λα αλαθέξεη ιεπηνκέξεηεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ 

παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ θπξηφηεξε αηηία ζθάικαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε 

ηελ αλάθιεζε 24ψξνπ είλαη φηη βαζίδεηαη ζηε κλήκε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έλα 

αθφκε ζθάικα κπνξεί λα απνηειέζεη ε έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Σα ζθάικαηα κπνξνχλ λα κεησζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο θαιά 

εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο.  

Γ. Ερωτηματολογύου υχνότητασ Κατανϊλωςησ Σροφύμων 

(ΕΚΣ)  

Σν ΔΚΣ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο 

απηνζπκπιεξνχκελν, νπφηε κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ρηιηάδεο 

ζπκκεηέρνληεο εχθνια θαη νηθνλνκηθά. Δπηπιένλ ην ΔΚΣ παξέρεη πιεξνθνξίεο 

καθξνρξφλησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ζπζρεηίζεηο κε 

ρξφληα κε κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. Απνηειείηαη απφ κία ιίζηα κε ηξφθηκα θαη απφ 

κία ζεηξά απαληήζεσλ γηα ην πφζν ζπρλά θαηαλαιψζεθαλ ηξφθηκα ή νκάδεο 

ηξνθίκσλ. Οη πηζαλέο απαληήζεηο γηα ηε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ είλαη 

ζπλήζσο απφ εκεξήζηεο, εβδνκαδηαίεο κεληαίεο αιιά θαη εηήζηεο. ε αξθεηέο κειέηεο 

νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πξνζδηνξίδνληαη κε πνζνηηθφ ή εκηπνζνηηθφ ΔΚΣ, δειαδή 

πξνζδηνξίδνληαη νη κεξίδεο γηα φια ή θάπνηα ηξφθηκα. ε άιιεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε πνζνηηθφ ΔΚΣ.  

Ζ κέζνδνο θαηαγξαθήο δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ κε ην ΔΚΣ, κπνξεί λα είλαη 

ιηγφηεξν αθξηβήο φζνλ αθνξά ηε πξφζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή κέζνδν. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο κεζφδνπο θαηαγξαθήο δηαηηεηηθήο 

πξφζιεςεο, γηα εμαζθάιηζε πην έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

1.4 τϊθμιςη Ερωτηματολογύου υχνότητασ Κατανϊλωςησ 

Σροφύμων 
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη ηθαλφ λα θαηαγξάθεη 

έλα εξσηεκαηνιφγην ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε. Ζ ζηάζκηζε αλαθέξεηαη ζηε 
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δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ κηαο κεζφδνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κηαο άιιεο κεζφδνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 

πξφηππε (gold standard). Δπεηδή φιεο νη κέζνδνη θαηαγξαθήο δηαηξνθηθψλ 

πξνζιήςεσλ ελέρνπλ κηθξά ή κεγάια ζθάικαηα, δελ ππάξρεη πξφηππε κέζνδνο πνπ 

λα θαηαγξάθεη ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε. πλεπψο ζηηο κειέηεο πνπ γίλεηαη 

ζχγθξηζε δχν κεζφδσλ, ε αιήζεηα είλαη φηη δε γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

ηηκή θαηαλάισζεο, αιιά ζπγθξίλεηαη κηα κέζνδνο κε κία άιιε πνπ θξίλεηαη αλψηεξε. 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζθάικαηα κεηαμχ δχν 

ζπγθξηλφκελσλ κεζφδσλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα. Με απηή ηελ πξνυπφζεζε, φηη 

δειαδή ηα ζθάικαηα δχν κεζφδσλ είλαη αλεμάξηεηα, ή αιιηψο κε ζρεηηδφκελα, 

κεηψλεηαη ε εζθαικέλα πςειή ζπζρέηηζε ησλ δχν κεζφδσλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κέζνδν ΔΚΣ γίλεηαη ηδαληθά κε ζχγθξηζε κεζφδνπ 

εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο, ψζηε λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα 

πςειήο ζπζρέηηζεο ιφγσ ζθάικαηνο κλήκεο θαη ζηηο δχν κεζφδνπο.  

Ζ άιιε ελαιιαθηηθή κέζνδνο φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε κε ην ΔΚΣ είλαη νη 

πνιιαπιέο αλαθιήζεηο 24ψξνπ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε ρακειή δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία δελ επηηξέπνπλ ηελ 

ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο. Αθφκε ε κέζνδνο 24-

σξσλ αλαθιήζεσλ ππεξέρεη απφ ηε κέζνδν θαηαγξαθήο δπγηζκέλσλ ηξνθίκσλ, δηφηη 

θαηά ηε δεχηεξε κέζνδν νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ ηηο δηαηξνθηθέο 

ηνπο ζπλήζεηεο. 

 Δπίζεο, ζρεηηθά πξφζθαηα αλαπηχρζεθε ε ρξήζε βηνρεκηθψλ κεηξήζεσλ 

(βηνδείθηεο) δηάθνξσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην αίκα ή ζε άιινπο ηζηνχο, σο γεληθφ 

δείθηε δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ζπλδπαζηηθά κε άιιε κέζνδν αλαθνξάο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη βηνδείθηεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο νη 

νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ (άξα ιηγφηεξν 

επηξξεπείο ζε ζθάικαηα ππνθαηαγξαθήο ή ζθάικαηα κλήκεο) είλαη δαπαλεξέο, 

επεκβαηηθέο θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, έηζη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηθχξσζε ελφο ζξεπηηθνχ θάζε θνξά. Οη βηνδείθηεο 

ππφθεηληαη ζε ηξεηο πεγέο ζθαικάησλ: 1. Γηαθνξά κεηαμχ ηεο δηαηξνθηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο πξφζιεςεο· 2. Ζ ιεηηνπξγία ηεο πέςεο, ηεο 

απνξξφθεζεο θαη ηνπ κεηαβνιηζκνχ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο πνπ 

ιακβάλεηαη θαη ηεο βηνρεκηθήο κέηξεζεο θαη 3. Σν ζθάικα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

βηνρεκηθή αλάιπζε 
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1.4 κοπόσ Μελϋτησ 
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα ειεγρζεί πφζν θαιά εθηηκάηαη ε 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ  απφ ην Δ..Κ.Σ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ. ζε 

ζρέζε κε ηηο αλαθιήζεηο 24ψξνπ ηεο ίδηαο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο.  

 

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Δεοντολογικό ϋγκριςη & ςυναύνεςη 

Ζ κειέηε ΠΑΜΔΓΤ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο ηνπ ηκήκαηνο 

Δπηζηήκεο θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Δπίζεο εγθξίζεθε απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

(Hellenic Data Protection Authority, HDPA). Όια ηα κέιε πνπ δηεμήγαγαλ ηελ 

έξεπλα ππέγξαςαλ ζπκθσλεηηθφ ερεκχζεηαο.  Εεηήζεθε απφ ηνπο ελήιηθεο εζεινληέο 

λα ππνγξάςνπλ ην έληππν ζπλαίλεζεο.  

2.2 υμμετϋχοντεσ 

Πίνακαρ 1   Βαζικά Πεπιγπαθικά ηοισεία Γείγμαηορ ΠΑΜΔΓΤ 

Μεηαβληηή 
Άνηπερ            

(n=1,462 , 41.2%) 
1
 

Γςναίκερ                               

(n=2,090 , 58.8%) 

ύνολο                                              

(n=3,552) 

P-value 
2
 

Ζιηθία ζε έηε 38 (28 , 5873 41 (27 , 57) 39 (28 , 57) 0.34 

Βάξνο (kg) 82 (74 , 90) 64.1 (58 , 73) 72 (62 , 83) <<0.001 

Ύςνο (cm) 177 (171 , 182) 164 (160 , 168) 169 (162.5 , 176) <<0.001 

BMI (kg/m2) 4 25.74 (23.66 , 28.41) 23.88 (21.12 , 27.41) 24.78 (22.2 , 28.01) <<0.001 

  
   

  

ημειώζειρ: 
  

  

1  Όπνπ n, ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

2 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο P-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο ειηθίεο, ην βάξνο, ην χςνο θαη ην BMI κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Όπνπ P-value 

< 0.05, πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  

3 Οη κε παξακεηξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη βάζεη ηεηαξηεκνξίσλ [ 50 (25 , 75) ]. 

4 Όπνπ BMI: Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο  = βάξνο (kg)* Ύςνο (m)^2. 

 

Ζ ΠΑΜΔΓΤ δηεμήρζε ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ Διιεληθνχ 

πιεζπζκνχ αλεμαξηήησο ειηθίαο. Σν δείγκα απνηεινχηαλ ηφζν απφ άληξεο φζν θαη 
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απφ γπλαίθεο, αιιά απνθιείζηεθαλ ζειάδνπζεο κεηέξεο, έγθπεο θαη άηνκα πνπ 

δηέκελαλ εθηφο λνηθνθπξηνχ (π.ρ. ζε ζηξαηφ, λνζνθνκείν, ίδξπκα), Απφ 01.09.2013 

κέρξη 31.05.2015 ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ 4,574 άηνκα γηα ηε κειέηε ΠΑΜΔΓΤ, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 3,703 άηνκα ήηαλ ελήιηθεο (≥20 εηψλ). πλνιηθά απνθιείζηεθαλ 

151 άηνκα (~4%) απφ ηηο αλαιχζεηο, απφ ηα νπνία ηα 45 άηνκα δελ ζπκπιήξσζαλ ηηο 

24-σξεο αλαθιήζεηο, γηα ηα 102 άηνκα ε εκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο πνπ 

θαηαγξάθεθε ήηαλ ππεξβνιηθά κηθξή ή ππεξβνιηθά κεγάιε (<600 ή >6,000 kcal/d). 

Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ ΠΑΜΔΓΤ ήηαλ 3,552 (41.2% 

άληξεο). Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ ζηελ παξνχζα κειέηε αθαηξέζεθαλ 1,180 

άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ <20% ηνπ ΔΚΣ. Ο ΓΜ (Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο) δελ 

κπφξεζε λα ππνινγηζηεί γηα 124 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ. 

Γηα λα απνθεπρζεί ην ζθάικα ηπραίαο θαηεγνξηνπνίεζεο, νη ηηκέο πνπ έιεηπαλ δελ 

ζπκπιεξψζεθαλ, εθφζνλ ν αξηζκφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ πνιχ κηθξφο. Με ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο ηνπ Goldberg βξέζεθαλ ηα 

άηνκα πνπ ππφ -θαηέγξαςαλ πξνζιακβαλφκελε ελέξγεηα (γπλαίθεο: 31.9%, άληξεο: 

32.8%) θαη ηα άηνκα πνπ ππέξ –θαηέγξαςαλ πξνζιακβαλφκελε ελέξγεηα (3.6%, 

3.0%), ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ ιφγν EI:BMR, φπνπ ΔΗ ε Δλεξγεηαθή Πξφζιεςε πνπ 

θαηέγξαςε ν ζπκκεηέρνλ, φπνπ BMR ν Βαζηθφο Μεηαβνιηθφο Ρπζκφο, θαη εθηηκάηαη 

βάζεη ησλ νξηαθψλ ηηκψλ γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα. Οη αλαιχζεηο έγηλαλ κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ππφ- & ππέξ –θαηέγξαςαλ ηελ πξνζιακβαλφκελε ελέξγεηα, φπσο 

ππνδεηθλχεη ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, αιιά θαη ρσξίο απηνχο. 

2.3 Ερωτηματολόγια 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε ΠΑΜΔΓΤ 

βαζίζηεθαλ ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο θαη απνηεινχζαλ κέξε άιισλ επηθπξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Απαληήζεθαλ απφ φια ην δείγκα είηε σο απηνζπκπιεξνχκελα είηε 

κε ηε βνήζεηα ζπλεληεπθηή. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπιιέρζεθαλ 

πεξηιάκβαλαλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε, κέγεζνο λνηθνθπξηνχ θαη πεξηνρή θαηνηθίαο. Σν εηζφδεκα ηνπ 

λνηθνθπξηνχ δελ ιήθζεθε ππφςε ιφγσ κεγάιεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ. Οη δείθηεο 

ηξφπνπ δσήο πεξηιάκβαλαλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο 

πξσηλνχ γεχκαηνο, ζπρλφηεηα γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα θαη ρψξνπο ηαρείαο εζηίαζεο), 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (ρξνληθή δηάξθεηα πνπ αθηεξψλεηαη ζε πςειή/ κέηξηα 

δξαζηεξηφηεηα, ηειεφξαζε, ππνινγηζηή/ θηλεηφ ηειέθσλν). Ο Γείθηεο Μάδαο 
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ψκαηνο (ΓΜ) ππνινγίζηεθε δηαηξψληαο  ην βάξνο ζε θηιά κε ην ηεηξάγσλν ηνπ 

χςνπο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (kg/m2) 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, εηζφδεκα θαη επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε εηζφδεκα θαη 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο κειέηεο 

NHANES, Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) θαη NDNS. 

Σν Δξσηεκαηνιφγην Πνηφηεηαο Εσήο (Quality of Life, QoL) πεξηιάκβαλε 

ζηνηρεία απφ ην (i) QoL of the Healthy Days Module πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 

Κέληξν Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ Νφζσλ (CDC) θαη (ii) εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

αλαθεξφκελν χςνο, ην βάξνπο θαη ηε ζηνκαηηθή πγεία, απφ ηελ Έξεπλα Health 

Survey for England and the Activity Limitations Module  (επίζεο απφ ην CDC). 

Δπίζεο ζρεδηάζηεθαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ θαηαλάισζε αιθνφι: έλα 

γηα ηνπο αλειίθνπο θαη έλα γηα ηνπο ελήιηθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ηαμηλνκήζεθαλ σο 

θαηαλαισηέο θαη κε-θαηαλαισηέο αιθνφι, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα. Όζνλ αθνξά ηνπο αλήιηθεο δελ θαηαγξάθεθαλ απηνί πνπ απιά έρνπλ 

πηεί κηα- δπν γνπιηέο. 

Αλάινγα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαηαλάισζεο αιθνφι, ζρεδηάζηεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ην θάπληζκα αλάινγα κε ηελ ειηθία. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ηαμηλνκήζεθαλ ζε (i) θαπληζηέο αλ είραλ θαπλίζεη κέζα ζηνλ ηειεπηαίν κήλα, (ii) 

πεξηζηαζηαθνχο θαπληζηέο αλ είραλ θαπλίζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο θαη (iii) κε 

θαπληζηέο αλ δελ είραλ θαπλίζεη πνηέ ζηε δσή ηνπο. Καηαγξάθεθε επίζεο θαη ε 

ζπρλφηεηα θαπλίζκαηνο κεηαμχ ησλ θαπληζηψλ σο «θαζεκεξηλψο» ή «κεξηθέο 

θνξέο». 

