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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικό της έρευνας  

H «Επιστηµονική έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές 

συµπεριφορές στους µαθητές Λυκείου του Ν. Πέλλας» εντάσσεται στην «Πανελλήνια έρευνα 

στο µαθητικό πληθυσµό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» που υλοποιείται στην 

Ελλάδα ανά τετραετία ήδη από το 1984, αρχικά από την Ψυχιατρική Κλινική του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και ακολούθως το ΕΠΙΨΥ. 

Οι πρώτες έρευνες οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν ακολουθώντας ειδική µεθοδολογία στα 

πρότυπα συστάσεων από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και τα Ηνωµένα Έθνη, η οποία 

ακολουθείται έως σήµερα.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η «Πανελλήνια έρευνα στο µαθητικό πληθυσµό για τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» αποτελεί το ελληνικό σκέλος του διεθνώς αναγνωρισµένου 

Πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος ESPAD (European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs). Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ESPAD υλοποιείται από το 1993, ανά 

τέσσερα χρόνια, σε µαθητές ηλικίας 16 ετών. Στην τελευταία, πιο πρόσφατη έρευνα ESPAD το 

2015 συµµετείχαν 39 ευρωπαϊκές χώρες.  

1.2. Σκοπός και συµβολή της έρευνας  

Η έρευνα εξετάζει:  

• την έκταση και τα χαρακτηριστικά της χρήσης νόµιµων και παράνοµων 

εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνός, οινοπνευµατώδη, ναρκωτικά, ψυχοδραστικά 

φάρµακα) στο µαθητικό πληθυσµό, καθώς και τις αντιλήψεις των µαθητών απέναντι 

στη χρήση ουσιών 

• την έκταση και τα χαρακτηριστικά άλλων εξαρτητικών συµπεριφορών, όπως της 

παθολογικής ενασχόλησης µε το διαδίκτυο και του στοιχηµατισµού 

• τους παράγοντες (προστατευτικούς, κινδύνου) που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών 

και την υιοθέτηση άλλων εξαρτητικών συµπεριφορών 

• τις διαχρονικές µεταβολές µέσω της επανάληψης της έρευνας ανά τετραετία 

• τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των εφήβων όπως οι οικογενειακές και φιλικές 

σχέσεις, το σχολικό περιβάλλον, ο ελεύθερος χρόνος, κτλ. 

• τη σύγκριση της κατάστασης στον Νοµό µε το σύνολο της χώρας  

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα βοηθούν στον εντοπισµό των συµπεριφορών 

εκείνων που απαιτούν διορθωτικές παρεµβάσεις και των σηµείων στα οποία θα πρέπει να 

επικεντρωθούν τα προγράµµατα πρόληψης και θεραπείας. Ως εκ τούτου, παρέχει σηµαντικά 

στοιχεία για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών στρατηγικών για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων χρήσης και εξάρτησης στους εφήβους καθώς και της αξιολόγησής τους, τόσο 

σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµβάλλουν, τέλος, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

όσων ασχολούνται στον τοµέα της προαγωγής της υγείας των εφήβων-µαθητών όπως των 
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επαγγελµατιών πρόληψης, των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών επιστηµόνων και 

ερευνητών, των αρµοδίων για τη χάραξη στρατηγικής σε θέµατα υγείας και εκπαίδευσης κτλ. 

1.3. Η έρευνα στο Ν. Πέλλας 2015 

1.3.1. Οργάνωση, συντονισµός και υλοποίηση της έρευνας  

Η οργάνωση και ο συντονισµός της έρευνας έγινε από την ερευνητική οµάδα του ΕΠΙΨΥ. Την 

κατά τόπους υλοποίηση της έρευνας ανέλαβε την άνοιξη του 2015 το Κέντρο Πρόληψης του 

Ν. Πέλλας «Όραµα» σε συνεργασία µε το ΕΠΙΨΥ. Ο επιστηµονικά υπεύθυνος του Κέντρου είχε 

την ευθύνη της υλοποίησης, ενώ στη συλλογή των στοιχείων συµµετείχαν στελέχη του 

Κέντρου. 

1.3.2. Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  

Για την υλοποίησή της, η έρευνα έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Έγκρισης: 

169960/Γ2, 20/10/2014) µετά από υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαιτούµενων 

εγγράφων  από το ΕΠΙΨΥ. 

