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ΤΥ ΡΙΣΙ  

Η παλκτ α π υξδαεά λΰα έα επκθάγβε  απσ δμ φκδ ά λδ μ Γδαθθκτζκυ Άθθα εαδ 

ΓδΪ λα ζ υγ λέα-Άλ ηδμ, κυ Σηάηα κμ δα λκφάμ εαδ δαδ κζκΰέαμ κυ 

ζ ιΪθ λ δκυ Σ ξθκζκΰδεκτ επαδ υ δεκτ Ι λτηα κμ Θ αζκθέεβμ εα Ϊ κ 

αεα βηαρεσ Ϋ κμ βί1γ-βί14 υπσ βθ πέίζ οβ κυ εαγβΰβ ά κυ Σηάηα κμ ετλδκ 

ΚυλαθΪ υ λΪ δκέ 

 κθ ε. ΚυλαθΪ, κφ έζκυη  δμ γ ληΫμ υξαλδ έ μ ηαμ ΰδα βθ υεαδλέα υηη κξάμ 

ηαμ  αυ άθ βθ Ϋλ υθα, ΰδα β δ υεσζυθ β, βθ εαγκ άΰβ β εαδ δμ υηίκυζΫμ  

σζα α Ϊ δα βμ επσθβ βμ βμ λΰα έαμ ηαμ, εαγυμ εαδ ΰδα βθ εα αθσβ β δμ 

δ δαέ λ μ υθγάε μ πκυ υπάλξαθέ 

υξαλδ κτη , αεσηα, β φέζβ ηαμ θα α έα ΰδα βθ ίκάγ δα εαδ δμ πκζτ δη μ 

υηίκυζΫμ βμ, ξ δεΪ η  βθ α δ δεά αθΪζυ β πθ δΰηΪ πθέ 

Καδ Ϋζκμ, υξαλδ κτη  απσ εαλ δΪμ κθ φέζκ ηαμ ξδζζΫα, βθ κδεκΰΫθ δΪ ηαμ ΰδα 

β υθ ξά υηπαλΪ α ά κυμ, βθ εα αθσβ β εαδ βθ αΰΪπβ πκυ πΫ διαθ σζκ 

αυ σθ κθ εαδλσέ 
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Π ΡΙΛ Φ  

Ν φβί έα,Ν έθαδΝηέαΝαπσΝ δμΝπ λδσ κυμΝ βμΝαπάμΝ κυΝαθγλυπκυΝη Ν δμΝπδκΝλαΰ αέ μΝ

αζζαΰΫμΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν δμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ εαδΝ βΝ υηπ λδφκλΪέΝ  βθΝ

φβίδεάΝ βζδεέα έθαδΝ τεκζκΝ θαΝ αθαπ υξγ έ παξυ αλεέαΝ άΝ θαΝ ε βζπγκτθ αελαέ μΝ

δα λκφδεΫμΝ υηπ λδφκλΫμέΝΣαΝαέ δα πκδεέζκυθΝεαδΝ υηπ λδζαηίΪθκυθΝεκδθπθδεκτμ, 

κδεκθκηδεκτ εαδΝ ουξκζκΰδεκτμΝ παλΪΰκθ μέΝ Ν αθαΰεαδσ β αΝ θαΝ ζυγκτθΝ αΝ

πλκίζάηα αΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ φβίδεάΝ παξυ αλεέαΝ εαδΝ δμΝ ζαθγα ηΫθ μΝ

δα λκφδεΫμΝ πδζκΰΫμ έθαδΝ πλπ αλξδεάΝ εαδΝ Ϋΰε δ αδΝ βθΝ πζβγυλαΝ πθΝ αλθβ δευθΝ

πδπ υ πθΝ κυμ βθΝ θάζδεβΝαπάέΝ πδπζΫκθ,Ν έθαδΝ υξθσΝ κΝφαδθση θκ κδΝΫφβίκδΝθαΝ

ηβθΝ ζαηίΪθκυθΝ παλε έμΝ άΝ π ΫμΝ πκ σ β μΝ γλ π δευθΝ υ α δευθ,Ν η Ν σ, δΝ αυ σΝ

υθ πΪΰ αδΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυμέΝ 

εκπσμ: ΟΝ εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ δα λκφδευθΝ

υθβγ δυθΝ πθΝ φάίπθΝ κυΝ θκηκτΝΚαίΪζαμΝ εαδΝ βΝ ε έηβ βΝ βμΝ δα λκφδεάμΝ κυμΝ

εα Ϊ α βμέΝ πέ βμ, βΝ αθΪζυ βΝ βμΝ εΪζυοβμΝ πθΝ δα λκφδευθΝ απαδ ά πθΝ  

δΪφκλαΝγλ π δεΪΝ υ α δεΪΝ δμΝ δΪφκλ μΝβζδεδαεΫμΝπ λδσ κυμΝ βμΝ φβί έαμ εαδΝβΝ

τΰελδ άΝ βμΝη Ναθ έ κδξ μΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθ. 

ΤζδεΪ-ΜΫγκ κδ: Μ Ν βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαΝ πδξ δλάγβε Ν βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ

δα λκφδευθΝ υθβγ δυθΝ πθΝ φάίπθ, η Ν λ υθβ δεΪΝ λΰαζ έαΝ ΫθαΝ λπ βηα κζσΰδκ 

υξθσ β αμΝεδΝΫθαΝ δα λκφδεάμΝπλσ ζβοβμΝπλκβΰκτη θκυΝβζυλκυ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν β 

ζάοβΝ αθγλππκη λδευθΝ κηΫθπθέ δ δεσ λα,Ν κΝ α΄Ν ηΫλκμΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ

απΪθ β αθΝ Ν λπ ά δμΝ ξ δεΫμΝη Ν βθΝα κηδεάΝεαδΝκδεκΰ θ δαεάΝ κυμΝεα Ϊ α β,Ν

εαγυμΝ εαδΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ κυμΝ υθάγ δ μ,Ν θυΝ κΝ ί’Ν ηΫλκμΝ Ϋΰδθ  εα αΰλαφάΝ βμΝ

πλσ ζβοβμΝ λκφάμΝ πλκβΰκτη θκυΝ βζυλκυ εαδΝ βΝ ζάοβ πθΝ αθγλππκη λδευθΝ

η λά πθ τοκυμ,Ν ίΪλκυμ, π λδηΫ λκυΝ ηΫ βμΝ εαδΝ π λδφΫλ δαμΝ εαδΝ πθΝ ληα δευθΝ

π υξυθΝ κυΝ λδεΫφαζκυΝεαδΝΰα λκεθβηέκυ.  

υηπ λΪ ηα αμ ε σμΝ απσΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ λ υθβ υθΝ ΰδαΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ

ΰθυ πθΝ πθΝ φάίπθΝ Ν γΫηα αΝ δα λκφάμ εαδΝ ΰ θδεΪΝ δα λκφδευθΝ υθβγ δυθ,Ν

πλκΫευοαθΝ ξλά δηαΝ υηπ λΪ ηα αΝ ΰδαΝ βΝ δα λκφδεάΝ κυμΝ πλσ ζβοβΝ εαδΝ

δα λκφδεάΝ κυμΝ εα Ϊ α βέΝ Ν υ ξΫ δ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ η Ν αΝ αθ έ κδξαΝ

ΪζζπθΝ υλππαρευθΝ ξπλυθΝ Ϋ δι , ππμΝ κδΝ ζζβθ μΝ Ϋφβίκδ ΫξκυθΝ απκε ά δΝ

δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ υ δεκτΝ τπκυέ 

Λ Ξ Ι-ΚΛ Ι Ι : φβί έα,Ν δα λκφά,Ν παξυ αλεέα,Ν δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μ,Ν

δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμ 
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ABSTRACT 

Adolescence is one of the periods of human life with the most rapid changes at 

various levels. The human body is growing and changing, leading teenagers to 

transform their dietary habits and behaviour. During this time, it is easy for 

adolescents to develop adolescent obesity or even develop eating disorders. The 

causes of this fact vary and mainly include social and psychological factors. The need 

to solve the problems associated with the adolescent obesity and bad eating habits is 

important because they will lead to a number of negative effects during adulthood. 

Moreover, it is common for teenagers not to receive enough or the right amounts of 

micro-nutrients and macro-nutrients. For this reason, nutritional requirements are 

identified and analysed for various nutrients of food.  

Purpose: The purpose of this paper is to record the dietary habits of adolescents of 

the county of Kavala and the assessment of their nutritional status. Moreover, the 

analysis of coverage of nutritional requirements in various nutrients in different age 

periods of adolescence and its comparison with those of other European countries.          

Materials - Methods: The present study was undertaken to investigate the dietary 

habits of adolescents with research tools of a questionnaire of frequency , the dietary 

intake of the previous 24 hours and the taking of anthropometric data. Specifically, in 

the first part participants answered questions about personal and family circumstances 

and  about their eating habits, while in the second part the food intake in the previous 

24 hours was recorded. Anthropometric measurements of height, weight , perimeter of 

waist circumference, triceps skinfold and the gastrocnemius were also carried out. 

Conclusions: Except for  informing  the researchers about the level of knowledge  the 

adolescents have about nutrition and general eating habits, useful conclusions on 

dietary intake and nutritional status, were resulted. The correlation of the results with 

those of other European countries revealed that Greek adolescents have obtained 

dietary habits similar to Western-style ones. 

KEY WORDS: Adolescence, nutrition, obesity, dietary habits, nutritional 

requirements. 
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Ι ΓΧΓ  

Ν φβί έα,Ν έθαδΝ βΝ π λέκ κμΝ βμΝ απάμΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ υηπ λδφκλΫμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ

δα λκφάΝαζζΪακυθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκδΝΫφβίκδΝθαΝκ βΰκτθ αδΝ βθΝεα αθΪζπ βΝ λκφέηπθΝ

υοβζάμΝ γ ληδ δεάμΝ εαδΝ ξαηβζάμΝ δα λκφδεάμΝ αιέαμέΝ Ν δα λκφάΝ εαδΝ βΝ φυ δεάΝ

λα βλδσ β αΝαπκ ζκτθΝεαγκλδ δεκτμΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝ πηα δεάμΝαθΪπ υιβμΝεαδΝυΰ έαμΝ

κυΝ φάίκυ ΧΜαθδσμ,ΝβίίθΨέΝ 

ΟδΝ Ϊ δμΝ εαδΝ κδΝ υηπ λδφκλΫμΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δα λκφάΝ εαδΝ βΝ φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ

δαηκλφυθκθ αδΝ απσΝ βθΝ παδ δεάΝ βζδεέαΝ εαδΝ ΰεαγέ αθ αδΝ ευλέπμΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ

φβί έαμέΝ Ν πκδσ β αΝ βμΝ δα λκφάμ,Ν βΝ παξυ αλεέαΝ εαδΝ κΝ πέπ κΝ φυ δεάμΝ

λα βλδσ β αμΝ κυμΝ φάίκυμΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ άη λαΝ η αιτΝ πθΝ βηαθ δεσ λπθΝ

αβ βηΪ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ βησ δαΝ υΰ έαΝ δ γθυμΝ βΝ φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ υηίΪζζ δΝ

βΝ δα άλβ βΝ κυΝ δ καυΰέκυΝ θΫλΰ δαμΝ απκ λΫπκθ αμΝ βθΝ παξυ αλεέα ΧΥα απέ κυΝ εαδΝ

υθέ,Ν2002).  

ΣδμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μ,Ν κδΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ πθΝ φάίπθΝ έθκυθΝ θαΝ Ν απκεζέθκυθΝ

αδ γβ ΪΝ απσΝ ε έθ μ πθΝ φάίπθΝ πθΝ παζαδσ λπθΝ εα δυθέΝ ΠαλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ

κλδ ηΫθ μΝπαλα σ δμΝπαλαηΫθκυθΝδ ξυλΫμ,ΝευλέπμΝ δμΝαΰλκ δεΫμΝπ λδκξΫμΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝβΝ

παΰεκ ηδκπκέβ βΝ φαέθ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ δαίλυ δΝ εαδΝ κ βΰά δΝ Ν λκπκπκδά δμΝ δμΝ

υθάγ δ μΝ βμΝ δα λκφάμΝπκυΝ θΝ έθαδΝ υηία ΪΝη Ν βθΝπαλα κ δαεάΝη κΰ δαεάΝ δα λκφάΝ

άΝ αΝ πλσ υπαΝ βμΝ υΰδ δθάμΝ δα λκφάμέΝ ΟΝ τΰξλκθκμΝ ΫφβίκμΝ Ϋξ δΝ απκηαελυθγ έΝ απσΝ βθΝ

παλα κ δαεάΝ η κΰ δαεάΝ δα λκφάΝ γ πλυθ αμΝ βθΝ ι π λα ηΫθβ,Ν αΰθκυθ αμΝ κυμΝ

απαλαέ β κυμΝεαθσθ μΝυΰδ δθάμΝ δα λκφάμΝΰδαΝ κΝ Ϊ δκΝαυ σΝ κΝκπκέκΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ

αυιβηΫθβΝ πηα δεάΝαθΪπ υιβ (Bargiota et al., 2013).  

Ν η κΰ δαεάΝ έαδ α,Ν γ πλ έ αδΝ ππμΝ ξ έα αδΝ η Ν η έπ βΝ ηφΪθδ βμΝ εφυζδ δευθΝ

παγά πθΝ ΧDe Lorgeril et al., 1997ΨέΝ υ άΝ βΝ ζαθγα ηΫθβΝ Ϊ β,Ν ζσΰπΝ βμΝ ζζδπκτμΝ

ΰθυ βμΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δα λκφά,Ν εαδΝ βΝ πδζκΰάΝ αεα ΪζζβζπθΝ ΰ υηΪ πθΝ απσΝ αΝ ΫφβίαΝ

Ϊ κηα,Ν υγτθ αδΝ ΰδαΝ κθΝ πδπκζα ησΝ βμΝ παξυ αλεέαμΝ εαδΝ δμΝ δΪφκλ μΝ δα λκφδεΫμΝ

δα αλαξΫμέΝ Ν τεκζαΝ η αίαζζση θβ- ιαδ έαμΝ πθΝ κληκθυθ- ουξκ τθγ βΝ πθΝ φάίπθΝ

υγτθ αδΝ ιέ κυ ΰδαΝ βθΝ υπ λεα αθΪζπ βΝ λκφυθΝ υοβζάμΝ γ ληδ δεάμΝ αιέαμΝ εαδΝ

π λδ ε δεσ β αμΝ ΝζδπαλΪΝ αΝκπκέα,Ν τηφπθαΝη ΝΫλ υθ μ,Ν ξ έακθ αδΝη Ν Ν υθαδ γάηα αΝΝ

δεαθκπκέβ βμ Χ ηηαθκυβζέ κυ, 2011).  
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Ν υΰδ δθάΝ δα λκφάΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βΝ φυ δεάΝ Ϊ εβ βΝ υθδ κτθΝ βηαθ δεκτμΝ

πλκ α υ δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ πθΝ φάίπθ,Ν σ κΝ ίλαξυπλσγ ηαΝ σ κΝ εαδΝ

ηαελκπλσγ ηα Χ αηπΫζαμ,Ν βίίγΨέΝ Ν ζάοβΝ πλπδθκτΝ ΰ τηα κμ,Ν βΝ υξθάΝ εα αθΪζπ βΝ

φλκτ πθΝ εαδΝ ζαξαθδευθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ απκφυΰάΝ λκφυθΝ πζκτ δπθΝ Ν θΫλΰ δαΝ

αζζΪΝφ πξυθΝ Νγλ π δεΪΝ υ α δεΪΝΧπέξέΝ αΝαθαουε δεΪΨ,Ναπκ ζκτθΝη λδεκτμΝαπσΝ κυμΝ

έε μΝυΰδ δθάμΝ δα λκφάμΝεαδΝ έαδ αμΝ κυμΝ φάίκυμ ΧΚκυε,ΝβίίλΨέΝ 

ΟδΝ ΫφβίκδΝ αΰθκκτθΝ βθΝ α δαηφδ ίά β βΝ βηαθ δεσ β αΝ βμΝ υΰδ δθάμΝ δα λκφάμ,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ΫξκυθΝ αυιά δΝ δμΝ αθγυΰδ δθΫμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ ΧΫ κδηαΝ ΰ τηα α,Ν

υξθάΝ εα αθΪζπ βΝ ΰζυευθ,Ν αθαουε δευθ,Ν παλΪζ δοβΝ πλπδθκτ,Ν αθ παλεάμΝ εα αθΪζπ βΝ

φλκτ πθΝεαδΝζαξαθδευθΨέΝΟδΝαθγυΰδ δθΫμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝαπκ ζκτθ,Ν πέ βμ,Ν έε βΝ

ΰ θδεσ λβμΝπαλαηΫζβ βμΝ βμΝφλκθ έ αμΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝ βμΝυΰ έαμΝΧπέξέΝπαλαηΫζβ βΝ βμΝ

κηα δεάμΝυΰδ δθάμ,Νπ λδκλδ ηΫθβΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΨΝεαδΝ υξθΪΝ υθ Ϋκθ αδΝη ΝΪζζ μΝ

υηπ λδφκλΫμΝυοβζκτΝεδθ τθκυΝσππμΝ έθαδΝ κΝεΪπθδ ηαΝάΝβΝξλά βΝαζεκσζ (ΚκεεΫίβΝεαδΝ

υθέ, 2011). 
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1. Φ ΙΚ Ν ΛΙΚΙ  

Ν φβί έαΝ έθαδΝ βΝ π λέκ κμΝ βμΝ απάμΝ κυΝ αθγλυπκυΝ πκυΝ ι εδθΪΝ η Ν βθΝ άίβΝ εαδΝ

εα αζάΰ δΝ βθΝ θβζδεέπ β,Ν σπκυΝ εαδΝ κζκεζβλυθ αδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ

κλΰαθδ ηκτέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ κΝ τ λκΝ Ϊ δκΝη ΪΝ βΝίλ φδεάΝβζδεέαΝεα ΪΝ κΝκπκέκΝ

βΝαθΪπ υιβΝΰέθ αδΝη Ν δ δαέ λαΝΰλάΰκλκΝεαδΝΫθ κθκΝλυγησ,ΝεαδΝ δαφκλκπκδ έ αδΝπμΝ

πλκμΝ αΝ τκΝφτζαέΝ ε σμΝαπσΝ βΝ πηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ φάίκυ,Ν υηίαέθκυθΝεαδΝ

αζζαΰΫμΝ πκυΝαφκλκτθΝ βθΝ ικυαζδεάΝπλέηαθ βΝεαδΝ βθΝουξκεκδθπθδεάΝαθΪπ υιβΝ

κυΝεαδΝπκδεέζκυθΝ υλτ α αΝαπσΝΪ κηκΝ ΝΪ κηκ Χ αηπΫζαμ,Νβίίγ; Nestle 1984).  

1.1 Ολδ ησμΝ φβί έα 

ΝΫθαλιβΝ βμΝ φβί έαμΝκλέα αδΝη Ν βθΝ ίβέΝ λξέα δΝεα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝζαθγΪθκυ αμΝ

π λδσ κυ,Ν π λέπκυΝ 1ί,η-11Ν υθΝ εαδΝ κζκεζβλυθ αδΝ ίαγηδαέαΝ η Ν βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ

θάζδεβμΝαπάμΝΧαπσΝ1κ-β1Ν υθΝΨέΝ δαδλ έ αδΝ Ν λέαΝ Ϊ δαΝ αΝκπκέαΝ έθαδ:  πλυδηβΝ

φβίδεάΝβζδεέαΝΧ1ί,η-11ΝΫπμΝ1ζΝ υθΨ,ΝβΝηΫ βΝΧ1ζΝΫπμΝ1θ-1ιΝ υθΨ εαδΝβΝσοδηβΝΧ1θ-

1ιΝΫπμΝβί-β1Ν υθΨΝΧ αηπΫζαμ,ΝβίίγΨέ 

1έβΝ ζζαΰΫμΝ κΝίΪλκμ,Ν κΝτοκμΝεαδΝ βΝ τ α βΝ κυΝ υηα κμέΝ 

 βθΝ παδ δεάΝ βζδεέα,Ν εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ φβί έαμ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ φτζκυΝ

κυμ,Ν αΝπαδ δΪΝΫξκυθΝ κΝ έ δκΝ πηα δεσΝηΫΰ γκμΝη Ν ζΪξδ μΝ δαφκλκπκδά δμέΝ ΝΣαΝ

εκλέ δαΝφγΪθκυθΝ κΝηΫΰδ κΝλυγησΝαθΪπ υιβμΝπ λέπκυΝ αΝ1ίΝάΝ11ΝΫ βέΝΝ αΝπλυ αΝ

ξλσθδαΝ βμΝ φβί έαμ,Ν κΝ εκλέ δΝ έθαδΝ ζ-ηΝ εα κ ΪΝ οβζσ λκΝ απσΝ κΝ υθκηάζδεκΝ

αΰσλδέΝΟΝηΫΰδ κμΝλυγησμΝαθΪπ υιβμΝτοκυμΝ κΝεκλέ δ,ΝΝπλκβΰ έ αδΝεα ΪΝΫιδΝηάθ μΝ

απσΝ κθΝαθ έ κδξκΝ κυΝίΪλκυμέΝυΰε ελδηΫθα,Ναυ άΝβΝατιβ βΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊ δΝ αΝ

κ,γΝ εδζΪΝ αθΪΝ Ϋ κμΝ βθΝ βζδεέαΝ πθΝ 1β,ηΝ υθέΝ Ν θαπσγ βΝ Ν ζδπυ κυμΝ δ κτΝ κΝ

υηαΝ πθΝεκλδ δυθ,Ν πδφΫλ δΝ βηαθ δεΫμΝαζζαΰΫμΝεαδΝ κΝ ξάηαΝ κυΝ υηα σμΝ κυμ,Ν

αφκτΝβΝ θαπσγ βΝΰέθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝ βη έα,ΝσππμΝΰζκυ κτμΝεαδΝ άγκμέΝΣαΝ

αΰσλδα,ΝφγΪθκυθΝ κΝηΫΰδ κΝλυγησΝαθΪπ υιβμΝ αΝ1βΝάΝ1γΝΫ βέΝΚα ΪΝ κΝ ληα δ ησΝ

βμΝ φβί έαμΝ κΝ αΰσλδΝ εα αζάΰ δΝ θαΝ έθαδΝ 1ί-1βΝ άΝ εαδΝ π λδ σ λαΝ εα κ ΪΝ

υοβζσ λκΝ απσΝ κΝ υθκηάζδεκΝ εκλέ δέΝ ΟΝ ηΫΰδ κμΝ λυγησμΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ ίΪλκυμΝ

υηπέπ δΝ η Ν κΝ ηΫΰδ κΝ λυγησΝ ατιβ βμΝ κυΝ τοκυμΝ εαδΝ φγΪθ δΝ Ν ηέαΝ ατιβ βΝ βμΝ

Ϊι πμΝ πθΝ θθΫαΝεδζυθΝαθΪΝΫ κμΝΝΧMahan et al., 2004). 
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1έγΝ ζζαΰΫμΝ βΝ ε ζ δεάΝαθΪπ υιβ 

Κα ΪΝ βθΝ φβίδεάΝ αθΪπ υιβΝ απκε Ϊ αδΝ κΝ ζίΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ κ δεάμΝ ηΪααμέΝ ΟδΝ

δα Ϊ δμΝ πθΝ κ υθΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ αυ άΝ βΝ αζζαΰάΝ ΰέθ αδΝ

αδ γβ άΝ ευλέπμΝ κυμΝ υηκυμ, αΝ αΰσλδα,Ν εαδΝ βΝ Ν π λδκξάΝ βμΝ ζ εΪθβμ,Ν αΝ

εκλέ δαέΝ Νκ δεάΝηΪααΝ υθ ξέα δΝθαΝαυιΪθ αδΝηΫξλδΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1η-1κΝ υθΝ αΝ

αΰσλδαΝεαδΝαθ έ κδξαΝηΫξλδΝ1η-1θΝ υθΝ αΝεκλέ δαΝΧWeaver, 2008).      

 

1έ4Ν δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝεα ΪΝ βθΝ φβίδεάΝβζδεέαέ 

ΣαΝ κηΫθαΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ υθ,Ν έξθκυθΝηδαΝαυιαθση θβΝ Ϊ βΝ πθΝ φάίπθΝ πθΝ

π λδ σ λπθΝ υλππαρευθΝ ξπλυθ,Ν ΰδαΝ πδζκΰάΝ ηέαμΝ έαδ αΝ πζκτ δαμΝ Ν απδεΪΝ

πλκρσθ α,ΝκζδεΪΝεαδΝεκλ ηΫθαΝζδπαλΪΝ θυΝ αυ σξλκθαΝ έθαδΝφ πξάΝ Νφυ δεΫμΝέθ μ,Ν

φλκτ αΝεαδΝζαξαθδεΪέΝΟδΝαζζαΰΫμΝ κθΝ λσπκΝαπάμΝ κυμ,Ν Ν υθ υα ησΝη Νκλδ ηΫθαΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ λσπκυΝ δα λκφάμΝ κυμ,Ν σππμΝ βΝ υξθάΝ εα αθΪζπ βΝ λκφέηπθΝ

υοβζάμΝ θ λΰ δαεάμΝπυεθσ β αμ,Νπδ τ αδΝσ δΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝεαεΫμΝ δα λκφδεΫμΝ

κυμΝ υθάγ δ μ Χ ζ υγ λέκυΝεαδΝ υθέ,Νβί1ίΨ. 

θαΝαπσΝ αΝ ία δεσ λαΝ δα λκφδεΪΝ ζΪγβΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝ κυμΝ φάίκυμΝ έθαδΝ βΝ

παλΪζ δοβΝ κυΝπλπδθκτΝΰ τηα κμέΝΟζσεζβλβΝβΝ πδ βηκθδεάΝεκδθσ β αΝυπκ δεθτ δΝ

βθΝαιέαΝ θσμΝυΰδ δθκτΝεαδΝ παλεκτμΝπλπδθκτ,Ν δ δεΪΝΰδαΝ αΝπαδ δΪΝεαδΝ κυμΝΫφβίκυμΝ

πκυΝίλέ εκθ αδΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝαθΪπ υιβμέΝ α δ δεΫμΝη ζΫ μ,Νσηπμ,Νυπκ δεθτκυθΝ

σ δΝκδΝΫφβίκδΝ βθΝπζ δκοβφέα,Ν θΝζαηίΪθκυθΝΫθαΝ παλεΫμΝπλπδθσΝ,Νη Ν κΝπκ κ σΝ

αυ σΝ θαΝ η ΰαζυθ δΝ Ν υθΪλ β βΝ η Ν βθΝ βζδεέαΝ κυμέΝ ε σμΝ απσΝ κυμΝ έ δκυμ,Ν κΝ

ηκλφπ δεσΝ πέπ κΝ πθΝ ΰκθδυθΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ ΫθαμΝ παλΪΰκθ αμΝ κΝ κπκέκμΝ

ξ έα αδΝη Ν βθΝεα αθΪζπ βΝπλπδθκτΝαπσΝ κυμΝ φάίκυμέΝΌ κΝπδκΝηκλφπηΫθκδΝ έθαδΝ

κδΝ ΰκθ έμ,Ν σ κΝ αυιβηΫθ μΝ έθαδΝ κδΝ πδγαθσ β μ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ πλπδθσΝ κδΝ ΫφβίκδΝ

(Merten et al., 2009). 

εσηα,ΝκδΝΫφβίκδΝθκδυγκυθΝ υξθσ λαΝ βθΝαέ γβ βΝ βμΝπ έθαμΝσ αθΝπαλαζ έπκυθΝ κΝ

πλπδθσΝεαδΝαυ σΝ υξθΪΝ κυμΝκ βΰ έΝαλΰσ λαΝ Νυπ λφαΰέαΝεαδΝ ΝΫζζ δοβΝ ζΫΰξκυ,Ν 

κΝ υπσζκδπκΝ βμΝ βηΫλαμέΝ ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ έθαδΝ θαΝ πλκ ζαηίΪθκυθΝ ζδεΪΝ

η ΰαζτ λβΝ πκ σ β αΝ γ ληέ πθΝ απσΝ αυ ΫμΝ πκυΝ γαΝ έξαθΝ πλκ ζΪί δΝ η Ν βθΝ

εα αθΪζπ βΝ θσμΝεα ΪζζβζκυΝπλπδθκτέΝ 
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θαΝ δ αθδεσΝ πλπδθσΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ φΫλ δ,Ν Ν π λέπκυΝ κΝ βηΣΝ πθΝ γλ π δευθΝ εαδΝ

θ λΰ δαευθΝ αθαΰευθΝ πκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέ μΝ ΰδαΝ κθΝ ΫφβίκέΝ πκηΫθπμ,Ν αΝ πζαέ δαΝ

ηδαμΝ δ κλλκπβηΫθβμΝ δα λκφάμΝ βΝ τθγ βΝ κυΝ πλπδθκτΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδΫξ δΝ λκφΫμΝΝ

πκυΝθαΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ λ δμΝκηΪ μΝγλ π δευθΝ υ α δευθμΝ κυμΝυ α Ϊθγλαε μ,Ν δμΝ

πλπ θ μΝεαδΝ αΝζέπβ,ΝεαγυμΝεαδΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝπκδεδζέαΝ λκφέηπθέΝυθ πυμ,ΝΫθαΝ

πζάλ μΝπλπδθσΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ 

 ΓΪζαΝάΝΰαζαε κεκηδεΪΝπλκρσθ αΝΧ υλέ,Νΰδακτλ δΨέ 

 ΣλσφδηαΝπβΰΫμΝ αητζκυ,Νεα ΪΝ πλκ έηβ βΝκζδεάμΝ Ϊζ βμΝ Χοπηέ,Ν βηβ λδαεΪ,Ν

φλυΰαθδΫμ,ΝεκυζκτλδΝεαδΝΪζζαΨέ 

 Φλκτ αΝάΝφλΫ εκυμΝφυ δεκτμΝξυηκτμ (Κκυε, 2009). 

 

ΠαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ πθΝ φάίπθ 

Ν φβί έαΝ έθαδΝβΝπ λέκ κμΝ βμΝαπάμ,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝβΝ υηπ λδφκλΫμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

υΰ έα,Ν εαδΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ αζζΪακυθέΝ ΓδαΝ κλδ ηΫθκυμΝ φάίκυμ,Ν βΝ

πλσ ζβοβΝ λκφάμΝ αθ δεα κπ λέα δΝ δμΝ υθάγ δ μΝ δα λκφάμΝ πκυΝ απσΝ εαδλσΝ Ϋξ δΝ

υδκγ ά δΝ βΝ κδεκΰΫθ δΪΝ κυμέΝ θυΝ Ϊζζκδ,Ν κ βΰκτθ αδΝ υθάγπμΝ βθΝ εα αθΪζπ βΝ

λκφέηπθΝ η ΰΪζβμΝ γ ληδ δεάμΝ αιέαμ,Ν αΝ κπκέαΝ υθάγπμΝ έθαδΝ φ πξΪΝ Ν γλ π δεΪΝ

υ α δεΪΝεαδΝυοβζάμΝπ λδ ε δεσ β αμΝ  ζδπαλΪΝεαδΝγ ληέ μΝ πβλ α ηΫθκδΝαπσΝ αΝ

δα λκφδεΪΝπλσ υπαΝπκυΝπλκπγκτθ αδΝαπσΝ αΝΜΫ αΝΜααδεάμΝ θβηΫλπ βμΝΧCoates, 

1978).   

ΟδΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ ξ έακθ αδΝαεσηα,Νη Ν βθΝαθΪΰεβΝπκυΝ βηδκυλΰ έ αδΝ κθΝ

ΫφβίκΝ θαΝ εφλΪ δΝ βθΝ ζ υγ λέαΝ κυΝ απΫθαθ δΝ κθΝ ΰκθ ρεσ Ϋζ ΰξκΝ εαδΝ θαΝ

υδκγ ά κυθΝ αυ σΝ πκυΝ γ πλκτθΝ ε έθκδΝ πμΝ λσπκΝ απάμΝ εαδΝ υθάγ δ μΝ θβζέεπθ 

(Thomas, 1991).  ΝίδίζδκΰλαφδεάΝαθα εσπβ βΝ βμΝStory εαδΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ βμ,ΝβΝ

δα λκφδεάΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ φάίπθΝ αθαπ τ αδΝ πμΝ ηέαΝ αζζβζ πέ λα βΝ

δαφκλ δευθΝ παλαΰσθ πθ,Ν πκυΝ υθκοέακθ αδΝ Ν Ϋ λαΝ πέπ αμΝ κυμΝ

πλκ ππδεκτμ,Ν κυμΝεκδθπθδεκτμ-π λδίαζζκθ δεκτμ,Ν κυμΝφυ δεκτμ-π λδίαζζκθ δεκτμΝ

εαδΝ κυμΝεκδθπθδεκτμΝπαλΪΰκθ μ (Story et al, 2002). 

 

 

  



11 

 

ΟδΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ πθΝ φάίπθΝπαλκυ δΪακυθΝ αΝ ιάμΝξαλαε βλδ δεΪ: 

 

υιβηΫθβΝπαλΪζβοβΝΰ υηΪ πθΝμ 

ΟδΝ ΫφβίκδΝ υξθΪΝ παλαζ έπκυθΝ ΰ τηα αΝ Χδ δαέ λαΝ κΝ πλπδθσΨΝ εαδΝ Ν πλκ δηκτθΝ θαΝ

λυθ Ν π λέ λΰ μΝ λκφΫμ,Ν η Ν η ΰΪζαΝ ξλκθδεΪΝ ε θΪΝ αθΪη αΝ αΝ ΰ τηα ΪΝ κυμέΝ Ν Ν

έαδ αΝ αυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ θΝ πλκι θ έ,Ν απαλαέ β α,Ν πλκίζάηα αΝ υΰ έαμΝ αθΝ π λδΫξ δΝ

λσφδηαΝυοβζάμΝ δα λκφδεάμΝαιέαμΝεαδΝγ ληδ δεάΝπλσ ζβοβΝπκυΝ θΝυπ λίαέθ δΝεα ΪΝ

πκζτΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυμΝ Ν θΫλΰ δαΝΧMerten et al, 2009).  

 

Πλκ έηβ β Νκλδ ηΫθαΝ λσφδηα : 

τηφπθαΝ η Ν Ϋλ υθ μΝ αΝ έ βΝ πκυΝ πλκ δηκτθΝ π λδ σ λκΝ κδΝ ΫφβίκδΝ έθαδΝ αΝ

αθγυΰδ δθΪΝ λσφδηαΝ σππμΝ πέ μ,Ν βΰαθβ ΫμΝ πα Ϊ μ,Ν ΰζυεΪΝ εαδΝ αυηαλδεΪ,Ν εαδΝ

απκφ τΰκυθΝ αΝζαξαθδεΪΝ,Ν κΝοΪλδΝεαδΝ αΝσ πλδα (Bargiota et al., 2013).  εσηβ,ΝβΝ

εα αθΪζπ βΝ ηβΝ αζεκκζκτξπθΝ πκ υθΝ εαδΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμΝ αεσηαΝ εαδΝ

αζεκκζκτξπθ,Ν κυμΝ κ βΰ έΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ ε θυθΝ γ ληέ πθ,Ν αλε υθΝ ζδπαλυθΝ εαδΝ

θα λέκυ, ξπλέμΝ δα λκφδεΪΝ κφΫζβΝ ΧΜoore, 2000). θαμΝ αεσηαΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ

πβλ Ϊα δΝ αλθβ δεΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ αεα ΪζζβζπθΝ ΰδαΝ κθΝ ΫφβίκΝ λκφέηπθΝ ,Ν έθαδΝ βΝ

υεκζέαΝ βθΝ τλ βΝΫ κδηκυΝφαΰβ κτ,ΝζσΰπΝ βμΝ υλ έαμΝτπαλιβμΝ αξυφαΰ έπθΝαζζΪΝ

εαδΝ αυ κηΪ πθΝ ηβξαθβηΪ πθΝ πυζβ βμΝ φαΰβ κτΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ εα αθΪζπ βΝ

π λδ σ λπθΝΰ υηΪ πθΝ ε σμΝ πδ δκτΝΧYannakoulia et al., 2004). 

 

υξθάΝεα αθΪζπ βΝηδελκΰ υηΪ πθΝ«snack» : 

ΣαΝ θαεΝαπκ ζκτθΝπ λέπκυ,Ν κΝζίΣΝ πθΝγ ληέ πθΝ βμΝ φβίδεάμΝ δα λκφάμέΝ θυΝ κΝ

εκζα δσΝαυ κτ δκΝ,Ν θΝ έθαδΝεαεάΝδ Ϋα,Ν αΝΰ τηα αΝπκυΝ πδζΫΰκθ αδΝ υθάγπμ,ΝσππμΝ

έθαδΝ αΝchips,Ν αΝηπδ εσ αΝεαδΝ αΝαθαουε δεΪΝ έθαδΝφ πξΪΝ Νγλ π δεΪΝ υ α δεΪ  

Χ Ϋλία εαδΝ υθέ, 2009). Ν Ϋζζ δοβΝ α ί έκυΝ εαδΝ δ άλκυΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ υξθάΝ

αθΪη αΝ αΝεκλέ δαΝ βμΝ φβίδεάμΝβζδεέαμέΝ 
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Μ δπηΫθβΝ δα λκφδεάΝΠλσ ζβοβΝ: 

τηφπθαΝ η Ν αλε ΫμΝ Ϋλ υθ μΝ η ΰΪζκΝ πκ κ σΝ πθΝ φάίπθΝ υθβγέακυθΝ θαΝ

εα αφ τΰκυθΝ Ν η δπηΫθβΝ γ ληδ δεάΝ πλσ ζβοβΝ λκφάμ,Ν ευλέπμΝ ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ θΝΝ

αδ γΪθκθ αδΝ υξαλδ βηΫθκδΝ η Ν βθΝ δεσθαΝ πκυΝ παλκυ δΪα δΝ κΝ υηαΝ κυμέΝ ΣκΝ

φαδθση θκΝαυ σ,Ν ηφαθέα δΝη ΰαζτ λβΝ υξθσ β αΝ ηφΪθδ βμΝ Νθ αλΪΝεκλέ δα εαδΝ

αγζβ Ϋμ,ΝεαδΝ πθΝ τκΝφτζπθ,ΝκδΝκπκέκδΝΝεαζκτθ αδΝθαΝαθ απκελδγκτθΝ Νπ λδκλδ ηκτμΝ

ίΪλκυμέ Π λέπκυΝ κΝιηΣΝ πθΝεκλδ δυθΝ κΝΓυηθΪ δκΝΫξκυθΝεΪθ δ,Ν κυζΪξδ κθΝΰδαΝ

ηέαΝφκλΪΝπλκ πΪγ δαΝαπυζ δαμΝίΪλκυμΝεαδΝ κΝζίΣΝαυ υθΝ έθαδΝ Ν έαδ αΝαθΪΝπΪ αΝ

δΰηά έ Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμ,Ν αΝ Ϊ κηαΝ αυ ΪΝ ,Ν κ βΰκτθ αδΝ αεσηαΝ εαδΝ Ν

παγκζκΰδεΫμΝεα α Ϊ δμΝσππμΝ έθαδΝβΝίκυζδηέαΝεαδΝβΝουξκΰ θάμΝαθκλ ιέαέΝΧΜoore, 

2000; Shepherd et al., 1996). 