ηε κειέηε ΠΑΜΔΓΤ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα ηαηξηθφ ηζηνξηθφ γηα  

επηπνιαζκφ λνζεκάησλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη 

αζθαιηζηηθή θάιπςε. ε κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

αηκνιεςία. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο παζήζεηο (ππέξηαζε, 

δπζιηπηδαηκία, δηαβήηεο) ζπιιέρζεθαλ κε εμεηδηθεπκέλα εξσηεκαηνιφγηα, εθφζνλ ν 

ζπκκεηέρνλ θαηέγξαςε φηη βξηζθφηαλ ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. 

Δπίζεο, απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ζειαζκφ, 

ρξήζε θαξκάθσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, πξνβιήκαηα δηαηαξαρήο κλήκεο 

(ειηθίαο ≥45 εηψλ), δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξά (πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο παξαθάησ), ζπλήζεηεο χπλνπ, ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζιηςε, ζέκαηα 

θπήζεσο θαη βξέθνπο, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, θαηάζηαζε πξφζιεςεο βηηακίλεο 
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D θαη έθζεζεο ζηνλ ήιην, θαη νηθνλνκηθή θξίζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ επαξθείο 

θαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ.  

 

2.3.1. Ανακλόςεισ 24-ώρου 
Παξφιν πνπ ηδαληθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο είλαη 

ε θαηαγξαθή κε δχγηζε, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θνξηίνπ ζηνπο εζεινληέο αιιά θαη ην 

κεγάιν θφζηνο εθαξκνγήο ηεο δελ είλαη πξαθηηθά εθηθηή ε ρξήζε ηεο ζηελ 

ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ. ελψ είλαη πνιχ πηζαλφ πσο ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ην πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο άξα θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ζηελ ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ. εθαξκφζηεθε ε αλάθιεζε 24-ψξνπ, φπσο θαη ζηε κειέηε 

N.H.A.N.E.S. . 

Οη αλαθιήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ.  βαζίζηεθαλ ζηε 

κέζνδν Automated Multiple-Pass Method (AMPM) ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, USDA. Κάζε ζπκκεηέρνλ ζπκπιήξσζε 2 

αλαθιήζεηο 24-ψξνπ (ην 15.5% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζπκπιήξσζε ηε δεχηεξε 

αλάθιεζε) 1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζην ζπίηη θαη 1 ηειεθσληθά κεηά απφ 

8-20 εκέξεο απφ ηελ πξψηε ζπλέληεπμε. 

  Οη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ελέξγεηα 

πξνέθπςαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ην Nutrition Data System for Research (NDSR), 

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 18,000 ηξφθηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 7,000 πξντφλησλ 

µε εκπνξηθφ ζήκα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά Διιεληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα αλάιπζε ειιεληθψλ ζπληαγψλ. Σα ηξφθηκα θαη ηα ξνθήκαηα 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 34 νκάδεο (θξνχηα, θπζηθνί ρπκνί 100%, κε ακπινχρα 

ιαραληθά, ακπινχρα ιαραληθά, παηάηα, δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο, επεμεξγαζκέλα 

δεκεηξηαθά, φζπξηα, μεξνί θαξπνί, γάια, γηανχξηη, ηπξί, απγφ, ςάξη, ζαιαζζηλά, 

θφθθηλν θξέαο, ιεπθφ θξέαο, επεμεξγαζκέλν θφθθηλν θξέαο, επεμεξγαζκέλν ιεπθφ 

θξέαο, επεμεξγαζκέλν ςάξη, ειαηφιαδν & ειηέο, ινηπά θπηηθά ιίπε, δσηθά ιίπε, 

αιθννινχρα ξνθήκαηα, ξνθήκαηα κε δάραξε, ξνθήκαηα κε ππνθαηάζηαηα δάραξεο, 

αικπξά ζλαθ, γιπθά, θαθέο, ηζάη & αθεςήκαηα, δάραξε & ζάθραξα, γιπθά 

αξηνζθεπάζκαηα, έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ) κε βάζε  ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηνλ ηξφπν καγεηξέκαηνο. ηα ζχλζεηα πηάηα (π.ρ. ζάληνπηηο) 

θαη  ζηηο ζχλζεηεο ζπληαγέο  αλαιχζεθαλ ηα ζπζηαηηθά ηνπο θαη αλάινγα κε ηελ 
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πεξηεθηηθφηεηα ζηελ ζπληαγή ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο νκάδεο ηξνθίκσλ. Άιια ζχλζεηα 

πηάηα φπσο πίηζα,, hot dog, burger θαη ζνπβιάθη δελ αλαιχζεθαλ πεξεηαίξσ, αιιά 

ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία έηνηκνπ/ πξφρεηξνπ θαγεηνχ ιφγσ ηεο πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά, λάηξην θαη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά. 

 

2.3.2 Ερωτηματολόγιο υχνότητασ Κατανϊλωςησ Σροφύμων 

(Ε..Κ.Σ.) 
 Ηδαληθά ην Δ..Κ.Σ. πξέπεη λα εθαξκνδεηαη κε ηε βνήζεηα ζπλεληεπθηή. 

Όκσο ζηνπο εζεινληέο ≥2 εηψλ εθαξκφζηεθε σο απηφ-ζπκπιεξνχκελν εξγαιείν 

θαζψο ν φγθνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο ζην ζπίηη ήηαλ κεγάινο (δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ~60 ιεπηά) θαη ε 

πξνζζήθε ηνπ ζα επηβάξπλε πνιχ ηνπο εζεινληέο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ηα Δ..Κ.Σ. 

ζε ζπγρξνληθέο κειέηεο (π.ρ. N.H.A.N.E.S.) φπσο επίζεο θαη ζε κειέηεο θννξηήο (π.ρ. 

H.P.F.S.), κε κεγάιν αξηζκφ εζεινληψλ, εθαξκφδνληαη σο απην-ζπκπιεξνχκελα 

εξγαιεία. 

Γηα ηνπο εζεινληέο <2 εηψλ ην Δ..Κ.Σ. εθαξκφζηεθε κε ηε βνήζεηα 

ζπλεληεπθηή θαζψο ν φγθνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο (δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ~ 40 ιεπηά) θαη δελ ζα 

απνηεινχζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο εζεινληέο. Αθφκε ην Δ..Κ.Σ. ηεο 

ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ. πνπ αλαπηχρζεθε γηα παηδηά έρεη ιηγφηεξν εθηελή ιίζηα ηξνθίκσλ θαη 

άξα ε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν. 

Αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα θάζε εζεινληή δφζεθαλ νδεγίεο θαη 

βνεζήκαηα πνζνηηθνπνίεζεο ηξνθίκσλ (≥1.5-4 εηψλ, ≥4-<10 εηψλ, ≥10-<12 εηψλ θαη 

≥12 εηψλ) κε ζθνπφ νη απαληήζεηο λα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβείο. Γηα λα είλαη 

νκνηνγελήο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, έγηλε κε βάζε ηνλ θψδηθα FOOdEx2 ηεο EFSA 

θαηά ειηθία (<2 εηψλ θαη ≥2 εηψλ). Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ 

ήηαλ ε ιίζηα ηξνθίκσλ (κηθξφηεξε γηα ηα άηνκα <2 εηψλ) θαη ε ζπρλφηεηα 

θαηαλάισζεο ζην κέξνο ησλ απαληήζεσλ. Γηα ηα παηδηά <2 εηψλ ε ζπρλφηεηα 

θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο, ή ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν γηα ηα άηνκα 

≥2 εηψλ. Καη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα αλαπηχρζεθαλ κε βάζε ηνπο Διιεληθνχο, ηνπο 

Δπξσπατθνχο αιιά θαη Παγθφζκηνπο Γηαηξνθηθνχο Οδεγνχο. Οη κέζνδνη 

Γηαηξνθηθήο Αμηνιφγεζεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηεο EFSA γηα λα είλαη 
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νκνηφκνξθα ηα δεδνκέλα κεηαμχ ησλ θξαηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

πιιέρζεθαλ δεδνκέλα γηα δηαηξνθηθά πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο (δηάξθεηα 

γεπκάησλ, αξηζκφο γεπκάησλ, δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ, κέξνο γεχκαηνο, θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επηξξνή ηνπο ζην βάξνο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Μηθξφο αξηζκφο θαηεγνξηψλ ζπρλφηεηαο (π.ρ. πέληε) δελ ζα ήηαλ αξθεηφο 

θαζψο θάπνηα ηξφθηκα θαηαλαιψλνληαη πνιχ ζπρλά (π.ρ. ςσκί, θαθέο), ζπλήζσο >1 

θνξά/ εκέξα, ελψ θάπνηα άιια ζπάληα (π.ρ. ζπθψηη/ εληφζζηα) θαη άξα δελ ζα 

κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ηθαλνπνηεηηθά ε θαηάηαμε ησλ εζεινληψλ αλάινγα κε ηελ 

δηαηξνθηθή πξφζιεςε. Δλψ, δέθα θαηεγνξίεο ζπρλφηεηαο, φπνπ αμηνινγείηαη κε 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

θαηαλαιψλνληαη πην ζπρλά, είλαη θαηαιιειφηεξεο αθνχ ηα ηξφθηκα πνπ 

θαηαλαιψλνληαη <1/ εβδνκάδα ζπκβάιινπλ ιίγν ζηελ δηαηξνθηθή πξφζιεςε. Γέθα 

θαηεγνξίεο ζπρλφηεηαο είρε θαη ην Δ..Κ.Σ. ηεο κειέηεο Eating at America’s Table 

Study (E.A.T.S.) δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζπκεηαβιεηή ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο αλαθιήζεηο 24-ψξνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαηξνθηθήο 

πξφζιεςεο [4 

Σν Δ..Κ.Σ. πεξηιάκβαλε 66 εξσηήζεηο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, κε ηηο εμήο θαηεγνξίεο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο 

ηξνθίκσλ : Πνηέ, <1 θνξά ηνλ κήλα, 1-3 θνξέο ηνλ κήλα, 1 θνξά ηελ εβδνκάδα, 2-4 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, 5-6 ηελ εβδνκάδα, 1 θνξά ηελ εκέξα, 2-3 θνξέο ηελ εκέξα, 4-5 

θνξέο ηελ εκέξα θαη πάλσ απφ 6 θνξέο ηελ εκέξα. Λφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ 

αλνηρηνχ ηχπνπ, ζηα Δ..Κ.Σ. ηεο ΠΑ.ΜΔ.Γ.Τ. πξνζηέζεθε εξψηεζε γηα ηα ηξφθηκα 

πνπ ελδερνκέλσο θαηαλαιψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη δελ 

ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ηξνθίκσλ. 

 

2.3.3 Ερωτηματολόγιο IPAQ 
Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πγεία, θαη γηα απηφ ζηε κειέηε ΠΑΜΔΓΤ εμεηάζηεθε ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Με βάζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο δηακνξθψζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα i) ≥2- <12 εηψλ: Preschool-aged Children 

Physical Activity Questionnaire (Pre-PAQ), ii) ≥12 - <18 εηψλ: International Physical 
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Questionnaire – Adolescents (IPAQ-A), iii) ≥18 - <65 εηψλ: IPAQ short form θαη ≥65 

εηψλ: IPAQ φπσο πξνηάζεθε απφ ηνπο Heesch KC et al. 

 

2.4 Τπολογιςμού   
Δπεηδή  ην κέγεζνο ηεο κεξίδαο δελ πξνζδηνξηδφηαλ απφ ην ΔΚΣ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζφηεηα (ζε γξακκάξηα) κηαο ηππηθήο ή κέζεο κεξίδαο. Δθφζνλ 

ην ΔΚΣ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα ζηαζκίδεηαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί θαζψο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πνιηηηζκηθέο 

ζπλήζεηεο θαη ε θνπιηνχξα γηα ηνλ  πξνζδηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο κηαο κεξίδαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Δζληθνί Γηαηξνθηθνί Οδεγνχο (ΔΓΟ) 

(http://www.diatrofikoiodigoi.gr/default.aspx?page=home). Όπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη θαζίζηαηαη  

απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο βάζεηο, έηζη θαη ζε απηή ηε 

κειέηε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηξνθίκσλ  πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο  ΔΓΟ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα USDA Food Composition Databases 

(https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list). (Willett WC. Nutritional Epidemiology 

3rd edn. New York, 2013:82) 

Οη ζπρλφηεηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

κεηαηξάπεθαλ ζε εκεξήζηεο ηηκέο θαηαλάισζεο, δειαδή ε ηηκή 1 αληηζηνηρεί ζηε 

«κία θνξά ηελ εκέξα» , θαη αλάινγεο ηηκέο ζηηο ππφινηπεο απαληήζεηο, π.ρ. 2,5 γηα 

«2-3 θνξέο ηελ εκέξα». Αλαιπηηθφηεξα: 

 Πνηέ=0 

 <1 θνξά ηνλ κήλα = 0,02 

 1-3 θνξέο ηνλ κήλα = 0,06  

 1 θνξά ηελ εβδνκάδα = 0,13 

 2-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα = 0,4 

 5-6 ηελ εβδνκάδα =  0,73 

 1 θνξά ηελ εκέξα = 1 

 2-3 θνξέο ηελ εκέξα = 2,5 

 4-5 θνξέο ηελ εκέξα = 4,5 

 πάλσ απφ 6 θνξέο ηελ εκέξα = 5,5 

 

http://www.diatrofikoiodigoi.gr/default.aspx?page=home
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
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ην ηέινο ηνπ ΔΚΣ ππήξρε ε εμήο εξψηεζε: «Τπάξρνπλ άιια ηξφθηκα πνπ 

ηξψηε ζπλήζσο κία θνξά ηελ εβδνκάδα;», κε δπλαηφηεηα απάληεζεο έσο θαη ηξία 

ηξφθηκα. Έηζη ινηπφλ, πξηλ μεθηλήζεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε έιεγρνο ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ ΔΚΣ, ζπγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πφζν ζπρλά 

θαηαλαιψζεθαλ ηα ηξφθηκα κε ηηο απαληήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. ηηο πεξηπηψζεηο 

εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ φπνπ θαηαγξάθνληαλ ηξφθηκα ηα νπνία ππήξραλ ζηηο 

εξσηήζεηο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο, αιιά δελ ήηαλ απαληεκέλεο, ζπκπιεξψζεθαλ 

σο απαληήζεηο φηη θαηαλαιψζεθαλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Οη νκάδεο ηξνθίκσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη γηα ηηο 2 κεζφδνπο ήηαλ (32): 

γάια, γηανχξηη, ηπξί, θξνχηα, θπζηθνί ρπκνί 100%, κε ακπινχρα ιαραληθά, ακπινχρα 

ιαραληθά, παηάηα, φζπξηα, δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο, επεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά, 

απγφ, ςάξη, ζαιαζζηλά, θφθθηλν θξέαο, ιεπθφ θξέαο (πνπιεξηθά, ιαγφο, θνπλέιη), 

επεμεξγαζκέλν θξέαο, επεμεξγαζκέλν ςάξη, ειαηφιαδν & ειηέο, ινηπά θπηηθά έιαηα, 

δσηθά ιίπε, μεξνί θαξπνί, αιθννινχρα ξνθήκαηα, ξνθήκαηα κε δάραξε, ξνθήκαηα 

κε ππνθαηάζηαηα δάραξεο, αικπξά ζλαθ, γιπθά, θαθέο, ηζάη & αθεςήκαηα, δάραξε 

& ζάθραξα, αξηνπαξαζθεπάζκαηα θαη έηνηκν γηα θαηαλάισζε θαγεηφ.  

