
ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας καταναλωτών & Ο.Ε.Κ.Ε. – Ομοσπονδία Ενώσεων καταναλωτών
Σήμανση Τροφίμων

Σήμανση Τροφίμων

Γενικές πληροφορίες

Στην έρευνα συμμετείχαν 983 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα 16/9/2009-11/10/2009, μέσω ερωτηματολόγιου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. και 

εκτυπώθηκε για όσους δεν είχαν πρόσβαση στο internet. 66% των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν, 

ηλεκτρονικά και 34% συμπληρώθηκαν, γραπτώς. Ακολουθούν μερικές γενικές πληροφορίες, για τους 

συμμετέχοντες:

Φύλλο:

• Γυναίκες: 54,88%

• Άντρες: 45,12%

Οικογενειακή Κατάσταση:

• Έγγαμοι: 53,06%

• Άγαμοι: 46,94%

Ηλικία: 

• Κάτω των 18 χρονών: 0,69%

• 19-39 χρονών: 64,85%

• 40-64 χρονών: 31,29%

• 65 και άνω χρονών: 3,17%

Εργασία:

• Μισθωτοί: 50,34%

• Αυτοαπασχολούμενοι: 21,54%

• Άλλο: 8,16%

• Συνταξιούχοι: 7,71%

• Άνεργοι: 7,71%

• Οικιακά: 4,54%

Εκπαίδευση:

• Ανώτατη: 49,21%

• Μέση: 25,40%

• Μεταπτυχιακό: 23,58%

• Στοιχειώδης: 1,81%

A  . Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, με τα τρόφιμα  

1. Στο ερώτημα ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, με τα τρόφιμα, λάβαμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Ακρίβεια: 44,97%

• Κακή ποιότητα: 18,07%

• Ασφάλεια / Υγιεινή: 33,06%

• Κανένα: 3,90%
44,97

18,07

33,06

3,9
Ακρίβεια

Κακή ποιότητα

Ασφάλεια / Υγιεινή

Κανένα

2. Στο ερώτημα κατά πόσο γίνονται επαρκείς έλεγχοι, από τους κρατικούς φορείς, λάβαμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Ναι 4,52%

• Όχι: 86,45%

• Δεν ξέρω /Δεν απαντώ: 9,03%

4,5286,45

9,03

Ναι

Όχι

ΔΞ/ΔΑ
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3. Στο ερώτημα αν εμπιστεύονται οι καταναλωτές τους ελέγχους, που κάνουν οι κρατικοί φορείς, λάβαμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Ναι: 22,18%

• Όχι: 68,99%

• Δεν ξέρω /Δεν απαντώ: 8,83%

22,18

68,99
8,83

Ναι

Όχι

ΔΞ/ΔΑ

4. Στο ερώτημα αν εμπιστεύονται οι καταναλωτές τους ελέγχους που κάνει μόνη της η βιομηχανία, λάβαμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Ναι: 9,45%

• Όχι: 84,60%

• Δεν ξέρω /Δεν απαντώ: 5,95%

9,45

84,6 5,95

Ναι

Όχι

ΔΞ/ΔΑ

Συμπεράσματα:

1. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας μας το 2006, υπερδιπλασιάστηκαν οι καταναλωτές, που 

έχουν πρόβλημα, με την ακρίβεια των τροφίμων. Το 2006, το 20,76% των καταναλωτών είχαν 

πρόβλημα, με την ακρίβεια.

2. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2006, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στους 

μηχανισμούς ελέγχου του κράτους, έχει υποβαθμιστεί. Παρατηρείται αύξηση, κατά 6 μονάδες των 

καταναλωτών, που πιστεύουν ότι δε γίνονται επαρκείς έλεγχοι. Επίσης, παρατηρείται αύξηση, κατά 

10 περίπου μονάδες των καταναλωτών, που δεν εμπιστεύονται τους ελέγχους της πολιτείας. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης, στους αυτοελέγχους της βιομηχανίας παραμένει σχεδόν σταθερή, αλλά σε 

πολύ υψηλά ποσοστά.