 

ελαέ μΝ δα λκφδεΫμΝ πδζκΰΫμ: 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ φβί έαμ,Ν πκζζκέΝ θΫκδΝ δαηκλφυθκυθΝ δμΝ απσο δμΝ κυμΝ ΰδαΝ

δΪφκλαΝγΫηα αΝπκυΝ κυμΝαφκλκτθέΝ δΝεαδΝη Ν κΝφαΰβ σ,Ναθαπ τ κυθΝ βθΝαθΪΰεβΝ

θαΝ πλκ δκλέ κυθΝ πκδκΝ έθαδΝ αυ σΝ πκυΝ γ πλκτθΝ πμΝ βθΝ εαζτ λβΝ δα λκφδεάΝ

πδζκΰάέΝ υ υξυμΝ ΝπκζζΫμΝπ λδπ υ δμ,ΝκΝΫφβίκμΝηπκλ έΝθαΝκ βΰβγ έΝ Νδ δαέ λαΝ

α υθάγδ μΝ εαδΝ πδεέθ υθ μΝ δαδ β δεΫμΝ πδζκΰΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ζζκξ τκυθΝ εδθ τθκυμΝ

ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ κυμέΝ ΜέαΝ Ϋ κδαΝ υθάγ δαΝ έθαδΝ αυ άΝ βμΝ φυ κφαΰέαμέΝ ΤπΪλξκυθΝ

πκζζΫμΝ εα βΰκλέ μΝ φυ κφΪΰπθέΝ Ν Ϋζζ δοβΝ πλκ ε δεκτΝ ξ δα ηκτΝ απσΝ εΪπκδκθΝ

δ δεσ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ κΝ Ϊ κηκΝ πκυΝ βθΝ αεκζκυγ έΝ Ν Ϋζζ δοβΝ γλ π δευθΝ

υ α δευθ (Herbold et al., 2000; Donovan et al., 1995).  
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2. Π ΥΤ ΡΚΙ  

Ν παξυ αλεέαΝ έθαδΝ απσΝ δμΝ υξθσ λ μΝ εαδΝ υ εκζσ λ μΝ δα αλαξΫμΝ πκυ 

αθ δη ππέα δΝ βΝ δα λδεάΝ πλαε δεάέΝ Τπκζκΰέα αδΝ σ δ λιΝ εα κηητλδαΝ θάζδε μΝ δμΝ

Π Ν έθαδΝυπΫλίαλκδΝάΝπαξτ αλεκδ,Ν θυΝπαΰεκ ηέπμΝκδΝπαξτ αλεκδΝεαδΝυπΫλίαλκδΝ

υπκζκΰέακθ αδΝ ΝγίίΝεαδΝκίίΝ εα κηητλδα,Ναθ έ κδξαΝΧωoughlinΝetΝalέ,Νβί11Ψέ  βθΝ

ζζΪ α,Ν κΝ πλσίζβηαΝ έθαδΝ ιέ κυΝ κίαλσέΝτηφπθαΝη ΝηδαΝπλσ φα βΝη ζΫ βΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ Ια λδεάμΝ αδλ έαμΝ Παξυ αλεέαμΝ ΧKapantaisΝ etΝ alέ,Ν βίίζΨ,Ν Ν έΰηαΝ

17.γζ1Ν α σηπθΝ βζδεέαμΝ βί-ιίΝ υθΝ απ’Ν σζβΝ βθΝ ζζΪ α,Ν ίλΫγβε Ν σ δΝ κΝ βθΣΝ πθΝ

αθ λυθΝεαδΝ κΝ1κ,βΣΝ πθΝΰυθαδευθΝ έθαδΝπαξτ αλεκδέ 

 

Ν παξυ αλεέα,Ν πΫλξ αδΝ αθΝ υθΫπ δαΝ βμΝ υπΫλία βμΝ κυΝ θ λΰ δαεκτΝ δ καυΰέκυΝ

πκυΝ ξλ δΪα αδΝ κΝ εΪγ Ν κλΰαθδ ησμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ α κηδεΫμΝ κυΝ αθΪΰε μέΝ Ό αθΝ

υηίαέθ δΝαυ σ,ΝκΝκλΰαθδ ησμΝκ βΰ έ αδΝ Ναπκγάε υ βΝ βμΝπζ κθΪακυ αμΝ θΫλΰ δαμΝ

η Ν βΝηκλφάΝζέπκυμέΝ Νπαξυ αλεέαΝ υθ Ϋ αδΝ σ κΝη Ν βθΝυπ λπζα έαΝ κυΝζδπυ κυμΝ

δ κτΝ Χατιβ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ ζδπκευ ΪλπθΨ,Ν σ αθΝ ε βζυθ αδΝ εα ΪΝ βΝ θ αλάΝ

βζδεέαΝ σ κΝ εαδΝ η Ν υπ λ λκφέαΝ πθΝ ζδπκευ Ϊλπθ,Ν σ αθΝ ηφαθέα αδΝ η ΪΝ βθΝ

θβζδεέπ β (ηκεκίέ βμ,Ν1λλβΨέΝ 

 

ΣαΝ αέ δαΝ ατιβ βμΝ κυΝ ίΪλκυμ,Ν υθβγΫ λα,Ν έθαδΝ βΝ ζάοβΝ λκφάμΝ Ν πκ σ β αΝ

η ΰαζτ λβΝ απσΝ σ κΝ κδΝ φυ δκζκΰδεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ βΝ φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ

α σηκυΝ πδίΪζκυθ,ΝεαδΝπδκΝ πΪθδαΝβΝπαλκυ έαΝκληκθδευθ-η αίκζδευθΝθκ βηΪ πθ 

Χυπκγυλ κ δ δ ησμ,Ν υπκζ δ κυλΰέαΝ βμΝ υπσφυ βμ,Ν Ν τθ λκηκΝ Cushing) Χ βζέ βμ,Ν

1995)έΝ ΜΫ αΝ απσΝ πδ βηκθδεΫμΝ Ϋλ υθ μ,Ν Ϋξ δΝ δαπδ πγ έΝ σ δΝ κδΝ ευλδσ λκδΝ

παλΪΰκθ μΝ πκυΝ υθ ζκτθΝ βθΝ ε άζπ βΝ αΝ παξυ αλεέαμΝ έθαδΝ κδΝ ζαθγα ηΫθ μΝ

δαδ β δεΫμΝ πδζκΰΫμΝΝ κυΝα σηκυ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ τΰξλκθκμΝ λσπκμΝαπάμΝη Ν δμΝαζζαΰΫμΝ

πκυΝΫξ δΝ πδφΫλ δ ( ΫλίαΝεαδΝ υθέ, 2009). 
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2.1 Ολδ ησμΝΠαξυ αλεέαμ 

 

πσΝ κΝ1λζκΝκΝΠαΰεσ ηδκμΝΟλΰαθδ ησμΝΤΰ έαμΝ βθΝΫξ δΝ θ Ϊι δΝ κθ εα ΪζκΰκΝ πθΝ

παγά πθ σ αθΝεαδΝδ λτγβε ΝκΝΠαΰεσ ηδκμΝΟλΰαθδ ησμΝΤΰ έαμΝΧWώτΨΝεαδΝκΝκπκέκμΝ

βΝ υηπ λδΫζαί Ν βΝ δ γθάΝ Κα Ϊ αιβΝ Παγά πθΝ ΧInternational Classification of 

Diseases)έΝ ΧμΝ θσ κμΝ κλέα αδΝ εΪγ Ν εα Ϊ α βΝ πκυΝ η δυθ δΝ βθ πκδσ β αΝ εαδΝ βθΝ

πκ σ β αΝ βμΝαπάμέΝΓδαΝ κυμΝπαξτ αλεκυμ,ΝβΝπκδσ β α απάμΝ έθαδΝ αφυμΝη δπηΫθβΝ

αζζΪΝ εαδΝ υθ κησ λβ,Ν αφκτΝ ηφαθέακυθ υξθσ λαΝ πκζζΫμΝ εαδΝ βηαθ δεΫμΝ

πδπζκεΫμΝυΰ έαμ,Ν υΰελδθση θκδΝη ΝΪ κηα φυ δκζκΰδεκτΝίΪλκυμέΝ 

 

τηφπθαΝη Ν κθΝWώτΝπμΝπαξυ αλεέαΝκλέα αδΝβΝεα Ϊ α βΝβΝκπκέα ξαλαε βλέα αδΝ

απσΝπαγκζκΰδεΪΝαυιβηΫθβΝ θαπσγ βΝζέπκυμΝ κΝαθγλυπδθκΝ υηα,Ν Ν Ϋ κδκΝίαγησ,Ν

υ ΝθαΝαπκ ζ έΝεέθ υθκΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝα σηκυ. Τπ τγυθβΝ δα αλαξάΝ έθαδΝ κΝ

αθ πδγτηβ κΝγ δεσΝ θ λΰ δαεσΝδ κατΰδκΝεαδΝβΝατιβ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμέΝ ε σμΝ

απσΝ βθΝατιβ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμ,ΝβΝπ λέ δαΝ βμΝπκ σ β αμΝ κυΝ πηα δεκτΝ

ζέπκυμ,Ν υθ πΪΰ αδΝεαδΝπζάγκμΝουξκ πηα δευθΝεαδΝεκδθπθδευθΝ πδπ υ πθ (WHO, 

2000). Πλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝ υθάγβΝη αίκζδεάΝ δα αλαξάΝ πθΝ λδΰζυε λδ έπθΝεαδΝπδκΝ

υΰε ελδηΫθαΝ παλα βλ έ αδΝ ηδαΝ υπ λίκζδεάΝ υ υλ υ βΝ λδΰζυε λδ έπθΝ κθΝ

ζδπυ βΝδ σ,Νη Ν ζδεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝ βηαθ δεάΝατιβ βΝ κυΝ υθκζδεκτΝζέπκυμΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτέΝ Ν υ υλ υ βΝζέπκυμΝ κΝαθγλυπδθκΝ υηαΝπΫλαθΝ βμΝπκ σ β αμΝπκυΝ

έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝαληκθδεάΝ κυΝζ δ κυλΰέα,Νπλκεαζ έΝη αίκζδεΫμΝ δα αλαξΫμΝ

εαδΝαυιβηΫθβΝγθβ σ β αΝεαδΝθκ βλσ β αέ 

 

βέβΝΣτπκδΝπαξυ αλεέαμ 

 

   τηφπθαΝη Ν κθΝWHO κδΝ τπκδΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ 

ΣτπκμΝ ΙΝ παξυ αλεέαμ μΝ Υαλαε βλέα αδΝ απσΝ υπ λίκζδεάΝ υθκζδεάΝ ηΪααΝ πηα δεκτΝ

ζέπκυμ,Ν ξπλέμΝ δ δαέ λβΝ υΰεΫθ λπ βΝ Χ θαπσγ βΨΝ αυ κτΝ κυΝ ζέπκυμΝ Ν εΪπκδαΝ

υΰε ελδηΫθβΝπ λδκξάΝ κυΝ υηα κμέΝ 

 

ΣτπκμΝΙΙΝπαξυ αλεέαμ : Υαλαε βλέα αδΝαπσΝυπ λίκζδεάΝ θαπσγ βΝ κυΝζέπκυμΝ κθΝ

υπκ σλδκΝ δ σΝ κυΝ εκληκτ,Ν δ δαέ λαΝ βθΝ εκδζδαεάΝ ξυλαΝ Χαθ λδεσμΝ τπκμΝ

παξυ αλεέαμΨέ 
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ΣτπκμΝ ΙΙΙ παξυ αλεέαμ : Υαλαε βλέα αδΝ απσΝ υπ λίκζδεάΝ θαπσγ βΝ ζέπκυμΝ βθΝ

εκδζδαεάΝ πζαξθδεάΝ– θ κεκδζδαεάΝπ λδκξάΝΧεκδζδαεάΝ πζαξθδεάΝπαξυ αλεέαΨέ 

 

ΣτπκμΝ IV παξυ αλεέαμ : έθαδΝ βΝ ΰζκυ δαέκ–ηβλδαέαΝ παξυ αλεέαΝ εαδΝ παλα βλ έ αδ,Ν

ευλέπμ,Ν δμΝΰυθαέε μ. 

 

 βθΝ παλαεΪ πΝ δεσθα,Ν παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ πέπ αΝ παξυ αλεέαμΝ δμΝ υλππαρεΫμΝ

ξυλ μέ 

δεσθαΝ1έ1 πέπ αΝΠαξυ αλεέαμΝ δμΝ υλππαρεΫμΝξυλ μΝΧIτTό,ΝβίίλΨ . 

 

 

 ΟΝ έε βμΝΜΪααμΝ υηα κμΝ Χ έΜέΨΝ ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ θΝ γ πλ έ αδΝ κΝ πζΫκθΝ

αιδσπδ κμΝ έε βμΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ βμΝ παξυ αλεέαμ,Ν απκ ζ έΝ ΫθαΝ τξλβ κΝ

λσπκΝεα Ϊ αιβμΝ βμ,ΝΝ αΝ θάζδεαΝΪ κηα,ΝσππμΝφαέθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεα: 
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ΠέθαεαμΝ1έ2 Κα Ϊ αιβΝ κυΝπηα δεκτΝ ΪλκυμΝη ΝίΪ βΝ κΝ έΜέΝΝΧΝΙ ,Ν1λλκΨ. 

 

Κα Ϊ αιβΝ κυΝπηα δεκτΝ ΪλκυμΝη Ν
ίΪ βΝ κΝ έΜέ 

Υαλαε βλδ ησμΝ έΜέΝΧkgήm2
) 

ζζδπκίαλάμ < 18,5 

Φυ δκζκΰδεσμ 18,5 – 24,9 

ΤπΫλίαλκμ 25,0 – 29,9 

Παξυ αλεέαΝ1κυΝ αγηκτΝΧClass I) 30,0 – 34,9 

Παξυ αλεέαΝβκυΝ αγηκτΝΧωlassΝIIΨ 35,0-39,9 

Παξυ αλεέαΝγκυΝ αγηκτΝΧClass III) ≥Νζί,0 
 

 

ΟΝ έΜέ,Ν θΝ αθαΰθπλέα αδΝ απσΝ σζκυμΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝ πμΝ κΝ πζΫκθΝ αιδσπδ κμΝ

έε βμ παξυ αλεέαμ,Ν εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ φάίπθ,Ν Ν παλσζαΝ αυ ΪΝ κΝ βίίί,Ν κΝ

Cole εαδΝκδΝ υθ λΰΪ μΝ κυ,Ν βηδκτλΰβ αθΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝμ 

 

Πέθαεαμ 2.1 δ γθ έμΝκλδαεΫμΝ δηΫμΝ κυΝ ΜΝΰδαΝυπΫλίαλαΝεαδΝπαξτ αλεαΝαΰσλδαΝ

εαδΝεκλέ δαΝβζδεέαμΝ11-1κΝ υθΝ(Cole et al., 2000). 

ΛΙΚΙ  

ΧΫ βΨ 

ΓΟΡΙ  ΚΟΡΙΣΙ  

ΤΠ Ρ ΡΟΝ

kg/m
2
 

Π ΥΤ ΡΚΟ 

kg/m
2
 

ΤΠ Ρ ΡΟΝ

kg/m
2
 

Π ΥΤ ΡΚΟ 

kg/m
2
 

13 21,9-26,8 >26,8 22,6-27,8 >27,8 

14 22,6 - 27,6 >27,6 23,3-28,6 >28,6 

15 23,3-28,3 >28,3 23,9-29,1 >29,1 

16 23,9-28,9 >28,9 24,4-29,4 >29,4 

17 24,5-29,4 29,4 24,7-29,7 >29,7 

18 25,0-30,0 >30,0 25,0-30,0 >30,0 
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2.3 Κλέ δη μΝβζδεέ μ 

 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ απάμΝ κυΝ αθγλυπκυ,Ν υπΪλξκυθΝ εΪπκδ μΝ π λέκ κδΝ ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

γ πλκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ πδ άηκθ μΝ αλε ΪΝελέ δη μΝ ΰδαΝ βθΝ ηφΪθδ βΝπαξυ αλεέαμέΝ

υ σΝσηπμ,Ν θΝαπκεζ έ δΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝπαξυ αλεέαΝηπκλ έΝθαΝ ηφαθδ έΝ Νσζ μΝ

δμΝφΪ δμΝ βμΝαπάμΝ θσμΝα σηκυέΝ 

 

ΟδΝΝβζδεέ μΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝδ δαέ λαΝελέ δη μΝεαδΝξλ δΪα αδΝπλκ κξά έθαδμ 

αΨΝαπσΝ βθΝΰΫθθβ βΝ κυΝα σηκυΝηΫξλδΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ τ λκυΝΫ κυμ. 

ίΨΝαπσΝ βθΝαλξάΝ κυΝ λέ κυΝηΫξλδΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝσΰ κκυ. 

ΰΨΝαπσΝ βθΝαλξάΝ κυΝΫθα κυΝηΫξλδΝ κ ΫζκμΝ κυΝ π Ϋεα κυΝάΝ βθΝαλξά βμΝ φβί έαμ. 

ΨΝ απσΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ Ϋεα κυΝ λέ κυΝ άΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ φβί έαμ,Ν ηΫξλδΝ κ ΫζκμΝ βμΝ

φβί έαμέ 

 

Ν πλυ βΝπ λέκ κμΝ βμΝ απάμΝ κυΝα σηκυΝ θΝ έθαδΝ εαγκλδ δεάΝ ΰδαΝ κθ αλδγησΝ πθΝ

ζδπκευ ΪλπθΝΰδα έΝαυιΪθκθ αδΝφυ δκζκΰδεΪΝεαδΝαθΝυπΪλξ δ παξυ αλεέαΝαυ άΝ έθαδΝ

ηδε άέ 

Ν τ λβΝπ λέκ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ έθαδΝεαγκλδ δεάΝΰδαΝ βθΝη ζζκθ δεά δα άλβ βΝ κυΝ

αυιβηΫθκυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμέΝ βθΝπ λέκ κΝαυ ά παλα βλ έ αδΝαυιβηΫθβΝπαλαΰπΰάΝ

ζδπκευ Ϊλπθ,Νυπ λπζα δεάΝπαξυ αλεέα σ αθΝ κΝπαδ έΝυπ λ δ έα αδΝεαδΝηΪζδ αΝκΝ

αλδγησμΝ κυμΝπαλαηΫθ δΝ αγ λσμ εαδΝαλΰσ λαέΝΟλδ ηΫθκδΝ λ υθβ ΫμΝυπκ βλέακυθΝ

σ δΝ αΝ παδ δΪΝ πκυΝ υπάλιαθ παξτ αλεαΝ βθΝ βζδεέαΝ πθΝ β-κΝ ξλσθπθ,Ν ΫξκυθΝ βθΝ

πδγαθσ β αΝΫπμΝεαδΝκίΣ θαΝΰέθκυθΝπαξτ αλεκδΝ θάζδε μέ 

Ν λέ βΝπ λέκ κμΝ θΝπαλκυ δΪα δΝδ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝΰδα έΝ κΝπαδ έ υπ λ λΫφ δΝ αΝ

ζδπκετ αλαΝπκυΝ ξβηα έ βεαθΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπ λέκ κέ ΣΫζκμ,Ν βηαθ δεσΝλσζκΝ

παέα δΝβΝ φβίδεάΝβζδεέαΝΰδα έΝαυιΪθκθ αδΝ α ζδπκετ αλαΝ βηδκυλΰυθ αμΝηδαΝ υθκρεάΝ

εα Ϊ α βΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝεαδΝ βθΝυπσζκδπβΝαπάΝ κυΝα σηκυέ 

 

Μ ΪΝ βθΝ βζδεέαΝ πθΝ βηΝ ξλσθπθΝ βΝ παξυ αλεέαΝ έθαδΝ πΪθ α υπ λ λκφδεάμΝ ηκλφάμΝ

ΰδα έΝ θΝ υπΪλξ δΝ ΪζζβΝ ατιβ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθ ζδπκευ ΪλπθέΝ Ν παξυ αλεέαΝ

ζκδπσθΝ αυ άΝ έθαδΝ υεκζσ λκΝ θαΝ υπκξπλά δ απσΝ ε έθβΝ κυΝ θβζέεκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ

βθΝβζδεέαΝ πθΝβΝηΫξλδΝκΝ υθΝάΝεα ΪΝ βθ φβί έαΝά αθΝπαξτ αλεκμ (Alberga et al., 

2012; Summerton et al.,  2006). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alberga%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22461384
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βέ4ΝΠαλΪΰκθ μΝπαξυ αλεέαμ 

Ν παξυ αλεέαΝ πκζτΝ πΪθδαΝ κφ έζ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ Ν ΰ θ δεκτμ παλΪΰκθ μ. 

ξκυθΝεα αΰλαφ έΝ ζΪξδ μΝΰκθδ δαεΫμΝη αζζΪι δμ,ΝκδΝκπκέ μΝπλκεαζκτθΝ κίαλάμΝ

ηκλφάμΝ παξυ αλεέαέΝ  βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ π λδπ υ πθ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ

πκζυΰκθδ δαεάΝ δα αλαξά,Ν βΝ κπκέαΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν κυμΝ π λδίαζζκθ δεκτμΝ

παλΪΰκθ μ,ΝσππμΝβΝ δα λκφάΝπζκτ δαΝ  ζέπκμ,ΝβΝη δπηΫθβΝφυ δεάΝ λα βλδσ β α,Ν

φΫλ αδΝ θαΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋιαλ βΝ βμΝ παξυ αλεέαμΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μέΝΟδΝ

παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ Ν κηκδσ α βΝ εαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ

υθ ζκτθΝ βΝλτγηδ βΝ κυΝ Ν Ν έθαδΝπκδεέζκδ,Ν δ δαέ λαΝπκζτπζκεκδΝεαδΝ θΝΫξκυθΝ

δαζ υεαθγ έΝπζάλπμΝΧΚapantais et al., 2004).  

 

Ν ΫθαλιβΝ βμΝ παξυ αλεέαμΝ εα ΪΝ βθΝ παδ δεά,Ν φβίδεάΝ εαδΝ η φβίδεάΝ βζδεέαΝ

κθκηΪα αδΝπλυδηβΝάΝσοδηβΝΫθαλιβΝπαξυ αλεέαμ,ΝεαδΝαπκ ζ έΝ βηαθ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ

αθΪπ υιβμΝ δαφσλπθΝ παγά πθ,Ν σππμΝ κΝ  ,Ν βΝ υπΫλ α βΝ εαδΝ βΝ ωώϊέΝ Ν πλυδηβΝ

ΫθαλιβΝ βμΝ θσ κυΝ υθ Ϋ αδΝ Ϊη αΝ η Ν βΝ ίαλδΪΝ παξυ αλεέαΝ πθΝ θβζέεπθΝ εαδΝ

απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ παλΪΰκθ αΝ ξαηβζκτΝ πλκ σεδηκυΝ πδίέπ βμΝ πθΝ α γ θυθΝ

αυ υθέΝ Νη ζΫ βΝσurse’sΝώealthΝStudyΝΫ δι Νσ δΝΪθ λ μΝεαδΝΰυθαέε μΝπκυΝαπΫε β αθΝ

1ίΝkgΝίΪλκυμΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1κΝ υθ,Νπαλκυ δΪακυθΝαυιβηΫθκΝεέθ υθκΝγθβ σ β αμΝ

απσΝ εαλ δαΰΰ δαεάΝ θσ κέΝ ΟΝ εέθ υθκμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκμ,Ν σ κ υοβζσ λκμΝ έθαδΝ κΝ

αλξδεσμΝ έΜέΝΧAllison et al., 1999). 

 

Ν φβί έα,Ν έθαδΝηδαΝπ λέκ κμΝη Νη ΰΪζ μΝαζζαΰΫμΝ κΝ υηαΝ σ κΝ πθΝαΰκλδυθΝσ κΝ

εαδΝ πθΝεκλδ δυθ,ΝσπκυΝβΝφυ δκζκΰδεάΝπλέηαθ βΝπκυΝ υηίαέθ δ κΝ υηαΝ κυμ,Ν αΝ

πγ έΝθαΝαδ γΪθκθ αδΝΪίκζαΝη Ν δμΝαζζαΰΫμΝπκυΝπαλα βλκτθΝεαδΝίδυθκυθΝΧωhildΝStudyΝ

Center,  2002; αηέ κυ, 2013).  

 

ΤπΪλξκυθΝ δΪφκλκδΝ εκδθπθδεκέ,Ν πκζδ δ ηδεκέ,Ν ίδκζκΰδεκέΝ εαδΝ θ κπλκ ππδεκέΝ

παλΪΰκθ μ,ΝκδΝκπκέκδΝαυιΪθκυθΝ κΝλέ εκΝκΝΫφβίκμΝθαΝθδυγ δΝ υ αλΫ ε δαΝαπσΝ βθΝ

δεσθαΝ κυΝ υηα σμΝ κυ,Ναθ ιαλ ά πμΝ κυΝφτζκυΝ κυ (Presnell et al., 2004).     
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ΚκδθπθδεκέΝεαδΝΦυξκζκΰδεκέΝΝπαλΪΰκθ μΝ 

ΟδΝ εκδθπθδεκέ-πκζδ δ δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ δαησλφπ βμΝ πλκ τππθΝ υηα κμΝ έθαδΝ

ευλέπμΝβΝκδεκΰΫθ δα,Ν κΝεκδθπθδεσΝεαδΝφδζδεσΝπ λδίΪζζκθ,ΝαζζΪΝεαδΝ αΝηΫ αΝηααδεάμΝ

θβηΫλπ βμ ΧΜΜ ΨέΝ ΜΪζδ α,Ν αΝ ΜΜ Ν έθαδΝ έ πμΝ κΝ ία δεσ λκμΝ φκλΫαμΝ

δαησλφπ βμΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ πλκ τππθΝ υηα κμΝ εδΝ αυ σ,Ν ΰδα έΝ σ κΝ κΝ

κδεκΰ θ δαεσΝπ λδίΪζζκθ,Νσ κΝεαδΝ κΝφδζδεσΝεαδΝεκδθπθδεσΝπ λδίΪζζκθΝ έθαδΝ Ϋε μΝ

αζζΪΝ εαδΝ πκηπκέΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ πλκ τππθ,Ν εαδΝ αεσηαΝ εαδΝ ε έθκδΝ πβλ Ϊακθ αδΝ

Ϊη αΝαπσΝ αΝΜΜ έΝ υΝεαδΝαλε ΪΝξλσθδα,ΝπλκίΪζζ αδΝαπσΝ αΝΜΜ Ν αθΝδ αθδεσΝ

ΰυθαδε έκΝπλσ υπκΝ κΝπκζτΝζ π σΝάΝα τθα κΝ υηαΝΧύarner et al, 1986).  

 

ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ Ϊ βΝ πθΝΰυθαδευθΝθαΝα ξκζκτθ αδΝΫθ κθα η Ν

βθΝ ζευ δεσ β αΝ κυμ,Ν απσΝ βθΝ φβίδεάΝ αεσηβΝ βζδεέαΝ δμΝ κ βΰ έ,Ν εαγυμΝ

η ΰαζυθκυθ,ΝθαΝεα αθαζυθκυθΝπκζτΝξλσθκΝαζζΪΝεαδΝξλάηαΝΰδαΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυμέΝ Ν

δεαθκπκέβ βΝ πθΝ ΰυθαδευθΝ απσΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝ υηα σμΝ κυμΝ ίΫίαδα,Ν θΝ

πβλ Ϊα αδΝησθκΝαπσΝ αΝφυ δεΪΝ κυμΝξαλαε βλδ δεΪ,ΝαζζΪΝεαδΝαπσΝ κθΝ λσπκΝπκυΝ

δμΝ ίζΫπκυθΝ αΝ βηαθ δεΪΝ ΰδαΝ αυ ΫμΝ πλσ ππα,Ν σππμΝ ΰκθ έμ,Ν φέζκδ,Ν ταυΰκμΝ - 

τθ λκφκμΝΧΘ κ πλΪεβμ,Ν1λλλΨέ 

 

ΟδΝαζζαΰΫμΝεα ΪΝ βθΝ φβίδεάΝβζδεέα,Νκ βΰκτθΝ Νδ δαέ λαΝαλθβ δεΪΝ υθαδ γάηα α,Ν

δ δεΪΝ ΪθΝ κΝΪ κηκΝηπ δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ τΰελδ βμΝ βμΝπλκ ππδεάμΝ κυΝ δεσθαμΝ

υηα κμΝ η Ν αΝ πλσ υπαΝ υηα κμΝ πκυΝ πδίΪζζκυθΝ υΰε ελδηΫθαΝ εκδθπθδεΪΝ

λ σ υπαΝεαδΝ αΝηΫ αΝηααδεάμΝ πδεκδθπθέαμέΝΣσ ,Νηπκλ έΝθαΝκ βΰβγ έΝαεσηαΝεαδΝ

Ν αελαέ μΝ υηπ λδφκλΫμ,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ Ϋθ κθβΝ θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ πηα δεάΝ

Ϊ εβ β,Ν ηηκθάΝη Ναθκλγσ κι μΝ έαδ μΝα υθα έ ηα κμΝαζζΪΝεαδΝπκζζΫμΝφκλΫμΝ κθΝ

απκεζ δ ησΝ βμΝ λκφάμΝ Χϊavison et al, 2003; κτεαΝεαδΝ υθέ, 2005; Presnell et al, 

2004). 

 

 βΝ δ γθάΝ Ϋλ υθαΝ Ϋξ δΝ υλΫπμΝ η ζ βγ έΝ βΝ ξΫ βΝ βμΝ δεσθαμΝ υηα κμΝ η Ν βθΝ

παξυ αλεέαΝ εαδΝ δμΝ υηπ λδφκλΫμΝ υΰ έαμέΝ λ υθ μΝ έξθκυθΝ σ δΝ κδΝ ΫφβίκδΝ πκυΝ

αγζκτθ αδΝ έθαδΝπδκΝ δεαθκπκδβηΫθκδΝη Ν κΝ υηαΝ κυμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝηβΝαγζβ ΫμΝΝ

φάίκυμ (Hagger et al, 2001; Theodorakis et al, 2002;  Papacharisis et al, 2003). 
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πδπζΫκθ βηαθ δεκέ πλκ δαγ δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ υηπ λδφκλΪμΝ κδΝ κπκέκδ 

πλκ δαγΫ κυθΝ βθ παξυ αλεέαΝ έθαδμ 

τΰξλκθκμΝ λσπκμΝαπάμ :  

ΛσΰπΝ πθΝαζζαΰυθΝ κθΝ λσπκΝ απάμΝ πθΝαθγλυππθ,ΝβΝ απκυ έαΝ πδ δεκτΝφαΰβ κτΝ

ζσΰπΝ λΰα έαμΝ πθΝ ΰκθδυθΝ εαδΝ δ δεΪΝ βμΝ ηβ Ϋλαμ,Ν έθαδΝ ΫθαΝ πκζτ υθβγδ ηΫθκΝ

φαδθση θκ,Ν η Ν αλε ΪΝ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ κΝ παδ έΝ εαδΝ κθΝ ΫφβίκέΝ δ,Ν

αθαΰεΪα αδΝθαΝεα αφτΰ δΝ βθΝεα αθΪζπ βΝΰλάΰκλβμΝ λκφάμΝ τπκυΝ«fast food»έΝ Ν

εα αθΪζπ βΝ λκφέηπθΝ η Ν θ λΰ δαεάΝ πυεθσ β α,Ν υξθΪΝ υοβζάΝ Ν ζέπβΝ εαδΝ Ν

αΪξαλβ,Ν αζζΪΝ η Ν η δπηΫθκΝ σΰεκΝ κ βΰ έΝ Ν βηαθ δεάΝ ατιβ βΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝ

πλσ ζβοβμέΝ 

 

πκζτπλβΝαπκυ έαΝ πθΝ φάίπθΝαπσΝ κΝ πέ δμΝ 

ΛσΰπΝ ηαγβ δευθΝ υπκξλ υ πθΧσππμΝ φλκθ δ βλδαεΪΝ ηαγάηα αΨΝ κδΝ ΫφβίκδΝ

πγκτθ αδΝ Ν εα αθΪζπ βΝ Ϋ κδηπθΝ εαδΝ σξδΝ πδ δευθΝ ΰ υηΪ πθέΝ Ν υξθάΝ ζάοβΝ

πλσξ δλκυΝ φαΰβ κτΝ εαδΝ βΝ απυζ δαΝ πθΝ εαθκθδευθΝ ΰ υηΪ πθ,Ν η δυθκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝ κυΝα σηκυΝθαΝ υθ δ β κπκδά δΝαελδίυμΝ δμΝπκ σ β μΝ πθΝ λκφυθΝπκυΝ

ΫξκυθΝεα αθαζπγ έέ 

 

εαγδ δεάΝαπάμΝ 

ξ δΝ παλα βλβγ έΝ κλα άΝ η έπ β βμΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ πθΝ θ αλυθΝ α σηπθΝ

εαδΝ αθ έγ αΝ λκφάΝ πλκμΝ εαγδ δεΫμΝ ηκλφΫμΝ ουξαΰπΰέαμΝ σππμΝ βζ ε λκθδεΪΝ

παδξθέ δαέ 

 

εα αθΪζπ βΝαζεκσζμΝΝ 

Ν φβί έαΝ έθαδΝβΝπ λέκ κμΝ βμΝαπάμΝ κυΝα σηκυΝπκυΝ υξθΪΝι εδθΪ δΝθαΝεα αθαζυθ δΝ

αζεκσζέΝΣκΝαζεκσζ,Νσηπμ,ΝπλκΪΰ δΝ βθΝατιβ βΝ κυΝίΪλκυμ,ΝπαλΫξκθ αμΝη ΰΪζαΝπκ ΪΝ

θΫλΰ δαμΝ ΝηδελσΝσΰεκΝπκ κτέΝ εσηα,Ν έθαδΝπδγαθσΝθαΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝσλ ιβΝεαδΝθαΝ

ξΪθ αδΝβΝαέ γβ βΝ κυΝηΫ λκυΝ(Summerton et al, 2005). 
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2.5 πδπ υ δμΝπαξυ αλεέαμ 

ΟδΝ υθΫπ δ μΝ βμΝ παξυ αλεέαμΝ βθΝ υΰ έαΝ έθαδΝ πκδεέζ μ,Ν εαδ π λδζαηίΪθκυθΝ απσΝ

αυιβηΫθκΝ εέθ υθκΝ πλσπλκυΝ γαθΪ κυΝ ΫπμΝ αλε Ϋμ,Ν ηβ γαθα βφσλ μ,Ν αζζΪΝ κίαλΫμΝ

εα α Ϊ δμ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ αλθβ δεΫμΝ υθΫπ δ μΝ βθ πκδσ β αΝ απάμΝ ΧWHO, 2000). 

πΫλξκθ αδΝ σ κΝζσΰπΝηβξαθδευθΝ πδ λΪ πθΝ αΝσλΰαθαΝεαδΝ κΝ υηαΝΰ θδεσ λα,Ν

σ κΝ εαδΝ ζσΰπΝ πθΝ αυιβηΫθπθΝ η αίκζδευθ δα αλαξυθΝ κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ εαδΝ κδΝ

υξθσ λ μΝ υθΫπ δΫμΝ βμέ Μ αφλΪακθ αμΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝαθαφκλΪΝ κυΝΠέΟέΤΝΰδαΝ

βθΝ παξυ αλεέαΝ κ βίίί,Ν κδΝ Κα δζΪηπλκμΝ εαδΝ Σ έΰεκμΝ αθαφΫλκυθΝ πμΝ

βηαθ δεσ λβΝηαελκπλσγ ηβ υθΫπ δαΝ βμΝπαδ δεάμΝπαξυ αλεέαμ,Ν βθΝ δα άλβ βΝ

βμ εα ΪΝ βθΝ θάζδεκΝαπά,Νη  σζκυμΝ κυμΝ υθκ κτμΝεδθ τθκυμΝΰδαΝ βθΝυΰ έαέ 

 

ΠαλαεΪ πΝ έθκθ αδΝ πδΰλαηηα δεΪΝκδΝ βηαθ δεσ λ μΝαπσΝαυ ΫμμΝΝ 

Μ αίκζδεΫμΝ πδπ υ δμ 

   ΟδΝη αίκζδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ναπκ ζκτθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝεαδΝσξδΝ βθΝ

αδ έαΝπκυΝ βθΝπλκεΪζ έΝ πδΰλαηηα δεΪ,Νπ λδζαηίΪθκυθΝ βΝη έπ βΝ βμΝαθκξάμΝ βΝ

ΰζυεσαβ,Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ δθ κυζέθβμΝ κΝ πζΪ ηα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ

υαδ γβ έαμΝ πθΝ υπκ κξΫπθΝ βθΝ δθ κυζέθβέΝ πδπζΫκθ,Ν αΝ πέπ αΝ πθΝ

λδΰζυε λδ έπθ,Ν βμΝ ξκζβ λσζβμΝεαδΝ κυΝκυλδεκτΝκιΫκμ,ΝαυιΪθκθ αδΝ κΝπζΪ ηα,Ν

εαδΝκηκέπμΝαυιΪθ αδΝεαδΝβΝπκ σ β αΝ πθΝεκλ δεκ δ υθΝ αΝκτλαέΝ 

πδπ υ δμΝ κΝεαλ δαΰΰ δαεσΝ τ βηα 

ΟδΝ πδπ υ δμΝ βμΝ φβίδεάμΝ εαδΝ παδ δεάμΝ παξυ αλεέαμΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η  

εαλ δαΰΰ δαεΪΝθκ άηα αΝ έθαδΝβΝυπΫλ α β,ΝβΝ υ ζδπδ αδηέα,ΝβΝυπ λξκζβ λδθαδηέα, 

βΝαθ έ α βΝ βθΝδθ κυζέθβ,ΝβΝ φαθδαέαΝθσ κμ,Ν αΝαΰΰ δαεΪΝ ΰε φαζδεΪΝ π δ σ δα 

εαδΝβΝτπαλιβΝεδλ υθέ 

 

πδπ υ δμΝ κΝάπαλΝ 

 δμΝ βπα δεΫμΝ δα αλαξΫμΝ αθάεκυθΝ κΝ ζδπυ μΝ άπαλΝ εαδΝ βΝ ξκζκζδγέα β,Ν θυΝ δμΝ

ΰα λδεΫμΝ δα αλαξΫμΝβΝΰα λκκδ κφαΰδεάΝπαζδθ λσηβ βέΝ 
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Ολγκπ δεΫμΝ πδπ υ δμ 

υ ΫμΝ π λδζαηίΪθκυθΝ βθΝ κ καλγλέ δ α,Ν βθΝ Ν κυλδεάΝ αλγλέ δ αΝ εαδΝ βθΝ

υπ λκυλδξαδηέαέΝ εσηα,Ν Ν βθΝ κζέ γβ βΝ βμΝ ε φαζάμΝ βμΝ ηβλδαέαμΝ πέφυ βμ,Ν βθΝ

κ καλγλέ δ α,Ν βΝ λαδίκΰκθέα ΧΰδαΝ αΝ παδ δΪΨΝ εαδΝ βΝ αυιβηΫθβΝ υαδ γβ έαΝ Ν

δα λΫηηα αΝ κυΝα λαΰΪζκυΝΧYanovski, 2001). 

 

 

Άζζ μΝ πδπζκεΫμΝ 

 αεξαλυ βμΝ δαίά βμΝ τπκυΝΙΙ 

 Παγά δμΝ βμΝξκζβ σξκυΝετ πμ 

 θαπθ υ δεΫμΝ δα αλαξΫμ ΧυπθδεάΝΪπθκδαΨ 

 ΚαλεέθκυΝ κυΝπαξΫκμΝ θ ΫλκυΝεαδΝ κυΝηα κτΝ 

  πδ έθπ βΝ κυΝαθκ κπκδβ δεκτΝ υ άηα κμ 

 Φ υ κ-σΰεκδΝ κυΝ ΰε φΪζκυ 

  δμΝ ΰυθαέε μΝ μΝ Τπ λ λέξπ β,Ν δα αλαξΫμΝ ηηάθκυΝ λτ πμ,Ν πδπζκεΫμΝ εα ΪΝ

βθΝετβ βΝ 

 εηά 

(Nestle,1987;  αηπΫζαμ, 2003; ζ υγ λέκυ, 2010; ΚαθαεΪ et al, 2008). 