ηελ ζπλέρεηα νη νκάδεο ηξνθίκσλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε δεθαηξείο 

κεγαιχηεξεο νκάδεο ηξνθίκσλ: γαιαθηνθνκηθά, θξνχηα, ιαραληθά, φζπξηα, 

δεκεηξηαθά, θξέαο , ςάξη, ιίπε & έιαηα, μεξνί θαξπνί, έηνηκν πξνο θαηαλάισζε 

θαγεηφ, θαθέο, αλαςπθηηθά, γιπθά. 

Πίνακαρ 2  Ομάδερ Σποθίμυν 

Καηηγοπία Ομάδυν Σποθίμυν Ομάδα Σποθίμυν σόλια 

Γαιαθηνθνκηθά Γάια  

Γηανχξηη 

Σπξί 

Φξνχηα Φξνχηα Φξέζθα, απνμεξακέλα & θνκπφζηα 

Φπζηθνί ρπκνί, 

Λαραληθά Με ακπινχρα ιαραληθά, Πιελ παηάηαο 

Ακπινχρα ιαραληθά 

 Παηάηα Όρη γιπθνπαηάηα, φρη παηάηεο 

ηεγαλεηέο 

Όζπξηα  Δπηπιένλ ππνθαηάζηαην θξέαηνο, 

ηφθνπ, ζφγηαο 

Γεκεηξηαθά Γεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο  

 Δπεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά Δπηπιένλ ξπδνγθνθξέηα, γάια 
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Καηηγοπία Ομάδυν Σποθίμυν Ομάδα Σποθίμυν σόλια 

βξψκεο & ξπδηνχ 

Φάξη - Θαιαζζηλά Φάξη  

 

 

Θαιαζζηλά Δπηπιένλ ζαιηγθάξηα 

Δπεμεξγαζκέλν ςάξη  

Κξέαο  Κφθθηλν θξέαο πκπεξηιακβάλνληαη ηα εληφζζηα 

 

 

Λεπθφ θξέαο Πνπιεξηθά, ιαγφο, θνπλέιη 

Δπεμεξγαζκέλν θξέαο Κνηνκπνπθηέο 

Απγφ  

Λίπε & έιαηα Διαηφιαδν & ειηέο  

 Λνηπά θπηηθά ιίπε Μείμε καξγαξίλεο κε βνχηπξν, 

γάια θαξχδαο 

 Εσηθά ιίπε Δπηπιένλ θξέκα γάιαθηνο, 

καγηνλέδα θαη ζσο βαζηζκέλεο ζε 

απηά 

Ξεξνί θαξπνί  Δπηπιένλ θπζηηθνβνχηπξν, γάια 

ακπγδάινπ 

Αιθννινχρα ξνθήκαηα   

Έηνηκν πξνο θαηαλάισζε/ 

Πξφρεηξν θαγεηφ 

 

 

Αικπξά ζλαθ Παηαηάθηα, θξάθεξ θιπ 

Έηνηκν γηα θαηαλάισζε θαγεηφ Πίηζα, ζνπβιάθη, hot dog, burger, 

πεηληξιη, δακπνλνηπξφπηηα, 

ηπξφπηηα, ινπθαληθάθηα, ζθεπαζηή, 

παηάηεο ηεγαλεηέο 

Καθέο Καθέο  

 Σζάη & αθεςήκαηα  

Αλαςπθηηθά Ρνθήκαηα κε δάραξε Αλαςπθηηθά, ρπκνί θξνχησλ κε 

πξφζζεηε δάραξε 

 Ρνθήκαηα κε ππνθαηάζηαηα 

δάραξεο 

Δθηφο ρπκψλ 

Γιπθά Γιπθά Εαραξνπιαζηείνπ, θνπηαιηνχ, 

ζνθνιάηεο, καξκειάδεο, ζθφλεο 

ξνθήκαηα, παγσηά, ραιβάο, θξέκα 

Γηψηεο άλζνο αξαβνζίηνπ 

 Εάραξε, ζάθραξα Δπηπιένλ θέηζαπ, γιπθφμηλε ζσο 

 Αξηνπαξαζθεπάζκαηα Κέηθ, κπηζθφηα, θξνπαζάλ, κάθηλ, 

ληφλαηο θαη νηηδήπνηε είλαη γιπθφ 

αξηνπαξαζθεχαζκα 
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ νξίσλ γηα ππεξβνιηθέο ηηκέο θαηαγξαθήο πξφζιεςεο 

ελέξγεηαο (ππεξβνιηθά κεγάιεο θαη ππεξβνιηθά κηθξέο) ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε 

Goldberg et al. (1991). 

EIrep : BMR > 𝑃𝐴𝐿 ∗ 𝑒𝑥𝑝 s. d.min ∗
(

S
100)

 n
  

EIrep : BMR > 𝑃𝐴𝐿 ∗ 𝑒𝑥𝑝 s. d.max ∗
(

S
100)

 n
  

EIrep ∶  Καταγεγραμένη Ενεργειακή Πρόςληψη 

BMR ∶  Βαςικόσ Μεταβολικόσ Ρυθμόσ  

PAL ∶ Επίπεδο ωματικήσ Άςκηςησ (Physical Activity Level)  

s. d.min = −2 

s. d.max = −2 

S =  CV wEI
2

d
+ CVwB

2 + CVtP
2    , φπνπ CVwEI  είλαη ν πληειεζηήο 

Μεηαβιεηφηεηαο ηεο Δλεξγεηαθήο Πξφζιεςεο , φπνπ CVwB είλαη ν 

πληειεζηήο Μεηαβιεηφηεηαο (CV) ηνπ δείθηε BMR θαη φπνπ CVtP ν 

πληειεζηήο Μεηαβιεηφηεηαο (CV) ηνπ δείθηε PAL. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο πνπ 

πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Black (2000a). CVwEI=23%, d=2, CVwB=8.5% θαη 

CVtP=15%. 

n = 1 

 

2.5 τατιςτικό Ανϊλυςη 
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ κε ην πξφγξακκα STATA 14.2. Πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ηππηθή απφθιηζε, ελψ γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη σο δηάκεζνο θαη 1
ν
, 3

ν
 

ηεηαξηεκφξην. Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ρξήζε ησλ ηεζη Shapiro–Wilk (4 ≤ n ≤ 2000) θαη Shapiro–Francia (5 ≤ n ≤ 5000). Ο 

έιεγρνο γίλεηαη κε κεδεληθή ππφζεζε φηη ε θαηαλνκή ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο είλαη θαλνληθή (αλ P <0.05 απνξξίπηεηαη ε θαλνληθφηεηα). Οη ζηαηηζηηθνί 

έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. 
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2.5.1 ύγκριςη Διαμϋςων 
ηηο κειέηεο ζηηο νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ή ε 

αθξηβήο δηαηξνθηθή πξφζιεςε, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε ππφ 

δηεξεχλεζε κέζνδνο αληαλαθιά ηε κέζε δηαηξνθηθή πξφζιεςε ηνπ πιεζπζκνχ. Κάηη 

ηέηνην επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ εξγαιείνπ t-test (φηαλ νη 

κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή). Όπσο θαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ηα 

δηαηξνθηθά δεδνκέλα ζπλήζσο δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, νπφηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε παξακεηξηθά ηεζη (Wilcoxon signed ranked test). Tν κε 

παξακεηξηθφ Wilcoxon signed ranked test (έιεγρνο πξνζεκαζκέλεο δηάηαμεο ηνπ 

Wilcoxon) ειέγρεη ηελ ηζφηεηα ησλ δηακέζσλ ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ έρεη 

κεηξεζεί δχν θνξέο. Βέβαηα, ηέηνηνπ είδνπο έιεγρνη επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, φζν θαη απφ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ, 

επνκέλσο έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη φρη κφλν ζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο αιιά θαη ζην κέγεζνο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν εξγαιείσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ P-value < 0.05, πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν εμεηαδφκελσλ νκάδσλ ηξνθίκσλ. 

2.5.2 υςχϋτιςη και μϋθοδοσ Bland-Altman 
ηε βηβιηνγξαθία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο ζηηο δηαηξνθηθέο κειέηεο. Γηα τθ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ 

2 κεζφδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ‘ξ’ ηνπ Spearman. 

πκπιεξσκαηηθά, γηα ηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Bland-Altman.  

  

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ξ ηνπ Spearman ειέγρεη ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο 

θαη ιακβάλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα -1 ≤ ξ ≤ +1. Οη ηηκέο θνληά ζην +1, ππνδεηθλχνπλ 

ηέιεηα ζεηηθή ζρέζε, ελψ νη ηηκέο θνληά ζην -1, ππνδεηθλχνπλ ηέιεηα αξλεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ (0) ππνδεηθλχνπλ 

απνπζία κνλνηνληθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. εκεηψλεηαη φηη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman δελ επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ηηκέο. Ο βαζκφο 

ζπζρέηηζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζε γεληθέο γξακκέο σο α)  0.1 < | ξ | < 0.3: 

κηθξή/ αδχλακε γξακκηθή ζπζρέηηζε β) 0.3 < | ξ | < 0.5: κέηξηα γξακκηθή ζπζρέηηζε, 

γ) 0.5 < | ξ |: κεγάιε / ηζρπξή γξακκηθή ζπζρέηηζε. 
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Ζ κέζνδνο Bland- Altman εζηηάδεη ζηε ζπκθσλία ησλ δχν απηψλ κεζφδσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε κέζε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ κεηξήζεσλ κεηαμχ ΔΚΣ θαη 

αλάθιεζεο 24ψξνπ, ζπγθξίλεηαη κε ηε κέζε ηηκή ηεο πξφηππεο κεζφδνπ (αλάθιεζε-

24ψξνπ). Τπνινγίζηεθε ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, ην 90% ησλ νπνίσλ 

αλακέλεηαη λα βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (levels of agreement), 

ψζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεζφδσλ. Σα φξηα ηνπ δηαζηήκαηνο (ή αιιηψο 

φξηα ζπκθσλίαο) ππνινγίζηεθαλ σο [κέζε ηηκή (δηαθνξάο) ± 1,96 * ηππηθή απφθιηζε 

δηαθνξάο]. (Bland and Altman, 1986). Γηα θάζε νκάδα θαη ππννκάδα ηξνθίκσλ 

ππνινγίζηεθαλ  νη δηαθνξέο ησλ κέζσλ κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ θαη ειέγρζεθε ε 

θαλνληθφηεηα. Δπεηδή νη δηαθνξέο δελ αθνινπζνχζαλ  θαλνληθή θαηαλνκή, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ινγαξηζκηθή θιίκαθα. 

 

3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

3.1 Περιγραφό δεύγματοσ 

Απφ ην δείγκα αθαηξέζεθαλ 1,180 άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ <20% ηνπ 

ΔΚΣ. Απφ ηνπο 2,372 ζπκκεηέρνληεο πνπ κειεηήζεθαλ νη 971 (40.9%) ήηαλ άληξεο 

θαη νη 1,401 (59.1%) γπλαίθεο (πίλαθαο 3). Με βάζε ηελ εμίζσζε ηνπ Goldberg 

βξέζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ππφ-θαηέγξαςαλ θαη ππέξ-θαηέγξαςαλ ηελ εκεξήζηα 

πξνζιακβαλφκελε ελέξγεηα (γπλαίθεο: 520, άληξεο: 395) ζηελ 24-σξε αλάθιεζε. 

 

Πίνακαρ 3  Βαζικά Πεπιγπαθικά ηοισεία Γείγμαηορ Παπούζαρ Μελέηηρ 

Μεηαβληηή 
Άνηπερ            

(n=971 , 40.9%) 
1
 

Γςναίκερ                               

(n=1,401 , 59.4%) 

ύνολο                                              

(n=2,372) 

P-value 
2
 

Ζιηθία ζε έηε 39 (28, 58) 3 41 (27 , 57) 40 (28 , 57) 0.7 

Βάξνο (kg) 81 (73.5 , 90) 64 (57 , 73) 72 (62 , 82) <<0.001 

Ύςνο (cm) 177 (± 74.96) 4 164 (160 , 168) 168 (162 , 176) <<0.001 

BMI (kg/m2) 5 25.75 (23.53 , 28.41) 23.88 (21.11 , 37.34) 24.77 (22.1 , 27.97) <<0.001 

  
   

  

ημειώζειρ: 
  

  

1  Όπνπ n, ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

2  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο P-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ, νη ειηθίεο, ην 

βάξνο, ην χςνο θαη ην BMI αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο πιεζπζκνχο. Όπνπ P-value <0.05, 

πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  

3 Οη κε παξακεηξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη βάζεη ηεηαξηεκνξίσλ [ 50 (25 , 75) ]. 

4 Οη παξακεηξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο mean (±sd). 

5  Όπνπ BMI: Γείθηεο Μάδαο ψκαηαηνο  = βάξνο (kg)* Ύςνο (m)^2. 
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3.2 Έλεγχοσ εγκυρότητασ ςτο ςύνολο του δεύγματοσ 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίνακα 4 ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Wilcoxon signed 

rank test έδεημε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηακέζσλ 

απφ ηηο δχν κεζφδνπο ζε φιεο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ. 

ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

Spearman, κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ βξέζεθε λα 

έρνπλ κηθξή/αδχλακε ζπζρέηηζε ελλέα νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα ιαραληθά (ξ=0.18), ηα 

φζπξηα (ξ=0.1), ηα δεκεηξηαθά (ξ=0.11), ην θξέαο (ξ=0.25), ηα ζαιαζζηλά (ξ=0.15) 

νη μεξνί θαξπνί (0.27), ηα αλαςπθηηθά (ξ=0.27), ηα γιπθά (ξ=0.23) θαη ην έηνηκν 

πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.24), ελψ κέηξηα ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ 

ηέζζεξεηο νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.34), ηα θξνχηα  (ξ=0.36), ην 

αιθνφι (ξ=0.4) θαη ν θαθέο (ξ=0.43) (ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο <0,05. 

Χζηφζν, γηα ηελ νκάδα ηξνθίκσλ ιίπε & έιαηα παξαηεξήζεθε κηθξφηεξε ηεο 

αδχλακεο ζπζρέηηζεο (ξ=0.09) κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη 

ζην ΔΚΣ θαη ζηηο αλαθιήζεηο 24-ψξνπ. πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

εληνπίζηεθε κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ (ξ=0.24). 

Παξνκνίσο, ζηηο ππννκάδεο ηξνθίκσλ παξαηεξήζεθε κηθξή/αδχλακε 

ζπζρέηηζε (ξ=0.22). Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε λα έρνπλ αδχλακε ζπζρέηηζε ηπξηά 

(ξ=0.20), κε ακπινχρα ιαραληθά (ξ=0.17), ακπινχρα ιαραληθά (ξ=0.04), παηάηα 

(ξ=0.06), επεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά (ξ=0.18), απγφ (ξ= 0.12), θφθθηλν θξέαο 

(ξ=0.19), ιεπθφ θξέαο (ξ=0.12), ςάξη (ξ=0.21), ειαηφιαδν & ειηέο (ξ=0.12), ινηπά 

θπηηθά ιίπε (ξ=0.15), δσηθά ιίπε (ξ=0.11), ξνθήκαηα κε δάραξε (ξ=0.23), ξνθήκαηα 

κε ππνθαηάζηαηα δάραξεο (ξ=0.21), γιπθά δαραξνπιαζηείνπ (ξ=0.19), Baked 

Products (ξ=0.20), έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.24) θαη Αικπξά λαθ 

(ξ=0.22). Μέηξηα γξακκηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ γάια (ξ=0.39), γηανχξηη 

(ξ=0.37), θξνχηα (ξ=0.41), δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο (ξ=0.38), δάραξε & ζάθραξα 

(ξ=0.3). Σέινο δελ βξέζεθε λα έρνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε ακπινχρα ιαραληθά 

(ξ=0.04), παηάηεο (ξ=0.06), ζαιαζζηλά (ξ=0.06) θαη επεμεξγαζκέλν ςάξη (ξ=0.07).  

Ζ κέζνδνο Bland & Altman έδεημε αξθεηά θαιή ζπκθσλία κε ηηκέο 90%< γηα 

φιεο ηηο νκάδεο  (95.09%) θαη ππννκάδεο ηξνθίκσλ (94.9%) ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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ην ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ‘ρσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο’ δελ 

παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο ηφζν ζηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο (νκάδεο: 

ξ=0.25, ππννκάδεο: ξ=0.20) φζν θαη ζην πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν 

κεζφδσλ (νκάδεο: 94.95%, ππννκάδεο: 91.87%). 

Σφζν ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο φζν θαη ζην ππνζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ρσξίο 

ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο ην ΔΚΣ θαίλεηαη φηη ην ΔΚΣ ηξνθίκσλ ππεξεθηηκά ηελ 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ (πίλαθαο 4). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη νκάδεο ηξνθίκσλ ηπξηά , 

δεκεηξηαθά, πην ζπγθεθξηκέλα επεμεξγαζκέλα δεκεηξηαθά, θαη θαθέο φπνπ ην ΔΚΣ 

θαηέγξαςε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαηαλάισζεο απφ ηηο 24-σξεο αλαθιήζεηο. 

 

Πίνακασ 4 υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοςτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & Ροφημάτων μεταξφ των 
μεθόδων ΕΚΣ1 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων ςε όλο τον πληθυςμό 

 
ύνολο Πληθςζμού 

 
(n=2,372)

2
 Υυπίρ ςπεπβολικέρ καηαγπαθέρ

7
 (n=1,457)

2
 

Ομάδα 

Σποθίμυν 
ΔΚΣ (g/day) 

24-υπερ 

Ανακλήζειρ 

(g/day) 

PW
3
 π

4
 PS

5
 

B&A 

(%)
6
 

ΔΚΣ (g/day) 

24-υπερ 

Ανακλήζειρ 

(g/day) 

PW
3
 π

4
 PS

5
 

B&A 

(%)
6
 

Γαλακηοκομικά 235.59 (108.14 , 366) 102.25 (39,205.5) * 0.34 * 94.34 239.12  (117.98,  366.00) 
112.33 (43.85  ,  

214.18) 
* 0.29 * 94.7 

Γάια 107.5 (16.75 , 250) 5.6 (0 , 121.61) * 0.39 * 93.03 107.50 (16.75, 250.00) 13.01 (0.00 , 125.00) * 0.36 * 93.64 

Γηανχξηη 28.6 (13.4 , 86) 0 (0 , 37.5) * 0.37 * 92.62 28.60 (13.40, 86.00) 0.00 (0.00 , 22.50) * 0.31 * 94.32 

Σπξηά 23.712.9 , 30) 29.13 (12.4 , 52.53) * 0.2 * 94.11 23.70 (12.90, 30.99) 32.73 (15.00 , 58.34) * 0.14 * 94.24 

ύνολο Φπούηυν 
180.55 (103.88 , 

405.45) 
109.5 (0 , 211) * 0.36 * 94.32 180.15 (97.61, 402.68) 111.00 (0.00 , 215.50) * 0.42 * 94.22 

Φξνχηα 160 (70.12 , 400) 80.5 (0 , 184) * 0.41 * 94.3 160.00 (70.12, 400.00) 80.50 (0.00 , 193.00) * 0.38 * 94.06 

Φπζηθνί Υπκνί 
100% 

17.88 (4.13 , 53.75) 0 (0 , 0) * 0.22 * 95.5 17.88 (8.38, 53.75) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.21 * 94.83 

Λασανικά 
200.22 (138.35 , 

286.4) 
123.94 (60 , 213.22) * 0.18 * 94.32 194.78 (137.48, 275.29) 131.87 (63.77 , 228.12) * 0.19 * 94.34 

Με Ακπινχρα 

Λαραληθά 

498.80 (340.73 , 

725.95) 

117.5 (52.27 , 

207.25) 
* 0.17 * 94.47 484.17 (339.84, 698.89) 128.33 (59.77 , 221.45) * 0.17 * 93.95 

Ακπινχρα 

Λαραληθά 
15.82 (10.05 , 27.23) 0 (0 , 0) * 0.04 0.05 94.3 15.83 (10.05, 27.23) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.06 0.14 97.83 

Παηάηα 19.31 (9.05 , 58.05) 0 (0 , 14.26) * 0.06 0.01 95.73 19.31 (9.05, 58.05) 0.00 (0.00 , 27.38) * 0.13 * 95.74 

Όζππια 28.6 (28.6 , 86) 0 (0 , 0) * 0.1 * 95.96 28.60 (28.60, 86.00) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.1 * 96.4 

Γημηηπιακά 
102.105 (72.54 , 

141.52) 
123.9 (72 , 205.75) * 0.11 * 95.32 103.99 (75.57, 143.34) 144.59 (86.00 , 229.00) * 0.11 * 95.37 

Γεκεηξηαθά Οιηθήο 

Αιέζεσο 
18.59 (2.01 , 47.4) 0 (0 , 27.65) * 0.38 * 94.21 19.56 (2.64, 49.33) 0.00 (0.00 , 30.00) * 0.39 * 93.96 

Δπεμεξγαζκέλα 
Γεκεηξηαθά 

71.64 (43.64 , 
105.84) 

104.07 (52.94 , 
182.5) 

* 0.18 * 94.72 71.64 (43.50, 106.83) 120.31 (63.97 , 202.51) * 0.21 * 94.58 

Κπέαρ 
99.45 (63.30 , 

144.90) 

53.93 (13.24 , 

106.24) 
* 0.25 * 94.9 102.26 (66.96, 145.86) 64.26 (16.95 , 120.42) * 0.21 * 94.91 

Απγφ 7.15 (3.35 , 21.5) 0 (0 , 13.95 * 0.12 * 95 7.15 (3.35, 21.50) 2.69 (0.00 , 17.23) * 0.12 * 95.04 

Κφθθηλν Κξέαο 41.85 (28.35 , 76.14) 7.6 (0 , 63.12) * 0.19 * 95.3 43.07 (28.35, 77.36) 18.08 (0.00 , 67.25) * 0.12 * 95.16 

Λεπθφ Κξέαο 23.76 (19.31 , 58.05) 0 (0 , 21) * 0.12 * 95.66 23.76 (19.31, 58.05) 0.00 (0.00 , 22.50) * 0.09 * 96.4 

Δπεμεξγαζκέλν 9.90 (2.32 , 19.83) 0 (0 , 14.42) * 0.31 * 95.67 9.90 (3.46, 27.33) 0.00 (0.00 , 15.00) * 0.26 * 95.98 
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Πίνακασ 4 υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοςτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & Ροφημάτων μεταξφ των 
μεθόδων ΕΚΣ1 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων ςε όλο τον πληθυςμό 

 
ύνολο Πληθςζμού 

 
(n=2,372)

2
 Υυπίρ ςπεπβολικέρ καηαγπαθέρ

7
 (n=1,457)

2
 

Ομάδα 

Σποθίμυν 
ΔΚΣ (g/day) 

24-υπερ 

Ανακλήζειρ 

(g/day) 

PW
3
 π

4
 PS

5
 

B&A 

(%)
6
 

ΔΚΣ (g/day) 

24-υπερ 

Ανακλήζειρ 

(g/day) 

PW
3
 π

4
 PS

5
 

B&A 

(%)
6
 

Κξέαο 

Θαλαζζινά 

ύνολο 
39.9 (24.9 , 60) 0 (0 , 0) * 0.15 * 98.44 39.90 (24.90, 57.90) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.15 * 94.79 

Φάξη 21.45 (14.85 , 36.45) 0 (0 , 0) * 0.21 * 95.73 21.45 (14.85, 31.50) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.25 * 95.71 

Θαιαζζηλά 14.52 (4.95 , 19.95) 0 (0 , 0) * 0.06 * 98.44 14.85 (9.90, 19.95) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.09 * 97.83 

Δπεμεξγαζκέλν 

Φάξη 
0 (0 , 4.95) 0 (0 , 0) * 0.07 * 92.73 0.00 (0.00, 4.95) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.03 0.51 97.06 

Λίπη & Έλαια 34.79 (19.14 , 49.25) 20.48 (9.97 , 35.68) * 0.09 * 94.58 36.44 (19.29, 49.35) 23.86 (12.62 , 40.62) * 0.08 * 94.46 

Διαηφιαδν. Διηέο 
21.45 (15.495 , 

39.65) 
14.09 (5.23 , 26.51) * 0.12 * 94.46 21.45 (15.50, 39.65) 16.46 (7.29 , 30.00) * 0.17 * 95.29 

Λνηπά Φπηηθά Λίπε 1.5 (0.495 , 6.45) 0 (0 , 0) * 0.15 * 95.76 2.01 (0.50, 6.95) 0.00 (0.00 , 0.68) * 0.17 * 96.07 

Εσηθά Λίπε 1.01 (0 , 2.15) 0 (0 , 5.48) 0.06 0.11 * 95.83 1.01 (0.00, 2.15) 0.00 (0.00 , 7.64) * 0.11 * 96.23 

Ξηποί καπποί 3.58 (1.68 , 10.75) 0 (0 , 0) * 0.27 * 94.95 3.58 (1.68, 10.75) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.29 * 94.51 

Αλκοολούσα Ποηά 52.99 (19.27 , 141.9) 0 (0 , 96.66) * 0.4 * 94.33 57.89 (23.95, 150.28) 0.00 (0.00 , 125.00) * 0.4 * 94.51 

Ανατςκηικά 16.08 (0 , 68.64) 0 (0 , 12.5) * 0.27 * 95.06 16.08 (7.92 ,68.64) 0.00 (0.00 , 70.00) * 0.29 * 95.77 

Ρνθήκαηα Με 
Εάραξε 

7.92 (0 , 34.32) 0 (0 , 0) * 0.23 * 96.13 7.92 (0.00 ,34.32) 0.00 (0.00 , 10.00) * 0.24 * 97.19 

Ρνθήκαηα Με 

Τπνθ/ηα Εάραξεο 
0 (0 , 16.08) 0 (0 , 0) * 0.21 * 96.04 0.00 (0.00 ,16.08) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.13 * 3.08 

Γλςκά ύνολο 51.73 (30.30 , 88.40) 27.5 (5 , 77.5) * 0.23 * 94.94 55.43 (32.26 ,91.13) 37.00 (10.00 , 90.30) * 0.22 * 94.59 

Γιπθά 

Εαραξνπιαζηείνπ 
23.63 (11.55 , 41.26) 0 (0 , 45.45) * 0.19 * 95.12 24.18 (12.25 ,42.27) 8.75 (0.00 , 55.00) 0.02 0.21 * 94.72 

Εάραξε. ζάθραξα 4 (0.27 , 4) 2.5 (0 , 7.5) 0.02 0.3 * 93.02 4.00 (0.27 ,4.00) 3.75 (0.00 , 10.00) * 0.3 * 93.41 

Baked Products 18.54 (7.37 , 50.11) 0 (0 , 16) * 0.2 * 95.47 18.54 (10.18 ,50.11) 0.00 (0.00 , 20.00) * 0.18 * 95.3 

Καθέρ 115 (115 , 287.5) 146.67 (39.83 , 250) * 0.43 * 94.94 115.00 (115.00 ,287.50) 158.34 (54.34 , 253.75) * 0.46 * 94.29 

Ππόσειπο θαγηηό 46.16 (26.60 , 84.18) 0 (0 , 91) * 0.24 * 94.8 48.53 (28.58 ,87.27) 0.00 (0.00 , 111.50) * 0.23 * 94.57 

Έηνηκν πξνο 

θαηαλάισζε 

Φαγεηφ 

43.25 (24.5 , 81.36) 0 (0 , 90) * 0.24 * 95.25 45.76 (25.90 ,81.86) 0.00 (0.00 , 105.50) * 0.21 * 95.22 

