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Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών

Γενικές πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετείχαν 790 Καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα 1/8/2006-20/8/2006. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες:

Φύλλο:

• Γυναίκες: 60,21%

• Άντρες: 39,79%

Οικογενειακή Κατάσταση:

• Έγγαμοι: 63,73%

• Άγαμοι: 36,27%
Ηλικία: 

• 12-18 χρονών: 2,60%

• 19-39 χρονών: 43,75%

• 40-59 χρονών: 43,49%

• 60-74 χρονών: 9,64%

• 75 και άνω χρονών: 0,52%

Παιδιά:

• Ναι: 68,40%

• Όχι: 31,60%

Για όσους έχουν παιδιά: Ηλικία Παιδιών

• Κάτω από 5 χρονών: 15,41%

• 6-13 χρονών: 21,05%

• 14-20 χρονών: 20,30%

• 21 και άνω χρονών: 43,23%
Εργασία:

• Υπάλληλος: 49,23%

• Αυτοαπασχολούμενος: 15,38%

• Μαθητής / φοιτητής: 11,03%

• Συνταξιούχος: 10,26%

• Οικιακά: 5,90%

• Άλλο: 3,85%

• Άνεργος: 2,56%

• Αγρότης: 1,79%
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Εκπαίδευση:

• Στοιχειώδης: 5,17%

• Μέση: 38,24%

• Ανώτατη: 48,84%

• Μεταπτυχιακό: 7,75%
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Σωματική Άσκηση:

• Ναι: 45,76%

• Όχι: 54,24%

Για όσους γυμνάζονται: Ώρες, ανά εβδομάδα

• Πάνω από 4 ώρες: 34,81%

• 2-4 ώρες: 31,49%

• 1-2 ώρες: 25,97%

• Κάτω από 1 ώρα: 7,73%

Καθημερινά γεύματα

Ρωτήσαμε ποια και πόσα γεύματα καταναλώνουν, σε εβδομαδιαία βάση, οι Καταναλωτές και πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:
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• Πρωινό: 3 φορές την εβδομάδα

• Μεσημεριανό: 6 φορές την 

εβδομάδα

• Βραδινό: 3 φορές την εβδομάδα

• Ενδιάμεσα: 1 φορές την εβδομάδα

Καθημερινά γεύματα
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Γεύματα εκτός σπιτιού

Ρωτήσαμε πόσες φορές την εβδομάδα, τρώνε εκτός σπιτιού και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

• 0 φορές: 21,23%

• 1 φορά: 36,57%

• 2-4 φορές: 35,04%

• 5-7 φορές: 5,37%

• Παραπάνω από 8 φορές: 1,79%
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Γεύματα σε   fast     food  

Ρωτήσαμε, αυτούς που τρώνε εκτός σπιτιού, πόσα γεύματα την εβδομάδα τρώνε σε fast-food και πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• 0 φορές: 48,83%

• 1 φορά: 31,07%

• 2-4 φορές: 16,97%

• 5-7 φορές: 2,87%

• Παραπάνω από 8 φορές: 0,26% 48,83
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Καθημερινές επιλογές τροφίμων

Ζητήσαμε να καταγράψουν οι συμμετέχοντες την συχνότητα με την οποία καταναλώνουν κάποιες από τις 

βασικές τροφές αλλά και τροφές που έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα μας. Λάβαμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:
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Η Πυραμίδα των Διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων Καταναλωτών 
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Η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής

Αλλαγή διατροφικών συνηθειών

Ρωτήσαμε αν άλλαξαν, τα τελευταία χρόνια, οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων και  πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Άλλαξαν: 51,78%

• Δεν άλλαξαν: 47,46%

• Δεν ξέρω-Δεν απαντώ: 0,76%
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Στο ερώτημα ποια αιτία προκάλεσε τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:

• Υγεία: 41,74%

• Εργασία: 15,22%

• Άλλο: 15,22%

• Οικογενειακή Κατάσταση: 14,78%

• Τόπος Κατοικίας: 10,43%

• Οικονομική Κατάσταση: 2,61%
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Κανόνες υγιεινής διατροφής