 

ΦυξκεκδθπθδεΫμΝ πδπ υ δμΝ βμΝπαξυ αλεέαμ 

θΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝπαλαζ έπκθ αδΝκδΝ βηαθ δεσ α μΝ πδπ υ δμΝ βθΝουξκζκΰέαΝ

πθΝ παξτ αλεπθΝ α σηπθ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ κυμΝ βηδκυλΰ έΝ εαδΝ πλκίζάηα αΝ βΝ

ξΫ βΝ κυμΝ η Ν κθΝ εκδθπθδεσΝ κυμΝ π λέΰυλκέΝ ΣαΝ παξτ αλεαΝ παδ δΪΝ εαδΝ Ϋφβίκδ,Ν

απκ ζκτθΝ υξθΪΝ γτηα αΝ βμΝ Ϋηπλαε βμΝ Ϋζζ δοβμΝ αθκξάμΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ κυμΝ

π λδίΪζζκθ κμ,Ν εφλΪ δμΝ βμΝ κπκέαμΝ απκ ζκτθΝ λΪ δμΝ σππμΝ βΝ πλκ ππδεάΝ

ΰ ζδκπκέβ β,Ν βΝ εκδθπθδεάΝ απσλλδοβ,Ν εαδΝ βΝ η λκζβπ δεάΝ αθ δη υπδ άΝ κυμέΝ υξθΪΝ

πγκτθ αδΝαπσΝ βθΝεκδθπθέαΝ,Ν Ναθ παλεάΝουξκεκδθπθδεάΝ λα βλδκπκέβ β,ΝξαηβζάΝ

εκδθπθδεσ β αΝ εαδΝ εαεά αεα βηαρεάΝ απσ κ βέΝ πκηκθυθκθ αδΝ εαδΝ απκλλέπ κυθΝ

κπκδα άπκ Ν υηη κξάΝ Ν εκδθπθδεΫμΝ λΪ δμΝ εαδΝ έθαδΝ τθβγ μΝ αΝ Ϊ κηαΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ σμΝ κυμΝ εαδΝ ευλέπμΝ κδΝ υθκηάζδεκέΝ κυμ,Ν θαΝ απκε κτθΝ πδγ δεάΝ

υηπ λδφκλΪέΝ 

ΣαΝ παλαπΪθπΝ ΫξκυθΝ αθΝ υθΫπ δαΝ αζζαΰΫμΝ κθΝ π λδεσΝ εσ ηκΝ κυΝ ΫφβίκυΝ

α σηκυΝ η Ν τΰξλκθ μΝ η ζΫ μΝ θαΝ απκ δεθτκυθΝ ηδαΝ αγ λΪΝ αλθβ δεά υ ξΫ δ βΝ
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η αιτΝ αυιβηΫθκυΝ ίΪλκυμΝ υηα κμΝ εαδΝ αυ κ ε έηβ βμΝ άΝ δεσθαμΝ ΰδαΝ κ υηαέΝ

Παξτ αλεκδΝ ΫφβίκδΝ η Ν η δπηΫθαΝ πέπ α αυ κ ε έηβ βμΝ Ϋ διαθΝ βηαθ δεΪΝ

υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εα ΪγζδοβμΝ εαδΝ θ υλδεσ β αμΝ εαδΝ ά αθΝ πδκΝ πδλλ π έμΝ κΝ θαΝ

υδκγ ά κυθΝ πδεέθ υθ μΝ υθάγ δ μ,Ν σππμΝ εΪπθδ ηαΝ εαδΝ εα αθΪζπ βΝ αζεκσζΝ

(Fonseca et al., 2005; Nestle, 1987). 

 

ΟδεκθκηδεΫμΝ πδπ υ δμΝπαξυ αλεέαμ 

 

ΟΝ υθ ξυμΝαυιαθση θκμΝ πδπκζα ησμΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ υθκ τ αδΝαπσΝ βθΝατιβ β 

βμΝ υξθσ β αμΝ δ αΰπΰυθΝ αΝ θκ κεκη έαΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝεαδΝ γ λαπ έαΝσξδΝ

σ κΝ βμΝ έ δαμΝ βμΝ παξυ αλεέαμΝ πμΝ θσ κυ,Ν αζζΪΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ αΝ θκ άηα αΝ πκυΝ

υθκ τκυθΝαυ άέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ έθαδΝηέαΝ βηαθ δεάΝ πδίΪλυθ βΝ κθ κδεκθκηδεσΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ γθδεκτΝ υ άηα κμΝ Τΰ έαμΝ βμΝ εΪ κ Ν ξυλαμέΝ ΣκΝ δα λδεσΝ

εσ κμΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ παξυ αλεέαΝ δαελέθ αδΝ κΝ Ϊη κΝ εαδΝ κΝ Ϋηη κΝ

(Wolf et al., 1998) : 

 

 Άη κΝδα λδεσΝεσ κμ : π λδζαηίΪθ δΝ κΝεσ κμΝ βμΝπλσζβοβμ,Ν δΪΰθπ βμ, 

       γ λαπ έαμΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝεαγυμΝεαδΝ πθΝθσ πθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ναυ ά. 

 

 ηη κΝ δα λδεσΝ εσ κμ: π λδζαηίΪθ δΝ κΝ εσ κμΝ θκ βλσ β αμΝ εαδΝ

γθβ δησ β αμέ  

 

 

Kσ κμΝ θκ βλσ β αμ :  αιέαΝ κυΝ δ κ άηα κμΝ πκυΝ ξΪθ αδΝ απσ η δπηΫθβΝ

παλαΰπΰδεσ β α,Νπ λδκλδ ηΫθβΝ λα βλδσ β αΝεαδΝαπκυ έαΝαπσΝ βθΝ λΰα έαέ 

 

Kσ κμΝ γθβ δησ β αμ :  αιέαΝ κυΝ η ζζκθ δεκτΝ δ κ άηα κμΝ πκυΝ ξΪθ αδ ζσΰπ 

πλσπλκυ γαθΪ κυ (Wolf et al., 1998; Thompson et al., 1999). 
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τηφπθαΝ η Ν αη λδεαθδεάΝ η ζΫ βΝ η Ν κδξ έαΝ απσΝ βθΝ εedical Expenditure Panel 

SurveyΝ ΧεϋPSΨΝ κΝ 1λλ9,Ν κΝ γθδεσΝ εσ κμΝ ΰδαΝ δμΝ Π Ν πκυΝ απκ σγβε Ν σ κΝ Ν

υπΫλίαλκυμΝΧ ΜΙΝβη-29,9 kg/m2ΨΝσ κΝεαδΝ Νπαξτ αλεκυμΝΧ ΜΙΝ≥γίΝkgήm2Ψ,Νά αθΝ

κΝ λ,1ΣΝ πθΝ υθκζδευθΝ δα λδευθΝ απαθυθΝ ΰδαΝ ε έθβΝ βθΝ ξλκθδΪ,Ν αΝ κπκέαΝ

υπκζκΰέ βεαθΝ α 78,ηΝ δ εα κηητλδα $έΝ ΣκΝ 2001 κΝ πκ σΝ αυ σΝ αυιάγβε Ν αΝ

92,θΝ δ εα κηητλδα $ ΰδαΝ κθΝ έ δκΝ εκπσέΝτηφπθαΝη Ν βθΝπλκκπ δεάΝη ζΫ βΝ πθΝ

Thompson et al. κΝ βίί1 δμΝ Π ,Ν δαπδ υγβε Ν σ δΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν Ϊ κηαΝ

φυ δκζκΰδεκτΝίΪλκυμΝΧ ΜΙΝβί,0-24,9 kg/m2Ψ,Ν αΝπαξτ αλεαΝΪ κηαΝΧ ΜΙΝ≥γίΝkgήm2) 

έξαθΝγθΣΝπ λδ σ λαΝ ά δαΝΫικ αΝΰδαΝπ λέγαζοβΝ θυΝ αΝυπΫλίαλαΝΧ ΜΙΝβη-29,9 

kg/m2ΨΝ1ίΣΝπ λδ σ λαΝ Ν τΰελδ βΝη Ναυ ΪΝ ΰδαΝ αΝΪ κηαΝφυ δκζκΰδεκτΝίΪλκυμΝ

(Thompson et al., 2001). 

 

λ υθ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ β,Ν Ϋ διαθΝ σ δΝ κ Ϊη κΝ δα λδεσΝ

εσ κμΝΰδαΝ βθΝπαξυ αλεέαΝευηαδθσ αθΝ κΝβ-ζΣΝ κυΝ γθδεκτ πλκςπκζκΰδ ηκτΝΰδαΝ

δμΝ δα λδεΫμΝ απΪθ μέΝΣκΝ τθκζκΝ κυΝΪη κυΝεαδΝΫηη κυΝδα λδεκτΝεσ κυμΝΰδαΝ βθΝ

παξυ αλεέαΝ κΝβίίβΝΰδαΝ1ηΝξυλ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝπκυΝά αθΝηΫζβΝ πλδθΝ κΝ

βίίζ,Νυπκζκΰέ βε Ν αΝγβέκΝ δ εα κηητλδαΝ€Νπ λέπκυέΝ θαμΝαπσΝ κυμΝευλδσ λκυμΝ

ζσΰκυμΝ ΰδαΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ δα λδευθΝ απαθυθΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ

παξυ αλεέαμ,Ν έθαδΝ εαδΝ βΝ αυιβηΫθβΝ υθ αΰκΰλΪφβ βΝ φαληΪεπθΝ πκυΝ υηίΪζζκυθΝ

βθΝαθ δη υπδ άΝ βμΝΧWώτ, 2002). 
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3. Ι ΣΡΟΦΙΚ Ν Π ΙΣ  ΙΝ Φ ΧΝΝ ΝΘΡ ΠΣΙΚ ΝΤΣ ΣΙΚ  

ΟδΝ δα λκφδεΫμΝ απαδ ά δμΝ πθΝ θΫπθΝ πβλ Ϊακθ αδΝ ευλέπμΝ απσΝ βθΝ «Ϋιαλ β»Ν

αθΪπ υιβμΝπκυΝ υηίαέθ δΝ βθΝ φβί έαέΝ ΝβζδεδαεάΝπ λέκ κμΝΝσπκυΝβΝαθΪπ υιβΝ έθαδΝ

δ δαέ λαΝ αυιβηΫθβΝ έθαδΝ η αιτΝ 11Ν εαδΝ 1ηΝ υθΝ α εκλέ δαΝ Ν εαδΝ 1γΝ η Ν 1θΝ αΝ

αΰσλδαέΝ Ν δα λκφάΝ βθΝ φβίδεάΝβζδεέαΝπλΫπ δΝθαΝεαζτπ δΝ δμΝΝαυιβηΫθ μΝαθΪΰε μΝ

κυΝ φάίκυ,Ν εαδΝ δμΝ Ν αθΪΰε μΝ ΰδαΝ γλ π δεΪΝ υ α δεΪ,Ν κδΝ κπκέ μΝ δαφΫλκυθΝΝ

ιαδλ δεΪΝη αιτΝ πθΝβη λυθέΝ δΝ ,ΝεΪπκδ μΝ ζζ έο δμΝάΝυπ λίκζδεΫμΝπλκ ζάο δμΝ

βΝηδαΝηΫλα,ΝηπκλκτθΝθαΝαθ δ αγηέ κυθΝ βθΝ πκηΫθβΝ κθΝ φβίδεσΝκλΰαθδ ησέΝΟδΝ

δαφκλκπκδά δμΝ αυ Ϋμ,Ν Ν παλκυ δΪακθ αδΝ εαδΝ αθΪη αΝ αΝ τκΝ φτζα,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ

κφ έζ αδΝ δμΝδ δαδ λσ β μ  πκυΝΫξ δΝ κΝεΪγ Νφτζκ (Gregory et al., 2000). 

 

3.1 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Ν θΫλΰ δα 

ΟδΝγ ληδ δεΫμΝαθΪΰε μΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ φβί έαμΝ έθαδΝαλε ΪΝ

αυιβηΫθ μΝ βθΝπ λέκ κΝαυ άΝεαδΝευηαέθκθ αδΝπ λέπκυΝη αιτΝβέίίί-2.200 kcal ΰδαΝ αΝ

εκλέ δαΝεαδΝβέβίί-2.500 Kcal ΰδαΝ αΝαΰσλδαέΝΛσΰπΝ κυΝσ δΝβΝγ ληδ δεάΝπλσ ζβοβΝ

ΰδαΝ αΝ αΰσλδαΝ έθαδΝ σ κΝ υοβζά,Ν έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ εα αθαζυθκυθΝ δμΝ απαλαέ β μΝ

πκ σ β μΝ πθΝπ λδ σ λπθΝγλ π δευθΝ υ α δευθ,ΝαθΝεαδΝκδΝηπκλ έΝκδΝ δα λκφδεΫμΝ

κυμΝ υθάγ δ μΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ κδΝ π σ λ μέΝ ΣαΝ εκλέ δαΝ ΫξκυθΝ η ΰαζτ λ μΝ

υ εκζέ μΝ βθΝ απσε β βΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ ίδ αηδθυθΝ εαδΝ η αζζδευθΝ κδξ έπθΝ

ηΫ αΝ αΝσλδαΝ πθΝ πδ λ πκηΫθπθΝγ ληέ πθΝ κυμΝεαδΝ κΝπλσίζβηαΝαυ σΝη ΰ γτθ αδΝ

η Ν κΝ κηΫθκΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝεκλδ δυθΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝίΪλκυμΝ κυμΝΧMoore, 

2000). 

Ν υθκζδεάΝβη λά δαΝαπαέ β βΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ δΪφκλκυμΝπαλΪΰκθ μΝσππμΝβΝβζδεέα, 

κΝφτζκ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ,Ν κΝτοκμΝ,Ν κΝίΪλκμΝεαδΝβΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ φάίκυΝ

εαδΝ κΝ ία δεσμΝ η αίκζδεσμΝ λυγησμΝ έΝ ΟΝ ία δεσμΝ η αίκζδ ησμΝ έθαδΝ θΪΝ

υθ ηΫθκμΝη Ν κΝπκ κ σΝ βμΝΪζδπβμΝηΪααμέΝΟδΝ θ λΰ δαεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝαΰκλδυθΝ

υπ λ λκτθΝ πθΝεκλδ δυθΝ δσ δΝίδυθκυθΝ αξτ λ μΝη αίκζΫμΝ βθΝαθΪπ υιάΝ κυμέΝ

 κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝαπκ υπυθ αδΝβΝ ε έηβ βΝ πθΝ θ λΰ δαευθΝαπαδ ά πθΝΰδαΝ

φάίκυμΝβζδεέαμΝ1β-1κΝ υθΝ,Ν Ν λέαΝ πέπ αΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝΧBritten et al., 

2006). 
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ΠέθαεαμΝ3.1 θ λΰ δαεΫμΝαπαδ ά δμΝ ΝkcalήβηΫλα  (Britten et al., 2006). 

ζδεέα 

(Ϋ β) 

Καγδ δεάΩΩ 

ΧΘάζυΨ 

ΜΫ λδαΝ

λα έΩΩΩΝ

ΧΘάζυΨ 

Μ ΰΪζβΝ

λα έΩΩΩΩΝ

ΧΘάζυΨ 

Καγδ δεάΝ

λα έ**  

ΧΪλλ θΨ 

ΜΫ λδαΝ

λα έΩΩΩΝ

ΧΪλλ θΨ 

Μ ΰΪζβΝ

λα έΩΩΩΩΝ

ΧΪλλ θΨ 

12 1800 2200 2400 1600 2000 2200 

13 2000 2200 2600 1600 2000 2200 

14 2000 2400 2800 1800 2000 2400 

15 2200 2600 3000 1800 2000 2400 

16 2400 2800 3200 1800 2000 2400 

17 2400 2800 3200 1800 2000 2400 

18 2400 2800 3200 1800 2000 2400 

 

ΩΣαΝ πέπ αΝαυ ΪΝία έακθ αδΝ Ν ε δηά δμΝ πθΝαθαΰευθΝ θΫλΰ δαμΝαπσΝ βθΝΫεγ βΝ

ΰδαΝ δμΝ υθδ υη θ μΝ βη λά δ μΝ πλκ ζάο δμΝ κυΝ Ιθ δ κτ κΝ Ια λδεάμΝ κΝ βίίβ,Ν

υπκζκΰδαση θαΝη ΝίΪ βΝ κΝφτζκ,Ν βθΝβζδεέαΝεαδΝ κΝ πέπ κΝ λα βλδσ β αμΝ ΝΪ κηαΝ

η Ν υΰε ελδηΫθκΝηΫΰ γκμΝαθαφκλΪμέ “ΜΫΰ γκμΝαθαφκλΪμ”, η ΝίΪ βΝ κυ IOM, έθαδΝ

κΝη αέκΝίΪλκμΝεαδΝ κΝη αέκΝτοκμΝΰδαΝβζδεέ μΝηΫξλδΝ1κΝξλκθυθέ 

ΩΩΝ Νεαγδ δεάΝ λα βλδσ β αΝπ λδζαηίΪθ δΝΫθαΝαπζσΝ λσπκΝ απάμΝη ΝηδαΝ ζαφλδΪΝ

πηα δεάΝ λα βλδσ β αέ 

ΩΩΩ Ν ηΫ λδαΝ λα βλδσ β αΝ π λδζαηίΪθ δΝ ε σμΝ βμΝ εαγβη λδθάμΝ ζαφλδΪμΝ

πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝπκυΝδ κ υθαη έΝη Νπ λπΪ βηαΝβ,ηΝ

ΫπμΝηΝξδζδση λαΝη Ν αξτ β αΝη-6,5 km/h. 

ΩΩΩΩΝ Ν λα άλδαΝ π λδζαηίΪθ δΝ ε σμΝ βμΝ εαγβη λδθάμΝ ζαφλδΪμΝ λα βλδσ β αμΝ

εαδΝπ λπΪ βηαΝηΝξδζδκηΫ λπθΝη Ν αξτ β α. 
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3.2. δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νυ α Ϊθγλαε μ 

ΟδΝ υ α Ϊθγλαε μΝ απκ ζκτθΝ βθΝ ευλδσ λβΝ πβΰάΝ θΫλΰ δαμΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ

κλΰαθδ ηκτέΝ Ν υΰεΫθ λπ βΝ βμΝ ΰζυεσαβμΝ κΝ αέηαΝ ,Ν αυιΪθ αδΝ η ΪΝ βθΝ πΫοβΝ

λκφέηπθΝπκυΝπ λδΫξκυθΝυ α ΪθγλαεαέΝ ΪθΝΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝυ α αθγλΪεπθΝ έθαδΝ

αυιβηΫθβ,Ν ΫθαΝ πκ κ σΝ βμΝ απκίΪζζ αδΝ απσΝ αΝ κτλα,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ υηίαέθ δΝ

πΪθδα,ΝζσΰπΝΝ κυΝσ δΝβΝπ λέ δαΝ βμΝΰζυεσαβμΝαπκγβε τ αδΝ κΝάπαλΝη Ν βΝηκλφάΝ

κυΝΰζυεκΰσθκυέΝΜ ΰΪζβΝεα αθΪζπ βΝ αεξΪλπθΝΫξ δ πμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝη α λκπάΝ

κυμΝ ΝζέπκμΝΧΜπσ εκμ,ΝβίίζΨέΝΟδΝΫφβίκδΝ,ΝΫξκυθΝπαλσηκδ μΝ θ λΰ δαεΫμΝαπαδ ά δμΝ

Νυ α Ϊθγλαεα,Νη Ν κυμΝ θάζδε μ,Νη Νπκ κ σΝηί-ηηΣΝ πθΝβη λά δπθΝγ ληδ δευθΝ

αθαΰευθέΝ  βθΝ εαγβη λδθάΝ κυμΝ δα λκφά,Ν πλΫπ δΝ θαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ

τθγ κδΝ υ α Ϊθγλαε μΝ ΧοπηέΝ κζδεάμΝ Ϊζ βμ,Ν ηαεαλσθδαΝ ,Ν λταδΨΝ κδΝ κπκέκδΝ πκυΝ

π λδΫξκυθΝ φυ δεΫμΝ έθ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υηίΪζκυθΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

θ ΫλκυΝεαδΝ θ έθκυθΝ κΝαέ γβηαΝ κυΝεκλ ηκτΝΧ αηπΫζαμ,ΝβίίγΨέ 

 

ΠέθαεαμΝγ.2 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νυ α Ϊθγλαε μ ΧΙΟΜ,Νβί1ί) .  

ζδεέα (Ϋ β) 

Τ α Ϊθγλαε μΝ  

ΣΝ υθκζδεάμΝ

θΫλΰ δαμ 

RDA υ α αθγλΪεπθΝ

ΙΟΜ (gήβηΫλαΨ 
Φυ δεΫμΝέθ μΩ 

Θάζυ 

9-13  45-65% 130 22 g 

14-18  45-65% 130 25 g 

Άλλ θ 

9-13  45-65% 130 25 g 

14-18  45-65% 130 31 g 

 

*14 g αθΪΝ1.000 kcal  
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3.3 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νπλπ θ μ 

ΟδΝ πλπ θ μΝ απκ ζκτθΝ αΝ κηδεΪΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ υ α δεΪΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ κυΝ

υηα κμέΝ ΟδΝ πλπ θ μΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ αΝ αηδθκιΫα,Ν η λδεΪΝ εΝ πθΝ κπκέπθΝ

κθκηΪακθ αδ «απαλαέ β α»Ν εαδ κΝ κλΰαθδ ησμΝ πλΫπ δΝ κππ άπκ Ν θαΝ αΝ

πλκ ζαηίΪθ δΝ ιπΰ θυμΝηΫ πΝ βμΝ δα λκφάμ,ΝεαγυμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ αΝ υθγΫ δΝαπσΝ

ησθκμΝ κυέΝ υ ΪΝ έθαδΝ θθδΪΝ κθΝ αλδγησΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ αμ ίαζέθβ,Ν ζ υεέθβ, 

δ κζ υεέθβ,Ν αλΰδθέθβ,Ν η γ δκθέθβ,Ν δ δ έθβ,Ν ζυ έθβ,Ν φαδθυζαζαθέθβ,Ν λυπ κφΪθβΝ

ΧΚυλαθΪμ,Ν βί11ΨέΝ ΥπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ υπ λεα αθΪζπ βΝ πλπ ρθυθ,Ν κΝ ΫφβίκμΝ γαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ εα αθαζυθ δΝ πλπ θ μΝ υοβζάμΝ ίδκζκΰδεάμΝ αιέαμΝ σππμΝ οΪλδα,Ν αυΰΪΝ εαδΝ

ΰαζαε κεκηδεΪΝΰδαΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝεαζτο δΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυέΝ πδπζΫκθ,Ν δμΝ υ δεκτΝ

τπκυΝ εκδθπθέ μ,Ν βΝ η δπηΫθβΝ πλσ ζβοβΝ πλπ θβμΝ θΝ απκ ζ έΝ υξθσΝ πλσίζβηα,Ν

ε σμΝ απσΝ κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμΝ φυ κφΪΰπθΝ φάίπθΝ άΝ φάίπθΝ πκυΝ αεκζκυγκτθΝ

ιαθ ζβ δεΫμ,Νπ λδκλδ δεΫμΝ έαδ μ ΧΝ αηπΫζαμ, 2003;  Siantz et al., 2010).  

 

ΠέθαεαμΝγ.3 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νπλπ θ μ ΧΙΟΜ,Νβί1ίΨ. 

ζδεέαΧΫ βΨΠλπ θ μ (g/βηΫλαΨ 

Θάζυ 

9-13 34 

14-18 46 

Άλλ θ 

9-13 34 

14-18 52 

 

3.4 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νζέπβ 

ΣαΝαπζκτ λαΝζδπέ δαΝ έθαδΝ αΝζδπαλΪΝκιΫαΝεαδΝ αιδθκηκτθ αδΝπμΝπλκμΝ κΝηΫΰ γκμΝΝ

εαδΝ κΝ ίαγησΝ αεκλ σ β αμέΝ ΤπΪλξκυθΝ αΝ εκλ ηΫθαΝ ζδπαλΪΝ κιΫαΝ ΧSόχΨ,Ν αΝ

ηκθκαεσλ αΝ ζδπαλΪΝ κιΫαΝ ΧεUόχΨΝ εαδΝ αΝ πκζυαεσλ αΝ ζδπαλΪΝ κιΫαΝ ΧPUόχΨέ 

πσΝ αΝπκζυαεσλ αΝζδπαλΪΝκιΫαΝδ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθ,Ν δα λκφδεΪΝπαλκυ δΪακυθΝ

αΝπ-γΝεαδΝπ-θΝζδπαλΪΝκιΫαΝΧΚυλαθΪμ,Νβί11ΨέΝ Νπλσ ζβοβΝζέπκυμΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ

ΰδαΝ κΝΫφβίκΝΪ κηκέΝΣαΝζέπβΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝπμΝπβΰάΝ θΫλΰ δαμ,Ν θυΝ αΝ
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απαλαέ β αΝζδπαλΪΝκιΫαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ ζαηίΪθκθ αδΝηΫ πΝ βμΝ έαδ αμέΝΣαΝ λσφδηαΝ

αΝκπκέαΝ έθαδΝπζκτ δαΝ ΝζέπβΝΧζδπαλΪΝοΪλδα,ΝελΫαμΝεαδΝΰαζαε κεκηδεΪΨ,Νπ λδΫξκυθΝ

ίδ αηέθ μΝεαδΝαθσλΰαθαΝ κδξ έαΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβ,ΝσππμΝ έθαδΝβΝίδ αηέθβΝ

1β,ΝκδΝζδπκ δαζυ ΫμΝίδ αηέθ μ,ΝεαδΝ αΝαθσλΰαθαΝ κδξ έαέΝ 

ΣαΝ ζδπαλΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαζτπ κυθΝ κΝ γίΣΝ πθΝ βη λά δπθΝ πλκ ζαηίαθκηΫθπθΝ

γ ληέ πθ,Ν η Ν κΝ εκλ ηΫθκΝ ζέπκμΝ ΧζέπκμΝ ελΫα κμ- ζέπκμΝ ΰαζαε κεκηδευθΨΝ θαΝ

εαζτπ δΝ ζδΰσ λκΝ απσΝ κΝ 1ίΣΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ αυ άμέΝ ΣκΝ ζέπκμΝ βμΝ λκφάμΝ έθαδΝ

απαλαέ β κ,Ν αζζΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ ζαηίΪθ αδΝ Ν δ κλλκπβηΫθ μΝ πκ σ β μΝ ΰδα έΝ

δαφκλ δεΪΝΝ αΝΪ κηαΝηπκλ έΝθαΝκ βΰβγκτθΝ Νπλκίζάηα αΝπαξυ αλεέαμ (Petrie et 

al., 2004). 

 

ΠέθαεαμΝ3.4 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νζέπβ (ΙΟΜ,Νβί1ί). 

ζδεέα ΧΫ βΨ Λδθκζ θδεσΝκιτΝΧΣkcal) α- ζδθ ζαρεσΝκιτ (%kcal) 

Θάζυ 

9-13 10 g (5-10% kcal) 1,0 g (0,6-1,2% kcal) 

14-18 11 g (5-10% kcal) 1,1 g (0,6-1,2% kcal) 

Άλλ θ 

9-13 12 g (5-10% kcal) 1,2 g (0,6-1,2% kcal) 

14-18 16 g (5-10% kcal) 1,6 g (0,6-1,2% kcal) 

 

3.5 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νίδ αηέθ μ 

ΟδΝ ίδ αηέθ μΝ έθαδΝ κλΰαθδεΫμΝ κυ έ μΝ απαλαέ β μΝ ΰδαΝ βΝ π άΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

κλΰαθδ ηκτέΝ υ Ϋμ,Ν ξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ εα βΰκλέ μ,Ν δμΝ υ α κ δαζυ ΫμΝ εαδΝ δμΝ

ζδπκ δαζυ ΫμέΝΡυγηέακυθΝ δμΝ δΪφκλ μΝαθ δ λΪ δμΝ κυΝη αίκζδ ηκτΝ θυΝ α ζέπβ, κδ 

υ α Ϊθγλαε μ εαδΝ κδΝ πλπ θ μ,Ν ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ πλυ βΝ τζβΝ αυ υθΝ πθΝ

αθ δ λΪ πθέΝ Ό αθΝ ηδαΝ ίδ αηέθβΝ ίλέ ε αδΝ Ν Ϋζζ δοβ,Ν κδΝ δ δεΫμΝ η αίκζδεΫμΝ

λΰα έ μΝ αηα κτθΝεαδΝηπκλ έΝ θαΝαζζΪι δΝβΝ Νη αίκζδεάΝ δ κλλκπέαΝ κυΝ υηα κμέ 

(Fragakis et al., 2007)  

ΟδΝαπαδ ά δμΝ Νίδ αηέθ μΝεα ΪΝ βθΝ φβί έαΝαυιΪθκθ αδέΝΛσΰπΝ βμΝ τθγ βμΝθΫπθΝ

δ υθΝεα ΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝκΝκλΰαθδ ησμΝξλ δΪα αδΝ παλεάΝπλσ ζβοβΝίδ αηέθβμΝ θ,Ν

ίδ αηέθβμΝ 1βΝ εαδΝ φκζδεκτΝ κιΫκμέΝ Ν ίδ αηέθβ θ Χπυλδ κιέθβΨ,Ν Ν παέα δΝ βηαθ δεσΝ
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λσζκΝ κΝ η αίκζδ ησ πθΝ πλπ ρθυθΝ εαδΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ θΫλΰ δαμ,Ν κΝ

η αίκζδ ησΝ πθΝζδπυθ,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝε θ λδεκτΝθ υλδεκτΝ υ άηα κμέΝ θυΝβΝ

ίδ αηέθβΝ ψ1β ΧευαθκεκίαζαηέθβΨ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υθ δ φΫλ δΝ γ δεΪΝ θΪθ δαΝ βθΝ

ηφΪθδ βΝ βμΝ κ κπσλπ βμ (Stabler et al.,Ν βίίθΨέΝ ΣκΝ φκζδεσΝ κιτ,Ν έθαδΝ ηδαΝ

απαλαέ β βΝίδ αηέθβ,ΝβΝκπκέαΝ θΝ υθ έγ αδΝαπσΝ κθΝαθγλυπδθκΝκλΰαθδ µσΝεαδΝΰδ’Ν

αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαµίΪθ αδΝ µ Ν κΝ φαΰβ σέΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βθΝ πλσζβοβΝ

υΰΰ θυθΝαθπµαζδυθΝαπσΝ κΝε θ λδεσΝθ υλδεσΝ τ βµαέΝ Νίδ αηέθβΝ , υηίΪζζ δΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ ηίλτκυΝ εαδΝ πθΝ κ υθ,Ν βθΝ σλα β,Ν κΝ ξβηα δ ησΝ θΫπθΝ

ευ Ϊλπθ,Ν βθΝ σλ ιβ,Ν βΝ ΰ τ β,Ν βθΝ αεκά,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ κυΝ

πΫληα κμέΝ θΝ ζβφγ έΝ Ν υπ λίκζδεάΝπκ σ β αΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ κιδεσ β α,Ν

δσ δΝ υ πλ τ Ν κΝάπαλέΝ Ν παλεάμΝπλσ ζβοβΝίδ αηέθβμΝϊΝάΝβΝ τθγ άΝ βμΝ κΝ

υηαΝπαλκυ έαΝάζδκυ,Ν έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝαθΪπ υιβΝ πθΝκ υθ,ΝσππμΝ

εαδΝ βΝ παλεάμΝ πλσ ζβοβΝίδ αηδθυθΝ Ν εαδΝ ,Ν ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝευ ΪλπθΝ κΝ

υηα (Weaver, 2008).  Νσ δΝαφκλΪΝ βθΝίδ αηέθβΝΚ,Ναυ άΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ κθΝ

εα ΪζζβζκΝ ξβηα δ ησΝ πθΝκ υθΝεαδΝ βθΝπάιβΝ κυΝαέηα κμέ 

 

ΟδΝ υ Ϊ δμΝΰδαΝ δμΝαπαδ ά δμΝ Νίδ αηέθ μΝχ,Νϋ,Νω,ΝψθΝεαδΝφκζδεσΝκιτΝ έθαδΝέ δ μΝ

η Ναυ ΫμΝ πθΝ θβζέεπθ (IOM, 2010). ΜδαΝ δα λκφάΝπκυΝπλκ έ δΝπκ κ σΝζέπκυμΝ

ηδελσ λκΝ κυΝ γίΣΝ πθΝ βη λά δπθΝ γ ληέ πθ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ Ν αθ παλεάΝ

πλσ ζβοβΝ ζδπκ δαζυ υθΝ Ν ίδ αηδθυθΝ εαδΝ απαλαέ β πθΝ ζδπαλυθΝ κιΫπθΝ εαδΝ ΪλαΝ Ν

πλκίζάηα αΝαθΪπ υιβμ (Siantz et al.,  2010) 

ΠέθαεαμΝ3.5 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νζδπκ δαζυ ΫμΝίδ αηέθ μ  ΧΙΟΜ,Νβί1ίΨ. 

ζδεέα ΧΫ βΨ 
δ αηέθβΝ  

Χηg/ βηΫλα) 

δ αηέθβΝK 

(mg/ βηΫλα) 

δ αηέθβΝD 

Χηg/βηΫλα) 

δ αηέθβΝ  

(mg/ βηΫλα) 

Θάζυ 

9-13 600 60 15 11 

14-18 700 75 15 15 

Άλλ θ 

9-13 600 60 15 11 

14-18 900 75 15 15 
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Πέθαεαμ 3.6 δα λκφδεΫμΝ απαδ ά δμΝ Ν υ α κ δαζυ ΫμΝ ίδ αηέθ μ 

Χ 1, θ, 1β,ΦκζδεσΝκιτΨ  ΧΙΟΜ,Νβί1ίΨ. 

ζδεέα (Ϋ β) 
δ αηέθβΝ 1 

(mg/βηΫλα) 

δ αηέθβΝ θ 

(mg/βηΫλα) 

δ αηέθβΝ 1β 

(ηg/βηΫλα) 

ΦκζδεσΝκιτ 

(ηg/βηΫλα) 

Θάζυ 

9-13 0,9 1,0 1,8 300 

14-18 1 1,2 2,4 400 

Άλλ θ 

9-13 0,9 1 1,8 300 

14-18 1,2 1,3 2,4 400 

 

3.6 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ Νθ λσ 

 EFSA ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ ηέαΝ ηΫ βΝ φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ εαδΝ ηΫ λδ μΝ

γ ληκελα έ μΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαγσλδ Ν βμΝ δαδ β δεΫμΝ δηΫμΝ αθαφκλΪμΝ ΧϊRVΨ ΰδαΝ

βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝ υθκζδεκτΝθ λκτΝΧαπσΝ αΝπλκ ζαηίαθση θαΝυΰλΪΝεαδΝ κΝθ λσΝ πθΝ

λκφέηπθΨέΝΟδΝ ΫφβίκδΝ πΪθπΝαπσΝ 1ζΝ ξλκθυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ ζαηίΪθκυθΝ βθΝ έ δαΝ

πκ σ β αΝ θ λκτΝ σππμΝ κδΝ θάζδε μ, βζα άΝ ΰδαΝ Ϊθ λαΝ θάζδεαΝ έθαδΝ β,ηΝ ζέ λαΝ

βη λβ έπμΝεαδΝΰδαΝ θάζδε μΝΰυθαέε μΝ έθαδΝ αΝβΝζέ λαΝβη λβ έπμ (EFSA,  2010). 

3.7 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ ΝαθσλΰαθαΝ κδξ έαΝΧηΫ αζζαΨ 

Κα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝηΫΰδ βμΝ αξτ β αμΝαθΪπ υιβμ,ΝκδΝ ΫφβίκδΝ ΫξκυθΝαθΪΰεβΝαπσΝ

η ΰΪζ μΝπλκ ζάο δμΝγλ π δευθΝ υ α δευθέΝ υ ΫμΝπλΫπ δΝθαΝεαγκλέακθ αδΝΫ δΝυ Ν

θαΝ πδ υξγ έΝ ΫθαμΝ δεαθκπκδβ δεσμΝ λυγησμΝ ατιβ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ αζζΪΝ εαδΝ θαΝ

δα βλβγ έΝΫθαΝδ αθδεσΝ πέπ κΝυΰ έαμέΝ    

ίΫ δκ 

 Νκ δεάΝαθΪπ υιβΝαπαδ έΝ βθΝαυιβηΫθβΝεα αθΪζπ βΝα ί έκυ,Νη ΝηέαΝRDA πθΝ

1300 mg  βη λβ έπμέΝ ΝαθΪπ υιβΝεαδΝβΝΫθαλιβΝ βμΝ ηηάθκυΝλτ πμΝ αΝεκλέ δα,Ν

πλκεαζ έΝατιβ βΝ πθΝαθαΰευθΝ Ν έ βλκέΝ ΝRDA ΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ φάίκυμΝ έθαδΝκ-

15  mg βη λβ έπμέΝ ΣαΝ θαεΝ πκυΝ έθαδΝ υοβζΪΝ δμΝ πλκ δηά δμΝ πθΝ φάίπθ,Ν εα ΪΝ

εαθσθα,Ν έθαδΝ ξαηβζΪΝ Ν έ βλκΝ εαδΝ α ίΫ δκ.  Ν αυ άθΝ βθΝ βζδεέα,Ν κΝ ζίΣΝ κυΝ

α ί έκυΝ υ πλ τ αδΝ κΝ υηαέΝ (Moore, 2000)έ Ν αθ παλεάμΝ υΰεΫθ λπ βΝ βμΝ
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ίδ αηέθβμΝD κθΝκλΰαθδ ησΝκ βΰ έΝ Νη δπηΫθβΝαπκλλσφβ βΝα ί έκυΝ,ΝπκυΝη Ν βΝ

δλΪΝ β,Ν ΪθΝ έθαδΝ κίαλάμΝ ηκλφάμ,Ν κ βΰ έΝ Ν λαξέ δ αΝ αΝ παδ δΪ (Australian 

Advisory Panel, 2003). 