Αικπξά λαθ 1.32 (0.001 , 2.68) 0.001 (0.001 , 0.001) * 0.22 * 94.59 1.32 (0.00 ,2.68) 0.00 (0.00 , 0.00) * 0.24 * 95.58 

             
ημειώζειρ: 

            
1 ΔΚΣ: Δξσηεκαηνιφγην πρλφηεηαο Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ 

2  Όπνπ n. ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

3 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο PW-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon. γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

4 ξ: SCC, Spearman Correlation Coefficient, πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 2 κεζφδσλ 

5 Ps : Σν P-value ζηνλ έιεγρν Spearman αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη δχν κεηαβιεηέο (θαηαλάισζε απφ ΔΚΣ & θαηαλάισζε απφ 24-

σξε) είλαη αζπζρέηηζηεο. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

6 Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο ησλ δχν κεζφδσλ βξέζεθαλκε ηε κέζνδν ησλ Bland & Altman 

7 Υσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο: Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ππφ- θαη ππέξ- θαηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ Goldberg 

* <<0.01 
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3.2 Έλεγχοσ εγκυρότητασ ςε υποκατηγορύεσ του δεύγματοσ  

3.2.1 Τποκατηγορύεσ δεύγματοσ ανϊλογα με το φύλο 
 

Όζνλ αθνξά ηελ ηζρχ ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ αλάινγα κε 

ην θχιν (πίλαθαο 5), ε κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ζηηο γπλαίθεο ζηελ 

νκάδα ηξνθίκσλ φζπξηα (ξ=0.08). ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηξνθίκσλ νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο Spearman πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην θάζε θχιν μερσξηζηά είραλ ηελ ίδηα 

ηζρχ (κηθξή/ αδχλακε, κέηξηα) κε ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Spearman πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

ηνπο άληξεο παξαηεξήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο ηξνθίκσλ ειάρηζηα 

κηθξφηεξνη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε φιν ην δείγκα (άληξεο θαη γπλαίθεο καδί): ζηα γαιαθηνθνκηθά 

(ξ=0.31), ζηνπο μεξνχο θαξπνχο (ξ=0.23), ζηα αιθννινχρα πνηά (ξ=0.38), θαη ζηνλ 

θαθέ (ξ=0.39). Διάρηζηα κεγαιχηεξνη ζπληειεζηέο παξαηεξήζεθαλ ζε δχν νκάδεο 

ηξνθίκσλ: ζην θξέαο (ξ=0.26), ζηα γιπθά (ξ=0.26) θαη ζηα ζαιαζζηλά (ξ=0.18). ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο ηξνθίκσλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ήηαλ ίδηνη.  

ηελ θαηεγνξία ησλ αλδξψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αηφκσλ πνπ θαηέγξαςαλ 

ππεξβνιηθέο ηηκέο δελ παξαηεξήζεθαλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζηνπο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ηφζν ζηηο κεγαιχηεξεο νκάδεο ηξνθίκσλ φζν θαη ζηηο ππννκάδεο 

ηξνθίκσλ (ξ=0.24 θαη ξ=0.22 αληίζηνηρα, ζεκεηψλεηαη φηη νη ίδηνη ζπληειεζηέο 

βξέζεθαλ θαη φηαλ έγηλαλ νη έιεγρνη ζην ζχλνιν ησλ αληξψλ). 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο ησλ 2 κεζφδσλ έδεημε ηθαλνπνηεηηθή 

ζπζρέηηζε ζην ζχλνιν ησλ αληξψλ (94,06% γηα ηηο κεγάιεο νκάδεο θαη 94.87% γηα 

ηηο ππννκάδεο ηξνθίκσλ)  θαη ζην ππνζχλνιν ησλ αληξψλ ρσξίο ππεξβνιηθέο 

θαηαγξαθέο (95.25% γηα ηηο κεγάιεο νκάδεο θαη 95.02%) γηα ηηο ππννκάδεο 

ηξνθίκσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν έιεγρνο ζπκθσλίαο έδεημε ειάρηζηα 

κεγαιχηεξε ζπκθσλία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππεξβνιηθψλ θαηαγξαθψλ.  

Πίνακαρ 5 ςνηελεζηέρ ςζσέηιζηρ & Ποζοηά ςμθυνίαρ Καηανάλυζηρ Σποθίμυν & Ροθημάηυν 

μεηαξύ ηυν μεθόδυν ΔΚΣ1 & 24υπηρ Ανάκληζηρ για όλερ ηιρ ομάδερ ηποθίμυν ανά θύλο 

 
  Άνηπερ Γςναίκερ 

  
(n=971)

4
 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ(n=576) 
(n=1.401) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ 

(n=881) 
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Ομάδα Σποθίμυν PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&

A 

(%)
6
 

PW
3
 

π
4
  Ps

5
 

B&

A 

(%)
6
 

Γαλακηοκομικά * 0.31 * 94.46 * 0.27 * 93.9 * 0.35 * 94.27 * 0.31 * 94.73 

Γάια * 0.38 * 92.87 * 0.36 * 93.53 * 0.39 * 92.87 * 0.36 * 94.31 

Γηανχξηη * 0.33 * 92.59 * 0.31 * 93.33 * 0.39 * 92.86 * 0.34 * 95.04 

Σπξηά * 0.14 * 93.83 * 0.14 * 93.5 * 0.24 * 94.59 * 0.24 * 94.99 

ύνολο Φπούηυν * 0.36 * 94.58 * 0.37 * 94.53 * 0.35 * 94.55 * 0.39 * 94.65 

Φξνχηα * 0.4 * 94.82 * 0.42 * 93.22 * 0.4 * 94.18 * 0.46 * 94.36 

Φπζηθνί Υπκνί 100% * 0.2 * 93.4 * 0.21 * 95.65 * 0.23 * 94.16 * 0.24 * 94.29 

Λασανικά  * 0.18 * 95.19 * 0.18 * 94.82 * 0.18 * 94.33 * 0.2 * 93.79 

Με Ακπινχρα Λαραληθά * 0.17 * 94.83 * 0.17 * 94.62 * 0.17 * 94.38 * 0.19 * 93.87 

Ακπινχρα Λαραληθά πιελ 

παηάηαο 
* 0.08 0.01 95.52 * 0.06 0.14 94.44 * 0.01 0.74 95.6 * -0.02 0.5 98.21 

Παηάηα * 0.08 0.01 95.54 * 0.13 * 95.53 * 0.04 * 95.6 * 0.03 0.5 96.36 

Όζππια * 0.14 * 95.16 * 0.13 * 97.17 * 0.08 * 96.48 * 0.09 * 96.53 

Γημηηπιακά  * 0.11 * 95.37 * 0.12 * 95.92 * 0.11 * 94.92 * 0.1 * 95.13 

Γεκεηξηαθά Οιηθήο 

Αιέζεσο 
* 0.37 * 93.67 * 0.39 * 92.15 * 0.37 * 94.18 * 0.39 * 94.09 

Δπεμεξγαζκέλα 

Γεκεηξηαθά 
* 0.2 * 94.11 * 0.21 * 94.19 * 0.15 * 95 * 0.16 * 95.44 

Κπέαρ * 0.26 * 94.49 * 0.22 * 95.99 * 0.22 * 94.49 * 0.19 * 94.45 

Απγφ * 0.13 * 94.41 * 0.12 * 94.68 * 0.12 * 96.04 * 0.06 0.07 96.22 

Κφθθηλν Κξέαο * 0.16 * 95.07 * 0.12 * 95.54 * 0.19 * 95.49 * 0.19 * 94.67 

Λεπθφ Κξέαο * 0.13 * 94.96 * 0.09 * 95.17 * 0.1 * 96.4 * 0.11 * 97.13 

Δπεμεξγαζκέλν Κξέαο * 0.3 * 95.15 * 0.26 * 95.53 * 0.3 * 95.1 * 0.29 * 95.31 

Θαλαζζινά ύνολο * 0.18 * 95.87 * 0.17 * 96.45 * 0.14 * 93.84 * 0.13 * 94.59 

Φάξη * 0.24 * 95.73 * 0.25 * 98.02 * 0.18 * 94.91 * 0.16 * 94.7 

Θαιαζζηλά * 0.08 * 100 * 0.09 * 100 * 0.04 0.1 97.44 * 0.04 0.19 93.55 

Δπεμεξγαζκέλν Φάξη * 0.03 0.24 90.48 * 0.03 0.51 92.31 * 0.1 * 97.06 * 0.05 0.13 100 

Λίπη & Έλαια  * 0.09 * 94.1 * 0.06 0.14 94.44 * 0.09 * 95.07 * 0.09 * 99.41 

Διαηφιαδν. Διηέο * 0.15 * 94.21 * 0.17 * 94.76 * 0.11 * 95.13 * 0.12 * 94.9 

Λνηπά Φπηηθά Λίπε * 0.15 * 96.13 * 0.17 * 95 * 0.14 * 3.75 * 0.14 * 97.3 

Εσηθά Λίπε * 0.12 * 95.51 * 0.11 * 96.31 0.96 0.11 * 95.84 0.03 0.08 0.01 96.18 

Ξηποί καπποί * 0.23 * 96.99 * 0.27 * 94.9 * 0.29 * 95.06 * 0.3 * 94.71 

Αλκοολούσα Ποηά * 0.38 * 94.36 * 0.33 * 94.81 * 0.37 * 94.52 * 0.4 * 95.14 

Ανατςκηικά * 0.27 * 95.08 * 0.3 * 96.05 * 0.28 * 95.36 * 0.28 * 94.25 

Ρνθήκαηα Με Εάραξε * 0.22 * 97.47 * 0.24 * 97.99 * 0.24 * 97.01 * 0.25 * 97.08 

Ρνθήκαηα Με 

Τπνθαηάζηαηα Εάραξεο 
* 0.17 * 97.37 * 0.13 * 95.83 * 0.25 * 95.24 * 0.28 * 95.12 

Γλςκά ύνολο * 0.26 * 95.42 * 0.26 * 95.62 * 0.22 * 94.53 * 0.19 * 93.82 

Γιπθά Εαραξνπιαζηείνπ * 0.18 * 93.41 0.1 0.21 * 93.43 * 0.19 * 96.21 0.07 0.18 * 95.98 

Εάραξε. ζάθραξα 0.22 0.31 * 93.32 0.07 0.3 * 93.66 0.03 0.31 * 94.35 * 0.33 * 93.24 

Baked Products * 0.19 * 95.16 * 0.19 * 95.38 * 0.2 * 95.08 * 0.2 * 95.25 

Καθέρ * 0.39 * 95.25 * 0.43 * 94.73 * 0.45 * 94.37 * 0.46 * 93.45 

Ππόσειπο θαγηηό * 0.24 * 94.52 0.37 0.24 * 94.95 * 0.21 * 94.06 * 0.22 * 93.99 

Έηνηκν πξνο θαηαλάισζε 

Φαγεηφ 
* 0.24 * 94.91 0.56 0.21 * 94.62 * 0.23 * 95.13 * 0.21 * 95.12 
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Πίνακαρ 5 ςνηελεζηέρ ςζσέηιζηρ & Ποζοηά ςμθυνίαρ Καηανάλυζηρ Σποθίμυν & Ροθημάηυν 

μεηαξύ ηυν μεθόδυν ΔΚΣ1 & 24υπηρ Ανάκληζηρ για όλερ ηιρ ομάδερ ηποθίμυν ανά θύλο 

 
  Άνηπερ Γςναίκερ 

  
(n=971)

4
 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ(n=576) 
(n=1.401) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ 

(n=881) 

Ομάδα Σποθίμυν PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&

A 

(%)
6
 

PW
3
 

π
4
  Ps

5
 

B&

A 

(%)
6
 

Αικπξά λαθ * 0.21 * 95.16 * 0.24 * 97.78 * 0.21 * 94.19 * 0.23 * 94.12 

  
               

  

ημειώζειρ: 

           
  

   
  

1 ΔΚΣ: Δξσηεκαηνιφγην πρλφηεηαο Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ 

2  Όπνπ n. ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

3 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο PW-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon. γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  

4 ξ:  πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 2 κεζφδσλ 

5 Ps : Σν P-value ζηνλ έιεγρν Spearman αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη δχν κεηαβιεηέο (θαηαλάισζε απφ ΔΚΣ & 

θαηαλάισζε απφ 24-σξε) είλαη αζπζρέηηζηεο. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

κεηαβιεηέο.  
6 Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο ησλ δχν κεζφδσλ βξέζεθαλκε ηε κέζνδν ησλ Bland & Altman 

7 Υσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο: Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ππφ- θαη ππέξ- θαηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ Goldberg  

* <<0.01 

ηηο γπλαίθεο, νη νκάδεο ηξνθίκσλ πνπ εκθάληζαλ κηθξφηεξνπο ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο ξ κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηνπ ΔΚΣ θαη 24-σξεο αλάθιεζεο ήηαλ έμη: ηα 

θξνχηα (ξ=0.35), ηα φζπξηα (ξ=0.08), ην θξέαο (ξ=0.22), ηα γιπθά (ξ=0.22), ηα 

ζαιαζζηλά (ξ=0.14), ηα αιθννινχρα πνηά (ξ=0.37) θαη ην έηνηκν πξνο θαηαλάισζε 

θαγεηφ (ξ=0.21). Παξάιιεια παξαηεξήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο ηξνθίκσλ 

πςειφηεξνη ζπληειεζηέο ζπζρεηίζεσλ: ζηα γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.35), ζηνπο μεξνχο 

θαξπνχο (ξ=0.29), ζηα αλαςπθηηθά (ξ=0.28) θαη ζηνλ θαθέ (ξ=0.45). Σέινο φζνλ 

αθνξά ηηο γπλαίθεο δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ησλ ζπληειεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπληειεζηέο γηα φιν ην δείγκα ζε ηξεηο νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα ιαραληθά θαη ζηα ιίπε 

& έιαηα. 

Γεληθά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζηνπο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο νχηε σο πξνο ην θχιν νχηε σο πξνο ηελ αθαίξεζε ησλ 

ππεξβνιηθψλ θαηαγξαθψλ αλά θχιν (νκάδεο: ξ=0,24, ππννκάδεο ξ=0.22). 

Δηδηθφηεξα παξαηεξήζεθαλ κηθξέο αιιαγέο ζηηο ζπζρεηίζεηο ζηηο γπλαίθεο ζην 

ζχλνιφ  ηνπο (ζαιαζζηλά ξ=0.04, 0.02)θαη ζην ππνζχλνιν ρσξίο ππεξβνιηθέο 
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θαηαγξαθέο ζε θάπνηεο ππννκάδεο ηξνθίκσλ (απγφ ξ=0.06,P-value=0.07, ζαιαζζηλά 

ξ=0.04, 0.02). 

