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Δίαιτα και Έλληνες Καταναλωτές

Γενικές πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετείχαν 618 Καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα 21/8/2006-10/9/2006. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες:

Φύλλο:

• Γυναίκες: 58,86%

• Άντρες: 41,14%

Οικογενειακή Κατάσταση:

• Έγγαμοι: 58,05%

• Άγαμοι: 41,95%
Ηλικία: 

• 12-18 χρονών: 2,38%

• 19-39 χρονών: 50%

• 40-59 χρονών: 38,44%

• 60-74 χρονών: 7,82%

• 75 και άνω χρονών: 1,36%
Εργασία:

• Υπάλληλος: 48,37%

• Αυτοαπασχολούμενος: 15,03%

• Μαθητής / φοιτητής: 13,07%

• Συνταξιούχος: 10,46%

• Οικιακά: 6,86%

• Άλλο: 2,29%

• Άνεργος: 2,94%

• Αγρότης: 0,98%
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Εκπαίδευση:

• Στοιχειώδης: 7,54%

• Μέση: 35,41%

• Ανώτατη: 50,82%

• Μεταπτυχιακό: 6,23%
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Σωματική Άσκηση:

• Ναι: 39,20%

• Όχι: 60,80%

Για όσους γυμνάζονται: Ώρες, ανά εβδομάδα

• Πάνω από 4 ώρες: 31,90%

• 2-4 ώρες: 27,59%

• 1-2 ώρες: 30,17%

• Κάτω από 1 ώρα: 10,34%
Γυναίκες

Μέσος Όρος Βάρους και Ύψους

Βάρος: 64,32kg

Ύψος: 1,66 m

Άντρες

Μέσος Όρος Βάρους και Ύψους

Βάρος: 82,88kg

Ύψος: 1,77m
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Κύρια πηγή πληροφόρησης

Ρωτήσαμε ποια είναι η κύρια πηγή πληροφόρησης σας για τις δίαιτες και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Εκπαίδευση:

• Μ.Μ.Ε. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

εφημερίδες, περιοδικά: 38,30%

• Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί: 13,88%

• Εταιρείες: 1,54%

• Επιστημονικά περιοδικά: 24,16%

• Γιατροί, διατροφολόγοι: 17,74%

• Άλλο: 4,37%
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Υγιεινή Διατροφή

Ρωτήσαμε, αν οι Καταναλωτές, έχουν ακολουθήσει κάποια δίαιτα, το 45,30% απάντησε αρνητικά και το 

54,70%, θετικά.

Ως προς το είδος της δίαιτας, οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν οι εξής:

• Αδυνατίσματος: 73,66%

• Χορτοφαγική: 10,22%

• Αποφυγή τροφών, που προκαλούν αλλεργίες: 

3,76%

• Άλλο: 12,37%
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Μόλις το 32,62% των Καταναλωτών, που ακολούθησαν κάποια δίαιτα, την ακολούθησε, υπό την 

παρακολούθηση γιατρού, διαιτολόγου ή διατροφολόγου, ενώ το 67,38% την ακολούθησαν, χωρίς ιατρική 

παρακολούθηση. 

Συμπληρώματα Διατροφής

Ρωτήσαμε, αν οι Καταναλωτές, έχουν χρησιμοποιήσει, συμπληρώματα διατροφής και το 27,55% απάντησε, 

θετικά, ενώ το 72,45%, αρνητικά.

Μόλις το 44,09% των Καταναλωτών, που χρησιμοποίησαν συμπληρώματα διατροφής, τους τα συνέστησε 

κάποιος γιατρός, ενώ το 55,91% τα κατανάλωσαν, χωρίς κάποια σχετική σύσταση. 

Ως προς το είδος των συμπληρωμάτων, οι απαντήσεις, που λάβαμε, ήταν οι εξής:

• Αδυνατίσματος: 22,22%

• Βιταμίνες: 67,78%

• Άλλο: 10,00%
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Τρόφιμα με ισχυρισμούς υγείας

Ρωτήσαμε, αν οι Καταναλωτές, έχουν καταναλώσει, τρόφιμα, που ισχυρίζονται ότι καταπολεμούν κάποια 
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ασθένεια και το 27,87% απάντησε, θετικά, ενώ το 72,13%, αρνητικά.