Στο ερώτημα σχετικά με τους κανόνες υγιεινής διατροφής, λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:
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Γνωρίζετε τους κανόνες υγιεινής διατροφής:

• Ναι: 87,09%

• Όχι: 12,91%

Αν ναι, πως τους μάθατε:

• Οικογένεια: 22,08%

• Σχολείο: 23,18%

• Φίλοι: 5,74%

• Τηλεόραση: 19,87%

• Άλλα Μ.Μ.Ε.: 29,14%

Αν όχι, θα θέλατε να τους μάθετε:

• Ναι: 85,71%

• Όχι: 14,29%
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Προβλήματα με τα τρόφιμα

Στο ερώτημα ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές με τα τρόφιμα, λάβαμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Οικονομικό (ακρίβεια): 20,76%

• Κακή ποιότητα: 29,37%

• Ασφάλεια / Υγιεινή: 54,43%

Λειτουργία κρατικών φορέων

Στο ερώτημα κατά πόσο γίνεται επαρκής έλεγχος από τους κρατικούς φορείς, λάβαμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Ναι 10,38%

• Όχι: 80,25%

• Δεν ξέρω /Δεν απαντώ: 9,37%

Στο ερώτημα κατά πόσο έχετε εμπιστοσύνη στους ελέγχους που κάνουν οι κρατικοί φορείς, λάβαμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Ναι: 31,47%

• Όχι: 59,39%

• Δεν ξέρω /Δεν απαντώ: 9,14%

Στο ερώτημα κατά πόσο έχετε εμπιστοσύνη στους ελέγχους που κάνει μόνη της η βιομηχανία, λάβαμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Ναι: 7,14%

• Όχι: 85,71%

• Δεν ξέρω /Δεν απαντώ: 7,14%

Συμπεράσματα

• Οι Έλληνες, παρά την αλλαγή του τρόπου ζωής μας (συνεχές ωράριο, περισσότερες ώρες εργασίας, 

κ.λπ.) θεωρούμε το μεσημεριανό γεύμα, ως βασικό και δεν το παραλείπουμε. Εδώ, ίσως, παίζουν 

ρόλο οι κλιματολογικές συνθήκες και η οικογενειακή παράδοση. Όμως, παρατηρείται ότι 

παραλείπουμε αρκετά, από τα υπόλοιπα βασικά μας γεύματα.

• Η προηγούμενη γενιά «έβγαινε»,για γεύμα, εκτός σπιτιού, ένα σαββατόβραδο. Σήμερα, το 36,57% 

συνεχίζει αυτή η συνήθεια και το 21,23% δεν τρώει καθόλου, έξω. Το ποσοστό του 21,23% 

αντιστοιχεί, στο ποσοστό των χαμηλών εισοδημάτων. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση πάνω από 

5



Ο.Ε.Κ.Ε. – Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών
Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων Καταναλωτών

7 μονάδες, σε σύγκριση με το 2003.

• Παρουσιάζεται σημαντική μείωση, στα γεύματα, σε fast food. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2003, 

κατά 19 μονάδες, αυξήθηκαν οι «αρνητές» των fast-food και κατά 18 μονάδες αυτοί, που δεν τα 

επιλέγουν συχνά.

• Δημιουργήσαμε μια πυραμίδα, με τα τρόφιμα, που καταναλώνει, σήμερα, ο Έλληνας και τη συχνότητα 

κατανάλωσης τους, για να τη συγκρίνουμε με την πυραμίδα της μεσογειακής δίαιτας. Τα 

συμπεράσματα: 

o Οι Έλληνες εξακολουθούν να καταναλώνουν, σχεδόν, καθημερινά, λαχανικά, ψωμί και 

φρούτα.

o Αρκετές φορές την εβδομάδα, καταναλώνουν γλυκά, σε αντίθεση με τη μεσογειακή δίαιτα, 

όπου τα γλυκά πρέπει να καταναλώνονται ελάχιστες φορές, την εβδομάδα.

o Τα γαλακτοκομικά καταναλώνονται, σήμερα, μερικές φορές την εβδομάδα, ενώ πρέπει, με 

βάση τη μεσογειακή δίαιτα να καταναλώνονται καθημερινά.