Β. Πως αγοράζουν οι καταναλωτές τρόφιμα

1. Ρωτήσαμε, πόσο συχνά, αγοράζουν οι καταναλωτές, μαζικά, προϊόντα διατροφής και πήραμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Καθημερινά: 10,88%

• Δύο φορές, την εβδομάδα: 29,98%

• Μια φορά, την εβδομάδα: 41,68%

• Κάθε 15 ημέρες: 12,94%

• Μια φορά, το μήνα: 4,52%

10,88

29,98

41,68

12,94
4,52

Καθημερινά
2 φορές την εβδομάδα
1 φορά την εβδομάδα
Κάθε 15 μέρες
Μια φορά το μήνα
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2. Ρωτήσαμε πόσο χρόνο δαπανούν οι καταναλωτές, για να αγοράσουν προϊόντα διατροφής και πήραμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Λιγότερο, από μισή ώρα: 27,93%

• Από μισή ώρα, ως μια ώρα: 54,21%

• Περισσότερο, από μια ώρα: 17,86%

27,93

54,21

17,86
Λιγότερο από μισή ώρα

Από μισή ώρα ως μια ώρα

Περισσότερο από μια ώρα

3. Ρωτήσαμε πως οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές των τροφίμων 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: 13,76%

• Κάνουμε τις αγορές μας, με βάση κατάλογο, που 

έχουμε προετοιμάσει, από το σπίτι: 36,96%

• Προετοιμάζουμε κατάλογο, αλλά συνήθως αγοράζουμε 

και επί πλέον προϊόντα διατροφής: 49,28%

13,76

36,96

49,28

Χωρίς Κατάλογο -
Ελεύθερα
Με κατάλογο

Με κατάλογο &
ελεύθερα

Συμπεράσματα

1. Μικρό είναι το ποσοστό των καταναλωτών, που αγοράζει, μαζικά, προϊόντα διατροφής, καθημερινά 

(10,88%). Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής έχουν μειώσει τη συχνότητα, που αγοράζουμε τρόφιμα. 

Παρατηρούμε σημαντική πτώση, στα καθημερινά ψώνια, κατά 6 μονάδες (2006: 16,02%). Επίσης, 

παρατηρείται  μεγάλη  πτώση,  στις αγορές, μια φορά το μήνα,  κατά 9 μονάδες (2006: 13,50%, 

2009: 4,52%), η οποία δείχνει ότι δεν κάνουμε, πλέον, μαζικές αγορές, ίσως και λόγω ακρίβειας.

2. Παρατηρούμε αύξηση του χρόνου, που οι καταναλωτές αφιερώνουν, στην αγορά των τροφίμων. Το 

2006,  το 42,86% των καταναλωτών αφιέρωναν από μισή έως μια ώρα. Τώρα, αυτό το ποσοστό 

αυξήθηκε, κατά 12 περίπου μονάδες, ποσοστό που μεταφέρθηκε, από αυτούς, που αφιέρωναν το 

2006, λιγότερο από μισή ώρα, για τα ψώνια τους.

3. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών (63,04%) επηρεάζεται, από τη συσκευασία, τον τρόπο 

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

που θα αγοράσει.

Γ. Πως ενημερώνονται οι καταναλωτές για τη διατροφή τους

1. Ρωτήσαμε πόσο ενδιαφέρονται οι καταναλωτές να ενημερωθούν, για τη διατροφή και πήραμε τις παρακάτω 

απαντήσεις:

• Πολύ: 70,23%

• Αρκετά: 27,93%

• Ελάχιστα: 1,44%

• Καθόλου: 0,40%
70,23

27,93

1,44 0,4 Πολύ

Περιστασιακά

Σπάνια

Καθόλου
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2. Ζητήσαμε, από τους καταναλωτές, να δηλώσουν τις πηγές πληροφόρησής τους. Οι απαντήσεις ήταν οι 