Παξφκνηα νη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ δελ δηέθεξαλ θαη πνιχ νχηε σο 

πξνο ην θχιν νχηε σο πξνο ηελ αθαίξεζε ησλ ππεξβνιηθψλ θαηαγξαθψλ αλά θχιν. 

Υακειφηεξε ζπκθσλία, ζην ζχλνιν ησλ ηξνθίκσλ, εκθαλίζηεθε ζηηο γπλαίθεο ρσξίο 

ηελ αθαίξεζε ππεξβνιηθψλ ηηκψλ ζηηο ππννκάδεο ηξνθίκσλ (92.06%). 

 

3.2.2 Τποκατηγορύα δεύγματοσ ανϊλογα με την ηλικύα 

ηελ θαηεγνξία ηνπ δείγκαηνο <65 εηψλ δελ εληνπίζηεθαλ άηνκα κε 

ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο. Καη ζε απηή ηελ ππνθαηεγνξία ε ηζρχο ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ ηαμηλνκήζεθε ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο γηα θάζε νκάδα 

ηξνθίκσλ. Ζ κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ζηα γαιαθηνθνκηθά πνπ αληί γηα 

κέηξηα ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κηθξή/αδχλακε ζπζρέηηζε (ξ=0.26). 

Οη νκάδεο ηξνθίκσλ πνπ εκθάληζαλ κηθξφηεξνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ξ 

κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηνπ ΔΚΣ θαη 24-σξεο αλάθιεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ξ πνπ βξέζεθαλ ζηελ εμέηαζε φινπ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

επηά: ζηα γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.26), ζην θξέαο (ξ=0.21),ζηα ζαιαζζηλά (ξ=0.14), ζηα 

ιίπε& έιαηα (ξ=0.06), ζηα αιθννινχρα πνηά (ξ=0.37), ζηα γιπθά (ξ=0.22) θαη ζην 

έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.21). Μεγαιχηεξνη ζπληειεζηέο 

παξαηεξήζεθαλ ζε θξνχηα (ξ=0.37), δεκεηξηαθά (ξ=0.12), μεξνχο θαξπνχο 

(ξ=0.28), αλαςπθηηθά (ξ=0.28)  θαη θαθέ (ξ=0.45). 

Όζνλ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ 65<εηψλ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε απφ απηή ζηα 

άηνκα<65 εηψλ, δειαδή αληί γηα κηθξή εκθαλίζηεθε κέηξηα ζπζρέηηζε ζηελ νκάδα 

ησλ γαιαθηνθνκηθψλ (ξ=0,44), ελψ ρσξίο ηηο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο εκθαλίζηεθε 

πςειή ζπζρέηηζε (ξ=51). ηελ ίδηα νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάζηεθαλ 

κεγαιχηεξεο ζπζρεηίζεηο ζηελ νκάδα ιίπε & έιαηα (ξ=0.13 θαη ρσξίο ππεξβνιηθέο 

θαηαγξαθέο ξ=0.21/ αδχλακε ζπζρέηηζε), γεγνλφο πνπ κάιινλ νθείιεηαη ζηε 

κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ δσηθψλ ιηπαξψλ (άηνκα <65 εηψλ: 

ξ=0,07, άηνκα 65< εηψλ: ξ=14 θαη άηνκα 65< εηψλ ρσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο 

ξ=18). 
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Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά (90%<) γηα 

φιεο ηηο νκάδεο, ππννκάδεο θαη ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηξνθίκσλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

δείγκαηνο αλά ειηθηαθή νκάδα. 

Πίνακασ 6 υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & 
Ροφημάτων μεταξφ των μεθόδων ΕΚΣ1 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ 

τροφίμων ανά ηλικιακή ομάδα 

  Άηομα <65 εηών Άηομα 65≤  εηών 

  (n=1,283) 
4
 (n=1,089) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=174) 

Ομάδα 

Σποθίμυν 
PW

3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

Γαλακηοκομικά * 0.26 * 94.57 * 0.44 * 94.28 * 0.51 * 94.51 

Γάια * 0.35 * 93.71 * 0.43 * 91.63 * 0.48 * 90.7 

Γηανχξηη * 0.33 * 94.26 * 0.41 * 91.5 * 0.45 * 91.07 

Σπξηά * 0.19 * 94.21 0.02 0.22 * 93.99 0.02 0.28 * 94.44 

ύνολο Φπούηυν * 0.37 * 94.2 * 0.34 * 94.59 * 0.43 * 95.04 

Φξνχηα * 0.43 * 94.27 * 0.37 * 94.59 * 0.47 * 94.24 

Φπζηθνί Υπκνί 

100% 
* 0.23 * 95.09 * 0.2 * 94.85 * 0.23 * 90.91 

Λασανικά  * 0.18 * 94.13 * 0.18 * 94.74 * 0.14 0.07 95.86 

Με Ακπινχρα 

Λαραληθά 
* 0.18 * 93.69 * 0.17 * 95.1 * 0.11 0.13 95.78 

Ακπινχρα 

Λαραληθά πιελ 

παηάηαο 

* 0.02 0.58 97.5 * 0.07 0.03 97.44 * -0 0.87 100 

Παηάηα * 0.07 * 96.26 * 0.04 0.15 96.17 * 0.09 0.21 92.16 

Όζππια * 0.1 * 97.27 * 0.11 * 94.89 * 0.12 0.11 90 

Γημηηπιακά  * 0.12 * 95.46 * 0.12 * 94.77 0.77 0.13 0.08 94.74 

Γεκεηξηαθά 

Οιηθήο Αιέζεσο 
* 0.4 * 93.78 * 0.35 * 94.02 * 0.36 * 95.38 

Δπεμεξγαζκέλα 

Γεκεηξηαθά 
* 0.2 * 94.53 * 0.18 * 94.77 0.03 0.19 * 93.12 

Κπέαρ * 0.21 * 94.74 * 0.17 * 95.35 * 0.15 * 94.81 

Απγφ * 0.08 * 94.72 * 0.18 * 95.81 0.02 0.15 0.06 97.5 

Κφθθηλν Κξέαο * 0.17 * 95.09 * 0.19 * 95.01 * 0.17 * 95.65 

Λεπθφ Κξέαο * 0.1 * 96.02 * 0.13 * 94.74 * 0.1 0.18 100 

Δπεμεξγαζκέλν 

Κξέαο 
* 0.26 * 95.85 * 0.32 * 95.33 * 0.23 * 97.78 

Θαλαζζινά 

ύνολο 
* 0.14 * 94.96 * 0.24 * 95.33 * 0.2 * 95.83 

Φάξη * 0.18 * 94.68 * 0.24 * 95.72 * 0.25 * 97.78 

Θαιαζζηλά * 0.06 0.05 97.67 * 0.05 0.08 95.24 * 0.05 0.5 100 

Δπεμεξγαζκέλν 

Φάξη 
* 0.03 0.35 96.97 * 0.14 * 95.45 * 0.17 * - 

Λίπη & Έλαια  * 0.06 * 94.87 * 0.13 * 94.53 * 0.21 * 93.07 

Διαηφιαδν, Διηέο * 0.13 * 95.25 * 0.13 * 94.57 * 0.19 0.01 94.9 

Λνηπά Φπηηθά * 0.12 * 96.15 * 0.18 * 94.14 * 0.36 0.01 91.11 
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Πίνακασ 6 υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & 
Ροφημάτων μεταξφ των μεθόδων ΕΚΣ1 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ 

τροφίμων ανά ηλικιακή ομάδα 

  Άηομα <65 εηών Άηομα 65≤  εηών 

  (n=1,283) 
4
 (n=1,089) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=174) 

Ομάδα 

Σποθίμυν 
PW

3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

PW
3
 π

4
  Ps

5
 

B&A 

(%)
6
 

Λίπε 

Εσηθά Λίπε * 0.07 * 95.96 * 0.14 * 95.6 * 0.18 * 97.3 

Ξηποί καπποί * 0.28 * 94.49 * 0.24 * 96.72 * 0.3 * 94.74 

Αλκοολούσα 

Ποηά 
* 0.37 * 94.27 * 0.42 * 95.05 * 0.59 * 93.44 

Ανατςκηικά * 0.28 * 95.55 * 0.23 * 95.68 * 0.16 0.02 100 

Ρνθήκαηα Με 

Εάραξε 
* 0.26 * 97.05 0.02 0.15 * 94.78 0.03 0.08 0.28 100 

Ρνθήκαηα Με 

Τπνθαηάζηαηα 

Εάραξεο 

* 0.2 * 96.77 * 0.22 * 94.87 * 0.25 * 100 

Γλςκά ύνολο * 0.22 * 94.59 * 0.21 * 95.47 * 0.29 * 92.91 

Γιπθά 

Εαραξνπιαζηείνπ 
0.17 0.2 * 94.6 * 0.18 * 95.41 * 0.21 0.005 95.24 

Εάραξε, ζάθραξα * 0.32 * 93.44 0.79 0.29 * 94.03 0.78 0.3 * 94.25 

Baked Products * 0.17 * 94.22 * 0.2 * 95.83 * 0.31 * 96.08 

Καθέρ * 0.45 * 93.49 * 0.41 * 95.08 * 0.5 * 96.87 

Ππόσειπο 

θαγηηό 
0.31 0.22 * 94.07 * 0.23 * 94.36 * 0.15 0.05 94.87 

Έηνηκν πξνο 

θαηαλάισζε 

Φαγεηφ 

0.04 0.22 * 95.27 * 0.23 * 96.17 * 0.11 0.11 94.44 

Αικπξά λαθ * 0.22 * 96.33 * 0.19 * 92.31 * 0.25 * 100 

  

           
  

ημειώζειρ: 

           
  

1 ΔΚΣ: Δξσηεκαηνιφγην πρλφηεηαο Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ 

2  Όπνπ n. ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 
3 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο PW-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon. γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ πθίζηαηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  
4 ξ: πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 2 κεζφδσλ 

5 Ps : Σν P-value ζηνλ έιεγρν Spearman αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη δχν κεηαβιεηέο (θαηαλάισζε 

απφ ΔΚΣ & θαηαλάισζε απφ 24-σξε) είλαη αζπζρέηηζηεο. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  

6 Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο ησλ δχν κεζφδσλ βξέζεθαλκε ηε κέζνδν ησλ Bland & Altman 
7 Υσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο: Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ππφ- θαη ππέξ- θαηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ 

Goldberg  

* <<0.01 
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3.2.3 Τποκατηγορύεσ Δεύγματοσ ανϊλογα με τον Δεύκτη Μϊζασ 

ώματοσ (ΔΜ) 
Ληπνβαξή Άηνκα 

ηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε ΓΜ<18.5 παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε 7 απφ ηηο 14 νκάδεο ηξνθίκσλ εθ ησλ νπνίσλ 1 εκθαλίζηεθε 

σο ηζρπξή, νη 4 ήηαλ κέηξηεο θαη νη 2 αδχλακεο: γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.31), θξνχηα 

(ξ=0.12), ιαραληθά (ξ=0.30), θξέαο (ξ=0.29), ιίπε θαη έιαηα (ξ=0.36), αλαςπθηηθά 

(ξ=0.36) θαη θαθέο (ξ=0.54). ε απηή ηελ θαηεγνξία ηνπ δείγκαηνο, κεηά ηελ 

αθαίξεζε φζσλ θαηέγξαςαλ ππεξβνιηθέο ηηκέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε 3 

απφ ηηο 14 νκάδεο (γαιαθηνθνκηθά ξ=0.35, ιίπε & έιαηα ξ=0.39, θαη θαθέο ξ=0.50). 

ηηο ππννκάδεο ηξνθίκσλ παξνπζηάζηεθαλ 7 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

(γάια ξ=0.41, ηπξί ξ=0.38, θξνχηα ξ=0.41, κε ακπινχρα ιαραληθά ξ=0.33, 

ειαηφιαδν ξ=0.39, αλαςπθηηθά κε δάραξε ξ=0.42, δάραξε ξ=0.0.46) Μεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ αηφκσλ κε ππεξβνιηθέο ηηκέο παξνπζηάζηεθαλ 6 ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (γάια ξ=0.40, θξνχηα ξ=0.33, ιεπθφ θξέαο ξ=0.32, 

ειαηφιαδν ξ=0.40, ξνθήκαηα κε δάραξε ξ=0.34 θαη δάραξε ξ=0.42) 

Άτομα Φυςιολογικοφ ΔΜ 

ηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε ΓΜ 18.5-24.9 εκθαλίζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε 13 νκάδεο ηξνθίκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κέηξηα ζπζρέηηζε 

ζε πέληε νκάδεο ηξνθίκσλ: γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.34), θξνχηα (ξ=0.35), αιθννινχρα 

πνηά (ξ=0.36), αλαςπθηηθά (ξ=0.30) θαη θαθέο (ξ=0.45). Παξάιιεια νρηψ νκάδεο 

ηξνθίκσλ παξνπζίαζαλ ρακειή ζπζρέηηζε: φζπξηα (ξ=0.1), ιαραληθά (ξ=0.17), 

δεκεηξηαθά (ξ=0.14), θξέαο (ξ=0.28), ζαιαζζηλά (ξ=0.18), μεξνί θαξπνί (ξ=0.28), 

γιπθά (ξ=0.2) θαη έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.24). Κακία κνλνηνληθή 

ζπζρέηηζε ζε απηή ηελ νκάδα, δελ παξαηεξήζεθε ζε ιίπε & έιαηα (ξ=0.06). Ζ κφλε 

δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε φηαλ αθαηξέζεθαλ ηα άηνκα κε ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο 

ήηαλ ε ζηα φζπξηα (ξ=0.09). Όζνλ αθνξά ηηο ππννκάδεο, 24 εκθάληζαλ ζπκθσλία 

ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ( δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε 

ακπινχρα ιαραληθά ξ=-0.01, Pvalue=0.82, παηάηα ξ=0.04, Pvalue=0.23 θαη ζαιαζζηλά 

ξ=0.01, Pvalue=0.67) θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππεξβνιηθψλ θαηαγξαθψλ 21 (δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε ακπινχρα ιαραληθά ξ=-0.01, 

Pvalue=0.72, παηάηα ξ=0.07, Pvalue=0.05, ιεπθφ θξέαο ξ=0.09, ζαιαζζηλά ξ=0.02, 

Pvalue=0.05 θαη επεμεξγαζκέλα ζαιαζζηλά ξ=0.05, Pvalue=0.13). 
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Πίνακασ 7α υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & Ροφημάτων μεταξφ των 
μεθόδων ΕΚΣ2 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων ανά ΔΜ1 

