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Σήμανση Τροφίμων

Γενικές πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετείχαν 880 Καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα 10/7/2006-31/7/2006. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους συμμετέχοντες:

Φύλλο:

• Γυναίκες: 56,05%

• Άντρες: 43,95%

Οικογενειακή Κατάσταση:

• Έγγαμοι: 63,79%

• Άγαμοι: 36,21%
Ηλικία: 

• Κάτω των 18 χρονών: 0,46%

• 19-39 χρονών: 45,60%

• 40-59 χρονών: 41,67%

• 60-74 χρονών: 10,65%

• 75 και άνω χρονών: 1,62%

Παιδιά:

• Ναι: 66,58%

• Όχι: 33,42%

Για όσους έχουν παιδιά: Ηλικία Παιδιών

• Κάτω από 5 χρονών: 11,92%

• 6-13 χρονών: 21,52%

• 14-20 χρονών: 24,50%

• 21 και άνω χρονών: 42,05%
Εργασία:

• Υπάλληλος: 49,07%

• Αυτοαπασχολούμενος: 20,14%

• Συνταξιούχος: 11,57%

• Μαθητής / φοιτητής: 9,49%

• Οικιακά: 3,47%

• Άλλο: 3,70%

• Αγρότης: 1,39%

• Άνεργος: 1,16%
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Εκπαίδευση:

• Στοιχειώδης: 3,26%

• Μέση: 35,35%

• Ανώτατη: 51,16%

• Μεταπτυχιακό: 10,23%

3,26

35,35

51,16

10,23 Στοιχειώδης

Μέση

Ανώτατη

Μεταπτυχιακό

Σωματική Άσκηση:

• Ναι: 49,77%

• Όχι: 50,23%

Για όσους γυμνάζονται: Ώρες, ανά εβδομάδα

• Πάνω από 4 ώρες: 27,31%

• 2-4 ώρες: 30,09%

• 1-2 ώρες: 31,48%

• Κάτω από 1 ώρα: 11,11%

Αγορές Τροφίμων

Α. Συχνότητα

Ρωτήσαμε, πόσο συχνά, αγοράζουν οι Καταναλωτές, μαζικά, προϊόντα διατροφής και πήραμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:
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• Καθημερινά: 16,02%

• Δύο φορές, την εβδομάδα: 20,59%

• Μια φορά, την εβδομάδα: 37,53%

• Κάθε 15 ημέρες: 12,36%

• Μια φορά, το μήνα: 13,50%
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Β. Διαθέσιμος χρόνος

Ρωτήσαμε πόσο χρόνο δαπανούν οι Καταναλωτές, στην επιλογή προϊόντων διατροφής και πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Λιγότερο, από μισή ώρα: 40,55%

• Από μισή ώρα, ως μια ώρα: 42,86%

• Περισσότερο, από μια ώρα: 16,59%
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Γ. Διαδικασία

Ρωτήσαμε πως προτιμούν οι Καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους και πως τις οργανώνουν και πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Περιφερόμαστε, ανάμεσα στα ράφια των 

καταστημάτων και επιλέγουμε το προϊόν, που θα 

αγοράσουμε, με άνεση χρόνου: 20,05%

• Κάνουμε τις αγορές μας, με βάση κατάλογο, που 

έχουμε προετοιμάσει, από το σπίτι: 39,86%

• Προετοιμάζουμε κατάλογο, αλλά συνήθως αγοράζουμε 

και επί πλέον προϊόντα διατροφής: 40,09%
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Δ. Τόπος

Ρωτήσαμε που προτιμούν οι Καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

• Σουπερμάρκετ: 63,06%

• Εμπορικά κέντρα (π.χ. Καπάνι, Μοδιάνο, 

Βαρβάκειος κ.λπ.): 3,29%

• Μικρά συνοικιακά μαγαζιά (κρεοπωλείο, μανάβικο, 

ιχθυοπωλείο, μπακάλικο): 18,38%

• Λαϊκές αγορές: 15,28%

3,29

18,38

15,28

63,06

Σουπερμάρκετ

Εμπορικά κέντρα
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Λαϊκές αγορές

Ενημέρωση

Ρωτήσαμε πόσο ενδιαφέρονται οι Καταναλωτές να ενημερωθούν, σχετικά με τη διατροφή και πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:
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• Ενδιαφερόμαστε, πολύ και αναζητούμε κάθε σχετική 

πληροφορία: 55,17%

• Ενδιαφερόμαστε, περιστασιακά, μόνο στην περίπτωση 

που μας προσφερθεί σχετική πληροφόρηση: 32,87%

• Ενδιαφερόμαστε, σπάνια. Εμπιστευόμαστε τις 

συνήθειές μας: 10,11%

• Δεν ενδιαφερόμαστε, καθόλου: 1,84%

55,1732,87

10,111,84

Πολύ

Περιστασιακά

Σπάνια

Καθόλου

Με εξαίρεση τους Καταναλωτές, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου (1,84%), από τους υπόλοιπους, ζητήθηκε 

