
Έρευνα για τον τρόπο που 
καταναλώνουμε ψάρι 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Περίοδος: 17/1/2012 – 29/2/2012  



Ταυτότητα 
 

 
Τύπος: Ποσοτική έρευνα  
 
Μεθοδολογία: Χρήση ερωτηματολογίου μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της 
                            Greenpeace http://www.posotonexeis.org/ 
 
Πληθυσμός: 6.229 άτομα 
 
Δείγμα: 39,2% άντρες και 60,8% γυναίκες 
 
Διεξαγωγή: 17 Ιανουαρίου με 29 Φεβρουαρίου 2012 
 
 
 
 
 
 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εθελοντές της Greenpeace για την 
πολύτιμη βοήθειά τους στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

http://www.posotonexeis.org/


Ερώτηση 1: Πόσο συχνά τρώτε ψάρι; 



Αν τρώτε ψάρι σπάνια ή ποτέ, παρακαλούμε δηλώστε το λόγο: 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

Απάντησε το 36% επί του συνόλου των συμμετεχόντων 

 



Ερώτηση 2: Συνήθως τρώτε ψάρι… 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 



Γιατί επιλέγετε τη συγκεκριμένη κατηγορία; 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 



Ερώτηση 3: Από πού αγοράζετε συνήθως ψάρι; 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 



Ερώτηση 4: Τι είδους ψάρια αγοράζετε / τρώτε συνήθως; 

Δημοφιλέστερα είδη: 

1. Τσιπούρα (44%) 

2. Γαύρος (30%) 

3. Σαρδέλα (27%) 

4. Μπακαλιάρος (26%) 

5. Λαβράκι (13%) 

6. Σολομός (11%) 

7. Γλώσσα (11%) 

8. Μπαρμπούνι (10%) 

9. Κουτσομούρα (8%) 

10. Πέρκα (6%) 

Πόσα είδη ψαριών: 

1 είδος: 15% 

2 είδη: 17% 

3 είδη: 19% 

4 είδη: 15% 

5 είδη: 10% 

6 είδη: 4% 

7 είδη: 2% 

8 είδη: 1% 

9 είδη: 0,5% 

10 είδη: 0,5% 

Πάνω από 10 είδη: 0,5% 

Άλλο: 15% 

Ερώτηση ανοικτού τύπου 



Ερώτηση 5: Γνωρίζετε με τι τρόπο έχουν αλιευθεί τα ψάρια που αγοράζετε; 



Ερώτηση 6: Βλέπετε αλλαγές στην αγορά ψαριού τα τελευταία χρόνια; 
Υπάρχουν είδη ψαριών που δεν μπορείτε να βρείτε πια; 

• Όχι / Δεν έχω παρατηρήσει κάτι: 34% 
• Υπάρχουν αλλαγές γενικά: 18% 
• Δεν γνωρίζω: 16% 
• Ελλείψεις σε είδη: 10% 
• Αύξηση τιμών: 5% 
• Μείωση αποθεμάτων: 3% 
• Άλλο: 3% 
• Τα είδη που αγοράζω τα βρίσκω: 2% 
• Δεν υπάρχει διαφορά: 2% 
• Μικρότερα σε μέγεθος ψάρια: 1% 
• Πιο πολλά εισαγόμενα ψάρια: 1% 
• Πιο πολλά ψάρια ιχθυοτροφείου: 1% 
• Χαμηλότερη ποιότητα: 1% 
• Δεν έχω παρατηρήσει γιατί δεν αγοράζω ψάρι εδώ και πολλά χρόνια: 1% 
• Δύσκολα βρίσκεις ελληνικό ψάρι: 1% 
• Δεν απάντησαν: 1% 
• Πιο πολλά κατεψυγμένα ψάρια: 0,5% 

 
 

Ερώτηση ανοικτού τύπου 



Μία μεγάλη κατηγορία ψαριών δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στους καταναλωτές, 
όπως ο λούτσος, το καπόνι, ο χάννος, ο γουρλομάτης, ο κοκοβιός, ο σκαρμός, το 
σαφρίδι, ο μπαλάς και άλλα. 

 

Ερώτηση 7: Έχετε δοκιμάσει ποτέ κάποια από αυτά τα ψάρια;  



Ερώτηση 8: Έχετε βρει κάποια από αυτά τα ψάρια στην αγορά; 



Εάν ναι, πού τα βρήκατε; 

• Σε ψαραγορά ή ιχθυοπωλείο: 49% 

• Από γνωστό που ψαρεύει / τα ψάρεψα εγώ: 15% 

• Σε ψαροταβέρνα: 10% 

• Απευθείας από ψαρά: 9% 

• Άλλο: 8% 

• Σε νησί: 7% 

• Σε σούπερ μάρκετ: 2% 

• Δεν τα έχω ψάξει ποτέ: 1% 

 

 

Ερώτηση ανοικτού τύπου 



Εάν ναι, με τι συχνότητα τα βρίσκετε στην αγορά; 