εξής: 

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

περιοδικά: 35,32%

• Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί: 6,16%

• Τηλεφωνικές γραμμές καταναλωτή, σε εταιρείες, που 

παράγουν τρόφιμα: 0,10%

• Πληροφορίες που αναγράφονται, στις συσκευασίες 

(σήμανση - ετικέτα): 31,01%

• Επιστημονικά περιοδικά, περιοδικά για τη διατροφή και 

την υγεία: 15,51%

• Γιατροί, διατροφολόγοι, φαρμακοποιοί: 3,90%

• Άλλο: 8,01%

6,16

031,01

15,61

8,01
3,9

35,35

MME Συγγενείς
Γρ. Καταναλωτή Σήμανση
Επιστημονικός τύπος Γιατροί
Άλλο

Συμπεράσματα

1. Συντριπτικό είναι το ποσοστό των καταναλωτών, που ενδιαφέρεται για τη διατροφή, πολύ και αρκετά 

(98,16%). Παρουσιάζεται αύξηση, κατά 10 μονάδες, από το 2006.

2. Η βασική πηγή πληροφόρησης είναι τα Μ.Μ.Ε. (35,32%) και η σήμανση τροφίμων (31,01%). Είναι 

απογοητευτικό ότι μόνον το 3,90% ενημερώνεται, από ειδικούς επιστήμονες, για ένα τόσο σημαντικό 

θέμα και ένα 15,61% από ειδικά περιοδικά. Είναι τεράστιες οι ευθύνες των Μ.Μ.Ε. και της 

βιομηχανίας, που πρέπει, στα θέματα αυτά, να πληροφορούν, σωστά, τον καταναλωτή. Παρατηρείται, 

ωστόσο, μείωση του ποσοστού των καταναλωτών, που αντλούν πληροφόρηση από τα Μ.Μ.Ε., κατά 

17 μονάδες, σε σχέση, με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2006.

Δ.  Ποιες  πληροφορίες  διαβάζουν  οι  καταναλωτές  στη  συσκευασία  των 

τροφίμων

1. Δημιουργήσαμε έναν κατάλογο, με πληροφορίες, που αναγράφονται, πάνω στη συσκευασία των τροφίμων 

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: 93,04%

• Συχνά, στο σπίτι: 2,61%

• Σπάνια ή καθόλου: 4,35%

Μάρκα

• Συχνά, στο κατάστημα: 88,46%

• Συχνά, στο σπίτι: 5,88%

• Σπάνια ή καθόλου: 5,66%
Ημερομηνία Λήξης

• Συχνά, στο κατάστημα: 88,87%

• Συχνά, στο σπίτι: 8,73%

• Σπάνια ή καθόλου: 2,40%

Τόπος Παραγωγής

• Συχνά, στο κατάστημα: 53,16%

• Συχνά, στο σπίτι: 23,31%

• Σπάνια ή καθόλου: 23,53%
Βάρος / Ποσότητα

• Συχνά, στο κατάστημα: 65,94%

• Συχνά, στο σπίτι: 15,06%

• Σπάνια ή καθόλου: 19,00%

Λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι

• Συχνά, στο κατάστημα: 44,23%

• Συχνά, στο σπίτι: 32,24%

Σπάνια ή καθόλου: 23,53%
Συστάσεις χρήσης Συστατικά
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• Συχνά, στο κατάστημα: 29,48%

• Συχνά, στο σπίτι: 49,34%

• Σπάνια ή καθόλου: 21,18%

• Συχνά, στο κατάστημα: 52,97%

• Συχνά, στο σπίτι: 34,29%

• Σπάνια ή καθόλου: 12,74%
Ισχυρισμοί διατροφής /υγείας

• Συχνά, στο κατάστημα: 35,54%

• Συχνά, στο σπίτι: 39,52%

• Σπάνια ή καθόλου: 24,94%

Θερμίδες

• Συχνά, στο κατάστημα: 35,53%

• Συχνά, στο σπίτι: 31,80%

• Σπάνια ή καθόλου: 32,67%
Συμπεράσματα

1. 9 στους 10 καταναλωτές,  πριν  αγοράσουν ένα προϊόν,  προσέχουν: τιμή (93,04%), ημερομηνία 

λήξης (88,86%) και μάρκα (88,45%).