έ βλκμ 

ΟΝ έ βλκμΝαθάε δΝ αΝη αζζδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝεαδΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ αΝ

πζΫκθΝ βηαθ δεΪέΝ Ν Ν δ βλκπ θδεάΝ αθαδηέα,Ν η Ν αέ δαΝ Ν βΝ η δπηΫθβΝ πλσ ζβοβΝ άΝ βΝ

αυιβηΫθβΝ απυζ δαΝ δ άλκυΝ απκ ζ έΝ βθΝ πδκΝ υξθΪΝ ηφαθδαση θβΝ δα λκφδεάΝ

Ϋζζ δοβΝ Ν θ αλΪ Ϊ κηαέΝ ΟδΝ κηΪ μΝ πκυΝ δα λΫξκυθΝ η ΰαζτ λκΝ εέθ υθκΝ θαΝ

ηφαθέ κυθ δ βλκπ θδεάΝ αθαδηέαΝ έθαδΝ κδΝ εκπΫζ μΝ Ν βζδεέαΝ σοδηβμΝ φβί έαμ,Ν κδ 

Ϋΰευ μΝΫφβί μΝεαδΝκδΝΫφβί μΝαγζά λδ μ,ΝζσΰπΝ πθΝαυιβηΫθπθΝαθαΰευθ Ν έ βλκΝάΝ

βμΝξαηβζάμΝ δαδ β δεάμΝπλσ ζβοβμέΝ 

Ν αθαδηέαΝ η δυθ δΝ βθ δεαθσ β αΝ εαδΝ αθ κξάΝ ΰδαΝ φυ δεάΝ λα βλδσ β α,Ν

παλ ηπκ έα δΝ β λτγηδ βΝ βμΝγ ληκελα έαμΝ κυΝ υηα κμ,Νη δυθ δΝ βθΝαθ έ α βΝ δμ 

ζκδηυι δμΝ εαδΝ Ν πλκξπλβηΫθκΝ Ϊ δκ,Ν η δυθ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ πλκ κξάμ εαδΝ

υΰεΫθ λπ βμέΝΓδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝαθαδηέαμ,ΝπΫλαΝαπσ ε υΪ ηα αΝ δ άλκυ,Ν

υ άθ αδΝ βΝ ατιβ βΝ βμΝ πλσ ζβοβμΝ απδευθ πβΰυθΝ δ άλκυΝ εαδΝ ευλέπμΝ εσεεδθκυΝ

ελΫα κμέ  

ΟδΝΫφβίκδΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ υΪζπ κδΝ βθΝαθαδηέα,ΝζσΰπΝ κυΝαυιβηΫθκυΝσΰεκυΝαέηα κμΝ

εαδΝ βμΝαυιβηΫθβμΝηυρεάμΝηΪααμΝ κυμΝεα ΪΝ βθΝαθΪπ υιβέΝΣαΝπαλαπΪθπ,ΝαυιΪθκυθΝ

βθΝαθΪΰεβΝΰδαΝ έ βλκ,Νυ ΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝαδηκ φαδλέθβ,ΝβΝ λυγλΪΝξλπ δεάΝ κυΝ

αέηα κμ,Ν πκυΝ η αφΫλ δΝ κιυΰσθκΝ εαδΝ βΝ ξ δεάΝ ηυκ φαδλέθβΝ κυμΝ ηυμέΝ δ δεάΝ

π λέπ π βΝ απκ ζκτθΝ αΝ ΫφβίαΝ εκλέ δα,Ν αΝ κπκέαΝ ζσΰπΝ βμΝ ηηβθαλξάμ,Ν ΫξκυθΝ

δ δαέ λαΝ αυιβηΫθ μΝ απαδ ά δμΝ Ν απκλλκφά δηκΝ έ βλκΝ (Rocket et al. 1997; 

αηπΫζαμ, 2003; Spear, 2002). 

 

Μαΰθά δκ 

TκΝηαΰθά δκ,Ν έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝ βηαθ δεΪΝηΫ αζζαΝ κυΝαθγλυπδθκυΝκλΰαθδ ηκτέΝ

έθαδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝ βθΝεαζάΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝΫξ δΝπκζζΫμΝζ δ κυλΰδεΫμΝ

δ δσ β μΝ η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδΝ κδΝ αεσζκυγ μμΝ θέ ξυ βΝ κυΝ αθκ κπκδβ δεκτΝ

υ άηα κμ,Ν ξ έα αδΝ η Νί ζ έπ βΝ πθΝ πδπΫ πθΝ αεξΪλκυΝ κΝαέηα,Ν υηη Ϋξ δΝ

βΝ η Ϊ κ βΝ πθΝ θ υλδευθΝ λ γδ ηΪ πθ,Ν ίκβγΪ δΝ βΝ π άΝ απκλλσφβ βΝ κυΝ

α ί έκυ (Britton et al., 1994) 
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Φυ φκλκμ 

Πλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝγλ π δεσΝ υ α δεσΝπκυΝ πδ ζ έΝπκζτΝ βηαθ δεΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ κΝ

υηαέΝ θάε δΝ αΝη αζζδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝαθγλυπδθκυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝ έθαδΝΝ κηδεσΝ

υ α δεσΝ πθΝ κ υθΝ εαδΝ πθΝ κθ δυθέ ΣoΝ κηΣΝ Ν κυΝ φπ φσλκυΝ κυΝ υηα κμ,Ν

ίλέ ε αδΝ Ναπκγβε υηΫθκΝ αΝκ ΪέΝ πέ βμΝπ λδΫξ αδΝεαδΝ έθαδΝαπαλαέ β κμΝΰδαΝ κΝ

ξβηα δ ησΝ πθΝ η ηίλαθυθΝ πθΝ ευ Ϊλπθ,Ν κυΝ ϊσχ,Ν βθΝ δ κλλκπέαΝ υΰλυθΝ κΝ

υηαΝεαδΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ θΫλΰ δαμ (Greger et al., 1978). 

 

ΠέθαεαμΝγ.7 δα λκφδεΫμΝαπαδ ά δμΝ ΝαθσλΰαθαΝ κδξ έα ΧΙΟΜ,Νβί1ίΨ. 

ζδεέα 
ίΫ δκΝ

(mgήβηΫλαΨ 

έ βλκμ 

(mgήβηΫλαΨ 

Μαΰθά δκ 

(mgήβηΫλαΨ 

Φυ φκλκμ 

(mgήβηΫλαΨ 

Θάζυ 

9-13 1300 8 240 1250 

14-18 1300 15 410 1250 

Άλλ θ 

9-13 1300 8 240 1250 

4-18 1300 11 360 1250 
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4. Ρ ΤΝ  

λ υθαΝ ΪιδαΝ αθαφκλΪμΝ έθαδΝ βΝώϋδϋσχΝSTUDY (Healthy Lifestyle in Europe by 

σutritionΝ inΝ χdolescenceΨ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ βε Ν κΝ βίίκέ τηφπθαΝ η Ν κθΝ

υθ κθδ άΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αιδσπδ βΝ απ δεσθδ βΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ βμΝ

υΰ έαμΝ πθΝ φάίπθΝ βμΝ υλυπβμ,Νβ κπκέαΝαθαζτγβε Νη ΝεκδθάΝη γκ κζκΰέαΝ Ν ΫεαΝ

δαφκλ δεΫμΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μ,Ν η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ εαδΝ βΝ ζζΪ αέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ

ώϋδϋσχ,ΝΝη ζ ΪΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝγέίίίΝ φάίπθΝαπσΝ1γΝΫπμΝ1ιΝ υθέΝ 

εκπσμΝ βμ,Ν έθαδΝθαΝ ξβηα έ δΝ βθΝπδκΝκζκεζβλπηΫθβΝηΫξλδΝ δεσθαΝΰδαΝ βθΝυΰ έα,Ν

βΝ δα λκφά,Ν βΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝ βΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ φάίπθέΝΜ αιτΝ πθΝ

υλβηΪ πθΝ βμΝΫλ υθαμΝΝ έθαδΝππμΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ κΝβίΣΝ φάίπθΝ βθΝ υλυπβ,Ν

έθαδΝ υπΫλίαλκδΝ άΝ παξτ αλεκδΝ εαδΝ ζΪξδ κδΝ αεκζκυγκτθΝ π άΝ δα λκφά,Ν

ζαηίΪθκθ αμΝ δμΝ υθδ υη θ μΝπκ σ β μΝφλκτ πθΝεαδΝζαξαθδευθ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ

πλυ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ κυΝ υλππαρεκτΝαυ κτΝΫλΰκυέ 

 πσΝ κυμΝ φάίκυμΝπκυΝ υηη έξαθΝ βθΝΫλ υθα,Ν κΝβιΣΝ πθΝαΰκλδυθΝεαδΝ κΝβίΣΝ

πθΝ εκλδ δυθΝ ίλΫγβεαθΝ θαΝ έθαδΝ έ Ν υπΫλίαλαΝ έ Ν παξτ αλεαέΝ ΜδαΝ απσΝ δμΝ

ία δεσ λ μΝαδ έ μΝΰδΥΝαυ σΝ έθαδΝβΝΫζζ δοβΝ πηα δεάμΝΪ εβ βμ,ΝεαγυμΝησθκΝ κΝηκΣΝ

πθΝαΰκλδυθΝεΪθκυθΝεΪπκδαΝηΫ λδαΝάΝΫθ κθβΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝΰδαΝθίΝζ π ΪΝ

βθΝβηΫλα,Ν θυΝ α εκλέ δα κΝπκ κ σΝαυ σΝπΫφ δΝ κΝγ1Σέ 

Ό κθΝαφκλΪΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ κυμΝ υθάγ δ μ,ΝκδΝ υλππαέκδΝ ΫφβίκδΝφαέθ αδΝσ δΝ θΝ

λΫφκθ αδΝ π ΪέΝ ΜσθκΝ κΝ 1γΣΝ εα αθαζυθκυθΝ κυζΪξδ κθΝ βίίΝ ΰλαηηΪλδαΝ

ζαξαθδεΪΝ βθΝβηΫλαΝεαδΝησθκΝ κΝ1θΣΝ λυθ Ν κυζΪξδ κθΝ τκΝφλκτ αέΝ θ έγ α,ΝβΝ

δα λκφάΝ κυμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝη ΰΪζκΝπκ κ σΝζδπαλυθΝΧπ λδ σ λκΝαπσΝγηΣΝ βμΝ

υθκζδεάμΝ γ ληδ δεάμΝ πλσ ζβοβμΨέΝ Χ σ κ,Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ ξ δεάμΝ θβηΫλπ βμΝ θΝ

φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝκΝζσΰκμΝ ΰδΥΝ αυ ΫμΝ δμΝίζαί λΫμΝ υθάγ δ μμΝ κΝθβΣΝ πθΝεκλδ δυθΝ

πκυΝ υηη έξαθΝ βθΝΫλ υθαΝ πΫ διαθΝεαζάΝΰθυ βΝ πθΝία δευθΝαλξυθΝ βμΝ π άμΝ

δα λκφάμ,ΝπαλσζκΝπκυΝ θΝ δμΝ φαλησακυθΝ βθΝεαγβη λδθάΝ κυμΝαπάέ 

 η ζΫ βΝ πθΝΓ θθβηα ΪΝεαδΝ υθέΝπκυΝΫΰδθ Ν κΝβίίι, έξ ΝπμΝ εκπσΝ βθΝεα αΰλαφάΝ

εαδΝαπκ έηβ βΝ πθΝαθαΰευθΝ κυΝ φβίδεκτΝπζβγυ ηκτΝπλκε δηΫθκυΝ βΝ υθΫξ δαΝθαΝ

πδζ ΰ έΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ πλσΰλαηηαΝ ΰπΰάμΝ Τΰ έαμΝ ΰδαΝ φαληκΰάΝ κυΝ Ν ξκζδεάΝ

ηκθΪ αέ 

http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=73586
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 κΝ πζαέ δκΝ βμΝ η ζΫ βμ,Ν πλαΰηα κπκδάγβε Ν Ϋλ υθαΝ Ν ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ

θδαέκυΝ Λυε έκυ,Ν α δεάμΝ π λδκξάμ,Ν 15-1κΝ υθ,Ν η Ν ξλά βΝ αγηδ ηΫθκυΝ

λπ βηα κζκΰέκυ,Νυ ΝθαΝεα αΰλαφκτθΝεαδΝθαΝ ε δηβγκτθΝ υηπ λδφκλΫμΝεδθ τθκυΝ

σππμΝεΪπθδ ηαΝεαδΝζαθγα ηΫθ μΝ δα λκφδεΫμΝ πδζκΰΫμέΝ 

Ν δα λκφά,ΝΰδαΝ κΝκίΣΝαυ υθ υ λ έΝ ΝζαξαθδεΪ,Νφλκτ αΝεαδΝΰΪζαΝεαδΝβΝφυ δεάΝ

λα βλδσ β α έθαδΝαθ παλεάμΝΧγιΣΨέΝΜ ΝίΪ βΝ κθΝ έε βΝΜΪααμΝυηα κμΝΧ ΜΨ,Ν

πκυΝπλκετπ δΝαπσΝ δμΝ βζυ δμΝ κυμ,ΝκδΝθΫκδΝ κυΝπζβγυ ηκτΝπκυΝη ζ άγβε ,ΝαθΝεαδΝ

ΫξκυθΝ φυ δκζκΰδεσΝ πηα δεσΝ ίΪλκμΝ Χιθ,βΣΨΝ εαδΝ ησθκΝ κΝ 1η,λΣΝ ίλέ ε αδΝ η Ν

υπ λίΪζζκθΝ πηα δεσΝ ίΪλκμ,Ν π λδΰλΪφκυθ κΝ αυ σΝ κυμΝ πμΝ υπΫλίαλκΝ ΧζβΣΨΝ εαδΝ

πδγυηκτθΝθαΝξΪ κυθΝίΪλκμΝΧζλΣΨ. 

ΜέαΝ αεσηαΝ Ϋλ υθα,Ν έθαδΝ αυ άΝ πθΝ Bargiota et al. βμΝ κπκέαμΝ κΝ εκπσμΝ ά αθ θαΝ

εαγκλδ κτθΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ φάίπθΝ

πκυΝακυθΝ Ναΰλκ δεΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝθαΝ θ κπέ κυθΝκδΝ δαδ β δεΫμΝ κυμΝ πδζκΰΫμ.  

ΝΫλ υθαΝαφκλΪΝ υξαέκΝ έΰηαΝγκβΝ φάίπθ,ΝβζδεέαμΝ1β-1κΝ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝακτ αθ Ν

ηδαΝ ζζβθδεάΝ αΰλκ δεάΝ π λδκξάέΝ Ν εα αθΪζπ βΝ λκφάμΝ ε δηάγβε Ν απσΝ ΫθαΝ βηδΝ -

πκ κ δεσΝ λπ βηα κζσΰδκΝ υξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝ λκφέηπθΝεαδΝβΝ δ λ τθβ βΝαθΝ

βλ έ αδΝβΝη κΰ δαεάΝ δα λκφάΝαιδκζκΰάγβε Νξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ λπ βηα κζσΰδκΝ

KIDMED. 

ΟδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ υζζΫξγβεαθΝ ξ δεΪΝ η Ν αυ κ-αθ έζβοβΝ κυΝ η ΰΫγκυμΝ κυΝ

υηα κμΝ, βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ έαδ αμ,Ν δμΝΰθυ δμΝ κυμΝΰτλπΝαπσΝ βθΝ δα λκφάΝ,Ν κθΝ

ΰκθδεσΝ Ϋζ ΰξκ,Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ΰ υηΪ πθΝ εαδΝ βΝ υξθσ β αΝ πθΝ θαε,Ν αΝ ΰ τηα αΝ

ε σμΝ πδ δκτ,Ν βθΝεα αθΪζπ βΝΰ υηΪ πθΝαπσΝ κΝευζδε έκΝ κυΝ ξκζ έκυ. 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμ, Ϋ διαθ ππμΝκδΝ ΰθυ δμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ δα λκφά,ΝκΝ

ΰκθδεσμΝ Ϋζ ΰξκμ,Ν κΝ πέπ κΝ επαέ υ βμΝ βμΝηβ Ϋλαμ,ΝβΝεα αθΪζπ βΝ ΰ υηΪ πθΝη Ν

βθΝκδεκΰΫθ δαΝεαδΝ κυμΝ υθκηβζέεκυμ,ΝκδΝαθβ υξέ μΝ πθΝ φάίπθΝΰδαΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝ

υηα κμΝ εαδΝ βΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ έαδ αμΝ έθαδΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ ίλΫγβε Ν ππμΝ

πβλ ΪακυθΝ δμΝ δα λκφδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ Ν αυ άΝ βθ κηΪ αΝ πθΝ ζζάθπθΝ φάίπθέΝ Ν

πλκ εσζζβ βΝ βΝη κΰ δαεάΝ δα λκφάΝά αθΝξαηβζάΝΧ έε βμΝKIϊεϋϊΝά αθΝζ,5 ± 

2,ιΝ ΨΝ έΝΣαΝ αε δεΪΝκδεκΰ θ δαεΪΝΰ τηα αΝ κΝ πέ δΝά αθΝ υξθΪΝ Ναυ άΝ βθΝκηΪ αΝ

πθΝ φάίπθΝεαδΝ κΝλλΣΝαυ υθ,ΝΫ λπΰαθΝεαγβη λδθΪΝη βη λδαθσΝΰ τηαΝ κΝ πέ δέΝ

Ν εα αθΪζπ βΝ ΰ υηΪ πθΝ ε σμΝ πδ δκτΝ η Ν κυμΝ υθκηάζδεκυμΝ κυΝ εαδΝ βΝ αΰκλΪΝ
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φαΰβ κτΝαπσΝ κΝ ευζδε έκΝ κυΝ ξκζ έκυΝ Ϋ διαθΝ θαΝ πβλ ΪακυθΝ δ ξυλΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ

εαδΝ εα αθΪζπ βΝ αθγυΰδ δθυθΝ λκφέηπθέΝ ΣαΝ εκλέ δα,Ν κδΝ θ σ λκδΝ ΫφβίκδΝ εαδΝ κδΝ

ΫφβίκδΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ ηβ Ϋλ μΝ έξαθΝ υοβζσ λκΝ πέπ κΝ επαέ υ βμΝ φαέθ αδΝ θαΝ

εΪθκυθΝ πδκΝ υΰδ δθΫμΝ πδζκΰΫμέΝ Ν Ϋλ υθαΝ υηπ λαέθ δΝ σ δΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ σππμΝ

πλκ ππδεΪΝαβ άηα αΝ,ΝβΝκδεκΰΫθ δαΝεαδΝβΝπέ βΝαπσΝ κυμΝ υθκηβζέεκυμΝ πβλ ΪακυθΝ

βηαθ δεΪΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ λκφέηπθΝη αιτΝ πθΝ φάίπθΝπκυΝακυθΝ ΝηδαΝ ζζβθδεάΝ

αΰλκ δεάΝπ λδκξάέ 

ΝΫλ υθαΝη Ν έ ζκΝ«Vyronas Study»,βΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη αιτΝ κυΝβίίηΝεαδΝ

βίίι,ΝΫξ δΝπμΝ εκπσΝ βθΝπ λδΰλαφάΝ πθΝυπΫλίαλπθΝεαδΝπαξτ αλεπθΝ φάίπθΝεαδΝΰδαΝ

κθΝπλκ δκλδ ησΝ υξσθΝ υ ξ έ πθΝη αιτΝ κυΝ έε βΝηΪααμΝ υηα κμΝΧ ΜΨΝ κυΝ

φάίκυ,Ν πθΝ πλκ ππδευθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ Χβζδεέα,Ν φτζκΨ,Ν κθΝ λσπκΝ απάμΝ

(εαγδ δεάΝ απάΝ ήΝ αγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν εΪπθδ ηαΨΝ εαδΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪ πθΝ

ΰκθΫπθ Χ πέπ αΝεαπθέ ηα κμ, BMI,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝαυ κεδθά πθΨέΝΣαΝ κηΫθαΝ Ν αΝ

κπκέα ζάφγβ αθΝ απσΝ αθ δπλκ ππ υ δεσΝ έΰηαΝ ζζάθπθΝ φάίπθ,Ν αφκλκτ αθΝ Ν κΝ

ίΪλκμΝ,Ν κΝτοκμΝεαδΝ αΝ δΪφκλαΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ φάίπθΝαυ υθΝΧ1βΝ- 1ιΝΝ υθ, 

ηί,κηΝΣΝαΰσλδαΨΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝά αθΝππμΝ ξ σθΝ1Ν κυμΝηΝΧ1λ,βΝΣΨΝαΰσλδαΝεαδΝ1Ν

αΝ ιΝ Χ1γ,βΝ ΣΨΝ εκλέ δαΝ βζδεέαμΝ 1β-1ιΝ υθΝ ά αθΝ υπΫλίαλκδΝ θυΝ κΝ ζ,ζΝ ΣΝ πθΝ

αΰκλδυθΝεαδΝ1,ιΝΣΝ πθΝεκλδ δυθΝά αθΝπαξτ αλεα.  

ΝβζδεέαΝ πθΝ φάίπθ,ΝβΝ υξθσ β αΝεαπθέ ηα κμΝ βμΝηβ ΫλαμΝ ,ΝκΝ ΜΝ κυΝπα ΫλαΝ

εαδΝ βμΝ ηβ Ϋλαμ,Ν πλκΫίζ ο Ν πθΝ ΜΝ πθΝ αΰκλδυθΝ εαδΝ πθΝ εκλδ δυθέΝ Ν

ηκθκπαλαΰκθ δεάΝ αθΪζυ βΝ Ϋ δι Ν σ δΝ βΝ παλαεκζκτγβ βΝ βζ σλα βμ,Ν βΝ ξλά βΝ

πλκ ππδεκτΝυπκζκΰδ άΝεαδΝβΝ θα ξσζβ βΝη Νίδθ κπαδξθέ δαΝεαδΝΪζζαΝπαδξθέ δαΝ ,Ν

θΝΫ διαθΝθαΝΫξκυθΝ υ ξΫ δ βΝη Ν κΝ Μ,Ν θυΝαλθβ δεάΝ υ ξΫ δ βΝίλΫγβε Νη αιτΝ

βμΝΪ εβ βμΝΰδαΝ≥ΝηΝυλ μΝήΝ ί κηΪ αΝεαδΝ κυΝ ΜΝ σ κΝαΰκλδυθΝσ κΝεαδΝεκλδ δυθέΝ 
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Ρ ΤΝ ΣΙΚΟΝΜ ΡΟ 
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5. Μ ΘΟ ΟΛΟΓΙ Ν Ι Ξ ΓΧΓ ΝΣ Ν Ρ ΤΝ  

5.1  κδξ έαΝ κυΝ έΰηα κμ 

 βΝη ζΫ βΝπάλαθΝ υθκζδεΪΝ1.βκβΝΫφβίκδΝαπσΝ κΝθκησΝ βμΝΚαίΪζαμ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ

θ1βΝ ά αθΝ αΰσλδαΝ βζδεέαμΝ 1γ-19 εαδΝ θιίΝ εκλέ δαΝ βζδεέαμΝ 1γ-19 υθέΝ ΣκΝ έΰηαΝ

υζζΫξγβε ΝαπσΝ δΪφκλαΝ ξκζ έαΝ κυΝθκηκτΝΚαίΪζαμέ 

5.2 δΰηα κζβοέα 

Ν υζζκΰάΝ πθΝ κδξ έπθΝΫΰδθ Νη Ν βΝξλά βΝ λπ βηα κζκΰέπθ ΧπαλΪλ βηαΨ,Νη Ν βθΝ

αθΪεζβ βΝβζπλκυΝ δαδ κζκΰέκυΝεαδΝβη λκζκΰέκυ υξθσ β αμέ 

5.3  α δ δεάΝαθΪζυ β 

Ν π λδΰλαφδεάΝ εαδΝ α δ δεάΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ βΝ

δ θΫλΰ δαΝ βμΝ πλπ κΰ θκτμΝ Ϋλ υθαμΝ πλαΰηα κπκδάγβε  η Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ

εαγδ λπηΫθκυΝ α δ δεκτ ζκΰδ ηδεκτΝ SPSS Χ1ιέίΨΝ  βθΝ θσ β αΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝκδΝπκ κ δεΫμΝη αίζβ ΫμΝπαλκυ δΪακθ αδΝη Ν βΝ δηάΝ βμΝηΫ βμΝ δηάμΝ

εαδΝ βμΝ υπδεάμΝ απσεζδ βμέΝ Ν π λδΰλαφδεάΝ αθΪζυ βΝ π λδζαηίΪθ δΝ κδξ έαΝ κυΝ

έΰηα κμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝα κηδεάΝεαδΝκδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α βΝ πθΝ λπ υη θπθΝ

φάίπθ,Ν δμΝ α κηδεΫμΝ εαδΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ κυμ, εαγυμΝ εαδΝ βΝ υξθσ β αΝ

εα αθΪζπ βμΝ λκφέηπθΝαθΪ ί κηΪ αέ 

ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ α δ δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ υ ξΫ δ βμΝ x2 (Pearson chi- square) 

ξλβ δηκπκδάγβε ΝπμΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθΝ κυΝ έΰηα κμ 

εαδΝ κυΝ ΜΝ πθΝ λπ υη θπθΝ φάίπθέΝ Ν υ ξΫ δ βΝη αιτΝαυ υθΝ πθΝη αίζβ υθΝ

έθαδΝ α δ δεΪΝ βηαθ δεά, ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ βηαέθ δΝ σ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ιαξγκτθΝ

υηπ λΪ ηα αΝΰδαΝ κΝπζβγυ ησΝαπσΝ αΝ κδξ έα κυΝ έΰηα κμ,Νσ αθΝβΝ δηάΝp-value 

κυΝ α δ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ έθαδΝηδελσ λβΝ κυΝί,ίηέΝ 

5.4 εκπσμ 

εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμΝ ά αθΝ θαΝ η ζ βγκτθΝ κδΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μΝ πθΝ

φάίπθΝεαδΝεα ΪΝπσ κΝ υηίΪζζκυθΝκδΝεκδθπθδεσ-κδεκθκηδεκέΝπαλΪΰκθ μΝεαγυμΝεαδΝ

ΪζζκδΝ παλΪΰκθ μΝ σππμΝ κΝ λσπκμΝ ηαΰ δλΫηα κμΝ βΝ δα λκφδεάΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ

φάίπθέ 
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6. ΠΟΣ Λ Μ Σ  

ΠέθαεαμΝ 5.1μΝ ΜΫ βΝ δηάΝ πκ κ κτΝ εΪζυοβμΝ η λά δπθΝ Θ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

Χ Θ ΨΝ φάίπθΝαθΪΝφτζκέ 

ΦΤΛΟ 
Μ  Ν

ΣΙΜ  

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
N 

ΓΟΡΙ 105,57 42,08 612 

ΚΟΡΙΣΙ 130,40 54,50 670 

ΤΝΟΛΟ 118,54 50,50 1282 

 

 κθΝ πέθαεαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ πκ κ κτΝ εΪζυοβμΝ η λά δπθΝ Θ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

Χ Θ ΨΝ φάίπθΝαθΪΝφτζκ»Νπαλα βλκτη Ν αΝαΰσλδαΝπκ κ σΝεΪζυοβμΝ1ίη,ηι±ζβ,ίκΝ

Ν έΰηαΝθ1βΝαΰσλδα,Ν αΝεκλέ δαΝπκ κ σΝεΪζυοβμΝ1γί,ζί±ηζ,ηίΝ Ν έΰηαΝθιίΝ

εκλέ δαΝ εαδΝ κΝ υθκζδεσΝ έΰηαΝ 11κ,ηζ±ηίη,ηί πκ κ σΝ εΪζυοβμΝ Ν υθκζδεσΝ

έΰηαΝ1.βκβΝα σηπθέ 

ΠέθαεαμΝ 5.βμΝ ΜΫ βΝ δηάΝ πκ κ κτΝ εΪζυοβμΝ η λά δπθΝ Θ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

φάίπθΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ Μ. 

   ΦΤΛΟ 
Κ Σ ΓΟΡΙ Ν Μ 

ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  155,72 118,50 89,74 72,51 105,58 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
56,01 41,26 31,75 24,41 42,09 

N 18,00 340,00 180,00 74,00 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  153,44 136,25 119,30 93,47 130,40 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
50,89 54,95 50,72 40,63 54,51 

N 27,00 459,00 135,00 49,00 670,00 

ΤΝΟΛΟ 

Μ  ΝΣΙΜ  154,36 128,70 102,41 80,86 118,55 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
52,38 50,33 43,44 33,35 50,50 

N 45,00 799,00 315,00 123,00 1.282,00 
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δΪΰλαηηαΝ 5.1μΝ ΜΫ βΝ δηάΝ πκ κ κτΝ εΪζυοβμΝ η λά δπθΝ Θ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

φάίπθΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ Μέ 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝπκ κ κτΝεΪζυοβμΝ η λά δπθΝΘ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

φάίπθΝ αθΪ φτζκΝ εαδΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ Μ»Ν παλα βλκτη Ν αυιβηΫθβΝ εΪζυοβ πθΝ

αθαΰευθΝ βθΝεα βΰκλέαΝ ζζδπκίαλάμΝεαδΝ δ δαέ λαΝ αΝαΰσλδαΝ Νπκ κ σΝ1ηηΣέΝ

 βθΝεα βΰκλέαΝαυιβηΫθβΝ έθαδΝβΝεΪζυοβΝαπσΝ αΝεκλέ δαΝ Νπκ κ σ 1γθΣέΝ βθΝ

εα βΰκλέαΝυπΫλίαλκμΝΫξκυη ΝεΪζυοβΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ αΝεκλέ δαΝ Νπκ κ σΝ11λΣΝ

εαδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ παξτ αλεκμΝ Ϋξκυη Ν η ΰαζτ λβΝ εΪζυοβΝ απσΝ αΝ εκλέ δαΝ Ν

πκ κ σΝ1γίΣέ 

 

ΠέθαεαμΝ 5.γμΝ ΜΫ βΝ δηάΝ πκ κ κτΝ εΪζυοβμΝ η λά δπθΝ Θ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

φάίπθΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ βζδεέαέ 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  N 

13 

ΓΟΡΙ 95,82 37,82 139,00 

ΚΟΡΙΣΙ 114,84 47,96 129,00 

ΤΝΟΛΟ 104,98 43,96 268,00 

14 

ΓΟΡΙ 103,84 41,16 122,00 

ΚΟΡΙΣΙ 114,04 49,99 133,00 

ΤΝΟΛΟ 109,16 46,17 255,00 

15 

ΓΟΡΙ 104,98 47,75 63,00 

ΚΟΡΙΣΙ 132,59 57,95 96,00 

ΤΝΟΛΟ 121,65 55,66 159,00 

16 ΓΟΡΙ 104,86 45,04 112,00 
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ΚΟΡΙΣΙ 139,76 58,64 114,00 

ΤΝΟΛΟ 122,46 55,08 226,00 

17 

ΓΟΡΙ 114,15 38,29 132,00 

ΚΟΡΙΣΙ 140,86 49,15 125,00 

ΤΝΟΛΟ 127,14 45,82 257,00 

18 

ΓΟΡΙ 117,91 46,55 43,00 

ΚΟΡΙΣΙ 155,75 55,50 69,00 

ΤΝΟΛΟ 141,22 55,21 112,00 

19 

ΓΟΡΙ 129,00 . 1,00 

ΚΟΡΙΣΙ 76,67 36,23 3,00 

ΤΝΟΛΟ 89,75 39,49 4,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 105,58 42,09 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ 130,40 54,51 670,00 

ΤΝΟΛΟ 118,55 50,50 1282,00 

 

 

δΪΰλαηηα 5.βμΝΜΫ βΝ δηάΝπκ κ κτΝεΪζυοβμΝ η λά δπθΝΘ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

φάίπθΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ βζδεέαέ 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝπκ κ κτΝεΪζυοβμΝ η λά δπθΝΘ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ

φάίπθΝ αθΪ φτζκΝ εαδΝ αθΪ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ γ ληδ δεάμΝ

εΪζυοβμΝ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1ηη,ιη% εαδΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ Ν

βζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ11ι,λ1% .  
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ΠέθαεαμΝ5.ζμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμ υ α αθγλΪεπθ,ΝζδπυθΝεαδΝπλπ ρθυθ 

(g) αθΪ φτζκΝεαδΝβζδεέα. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ Τ Σ ΝΘΡ Κ  (g) ΛΙΠ ΝΧg) ΠΡΧΣ ΙΝ Ν

(g) 

13 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  175,45 74,75 64,05 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  66,03 37,22 29,11 

N 139,00 139,00 139,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  173,29 72,31 60,76 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  75,00 37,98 28,51 

N 129,00 129,00 129,00 

14 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  200,97 90,49 69,36 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  70,01 42,58 30,54 

N 122,00 122,00 122,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  172,62 75,74 58,09 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  75,14 40,33 27,71 

N 133,00 133,00 133,00 

15 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  202,11 96,46 79,87 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  89,36 44,18 38,92 

N 63,00 63,00 63,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  197,16 95,96 70,27 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  81,42 50,38 34,98 

N 96,00 96,00 96,00 

16 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  222,08 95,28 82,66 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  85,51 44,16 36,52 

N 112,00 112,00 112,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  200,97 98,78 74,72 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  94,11 46,71 35,22 

N 114,00 114,00 114,00 

17 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  232,66 110,60 91,19 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  78,34 42,38 32,23 

N 132,00 132,00 132,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  209,58 95,38 77,03 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  82,37 43,56 32,87 

N 125,00 125,00 125,00 

18 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  237,56 116,87 87,54 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  81,08 58,38 31,05 

N 43,00 43,00 43,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  222,05 110,41 80,75 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  73,82 52,44 32,39 

N 69,00 69,00 69,00 

19 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  345,80 121,94 92,81 
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ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  . . . 

N 1,00 1,00 1,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  139,95 42,09 34,28 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  74,36 19,93 17,96 

N 3,00 3,00 3,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  208,80 94,65 77,69 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  79,85 45,04 34,19 

N 612,00 612,00 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  193,00 88,97 68,97 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  82,33 46,21 32,7 

N 670,00 670,00 670,00 

ΤΝΟΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  200,54 91,68 73,13 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  81,51 45,73 33,71 

N 1282 1282 1282 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.γμΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ υ α αθγλΪεπθΝ ΧgΨΝ ΝαθΪΝφτζκΝεαδΝ

βζδεέαΝ. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝυ α αθγλΪεπθΝΧgΨΝ ΝαθΪΝφτζκΝ

εαδΝ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ εΪζυοβμ Ν υ α Ϊθγλαε μΝ αΝ

εκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝβββ,ίηΝg εαδΝ ΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ

υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝβγι,ηθΝg.  
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δΪΰλαηηαΝ5.ζμΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝζδπυθ (g) αθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ βζδεέα.  

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ ζδπυθ (g) αθΪ φτζκΝ εαδΝ αθΪ 

βζδεέα»Νπαλα βλκτη Νη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝεΪζυοβμ Νζέπβ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ

1κΝ υθΝ η Ν ηΫ βΝ δηάΝ 11ί,ζ1g εαδΝ ΰδαΝ αΝ αΰσλδαΝ Ν βζδεέαΝ 1κΝ υθΝ η Ν ηΫ βΝ δηάΝ

116,87 g.  

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ημΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝπλπ ρθυθΝ (gΨΝαθΪΝφτζκΝεαδΝαθΪ 

βζδεέαέ 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝ πλσ ζβοβμ πλπ ρθυθ (g) αθΪ φτζκΝεαδΝ

αθΪ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ εΪζυοβμ Ν υ α Ϊθγλαε μΝ αΝ

εκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝκί,ιηΝg εαδΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝ

η ΝηΫ βΝ δηάΝΝλ1,1λΝg.  
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ΠέθαεαμΝ5.ημΝΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) αθΪ ζ π ΪΝ Ϊ εβ βμΝ

αθΪΝβζδεέαΝεαδΝφτζκ. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ 0-60 

Λ ΠΣ  

61-120 

Λ ΠΣ  

121-180 

Λ ΠΣ  

>181 

Λ ΠΣ  

13 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  65,57 64,87 59,29 60,09 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  31,82 26,89 14,78 37,75 

N 50,00 60,00 13,00 16,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  62,28 56,75 77,65 51,47 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  31,40 22,73 27,83 27,70 

N 70,00 44,00 8,00 7,00 

14 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  73,16 66,38 69,75 69,33 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  30,60 27,67 38,57 31,85 

N 40,00 53,00 18,00 11,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  57,32 61,71 47,84 62,28 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  27,38 29,33 25,73 25,90 

N 76,00 39,00 11,00 7,00 

15 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  84,19 73,21 87,65 69,08 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  47,95 30,08 38,09 20,06 

N 26,00 20,00 11,00 6,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  69,75 69,15 73,52 68,05 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  36,31 30,80 35,32 44,14 

N 57,00 20,00 12,00 6,00 

16 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  85,50 76,01 89,68 83,07 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  38,54 34,91 31,75 41,02 

N 48,00 38,00 16,00 10,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  74,20 80,32 69,39 47,31 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  35,03 38,37 28,28 28,55 

N 81,00 24,00 7,00 2,00 

17 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  90,68 91,18 97,40 75,79 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  29,65 34,53 36,37 30,70 

N 62,00 51,00 15,00 4,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  76,62 76,02 78,90 101,27 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  30,21 40,99 30,88 54,67 

N 88,00 27,00 8,00 2,00 

18 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  88,93 83,20 63,50  

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  31,61 30,84 .  

N 36,00 6,00 1,00  

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  80,22 77,81 107,07  

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  29,51 33,15 109,09  

N 60,00 7,00 2,00  

19 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ    92,81  
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ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ    .  

N   1,00  

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  23,94  54,97  

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,82  .  

N 2,00  1,00  

ΤΝΟΛΟ ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  81,38 74,18 80,57 69,63 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  35,32 32,03 35,00 34,55 

N 262,00 228,00 75,00 47,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  69,84 67,15 69,71 62,57 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  32,53 32,61 34,99 34,06 

N 435,00 161,00 49,00 24,00 

ΤΝΟΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  74,18 71,27 76,28 67,24 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  34,04 32,42 35,26 34,31 

N 697,00 389,00 124,00 71,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ 5.θμΝ ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝί-θίΝζ π ΪΝ βθΝβηΫλαΝαθΪΝβζδεέαΝεαδΝφτζκέ 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝ ί-θίΝ ζ π ΪΝ βθΝ βηΫλαΝ αθΪΝ βζδεέαΝ εαδΝ φτζκ»Ν παλα βλκτη Ν η ΰαζτ λκΝ

πκ κ σΝπλσ ζβοβμΝπλπ θβμ αΝεκλέ δαΝ έθαδΝ ΝβζδεέαΝ1θΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ

74,20 g εαδΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝΝλί,θκΝg.  
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δΪΰλαηηαΝ 5.ιμΝ ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝθ1-1βίζ π ΪΝαθΪΝβζδεέαΝεαδΝαθΪ φτζκέ 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝθ1-1βίΝζ π ΪΝ βθΝβηΫλαΝαθΪΝβζδεέαΝεαδΝφτζκ»Νπαλα βλκτη Νη ΰαζτ λκΝ

πκ κ σΝπλσ ζβοβμΝπλπ θβμ αΝεκλέ δαΝ έθαδΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ

77,81 g εαδΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝΝλ1,1κΝg.  

 

 

δΪΰλαηηαΝ 5.κμΝ ΜΫ β δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝ1β1-1κίΝζ π ΪΝΝ βθΝβηΫλαΝαθΪ βζδεέαΝαθΪ φτζκέ 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝ1β1-1κίΝζ π ΪΝ βθΝβηΫλαΝαθΪΝβζδεέαΝεαδΝφτζκ»Νπαλα βλκτη Νη ΰαζτ λκΝ
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πκ κ σΝπλσ ζβοβμΝπλπ θβμ αΝεκλέ δαΝ έθαδΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ

107,07 g εαδΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝΝλι,ζίΝg.  

 

δΪΰλαηηα 5.λΝ μΝ ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝπΪθπΝαπσΝ1κίΝζ π ΪΝ βθΝβηΫλαΝαθΪ βζδεέαΝεαδΝαθΪ φτζκέ 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ πλπ ρθυθ (g) φάίπθΝ πκυΝ

α εκτθ αδΝ πΪθπΝ απσΝ 1κίΝ ζ π ΪΝ βθΝ βηΫλαΝ αθΪΝ βζδεέαΝ εαδΝ φτζκ»Ν παλα βλκτη Ν

η ΰαζτ λκΝπκ κ σΝπλσ ζβοβμΝπλπ θβμ αΝεκλέ δαΝ έθαδΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝη Ν

ηΫ βΝ δηάΝ1ί1,βιΝg εαδΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1θΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝΝκγ,ίιΝg.  