1.3.3. Πληθυσµός-στόχος 

Για την υλοποίηση της έρευνας το 2015, περιελήφθησαν στο δείγµα µαθητές και των τριών 

τάξεων του Λυκείου µε σκοπό το δείγµα να είναι αντιπροσωπευτικό για το σύνολο των 

µαθητών του Λυκείου του νοµού, το φύλο και τις τρεις ηλικιακές οµάδες (16, 17 και 18 ετών).  

1.3.4. ∆ειγµατοληπτικό πλαίσιο 

Η δειγµατοληψία των σχολείων που συµµετείχαν στην έρευνα βασίστηκε στους καταλόγους 

του Υπουργείου Παιδείας. Τη βασική µονάδα δειγµατοληψίας απετέλεσε το σχολικό τµήµα. 

Τα τµήµατα επιλέχθηκαν µε ίσες πιθανότητες. Απαιτήθηκε δείγµα µαθητών όλων των 

τάξεων του Λυκείου. Αρχικά ελήφθησαν τυχαία δείγµατα τµηµάτων από την Α’ Λυκείου (1 σε 

κάθε σχολική µονάδα) και στη συνέχεια επελέγησαν τα τµήµατα των ίδιων σχολικών 

µονάδων για τις υπόλοιπες τάξεις. Βάσει των δεδοµένων των καταλόγων του Υπουργείου 

Παιδείας, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία για τις απουσίες και αρνήσεις συµµετοχής από 

προηγούµενες έρευνες, το απαιτούµενο µέγεθος του δείγµατος υπολογίστηκε στους 20 

µαθητές ανά τµήµα. 

Βάσει των προδιαγραφών της έρευνας ESPAD του 2015, το µέγεθος του δείγµατος στο Ν. 

Πέλλας προσδιορίστηκε σε περίπου 300 µαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Με την 

προϋπόθεση των 20 µαθητών ανά τάξη, επιλέχθηκαν 5 Λύκεια (5 σχολεία x 3 τµήµατα x 20 

µαθητές = 300)  

Το τελικό δείγµα αποτέλεσαν όλοι οι µαθητές των επιλεγµένων τµηµάτων οι οποίοι ήταν 

παρόντες την ηµέρα της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. ∆εν συµµετείχαν οι µαθητές 

που αρνήθηκαν τη συµµετοχή τους ή των οποίων οι γονείς δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή 

τους. 
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1.3.5. Εκπαιδεύσεις ερευνητών  

Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων έγινε από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης που είχαν 

συµµετάσχει σε ανάλογες έρευνες και στο παρελθόν. Τα στελέχη ενηµερώθηκαν για τη 

χορήγηση του ερωτηµατολογίου µέσω ειδικών Οδηγών (Χορήγησης και Οργάνωσης και 

Συντονισµού) που στάλθηκαν στο «Όραµα» από το ΕΠΙΨΥ πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι 

Οδηγοί περιελάµβαναν γενικές πληροφορίες για την έρευνα (το πλαίσιο και τα 

χαρακτηριστικά της) και για τη σύνθεση και τη δοµή του ερωτηµατολογίου καθώς και την 

εκπαίδευση γύρω από τον τρόπο χορήγησης του ερωτηµατολογίου, τη συµπλήρωση του 

∆ελτίου Τµήµατος, την οργάνωση της έρευνας και για άλλα πρακτικά ζητήµατα. 

1.3.6. Ενηµερώσεις ∆ιευθύνσεων και σχολείων 

Πριν από την υλοποίηση τις έρευνας στάλθηκε ενηµέρωση µέσω φαξ και ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου από το ΕΠΙΨΥ και από το Κέντρο Πρόληψης προς την Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και προς τη ∆ιεύθυνση 

∆/θµιας Εκπ/σης του Ν. Πέλλας σχετικά µε τους στόχους και τη µεθοδολογία της έρευνας, τη 

διασφάλιση της ηθικής και δεοντολογίας, τα πρακτικά ζητήµατα χορήγησης των 

ερωτηµατολογίων, καθώς και για την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο 

Παιδείας. Ενηµερώθηκαν, επίσης, οι διοικήσεις των σχολείων που θα συµµετείχαν στην 

έρευνα µέσω υλικού που τους απεστάλη µε φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή – όπου 

απαιτούνταν – δια ζώσης. Ζητήθηκε από τους ∆ιευθυντές να αποστείλουν µε τους µαθητές 

στους γονείς τους έντυπο από το ΕΠΙΨΥ µε το οποίο ζητείτο η συγκατάθεσή τους για τη 

συµµετοχή του παιδιού τους στην έρευνα. Ακολούθως, τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης 

επικοινώνησαν τηλεφωνικά µε το κάθε σχολείο προκείµενου να καθοριστεί η ηµέρα και ώρα 

συλλογής στοιχείων και ζητήθηκε από τους διευθυντές να ενηµερώσουν στη συνέχεια οι ίδιοι 

τους καθηγητές των επιλεγµένων τµηµάτων σχετικά µε την ηµέρα και ώρα κατά την οποία 

θα πραγµατοποιούνταν η χορήγηση του ερωτηµατολογίων. 