2. Εντυπωσιακά χαμηλά είναι τα ποσοστά των καταναλωτών, που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την 

τιμή (4,35%), ημερομηνία λήξης (2,40%), μάρκα (5,66%), συστατικά (12,74%), περιεκτικότητα 

σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι (23,53%). Παρατηρούμε, όμως ότι όσο πιο σύνθετη είναι η πληροφορία 

τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των καταναλωτών, που δεν τη διαβάζει.

3. Παρατηρείται μεγάλη μείωση, κατά 10 μονάδες, των καταναλωτών, που δεν ενδιαφέρονται, για τα 

συστατικά των τροφίμων. Εάν αυτό συνδυαστεί, με το γεγονός ότι, σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, τα 

ποσοστά των καταναλωτών, που δεν ενδιαφέρονται και δε διαβάζουν αυτά τα στοιχεία, παρουσιάζουν 

μείωση, μπορούμε να πούμε ότι οι καταναλωτές είναι πλέον πιο υποψιασμένοι.

Ε. Ποια είναι τα κίνητρα των καταναλωτών, όταν αγοράζουν ένα τρόφιμο;

1. Ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν τα συστατικά ενός τροφίμου αποτελούν κίνητρο, για να αγοράσουν το 

συγκεκριμένο τρόφιμο και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

• Ναι: 87,72%

• Όχι: 12,28%

87,72

12,28
Ναι Όχι

2. Ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν ο πίνακας διατροφικών αξιών, στη συσκευασία ενός τροφίμου, αποτελεί 

κίνητρο, για να αγοράσουν το συγκεκριμένο τρόφιμο και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

• Ναι: 66,45%

• Όχι: 33,55%

66,45

33,55

Ναι Όχι

Συμπεράσματα

1. 9 στους 10 καταναλωτές θεωρεί τα συστατικά κίνητρο, για να αγοράσει ένα τρόφιμο. Παρατηρείται 

αύξηση σχεδόν 20 μονάδες, από τα αντίστοιχα ποσοστά του 2006.

2. Σχεδόν 7 στους 10 καταναλωτές θεωρεί ότι οι πληροφορίες, που δίνει ο πίνακας διατροφικών αξιών, 
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είναι κίνητρο, για να αγοράσει ένα τρόφιμο. Παρατηρείται αύξηση, κατά 9 μονάδες, από το 2006.

3. Η σήμανση, λοιπόν, των τροφίμων είναι απαραίτητη.

ΣΤ. Πόσο κατανοούν οι καταναλωτές τη σήμανση των τροφίμων;

1. Ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν μπορούν  να καταλάβουν τα συστατικά, που αναγράφονται, στις 

συσκευασίες των τροφίμων και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

• Ναι: 17,54%

• Όχι: 82,46%

17,54

82,46
Ναι Όχι

2.  Ρωτήσαμε  τους  καταναλωτές αν  πιστεύουν  πως  πρέπει  να  βελτιωθεί  ο  τρόπος  αναγραφής  των 

συστατικών και πήραμε τις εξής απαντήσεις. 