 

ΠέθαεαμΝ 5.θμΝ ΜΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ α ί έκυΝ Χmg) αθΪ εα βΰκλέαΝ

ΜΝ φάίπθ. 
ΜΝΚ Σ ΝΟΜ  ΦΤΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  N 

ΛΛΙΠΟ Ρ  ΓΟΡΙ 1277,67 687,95 18,00 

ΚΟΡΙΣΙ 1067,52 615,35 27,00 

ΤΝΟΛΟ 1151,58 646,10 45,00 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΡΙ 1155,54 591,86 340,00 

ΚΟΡΙΣΙ 997,72 555,77 459,00 

ΤΝΟΛΟ 1064,88 576,35 799,00 

ΤΠ Ρ ΡΟ ΓΟΡΙ 1020,79 577,03 180,00 

ΚΟΡΙΣΙ 966,40 567,60 135,00 

ΤΝΟΛΟ 997,48 572,73 315,00 

Π ΥΤ ΡΚΟ ΓΟΡΙ 817,67 434,24 74,00 

ΚΟΡΙΣΙ 807,94 476,97 49,00 
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ΤΝΟΛΟ 813,80 449,84 123,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΟΡΙ 1078,64 584,20 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ 980,35 556,56 670,00 

ΤΝΟΛΟ 1027,27 571,81 1282,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.1ίμΝΜΫ βμΝ δηάμΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝα ί έκυΝΧmg) αθΪ εα βΰκλέαΝ

ΜΝ φάίπθ. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝα ί έκυ (mg) αθΪ εα βΰκλέαΝ

ΜΝ φάίπθ»Ν παλα βλκτη Ν η ΰαζτ λβΝ πλσ ζβοβΝ α ί έκυΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ

ζζδπκίαλάμΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ απσΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ «αΰσλδα»έΝ αθΝ ΰ θδεσ λβΝ

παλα άλβ βΝ βΝ πλσ ζβοβΝ α ί έκυΝ απσΝ αΝ αΰσλδαΝ έθαδΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ αΝ

εκλέ δαέΝ 

 

ΠέθαεαμΝ5.7: ΜΫ βμΝ δηάμΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ άλκυΝΧmg) αθΪ εα βΰκλέαΝ ΜΝ

φάίπθ. 

ΜΝΚ Σ ΝΟΜ  ΦΤΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  
ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
N 

ΛΛΙΠΟ Ρ  

ΓΟΡΙ 15,34 6,43 18,00 

ΚΟΡΙΣΙ 12,76 7,70 27,00 

ΤΝΟΛΟ 13,79 7,25 45,00 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΟΡΙ 14,25 6,25 340,00 

ΚΟΡΙΣΙ 11,94 5,70 459,00 

ΤΝΟΛΟ 12,92 6,05 799,00 
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ΤΠ Ρ ΡΟ 

ΓΟΡΙ 12,49 5,23 180,00 

ΚΟΡΙΣΙ 11,34 5,45 135,00 

ΤΝΟΛΟ 11,99 5,35 315,00 

Π ΥΤ ΡΚΟ 

ΓΟΡΙ 11,08 5,16 74,00 

ΚΟΡΙΣΙ 9,79 5,21 49,00 

ΤΝΟΛΟ 10,56 5,20 123,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 13,38 5,95 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ 11,70 5,73 670,00 

ΤΝΟΛΟ 12,50 5,90 1282,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.11μΝΜΫ βμΝ δηάμΝβη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ δ άλκυΝ Χmg) αθΪ εα βΰκλέαΝ

ΜΝ φάίπθ. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ άλκυΝ (mg) αθΪ εα βΰκλέαΝ

ΜΝ φάίπθ»Ν παλα βλκτη Ν η ΰαζτ λβΝ πλσ ζβοβΝ δ άλκυ βθΝ εα βΰκλέαΝ

ζζδπκίαλάμΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ απσΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ «αΰσλδα»έΝ αθΝ ΰ θδεσ λβΝ

παλα άλβ βΝβΝπλσ ζβοβΝ δ άλκυΝαπσΝ αΝαΰσλδαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ αΝεκλέ δαέ 
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ΠέθαεαμΝ5.θμΝΜΫ βμΝ δηάμΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝζδπκ δαζυ υθ ίδ αηδθυθΝΧD,E,K,A) 

αθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ βζδεέα. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ 
VIT_D 

(mcg) 

VIT_E 

(mg) 

VIT_K 

(mcg) 

VIT_A 

(RE) 

13 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,24 3,88 20,12 326,51 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,80 2,43 13,01 258,87 

N 139,00 139,00 89,00 139,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,26 3,73 21,62 310,76 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  2,03 2,56 14,46 213,29 

N 128,00 129,00 93,00 129,00 

14 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,78 5,24 17,21 378,97 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,36 3,03 15,20 608,63 

N 122,00 122,00 83,00 122,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,41 4,24 18,71 333,46 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,76 2,95 22,74 659,52 

N 132,00 133,00 93,00 133,00 

15 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,34 5,14 16,86 384,93 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,87 3,04 17,12 969,42 

N 62,00 63,00 36,00 63,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,67 5,48 17,67 329,44 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,28 3,71 15,91 224,88 

N 94,00 96,00 60,00 96,00 

16 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,50 5,36 19,51 428,06 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,68 2,84 29,08 664,11 

N 112,00 112,00 75,00 112,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,30 5,23 15,71 310,13 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,49 2,97 14,77 285,33 

N 114,00 114,00 68,00 114,00 

17 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,40 6,16 15,14 345,90 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,51 3,37 16,11 307,13 

N 132,00 132,00 92,00 132,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,38 5,65 13,73 311,00 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,55 5,47 14,49 237,15 

N 125,00 125,00 76,00 125,00 

18 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,55 6,70 12,38 326,17 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,69 3,84 13,37 238,04 

N 42,00 43,00 30,00 43,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,48 5,90 9,93 269,89 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  ,71 3,63 13,29 215,52 

N 68,00 69,00 38,00 69,00 

19 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  ,00 4,91 22,22 51,21 
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ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  . . . . 

N 1,00 1,00 1,00 1,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,35 2,77 11,11 91,26 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  0,56 1,59 . 107,85 

N 3,00 3,00 1,00 3,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,69 5,24 17,43 365,28 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,21 3,12 18,44 538,14 

N 610,00 612,00 406,00 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,59 4,91 17,07 312,98 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,18 3,74 17,00 362,26 

N 665,00 670,00 430,00 670,00 

ΤΝΟΛΟ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,64 5,07 17,24 337,94 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  1,20 3,46 17,70 455,35 

N 1275,00 1282,00 836,00 1282,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.1βμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝD (mcg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝD (mcg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ ηΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ

ίδ αηέθβμΝD βθΝβζδεέαΝ πθΝ1γΝ υθΝ1,βζΝmcg Χκ,βΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝαΰσλδαΝεαδΝ1,βθΝ

mcg  Χκ,βΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝεκλέ δαέ 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

13 14 15 16 17 18 DRI

ΓΟΡΙ 
ΚΟΡΙΣΙ 



53 

 

δΪΰλαηηαΝ5.1γμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ ΝΧmg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝE (mg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ ηΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ

ίδ αηέθβμΝ Ν βθΝβζδεέαΝ πθΝ1γΝ υθΝγ,κκΝmg ΧβθΝΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝαΰσλδαΝεαδΝγ,ιγΝ

mg  ΧβζΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝεκλέ δαέ 

 

δΪΰλαηηαΝ5.1ζμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝΚΝΧmcg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝΚ (mcg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ ηΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ

ίδ αηέθβμΝ ΚΝ βθΝ βζδεέαΝ πθΝ 1γΝ υθΝ βί,1βΝmcg ΧβιΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝ αΰσλδαΝ εαδΝ

21,62 mcg  ΧβλΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝ εκλέ δαέΝΤοβζσΝ πκ κ σΝ ηΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ

πλσ ζβοβμΝίδ αηέθβμΝΚΝπαλα βλκτη ΝεαδΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1λΝ υθΝββ,ββΝmcg (30% 

κυΝDRIΨΝ αΝαΰσλδαέ 
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δΪΰλαηηαΝ5.1ημΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ ΝΧmg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ Ν (mg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ ηΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ

ίδ αηέθβμΝ Ν βθΝ βζδεέαΝ πθΝ 1ζΝ υθΝ γγγ,ζθΝ RE ΧζκΣΝ κυΝ DRIΨΝ αΝ εκλέ δαέΝ

ΤοβζσΝ πκ κ σΝ ηΫ βμΝ δηάμΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ ίδ αηέθβμΝ Ν παλα βλκτη Ν εαδΝ

βθΝβζδεέαΝ πθΝ1θΝ υθΝζβκ,06 RE ΧζκΣΝ κυΝDRIΨΝ αΝαΰσλδαέ 

 

 

ΠέθαεαμΝ5.κμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝυ α κ δαζυ υθΝίδ αηδθυθΝ Χ 1,Ν θ,Ν

1β,ΝΦκζδεκτΝκιΫκμΨΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ Ϋ κμ. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ 
VIT_B1 

(mg) 

VIT_B6 

(mg) 

VIT_B1

2 (mcg) 

FOLIKO  

(mcg) 

13 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,30 1,67 1,52 140,07 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,61 ,97 1,76 85,77 

N 139,00 139,00 139,00 139,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,20 1,47 1,58 146,33 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,64 ,84 1,74 99,19 

N 129,00 129,00 129,00 129,00 

14 
ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,43 1,69 1,98 154,36 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,49 ,86 6,28 100,87 

N 122,00 122,00 122,00 122,00 

ΚΟΡΙΣΙ Μ  ΝΣΙΜ  1,10 1,30 1,57 114,97 
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ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,47 ,70 5,90 72,32 

N 133,00 133,00 133,00 133,00 

15 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,54 1,56 2,36 145,42 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,90 ,83 9,48 119,25 

N 63,00 63,00 62,00 62,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,41 1,63 1,60 166,19 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,69 ,92 1,65 114,64 

N 96,00 96,00 96,00 96,00 

16 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,62 1,91 1,96 194,03 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,80 ,95 6,45 127,07 

N 112,00 112,00 112,00 112,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ   ΣΙΜ  1,45 1,67 1,26 148,76 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,80 ,95 1,31 104,78 

N 114,00 114,00 114,00 114,00 

17 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,59 1,88 1,58 172,71 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,68 ,82 1,64 103,11 

N 132,00 132,00 132,00 132,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,41 1,67 1,56 156,60 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,60 ,94 1,58 91,36 

N 125,00 125,00 125,00 125,00 

18 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,63 1,81 1,11 189,46 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,70 ,68 1,23 121,90 

N 43,00 43,00 43,00 43,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,40 1,67 1,06 160,37 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,57 ,87 1,42 108,76 

N 69,00 69,00 68,00 69,00 

19 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,04 3,34 ,00 193,02 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
. . . . 

N 1,00 1,00 1,00 1,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  ,85 ,89 ,22 57,69 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,72 ,43 ,38 65,08 
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N 3,00 3,00 3,00 3,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,49 1,77 1,76 163,97 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,69 ,89 5,09 108,45 

N 612,00 612,00 611,00 611,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,31 1,55 1,46 146,46 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,65 ,88 2,97 98,68 

N 670,00 670,00 669,00 670,00 

ΤΝΟΛΟ 

Μ  ΝΣΙΜ  1,40 1,65 1,60 154,81 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
,67 ,89 4,12 103,79 

N 1282,00 1282,00 1280,00 1281,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.1θμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ 1ΝΧmg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ 1Ν(mg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα»Νπαλα βλκτη Νυοβζσ λκΝπκ κ σΝηΫ βμΝ δηάμΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ

ίδ αηέθβμΝ 1Ν βθΝβζδεέαΝ πθΝ1κΝ υθΝ αΝαΰσλδαΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1,θγΝmg (136% DRI) 

εαδΝυοβζάΝ δηάΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1,ηλΝmg (159% DRIΨΝΰδαΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ

1θΝ υθέΝ 
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δΪΰλαηηαΝ5.1ιμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ θΝΧmg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηα «ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ θ (mg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα»Νπαλα βλκτη ΝυοβζάΝπλσ ζβοβΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1θΝ υθΝ

η ΝηΫ βΝ δηάΝ1,λ1mg (147% DRIΨ,Ν θυΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝπαλα βλκτη Ν βθΝέ δαΝυοβζάΝ

πλσ ζβοβΝ δμΝβζδεέ μΝ1θ,1ιΝεαδΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1,θιΝmg (140% DRI). 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.1κμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ 1βΝΝΧmcg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝ 1βΝ(mcg)  αθΪ 

φτζκΝεαδΝβζδεέα»Νπαλα βλκτη ΝυοβζάΝπλσ ζβοβΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ζΝ υθΝη Ν

ηΫ βΝ δηάΝβ,γθΝmcg (98 % DRIΨΝεαδΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1ηΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ

πλσ ζβοβμΝ1,θίΝmcg (67% DRI). 
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δΪΰλαηηαΝ5.1λμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝΦκζδεκτΝκιΫκμΝΧmcg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ ΦκζδεκτΝ κιΫκμ (mcg) αθΪ 

φτζκΝεαδΝβζδεέα»Νπαλα βλκτη ΝυοβζάΝπλσ ζβοβΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1θΝ υθΝη Ν

ηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝ1λζ,ίγΝmcg (49% DRIΨΝεαδΝυοβζάΝπλσ ζβοβΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ

ΝβζδεέαΝ1ηΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝ1θθ,1λΝmcg (42% DRI). 

 

 

ΠέθαεαμΝ5.9: ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝC (mg) αθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ 

βζδεέα. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ 
Μ  Ν

ΣΙΜ  

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
N 

13 

ΓΟΡΙ 91,49 84,80 139 

ΚΟΡΙΣΙ 103,88 100,94 129 

ΤΝΟΛΟ 97,45 92,95 268 

14 

ΓΟΡΙ 103,20 88,91 122 

ΚΟΡΙΣΙ 97,73 91,01 133 

ΤΝΟΛΟ 100,35 89,88 255 

15 

ΓΟΡΙ 130,76 112,62 63 

ΚΟΡΙΣΙ 118,31 102,63 96 

ΤΝΟΛΟ 123,24 106,52 159 

16 

ΓΟΡΙ 139,90 135,89 112 

ΚΟΡΙΣΙ 114,70 122,25 114 

ΤΝΟΛΟ 127,19 129,52 226 

17 

ΓΟΡΙ 111,53 96,18 132 

ΚΟΡΙΣΙ 104,12 100,19 125 

ΤΝΟΛΟ 107,92 98,02 257 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

13 14 15 16 17 18 DRI

ΓΟΡΙ 
ΚΟΡΙΣΙ 



59 

 

18 

ΓΟΡΙ 154,58 146,76 43 

ΚΟΡΙΣΙ 111,63 109,24 69 

ΤΝΟΛΟ 128,12 126,10 112 

19 

ΓΟΡΙ 65,99 . 1 

ΚΟΡΙΣΙ 21,48 14,61 3 

ΤΝΟΛΟ 32,61 25,25 4 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 115,44 108,19 612 

ΚΟΡΙΣΙ 106,99 103,75 670 

ΤΝΟΛΟ 111,02 105,93 1282 

 

 κθΝπέθαεαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝC (mg) αθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ 

βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν ΰδαΝ βθΝ ίδ αηέθβ C σ δΝ βΝ υθκζδεά ηΫ βΝ δηάΝ έθαδΝ

111,02±105,93 mg η Ν η ΰαζτ λβΝ πλσ ζβοβΝ απσΝ αΝ αΰσλδαΝ η Ν ηΫ βΝ δηάΝ

115,44±108,19 mgέΝΜσθκΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ εα λδυθΝ αΝεκλέ δαΝ έξαθΝη ΰαζτ λβΝ

πλσ ζβοβ απσΝ αΝαΰσλδαΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1ίγ,κκ±1ίί,λζΝmg. 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.19: ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝC (mg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

αθΪ βζδεέα. 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ δ αηέθβμΝC (mg) αθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα»Νπαλα βλκτη ΝυοβζάΝπλσ ζβοβΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ζ-1κΝ υθΝη Ν

ηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝ11η,ζζΝmg (154% DRIΨΝεαδΝυοβζάΝπλσ ζβοβΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ

ΝβζδεέαΝ1γΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝ1ίγ,κκΝmg (230% DRI). 
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ΠέθαεαμΝ5.1ίμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμ πλσ ζβοβμΝ Ν ί έκυ,Νδ άλκυ,ΝΜαΰθβ έκυ,Ν

Φπ φσλκυΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ Ϋ κμ. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ 
 ΣΙ

Ο (mg) 

Ι ΡΟ 

(mg) 

Μ ΓΝ ΙΟ 

(mg) 

ΦΧΦΟΡΟ 

(mg) 

13 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  826,47 12,53 193,62 932,47 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  465,81 5,90 85,09 435,68 

N 139,00 139,00 139,00 139,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  831,48 11,40 185,00 905,81 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  418,62 6,12 78,15 421,55 

N 129,00 129,00 129,00 129,00 

14 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1105,71 13,07 214,89 1099,27 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  574,95 5,22 76,52 505,82 

N 122,00 122,00 122,00 122,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  876,82 9,93 173,25 889,10 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  544,10 4,47 72,39 470,49 

N 133,00 133,00 133,00 133,00 

15 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1063,96 11,79 221,38 1142,56 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  694,84 5,61 101,50 627,68 

N 63,00 63,00 63,00 63,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1066,60 12,10 208,55 1115,23 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  594,75 6,14 102,90 602,33 

N 96,00 96,00 96,00 96,00 

16 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1152,63 14,43 256,85 1237,70 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  584,14 6,57 132,30 511,43 

N 112,00 112,00 112,00 112,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1008,16 11,74 234,44 1107,50 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  585,58 5,64 136,03 534,29 

N 114,00 114,00 114,00 114,00 

17 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1230,04 14,04 273,18 1351,62 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  571,14 5,61 136,84 458,82 

N 132,00 132,00 132,00 132,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1087,59 12,85 251,09 1174,24 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  572,38 5,51 163,47 544,79 

N 125,00 125,00 125,00 125,00 

18 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1163,99 14,46 274,24 1260,62 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  589,74 7,16 203,07 555,56 

N 43,00 43,00 43,00 43,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1115,36 12,86 251,01 1218,58 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  581,73 6,19 166,98 535,43 

N 69,00 69,00 69,00 69,00 

19 ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  1813,66 17,56 391,84 1719,42 
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ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  . . . . 

N 1,00 1,00 1,00 1,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  326,11 9,15 129,08 494,97 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  202,49 8,01 61,96 305,62 

N 3,00 3,00 3,00 3,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  1078,64 13,38 235,44 1157,95 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  584,20 5,95 122,10 519,80 

N 612,00 612,00 612,00 612,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  980,35 11,70 213,33 1047,91 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  556,56 5,73 125,02 528,67 

N 670,00 670,00 670,00 670,00 

ΤΝΟΛΟ 

Μ  ΝΣΙΜ  1027,27 12,50 223,88 1100,44 

ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  571,81 5,90 124,08 527,12 

N 1282,00 1282,00 1282,00 1282,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.βίμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ ί έκυΝ Χmg)  αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝ ί έκυΝ (mg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα»Νπαλα βλκτη Νυοβζσ λβΝπλσ ζβοβΝα ί έκυΝαπσΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ

υθΝ η Ν ηΫ βΝ δηάΝ πλσ ζβοβμΝ 1βγί,ζζmg (95% DRIΨΝ εαδΝ υοβζσ λβΝ πλσ ζβοβΝ

α ί έκυΝ αΝ εκλέ δαΝ Ν βζδεέαΝ 1κΝ υθΝ η Ν ηΫ βΝ δηάΝ πλσ ζβοβμΝ 11θγ,λλmg 

(90% DRI). 
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δΪΰλαηηαΝβ1μΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝδ άλκυΝΧmg) αθΪ φτζκΝεαδΝβζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝδ άλκυ (mg)  αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λβΝ πλσ ζβοβΝ απσΝ αΝ αΰσλδαΝ Ν βζδεέαΝ 1κΝ υθΝ η Ν

ηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝ1ζ,ζθ mg (131% DRIΨΝεαδΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝ

η ΝηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμ 12,86 mg (86% DRI). 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ββμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝΜαΰθβ έκυΝ Χmg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝΜαΰθβ έκυΝ(mg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα»Νπαλα βλκτη Νυοβζσ λβΝπλσ ζβοβΝ αΝαΰσλδαΝ Νβζδεέα 1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ

δηάΝπλσ ζβοβμΝβιζ,βζmg (67% DRIΨΝεαδΝ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝη ΝηΫ βΝ

δηάΝπλσ ζβοβμΝβη1,ίλΝmg (70% DRI). 
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δΪΰλαηηαΝ5.βγμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝΦπ φσλκυΝΧmg)  αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝΦπ φσλκυΝ(mg) αθΪ φτζκΝεαδΝ

βζδεέα»Νπαλα βλκτη Νυοβζσ λβΝπλσ ζβοβΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1ιΝ υθΝη ΝηΫ βΝ

δηάΝπλσ ζβοβμΝ1γη1,θβmgΝΧ1ί1ΣΝDRIΨΝεαδΝΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη Ν

ηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝ1β11κ,ηκmg (94% DRI). 

 

ΠέθαεαμΝ5.11μΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝΝπ-3 (gΨΝεαδΝπ-6 (gΨΝζδπαλυθΝκιΫπθΝ

αθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ Ϋ κμ. 

ΛΙΚΙ  ΦΤΛΟ OMEGA3 (g) OMEGA6 (g) 

13 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,09 0,80 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,12 1,08 

N 139,00 139,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,11 0,94 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,26 2,41 

N 129,00 129,00 

14 

ΓΟΡΙ 

Μ   ΣΙΜ  0,13 1,39 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,39 3,97 

N 122,00 122,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,11 1,22 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,37 3,73 
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N 132,00 132,00 

15 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,09 1,06 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,09 1,16 

N 62,00 62,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,20 2,14 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,64 6,46 

N 94,00 94,00 

16 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,09 1,14 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,07 0,98 

N 112,00 112,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,09 1,12 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,07 0,98 

N 114,00 114,00 

17 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,10 1,50 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,08 1,44 

N 132,00 132,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,13 1,79 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,40 4,96 

N 125,00 125,00 

18 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,12 1,62 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,12 1,57 

N 42,00 42,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,21 2,39 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,72 7,37 

N 68,00 68,00 

19 

ΓΟΡΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,01 0,33 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
. . 

N 1,00 1,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,00 0,12 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,01 0,14 

N 3,00 3,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΟΡΙ Μ  ΝΣΙΜ  0,10 1,21 
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ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,19 2,10 

N 610,00 610,00 

ΚΟΡΙΣΙ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,13 1,50 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,43 4,49 

N 666,00 666,00 

ΤΝΟΛΟ 

Μ  ΝΣΙΜ  0,12 1,36 

ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
0,34 3,56 

N 1276,00 1276,00 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.βζμΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝπ-3 (gΨΝζδπαλυθΝκιΫπθΝαθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμΝ π-3 (g) ζδπαλυθΝ κιΫπθΝ αθΪ 

φτζκΝ εαδΝ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λβΝ πλσ ζβοβΝ αΝ αΰσλδαΝ Ν βζδεέαΝ 1ζΝ

ξλκθυθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝί,1βg εαδΝ αΝεκλέ δαΝη ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝί,β1g.  
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δΪΰλαηηαΝ5.βημΝΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝπ-6 (gΨΝζδπαλυθΝκιΫπθΝαθΪ φτζκΝ

εαδΝβζδεέα. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝβη λά δαμΝπλσ ζβοβμΝπ-6 (g) ζδπαλυθΝκιΫπθΝαθΪ 

φτζκΝεαδΝβζδεέα»Νπαλα βλκτη Νυοβζσ λβΝπλσ ζβοβΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ

ξλκθυθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1,θβg εαδΝ αΝεκλέ δαΝη ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝβ,γλg.  

 

ΠέθαεαμΝ5.1βμΝυ ξΫ δ βΝ παΰΰΫζηα κμ πα ΫλαΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

Π ΓΓ ΛΜ ΝΠ Σ Ρ  

 

p-value= 0.203 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Ι ΤΘΤΝΣΙΚΟΝ

Σ Λ ΥΟ 

 

Ν 

1 20 5 4 30 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 6,0% 2,8% 5,5% 5,0% 

Λ ΤΘ ΡΟΝ

Π ΓΓ ΛΜ ΣΙ  

 

Ν 

6 104 65 24 199 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

33,3% 31,0% 36,3% 32,9% 32,9% 

ΤΠ ΛΛ ΛΟ 

Χ ΜΟΙΟήΙ ΙΧΣΙΚΟΨ 

 

Ν 

6 114 61 29 210 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

33,3% 34,0% 34,1% 39,7% 34,7% 

ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟ  

Ν 

0 24 9 0 33 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 7,2% 5,0% ,0% 5,5% 

0

1

1

2

2

3

3

13 14 15 16 17 18

ΓΟΡΙ 
ΚΟΡΙΣΙ 



67 

 

ΓΡΟΣ Ν Ν

ΚΣ ΝΟΣΡΟΦΟ 

 

Ν 

0 23 14 8 45 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 6,9% 7,8% 11,0% 7,4% 

ΡΓ Σ   

Ν 

3 19 12 4 38 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 5,7% 6,7% 5,5% 6,3% 

ΤΝΣ ΞΙΟΤΥΟ  

Ν 

1 17 11 3 32 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 5,1% 6,1% 4,1% 5,3% 

ΟΙΚΙ Κ   

Ν 

0 1 1 0 2 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,3% ,6% ,0% ,3% 

Ν ΡΓΟ  

Ν 

0 11 1 0 12 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 3,3% ,6% ,0% 2,0% 

ΛΛΟ  

Ν 

1 2 0 1 4 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% ,6% ,0% 1,4% ,7% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

18 335 179 73 605 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0.203 > 0,ίηΨΝ η αιτΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝ κυΝ 

πα ΫλαΝη Ν δμ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 
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δΪΰλαηηαΝ5.βθμΝ πΪΰΰ ζηαΝπα ΫλαΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ« πΪΰΰ ζηαΝπα ΫλαΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ»Νπαλα βλκτη Ν

υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ Ν ξΫ βΝ η μΝ δ υγυθ δεσΝ Ϋζ ξκμ-φυ δκζκΰδεσμΝ ΧθΣΨ,Ν ζ τγ λκμ 

παΰΰ ζηα έαμ-υπΫλίαλκμ Χγθ,γΣΨ,ΝυπΪζζβζκμ-παξτ αλεκμΝΧγλ,ιΣΨ,Ν επαδ υ δεσμ-

φυ δκζκΰδεσμ Χι,βΣΨ,Ν αΰλσ βμ-παξτ αλεκμΝ Χι,κΣΨ,Ν λΰΪ βμ-υπΫλίαλκμΝ Χθ,ιΣΨ,Ν

υθ αιδκτξκμ-υπΫλίαλκμΝΧθ,1ΣΨ,ΝκδεδαεΪ-υπΫλίαλκμΝΧθΣΨΝεαδΝΪθ λΰκμ-φυ δκζκΰδεσμΝ

(6%). 

 

ΠέθαεαμΝ5.1γμΝυ ξΫ δ βΝ πΪΰΰ ζηαΝπα ΫλαΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

Π ΓΓ ΛΜ ΝΠ Σ Ρ  

p-value= 0.015 
 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Ι ΤΘΤΝΣΙΚΟΝ

Σ Λ ΥΟ 

 

Ν 

0 15 2 3 20 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 3,3% 1,5% 6,4% 3,0% 

Λ ΤΘ ΡΟΝ

Π ΓΓ ΛΜ ΣΙ  

 

Ν 

8 156 52 13 229 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

29,6% 34,4% 39,1% 27,7% 34,7% 

ΤΠ ΛΛ ΛΟ 

Χ ΜΟΙΟήΙ ΙΧΣΙΚΟΨ 

 

Ν 

7 153 43 8 211 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

25,9% 33,8% 32,3% 17,0% 32,0% 

ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟ  

Ν 

2 32 5 3 42 
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ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 7,1% 3,8% 6,4% 6,4% 

ΓΡΟΣ Ν Ν

ΚΣ ΝΟΣΡΟΦΟ 

 

Ν 

2 30 9 9 50 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 6,6% 6,8% 19,1% 7,6% 

ΡΓ Σ   

Ν 

2 39 8 8 57 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 8,6% 6,0% 17,0% 8,6% 

ΤΝΣ ΞΙΟΤΥΟ  

Ν 

3 17 11 1 32 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 3,8% 8,3% 2,1% 4,8% 

ΟΙΚΙ Κ   

Ν 

0 1 0 0 1 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,2% ,0% ,0% ,2% 

Ν ΡΓΟ  

Ν 

3 7 3 2 15 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 1,5% 2,3% 4,3% 2,3% 

ΛΛΟ  

Ν 

0 3 0 0 3 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,7% ,0% ,0% ,5% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

27 453 133 47 660 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΤπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value= 0,015 < 0,ίηΨΝ η αιτΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝ πα ΫλαΝ αθΪΝ

εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ.  κθΝ πέθαεα,Ν παλα βλκτη Ν σ δΝ η ΰΪζκΝ έΰηαΝ ΝοζηγΝ

έθαδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ ΜΝ «φυ δκζκΰδεσμ», πθΝ κπκέπθΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ κυΝ πα ΫλαΝ

έθαδΝ βθΝεα βΰκλέαΝ« ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμ»ΝΧΝο1ηθ,Νγζ,ζΣΨέΝΝ βθΝεα βΰκλέαΝ

υπΫλίαλκμΝ ΧΝο1γγΨ, παλα βλκτη Ν σ δΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ έΰηαΝ υ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ

εα βΰκλέαΝ παΰΰΫζηα κμΝ κυΝ πα ΫλαΝ « ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμ»Ν ΧΝοηβ,Ν γλ,1ΣΨέΝ

 βθΝεα βΰκλέαΝπαξτ αλεκμΝη ΝΝοζιΝπαλα βλκτη Ν υ ξΫ δ βΝη Ν κΝ πΪΰΰ ζηαΝ κυΝ

πα ΫλαΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ « ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμ»Ν ΧΝο1γ,Ν βι,ιΣΨέΝ ΣΫζκμΝ βθΝ
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εα βΰκλέαΝ« ζζδπκίαλάμ»Νη ΝΝοβιΝπαλα βλκτη Ν υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βθΝεα βΰκλέαμΝ

παΰΰΫζηα κμΝ κυΝπα ΫλαΝ« ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμ»ΝΧΝοκ,Νβλ,θΣΨ. 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.βιμΝ πΪΰΰ ζηαΝπα ΫλαΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ « πΪΰΰ ζηαΝ πα ΫλαΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη Ν υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ Ν ξΫ βΝ η μΝ δ υγυθ δεσΝ Ϋζ ξκμ-παξτ αλεκμΝ

(6,4%), ζ τγ λκμ παΰΰ ζηα έαμ-υπΫλίαλκμ Χγλ,1ΣΨ,Ν υπΪζζβζκμ-φυ δκζκΰδεσμ 

Χγγ,κΣΨ,Ν επαδ υ δεσμ- ζζδπκίαλάμΝΧι,ζΣΨ,Ναΰλσ βμ-παξτ αλεκμΝΧ1λ,1ΣΨ,Ν λΰΪ βμ-

παξτ αλεκμΝΧ1ιΣΨ,Ν υθ αιδκτξκμ- ζζδπκίαλάμΝΧ11,1ΣΨ,ΝκδεδαεΪ-φυ δκζκΰδεσμΝΧβΣΨΝ

εαδΝΪθ λΰκμ- ζζδπκίαλάμΝΧ11,1ΣΨέ 
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ΠέθαεαμΝ5.1ζμΝυ ξΫ δ βΝ παΰΰΫζηα κμ ηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

Π ΓΓ ΛΜ ΝΝ

Μ Σ Ρ  

p-value= 0.162 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Ι ΤΘΤΝΣΙΚΟΝ

Σ Λ ΥΟ 

 

Ν 

0 4 1 2 7 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 1,2% ,6% 2,7% 1,2% 

Λ ΤΘ ΡH 

Π ΓΓ ΛΜ ΣΙ  

 

Ν 

1 41 32 11 85 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 12,2% 17,9% 14,9% 14,0% 

ΤΠ ΛΛ ΛΟ 

Χ ΜΟΙΟήΙ ΙΧΣΙΚΟΨ 

 

Ν 

6 107 52 31 196 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν  Μ 

33,3% 31,8% 29,1% 41,9% 32,2% 

ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟ  

Ν 

3 32 11 4 50 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 9,5% 6,1% 5,4% 8,2% 

ΓΡΟΣ Ν Ν

ΚΣ ΝΟΣΡΟΦΟ 

 

Ν 

0 8 6 2 16 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 2,4% 3,4% 2,7% 2,6% 

ΡΓ Σ   

Ν 

2 8 2 0 12 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 2,4% 1,1% ,0% 2,0% 

ΤΝΣ ΞΙΟΤΥΟ  

Ν 

0 11 3 3 17 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 3,3% 1,7% 4,1% 2,8% 

ΟΙΚΙ Κ   

Ν 

3 90 56 17 166 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 26,7% 31,3% 23,0% 27,3% 

Ν ΡΓH  

Ν 

2 33 14 4 53 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 9,8% 7,8% 5,4% 8,7% 

ΛΛΟ  

Ν 

1 3 2 0 6 

ΠΟΟΣΟΝ 5,6% ,9% 1,1% ,0% 1,0% 
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Ν Ν Μ 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

18 337 179 74 608 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,162 > 0,ίηΨΝη αιτΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμ ηβ ΫλαμΝ

αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθέ 

 

δΪΰλαηηαΝ5.βκμΝ πΪΰΰ ζηαΝηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ « πΪΰΰ ζηαΝ ηβ ΫλαμΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ αΰκλδυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝ Ν ξΫ βΝη μΝ δ υγυθ δεσΝ Ϋζ ξκμ-υπΫλίαλκμΝ ΧθΣΨ,Ν

ζ τγ λβΝ παΰΰ ζηα έαμ-υπΫλίαλκμ Χ1ι,λΣΨ,Ν υπΪζζβζκμ-παξτ αλεκμΝ Χζ1,λΣΨ,Ν

επαδ υ δεσμ- ζζδπκίαλάμΝ Χ1θ,ιΣΨ,Ν αΰλσ βμ-υπΫλίαλκμΝ Χγ,ζΣΨ,Ν λΰΪ βμ-

ζζδπκίαλάμΝ Χ11,1ΣΨ,Ν υθ αιδκτξκμ-παξτ αλεκμΝ Χζ,1ΣΨ,Ν κδεδαεΪ-υπΫλίαλκμΝ

Χγγ,1ΣΨΝεαδΝΪθ λΰβ- ζζδπκίαλάμΝΧ11,1ΣΨέ 
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ΠέθαεαμΝ5.1ημΝυ ξΫ δ βΝ παΰΰΫζηα κμ ηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

Π ΓΓ ΛΜ ΝΝ

Μ Σ Ρ  

p-value= 0.163 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Ι ΤΘΤΝΣΙΚΟΝ

Σ Λ ΥΟ 

 

Ν 

0 5 3 0 8 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 1,1% 2,3% ,0% 1,2% 

Λ ΤΘ ΡH 

Π ΓΓ ΛΜ ΣΙ  

 

Ν 

4 72 22 6 104 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

14,8% 15,8% 16,5% 12,2% 15,6% 

ΤΠ ΛΛ ΛΟ 

Χ ΜΟΙΟήΙ ΙΧΣΙΚΟΨ 

 

Ν 

5 144 41 13 203 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

18,5% 31,5% 30,8% 26,5% 30,5% 

ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟ  

Ν 

3 51 7 1 62 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 11,2% 5,3% 2,0% 9,3% 

ΓΡΟΣ Ν Ν

ΚΣ ΝΟΣΡΟΦΟ 

 

Ν 

0 10 3 2 15 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 2,2% 2,3% 4,1% 2,3% 

ΡΓ Σ   

Ν 

1 9 1 1 12 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

3,7% 2,0% ,8% 2,0% 1,8% 

ΤΝΣ ΞΙΟΤΥΟ  

Ν 

1 5 3 0 9 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

3,7% 1,1% 2,3% ,0% 1,4% 

ΟΙΚΙ Κ   

Ν 

9 142 41 23 215 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

33,3% 31,1% 30,8% 46,9% 32,3% 

Ν ΡΓH  

Ν 

3 16 12 3 34 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 3,5% 9,0% 6,1% 5,1% 

ΛΛΟ  

Ν 

1 3 0 0 4 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

3,7% ,7% ,0% ,0% ,6% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

27 457 133 49 666 
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ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,163 > 0,05) η αιτΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμ ηβ ΫλαμΝ

αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθέ 

 

δΪΰλαηηαΝ5.βλμΝ πΪΰΰ ζηαΝηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

 

  κΝ λαί σΰλαηηαΝ « πΪΰΰ ζηαΝ ηβ ΫλαμΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝ Ν ξΫ βΝη μΝ δ υγυθ δεσΝ Ϋζ ξκμ-υπΫλίαλκμΝΧβ,γΣΨ,Ν

ζ τγ λβΝ παΰΰ ζηα έαμ-υπΫλίαλκμ Χ1θ,ηΣΨ,Ν υπΪζζβζκμ-φυ δκζκΰδεσμΝ Χγ1,ηΣΨ,Ν

επαδ υ δεσμ-φυ δκζκΰδεσμΝ Χ11,βΣΨ,Ν αΰλσ βμ-παξτ αλεκμΝ Χζ,1ΣΨ,Ν λΰΪ βμ-

ζζδπκίαλάμΝ Χγ,ιΣΨ,Ν υθ αιδκτξκμ- ζζδπκίαλάμΝ Χγ,ιΣΨ,Ν κδεδαεΪ-παξτ αλεκμΝ

Χγθ,λΣΨΝεαδΝΪθ λΰβ- ζζδπκίαλάμΝΧ11,1ΣΨέ 
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ΠέθαεαμΝ 5.1θμΝ υ ξΫ δ βΝ ηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝ πα ΫλαΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 
ΜΟΡΦΧΣΙΚΟΝ

ΠΙΠ ΟΝ

Π Σ Ρ  

p-value= 0.149 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΡ Μ ΣΟ  

Ν 

0 2 0 0 2 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,6% ,0% ,0% ,3% 

ΜΟΣΙΚΟ  

Ν 

2 22 16 8 48 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 6,5% 8,9% 11,0% 7,9% 

Μ  Ν

ΚΠ Ι Τ  

 

Ν 

7 141 81 43 272 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

38,9% 42,0% 45,3% 58,9% 44,9% 

Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ

ΝΣ Ι 

 

Ν 

9 171 82 22 284 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

50,0% 50,9% 45,8% 30,1% 46,9% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

18 336 179 73 606 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,1ζλΝρΝ ί,ίηΨΝη αιτΝ κυΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυ 

κυΝπα ΫλαΝεαδΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝ πθΝαΰκλδυθέ 
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δΪΰλαηηαΝ5.γίμΝΜκλφπ δεσΝ πέπ κΝπα ΫλαΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

  

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Μκλφπ δεσΝ πέπ κΝ πα ΫλαΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ αΰκλδυθ»Ν

παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ αΰλΪηηα κμ-φυ δκζκΰδεσμΝ

Χί,θΣΨ,Ν βηκ δεσ- ζζδπκίαλάμΝ εαδΝ παξτ αλεκμΝ Χ11,1ΣΨ,Ν ηΫ βΝ επαέ υ β-

παξτ αλεκμΝΧηκ,λΣΨ,Νπαθ πδ άηδκήΣ Ι-φυ δκζκΰδεσμΝΧηί,λΣΨ 

 

ΠέθαεαμΝ 5.1ιμΝ υ ξΫ δ βΝ ηκλφπ δεκτ πδπΫ κυΝ πα ΫλαΝ αθΪΝ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 

ΜΟΡΦΧΣΙΚΟΝ

ΠΙΠ ΟΝ

Π Σ Ρ  

p-value= 0.942 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΡ Μ ΣH  

Ν 

0 2 1 2 5 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,4% ,8% 4,1% ,8% 

ΜΟΣΙΚΟ  

Ν 

3 41 10 13 67 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 9,0% 7,5% 26,5% 10,1% 

Μ  Ν  11 204 55 19 289 
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ΚΠ Ι Τ  Ν 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

40,7% 44,6% 41,4% 38,8% 43,4% 

Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ

ΝΣ Ι 

 

Ν 

13 210 67 15 305 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

48,1% 46,0% 50,4% 30,6% 45,8% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

27 454 133 48 662 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,942 > ί,ίηΨΝη αιτΝ κυΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυ 

κυΝπα ΫλαΝεαδΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝ πθΝεκλδ δυθ. 