Ως προς το είδος του ισχυρισμού, οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν οι εξής:

• Χοληστερίνη: 37,63%

• Διαβήτη: 10,75%

• Οστεοπόρωση: 10,75%

• Καρδιαγγειακές παθήσεις: 16,13%

• Άλλο: 24,73%
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Φυσική Δραστηριότητα

Ρωτήσαμε τους Καταναλωτές, ποιες φυσικές δραστηριότητες κάνουν καθημερινά και οι απαντήσεις που 

λάβαμε ήταν οι εξής:

• Περπάτημα (προς εργασία, αγορές): 

53,18%

• Δουλειές του σπιτιού, κηπουρική, 

μαστορέματα: 35,88%

• Βόλτα το σκύλο: 3,31%

• Άλλο: 7,63%
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Συμπεράσματα

1. Η βασική πηγή πληροφόρησης των Καταναλωτών, για τις δίαιτες, είναι τα Μ.Μ.Ε.  (38,30%) και ο 

ειδικός τύπος (24,16%). Δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και για τις δυο αυτές πηγές πληροφόρησης, η 

βιομηχανία της διαφήμισης είναι ο κύριος χρηματοδότης. Είναι απογοητευτικό ότι μόνον το 17,74% 

ενημερώνεται από ειδικούς επιστήμονες, για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Βέβαια, σε σχέση με το 2004, 

παρουσιάζεται αύξηση 7 μονάδες, για τους ειδικούς και 4 μονάδες για τον ειδικό τύπο, γεγονός, που 

αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα.

2. Το  54,70% των  Καταναλωτών  έχει  ακολουθήσει,  κάποια  δίαιτα.  Από  αυτούς,  το  73,66% 

ακολούθησε δίαιτα αδυνατίσματος.  Το ποσοστό παρουσιάζει  αύξηση  13 μονάδες, σε σχέση με το 

2004. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι Έλληνες είμαστε ένας παχύσαρκος λαός και την 

αύξηση του αριθμού των Καταναλωτών, που προσφεύγουν, σε ινστιτούτα αδυνατίσματος, (σύμφωνα 

με  πηγές  του  ΚΕ.Π.ΚΑ.),  προκύπτει  ένα  σοβαρότατο  πρόβλημα.  Οι  Έλληνες  Καταναλωτές 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παχυσαρκίας, όχι με υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση ή με τη 

συμβολή ειδικών (67,38% των Καταναλωτών,  που έκαναν δίαιτα αδυνατίσματος, δε ζήτησαν τη 

βοήθεια ειδικού), αλλά με τεχνητούς τρόπους, που προσφέρουν τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και οι 

οποίοι κοστίζουν πολύ και, αρκετές φορές, δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

• Το 27,55% χρησιμοποίησε συμπληρώματα διατροφής. Το 59,91% δε ζήτησε τη συμβουλή ειδικού, 

πριν λάβει συμπληρώματα. Το 67,78% έλαβε βιταμίνες, ως συμπληρώματα διατροφής. Δυστυχώς, τα 

συμπληρώματα διατροφής έχουν γίνει μόδα. Όσοι αθλούνται ή εργάζονται πολλές ώρες έχουν την 

αίσθηση ότι πρέπει να τα λαμβάνουν. Σε αυτό, βοηθάει και η επιθετική προώθησή τους. Ελάχιστοι 

γνωρίζουν ότι η σωστή διατροφή παρέχει, στον οργανισμό, όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τα 

συμπληρώματα, πολλές φορές, προκαλούν και βλάβες.

• Το 27,87% χρησιμοποίησε τρόφιμα, που ισχυρίζονταν ότι καταπολεμούν κάποια ασθένεια. 
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Μεγαλύτερη προτίμηση παρουσιάζεται στα τρόφιμα, που βοηθούν την καταπολέμηση της 

χοληστερίνης (37,63%), των καρδιαγγειακών παθήσεων (16,13%), του διαβήτη (10,75%) και 

της οστεοπόρωσης (10,75%). Δυστυχώς, πολλοί Έλληνες Καταναλωτές πιστεύουν ότι μπορούν να 

καταπολεμήσουν ασθένειες, με μη ιατρικά μέσα. 

• Μεγάλο ποσοστό (53,18%) περπατάει καθημερινά, καθώς και ασχολείται με τις δουλειές του 

σπιτιού. 
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