• Ναι: 94,74%

• Όχι: 5,26%
94,74

5,26 Ναι Όχι

3.  Ρωτήσαμε  πώς  πρέπει  να  βελτιωθεί  ο  τρόπος  αναγραφής  των  συστατικών  και  λάβαμε  τις  παρακάτω 

απαντήσεις:

• Μεγαλύτερα γράμματα, για να είναι πιο 

ευανάγνωστα: 19,50%

• Τοποθέτηση, πάντα, στο ίδιο σημείο, για να 

εντοπίζονται πιο εύκολα: 11,11%

• Πιο εκλαϊκευμένοι όροι: 69,39%

19,5

69,39

11,11

Μεγαλύτερα γράμματα

Τοποθέτηση

Εκλαϊκευμένοι όροι

4. Ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν μπορούν  να καταλάβουν τον πίνακα διατροφικών αξιών, όταν υπάρχει, 

στις συσκευασίες των τροφίμων και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

• Ναι: 62,28%

• Όχι: 37,72%

62,28

37,72
Ναι Όχι

5. Ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος παρουσίασης του πίνακα διατροφικών αξιών, 

και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

• Ναι: 83,99%

• Όχι: 16,01%

83,99

16,01 Ναι Όχι
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6. Ρωτήσαμε πώς πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος παρουσίασης του πίνακα διατροφικών αξιών και λάβαμε τις 

παρακάτω απαντήσεις:

• Μεγαλύτερα γράμματα, για να είναι πιο ευανάγνωστα: 

24,32%

• Πιο εκλαϊκευμένοι όροι: 59,31%

• Τοποθέτηση πάντα στο ίδιο σημείο: 16,37%

24,32

59,31

16,38
Μεγαλύτερα γραμματα
Εκλαϊκευμένοι όροι
Τοποθέτηση

Συμπεράσματα

1. 8 στους 10 καταναλωτές δυσκολεύονται να καταλάβουν τα συστατικά. Παρατηρείται αύξηση κατά 14 

μονάδες, από 2006.

2. Το  94,75%,  δηλαδή σχεδόν όλοι οι καταναλωτές,  πιστεύουν πως πρέπει  να βελτιωθεί  ο τρόπος 

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

εκλαϊκευμένων όρων (69,39%). Την αναγκαιότητα αυτή έχουν καταδείξει και Ευρωπαϊκές έρευνες, 

στις οποίες έχει συμμετάσχει το ΚΕ.Π.ΚΑ. 

3. Το 62,2% πιστεύει ότι κατανοεί τον πίνακα διατροφικών αξιών. Είναι, όμως, αυτό πραγματικότητα; 

Θα το δούμε λίγο παρακάτω.

4. Παρότι η πλειοψηφία των καταναλωτών πιστεύουν ότι κατανοούν τον πίνακα διατροφικών αξιών, 

πάλι, σχεδόν 9 στους 10 ζητούν βελτίωση του και μάλιστα 6 στους 10 θέλουν πιο εκλαϊκευμένους 

όρους.

Ζ. Ποια σήμανση διατροφικών αξιών κατανοούν καλύτερα οι καταναλωτές

1. Ζητήσαμε, από τους καταναλωτές, να δηλώσουν τι πιστεύουν ότι σημαίνει η φράση «Ημερήσια 

Συνιστώμενη Δόση – Η.Σ.Δ.» και λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις:

• Κάθε μέρα πρέπει να προσλαμβάνεται αυτή 

την ποσότητα του συστατικού: 87,94%

• Κάθε μέρα πρέπει να προσλαμβάνεται 

μεγαλύτερη ποσότητα του συστατικού: 

1,10%

• Κάθε μέρα πρέπει να προσλαμβάνεται 

μικρότερη ποσότητα του συστατικού: 8,77%

• Δε γνωρίζω: 2,19% 87,94

2,198,77

1,1

Ίδια

Μεγαλύτερη

Μικρότερη

Δε γνωρίζω

2. Δώσαμε στους καταναλωτές τη σήμανση με βάση την Η.Σ.Δ. και τους ζητήσαμε να μας απαντήσουν αν το 

αλάτι, τα ζάχαρα και τα κεκορεσμένα λιπαρά στο συγκεκριμένο τρόφιμο είναι σε υψηλά, μέτρια ή χαμηλά 

επίπεδα.
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• Το 23,65% των καταναλωτών 

απάντησαν, σωστά, ότι το αλάτι είναι 

υψηλό. 