 

δΪΰλαηηαΝ 5.γ1μΝ υ ξΫ δ βΝ ηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝ πα ΫλαΝ αθΪΝ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Μκλφπ δεσΝ πέπ κΝ πα ΫλαΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ αΰλΪηηα κμ-παξτ αλεκμΝ

Χζ,1ΣΨ,Ν βηκ δεσ-παξτ αλεκμΝ Χβθ,ηΣΨ,Ν ηΫ βΝ επαέ υ β-φυ δκζκΰδεσμΝ Χζζ,ζΣΨ,Ν

παθ πδ άηδκήTEI-υπΫλίαλκμΝΧηί,ζΣΨ. 
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ΠέθαεαμΝ5.1κμΝυ ξΫ δ βΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 
ΜΟΡΦΧΣΙΚΟΝ

ΠΙΠ ΟΝ

Μ Σ Ρ  

p-value= 0.748 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΓΡ Μ Σ   

Ν 

0 2 0 0 2 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,6% ,0% ,0% ,3% 

ΜΟΣΙΚΟ  

Ν 

0 21 13 5 39 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 6,2% 7,3% 6,8% 6,4% 

Μ  Ν

ΚΠ Ι Τ  

 

Ν 

8 148 87 29 272 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

44,4% 43,9% 48,6% 39,2% 44,7% 

Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ

ΝΣ Ι 

 

Ν 

10 166 79 40 295 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

55,6% 49,3% 44,1% 54,1% 48,5% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

18 337 179 74 608 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,ιζκΝρΝί,ίηΨΝη αιτΝ κΝηκλφπ δεσΝ πέπ κΝ βμΝ

ηβ ΫλαμΝεαδΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝ πθΝαΰκλδυθ. 
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δΪΰλαηηαΝ5.γβμΝυ ξΫ δ βΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Μκλφπ δεσΝ πέπ κΝ ηβ ΫλαμΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ αΰκλδυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝαΰλΪηηα β-φυ δκζκΰδεσμΝΧθΣΨ,Ν

βηκ δεσ-υπΫλίαλκμΝ Χι,γΣΨ,Ν ηΫ βΝ επαέ υ β-υπΫλίαλκμ (48,6%), 

παθ πδ άηδκήΣ Ι- ζζδπκίαλάμΝΧηη,θΣΨ. 

 

ΠέθαεαμΝ5.1λμΝυ ξΫ δ βΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 

ΜΟΡΦΧΣΙΚΟΝ

ΠΙΠ ΟΝ

Μ Σ Ρ  

p-value= 0.748 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΓΡ ΜΜ Σ   

Ν 

0 2 1 2 5 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,4% ,8% 4,1% ,8% 

ΜΟΣΙΚΟ  

Ν 

3 41 10 13 67 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 9,0% 7,5% 26,5% 10,1% 

Μ  Ν

ΚΠ Ι Τ  

 

Ν 

11 204 55 19 289 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

40,7% 44,6% 41,4% 38,8% 43,4% 
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Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ

ΝΣ Ι 

 

Ν 

13 210 67 15 305 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

48,1% 46,0% 50,4% 30,6% 45,8% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

27 457 133 49 666 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,ιζκΝρΝί,ίηΨΝη αιτΝ κΝηκλφπ δεσΝ πέπ κΝ βμΝ

ηβ ΫλαμΝεαδΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝ πθΝεκλδ δυθ. 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.γγμΝυ ξΫ δ βΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝηβ ΫλαμΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Μκλφπ δεσΝ πέπ κΝ ηβ ΫλαμΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝαΰλΪηηα β-παξτ αλεκμΝΧζ,1ΣΨ,Ν

βηκ δεσ-παξτ αλεκμΝ Χβθ,ηΣΨ,Ν ηΫ βΝ επαέ υ β-φυ δκζκΰδεσμΝ Χζζ,θΣΨ,Ν

παθ πδ άηδκήΣ Ι-υπΫλίαλκμΝΧηί,ζΣΨ. 
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Πέθαεαμ 5.βίμΝΜΫ βΝ δηάΝπλυθΝΦυ δεάΝ λα βλδσ β α αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεαδΝ

αθΪ φτζκέ 

ΜΝΚ Σ ΝΟΜ  ΦΤΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  
ΣΤΠΙΚ Ν

ΠΟΚΛΙ  
N 

ΛΛΙΠΟ Ρ  ΓΟΡΙ 1,33 1,01 18 

ΚΟΡΙΣΙ 0,83 0,99 27 

ΤΝΟΛΟ 1,03 1,01 45 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΟΡΙ 1,73 1,38 340 

ΚΟΡΙΣΙ 1,24 1,19 458 

ΤΝΟΛΟ 1,45 1,30 798 

ΤΠ Ρ ΡΟ ΓΟΡΙ 1,71 1,30 180 

ΚΟΡΙΣΙ 1,09 1,05 135 

ΤΝΟΛΟ 1,44 1,24 315 

Π ΥΤ ΡΚΟ ΓΟΡΙ 1,52 1,31 74 

ΚΟΡΙΣΙ 1,16 1,02 49 

ΤΝΟΛΟ 1,38 1,21 123 

ΤΝΟΛΟ ΓΟΡΙ 1,69 1,34 612 

ΚΟΡΙΣΙ 1,19 1,14 669 

ΤΝΟΛΟ 1,43 1,27 1281 

 

 κΝπέθαεαΝ«ΜΫ βΝ δηάΝπλυθΝΦ ΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεαδΝαθΪ φτζκ»Νπαλα βλκτη Ν

η ΰαζτ λβΝηΫ βΝ δηάΝΦ ΝεαδΝ υπδεάμΝαπσεζδ βμΝ αΝαΰσλδαέΝ Ν η ΰαζτ λβΝηΫ βΝ

δηάΝεαδΝ υπδεάΝαπσεζδ βΝπαλα βλ έ  βθΝκηΪ αΝ«φυ δκζκΰδεσμ»Νη ΝηΫ βΝ δηάΝΦ Ν

1,73±1,38. 

 

δΪΰλαηηα 5. γζμΝΜΫ βΝ δηάΝπλυθΝΦ ΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεαδΝαθΪ φτζκ. 
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 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ πλυθΝ Φ Ν αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εαδΝ αθΪ φτζκ»  

παλα βλκτη Νη ΰαζτ λβΝΦ Ν βθΝεα βΰκλέαΝφυ δκζκΰδεσμΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαπσΝ

βθΝ εα βΰκλέαΝ «αΰσλδα»έΝ αθΝ ΰ θδεσ λβΝ παλα άλβ βΝ βΝ Φ Ν αΝ αΰσλδαΝ έθαδΝ

η ΰαζτ λβΝαπσΝ αΝεκλέ δαέΝ 

 

Πέθαεαμ 5.β1μΝυ ξΫ δ βΝ κυΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμΝη Νεα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

ΣΡΟΠΟΝ

Μ Γ ΙΡ Μ ΣΟ 

p-value= 0.873 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Ρ ΣΟΝ Ν

Κ Σ ΡΟΛ  

 

Ν 

8 156 89 30 283 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

44,4% 45,9% 49,4% 40,5% 46,2% 

Φ ΣΟΝΣΟΝ

ΦΟΤΡΝΟ 

 

Ν 

8 146 69 35 258 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

44,4% 42,9% 38,3% 47,3% 42,2% 

Φ ΣΟΝΣ Ν

Κ Ρ ΟΤΝ  

 

Ν 

0 15 10 5 30 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 4,4% 5,6% 6,8% 4,9% 

Σ Γ ΝΙΣΟ  

Ν 

2 23 12 4 41 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 6,8% 6,7% 5,4% 6,7% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

18 340 180 74 612 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value = 0,κιγΝρΝί,ίηΨΝη αιτΝ κυΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμΝεαδΝ

πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝ πθΝαΰκλδυθέ 
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δΪΰλαηηαΝ5.γημΝυ ξΫ δ βΝ κυΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμΝη Νεα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Σλσπκμ ηαΰ δλΫηα κμΝ η Ν εα βΰκλέ μΝ ΜΝ αΰκλδυθ» 

παλα βλκτη Ν δμΝ εα βΰκλέ μΝ λσπκυΝ ηαΰ δλΫηα κμΝ η ΰαζτ λκΝ πκ κ ΪΝ ΜΝ η Ν

λσπκυΝ ηαΰ δλΫηα κμΝ ίλα σ-υπΫλίαλκμ Χζλ,ζΣ,Ν ΝοκλΨ,Ν οβ σΝ κθΝ φκτλθκΝ –

παξτ αλεκμΝ Χζι,γΣ,Ν ΝογηΨ,Ν οβ σΝ αΝ εΪλίκυθα-παξτ αλεκμΝ Χθ,κΣ,Ν ΝοηΨΝ εαδΝ

βΰαθδ σ- ζζδπκίαλάμΝΧ11,1,ΝΝο1κΨ. 

 

Πέθαεαμ 5. ββμΝυ ξΫ δ βΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμΝη Νεα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

ΣΡΟΠΟΝ

Μ Γ ΙΡ Μ ΣΟ 

p-value= 0.801 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Ρ ΣΟΝ Ν

Κ Σ ΡΟΛ  

 

Ν 

10 212 59 23 304 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

37,0% 46,2% 43,7% 46,9% 45,4% 

Φ ΣΟΝΣΟΝ

ΦΟΤΡΝΟ 

 

Ν 

15 215 67 22 319 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

55,6% 46,8% 49,6% 44,9% 47,6% 

Φ ΣΟΝΣ Ν

Κ Ρ ΟΤΝ  

 

Ν 

1 19 4 4 28 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

3,7% 4,1% 3,0% 8,2% 4,2% 

Σ Γ ΝΙΣΟ  

Ν 

1 13 5 0 19 

ΠΟΟΣΟΝ 3,7% 2,8% 3,7% ,0% 2,8% 
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Ν Ν Μ 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

27 459 135 49 670 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value = 0,κί1ΝρΝί,ίηΨΝη αιτΝ κυΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμΝεαδΝ

πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝ πθΝεκλδ δυθ. 

 

δΪΰλαηηαΝ5.γθμΝυ ξΫ δ βΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμΝη Νεα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Σλσπκμ ηαΰ δλΫηα κμΝ η Ν εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη Ν δμΝ εα βΰκλέ μΝ λσπκυΝ ηαΰ δλΫηα κμΝ η ΰαζτ λκΝ πκ κ ΪΝ ΜΝ η Ν

λσπκυΝ ηαΰ δλΫηα κμΝ ίλα σ-παξτ αλεκμΝ Χζθ,λΣ,Ν ΝοβγΨ,Ν οβ σΝ κθΝ φκτλθκΝ –

ζζδπκίαλάμΝ Χηη,θΣ,Ν Νο1ηΨ,Ν οβ σΝ αΝ εΪλίκυθα-παξτ αλεκμΝ Χκ,βΣ,Ν ΝοζΨΝ εαδΝ

βΰαθδ σ- ζζδπκίαλάμΝΧγ,ιΣ,ΝΝο1Ψ. 
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ΠέθαεαμΝ5.βγμΝυ ξΫ δ βΝ κυΝελδ άλδκυΝ πδζκΰάμΝ λκφέηπθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 
ΚΡΙΣ ΡΙΟΝ

ΠΙΛΟΓ Ν

ΣΡΟΦΙΜΟΤ 

p-value=0.997 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΧΡ Ι Ν

ΜΦ ΝΙ  

 

Ν 

0 0 1 0 1 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,0% ,6% ,0% ,2% 

ΧΡ Ι Ν

Γ Τ  

 

Ν 

0 6 1 6 13 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 1,8% ,6% 8,1% 2,1% 

Ν

ΘΡ ΠΣΙΚ Ν

ΞΙ  

 

Ν 

15 293 143 54 505 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

83,3% 86,2% 79,4% 73,0% 82,5% 

ΝΝ

Π ΡΙ ΥΟΤΝΝ

ΛΙΓ Ν

Θ ΡΜΙ  

 

Ν 

3 37 26 8 74 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 10,9% 14,4% 10,8% 12,1% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

18 340 180 74 612 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,λλιΝ ρΝ ί,ίηΨΝ η αιτΝ κΝ ελδ άλδκΝ πδζκΰάμΝ

λκφέηπθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθέ 
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δΪΰλαηηαΝ5.γιμΝυ ξΫ δ βΝ κυΝελδ άλδκυΝ πδζκΰάμΝ λκφέηπθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 

 

 

  κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Κλδ άλδκΝ πδζκΰάμΝ λκφέηπθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ αΰκλδυθ»Ν

παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ πλαέαΝ ηφΪθδ β-υπΫλίαλκμΝ

Χί,θΣΨ,ΝπλαέαΝΰ τ β-παξτ αλεκμΝΧκ,1ΣΨ,Νγλ π δεάΝαιέα-φυ δκζκΰδεσμΝΧκθ,βΣΨ,Νζέΰ μΝ

γ ληέ μ- ζζδπκίαλάμΝΧ1θ,ιΣΨέ 

 

 

ΠέθαεαμΝ 5.βζμΝ υ ξΫ δ βΝ ελδ άλδκυΝ πδζκΰάμΝ λκφέηπθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 
ΚΡΙΣ ΡΙΟΝ

ΠΙΛΟΓ Ν

ΣΡΟΦΙΜΟΤ 

p-value=0.548 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΧΡ Ι Ν

ΜΦ ΝΙ  

 

Ν 

0 10 2 1 13 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 2,2% 1,5% 2,0% 1,9% 

ΧΡ Ι Ν

Γ Τ  

 

Ν 

24 387 112 39 562 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

88,9% 84,3% 83,0% 79,6% 83,9% 

Ν

ΘΡ ΠΣΙΚ Ν

ΞΙ  

 

Ν 

3 35 11 3 52 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 7,6% 8,1% 6,1% 7,8% 

ΝΝ

Π ΡΙ ΥΟΤΝΝ

 

Ν 

0 27 10 6 43 
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ΛΙΓ Ν

Θ ΡΜΙ  

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 5,9% 7,4% 12,2% 6,4% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

27 459 135 49 670 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,ηζκΝ ρΝ ί,ίηΨΝ η αιτΝ κΝ ελδ άλδκΝ πδζκΰάμΝ

λκφέηπθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθέ 

 

 

δΪΰλαηηαΝ 5.γκμΝ υ ξΫ δ βΝ ελδ άλδκυΝ πδζκΰάμΝ λκφέηπθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «Κλδ άλδκΝ πδζκΰάμΝ λκφέηπθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝπλαέαΝ ηφΪθδ β-φυ δκζκΰδεσμΝ

Χβ,βΣΨ,Ν πλαέαΝ ΰ τ β- ζζδπκίαλάμΝ Χκκ,λΣΨ,Ν γλ π δεάΝ αιέα- ζζδπκίαλάμΝ Χ11,1ΣΨ,Ν

ζέΰ μΝγ ληέ μ-παξτ αλεκμΝΧ1β,2%). 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΧΡ Ι Ν
ΜΦ ΝΙ  

ΧΡ Ι Ν
Γ Τ  

ΘΡ ΠΣΙΚ Ν
ΞΙ  

ΛΙΓ Ν
Θ ΡΜΙ  

ΛΛΙΠΟ Ρ  

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΠ Ρ ΡΟ 

Π ΥΤ ΡΚΟ 



88 

 

ΠέθαεαμΝ5.βημΝυ ξΫ δ βΝαλδγηκτΝΰ υηΪ πθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

ΡΙΘΜΟΝ

Γ ΤΜ ΣΧΝ 

p-value= 0,163 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΟ  

Ν 

2 45 31 15 93 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 13,2% 17,2% 20,3% 15,2% 

ΣΡΙ   

Ν 

2 74 51 17 144 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 21,8% 28,3% 23,0% 23,5% 

Σ  Ρ   

Ν 

7 117 56 25 205 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

38,9% 34,4% 31,1% 33,8% 33,5% 

Π ΝΣ   

Ν 

6 75 33 12 126 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

33,3% 22,1% 18,3% 16,2% 20,6% 

Π ΡΙΟΣ Ρ Ν 

ΠΟΝΠ ΝΣ  

 

Ν 

0 27 8 5 40 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 7,9% 4,4% 6,8% 6,5% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

18 340 180 74 612 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value = 0,1θγΝρΝί,ίηΨΝη αιτΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝΰ υηΪ πθΝ

η Ν ΜΝαΰκλδυθ. 
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δΪΰλαηηαΝ5.γλμΝυ ξΫ δ βΝαλδγηκτΝΰ υηΪ πθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝ« λδγησμΝΰ υηΪ πθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ»Νπαλα βλκτη Ν

υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ τκ-παξτ αλεκμΝ Χβί,γΣΨ,Ν λέα-υπΫλίαλκμΝ

Χβκ,γΣΨ,Ν Ϋ λα- ζζδπκίαλάμΝ Χγκ,λΣΨ,Ν πΫθ - ζζδπκίαλάμΝ Χγγ,γΣΨ,Ν ρπΫθ -

φυ δκζκΰδεσμΝΧι,λΣΨ. 

 

 

ΠέθαεαμΝ5.βθμΝυ ξΫ δ βΝαλδγηκτΝΰ υηΪ πθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

ΡΙΘΜΟΝ

Γ ΤΜ ΣΧΝ 

p-value= 0.055 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΤΟ  

Ν 

2 69 26 8 105 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 15,0% 19,3% 16,3% 15,7% 

ΣΡΙ   

Ν 

3 93 38 13 147 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 20,3% 28,1% 26,5% 21,9% 

Σ  Ρ   

Ν 

10 180 54 18 262 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

37,0% 39,2% 40,0% 36,7% 39,1% 

Π ΝΣ   

Ν 

10 89 15 10 124 

ΠΟΟΣΟΝ 37,0% 19,4% 11,1% 20,4% 18,5% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

ΛΛΙΠΟ Ρ  

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΠ Ρ ΡΟ 

Π ΥΤ ΡΚΟ 



90 

 

Ν Ν Μ 

Π ΡΙΟΣ Ρ Ν 

ΠΟΝΠ ΝΣ  

 

Ν 

2 25 2 0 29 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 5,4% 1,5% ,0% 4,3% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

27 459 135 49 670 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value = 0,ίηηΝρΝί,ίηΨΝη αιτΝ πθΝαλδγησΝ πθΝΰ υηΪ πθΝη Ν

ΜΝεκλδ δυθ. 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζίμΝυ ξΫ δ βΝαλδγηκτΝΰ υηΪ πθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ « λδγησμΝ ΰ υηΪ πθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ τκ-υπΫλίαλκμΝ Χ1λ,γΣΨ,Ν λέα-

υπΫλίαλκμΝ Χβκ,1ΣΨ,Ν Ϋ λα-υπΫλίαλκμΝ ΧζίΣΨ,Ν πΫθ - ζζδπκίαλάμΝ ΧζιΣΨ,Ν ρπΫθ -

φυ δκζκΰδεσμΝΧι,ζΣΨ. 
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ΠέθαεαμΝ 5.βιμΝ υ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝ εα αθΪζπ βμΝ πλπδθκτΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 
ΤΥΝΟΣ Σ Ν

Κ Σ Ν ΛΧ Ν

ΠΡΧΙΝΟΤ 

p-value= 0,591 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΣ ΝήΝΥ ΟΝΝ

ΠΟΣ  

 

Ν 

0 21 17 5 43 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 6,2% 9,4% 6,8% 7,0% 

1-βΝΦΟΡ   

Ν 

3 48 24 10 85 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 14,1% 13,3% 13,5% 13,9% 

3-4ΝΦΟΡ   

Ν 

1 28 18 4 51 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 8,2% 10,0% 5,4% 8,3% 

5-θΝΦΟΡ   

Ν 

0 29 20 10 59 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 8,5% 11,1% 13,5% 9,6% 

Κ Θ Μ ΡΙΝ   

Ν 

14 214 101 45 374 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

77,8% 62,9% 56,1% 60,8% 61,1% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

18 340 180 74 612 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,591 > ί,ίηΨΝ η αιτΝ βμΝ υξθσ β αμΝ

εα αθΪζπ βμΝπλπδθκτΝαθΪΝεα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 
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δΪΰλαηηαΝ5.ζ1μΝυ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝπλπδθκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ. 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «υξθσ β αΝ εα αθΪζπ βμΝ πλπδθκτΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ πκ Ϋ-υπΫλίαλκμΝ

(9,4%), 1-βΝ φκλΫμ- ζζδπκίαλάμΝ Χ1θ,ιΣΨ,Ν γ-ζΝ φκλΫμ-υπΫλίαλκμΝ Χ1ίΣΨ,Ν η-θΝ φκλΫμ-

παξτ αλεκμΝΧ1γ,ηΣΨ,Νεαγβη λδθΪ- ζζδπκίαλάμΝΧιι,κΣΨ. 

 

Πέθαεαμ5. βκμΝυ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝπλπδθκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 
ΤΥΝΟΣ Σ Ν

Κ Σ Ν ΛΧ Ν

ΠΡΧΙΝΟΤ 

p-value= 0,664 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΣ ΝήΝΥ ΟΝΝ

ΠΟΣ  

 

Ν 

2 44 17 6 69 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 9,6% 12,6% 12,2% 10,3% 

1-βΝΦΟΡ   

Ν 

4 78 26 15 123 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

14,8% 17,0% 19,3% 30,6% 18,4% 

3-4ΝΦΟΡ   

Ν 

3 52 13 6 74 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 11,3% 9,6% 12,2% 11,0% 

5-θΝΦΟΡ   

Ν 

2 37 8 2 49 
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ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 8,1% 5,9% 4,1% 7,3% 

Κ Θ Μ ΡΙΝ   

Ν 

16 248 71 20 355 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

59,3% 54,0% 52,6% 40,8% 53,0% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

27 459 135 49 670 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,θθζΝ ρΝ ί,ίηΨΝ η αιτΝ βμΝ υξθσ β αμΝ

εα αθΪζπ βμΝπλπδθκτΝαθΪΝεα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζβμΝυ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝπλπδθκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «υξθσ β αΝ εα αθΪζπ βμΝ πλπδθκτΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ πκ Ϋ-υπΫλίαλκμΝ

(12,6%), 1-βΝφκλΫμ-παξτ αλεκμ (30,6%), 3-ζΝφκλΫμ-παξτ αλεκμΝΧ1β,βΣΨ,Νη-θΝφκλΫμ-

φυ δκζκΰδεσμΝΧκ,1ΣΨ,Νεαγβη λδθΪ- ζζδπκίαλάμΝΧηλ,γΣΨ. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ΛΛΙΠΟ Ρ  

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΠ Ρ ΡΟ 

Π ΥΤ ΡΚΟ 



94 

 

ΠέθαεαμΝ5.βλμΝυ ξΫ δ βΝπλκΫζ υ βμΝεκζα δκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

ΠΡΟ Λ Τ Ν

ΚΟΛ ΣΙΟΤ 

p-value= 0,997 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΛΙΚ ΙΟ  

Ν 

8 163 87 36 294 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

44,4% 48,1% 48,3% 48,6% 48,1% 

ΠΙΣΙ  

Ν 

9 148 78 31 266 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

50,0% 43,7% 43,3% 41,9% 43,5% 

ΝΝΠ ΙΡΝΧΝ

ΣΙΠΟΣ  

 

Ν 

1 28 15 7 51 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 8,3% 8,3% 9,5% 8,3% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

18 339 180 74 611 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,λλιρΝί,ίηΨΝη αιτΝ βμΝΠλκΫζ υ βμ εκζα δκτΝ

αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθέ 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζγμΝυ ξΫ δ βΝπλκΫζ υ βμΝεκζα δκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 
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 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΠλκΫζ υ βΝ εκζα δκτΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ αΰκλδυθ» 

παλα βλκτη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝευζδε έκ-παξτ αλεκμΝΧζκ,θΣΨ, 

πέ δ- ζζδπκίαλάμΝΧηίΣΨ,Ν έπκ α-παξτ αλεκμΝΧλ,ηΣΨ. 
 

ΠέθαεαμΝ5.γίμΝυ ξΫ δ βΝπλκΫζ υ βμΝεκζα δκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

ΠΡΟ Λ Τ Ν

ΚΟΛ ΣΙΟΤ 

p-value= 0,548 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΛΙΚ ΙΟ  

Ν 

14 249 68 23 354 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

51,9% 54,2% 50,4% 46,9% 52,8% 

ΠΙΣΙ  

Ν 

13 175 55 20 263 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

48,1% 38,1% 40,7% 40,8% 39,3% 

ΝΝΠ ΙΡΝΧΝ

ΣΙΠΟΣ  

 

Ν 

0 35 12 6 53 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 7,6% 8,9% 12,2% 7,9% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

27 459 135 49 670 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,548> ί,ίηΨΝ η αιτΝ βμΝ πλκΫζ υ βΝ εκζα δκτΝ

αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζζμΝυ ξΫ δ βΝπλκΫζ υ βμΝεκζα δκτΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 
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 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΠλκΫζ υ βΝ εκζα δκτΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ εκλδ δυθ»Ν

παλα βλκτη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝευζδε έκ-φυ δκζκΰδεσμΝΧηζ,βΣΨ,Ν

πέ δ- ζζδπκίαλάμΝΧζκ,1ΣΨ,Ν έπκ α-παξτ αλεκμΝΧ1β,βΣΨέ 

 

ΠέθαεαμΝ 5.γ1μΝ υ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝ εα αθΪζπ βμΝ αθαουε δευθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ

ΜΝαΰκλδυθ. 

ΤΥΝΟΣ Σ Ν

Κ Σ Ν ΛΧ Ν

Ν ΦΤΚΣΙΚΧΝ 

p-value= 0.457 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κ ΜΙ ΝΦΟΡ   

Ν 

6 76 33 14 129 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

33,3% 22,4% 18,3% 18,9% 21,1% 

ΜΙ ΝΦΟΡ ΝΣ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

1 90 55 16 162 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 26,5% 30,6% 21,6% 26,5% 

ΤΟΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

3 65 36 18 122 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 19,1% 20,0% 24,3% 19,9% 

ΣΡ ΙΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

4 42 25 11 82 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

22,2% 12,4% 13,9% 14,9% 13,4% 

Σ  ΡΙΝ

ΦΟΡ ΝΣ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

3 28 11 6 48 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 8,2% 6,1% 8,1% 7,8% 

Π ΝΣ ΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

1 19 6 4 30 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 5,6% 3,3% 5,4% 4,9% 

ΞΙΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

0 6 8 1 15 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 1,8% 4,4% 1,4% 2,5% 

ΦΣ ΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

 

Ν 

0 11 5 2 18 
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ΟΜ  ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 3,2% 2,8% 2,7% 2,9% 

Π ΝΧΝ ΠΟΝι  

Ν 

0 3 0 1 4 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,9% ,0% 1,4% ,7% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

18 340 180 74 612 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value = 0,ζηιρΝ ί,ίηΨΝ η αιτΝ βμΝ υξθσ β αμΝ εα αθΪζπ βμΝ

αθαουε δευθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζημΝυ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝαθαουε δευθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ

ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «υξθσ β αΝ εα αθΪζπ βμΝ αθαουε δευθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

αΰκλδυθ»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ εαηδΪΝ φκλΪ-

ζζδπκίαλάμΝ Χγγ,γΣΨ,Ν 1Ν φκλΪή ί έ-υπΫλίαλκμΝ Χγί,θΣΨ,Ν βΝ φκλΫμή ί έ-παξτ αλεκμΝ

Χβζ,γΣΨ,Ν γΝ φκλΫμή ί έ- ζζδπκίαλάμΝ Χββ,βΣΨ,Ν ζΝ φκλΫμή ί έ- ζζδπκίαλάμΝ Χ1θ,ιΣΨ,Ν ηΝ

φκλΫμή ί έ- ζζδπκίαλάμΝεαδΝφυ δκζκΰδεσμΝΧη,θΣΨ,ΝθΝφκλΫμή ί έ-υπΫλίαλκμΝΧζ,ζΣΨ,ΝιΝ

φκλΫμή ί έ-φυ δκζκΰδεσμΝΧγ,βΣΨ,ΝριΝφκλΫμή ί -παξτ αλεκμΝΧ1,ζΣΨ. 
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ΠέθαεαμΝ 5.γβμΝ υ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝ εα αθΪζπ βμΝ αθαουε δευθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ

ΜΝεκλδ δυθ. 
ΤΥΝΟΣ Σ Ν

Κ Σ Ν ΛΧ Ν

Ν ΦΤΚΣΙΚΧΝ 

p-value= 0.689 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

Κ ΜΙ ΝΦΟΡ   

Ν 

9 148 46 15 218 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

33,3% 32,2% 34,1% 30,6% 32,5% 

ΜΙ ΝΦΟΡ ΝΣ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

5 130 30 16 181 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

18,5% 28,3% 22,2% 32,7% 27,0% 

ΤΟΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

4 68 26 10 108 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

14,8% 14,8% 19,3% 20,4% 16,1% 

ΣΡ ΙΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

5 51 16 4 76 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

18,5% 11,1% 11,9% 8,2% 11,3% 

Σ  ΡΙΝ

ΦΟΡ ΝΣ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

0 21 5 1 27 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 4,6% 3,7% 2,0% 4,0% 

Π ΝΣ  ΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

2 24 5 0 31 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 5,2% 3,7% ,0% 4,6% 

ΞΙΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

0 9 4 1 14 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 2,0% 3,0% 2,0% 2,1% 

ΦΣ ΝΦΟΡ Ν

Σ ΝΝ

ΟΜ  

 

Ν 

2 8 3 2 15 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

7,4% 1,7% 2,2% 4,1% 2,2% 

ΤΝΟΛΟ  

Ν 

27 459 135 49 670 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value = 0,θκλρΝί,ίηΨΝη αιτΝ βμΝυξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝ

αθαουε δευθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝεκλδ δυθ. 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζθμΝυ ξΫ δ βΝ υξθσ β αμΝεα αθΪζπ βμΝαθαουε δευθΝαθΪ εα βΰκλέ μΝ

ΜΝεκλδ δυθ. 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «υξθσ β αΝ εα αθΪζπ βμΝ αθαουε δευθΝ αθΪ εα βΰκλέ μΝ ΜΝ

εκλδ δυθ»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσΝ πκ κ σΝ δμΝ ιάμΝ υ ξ έ δμμΝ εαηδΪΝ φκλΪ-

υπΫλίαλκμΝ Χγί,θΣΨ,Ν 1Ν φκλΪή ί έ-παξτ αλεκμΝ Χγβ,ιΣΨ,Ν βΝ φκλΫμή ί έ-παξτ αλεκμΝ

(20,4%), 3 φκλΫμή ί έ- ζζδπκίαλάμΝ Χ1κ,ηΣΨ,Ν ζΝ φκλΫμή ί έ-φυ δκζκΰδεσμΝ Χζ,θΣΨ,Ν ηΝ

φκλΫμή ί έ- ζζδπκίαλάμΝ Χι,ζΣΨ,Ν θΝ φκλΫμή ί έ-υπΫλίαλκμΝ ΧγΣΨ,Ν ιΝ φκλΫμή ί έ-

ζζδπκίαλάμΝΧι,ζΣΨέ 

 

ΠέθαεαμΝ5.γγμΝυ ξΫ δ βΝΝ ΜΝπα ΫλαΝαθΪ  ΜΝαΰκλδυθ. 

ΜΝΠ Σ Ρ  

p-value= 0.000 
 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΛΛΙΠΟ Ρ   

Ν 

0 2 0 1 3 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% ,6% ,0% 1,4% ,5% 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Ν 

12 110 58 13 193 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

66,7% 32,9% 32,6% 17,8% 32,0% 
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100 

 

ΤΠ Ρ ΡΟ  

Ν 

4 174 77 33 288 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

22,2% 52,1% 43,3% 45,2% 47,8% 

Π ΥΤ ΡΚΟ  

Ν 

2 48 43 26 119 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

11,1% 14,4% 24,2% 35,6% 19,7% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

18 334 178 73 603 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΤπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value = 0.000< ί,ίηΨΝη αιτΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝπα ΫλαΝεαδΝ

ΜΝαΰκλδυθέΝ 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζιμΝυ ξΫ δ βΝΝ ΜΝπα ΫλαΝαθΪ  ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝπαλα βλκτη Ν υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝ ΜΝ κυΝπα ΫλαΝη Ν κθΝ ΜΝ

πθΝαΰκλδυθέΝ βθΝεα βΰκλέαΝ δ δεΪΝ ΜΝπαξτ αλεκμΝπα ΫλαμΝ Νπκ κ σΝγθ,ηΣΝ

αΝαΰσλδαΝ έθαδΝπαξτ αλεαέΝ 
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ΠέθαεαμΝ5.γζμΝυ ξΫ δ βΝΝ ΜΝπα ΫλαΝαθΪ  ΜΝεκλδ δυθ. 

ΜΝΠ Σ Ρ  

p-value= 0.001 
 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΛΛΙΠΟ Ρ   

Ν 

1 2 1 0 4 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

3,7% ,4% ,8% ,0% ,6% 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Ν 

11 156 34 7 208 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

40,7% 34,5% 25,6% 14,6% 31,5% 

ΤΠ Ρ ΡΟ  

Ν 

14 226 68 24 332 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

51,9% 50,0% 51,1% 50,0% 50,3% 

Π ΥΤ ΡΚΟ  

Ν 

1 68 30 17 116 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

3,7% 15,0% 22,6% 35,4% 17,6% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

27 452 133 48 660 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

ΤπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value=0,ίί1ξΝί,ίηΨΝη αιτΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝπα ΫλαΝεαδΝ

ΜΝεκλδ δυθέ 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ζκμΝυ ξΫ δ βΝΝ ΜΝπα ΫλαΝαθΪ  ΜΝεκλδ δυθ. 
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 κΝλαί σΰλαηηαΝπαλα βλκτη Ν υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝ ΜΝ κυΝπα ΫλαΝη Ν κθΝ ΜΝ

πθΝεκλδ δυθέΝ βθΝεα βΰκλέαΝ ζζδπκίαλάμΝπα Ϋλαμ- ζζδπκίαλάΝεκλέ δαΝΧγ,ιΣΨ,Ν

φυ δκζκΰδεσμΝπα Ϋλαμ- ζζδπκίαλάΝεκλέ δαΝΧγζ,ηΣΨ,ΝυπΫλίαλκμΝπα Ϋλαμ-

ζζδπκίαλάΝεκλέ δαΝΧη1,λΣΨ,Νπαξτ αλεκμΝπα Ϋλαμ-παξτ αλεαΝεκλέ δαΝΧγη,ζΣΨέΝ 

 

 

ΠέθαεαμΝ5.γημΝυ ξΫ δ βΝΝ ΜΝηβ ΫλαμΝαθΪ  ΜΝαΰκλδυθ. 

ΜΝΜ Σ Ρ  

p-value= 0.103 

 

 

 

ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΛΛΙΠΟ Ρ   

Ν 

1 10 1 3 15 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 2,9% ,6% 4,1% 2,5% 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Ν 

13 207 107 33 360 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

72,2% 61,1% 60,5% 45,2% 59,3% 

ΤΠ Ρ ΡΟ  

Ν 

3 89 57 29 178 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

16,7% 26,3% 32,2% 39,7% 29,3% 

Π ΥΤ ΡΚΟ  

Ν 

1 33 12 8 54 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

5,6% 9,7% 6,8% 11,0% 8,9% 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

18 339 177 73 607 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝΧp-value=0,1ίγρΝί,ίηΨΝη αιτΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ ΜΝηβ ΫλαμΝ

εαδΝ ΜΝαΰκλδυθέ 
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δΪΰλαηηαΝ5.ζλμΝυ ξΫ δ βΝΝ ΜΝηβ ΫλαμΝαθΪ  ΜΝαΰκλδυθ. 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝπαλα βλκτη Ν αΝ ιάμμΝ βθΝεα βΰκλέαΝ ζζδπκίαλάμΝηβ ΫλαΝυοβζσΝ

πκ κ σΝ ζζδπκίαλάμΝ αΰσλδαΝ η,θΣ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ φυ δκζκΰδεάΝ ηβ ΫλαΝ Ϋξκυη Ν

υοβζσΝ πκ κ σΝ Ν ζζδπκίαλάΝ αΰσλδαΝ ιβ,βΣ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ υπΫλίαλβΝ ηβ ΫλαΝ

Ϋξκυη Ν υοβζσ πκ κ σΝ Ν παξτ αλεαΝ αΰσλδαΝ γλ,ιΣ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ παξτ αλεβΝ

ηβ ΫλαΝΫξκυη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ Νπαξτ αλεαΝαΰσλδαΝ11Σέ 

 

ΠέθαεαμΝ5.γθμΝυ ξΫ δ βΝ ΜΝηβ ΫλαμΝαθΪ ΜΝεκλδ δυθ. 

ΜΝΜ Σ Ρ  

p-value= 0.890 

 

 ΛΛΙΠΟ Ρ  ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠ Ρ ΡΟ Π ΥΤ ΡΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΛΛΙΠΟ Ρ   

Ν 

0 12 3 2 17 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

,0% 2,6% 2,2% 4,1% 2,5% 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Ν 

19 296 80 29 424 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

70,4% 64,8% 59,7% 59,2% 63,6% 

ΤΠ Ρ ΡΟ  

Ν 

7 103 35 12 157 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

25,9% 22,5% 26,1% 24,5% 23,5% 

Π ΥΤ ΡΚΟ  

Ν 

1 46 16 6 69 

ΠΟΟΣΟΝ 3,7% 10,1% 11,9% 12,2% 10,3% 
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Ν Ν Μ 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

Ν 

27 457 134 49 667 

ΠΟΟΣΟΝ

Ν Ν Μ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

θΝ υπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝ Χp-value=0,890 ρΝ ί,ίηΨΝ η αιτΝ πθΝ εα βΰκλδυθΝ ΜΝ

ηβ ΫλαμΝεαδΝ ΜΝεκλδ δυθέ 

 

δΪΰλαηηαΝ5.ηίμΝυ ξΫ δ βΝ ΜΝηβ ΫλαμΝαθΪ ΜΝεκλδ δυθ . 