να δηλώσουν τις πηγές πληροφόρησής τους. Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 

• Μ.Μ.Ε.:Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά 

ποικίλης ύλης: 52%

• Επιστημονικά περιοδικά, περιοδικά, για τη διατροφή 

και την υγεία: 24%

• Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί: 10,80%

• Γιατροί, διατροφολόγοι, φαρμακοποιοί: 6,80%

• Τηλεφωνικές γραμμές Καταναλωτή, σε εταιρείες, που 

παράγουν τρόφιμα, πληροφορίες που αναγράφονται 

στις συσκευασίες (σήμανση - ετικέτα): 2,40%

• Άλλο: 4%

24
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Ειδικοί
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Υγιεινή Διατροφή

Ρωτήσαμε, αν οι Καταναλωτές, έχουν ακολουθήσει, ποτέ, υγιεινή διατροφή και το 75,92% απάντησε, θετικά, 

ενώ το 24,08%, αρνητικά.

Συσκευασία Προϊόντων

Δημιουργήσαμε ένα κατάλογο, με πληροφορίες, που αναγράφονται, πάνω στη συσκευασία των προϊόντων και 

ζητήσαμε, από τους Καταναλωτές, να μας δηλώσουν τη συχνότητα και το χώρο, που διαβάζουν τις 

πληροφορίες αυτές. Αναλυτικά, λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Τιμή

• Συχνά, στο κατάστημα: 86,34%

• Συχνά, στο σπίτι: 4,88%

• Σπάνια ή καθόλου: 8,78%

Μάρκα

• Συχνά, στο κατάστημα: 78,30%

• Συχνά, στο σπίτι: 9,48%

• Σπάνια ή καθόλου: 12,22%
Ημερομηνία Λήξης

• Συχνά, στο κατάστημα: 88,08%

• Συχνά, στο σπίτι: 8,41%

• Σπάνια ή καθόλου: 3,50%

Τόπος Παραγωγής

• Συχνά, στο κατάστημα: 56,31%

• Συχνά, στο σπίτι: 17,42%

• Σπάνια ή καθόλου: 26,26%
Βάρος / Ποσότητα

• Συχνά, στο κατάστημα: 59,54%

• Συχνά, στο σπίτι: 12,89%

• Σπάνια ή καθόλου: 27,58%

Περιεκτικότητα σε λιπαρά

• Συχνά, στο κατάστημα: 55,27%

• Συχνά, στο σπίτι: 16,45%

Σπάνια ή καθόλου: 28,28%
Συστάσεις χρήσης Συστατικά
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• Συχνά, στο κατάστημα: 34,79%

• Συχνά, στο σπίτι: 42,27%

• Σπάνια ή καθόλου: 22,94%

• Συχνά, στο κατάστημα: 45,27%

• Συχνά, στο σπίτι: 31,97%

• Σπάνια ή καθόλου: 22,76%
Διατροφική αξία

• Συχνά, στο κατάστημα: 37,28%

• Συχνά, στο σπίτι: 33,68%

• Σπάνια ή καθόλου: 29,05%

Θερμίδες

• Συχνά, στο κατάστημα: 36,12%

• Συχνά, στο σπίτι: 29,11%

• Σπάνια ή καθόλου: 34,77%

Α. Συστατικά

Το 68,87% των Καταναλωτών θεωρεί πως τα συστατικά αποτελούν κίνητρο, για να αγοράσει κάποιος ένα 

προϊόν. Το 31,13% των Καταναλωτών δεν τα λαμβάνει υπόψη του, στις αγορές του.

Το 38,35% των Καταναλωτών πιστεύει πως είναι εύκολο να εντοπίσει τα συστατικά, πάνω στις συσκευασίες, 

σε αντίθεση με το 61,65% των Καταναλωτών, που το θεωρεί δύσκολο.

Το  68,21%  των  Καταναλωτών  δυσκολεύεται  να  καταλάβει  τα  συστατικά,  που  αναγράφονται  στις 

συσκευασίες, και μόνο το 31,79% των Καταναλωτών δεν αντιμετωπίζει δυσκολία.

Το 89,84% των Καταναλωτών πιστεύει πως πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος αναγραφής των συστατικών. Μόλις 

το 10,16% πιστεύει πως δεν υπάρχει λόγος να βελτιωθεί ο τρόπος αναγραφής.