• Το 57,95% των καταναλωτών 

απάντησαν σωστά ότι η ζάχαρη είναι 

υψηλή.

• Το 58,50% των καταναλωτών 

απάντησαν σωστά ότι τα 

κεκορεσμένα λιπαρά είναι χαμηλά.
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3. Δώσαμε στους καταναλωτές, τη σήμανση με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη και ζητήσαμε να 

μας απαντήσουν αν το αλάτι, τα ζάχαρα και τα κεκορεσμένα λιπαρά στο συγκεκριμένο τρόφιμο είναι σε 

υψηλά, μέτρια ή χαμηλά επίπεδα.

• Το 48,28% των καταναλωτών 

απάντησαν, σωστά, ότι το αλάτι είναι 

υψηλό. 

• Το 90,93% των καταναλωτών 

απάντησαν σωστά ότι η ζάχαρη είναι 

υψηλή.

• Το 61,61% των καταναλωτών 

απάντησαν σωστά ότι τα 

κεκορεσμένα λιπαρά είναι μέτρια.

48,28 51,72
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Συμπεράσματα

1. Όταν ρωτήσαμε τους καταναλωτές τι σημαίνει  Ημερήσια Συνιστώμενη Δόση μόνο το  8,77% των 

καταναλωτών απάντησαν, σωστά. 

2. Μόλις 23,45% των καταναλωτών απαντάει σωστά αν τα 1,32gr αλάτι/ ανά 100 γραμμάρια ή το 23% 

της Η.Σ.Δ. είναι ποσοστό υψηλό, μέτριο ή χαμηλό, όταν βλέπει τη σήμανση με βάση την Ημερήσια 

Συνιστώμενη Δόση. Το ποσοστό αυτό υπερδιπλασιάζεται (48,22%) όταν οι καταναλωτές βλέπουν 

τη σήμανση με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη. 

3. Το  57,95% των καταναλωτών απαντάει,  σωστά, στην αντίστοιχη ερώτηση, για τη ζάχαρη, όταν 

βλέπουν τη σήμανση, με βάση την Η.Σ.Δ. Αυτό όμως, το ποσοστό εκτινάσσεται, στο 90,93%, όταν 

βλέπουν τη σήμανση, με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη. 

4. Το  58,50% όταν βλέπουν τη σήμανση, με βάση την Η.Σ.Δ. των καταναλωτών απαντάει,  σωστά, 

8



ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας καταναλωτών & Ο.Ε.Κ.Ε. – Ομοσπονδία Ενώσεων καταναλωτών
Σήμανση Τροφίμων

στην  αντίστοιχη  ερώτηση,  για  τα  κεκορεσμένα  λιπαρά,  το  ποσοστό  των  σωστών  απαντήσεων 

αυξάνεται στο 61,61% όταν βλέπουν τη σήμανση, με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη.

5. Πρέπει να τονιστεί ότι η σήμανση, με βάση την Η.Σ.Δ. έχει, ήδη, εφαρμοστεί, από τη βιομηχανία και 

οι  καταναλωτές  τη  βλέπουν,  πάνω στις  συσκευασίες,  ενώ  η  σήμανση με  βάση  τα  χρώματα  του 

φωτεινού σηματοδότη εφαρμόζεται μόνο στο Η.Β. από κάποιες, όχι όλες τις επιχειρήσεις. Η έρευνά 

μας απέδειξε ότι οι καταναλωτές καταλαβαίνουν, σαφώς καλύτερα, τη σήμανση, με βάση τα χρώματα 

του φωτεινού σηματοδότη, από τη σήμανση, με βάση την Η.Σ.Δ. Κατά μέσο όρο τη σήμανση με βάση 

των  Η.Σ.Δ.  κατανοούν  46,70% των  καταναλωτών,  ενώ  τη  σήμανση με  βάση  τα  χρώματα  του 

φωτεινού σηματοδότη κατανοούν 66,94% των καταναλωτών.