 

 

 κΝλαί σΰλαηηαΝπαλα βλκτη Ν αΝ ιάμμΝ βθΝεα βΰκλέαΝ ζζδπκίαλάμΝηβ ΫλαΝυοβζσΝ

πκ κ σΝ παξτ αλεαΝ εκλέ δαΝ ζ,1Σ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ φυ δκζκΰδεάΝ ηβ ΫλαΝ Ϋξκυη Ν

υοβζσΝ πκ κ σΝ Ν ζζδπκίαλάΝ εκλέ δαΝ ιί,ζΣ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ υπΫλίαλβΝηβ ΫλαΝ

Ϋξκυη Ν υοβζσ πκ κ σΝ Ν υπΫλίαλαΝ εκλέ δαΝ βθ,1Σ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ παξτ αλεβΝ

ηβ ΫλαΝΫξκυη ΝυοβζσΝπκ κ σΝ Νπαξτ αλεαΝεκλέ δαΝ1β,βΣέ 
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ΠέθαεαμΝ5.γιμΝυ ξΫ δ βΝηΫ βΝ δηάΝζδπυ κυμΝηΪααμΝΧkgΨΝ φάίπθΝπκυΝεα αθαζυθκυθΝ

φαΰβ σΝ ε σμΝ πδ δκτΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ βζδεέαέ 
ΛΙΚΙ  

p-value= 0.081 
ΦΤΛΟ Μ  ΝΣΙΜ  ΣΤΠΙΚ Ν ΠΟΚΛΙ  N 

13 

ΓΟΡΙ 17,46 10,80 68,00 

ΚΟΡΙΣΙ 9,17 5,96 73,00 

ΤΝΟΛΟ 13,17 9,56 141,00 

14 

ΓΟΡΙ 18,23 12,57 68,00 

ΚΟΡΙΣΙ 7,77 5,30 67,00 

ΤΝΟΛΟ 13,04 10,97 135,00 

15 

ΓΟΡΙ 19,16 9,07 36,00 

ΚΟΡΙΣΙ 13,96 9,84 50,00 

ΤΝΟΛΟ 16,13 9,82 86,00 

16 

ΓΟΡΙ 21,08 11,16 68,00 

ΚΟΡΙΣΙ 13,51 7,01 67,00 

ΤΝΟΛΟ 17,32 10,05 135,00 

17 

ΓΟΡΙ 19,41 9,28 62,00 

ΚΟΡΙΣΙ 13,57 7,25 60,00 

ΤΝΟΛΟ 16,54 8,81 122,00 

18 

ΓΟΡΙ 22,04 8,44 23,00 

ΚΟΡΙΣΙ 17,38 8,13 31,00 

ΤΝΟΛΟ 19,37 8,50 54,00 

19 
ΚΟΡΙΣΙ 14,23 6,91 2,00 

ΤΝΟΛΟ 14,23 6,91 2,00 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΟΡΙ 19,26 10,71 325,00 

ΚΟΡΙΣΙ 11,94 7,70 351,00 

ΤΝΟΛΟ 15,46 9,96 676,00 
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δΪΰλαηηαΝ5.η1μΝΜΫ βΝ δηάΝζδπυ κυμΝηΪααμΝΧkgΨΝ φάίπθΝπκυΝεα αθαζυθκυθΝφαΰβ σΝ

ε σμΝ πδ δκτΝαθΪ φτζκΝεαδΝαθΪ βζδεέαέ 

 

 

 κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ ζδπυ κυμΝ ηΪααμΝ ΧkgΨΝ φάίπθΝ πκυΝ εα αθαζυθκυθΝ

φαΰβ σΝ ε σμΝ πδ δκτΝ αθΪ φτζκΝ εαδΝ αθΪ βζδεέα»Ν παλα βλκτη Ν υοβζσ λβΝ ζδπυ βΝ

ηΪααΝαπσΝ αΝαΰσλδαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝ1ι,γκΝkg εαδΝυοβζσ λβΝζδπυ βΝ

ηΪααΝ αΝεκλέ δαΝ ΝβζδεέαΝ1κΝ υθΝη ΝηΫ βΝ δηάΝββ,ίζΝkg. 
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7.  Τ Σ  -ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

τηφπθαΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα α βμΝπαλκτ αμΝΫλ υθαμ,ΝβΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ φάίπθΝπκυΝ

υηη έξαθΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ ά αθ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ έε βΝΜΪααμΝ υηα κμ,Ν φυ δκζκΰδεκέΝ

(62,3%) εαδΝη ΪΝαεκζκυγκτ αθΝκδΝ υπΫλίαλκδ (24,6%). Ν πση θβΝκηΪ αΝίλΫγβε Ν

ππμΝ έθαδΝ ε έθβΝ πθΝπαξτ αλεπθ (9,6%), θυΝ κΝηδελσ λκΝπκ κ σΝΝ πθΝηαγβ υθΝ

αθάε δΝ Ν αυ άΝ πθΝ ζζδπκίαλυθ (3,5%). δ δεσ λα,Ν κΝ πκ κ σΝ υπΫλίαλπθΝ εαδΝ

παξτ αλεπθΝ ηαγβ υθΝ πμΝ τθκζκ,Ν ίλΫγβε Ν θαΝ έθαδΝ γζ,2ΣέΝ ι Ϊακθ αμΝ κΝ έ δκΝ

πκ κ σΝ πέΝ κυΝ υθσζκυ,Ν αθΪΝ φτζκ,Ν πλκετπ δΝ ππμΝ αΝ αΰσλδαΝ εα έξαθ πκ κ σΝ

ζ1,ζίΣΝ θυΝ αΝ εκλέ δαΝ βι,ζηΣέΝ Ν υξθσ β αΝ παξυ αλεέαμΝ ά αθΝ υοβζσ λβΝ αΝ

αΰσλδαΝαπσΝσ δΝ αΝεκλέ δαΝΧ1β,ίΣΝΫθαθ δΝι,γ1ΣΨέΝ 

Μ ΪΝ βθΝ πλυ βΝ παθ ζζάθδαΝ πδ βηδκζκΰδεάΝ η ζΫ βΝ κυΝ πδπκζα ηκτΝ βμΝ

παξυ αλεέαμΝ πθΝ παδ δυθΝ εαδΝ πθΝ φάίπθΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δα,Ν βΝ κπκέαΝ

δ ιάξγβΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δα λδεάΝ αδλ έαΝ παξυ αλεέαμ, ίλΫγβε Ν ππμΝ κΝ πέΝ% 

τθκζκΝ πθΝ α σηπθΝ η Ν υπ λίΪζζκθΝ πηα δεσΝ ίΪλκμΝ ΧυπΫλίαλκδΝ εαδΝ παξτ αλεκδΝ

ΫφβίκδΝ1γ-1λΝ υθΨ έθαδΝβλ,θΝΣΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝεαδΝ1θ,1ΝΰδαΝ αΝεκλέ δαέ ΝΫλ υθαΝ

αυ ά πλκ κηκδΪα δΝη Ν βθΝΫλ υθΪΝηαμΝ κΝΝκησΝΚαίΪζαμ,ΝΫξκθ αμΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝ

υπ λίΪζζκθ κμΝ ίΪλκυμΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ τκΝ φτζα,Ν η Ν αΝ πκ κ ΪΝ πθΝ αΰκλδυθΝ θαΝ

υπ λ λκτθΝΫθαθ δΝ πθΝαθ έ κδξπθΝΰδαΝ αΝεκλέ δα  (Tzotzas et al., 2008). 

θΪζκΰαΝυοβζΪΝ έθαδΝ αΝπκ κ ΪΝπκυΝΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝαπσΝ βθΝ λ υθβ δεάΝη ζΫ βΝη Ν

έ ζκΝ «Helena Study» -βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ παλαπΪθπ,Ν σπκυΝ κΝ τθκζκΝ

υπΫλίαλπθΝεαδΝπαξτ αλεπθΝ φάίπθΝίλΫγβε ΝθαΝ έθαδΝβιΣΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝεαδΝβίΣΝ

ΰδαΝ αΝ Ν εκλέ δαέΝ υηπΫλα ηαΝ βμΝ η ζΫ βμΝ αυ άμΝ απκ ζ έΝ κΝ ΰ ΰκθσμ σ δΝ

π λδ σ λκΝ κυΝ1ήηΝ πθΝ υλππαέπθΝ φάίπθΝ έθαδΝυπΫλίαλκδΝάΝπαξτ αλεκδ (Luis et 

al., 2008).  

 ΠαλσηκδαΝ κδξ έαΝ ιΫ π Ν κΝNational Center for Health Statistics  δμΝ έΠέ ,Ν

τηφπθαΝη Ν κΝ κπκέκΝ κΝ 1θΣΝ πθΝπαδ δυθΝ εαδΝ πθΝ φάίπθΝβζδεέαμΝ λΝπμΝ 1λΝ υθ,Ν

γ πλκτθ αδΝυπΫλίαλα (National Center for Health Statistics, 2003). 

Παλα σιπμ,Νσ κΝαθαφκλΪΝ βθΝβη λά δαΝπλσ ζβοβΝγ ληέ πθ δαπδ υγβε ΝππμΝ δμΝ

π λδ σ λ μΝ γ ληέ μΝ υθκζδεΪΝ εα αθΪζπ Ν βΝ κηΪ αΝ πθΝ ζζδπκίαλυθ, η Ν αΝ

αΰσλδαΝαυ άμΝ βμΝκηΪ αμΝθαΝπαλκυ δΪακυθΝ βΝηΫΰδ βΝΰ θδεΪΝεα αθΪζπ βΝγ ληέ πθ,Ν

Ν πκ κ σΝ 1ηηΣέ,Ν βΝ κπκέαΝ υηπέπ δΝ η Ν δμΝ δηΫμΝ αθαφκλΪμΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ
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θΫλΰ δαμΝ πκυΝ έθ δΝ κΝ I.O.M.έΝ  κΝ λαί σΰλαηηαΝ «ΜΫ βΝ δηάΝ πκ κ κτΝ εΪζυοβμΝ

η λά δπθΝΘ ληδ δευθΝ θαΰευθΝ φάίπθΝαθΪΝφτζκΝεαδΝαθΪΝεα βΰκλέ μΝ Μ»Ν βθΝ

εα βΰκλέα,Ν αυιβηΫθβΝ έθαδΝ βΝ εΪζυοβΝ απσΝ αΝ εκλέ δαΝ Ν πκ κ σΝ 1γθΣέΝ  βθΝ

εα βΰκλέαΝυπΫλίαλκμΝΫξκυη ΝεΪζυοβΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ αΝεκλέ δαΝ  πκ κ σΝ11λΣΝ

εαδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ παξτ αλεκμΝ Ϋξκυη Ν η ΰαζτ λβΝ εΪζυοβΝ απσΝ αΝ εκλέ δαΝ Ν

πκ κ σΝ1γίΣέΝΠλΫπ δΝσηπμΝθαΝαθαφΫλκυη ΝππμΝ υΰελδ δεΪ,ΝβΝγ ληδ δεάΝπλσ ζβοβΝ

πθΝ α σηπθΝ πκυΝ υηη έξαθΝ βθΝ η ζΫ βΝ ά αθΝ αδ γβ ΪΝ ξαηβζσ λβΝ απσΝ δμΝ

υθδ υη θ μΝ θ λΰ δαεΫμΝ απαδ ά δμ,Ν η Ν βθΝ βζδεδαεάΝ κηΪ αΝ πθΝ 1θΝ υθΝ θαΝ

πλπ αΰπθδ έέ 

ΜΫ πΝ πθΝ δαΰλαηηΪ πθΝ αΝκπκέαΝαφκλκτθΝ αΝηαελκγλ π δεΪΝ υ α δεΪ, ίλΫγβε Ν

ξ δεΪΝη Ν βθΝηΫ βΝεα αθΪζπ βΝυ α αθγλΪεπθ,ΝππμΝυπάλι ΝβΝαθκ δεάΝ Ϊ βΝ βθΝ

εα αθΪζπ βΝυ α αθγλΪεπθΝη ΪΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1ζΝ υθΝεαδΝ αΝ τκΝφτζα,Νη Ν βθΝ

ηΫΰδ βΝεα αθΪζπ βΝθαΝαθάε δΝ αΝαΰσλδαΝβζδεέαμΝ1κΝ υθέΝ 

θαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ εα αθΪζπ βΝ ζδπυθ,Ν η ΰαζτ λβΝ εα αθΪζπ βΝ Ϋξ δΝ κΝ φτζκΝ πθΝ

αΰκλδυθ,Ν υΰελδ δεΪΝ η Ν αυ σΝ πθΝ εκλδ δυθ,Ν βΝ κπκέαΝφγΪθ δΝ βΝ ηΫΰδ βΝ δηάΝ βμΝ

(116,87gΨ,Ν βθΝβζδεέαΝ πθΝ1κΝ υθέΝ 

υΰελέθκθ αμΝ αΝ τκΝ φτζαΝ Ν σ, δΝ αφκλΪΝ βθΝ βη λά δαΝ πλσ ζβοβΝ πλπ ρθυθ,Ν

παλα βλκτη Ν ππμΝ αΝ αΰσλδαΝ υπ λ λκτθΝ πθΝ εκλδ δυθέΝ ΣβθΝ ζΪξδ βΝ πλσ ζβοβΝ

ηφαθέακυθΝ αΝεκλέ δαΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1ζΝ υθ,Νη ΝηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝηκ,ίλΝg.  

ξ δεΪΝη Ν βθΝπλσ ζβοβΝ πθΝηδελκγλ π δευθΝ υ α δευθ,Να ί έκυΝεαδΝ δ άλκυ,Ν

η ζ υθ αμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝ α δ δεκτΝ ζΫΰξκυ,Νπαλα βλκτη ΝππμΝκδΝΫφβίκδΝ

πλκ ζαηίΪθκυθΝ παλε έμΝ πκ σ β μΝ δ άλκυ, υΰελέθκθ αμΝ βΝ ηΫΰδ βΝ ηΫ βΝ δηάΝ

πλσ ζβοβμΝ η Ν βΝ υθδ υη θβΝ δηάΝ ΰδαΝ ε έθκυμΝ Χκ-15 mgΨέΝ θ έγ α,Ν Ν εαηέαΝ

βζδεδαεάΝ κηΪ α,Ν Ν εαθΫθαΝ εΝ πθΝ τκΝ φτζπθ,Ν θΝ εαζτπ αδΝ βΝ υθδ υη θβΝ

βη λά δαΝπκ σ β αΝα ί έκυΝΧ1.300 mgΨ,Νεα ΪΝ κΝΙέΟέΜέΝέΝΚκδθσΝ κδξ έκΝαπκ ζ έΝ

σ δΝ εαδΝ αΝ τκΝ ηΫ αζζα,Ν κδΝ ζζδπκίαλ έμΝ εαδΝ κδ παξτ αλεκδΝ Ϋφβίκδ,Ν έξαθΝ βΝ

η ΰαζτ λβΝ εαδΝ ηδελσ λβΝ ηΫ βΝ δηάΝ βη λά δαμΝ πλσ ζβοβμ,Ν αθ έ κδξαέΝ υ σΝ κΝ

ΰ ΰκθσμΝηαμΝπλκίζβηα έα δ, αφκτΝ δαπδ υθκυη ΝππμΝκδΝ τκΝαυ ΫμΝεα βΰκλέ μΝη Ν βΝ

η ΰαζτ λβΝαπσεζδ βΝ Νσ δΝαφκλΪΝ κΝ έΜέέ, εα αζαηίΪθκυθΝπΪθ αΝ βΝηΫΰδ βΝεαδΝ

βθΝ ζΪξδ βΝπλσ ζβοβ,Ναθ ιΪλ β αΝ ΪθΝ κΝδξθκ κδξ έκΝεαζτπ δΝ βθΝ υθδ υη θβΝ

βη λά δαΝπλσ ζβοβέΝΟηκέπμ η Ν κΝ έ βλκ,ΝβΝ υθδ υη θβΝ δηάΝεΪζυοβμΝηαΰθβ έκυ,Ν

θΝ πδ υΰξΪθ αδ,Ν ΝεαηέαΝαπσΝ δμΝβζδεδαεΫμΝκηΪ μΝάΝφτζκέ 
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Μ ζ υθ αμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΰδα δμΝ ζδπκ δαζυ ΫμΝ ίδ αηέθ μ,Ν παλα βλκτη Ν ππμΝ κδΝ

ΫφβίκδΝ θΝ δμΝ πλκ ζαηίΪθκυθΝ Ν παλε έμΝ πκ σ β μέΝ δ δεσ λα,Ν βΝ Ν ηΫ βΝ δηάΝ

πλσ ζβοβμΝΰδαΝ βΝίδ αηέθβΝ ,Ν έθαδΝηδελσ λβΝ κυΝζκΣΝ βμΝβη λά δαμΝ υθδ υη θβμΝ

σ βμέΝ θυ,Ναθ έ κδξαΝ ΰδαΝ δμΝίδ αηέθ μΝΚΝεαδΝ ,Ν κΝπκ κ σΝ έθαδΝηδελσ λκΝ κυΝ

γίΣέΝ Ν ΝηΫ βΝ δηάΝπλσ ζβοβμΝΰδαΝ βθΝίδ αηέθβΝD,Νευηαέθ αδΝη αιτΝί,γΝmcg εαδΝ

1,26 mcg,Ν εαδΝ έθαδΝ πκζτΝ ηδελσ λβΝ απσΝ βΝ υθδ υη θβΝ σ β.  Ν σ δΝ αφκλΪΝ βΝ

ίδ αηέθβΝD κΝαπκ Ϋζ ηαΝ θΝηαμΝπλκίζβηα έα δ, δσ δΝβΝεΪζυοάΝ βμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ

εαδΝηΫ πΝ βμΝΫεγ βμΝ κυΝα σηκυΝ βθΝβζδαεάΝαε δθκίκζέα,Νσπκ ΝκΝκλΰαθδ ησμΝ βΝ

ίδκ υθγΫ δέΝ 

ΠαλσηκδαΝ απκ ζΫ ηα αΝ έξαη Ν Ν σ δΝ αφκλΪΝ δμΝ ίδ αηέθ μΝ 1βΝ εαδΝ ΦκζδεσΝ κιτ, 

σπκυΝ αθΝ εαδΝ αΝ πκ κ ΪΝ εΪζυοβμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λαΝ απσΝ αΝ αθ έ κδξαΝ πθΝ

ζδπκ δαζυ υθΝίδ αηδθυθΝπκυΝαθαφΫλαη ΝπαλαπΪθπ,ΝκδΝ ΫφβίκδΝ θΝεα αφΫλθκυθ θαΝ

εαζτοκυθΝ δα λκφδεΪΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ ίδ αηέθβΝ

1β,Ν αΝαΰσλδαΝπαλκυ δΪακυθΝη ΰαζτ λ μΝ δαευηΪθ δμ,Ν υΰελδ δεΪΝη Ν αΝεκλέ δα,Ν

η Ν ζΪξδ κΝ πκ κ σΝ ζθΣΝ εαδΝ ηΫΰδ κΝ λκΣ,Ν βθΝ βζδεέαΝ πθ 1ηΝ υθέΝ θυΝ αΝ

εκλέ δαΝ έξαθΝ αθ έ κδξαΝ ζζΣΝ εαδΝ θιΣ,Ν κυΝ Ν DRIέΝ Ν ηΫ βΝ βη λά δαΝ πλσ ζβοβΝ

ΦκζδεκτΝκιΫκμ,Ν ηφαθέα αδΝηδελσ λβΝ κυΝηίΣΝ Νσζ μΝ δμΝβζδεδαεΫμΝκηΪ μ,Νη Ν αΝ

εκλέ δαΝθαΝ ηφαθέακυθΝ βΝηδελσ λβΝεΪζυοβ,Νη Νπκ κ σΝβλΣ βθΝβζδεέαΝ πθΝ1ζέ 

θ έγ α,Ν κδΝ ίδ αηέθ μΝ 1,Ν θ,Ν εαδΝC υπ λεΪζυοαθΝ βθΝ δηάΝDRI,Ν αθ ιΪλ β αΝ βμΝ

βζδεέαμΝ εαδΝ κυΝ φτζκυ,Ν η Ν βΝ ίδ αηέθβΝC θαΝ υπ λεαζτπ αδΝ Ν πκ κ σΝ ΫπμΝ εαδΝ

230%.  

 Ν Ϋλ υθαΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν απσΝ κυμΝ Herbold εαδ όratesΝ κΝ βίίί,Ν ίλΫγβε Ν ππμΝ κδΝ

π λδ σ λκδΝ ΫφβίκδΝ άζπ αθ ππμΝ παλαζ έπκυθΝ κΝ πλπδθσΝ ΰδαΝ δΪφκλκυμΝ ζσΰκυμ, 

σππμΝ κΝ σ δΝ θΝ ΫξκυθΝ παλΫαΝ ΰδαΝ θαΝ κΝ ηκδλα κτθ,Ν θΝ ΫξκυθΝ σλ ιβΝ θαΝ κΝ

κδηΪ κυθΝησθκδΝ κυμ,Ν θΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ ΝΫ κδη μΝ λκφΫμΝεαδΝ πβλ Ϊακθ αδΝαπσΝ

δμΝπαλΫ μΝ κυμέΝ Ν παλΪζ δοβΝ κυΝ πλπδθκτΝΰ τηα κμ κυμΝ φάίκυμΝ έθαδΝ1γ-20%. 

ΣαΝ εκλέ δαΝ υθβγέακυθΝ θαΝ παλαζ έπκυθΝ κΝ πλπδθσΝ πδκΝ υξθΪΝ απσΝ σ δΝ αΝ αΰσλδα,Ν

απκ Ϋζ ηαΝαθΪζκΰκΝη Ν βμΝπαλκτ αΝΫλ υθαΝΰδαΝ κΝΝκησΝΚαίΪζαμ,ΝβΝκπκέαΝΫ δι Ν

ππμΝ ι,ίΣΝ πθΝ αΰκλδυθΝ εαδΝ κΝ 1ί,γΣΝ πθΝ εκλδ δυθΝ θΝ εα αθαζυθκυθΝ πκ ΫΝ άΝ

ξ σθ πκ Ϋ πλπδθσέΝ 

τηφπθαΝη Ν αΝ κηΫθαΝηδαμΝ πδ βηδκζκΰδεάμΝη ζΫ βμΝ βμΝ Ι ΠΝΧ ζζβθδεάΝΙα λδεάΝ

αδλ έαΝΠαξυ αλεέαμΨΝ Ν 1ζέβίίΝ φάίκυμ,Ν δαπδ υγβε Νσ δΝ εαδΝ αΝ τκΝφτζα,Ν κΝ
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ΜΝ ά αθΝ βηαθ δεΪΝ ξαηβζσ λκμΝ αΝ παδ δΪΝ πκυΝ Ϋ λπΰαθΝ πλπδθσΝ Ν ξΫ βΝ η Ν

αυ ΪΝ πκυΝ θΝ Ϋ λπΰαθέΝΜ ΪΝ απσΝ α δ δεάΝ αθΪζυ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ ΰδαΝ κΝ

ΝκησΝΚαίΪζαμ,Ν θΝίλΫγβε ΝθαΝυπΪλξ δΝ α δ δεΪΝ βηαθ δεάΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝ

έΜέΝ πθΝ φάίπθΝ εαδΝ βμΝ υξθσ β αμΝ εα αθΪζπ βμΝ πλπδθκτέΝ Όηπμ,Ν κΝ

υηπΫλα ηαΝπκυΝπλκετπ δΝ έθαδΝππμΝκδΝπ λδ σ λκδΝΫφβίκδΝΧθ1,1ΣΝαΰσλδα,Νηγ,ίΝΣΝ

εκλέ δαΨΝ εα αθΪζπθαθΝ πλπδθσΝ εαγβη λδθΪ,Ν θυΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ εα βΰκλέ μΝ «η-6 

φκλΫμ»ΝΫπμΝεαδΝ«πκ Ϋ»ΝΫξκυθΝαθΪζκΰαΝη αιτΝ κυμΝπκ κ Ϊ, αΝκπκέαΝ έθαδΝαλε ΪΝ

ξαηβζσ λαΝεαδΝευηαέθκθ αδΝαπσΝι,ί- 1γ,λΣΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝεαδΝι,γΝ– 18,4ΣΝΰδαΝ αΝ

εκλέ δα (Tzotzas et al., 2008). 

 βΝ υ ξΫ δ βΝ κυΝ ΜΝη Ν κΝ πΪΰΰ ζηαΝ πθΝ ΰκθδυθ, δμΝ υ ξ έ δμΝ πΪΰΰ ζηαΝ

κυΝπα ΫλαΝη Ν ΜΝαΰκλδκτ,Ν πΪΰΰ ζηαΝ βμΝηβ ΫλαμΝη Ν ΜΝαΰκλδκτΝάΝεκλδ δκτ,Ν

Ν ίλΫγβε Ν θαΝ υπΪλξ δΝ α δ δεΪΝ βηαθ δεάΝ ξΫ β,Ν εδΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ κφ έζ αδΝ

κθΝ αλδγησΝ κυΝ έΰηα κμ,Ν κΝ κπκέκμΝ ά αθΝ υ αθΪζκΰκμΝ Ν εΪγ Ν εα βΰκλέαΝ

παΰΰΫζηα κμέΝ θ έγ α,Νφαέθ αδΝθαΝ υ ξ έακθ αδΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝΝ κυΝπα ΫλαΝη Ν κΝ

ΜΝεκλδ δυθ, σπκυΝπαλα βλκτη Νσ δΝ δμΝεα βΰκλέ μΝ« ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμ»Ν

εαδΝ«υπΪζζβζκμ»Ν αΝπκ κ ΪΝφυ δκζκΰδεκτΝεαδΝυπΫλίαλκυΝ έθαδΝαυιβηΫθαέΝ εσηα,Ν

δμΝεα βΰκλέ μΝ«αΰλσ βμ»ΝεαδΝ« λΰΪ βμ»,Νφαέθ αδΝθαΝυπΪλξκυθΝαυιβηΫθαΝπκ κ ΪΝ

παξυ αλεέαμέΝ θυΝ Ναυ άθΝ κυΝ«αθΫλΰκυ»,Ν κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ έθαδΝαυ σΝ πθΝ

ζζδπκίαλυθΝεκλδ δυθέ 

 δμΝυπσζκδπ μΝεα βΰκλέ μ,ΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θΝίλΫγβε ΝθαΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ β,Ν

παλα βλκτη  σ δΝ υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ παξυ αλεέαμΝ ηφαθέακυθΝ κδΝ εα βΰκλέ μΝ

παΰΰΫζηα κμΝ «υπΪζζβζκμ»Ν εαδΝ αΝ τκΝ φτζαέΝ θΪζκΰαΝ απκ ζΫ ηα αΝ ίλΫγβεαθΝ

βθΝεα βΰκλέαΝ«κδεδαεΪ»Ν Νσ δΝαφκλΪΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ βμΝηβ Ϋλαμ,ΝσπκυΝ αΝπκ κ ΪΝ

παξυ αλεέαμΝ εαδΝ υπΫλίαλκυ,Ν έθαδΝ αυιβηΫθαέΝ θ έγ α,Ν ΪιδκΝ ξκζδα ηκτΝ έθαδΝ κΝ

πκ κ σΝ ζζδπκίαλυθΝ αΰκλδυθΝ εαδΝ εκλδ δυθ,Ν βθΝ εα βΰκλέαΝ παΰΰΫζηα κμΝ

« επαδ υ δεσμ»,Ν σπκυΝ ζσΰπΝ κυΝ υοβζκτΝ ηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυΝ γαΝ π λδηΫθαη Ν

ξαηβζσ λαΝπκ κ ΪέΝ 

ΜέαΝαεσηαΝ υ ξΫ δ β,Ν βΝκπκέαΝ θΝίλΫγβε ΝθαΝ έθαδΝ δ ξυλάΝ α δ δεΪΝ έθαδΝαυ άΝ

πκυΝ αφκλΪΝ βΝ ηΫ βΝ δηάΝ ζδπυ κυμΝ ηΪααμΝ πθΝ φάίπθ η Ν κΝ φαΰβ σΝ πκυΝ

εα αθαζυθκυθΝ ε σμΝ πδ δκτέΝ  Ν αυ άθ,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ απ δεκθέακθ αδ κΝ

λαί σΰλαηηαΝ πκυΝ πλκΫευο ,Ν έξθκυθΝ ππμΝ αΝ αΰσλδαΝ κυΝ έΰηα σμΝ ηαμ,Ν ΫξκυθΝ

η ΰαζτ λβΝηΫ βΝ δηάΝζδπυ κυμΝηΪααμΝ υΰελδ δεΪΝη Ν αΝεκλέ δα,ΝσππμΝ πέ βμΝππμΝ
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εαδΝΰδαΝ αΝ τκΝφτζαΝβΝβζδεέαΝη Ν βΝη ΰαζτ λβΝηΫ βΝ δηάμΝζδπυ κυμΝηΪααμΝ έθαδΝβΝ

βζδεέαΝ πθΝ 1κΝ υθέΝ υ σΝ έθαδΝ αθαη θση θκ,Ν εαγυμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ φβί έαμ 

κζκεζβλυθ αδΝ βΝ π λέκ κμΝ ξβηα δ ηκτΝ πθΝζδπκευ Ϊλπθ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝκπκέπθΝ

παλαηΫθ δΝ αγ λσμΝεα ΪΝ βθΝ θάζδεβΝαπάΝΧKnittle, 1979). 

Ό κθΝ αφκλΪΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ ΰ υηΪ πθ, κδΝ ΫφβίκδΝ κυΝ ΰυηθα έκυΝ εαδΝ κυΝ ζυε έκυΝ

αθ ιαλ ά πμΝφτζκυΝΫ διαθΝ βθΝπλκ έηβ βΝΝ κυμΝΰδαΝ Ϋ λαΝΰ τηα αΝβη λβ έπμ, η Ν

αΝ λέαΝ ΰ τηα αΝ θαΝ Ϋλξκθ αδ τ λαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμέΝ θυ θΝ υπΪλξ δΝΝ

α δ δεΪΝ βηαθ δεάΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝΰ υηΪ πθΝη Ν κθΝ ΜΝΰδαΝ

αΝΫφβία αΰσλδαΝάΝεκλέ δαέ 

Παλσ δΝ θΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝ λσπκυΝηαΰ δλΫηα κμ εαδΝ κυΝ έΜέΝ πθΝ

φάίπθΝπκυΝ υηη έξαθΝ βθΝΫλ υθα,ΝίλΫγβε ΝππμΝ κΝίλα σΝ Νεα αλσζαΝεαδΝ κΝ

οβ σΝ κΝ φκτλθκ έθαδΝ κδΝ τκΝ πδκΝ υξθκέΝ λσπκδΝ ηαΰ δλΫηα κμΝ πκυΝ πδζΫΰκυθΝ κδΝ

Ϋφβίκδ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ ΜΝ άΝ κυΝ φτζκυέΝ ΣκΝ ίλα σΝ Ν εα αλσζαΝ υπ λ λ έΝ

βθΝ πδζκΰάΝ πθΝαΰκλδυθ,Ναθ ιΪλ β αΝ κυΝ ΜΝ κυμέΝ θ έ λκφβΝ έθαδΝβΝ πδζκΰάΝ

πθΝ εκλδ δυθ, πδζΫΰκθ αμΝ κΝ οβ σΝ κΝ φκτλθκ πμΝ κθΝ πδκΝ υξθσΝ λσπκΝ

ηαΰ δλΫηα κμέ ΣαΝ ζζδπκίαλάΝεκλέ δαΝ ηφαθέακυθΝπκ κ σΝπλκ έηβ βμΝηη,θίΣΝ κΝ

οβ σΝ κΝ φκτλθκ,Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ πλκ έηβ βμΝ Ν

υΰε ελδηΫθκΝ λσπκΝηαΰ δλΫηα κμ,Ν υθκζδεΪΝεαδΝΰδαΝ αΝ τκΝφτζαέΝ 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πλκΫζ υ βΝ εκζα δκτ,Ν ίλΫγβε Ν σ δΝ θΝ υπΪλξ δΝ α δ δεΪΝ

βηαθ δεάΝ ξΫ βΝ η Ν κΝ έΜέΝ πθΝ φάίπθΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ τκΝ φτζαέΝ ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ

πκ κ σΝ πθΝ φάίπθΝπαέλθκυθΝεκζα δσΝαπσΝ κΝευζδε έκΝ Νπκ κ ΪΝηβ,κΣΝΰδαΝ αΝ

εκλέ δαΝ εαδΝ ζκ,1ΣΝ ΰδαΝ αΝ αΰσλδα,Ν η Ν κΝ εκζα δσΝ απσΝ κΝ πέ δΝ θαΝ αεκζκυγ έΝ η Ν

πκ κ ΪΝ γλ,γΣΝ εαδΝ ζγ,ηΣ,Ν αθ έ κδξαέΝΜΫ πΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ πθΝBargiota et alέ,Ν Ν βΝ

κπκέαΝΫξ δΝαθαφ λγ έΝπαλαπΪθπ,Ν ξ δεΪΝη Ν αΝΰ τηα αΝ ε σμΝ πδ δκτΝπλκετπ δ, σ δΝ

ππμΝβΝ πδζκΰάΝεαδΝβΝεα αθΪζπ βΝαθγυΰδ δθυθΝΰ υηΪ πθ πβλ Ϊα αδΝαπσ δΪφκλκυμΝ

κδεκΰ θ δαεκτμΝεαδΝουξκζκΰδεκτμΝπαλΪΰκθ μ (Bargiota et al., 2013).   

θααβ υθ αμΝ βθΝπδγαθσ β αΝ υ ξΫ δ βμΝη αιτΝ βμΝεα αθΪζπ βμΝαθαουε δευθ η Ν

κΝ έΜέΝ πθΝ φάίπθΝεαδΝ πθΝ τκΝφτζπθ,Ν ΝίλΫγβε ΝθαΝυπΪλξ δΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ

κυμέΝ ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ πθΝ φάίπθΝ απΪθ β Ν ππμΝ θΝ εα αθαζυθ δΝ

αθαουε δεΪ,Ν εαδΝ βΝ ξΫ βΝ υξθσ β αμΝ η Ν βθΝ εα αθΪζπ βΝ ίλΫγβε Ν θαΝ έθαδΝ

αθ δ λσφπμΝ αθΪζκΰβ,Ν βζα άΝ σ κΝ αυιΪθ αδΝ βΝ υξθσ β αΝ σ κΝ η δυθ αδΝ βΝ

εα αθΪζπ βέΝ Ν θ έγ αΝαπκ ζΫ ηα αΝΫ δι ΝηδαΝΪζζβΝη ζΫ β,ΝπκυΝΫΰδθ  Νπαδ δΪΝ
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βζδεέαμΝ11,ηΝ υθΝεαδΝίλΫγβε Νσ δΝ κΝηίΣΝ πθΝπαδ δυθΝπλκίαέθκυθΝ Νεαγβη λδθάΝ

εα αθΪζπ βΝαθαουε δευθ,Νπκ κ σΝ ιαδλ δεΪΝυοβζσ (Yannakoulia et al., 2004). 

 

υ ξΫ δ βΝ ίλΫγβε Ν θαΝ υπΪλξ δΝ η αιτΝ κυΝ έΜέΝ κυΝ πα Ϋλα η Ν κΝ έΜέΝ πθΝ

αΰκλδυθ,ΝαζζΪΝεαδΝαθ έ κδξαΝ πθΝεκλδ δυθ,Ν έξθκθ αμΝσ δΝσ αθΝ έθαδΝπαξτ αλεκμΝκΝ

πα ΫλαμΝ σ ΝεαδΝ αΝαΰσλδαΝ έθαδΝπαξτ αλεαΝ Νπκ κ σΝγθ,ηΣέΝΝ θ έ κδξα,Ν Νσ δΝ

αφκλΪΝ βΝ υ ξΫ δ βΝ ΰδαΝ αΝεκλέ δαΝ η  κΝ έΜέΝ κυΝπα Ϋλα,ΝίλΫγβε ΝθαΝυπΪλξ δΝ

α δ δεΪΝ βηαθ δεάΝ ξΫ βΝη Ν βθΝεα βΰκλέαΝ ζζδπκίαλάμΝπα ΫλαμΝθαΝ ξ έα αδΝη Ν

ζζδπκίαλάΝ εκλέ δαΝ Χγ,ιΣΨ,Ν φυ δκζκΰδεσμΝ πα ΫλαμΝ η Ν ζζδπκίαλάΝ εκλέ δαΝ

Χγζ,ηΣΨ,Ν υπΫλίαλκμΝ πα ΫλαμΝ η Ν ζζδπκίαλάΝ εκλέ δαΝ Χη1,λΣΨΝ εαδΝ παξτ αλεκμΝ

πα ΫλαμΝη Νπαξτ αλεαΝεκλέ δαΝΧγη,ζΣΨέΝΝΠαλσηκδαΝΫλ υθαΝά αθΝαυ άΝ κυΝPatiakas 

εαδΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυ,ΝβΝκπκέαΝ δ ιάξγβΝ βθΝΚτπλκ Νπαδ δΪΝθ-1ιΝ υθ,ΝσπκυΝ

ίλΫγβε Ν βηαθ δεάΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝ έΜέΝ πθΝΰκθδυθΝη Ν βθΝπλσίζ οβΝ βμΝ

παξυ αλεέαμΝ αΝπαδ δΪΝεαδΝ φάίκυμΝεαδΝ πθΝ τκΝφτζπθΝΧPatiakas et al , 2007).  