o Στη διατροφή μας, σε συχνή εβδομαδιαία βάση, «έχουν μπει» οι τηγανιτές πατάτες και τα 

αναψυκτικά, τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου, στη μεσογειακή δίαιτα.

o Το κρέας, που, σύμφωνα με τη μεσογειακή δίαιτα, πρέπει να καταναλώνεται, λίγες φορές το 

μήνα, σήμερα, καταναλώνεται, λίγες φορές την εβδομάδα.

o Το ψάρι, που, σύμφωνα με τη μεσογειακή δίαιτα, πρέπει να καταναλώνεται, λίγες φορές την 

εβδομάδα, σήμερα, καταναλώνεται λίγες φορές το μήνα.

o Τα όσπρια, που, σύμφωνα με μεσογειακή δίαιτα, πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά, 

σήμερα καταναλώνονται, λίγες φορές το μήνα.

o Τα αυγά, που σύμφωνα με τη μεσογειακή δίαιτα, πρέπει να καταναλώνονται, λίγες φορές την 

εβδομάδα, σήμερα, καταναλώνονται ελάχιστες φορές το μήνα.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι Έλληνες απομακρύνονται από τη μεσογειακή δίαιτα, η οποία είναι παράδοσή 

μας, από τα αρχαία χρόνια. Βέβαια, σε σχέση με το 2003, παρατηρούμε μια μείωση κατανάλωσης, στα 

αναψυκτικά και στις τηγανητές πατάτες και μια αύξηση, στα φρούτα. Αυτό, ίσως, είναι ένα 

ελπιδοφόρο μήνυμα.

• Το 51,78% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως οι διατροφικές τους συνήθειες  έχουν αλλάξει. Οι 

αιτίες, που προκάλεσαν αλλαγή, στις διατροφικές συνήθειες, ποικίλουν, με σημαντικότερες την υγεία 

(41,74%) και την εργασία (15,22%).

• Το 87,09% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανόνες της υγιεινής διατροφής. Η 

κυριότερη πηγή ενημέρωσης θεωρούνται τα Μ.Μ.Ε. πλην της τηλεόρασης, με ποσοστό 29,14%. 

Ακολουθούν το σχολείο, με 23,18% και η οικογένεια με 22,08%. Το σχολείο, κανονικά, θα έπρεπε 

να αποτελεί τη βασική πηγή ορθής πληροφόρησης. Το ποσοστό 23,18% καταδεικνύει την ανάγκη 

της ενδυνάμωσης του προγράμματος Αγωγής Υγείας και της εισαγωγής της Αγωγής Καταναλωτή, σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Υψηλό είναι, επίσης, το ποσοστό των Καταναλωτών, που δε 

γνωρίζουν τους κανόνες της υγιεινής διατροφής (12,91%). Από αυτό το 12,91%, η συντριπτική 

πλειοψηφία (85,71%) επιθυμεί να τους μάθει.

• Η πλειοψηφία των Καταναλωτών δηλώνει πως έχει πρόβλημα με την ασφάλεια και υγιεινή των ειδών 

διατροφής (54,43%), με την ποιότητα (29,37%) και με την ακρίβεια (20,76%). Και πάλι το 

ποσοστό που αντιστοιχεί στην ακρίβεια, συμπίπτει με το ποσοστό των χαμηλόμισθων και 

χαμηλοσυνταξιούχων Ελλήνων Καταναλωτών.
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• Το 80,25% των Ελλήνων Καταναλωτών πιστεύει ότι οι έλεγχοι, που διενεργούνται από τους φορείς 

της Πολιτείας, για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, είναι ανεπαρκείς. Το 59,39% 

αμφισβητεί την ορθότητα των αποτελεσμάτων ακόμα και των ελέγχων, που διενεργούνται. Αλλά το 

85,71% των Καταναλωτών δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη, στους αυτοελέγχους, της βιομηχανίας. Τα 

ποσοστά αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα, της ενδυνάμωσης του Ε.Φ.Ε.Τ. και όλων των 

μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας καθώς και ότι δεν πρέπει, ποτέ, να αφεθεί ανεξέλεγκτη η 

βιομηχανία. 
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