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Τα ζώα συντροφιάς στην Ελλάδα  

 Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον ένα 

ζώο συντροφιάς 

 Πάνω από τους μισούς ιδιοκτήτες ζώου συντροφιάς 

έχουν σκύλο 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 – 38 τοις εκατό των νοικοκυριών έχει 

τουλάχιστον ένα ζώο συντροφιάς, με τους σκύλους να 

αποδεικνύονται οι πιο δημοφιλείς και στην Ελλάδα. Τα στοιχεία 

προέρχονται από τηλεφωνική έρευνα που διεξήχθη από τη GfK σε 

1.011 νοικοκυριά, Πανελλαδικά, με αφορμή την παγκόσμια έρευνα της 

GfK για την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς.  

Οι Έλληνες προτιμούν τους σκύλους 

Από το σύνολο των νοικοκυριών που έχουν τουλάχιστον ένα ζώο 

συντροφιάς, 58 τοις εκατό έχει σκύλο, σε σύγκριση με το ένα τρίτο (29 τοις 

εκατό) που έχει γάτα. Αρκετά χαμηλότερα ακολουθεί η ιδιοκτησία πτηνών 

(15 τοις εκατό). 7 τοις εκατό είναι εκείνα τα νοικοκυριά που δηλώνουν 

ιδιοκτήτες ψαριών και 8 τοις εκατό άλλων κατοικίδιων (τρωκτικά, χελώνες, 

κουνέλια, κ.α.). 

Στην Αθήνα βρίσκονται τα περισσότερα νοικοκυριά που δηλώνουν ότι 

έχουν κατοικίδιο, με ποσοστό 43 τοις εκατό. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη το 

ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο με 26 τοις εκατό και 35 τοις εκατό 

στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα ως προς το προφίλ του νοικοκυριού, όπου στις 

οικογένειες με 4 μέλη η ιδιοκτησία ζώου συντροφιάς (45 τοις εκατό) είναι 

πιο διαδεδομένη, καθώς επίσης και στα νοικοκυριά υψηλότερου 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (45 τοις εκατό).  

Οι γάτες είναι πιο δημοφιλείς στα νοικοκυριά χωρίς παιδιά 

Η ιδιοκτησία γάτας είναι πιο διαδεδομένη σε νοικοκυριά με 1 έως 2 μέλη (37 

τοις εκατό), ενώ οι οικογένειες με 5 ή περισσότερα μέλη προτιμούν το 

σκύλο (78 τοις εκατό). 

Τα ψάρια και τα πτηνά είναι πιο δημοφιλή σε οικογένειες με παιδιά. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Πεπόνη: 

Alexandros.Peponis@gfk.com 
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Σχετικά με την έρευνα 

Η έρευνα της GfK για την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 

παγκόσμια έρευνα της GfK για την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς 

(www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/)  μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων (1.011) αντιπροσωπευτικών του πληθυσμού της Ελλάδας 

ως προς το φύλο, την ηλικία και το τόπο κατοικίας. Η έρευνα καλύπτει την 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις αστικές περιοχές 10.000+ κατοίκων. 

Σχετικά με τη GfK 

Η GfK αποτελεί την έγκυρη πηγή πληροφοριών σχετικών με τις αγορές και 

τους καταναλωτές, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να 

λαμβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις. Περισσότεροι από 13.000 ειδικοί στις 

έρευνες της αγοράς συνδυάζουν το πάθος τους με την μακρόχρονη 

εμπειρία της GfK στην επιστήμη δεδομένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη 

GfK να προσφέρει ζωτικής σημασίας πληροφόρηση και γνώση σε 

παγκόσμιο επίπεδο για περισσότερες από 100 χώρες. Χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες τεχνολογίες και τις επιστήμες των δεδομένων, η GfK μετατρέπει 

μαζικά δεδομένα σε έξυπνα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

πελάτες της να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να 

εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και επιλογές των καταναλωτών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gfk.com ή 

ακολουθήστε την GfK στο Twitter: https://twitter.com/GfK  

http://www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/
http://www.gfk.com/
https://twitter.com/GfK