Επόμενα βήματα ΚΕ.Π.ΚΑ.

Με βάση τα παραπάνω το ΚΕ.Π.ΚΑ. εμμένει, στη διεκδίκηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

της σήμανσης διατροφικών αξιών, με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σταλούν, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  στο  Σύνδεσμο  Ελληνικών  Βιομηχανιών  Τροφίμων 

(Σ.Ε.Β.Τ.),  στο  σύνδεσμο  Επιχειρήσεων  Σούπερ  Μάρκετ  Ελλάδος  (ΣΕΣΜΕ),  στην  Ευρωπαία  Επίτροπο 

Τροφίμων και Υγείας των καταναλωτών, κ. Ανδρούλα Βασιλείου, στην Ευρωπαία Επίτροπο Προστασίας των 

καταναλωτών, κ. Meglena Kuneva, στους Έλληνες ευρωβουλευτές και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων 

καταναλωτών (BEUC). 

Ιστορική αναδρομή για τη σήμανση των τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την αδυναμία των καταναλωτών να κατανοήσουν τη σήμανση των 

τροφίμων και κατόπιν πιέσεων των Ενώσεων Καταναλωτών, ξεκίνησε διαβούλευση, για την αναμόρφωση της 

νομοθεσίας, για τη σήμανση των τροφίμων. Στόχος της αναμόρφωσης ήταν να εφαρμόσει, μια πιο απλή, 

κατανοητή σήμανση τροφίμων, η οποία μπορεί, εύκολα να εντοπιστεί. Η ευρωπαϊκή οδηγία 90/496, για τη 

διατροφική σήμανση των προϊόντων, η οποία ισχύει, μέχρι σήμερα, από το 1990, ζήτησε, από τη βιομηχανία, 

να εφαρμόσει τη διατροφική σήμανση, εθελοντικά. Έτσι, σε πάρα πολλά προϊόντα, ακόμα και σήμερα, δεν 

υπάρχει διατροφική σήμανση. Στην καλύτερη περίπτωση, στα τρόφιμα, στα οποία έχει εφαρμοστεί, διαφέρει, 

από  τρόφιμο  σε  τρόφιμο,  από  εταιρεία  σε  εταιρεία,  από  χώρα  σε  χώρα,  με  αποτέλεσμα  να  μην 

καταλαβαίνουμε  τίποτε.  Με  δεδομένη  την  ανησυχητική  αύξηση  των  καρδιαγγειακών  παθήσεων  και  της 

παχυσαρκίας η ευρωπαϊκή επιτροπή ξεκίνησε τη διαβούλευση, για την αναμόρφωση της οδηγίας, πριν από 3 

χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει, από τη βιομηχανία τροφίμων να απλοποιήσει τη σήμανση, ώστε 

ο καταναλωτής να παίρνει την πληροφόρηση, που χρειάζεται, γρήγορα και εύκολα. Δυστυχώς, η διαβούλευση 

βρήκε πολλά "εμπόδια" και μετά από περίπου 3 χρόνια, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, η Ε.Ε. αναγκάστηκε να 

καταθέσει την πρότασή της, τον Ιανουάριο του 2008. Η πρόταση της Ε.Ε. κάνει μεν τη διατροφική σήμανση 

υποχρεωτική, αλλά υιοθετεί την πρόταση της βιομηχανίας, για ένα σύστημα σήμανσης βασισμένο, σε ποσοστά 

επί των Η.Σ.Δ. Όλη αυτή η καθυστέρηση έχει,  ως αποτέλεσμα, η βιομηχανία να αρχίσει να εφαρμόζει τη 

σήμανση, με βάση την ημερήσια συνιστώμενη δόση. Φοβόμαστε ότι η όλη καθυστέρηση λειτούργησε, σε 