Ρωτήσαμε τι πρέπει να γίνει, για να βελτιωθεί ο τρόπος αναγραφής των συστατικών και λάβαμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Μεγαλύτερα γράμματα, για να είναι πιο 

ευανάγνωστα: 38,33%

• Τοποθέτηση, πάντα, στο ίδιο σημείο, για να 

εντοπίζονται πιο εύκολα: 13,92%

• Πιο εκλαϊκευμένοι όροι: 47,75%

38,33
47,75

13,92

Μεγαλύτερα γράμματα

Τοποθέτηση

Εκλαϊκευμένοι όροι

Β. Πίνακας Διατροφικών Στοιχείων

Το 57,87% των Καταναλωτών θεωρεί πως οι πληροφορίες, που δίνει ο πίνακας διατροφικών στοιχείων, 

αποτελούν κίνητρο, για να αγοράσει κάποιος ένα προϊόν, ενώ το 42,13% των Καταναλωτών δεν τα λαμβάνει 

υπόψη του, για τις αγορές του.

Το 46,30% των Καταναλωτών, πιστεύει πως είναι εύκολο να εντοπίσει τον πίνακα διατροφικών στοιχείων, 

πάνω στις συσκευασίες, ενώ το 53,70% των Καταναλωτών το θεωρεί δύσκολο.

Το  78,24%  των  Καταναλωτών  πιστεύει  πως  πρέπει  να  βελτιωθεί  ο  τρόπος  παρουσίασης  του  πίνακα 

διατροφικών  στοιχείων.  Μόλις  το  21,76%  πιστεύει  πως  δεν  υπάρχει  λόγος  να  βελτιωθεί  ο  τρόπος 

παρουσίασης.

Ρωτήσαμε τι πρέπει να γίνει, για να βελτιωθεί ο τρόπος παρουσίασης του πίνακα διατροφικών στοιχείων και 

λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:
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• Μεγαλύτερα γράμματα, για να είναι 

πιο ευανάγνωστα: 43,05%

• Πιο εκλαϊκευμένοι όροι: 56,95%
43,05

56,95

Μεγαλύτερα γραμματα

Εκλαϊκευμένοι όροι

Γ. Διατροφικοί Ισχυρισμοί

Ζητήσαμε, από τους Καταναλωτές, να δηλώσουν τι πιστεύουν ότι σημαίνουν μερικοί από τους πιο ευρέως 

διαδεδομένους διατροφικούς όρους και λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Πλούσιο σε κεκορεσμένα λιπαρά

• Είναι καλό, διατροφικά: 10,90%

• Είναι κακό, διατροφικά: 65,17%

• Δε γνωρίζουμε: 23,93%

Πλούσιο σε λιπίδια

• Είναι καλό, διατροφικά: 7,29%

• Είναι κακό, διατροφικά: 70,35%

• Δε γνωρίζουμε: 22,35%

Συμπεράσματα

1. To 37,53%  των Καταναλωτών αγοράζει τρόφιμα, μια φορά την εβδομάδα. Χαρακτηριστικά μικρό 

είναι  το  ποσοστό  των  Καταναλωτών,  που  αγοράζει,  μαζικά,  προϊόντα διατροφής,  καθημερινά 

(16,02%). Το χαμηλό αυτό ποσοστό, μπορεί να δικαιολογηθεί, από το γεγονός ότι το άθροισμα των 

ποσοστών των συνταξιούχων  (11,57%) και των απασχολούμενων με τα οικιακά  (3,47%), είναι 

15,04%, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς μας.

2. Μόνο το 16,59% δαπανάει, για την αγορά των τροφίμων, πάνω από μια ώρα. Το 83,41% δαπανάει 

λιγότερο από μια ώρα. Τα παραπάνω στοιχειοθετούν το προφίλ του εργαζόμενου Καταναλωτή, που δε 

διαθέτει χρόνο, για τις αγορές των προϊόντων διατροφής. 

3. Η συντριπτική πλειοψηφία των Καταναλωτών (60,14%) επηρεάζεται, από τη συσκευασία, τον τρόπο 

προώθησης των προϊόντων καθώς και την τοποθέτησή τους, στα ράφια, για να επιλέξει τα τρόφιμα, 

που θα αγοράσει. Το 63,06% των Καταναλωτών προτιμάει τα σουπερμάρκετ, για τις αγορές του.

4. Συντριπτικό  είναι  το  ποσοστό των Καταναλωτών,  που ενδιαφέρεται  για  τη διατροφή (88,04%). 

Παρουσιάζεται αύξηση κατά 10 μονάδες, από το 2004.