  ΓΜ <18.5 ΓΜ 18.5–24.9  

   (n=56)
3
 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ(n=45) 
(n=1.151) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=782) 

Ομάδα 

Σποθίμυν 
PW

4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

Γαλακηοκομικά * 0.31 * 94.34 *   0.35    *     95.24    *    0.34    * 93.82 * 0.32 * 94.58 

Γάια * 0.41 * 93.33 *   0.40    *     91.67    *    0.39    * 93.03 * 0.37 * 93.54 

Γηανχξηη * 0.1 0.42 100 *   0.17    0.25   100.00    *    0.40    * 93.81 * 0.38 * 93.65 

Σπξηά 0.16 0.38 * 94.23 0.2   0.26    0.08     92.86    *    0.21    * 94.4 * 0.19 * 94.26 

ύνολο Φπούηυν * 0.12 * 97.44 0.02   0.12    0.45     96.77    *    0.35    * 93.79 * 0.39 * 94.2 

Φξνχηα * 0.41 * 97.06 *   0.33    0.02   100.00    *    0.39    * 93.52 * 0.43 * 93.84 

Φπζηθνί Υπκνί 

100% 
* 0.18 0.17 100 *   0.23    0.14   100.00    *    0.24    * 92.67 * 0.27 * 94.51 

Λασανικά  * 0.3 * 94.12 *   0.22    0.15     95.24    *    0.17    * 95.07 * 0.18 * 94.35 

Με Ακπινχρα 

Λαραληθά 
* 0.33 * 94.12 *   0.24    0.12     95.24    *    0.16    * 95.32 * 0.16 * 93.94 

Ακπινχρα 

Λαραληθά πιελ 

παηάηαο 

* 0.13 0.35 100 *  -  -  -  * -  0.01    0.82 95.52 * -0 0.72 95.56 

Παηάηα 0.05 0.04 0.75 95.24 0.05   0.03    0.84     93.75    *    0.04    0.23 95.45 * 0.07 0.05 95.79 

Όζππια * 0.03 0.8 100 *   0.08    0.62     97.73    *    0.10    * 95.41 * 0.09 0.01 96.31 

Γημηηπιακά  * -0.1 0.28 96.34 0.01 -0.17    0.27   100.00    *    0.14    * 94.68 * 0.16 * 95.2 

Γεκεηξηαθά 

Οιηθήο Αιέζεσο 
* 0.06 0.64 94.44 0.04   0.05    0.75     92.86    *    0.39    * 93.72 * 0.42 * 93.93 

Δπεμεξγαζκέλα 

Γεκεηξηαθά 
* -0 0.86 96.23 * -0.09    0.54   100.00    *    0.19    * 94.5 * 0.21 * 94.53 

Κπέαρ * 0.29 * 97.87 *   0.29    0.05     95.83    *    0.28    * 94.42 * 0.22 * 94.8 

Απγφ * 0.15 0.27 96.55 0.02   0.00    0.10     94.44    *    0.14    * 94.46 * 0.11 * 94.67 

Κφθθηλν Κξέαο * 0.15 0.22 96 *   0.10    0.50     91.67    *    0.22    * 95.23 * 0.18 * 95.02 

Λεπθφ Κξέαο * 0.26 0.04 92.31 *   0.32    0.04     95.24    *    0.10    * 95.42 * 0.09 0.02 96.27 

Δπεμεξγαζκέλν 

Κξέαο 
* 0.27 0.12 96.43 *   0.26    0.08   100.00    *    0.31    * 96.08 * 0.29 * 95.98 

Θαλαζζινά 

ύνολο 
* -0 0.97 92.86 *   0.08    0.62   100.00    *    0.18    * 95.76 * 0.16 * 94.87 

Φάξη * 0.21 0.11 100 *   0.19    0.21   100.00    *    0.22    * 96.13 * 0.2 * 95.52 

Θαιαζζηλά * -0.1 0.34 100 * -0.01    0.97   100.00    *    0.01    0.67 97.14 * 0.02 0.5 97.73 

Δπεμεξγαζκέλν 

Φάξη 
* -0.1 0.28 - * -0.15    0.30  -  *    0.10    * 94.59 * 0.05 0.13 100 

Λίπη & Έλαια  * 0.36 * 98.11 *   0.39    *     92.86    *    0.06    * 94.72 * 0.05 0.18 94.48 

Διαηφιαδν, Διηέο * 0.39 * 95.92 *   0.40    0.01     97.50    *    0.10    * 94.99 * 0.12 * 95.19 

Λνηπά Φπηηθά 

Λίπε 
* 0.34 0.78 96 *   0.04    0.78   100.00    *    0.14    * 95.93 * 0.13 * 95.9 

Εσηθά Λίπε 0.12 0.35 0.43 92.86 0.19 -0.03    0.84     94.44    *    0.12    * 95.26 * 0.09 0.02 96.3 

Ξηποί καπποί * 0.09 0.49 95.65 *   0.04    0.81   100.00    *    0.28    * 95.65 * 0.28 * 95.02 

Αλκοολούσα 

Ποηά 
* 0.13 0.34 100 *   0.15    0.14     95.00    *    0.36    * 93.93 * 0.39 * 94.46 
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Πίνακασ 7α υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & Ροφημάτων μεταξφ των 
μεθόδων ΕΚΣ2 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων ανά ΔΜ1 

  ΓΜ <18.5 ΓΜ 18.5–24.9  

   (n=56)
3
 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ(n=45) 
(n=1.151) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=782) 

Ομάδα 

Σποθίμυν 
PW

4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

Ανατςκηικά 0.46 0.36 * 94.12 0.4   0.27    0.07   100.00    *    0.30    * 96.12 * 0.3 * 95.12 

Ρνθήκαηα Με 

Εάραξε 
0.63 0.42 * 100 0.8   0.34    0.02     92.31    *    0.26    * 97.11 * 0.26 * 97.73 

Ρνθήκαηα Με 

Τπνθαηάζηαηα 

Εάραξεο 

* 0.4 0.69 100 * -0.06    0.68   100.00    *    0.25    * 96.08 * 0.26 * 96.83 

Γλςκά ύνολο * 0.22 0.1 92.31 0.61   0.17    0.28     92.68    *    0.20    * 94.21 * 0.2 * 94.63 

Γιπθά 

Εαραξνπιαζηείνπ 
* 0.12 0.44 93.94 0.05   0.01    0.94     93.10    *    0.16    * 95.07 0.02 0.17 * 95.01 

Εάραξε, ζάθραξα * 0.46 * 97.06 0.8   0.42    *     96.00    *    0.29    * 93.12 * 0.29 * 93.41 

Baked Products * 0.22 0.1 93.33 0.06   0.21    0.17     96.00    *    0.21    * 95.26 * 0.2 * 95.24 

Καθέρ * 0.54 * 92.11 0.43   0.50    *     90.62    *    0.45    * 94.6 0 0.47 * 94.27 

Ππόσειπο 

θαγηηό 
* 0.23 0.08 96.77 0.95   0.22    0.15   100.00    *    0.24    * 94.2 0.27 0.25 * 94.33 

Έηνηκν πξνο 

θαηαλάισζε 

Φαγεηφ 

* 0.23 0.08 96.67 0.93   0.20    0.19   100.00    *    0.21    * 94.71 0.04 0.25 * 95.01 

Αικπξά λαθ * 0.13 0.31 100 *   0.13    0.40   100.00    *    0.24    * 95.18 * 0.23 * 95.33 

  
               

  

ημειώζειρ: 

               
  

1 Γείθηεο Μάδαο ψκαηαηνο  = βάξνο (kg)* Ύςνο (m)^2. 

2 ΔΚΣ: Δξσηεκαηνιφγην πρλφηεηαο Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ 

3  Όπνπ n. ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 
4 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο PW-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon. γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  
5 ξ: πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 2 κεζφδσλ 
6 Ps : Σν P-value ζηνλ έιεγρν Spearman αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη δχν κεηαβιεηέο (θαηαλάισζε απφ ΔΚΣ & θαηαλάισζε απφ 

24-σξε) είλαη αζπζρέηηζηεο. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  
7 Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο ησλ δχν κεζφδσλ βξέζεθαλκε ηε κέζνδν ησλ Bland & Altman 

8 Υσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο: Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ππφ- θαη ππέξ- θαηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ Goldberg  

* <<0.01 

 

Τπέξβαξα Άηνκα 

ηελ νκάδα ησλ ππέξβαξσλ αηφκσλ βξέζεθε λα έρνπλ κηθξή/αδχλακε 

ζπζρέηηζε δέθα νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα ιαραληθά (ξ=0.16), ηα φζπξηα (ξ=0.16), ηα 

δεκεηξηαθά (ξ=0.16), ην θξέαο (ξ=0.21), ηα ζαιαζζηλά (ξ=0.16), ηα ιίπε & έιαηα 

(ξ=0.14) νη μεξνί θαξπνί (0.26), ηα αλαςπθηηθά (ξ=0.22), ηα γιπθά (ξ=0.24) θαη ην 

έηνηκν πξνο θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.22), ελψ κέηξηα ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ 
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ηέζζεξεηο νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.33), ηα θξνχηα  (ξ=0.38), ην 

αιθνφι (ξ=0.47) θαη ν θαθέο (ξ=0.38). Όηαλ αθαηξέζεθαλ νη ππεξβνιηθέο 

θαηαγξαθέο παξαηεξήζεθαλ 3 βαζηθέο δηαθνξέο ζε γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.26, κηθξή 

ζπζρέηηζε) ιίπε & έιαηα (ξ=0.09) θαη μεξνχο θαξπνχο (ξ=0.31, κέηξηα). Όζνλ αθνξά 

ηηο ππννκάδεο, 23 εκθάληζαλ ζπκθσλία ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε ακπινχρα ιαραληθά ξ=-0.01, 

Pvalue=0.72, παηάηα ξ=0.07, Pvalue=0.05, απγφ ξ=0.09, επεμεξγαζκέλα ζαιαζζηλά 

ξ=0.03, Pvalue=0.29) θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππεξβνιηθψλ θαηαγξαθψλ 22 (δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε ακπινχρα ιαραληθά ξ=0.04, 

παηάηα ξ=0.05, απγφ ξ=0.09, ιεπθφ θξέαο ξ=0.08 θαη επεμεξγαζκέλα ζαιαζζηλά 

ξ=0.03,). 

 

Παρχζαξθα άηνκα 

ε απηή ηελ νκάδα, κηθξή/αδχλακε ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ έμη νκάδεο 

ηξνθίκσλ: ηα ιαραληθά (ξ=0.22), ην θξέαο (ξ=0.21), ηα ιίπε & έιαηα (ξ=0.14) νη 

μεξνί θαξπνί (0.24), ηα αλαςπθηηθά (ξ=0.27), ηα ζλαθ (ξ=0.26) θαη ην έηνηκν πξνο 

θαηαλάισζε θαγεηφ (ξ=0.24)  ελψ κέηξηα ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ ηέζζεξεηο 

νκάδεο ηξνθίκσλ: ηα γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.33), ηα θξνχηα  (ξ=0.35), ην αιθνφι 

(ξ=0.41) θαη ν θαθέο (ξ=0.41). Σα φζπξηα (ξ=0.09), ηα δεκεηξηαθά (ξ=0.06, p=0.26), 

ηα ζαιαζζηλά (ξ=0.08, Pvalue=0.11) θαη ηα ιίπε & έιαηα (ξ=0.02, Pvalue=0.7) δελ 

βξέζεθε λα έρνπλ ζπζρέηηζε. Όηαλ αθαηξέζεθαλ νη ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο 

παξαηεξήζεθαλ 3 βαζηθέο δηαθνξέο ζε γαιαθηνθνκηθά (ξ=0.26, κηθξή ζπζρέηηζε) 

ιίπε & έιαηα (ξ=0.09) θαη μεξνχο θαξπνχο (ξ=0.31, κέηξηα). Όζνλ αθνξά ηηο 

ππννκάδεο, 24 εκθάληζαλ ζπκθσλία ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (δελ παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε παηάηα ξ=0.08, επεμεξγαζκέλα ζαιαζζηλά 

ξ=0.07 θαη ειαηφιαδν θ& ειηέο ξ=0.05) θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππεξβνιηθψλ 

θαηαγξαθψλ 18 (δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε ακπινχρα 

ιαραληθά ξ=0.06, παηάηα ξ=0.16, Pvalue=0.13, απγφ ξ=0.12, Pvalue=0.08, θφθθηλν 

θξέαο ξ=0.10, Pvalue=0.15, ςάξη ξ= 0.19, ζαιαζζηλά ξ-= 0.13, Pvalue=0.06 

επεμεξγαζκέλα ζαιαζζηλά ξ=0.07, δσηθά ιίπε ξ=0.1 Pvalue=0.14 θαη γιπθά 

αξηνζθεπάζκαηα ξ=0.12, Pvalue=0.07). 

Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά (90%<) ζε 

φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ην ΓΜ γηα φιεο ηηο νκάδεο, 

ππννκάδεο θαη ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηξνθίκσλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηνο. 
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Πίνακασ 7β υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & Ροφημάτων 
μεταξφ των μεθόδων ΕΚΣ2 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων ανά ΔΜ1 

  ΓΜ 25.0–30  ΓΜ 30<  

  (n=739) 
Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=442 ) 
(n=426) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=204)   

Ομάδα 

Σποθίμυν 
PW

4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

Γαλακηοκομικά * 0.33 * 94.7 * 0.26 * 94.9 * 0.33 * 94.3 * 0.23 * 93.3 

Γάια * 0.39 * 92.9 * 0.34 * 94.7 * 0.36 * 92.9 * 0.31 * 92.3 

Γηανχξηη * 0.36 * 92.2 * 0.32 * 95 * 0.35 * 94.2 * 0.32 * 93 

Σπξηά * 0.17 * 94.7 * 0.11 0.02 94.5 * 0.24 * 92.9 * 0.25 * 93.8 

ύνολο 

Φπούηυν 
* 0.38 * 95.5 * 0.39 * 95.1 * 0.35 * 91.9 * 0.39 * 93.7 

Φξνχηα * 0.44 * 96.2 * 0.5 * 96 * 0.38 * 93.2 * 0.42 * 92.5 

Φπζηθνί Υπκνί 

100% 
* 0.15 * 95.3 * 0.12 0.01 94.1 * 0.25 * 97.5 * 0.27 * 95.8 

Λασανικά  * 0.16 * 94 * 0.13 * 95 * 0.22 * 94.5 * 0.29 * 94.4 

Με Ακπινχρα 

Λαραληθά 
* 0.14 * 94 * 0.13 * 93.7 * 0.2 * 94 * 0.29 * 93.9 

Ακπινχρα 

Λαραληθά πιελ 

παηάηαο 

* 0.07 0.07 93.6 * 0.04 0.42 97.2 * 0.11 0.02 92.9 * 0.06 0.39 100 

Παηάηα * 0.07 0.07 95.6 * 0.05 0.262 96.2 * 0.08 0.1 97.3 * 0.16 0.13 95.2 

Όζππια * 0.11 * 97.7 * 0.13 * 97.5 * 0.09 * 91.4 * 0.12 0.08 92.9 

Γημηηπιακά  * 0.13 * 95.9 * 0.16 * 95.9 * 0.14 * 95.3 * 0.15 * 95 

Γεκεηξηαθά 

Οιηθήο Αιέζεσο 
* 0.39 * 93.6 * 0.4 * 93.6 * 0.35 * 93.4 * 0.4 * 93.8 

Δπεμεξγαζκέλα 

Γεκεηξηαθά 
* 0.18 * 94.6 * 0.17 * 95.3 * 0.16 * 94.3 * 0.16 0.02 94.8 

Κπέαρ * 0.21 * 94.1 * 0.2 * 94.4 * 0.21 * 95.9 * 0.2 0 95.3 

Απγφ * 0.09 0.01 94.5 * 0.05 0.3 95.2 * 0.13 0.01 97.2 0.4 0.12 0.08 95 

Κφθθηλν Κξέαο * 0.16 * 94.7 * 0.18 * 94.8 * 0.11 0.01 95.1 * 0.1 0.15 95.9 

Λεπθφ Κξέαο * 0.1 0 95.6 * 0.08 0.08 95.2 * 0.13 * 94.3 * 0.14 0.04 96.2 

Δπεμεξγαζκέλν 

Κξέαο 
* 0.28 * 96 * 0.27 * 95.7 * 0.32 * 96.3 0.04 0.29 * 96.8 

Θαλαζζινά 

ύνολο 
* 0.16 * 93.3 * 0.19 * 93.3 * 0.08 0.11 96.1 * 0.01 0.89 94 

Φάξη * 0.23 * 95.4 * 0.24 * 96.2 * 0.13 * 94.3 * 0.09 0.19 95.2 

Θαιαζζηλά * 0.1 0.01 94.7 * 0.1 0.033 100 * 0.14 * 88.9 * 0.13 0.06 100 

Δπεμεξγαζκέλν 

Φάξη 
* 0.03 0.29 100 * 0.03 0.6057 88.9 * 0.07 0.15 100 * 0.07 0.33 100 

Λίπη & Έλαια  * 0.14 * 94.1 * 0.09 0.05 93.7 * 0.02 0.7 95.3 * 0.06 0.43 95.3 

Διαηφιαδν, Διηέο * 0.15 * 93.6 * 0.14 0.003 93.7 * 0.05 0.24 93.7 * 0.15 0.03 5.38 

Λνηπά Φπηηθά 

Λίπε 
* 0.16 * 95.3 * 0.15 0.001 94.7 * 0.17 * 93.3 * 0.26 * 92.9 

Εσηθά Λίπε 0.95 0.11 * 96.4 0.2 0.1 0.038 97 0.37 0.08 * 97.3 0.51 0.1 0.14 98.4 

Ξηποί καπποί * 0.26 * 97.2 * 0.31 * 96.2 * 0.24 * 92.7 * 0.25 * 97 

Αλκοολούσα 

Ποηά 
* 0.47 * 94.9 * 0.45 * 94.4 * 0.41 * 94.8 * 0.4 * 96.9 
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Πίνακασ 7β υντελεςτζσ υςχζτιςησ & Ποςοτά υμφωνίασ Κατανάλωςησ Σροφίμων & Ροφημάτων 
μεταξφ των μεθόδων ΕΚΣ2 & 24ωρησ Ανάκληςησ για όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων ανά ΔΜ1 

  ΓΜ 25.0–30  ΓΜ 30<  

  (n=739) 
Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=442 ) 
(n=426) 

Υυπίρ ςπεπβολικέρ 

καηαγπαθέρ (n=204)   

Ομάδα 

Σποθίμυν 
PW

4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

PW
4
 π

5
  Ps

6
 

B&A 

(%)
7
 

Ανατςκηικά * 0.22 * 94.7 * 0.24 * 94.6 * 0.27 * 93.8 * 0.34 * 94.6 

Ρνθήκαηα Με 

Εάραξε 
* 0.15 * 96.5 * 0.19 * 96.5 * 0.22 * 97.1 * 0.34 * 97.7 

Ρνθήκαηα Με 

Τπνθαηάζηαηα 

Εάραξεο 

* 0.19 * 96.9 * 0.18 * 95.5 * 0.2 * 94.1 * 0.19 0.01 100 

Γλςκά ύνολο * 0.24 * 95.7 0.01 0.25 * 95.3 * 0.26 * 93.9 * 0.2 0.01 94.5 

Γιπθά 

Εαραξνπιαζηείνπ 
* 0.2 * 94.1 0.43 0.2 * 94.9 * 0.26 * 95.2 0.11 0.3 * 93.1 

Εάραξε, ζάθραξα 0.57 0.32 * 94.8 0.42 0.31 * 94 0.87 0.35 * 94.1 0.24 0.43 * 93.3 

Baked Products * 0.17 * 95.8 * 0.23 * 96.5 * 0.2 * 94 * 0.12 0.07 95.9 

Καθέρ * 0.38 * 94.7 * 0.41 * 94.7 * 0.41 * 95.2 * 0.44 * 94.8 

Ππόσειπο 

θαγηηό 
* 0.22 * 94.6 0.04 0.27 * 95.3 * 0.25 * 95.7 0.06 0.22 0 96.7 

Έηνηκν πξνο 

θαηαλάισζε 

Φαγεηφ 

* 0.24 * 96.1 * 0.23 * 95.4 * 0.24 * 97.4 0.13 0.21 * 96.6 

Αικπξά λαθ * 0.22 * 91.1 * 0.24 * 91.2 * 0.23 * 93.3 * 0.23 * 100 

  
               

  

ημειώζειρ: 

               
  

1 Γείθηεο Μάδαο ψκαηαηνο  = βάξνο (kg)* Ύςνο (m)^2. 

2 ΔΚΣ: Δξσηεκαηνιφγην πρλφηεηαο Καηαλάισζεο Σξνθίκσλ 

3  Όπνπ n. ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. 
4 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο PW-value ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon. γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  
5 ξ: πληειεζηήο πζρέηηζεο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ 2 κεζφδσλ 
6 Ps : Σν P-value ζηνλ έιεγρν Spearman αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο φηη νη δχν κεηαβιεηέο (θαηαλάισζε απφ ΔΚΣ & 

θαηαλάισζε απφ 24-σξε) είλαη αζπζρέηηζηεο. Όπνπ P-value < 0.05. πθίζηαηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο.  
7 Σα πνζνζηά ζπκθσλίαο ησλ δχν κεζφδσλ βξέζεθαλκε ηε κέζνδν ησλ Bland & Altman 

8 Υσξίο ππεξβνιηθέο θαηαγξαθέο: Γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ππφ- θαη ππέξ- θαηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε ηνπ Goldberg  

* <<0.01 

 

 

 

4 ΤΖΗΣΗΗ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αλέδεημε ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα γηα ηηο δεθαηξείο απφ 

ηηο δεθαηέζζεξηο νκάδεο ηξνθίκσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο 
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ηξνθίκσλ πνπ εμεηάζζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα κέηξηα ζπζρέηηζε βξέζεθε λα έρνπλ ε 

νκάδα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ, ε νκάδα ησλ θξνχησλ, ε νκάδα ηνπ αιθνφι θαη ε 

νκάδα ηνπ θαθέ, ελψ αζζελή ζπζρέηηζε βξέζεθε ζηελ νκάδα ησλ ιαραληθψλ, ζηελ 

νκάδα ησλ νζπξίσλ, ζηελ νκάδα ησλ δεκεηξηαθψλ, ζηελ νκάδα ηνπ θξέαηνο, ζηελ 

νκάδα ησλ ζαιαζζηλψλ, ζηελ νκάδα ησλ μεξψλ θαξπψλ, ζηελ νκάδα ησλ 

αλαςπθηηθψλ, ζηελ νκάδα ησλ ζλαθ θαη ζηελ νκάδα ηνπ έηνηκν πξνο θαηαλάισζε 

θαγεηνχ. Σέινο κφλν ζηελ νκάδα ιίπε & έιαηα δελ βξέζεθε ηθαλνπνηεηηθή 

εγθπξφηεηα. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΚΣ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ζηαηηζηηθέο κέζνδνη. Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηάζκηζεο 

εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαη ε ζπκθσλία ησλ 

δχν κεζφδσλ κε ηε κέζνδν Bland - Altman. χκθσλα κε ηνλ έιεγρν πξνζεκαζκέλεο 

δηάηαμεο ηνπ Wilcoxon βξέζεθε φηη νη ππφ εμέηαζε νκάδεο ηξνθίκσλ είραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Ζ κέζνδνο Bland –Altman έδεημε θαιή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ ζε 

φιεο ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ζηάζκηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο, π.ρ. ηνπ Pearson, Spearman. ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο Spearman ιφγσ κε θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ. Ο 

ζπληειεζηήο Spearman αλέδεημε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0.05 ζηηο δεθαηξείο απφ ηηο δεθαηέζζεξηο νκάδεο ηξνθίκσλ. ε απηφ 

ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ζπληειεζηήο Spearman έδεημε ρακειή – κέηξηα 

ηζρχ.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο ηνπ Spearman 

ζπγθιίλεη ηα επξήκαηα κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηνπ Wilcoxon (πνπ έδεημε απνπζία 

εγθπξφηεηαο) θαη ησλ Bland- Altman (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία) 

πνπ έδεημε θαιή εγθπξφηεηα, κε ην λα αλαδεηθλχεη φηη ην ΔΚΣ είλαη έγθπξν, αιιά 

κε θιηκάθσζε απφ ρακειή έσο κέηξηα. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα απφ παξφκνηεο 

κειέηεο κειέηεο ζηάζκηζεο ΔΚΣ πνπ έρνπλ δείμεη ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ρξπζήο κεζφδνπ (gold standard). Ζ ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο κεζφδνπ αλαθνξάο ήηαλ κεγαιχηεξε ζηηο κειέηεο φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπλ ην κέγεζνο ηεο κεξίδαο 

(ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 0.5-0.6)  ζπγθξηηηθά κε ηηο κειέηεο πνπ δελ ππήξρε 
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θαηαγξαθή ηνπ κεγέζνπο ηεο κεξίδαο (ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 0.2-0.5) ή ηηο κειέηεο 

ζηηο νπνίεο ην κέγεζνο ηηο κεξίδαο πξνζδηνξηδφηαλ απφ ην ΔΚΣ (Cade et al., 2002). 

ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κειεηψλ ζηηο νπνίεο ην 

κέγεζνο κεξίδαο πξνζδηνξηδφηαλ ζε ζρέζε κε ηηο κειέηεο ζηηο νπνίεο δελ 

πξνζδηνξηδφηαλ ηνλ κέγεζνο ηεο κεξίδαο. 

 

Ζ πξφζιεςε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ είλαη ιηγφηεξν εχθνιν λα εθηηκεζεί κέζσ 

ηνπ ΔΚΣ ζε ζρέζε κε άιια ιφγσ ηνπ ηξφπνπ θαηαλάισζεο (π.ρ. γάια). Σν γάια 

κπνξεί λα θαηαλαιψλεηαη ζπρλά ζε κηθξέο πνζφηεηεο (π.ρ. ζε ξνθήκαηα) θαη επίζεο 

ιηγφηεξν ζπρλά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο (ζε δεκεηξηαθά, πνηήξη γάια). Δπνκέλσο, 

είλαη ρξήζηκν λα δεηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην γάια ζηηο 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Άιια παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

έλα μερσξηζηφ ηκήκα δηαζηαχξσζεο είλαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ςσκί, ηε δάραξε 

θαη ην αιθνφι. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα εξσηεζνχλ πξφζζεηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο βαζηθέο πεγέο ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί ζε άιιεο κειέηεο 

φηη ε θαηαλάισζε ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ηείλεη λα ππεξθαηαγξάθεηαη. 

 

 

  

Σν ΔΚΣ έδσζε κεγαιχηεξεο κέζεο ηηκέο απφ φηη νη 24-σξεο αλαθιήζεηο. Σα 

επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παηδηά, αιιά θαη ζε 

ελήιηθεο.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ην εξσηεκαηνιφγην είλαη 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δηαηξνθηθέο κειέηεο. Όκσο ηα επξήκαηα θαη άιισλ 

παξφκνησλ κειεηψλ έρνπλ δείμεη φηη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε δηαηξνθηθή πξφζιεςε 

ρσξίο ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο θαη πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ επηινγή ηφζν 

ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ φζν θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ. 

Πεξηνξηζκνί  

Χο κέζνδνο αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο απφ ηηο αλαθιήζεηο. Όκσο 

ε κέζνδνο ησλ αλαθιήζεσλ δελ είλαη θαηάιιειε γηα λα θαηαγξάθεη ηξφθηκα ηα νπνία 

δελ θαηαλαιψλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έηζη νη κέζεο ηηκέο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο δχν 24-σξεο αλαθιήζεηο ίζσο δελ πεξηγξάθνπλ ζσζηά ηε 

εκεξήζηα δηαθχκαλζε  ησλ ηξνθίκσλ πνπ δελ θαηαλαιψλνληαη ζπρλά. 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο κπνξεί λα είλαη φηη νη 24-σξεο αλαθιήζεηο δελ 

πεξηγξάθνπλ ηελ επνρηθφηεηα ελψ ην ΔΚΣ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ γηα 

φιν ηνλ ρξφλν. Απφ ηελ βηβιηνγξαθία έρεη πξνηαζεί λα ζπιιέγνληαη εκεξήζηεο 

δηαηξνθηθέο αλαθνξέο γηα ηέζζεξηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, κία γηα θάζε επνρή.  

ςμπεπάζμαηα 

Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο εγθπξφηεηαο, ην ΔΚΣ ηεο ΠΑΜΔΓΤ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί έγθπξν εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο νκάδσλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Όζνλ αθνξά ηα 

ζηαηηζηηθά εξγαιεία, ν ζπληειεζηήο ζπκθσλίαο ηνπ Spearman έδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αιιά θαη ε κέζνδνο Bland & Altman εκθάληζε ηθαλνπνηεηηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ. 
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