βάρος των καταναλωτών. Έδωσε, στη βιομηχανία, το χρόνο να σημάνει τα τρόφιμά της, με έναν πιο απλό 

μεν, αλλά και πάλι αρκετά δυσνόητο τρόπο. Και τώρα, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πείθονταν να 

προτείνει τη σήμανση, με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, η βιομηχανία θα ισχυριστεί ότι έχει, 

ήδη, επενδύσει χρήματα και χρόνο, για τα νέα σήμανση και θα αρνηθεί το σύστημα, που είναι πιο απλό και 
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πιο κατανοητό, στον καταναλωτή. 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, στη διαμόρφωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), 

η οποία υποστηρίζει τη σήμανση, με τα χρώματα, αλλά και συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει, σε όλες 

τις δράσεις, που ακολούθησαν. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. υποστήριξε αυτήν την άποψη στις συσκέψεις, που κάλεσε ο 

Ε.Φ.Ε.Τ.,  στα γραφεία  του,  στην Αθήνα και  στις  συνεδριάσεις  του Ε.Σ.Κ.Α.  Στις  συσκέψεις,  συμμετείχαν 

εκπρόσωποι της πολιτείας, της βιομηχανίας, των επαγγελματιών εστίασης, των καταναλωτών και όλων των 

άλλων εταίρων της αγοράς. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και η διαμόρφωση της εθνικής μας 

άποψης,  για  την  απλουστευμένη  σήμανση  των  τροφίμων.  Το  ΚΕ.Π.ΚΑ.  έθεσε  τις  επιφυλάξεις  και  τους 

προβληματισμούς  των  καταναλωτών,  για  τη  δυσνόητη  σήμανση,  την  οποία  αγωνίζεται  να  επιβάλλει  η 

βιομηχανία. Επίσης, έθεσε τα αιτήματα των καταναλωτών, για τη σήμανση με τα χρώματα. Η βιομηχανία 

αντέδρασε, σθεναρά. Οι εκπρόσωποί της ισχυρίστηκαν ότι: "Δεν υπάρχουν ανθυγιεινά συστατικά τροφίμων", 

"Δεν  υπάρχει  αρκετός  χώρος,  στη  συσκευασία  τροφίμων,  για  τη  σήμανση  αυτή",  "Οι  καταναλωτές  δεν 

κατανοούν τον όρο trans-λιπαρά", "Οι καταναλωτές εγκρίνουν τη σημερινή σήμανση, εφόσον συνεχίζουν να 

αγοράζουν τρόφιμα".

Πιστεύουμε  ότι  όλα  τα  παραπάνω  επιχειρήματα  της  βιομηχανίας  είναι  κίβδηλα.  Ανθυγιεινά  συστατικά 

τροφίμων υπάρχουν (αλάτι, ζάχαρη, λιπαρά) και η σύνδεσή τους, με προβλήματα υγείας, έχει αποδειχθεί και 

επιστημονικά.  Οι  συσκευασίες  των  τροφίμων  έχουν  αρκετό  χώρο,  για  τη  συγκεκριμένη  σήμανση.  Η 

βιομηχανία, πάνω στις συσκευασίες, αναγράφει διάφορους ισχυρισμούς και πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία 

χρησιμοποιεί,  ως κράχτες, για τα προϊόντα της. Αν, λοιπόν, περιορίσει  την πληροφόρηση, που συμφέρει, 

κυρίως σε αυτήν, θα βρει αρκετό χώρο, για τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών. Δεν είναι δυνατόν να 

απαιτούνται μεταπτυχιακά χημείας, διατροφολογίας και μικροβιολογίας, για να διαλέξουμε τι θα φάμε.

Δηλώνουμε, ως ΚΕ.Π.ΚΑ., ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέχρι ο καταναλωτής να μπορεί να καταλάβει 

τι ακριβώς τρώει και να μπορεί να κάνει υγιεινότερες επιλογές, με βάση την πληροφόρηση και τη γνώση.
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