5. Η βασική πηγή πληροφόρησης είναι τα Μ.Μ.Ε.  (52%) και ο ειδικός τύπος  (24%). 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 6,80% ενημερώνεται, από ειδικούς επιστήμονες, 

για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες των Μ.Μ.Ε., τα οποία πρέπει, στα θέματα 

αυτά, να πληροφορούν, σωστά. Επίσης, έχει  αυξηθεί,  τρομακτικά,  ο αριθμός των εκδόσεων, που 

ασχολούνται με θέματα υγείας και διατροφής, επειδή ακριβώς, εδώ και δύο χρόνια, ανιχνεύεται το 

αυξημένο ενδιαφέρον των Πολιτών.  Εδώ πρέπει  να τονίσουμε τη σημασία της πιστοποίησης  των 

εκδόσεων και των εκπομπών.

6. Το  75,92%  των  Καταναλωτών  έχει  προσπαθήσει,  στο  παρελθόν,  να  ακολουθήσει  πιο  υγιεινή 

διατροφή. Η γνώση ότι πολλές σύγχρονες ασθένειες σχετίζονται, με τη διατροφή καθώς και η ρήση 

«είμαστε  ότι  τρώμε»,  φαίνεται  ότι  έχουν  δημιουργήσει  κάποια  ερωτηματικά  στους  Έλληνες 

Καταναλωτές.

7. Η συντριπτική πλειοψηφία των Καταναλωτών, πριν αγοράσει ένα προϊόν, προσέχει  τα παρακάτω: 

Ημερομηνία λήξης (88,08%),  Τιμή (86,34%),  Μάρκα (78,30%),  Βάρος / ποσότητα (59,54%), 

Τόπος παραγωγής (56,31%), Περιεκτικότητα σε Λιπαρά (55,27%). 
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8. Όσο πιο σύνθετη γίνεται η πληροφορία, η οποία αναγράφεται, στη συσκευασία, όπως: Περιεκτικότητα 

σε  λιπαρά,  Συστατικά,  Ποσότητα  θερμίδων,  Διατροφική  Αξία  και  Συστάσεις  για  τη  χρήση,  τόσο 

αυξάνεται το ποσοστό των Καταναλωτών, που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες είτε στο σπίτι, δηλαδή 

μετά την αγορά του προϊόντος, είτε και καθόλου. 

9. Το 68,87% των Καταναλωτών θεωρεί τα συστατικά κίνητρο, για να αγοράσει ένα προϊόν.

10. Το  61,65%  των Καταναλωτών δυσκολεύεται  να εντοπίσει  τα  συστατικά,  που αναγράφονται  στη 

συσκευασία των προϊόντων. Παρατηρείται αύξηση 13 μονάδες σε σχέση με το 2004.

11. Το 68,21% των Καταναλωτών δυσκολεύεται να καταλάβει τα συστατικά.

12. Το 89,4%, δηλαδή 9 στους 10 Καταναλωτές, πιστεύει πως πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος αναγραφής 

των συστατικών, στις συσκευασίες. Κυρίαρχη βελτίωση θεωρείται η χρήση πιο εκλαϊκευμένων όρων 

(47,75%). Την  αναγκαιότητα  αυτή  έχουν  καταδείξει  και  Ευρωπαϊκές  έρευνες,  στις  οποίες  έχει 

συμμετάσχει το ΚΕ.Π.ΚΑ. 

13. Το 57,87% θεωρεί ότι οι πληροφορίες, που δίνει ο πίνακας διατροφικών αξιών, είναι κίνητρο, για να 

αγοράσει  ένα  προϊόν.  Το  78,24%,  δηλαδή  8  στους  10  Καταναλωτές,  πιστεύει  πως  πρέπει  να 

βελτιωθεί ο τρόπος παρουσίασης του πίνακα διατροφικών στοιχείων. Και πάλι, κυρίαρχη βελτίωση 

θεωρείται η χρήση πιο εκλαϊκευμένων όρων (56,95%).

14. Η γνώμη των Καταναλωτών, για μερικούς διατροφικούς όρους, διαμορφώνεται, ως εξής:

• Είναι κακό διατροφικά, όποιο προϊόν είναι πλούσιο, σε κεκορεσμένα λιπαρά (65,17%).

• Είναι κακό διατροφικά, όποιο προϊόν είναι πλούσιο, σε λιπίδια (70,35%).

Βλέπουμε ότι όσο πιο απλοί είναι οι όροι, τόσο πιο μεγάλο ποσοστό Καταναλωτών απαντάει, σωστά, 

στις  παραπάνω ερωτήσεις.  Αυτό οδηγεί  σε  μια  βασική αρχή:  Ο Καταναλωτής  χρειάζεται  απλούς, 

κατανοητούς  και  ευανάγνωστους  όρους,  στη  σήμανση  των  προϊόντων,  για  να  βελτιώσει  τις 

διατροφικές του συνήθειες.
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