ΣΫζκμ,Ν Νσ δΝαφκλΪΝ κΝπκ κ σΝ βμΝπαξυ αλεέαμ,ΝγαΝζΫΰαη ΝππμΝΝ έθαδΝαθβ υξβ δεΪΝ

η ΰΪζκέΝ ΣκΝ πκ κ σΝ υπΫλίαλπθΝ εαδΝ παξτ αλεπθΝ φάίπθ,Ν πμΝ τθκζκ,Ν έθαδΝ γζΣΝΝΝ

εαδΝΝαυ σΝ πθΝ ζζδπκίαλυθΝ φάίπθΝ ξ δεΪΝηδελσ,Νεα ΪΝηΫ κΝσλκΝΰδαΝ αΝαΰσλδαΝεαδΝ

αΝ εκλέ δα,Ν κΝ γ,ζηΣΝ έΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σηπμΝ εαδΝ ησθκΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ αελαέ μΝ δηΫμΝ

έΜέΝ φάίπθΝ Ν υπκζκΰέ δηαΝπκ κ Ϊ,Ν ΰ έλ δΝ αθβ υξέ μΝ εαδΝ εαγδ ΪΝ πδ αε δεάΝ

βθΝαθΪΰεβΝυδκγΫ β βμΝυΰδ δθυθΝ δα λκφδευθΝ υθβγ δυθέΝ 
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8. Π ΡΙΟΡΙΜΟΙΝΣ ΝΜ Λ Σ  

 

 ΟδΝ π λδκλδ ηκέΝ βμΝ παλκτ αμΝ η ζΫ βμΝ αφκλκτ αθΝ ευλέπμΝ βΝ δΰηα κζβοέαΝ βμΝ

Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βΝ κηάΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κ η ΰΪζβμ Ϋε α βμ 

λπ βηα κζσΰδκ υξθσ β αμ,Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηβΝ λπ ά δμ,Ν κΝ

λπ βηα κζσΰδκΝ δα λκφδεάμΝπλσ ζβοβμΝΧβζυλκυΨΝεαδΝ αΝαθγλππκη λδεΪΝ κδξ έα,Ν

απαδ κτ αθΝ αλε σΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ άΝ κυμέΝ έθαδΝ πδγαθσ ζκδπσθ,Ν αυ σΝ θαΝ

πβλΫα Ν βθΝ αελέί δαΝ πθΝ η λά πθ εαδΝ θ ξκηΫθπμΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ

η ζΫ βμ,Ν παλσ δΝ Ϋΰδθ Ν πλκ πΪγ δαΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ βΝ εσππ βΝ πθΝ παδ δυθΝ η Ν βΝ

ξκλάΰβ βΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝησθκΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξκζδεάμΝυλαμέ 

 

θαΝ αεσηβΝ ΰ ΰκθσμ, κΝ κπκέκΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ γ πλβγ έΝ π λδκλδ ησμΝ βμΝ η ζΫ βμ, 

έθαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ πθΝ φάίπθΝ θΝ ά αθΝ Ν γΫ βΝ θαΝ ΰθπλέα δ η Ν

αελέί δαΝεΪπκδ μΝαπαθ ά δμ,ΝσππμΝ κΝίΪλκμΝεαδΝ κΝτοκμΝ πθΝΰκθδυθΝ κυμΝάΝ κΝ έ κμΝ

κυΝζα δκτΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝβΝηβ ΫλαΝ κυμΝ κΝ πέ δέΝ 

 

πέ βμ,Ν αΝ παδ δΪΝ αλε ΫμΝ φκλΫμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝ

λπ βηα κζκΰέκυΝ ξλ δΪακθ αθΝ βΝ εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ δμΝ δ υελδθά δμ,Ν ΰδα έΝ θΝ

ηπκλκτ αθΝθαΝαθ δζβφγκτθΝσζαΝη Ν κθΝ έ δκΝ λσπκΝ δμΝκ βΰέ μΝεαδΝ κΝ λσπκΝη Ν κθΝ

κπκέκΝ Ϋπλ π Ν θαΝ απαθ ά κυθΝ δμΝ λπ ά δμέΝ Ν εα αΰλαφάΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

βζπλκυΝαπσΝ κθΝ λ υθβ άΝά αθΝξλκθκίσλαΝ δα δεα έα,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηβθΝηπκλ έΝ

θαΝ εηαδ τ δΝ σζ μΝ δμΝ πδγαθΫμΝ πλκ ζάο δμΝ λκφάμΝ π Ϊ, ζσΰπΝ βμΝ πέ βμΝ κυΝ

ξλσθκυέΝ 

 

ΆζζκδΝ π λδκλδ ηκέΝ ά αθΝ αΝ ξκθ λΪΝ λκτξα, πκυΝ θΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ παλαη λδ κτθΝ

τεκζαΝ ΰδαΝ βΝ ηΫ λβ βΝ βμΝ ληα κπ υξάμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ Ϊλθβ βΝ πθΝ

εκλδ δυθΝ άΝ αΰκλδυθΝ σ αθΝ βΝ ηΫ λβ βΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ΰέθ δΝ απσΝ αλ θδεσΝ άΝ γβζυεσΝ

λ υθβ άΝαθ έ κδξαέΝ 

 

ΣΫζκμ,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝ υξθσ β αμΝ πκυΝ αθαφΫλαη Ν

παλαπΪθπ,Ν υζζΫξγβεαθΝεαδΝαπκ Ϋζ αθΝαθ δε έη θκΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ απσΝ

δαφκλ δεάΝ πδ βηκθδεάΝκηΪ αέ 
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9. ΠΡΟΣ  Ι 

 

ΟδΝ υηπ λδφκλΫμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν δμΝ δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μ,Ν πβλ Ϊακθ αδΝ απσΝ

πκζζκτμΝεκδθπθδεκτμΝπαλΪΰκθ μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝσ κυμΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ

κδεκΰΫθ δα,Ν κΝ ξκζ έκ,Ν δμΝπκζδ δεΫμΝυΰ έαμΝπκυΝ φαλησακθ αδ,Ν βθΝπαλκξάΝδα λδεάμΝ

π λέγαζοβμΝεαδΝ δμΝυπβλ έ μΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ βθΝευίΫλθβ βΝ κυμΝπκζέ μ,Ν βΝ

γλβ ε έα,Ν αΝηΫ αΝηααδεάμΝ θβηΫλπ βμ,Ν δμΝίδκηβξαθέ μΝ λκφέηπθΝεαδΝπκ υθΝεαδΝ βΝ

ίδκηβξαθέαΝ βμΝ δα εΫ α βμέΝ Ι δαέ λαΝ ι’Ν αυ υθ,Ν κΝ ξκζ έκΝ δα λαηα έα δΝ

βηαθ δεσΝ λσζκΝ ζσΰπΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ θσμΝ α φαζκτμΝ εαδΝ υπκ βλδε δεκτΝ

π λδίΪζζκθ κμ,Ν η Ν πκζδ δεΫμΝ εαδΝ πλαε δεΫμΝ πκυΝ υπκ βλέακυθΝ εαδΝ πλκΪΰκυθΝ υΰδ έμΝ

υηπ λδφκλΫμέΝΣκΝ ξκζ έκΝ έθαδΝαλησ δκΝθαΝπαλΫξ δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ δμΝ υεαδλέ μΝΰδαΝ

εα αθσβ βΝ βμΝ αιέαμΝ βμΝ υΰδ δθάμΝ δα λκφάμΝ εαδΝ βμΝ πηα δεάμΝ φυ δεάμΝ

λα βλδσ β αμΝ υ Ν αυ ΫμΝ θαΝ γ πλβγκτθΝ απαλαέ β κΝ υ α δεσΝ βμΝ π άμΝ

αθΪπ υιάμΝ κυμέΝ 

 

πκηΫθπμ,ΝβΝ πΫηία βΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝ βησ δαμΝυΰ έαμΝ βθΝ ζζΪ α, η Ν σξκΝ

ιΪζ δοβΝ πθΝ ζαθγα ηΫθπθΝ υηπ λδφκλυθΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ δα λκφά,Ν έθαδΝ

πδί ίζβηΫθβέΝ Ν θβηΫλπ βΝεδΝβΝ επαέ υ β,Ναπκ ζκτθΝία δεΪΝ κδξ έαΝαυ άμΝ βμΝ

δ δαέ λαΝαπαλαέ β βμΝ υζζκΰδεάμΝεαδΝ κξ υηΫθβμΝπλκ πΪγ δαμ,ΝβΝκπκέαΝαφκλΪΝ αΝ

παδ δΪ,Ν κυμΝ φάίκυμ,Ν κυμΝ ΰκθ έμΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ ΟΝ ετλδκμΝ

σξκμΝ βμ,Ν ζκδπσθ,Ν έθαδΝ βΝ αζζαΰάΝ βμΝ θκκ λκπέαμΝ εαδΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πθΝ

ζζάθπθ,ΝβΝκπκέαΝγαΝι εδθΪΝαπσΝ βθΝπλυ βΝεδσζαμΝίαγηέ αΝ βμΝ επαέ υ βμ,ΝεαδΝγαΝ

κ βΰά δΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ πλσζβοβΝ εαδΝ ιΪζ δοβΝ βμΝ παξυ αλεέαμΝ εαδΝ πθΝ

θκ βηΪ πθΝ βμ,ΝπμΝαπσλλκδαΝ βμΝαθγυΰδ δθάμΝ δα λκφάμΝεαδΝ βμΝεαγδ δεάμΝαπάμέΝ 

ΪθΝ φαληκ κτθΝ σ αΝ αθαφΫλγβεαθΝ παλαπΪθπ,Ν γαΝ πδ υξγ έΝ βΝ κηαζάΝ αθΪπ υιβΝ

πθΝ φάίπθΝεαδΝβΝ έ κ κμΝ κυμΝ βθΝ θάζδεβΝ απά,ΝαπαζζαΰηΫθκδΝ απσΝπλκίζάηα αΝ

πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ δα λκφάΝ άΝ κΝ πζ κθΪακθΝ ίΪλκμέΝ υηπ λα ηα δεΪ,Ν βΝ

εα ΪζζβζβΝ επαέ υ βΝ αΝ ξκζ έα,Ν βΝ π άΝ πζβλκφσλβ βΝ πθΝ φάίπθΝ εαδΝ βΝ

υηίκζάΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ,ΝηπκλκτθΝθαΝκ βΰά κυθΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ σξκυΝπκυΝ

Ϋγβε ΝπαλαπΪθπέ 
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Π Ρ ΡΣΗΜ  

 

Ν ΡΩΣΗΜ ΣΟΛΟΓΙΟΝ Ρ ΤΝ  

 

ΣΟΙΧ Ι ΝΠΟΤΝ ΦΟΡΟΤΝΝΣΟΝΧΟΛ ΙΟ 

ΝΟΜΟ……………έέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΥΟΛ ΙΟ………………… 

Π ΡΥΙ ……………ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΣ Ξ ……………………… 

Σ ΥέΚΧ ΙΚ ………ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Μ ΟΜ ΝΙ ……………… 

 

ΡΧΣ  ΙΝζΥ ΣΙΚ ΝΜ ΝΣ ΝΝ ΣΟΜΙΚ ΝΚ ΙΝ ΟΙΚΟΓ Ν Ι Κ ΝΟΤΝ
Κ Σ Σ   

1 η λκηβθέαΝ
ΰΫθθβ βμ 

…ή…έή  

2 ΠκδκΝ έθαδΝ
κΝφτζκΝ
κυν 

ΰσλδ……έ Κκλέ δ…έ 

3 ΠκυΝ
ΰ θθάγβε μν 

Υυλα………έέ ΠσζβήΥπλδσμ………… 

4 ΠκυΝ
ΰ θθάγβε Ν
κΝπα ΫλαμΝ

κυν 

Υυλα………έέ ΠσζβήΥπλδσμ………… 

5 ΠκυΝ
ΰ θθάγβε Ν
κΝηβ ΫλαΝ

κυν 

Υυλα………έέ ΠσζβήΥπλδσμ………… 

6 έ αδΝπαδ έΝ
κδεκΰΫθ δαμ 

ίέΚαδΝη Ν κυμΝ τκΝΰκθ έμ 

1έΜ ΝΫθαΝΰκθδσΝζσΰπΝ δααυΰέκυ 

βέΜ ΝΫθαΝΰκθδσΝζσΰπΝγαθΪ κυ 

γέΜκθκΰκθ ρεάμ 

ζέΥπλέμΝΰκθ έμ 

ηέΆζζκΝΧ δ υελέθδ Ψ 

 

 

 

 

     

7 ΠκδκΝ έθαδΝ
κΝ

γλά ε υηαΝ
βμΝ

κδεκΰΫθ δαμν 

Υλδ δαθκέΝΟλγσ κικδ 
Υλδ δαθκέΝεαγκζδεκέ 

Μκυ κυζηΪθκδΝ 
Άζζκ……… 

8 ΠκδαΝβΝ
βζδεέα 

αέΣκυΝπα ΫλαΝ κυ 

ίέΣβμΝηβ ΫλαμΝ κυ 

 

…έέξλκθυθ 

 

…έξλκθυθ 

9 ΠκδκΝ έθαδΝ
κΝίΪλκμΝ

…έεδζΪ έέηΫ λαΝεαδΝ… εα κ Ϊ 
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εαδΝ κΝτοκμΝ
κυΝπα Ϋλαν 

10 ΠκδκΝ έθαδΝ
κΝίΪλκμΝ

εαδΝ κΝτοκμΝ
βμΝ

ηβ Ϋλαμν 

…εδζΪ έέηΫ λαΝεαδΝ… εα κ Ϊ 

11 ΠκδαΝ έθαδΝβΝ
επαέ υ βΝ
πθΝΰκθδυθΝ
κυν 

ίέ ΰλΪηηα κμή β 

1έ βηκ δεσ 

βέΜ βΝ επαέ υ β 

γέΠαθ πδ βηδκΝάΝΣ Ι 

αέ Πα Ϋλα…έ 
 

 

ίέΝΜβ Ϋλα…έ 
12 ΠκδκΝ έθαδΝ

κΝ
πΪΰΰ ζηαΝ
πθΝΰκθδυθΝ
κυν 

ίέ δ υγυθ άμΝ Ϋζ ξκμ 

1έ ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμ 

βέΤπΪζζβζκμΧ βησ δκμήδ δπ δεσμΨ 
γέ επαδ υ δεσμ 

ζέ ΰλσ βμΝάΝΚ βθκ λσφκμ 

ηέ λΰΪ βμ 

θέυθ αιδκτξκμ 

ιέΟδεδαεΪ 

κέ θΫλΰκμ 

λέΆζζκ……… 

 

 

 

αέΝΠα Ϋλαμ…έ 
 

 

 

ίέΝΜβ Ϋλα…έ 

13 πδπζΫκθΝ
Ϊ κηαΝη Ν αΝ
κπκέαΝ
ηΫθ δμΝ κΝ

πέ δ 

Μ …έέΧΪλδγηκμΨα ζφκτμήΫμ 

Μ …έΧαλδγησμΨπαππκτ μΝβήεαδΝ
ΰδαΰδΪ μ 

Άζζκυμ……………………… 

 

 

 

 

ΣΟΙΥ Ι Ν ΠΟΝ ΦΟΡΟΤΝΝΣ ΝΜΟΝΙΜ ΝΚ ΣΟΙΚΙ ΝΟΤ 

14 ΠκτΝ δαηΫθ δμνΧΝπσζβΝάΝ
ξπλδσΨέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 

 ΣβμΝ παλξέαμΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 

15 ΜΫθ δμΝ μ Μκθκεα κδεέαΝΝΝΝΝΝΝπκζυεα κδεέαΝ 
16 Πσ αΝπ λέπκυΝ λαΰπθδεΪΝ

ηΫ λαΝ έθαδΝ κΝ πέ δΝ κΝ πέ δΝ
κυν 

έέέέέέέέέέέέέέέέ έηέ 

17 Πσ αΝαυ κεέθβ αΝΫξ Ν κΝ
πέ δΝ κυν 

             αλδγησμ 

18 ΜΫθ δμΝ Ν δεσΝ κυΝ πηΪ δκν Ν ΙΝ 
ΟΥΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 

19 ΣαΝα ΫζφδαΝ κυΝΫξκυθΝ
ι ξπλδ ΪΝ πηΪ δαν 

Ν ΙΝ 
ΟΥΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
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ΡΧΣ  ΙΝΠΟΤ ΦΟΡΟΤΝΝΣΙΝ ΣΟΜΙΚ ΝΟΤΝΤΝ Θ Ι  

 

20 Πσ μΝυλ μΝεκδηΪ αδ Χη βηΫλδΝ
εαδΝίλΪ υΝΨΝαθΪβζπλκν 

έέέέέέέυλ μ 

21 Πσ μΝυλ μΝα ξκζ έ αδΝη Ν αΝ
ξκζδεΪΝ κυΝηαγάηα αΝ

αθΪβζπλκν 

έέέέέέέυλ μ 

22 Πσ μ υλ μΝα ξκζ έ αδΝη ΝΪζζαΝ
φλκθ δ βλδαεΪΝηαγάηα αΝαθΪΝ
βζπλκν 

έέέέέέέυλ μ 

23 Πσ μΝυλ μ αφδ λυθ δμΝΰδαΝΪζζ μΝ
λα βλδσ β μΝΧΣV H/Y 

,παδξθέ δ,Νίσζ μ,ΝεζπέΨΝαθΪΝ
βζπλκν 

έέέέέέέυλ μ 

24 Πσ μΝυλ μΝΰυηθΪα αδΝ ε σμΝ
ξκζ έκυΝαθΪΝβζπλκν 

έέέέέέέέυλ μ 

25 θΝΰυηθΪα αδΝ Ν ηάηαΝαγζβ δεσΝ
άΝπλπ αγζβ δ ηκτ, η ΝπκδκΝ
ΪγζβηαΝα ξκζ έ αδν 

ίέΝΚκζτηίβ β 

1έΝΠκ βζα έα 

βέΝΜπΪ ε  

γέΝ σζ ρ  

ζέΝ έίκΝ 
ηέΝΆζζκΧΝ δ υελέθδ Ψέέέέέέέέέέέέέ 

26 έ αδΝεαπθδ άμή λδανΝΧΝ ΙΝάΝ
ΟΥΙΨ 

....................... 

27 θΝ έ αδΝεαπθδ άμή λδαΝπσ αΝ
δΰΪλαΝεαπθέα δμΝ βΝηΫλαν 

....................... 

28 ΚαπθέακυθΝκδΝΰκθ έμ βήεαδΝ αΝ
α ΫλφδαΝ κυν 

Π Σ Ρ ΝΧΝ ΙΝάΝΟΥΙΨΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέέέέέέ 
Μ Σ Ρ ΝΧΝ ΙΝάΝΟΥΙΨΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέέέέέέ 

ΡΦΙ ΝΧΝ ΙΝάΝΟΥΙΨΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέέέέέέ 
29 ΚΪθ δμΝξλά βΝΪζζπθ 

ιαλ β δκΰσθπθΝκυ δυθνΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
 ΧΝ ΙΝάΝΟΥΙΨΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέέέέέέ 

30 εκζκυγ έμΝεΪπκδαΝφαληαε υ δεάΝ
αΰπΰάΝΰδαΝ δα λκφδεσΝθσ βηα,ΝάΝ
θσ βηαΝπκυΝ πβλ Ϊα αδΝ

βηαθ δεΪΝαπσ βΝ δα λκφάΝ κυν 
θΝΝ Ι,Ν βη έπ ΝΰδαΝπκδκΝ

θσ βηαέ 

Ν ΙΝ                        

ΟΥΙ 
ίέΠαξυ αλεέα 

1έΝ υδεάΝαθκλ ιέα 

2. δαίά βμΝ τπκυΝΙ 
γέ δαίά βμΝ τπκυΝΙΙΝΝ 
ζέΈζζ δοβΝ δ άλκυ 

ηέΜ κΰ δαεάΝαθαδηέα 

θέΆζζκΧ δ υελέθδ Ψέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
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ΡΧΣ  ΙΝΠΟΤΝ ΦΟΡΟΤΝΝΣ ΝΝ Ι ΣΡΟΦ ΝΟΤ 

 

31 Πσ κΝ υξθΪΝ
αυΰέα αδν 

Καγβη λδθΪ 

ΚΪγ Νί κηΪ αΝ 
Πσ ήξ σθΝπκ ΫΝ 

 

32 Έξ δμΝ
πλκ παγά δΝ κΝ
παλ ζγσθΝθαΝξΪ δΝ
εδζΪν 
 

θΝΝ ΙΝη ΝπκδκΝ
λσπκν 

Ν ΙΝ 
ΟΥΙ 

αέΝΣλυΰκθ αμΝ
ηδελσ λβΝπκ σ β αΝ 

ίέΝΜ δυθκθ αμΝ κθΝ
αλδγησΝ πθΝΰ υηΪ πθ 

ΰέΝΜ Ν βθΝ υηίκυζάΝ
φδζυθΝηκυ 

έΝΜ Νκ βΰέ μΝ
δαδ κζκΰέκυΝ 

έΝΆζζκΝ
Χ βη έπ Ψ…………έ 

33 Έξ δμΝ
πλκ παγά δΝ κΝ
παλ ζγσθΝθαΝ
ίΪζ δμΝεδζΪν 
 

 

 

θΝΝ ΙΝη ΝπκδκΝ
λσπκν 

Ν ΙΝ 
ΟΥΙ 

αέΝΣλυΰκθ αμΝ
η ΰαζτ λβΝπκ σ β αΝ 

ίέΝ υιΪθκθ αμΝ κθΝ
αλδγησΝ πθΝΰ υηΪ πθ 

ΰέΝΜ Ν βθΝ υηίκυζάΝΝ
ΰυηθα άΝ 

έΝΜ Νκ βΰέ μΝ
δαδ κζκΰέκυΝ 

έΝΆζζκΝ
Χ βη έπ Ψ…………έ 

34 Παέλθ δμΝ
υηπζβλυηα α 

δα λκφάμν 
 θΝΝ ΙΝπκδκμΝ κυΝ
αΝ τ β ν 

Ν ΙΝ 
ΟΥΙ 

αέΝΓδα λσμΝ 
ίέΝ δαδ κζσΰκμ 

ΰέΝΓυηθα άμ 

έΝΦέζκμΝάΝφέζβΝηκυ 

έΝΆζζκμΝΧ βη έπ Ψ… 

35 Πσ αΝπκ άλδαΝθ λσΝ
πέθ δμΝ βΝηΫλαν 

      …έέπκ άλδα 

36 ΣδΝ Ν πβλ Ϊα δΝ
δ δαέ λαΝ,Νσ αθΝ

δαζΫΰ δμΝ αΝ
λσφδηαΝπκυΝγαΝ

εα αθαζυ δμνΝ
ΧΜσθκΝΜΙ Ν
πδζκΰάΨ 

αέ ΝπλαέαΝ ηφΪθδ β 

ίέ ΝπλαέαΝΰ τ β 

ΰέ ΝυοβζάΝγλ π δεάΝαιέα 

έΝ θΝπ λδΫξκυθΝζέΰ μΝγ ληέ μ 

έΝΆζζκΝΧ δ υελέθδ Ψ 
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37 βη έπ Ν αΝγΝπκδκΝ
αΰαπβηΫθαΝ κυΝ
φαΰβ Ϊέ 

αέΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
ίέΝέέέέέ................................. 
ΰέΝΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 

38 βη έπ ΝγΝφαΰβ ΪΝ
πκυΝπκ ΫΝ θΝ
πδγυη έμΝθαΝ

εα αθαζυθ δμέ 

αέΝΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
ίέΝΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
ΰέΝΝΝ.................................... 

39 Πσ μΝφκλΫμΝ βθΝ
ί κηΪ αΝ λπμΝ

κΝέ δκΝ λαπΫαδΝη Ν
σζαΝ αΝυπσζκδπαΝ
ηΫζβΝ βμΝ
κδεκΰΫθ δαμν 

ίέΝΚαγβη λδθΪ 

1. 3-ζΝφκλΫμ 

2. 1-βΝφκλΫμ 

γέΝΠκ ΫΝήΝξ σθΝπκ Ϋ 

40 υηη Ϋξ δμΝη Ν βθΝ
κδεκΰΫθ δαΝ κυΝ Ν
δ δεκτμΝ λσπκυμΝ
δα λκφάμ 

Χπέξέπ λέκ κδΝ
θβ έαμ,Ν
λαηααΪθδΨ,ΝζσΰπΝ
πκζδ δ δευθΝάΝ
γλβ ε υ δευθΝ
π πκδγά πθν 

Ν ΙΝ  

Μ ΡΙΚ ΝΦΟΡ  

ΠΟΣ ΝΝΝΝΝ  

41 Πσ μΝφκλΫμΝ βθΝ
ί κηΪ αΝΧεαδΝ αΝ

αίία κετλδαεαΨΝ
λπμΝ Νμ 

Φα φκυθ Ϊ δεκΝΝ  

Πδ αλέαΝ  

δα σλδκ  

ΣαίΫλθα  

 

42 Μ Ν βθΝκδεκΰΫθ δαΝ
κυ παλαΰΰΫζθ Ν

φαΰβ σΝαπΥ Ϋιπν 
θΝΝ Ι,Νπσ μΝ

φκλΫμΝ βθΝ
ί κηΪ αν 

Ν ΙΝ 
ΟΥΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέΝφκλΫμ 

43 βη έπ Ν κυμΝβΝ
πκδκΝ υξθκτμΝ
λσπκυμΝη Ν κυμΝ

κπκέκυμΝ έθαδΝ
ηαΰ δλ ηΫθκΝ κΝ
φαΰβ σΝπκυΝ λπμέ 

ίέΝ λα σΝεα αλσζαΝ 
1. Φβ σΝ κΝφκτλθκ 

2. Φβ σΝ αΝεΪλίκυθα 

γέΝΣβΰαθδ σΝ 

44 Πσ αΝΰ τηα αΝ
υθβγέα δμΝθαΝ

εΪθ δμΝ βΝηΫλα,Ν
ηααέΝη Ν αΝ

ίέΝ τκ 

1έΝΣλέα 

2. ΣΫ λα 

γέΝΠΫθ  
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ηδελκΰ τηα αΝ
Χ Ϊθ κυδ μ,Ν θαε, 

κεκζΪ μΝεέαέΨν 

ζέΝΠ λδ σ λαΝαπσΝπΫθ Ν 

45 ΚΪγ ΝευλέπμΝΰ τηαΝ
κυΝπ λδζαηίΪθ δΝ
ξ σθΝπΪθ αμ 

ίέΝΦπηέΝΧ1-βΝφΫ μΨΝΝΝ  

1έΝΚυλέπμΝπδΪ κ  

βέΝαζΪ α  

γέΝΣυλέΝάΝ ζδΫμΝ  

ζέΝΣαα αέεδΝάΝΪζζβΝαζκδφά                 Χβη έπ Ν
ησθκΝ δμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
ηέΝΦλκτ κ                                             

υθβγδ ηΫθ μΝ 
θέΝΓζυεσ                                               πδζκΰΫμΝ

κυΨ 
46 ΣκΝζΪ δΝπκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
κΝηαΰ έλ ηαΝ έθαδΝ

πΪθ αμ 

ίέΝΠαλγΫθκΝ ζαδσζα κ 

1έΝ ζαδσζα κ 

βέΝ ζδΫζαδκΝ  

γέΝΦυ έθβΝάΝΜαλΰαλέθβ 

ζέΝΆζζκΝΧ δ υελέθδ ΨΝ........................... 
47 ΣκΝζΪ δΝπκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
κΝ βΰΪθδ ηαΝ έθαδΝ

πΪθ αμ 

ίέΝΠαλγΫθκΝ ζαδσζα κ 

1έΝ ζαδσζα κ  

βέΝ ζδΫζαδκ 

γέΝΦυ έθβΝάΝΜαλΰαλέθβ 

ζέΝΆζζκΝΧ δ υελέθδ ΨΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
48 ΣκΝζΪ δΝπκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
βΝ αζΪ αΝ έθαδΝ

πΪθ αμ 

ίέΝΠαλγΫθκΝ ζαδσζα κ 

1έΝ ζαδσζα κ  

βέΝ ζδΫζαδκΝ 
γέΝΆζζκΝΧ δ υελέθδ ΨΝΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 

49 Πσ μΝφσλ μΝ βθΝ
ί κηΪ αΝ λπμΝ

πλπδθσν 

ίέΝΠσ ΝήΝξ σθΝπσ  

1. 1-βΝφσλ μ 

2. 3-ζΝφσλ μ 

3. 5-θΝφκλΫμ  

ζέΝΚαγβη λδθΪΝ 
50 ΣδΝ λπμΝ υθάγπμΝ

ΰδαΝ κΝπλπδθσνΝ
Χ βη έπθ ΝΜ ΥΡΙΝ

ΤΟΝ πδζκΰΫμΨ 

ίέΓΪζα 

1έΓδακτλ β 

βέ βηβ λδαεΪ 

γέΥυησμΝφλκτ πθ 

4. ΜΫζδΝάΝΜαλη ζΪ αΝ                         εαδ 
ηέΦπηέΝάΝΦλυΰαθδΪ 

θέ κτ υλκΝάΝΜαλΰαλέθβ 

ιέΚΫδεΝάΝΣ κυλΫεδΝάΝΚκυζκτλδ 
51 Κα ΪΝπλκ έηβ βΝΝ

παέλθ δμΝεκζα δσΝ
απσΝ κΝευζδε έκΝ κυΝ

ξκζ έκυΝάΝαπσΝ κΝ

ΚΤΛΙΚ ΙΟΝ  

ΠΙΣΙΝ  

ΝΝΠ ΙΡΝΧΝΠΟΣ  
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πέ δν 
52 θ παέλθ δμΝ

εκζα δσΝαπσΝ κΝ
ευζδε έκΝάΝ κΝ πέ δΝ
δμΝπλκ δηΪμν 

ΧαΨέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΧίΨέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
 

 

 

Πσ κΝ υξθΪΝεα αθαζυθ δμΝεΪγ ΝΫθαΝαπσΝ αΝαεσζκυγαΝ λσφδηαΝ βθΝ ί κηΪ αμ 
ΧΚτεζπ ΝΜΟΝΟΝΜΙ ΝΝαπΪθ β βΝαπσΝεαγΫθα- δ υελέθδ ΝαθΝξλ δα έΝ βθΝ

ζ υ αέαΝ άζβΨ 
 

α/α ΣΡΟΦΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣ   ΦΟΡ ΝΣΗΝΝ ΟΜ  

1 ΓΪζαΝπζάλ μ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3

  

4 5 6 7 >7 … 

2 ΓΪζαΝη ΝζέπκμΝ1,ηΣ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

3 ΓΪζαΝΪπαξκΝΧίΣΨ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

4 ΓΪζαΝ κεκζα κτξκ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

5 ΓΪζαΝ ίαπκλΫ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

6 ΓΪζαΝααξαλκτξκ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

7 ΓΪζαΝ εσθβ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

8 ΞυθσΰαζαΝΧαλδΪθδ,Νε φέλΨ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

9 Γδακτλ βΝπαλα κ δαεάΝη Ν
πΫ α 

1Νε Ϊεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

10 Γδακτλ βΝ λαΰΰδ ά 1Νε Ϊεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

11 Γδακτλ βΝη Νφλκτ α 1Νε Ϊεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

12 Γδακτλ βΝη Ν βηβ λδαεΪ 1Νε Ϊεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

13 ΣυλέΝφΫ α 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

14 ΣυλέΝ ζ ηΫ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

15 Μυ αάγλα 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

16 θγσ υλκ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

17 Μαθκτλδ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

18 ΣυλέΝ
εέ λδθκΧεα Ϋλδ,ΰλαίδΫλαΝ
εέαέΨ 

1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

19 ΣυλέΝΰδαΝ κ Ν
Χΰεκυθ α,Ϋθ αηΝεέαέΨ 

1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

20 ΣυλέΝ λδηηΫθκΝΧε φαζκ τλδΝ
εέαέΨ 

1Νεκυ Ϊζδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

21 ΣυλέΝαζ δκφση θκ 1Νεκυ Ϊζδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

22 κτ υλκΝφλΫ εκ 1Νεκυ αζΪεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

23 Φυ έθβ 1Νεκυ αζΪεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

24 Μαλΰαλέθβ 1Νεκυ αζΪεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

25 ΜαλΰαλέθβΝη ΝζέΰαΝζδπαλΪ 1Νεκυ αζΪεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 
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26 ΦπηέΝΪ πλκΝάΝεέ λδθκΝ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

27 ΦπηέΝκζδεάμΝΪζ βμΝ
ΧηατλκΨ 

1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

28 ΦπηέΝπκζτ πκλκ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

29 ζαδσοπηκ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

30  αφδ σοπηκ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

31 ΦλυΰαθδΪ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

32 ΦλυΰαθδΪΝ δεΪζ πμ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

33 ΦλυΰαθδΪΝκζδεάμΝΪζ βμ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

34 Κλδ έθδΝη Ν κυ Ϊηδ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

35 Κλδ έθδΝκζδεάμΝΪζ βμ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

36 ΚκυζκτλδΝη Ν κυ Ϊηδ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

37 Bake rolls 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

38 ΝδφΪ μΝ βηβ λδαευθΝ       
(flakes) 

1 ηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

39 ΜπΪλ μΝ βηβ λδαευθ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

40 Κλκυα ΪθΝίκυ τλκυ 1 εκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

41 Κλκυα ΪθΝ αφέ αμ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

42 Κλκυα ΪθΝΝ κεκζΪ αμ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

43 Κλκυα αθΪεδα 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

44 ΚΫδεΝαπζσ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

45 ΚΫδεΝ κεκζΪ αμ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

46 Σ κυλΫεδ 1ΝφΫ αΝ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

47 Μβζσπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

48 Συλσπδ αΝάΝΚα λσπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

49 παθαεκ υλσπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

50 Πλα σπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

51 παθαεσπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

52 αηπκθκ υλσπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

53 Λκυεαθδεσπδ α 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

54 ΜπκυΰΪ αΝη ΝελΫηα 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

55 ΜπκυΰΪ αΝη Ν υλέ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

56 ΜπκυΰΪ αΝη ΝεδηΪ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

57 ΚλΫαμΝοβ σΝΧ κτίζαΝάΝ
ξΪλαΝάΝεΪλίκυθαΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

58 ΚλΫαμΝη ΝζαξαθδεΪΝ
Χπα Ϊ μΝεέαέΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

59 ΚλΫαμΝη ΝαυηαλδεΪΝάΝ
πδζΪφδ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

60 Κλ α σ κυπα 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

61 Μπδφ ΫεδΝη ΝζαξαθδεΪ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

62 Μπδφ ΫεδΝη ΝαυηαλδεΪΝάΝ
πδζΪφδ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 



130 

 

63 Κ φ Ϋ μΝάΝ κυ ακυεΪεδα 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

64 υευ δ,ΝεκεκλΫ δ,Ν
πζβθΪθ λκ 

1 η λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

65 Γτλκμ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

66 ΓτλκμΝ Ϊθ κυδ μΧπέ αΝάΝ
οπηΪεδΨ 

1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

67 κυίζΪεδ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

68 κυίζΪεδΝ Ϊθ κυδ μΧπέ αΝάΝ
οπηΪεδΨ 

1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

69 ΛκυεΪθδεκ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

70 ΛκυεΪθδεκΝ Ϊθ κυδ μΧπέ αΝ
άΝοπηΪεδΨ 

1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

71 ΓτλκμΝΰαζκπκτζαΝάΝ
εκ σπκυζκ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

72 ΓτλκμΝΰαζκπκτζαΝάΝ
εκ σπκυζκΝ Ϊθ κυδ μΧπέ αΝ
άΝοπηΪεδΨ 

1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

73 Κκ σπκυζκΝοβ σΝΧ κτίζαΝ
άΝ ξΪλαΝάΝεΪλίκυθαΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

74 Κκ σπκυζκΝάΝΓαζκπκτζαΝ
η ΝζαξαθδεΪ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

75 Κκ σπκυζκΝάΝΓαζκπκτζαΝ
η ΝαυηαλδεΪΝάΝπδζΪφδ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

76 Κκ σ κυπα 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

77 ΜπΫδεκθ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

78 αηπσθΝξκδλδθσ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

79 αηπσθΝΪπαξκ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

80 αηπσθΝΰαζκπκτζαΝάΝ
εκ σπκυζκ 

1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

81 ΠαλδαΪεδΝξκδλδθσ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

82 ΠαλδαΪεδΝΰαζκπκτζαΝάΝ
εκ σπκυζκ 

1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

83 αζΪηδ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

84 ΚυθάΰδΝΧζαΰσμ,Ν
αΰλδκΰκτλκυθκΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

85 ΦΪλδΝοβ σ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

86 ΦΪλδαΝ βΰαθβ Ϊ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

87 Φαλσ κυπα 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

88 ΚαζαηΪλδ-Υ απσ δ-Γαλέ μΝ
οβ Ϊ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

89 ΚαζαηΪλδ-Υ απσ δ-Γαλέ μΝ
βΰαθβ Ϊ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

90 Γαλέ μΝάΝΜτ δαΝ αΰαθΪεδ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 
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91 Μυ κπέζαφκ 1 η λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

92 υΰσΝίλα σ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

93 υΰσΝ βΰαθβ σ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

94 υΰΪΝκη ζΫ α 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

95 Πα έ δκΝη ΝεδηΪ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

96 Μκυ αεΪμ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

97 ΛαξαθδεΪΝ βΰαθβ ΪΝ
Χπα Ϊ μ,Νη ζδ αΪθ μ,Ν
εκζκευγΪεδαΝεέαέΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

98 ΛαξαθδεΪΝφκτλθκυΝβΝΰδαξθέΝ
Χπα Ϊ μ,Νη ζδ αΪθ μ,Ν
αλαεΪμΝεέαέΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

99 ΜαεαλσθδαήΝΆζζαΝαπζΪΝ
αυηαλδεΪ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

100 Σκλ ζέθδα 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

101 Γ ηδ ΪΝάΝΡταδΝπδζΪφδ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

102 παθαεσλυακ,Νπλα σλυακ 1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

103 Ό πλδαΝΧφα σζδα,ΝφαεΫμ,Ν
λ ίέγδα,ΝφΪίαΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

104 αζΪ αΝη ΝπηΪΝζαξαθδεΪΝ
Χθ κηΪ α,Ναΰΰκτλδ,ΝζΪξαθκΝ
εέαέΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

105 αζΪ αΝη Νίλα ηΫθαΝ
ζαξαθδεΪΧξσλ α,Ν
εκυθκυπέ δΝεέαέΨ 

1Νη λέ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

106 ζδΫμ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

107 Φλκτ κΝ πκξάμΝΧλκ Ϊεδθκ,Ν
ηάζκ,ΝηπαθΪθα,ΝαξζΪ δ, 

τεκΝεέαέΨ 

1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

108 ΚαλπκταδΝβΝπ πσθδ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

109   αφτζδ,Νε λΪ δ,ΝφλΪκυζα 1Νηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

110 Φλκυ κ αζΪ α 1Νηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

111 Φυ δεσμΝξυησμΝπκλ κεΪζδΝ
άΝΪζζκΝφλκτ κ 

1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

112 ΣυπκπκδβηΫθκμΝξυησμΝ
πκλ κεΪζδΝάΝΪζζκΝφλκτ κ 

1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

113 Σαα αέεδ,ΝΣυλκ αζΪ α 1Νεκυ Ϊζδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

114 ΣαλαηΪμ,ΝΡυ δεβ,Ν
ΜαΰδκθΫααΝεέαέ 

1Νεκυ Ϊζδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

115 Μκυ Ϊλ α 1Νεκυ Ϊζδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

116 ΚΫ απ 1Νεκυ Ϊζδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

117 ΥαζίΪμ 1ΝφΫ α 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

118 ΜΫζδ 1Νεκυ αζΪεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 
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119 Παΰπ σ 1ΝηπΪζα 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

120 ΓζυεσΧ κτλ α,ΝπΪ αΝεέαέΨ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

121 ΓζυεσΝ δλκπδα σΝ
ΧηπαεζαίΪμΝεέαέΨ 

1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

122 ΓζυεσΝ κυΝεκυ αζδκτ 1ΝεκηηΪ δ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

123 ΞβλκέΝεαλπκέΝΧφδ έεδα,Ν
εαλτ δαΝεέαέΨ 

1Νηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

124 κεκζΪ αΝΰΪζαε κμ 1Νη αέα 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

125 ΓεκφλΫ α 1 η αέα 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

126 Πα α Ϊεδα 1Νηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

127 Γαλδ Ϊεδα 1Νηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

128 ΠκπΝεσλθΝάΝΪζζαΝ θαε 1Νηπκζ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

129 θαουε δεΪΝ
Χπκλ κεαζΪ α,Νζ ηκθΪ α,Ν
ΰεαασααΨ 

1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

130 θαουε δεΪΝ τπκυΝcola 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

131 θαουε δεΪΝlight 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

132 σ α 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

133 Μπτλα 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

134 Κλα έΝΧζ υεσΝλκαΫΝάΝ
εσεεδθκΨ άΝΪζζκΝ«άπδκ»Ν
κδθκπθ υηα υ μΝπκ σ 

1 πκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

135 Ουέ εδΝάΝΪζζκΝ« εζβλσ»Ν
κδθκπθ υηα υ μΝπκ σ 

1Ν φβθΪεδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

136 Κκε ΫδζΝπκ υθ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

137 ΡσφβηαΝ κεκζΪ αμ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

138 ΚαφΫμΝ ζζβθδεσμ 1Νφζδ αΪθδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

139 ΚαφΫμΝφέζ λκυ,Ν πλΫ κΝάΝ
εαπκυ έθκΝ 

1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

140 Ν εαφΫΝΧα σΝάΝφλαπΫΨ 1Νπκ άλδ 0 1 2 3 4 5 6 7 >7 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	KEY WORDS: Adolescence, nutrition, obesity, dietary habits, nutritional requirements.
	1. Alberga, S., Sigal, J., Goldfield, G., Prud'homme, D., & Kenny, P. (2012), Overweight and obese teenagers: why is adolescence a critical period?,  Paediatrics Obesity, 7(4) , 261-73.
	3. Australian Iron Status Advisory Panel. (2003), Available at: http://www.arborcom.com/frame/iron.htm, (last access 12/12/13).
	25. Hawkins, S., & Law, C. (2006), Treatment and prevention of obesity—are there critical periods for intervention?, International Journal of Epidemiology, 35, 3–9.