1.3.7. ∆εοντολογία και διασφάλιση της ανωνυµίας 

Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου καθώς και η µεθοδολογία της έρευνας είχαν λάβει την 

έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Η συµµετοχή των µαθητών στην έρευνα ήταν 

προαιρετική, ενώ επιπλέον είχε προηγουµένως ζητηθεί και η συναίνεση των γονέων. Οι 

στόχοι, η σηµασία και η µεθοδολογία της έρευνας ανακοινώθηκαν σε όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς (Περιφερειακή ∆/ση, ∆/ση ∆/θµιας, ∆ιευθυντές, γονείς, µαθητές) σε 

κάθε φάση της έρευνας. 

Το έντυπο συναίνεσης των γονέων συντάχθηκε από την ερευνητική οµάδα του ΕΠΙΨΥ και 

δόθηκε στους ∆ιευθυντές των σχολείων από τους κατά τόπους ερευνητές προκειµένου να το 

αποστείλουν στους γονείς των µαθητών. Το έντυπο αυτό περιελάµβανε σύντοµη περιγραφή 

του σκοπού της έρευνας, των θεµατικών του ερωτηµατολογίου, τα στοιχεία των 

εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και  τους τρόπους διασφάλισης της ανωνυµίας των 

απαντήσεων των µαθητών. Στο έντυπο αυτό οι γονείς µπορούσαν να δηλώσουν τη 

συναίνεση ή την άρνησή τους για τη συµµετοχή των παιδιών τους στην έρευνα. 

Το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ανωνυµία. 

Ειδικότερα, στο ερωτηµατολόγιο δεν καταγράφονταν πουθενά το όνοµα των µαθητών, ενώ, 
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επιπλέον, οι ερωτήσεις ήταν «κλειστού» τύπου µε αποτέλεσµα να αποκλείεται η εµφάνιση 

τους γραφικού χαρακτήρα των συµµετεχόντων.  

1.3.8. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας ήταν ίδιο µε εκείνο της πανελλήνιας έρευνας και παρόµοιο 

µε το ερωτηµατολόγιο του πανευρωπαϊκού Προγράµµατος ESPAD- το ελληνικό 

ερωτηµατολόγιο συµπεριέλαβε ορισµένες επιπρόσθετες ερωτήσεις εθνικού ενδιαφέροντος. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αφορούσαν το κάπνισµα, την κατανάλωση 

οινοπνευµατωδών και τη χρήση άλλων νόµιµων και παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών, 

άλλες εξαρτητικές συµπεριφορές, τις αντιλήψεις σχετικά µε την πρόσβαση, τη διαθεσιµότητα 

και τους κινδύνους από τη χρήση ουσιών, καθώς και θέµατα όπως την ψυχοκοινωνική 

υγεία, δηµογραφικά χαρακτηριστικά, αποκλίνουσα συµπεριφορά, σχέσεις στην οικογένεια, 

σχέσεις µε οµοτίµους, το σχολικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο και 

άλλα θέµατα σχετικά µε τον εφηβικό τρόπο ζωής. 

1.3.9. Χορήγηση ερωτηµατολογίων 

Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν στα σχολεία το Μάρτιο του 2015  από τα στελέχη του 

Κέντρου Πρόληψης «Όραµα». Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε από τους µαθητές 

µέσα στη σχολική αίθουσα µε την καθοδήγηση των στελεχών, δίχως την (ή µόνο µε τη 

διακριτική) παρουσία εκπαιδευτικού. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια τοποθετούνταν 

από τους ίδιους τους µαθητές σε ειδικό φάκελο. Για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, 

τα τµήµατα των σχολείων που συµµετείχαν στην έρευνα διέθεσαν συνολικά 2 συνεχόµενες 

διδακτικές ώρες. Η έρευνα στο κάθε σχολείο ολοκληρώθηκε µέσα στην ίδια ηµέρα.  

1.3.10. Έλεγχοι και κωδικογράφηση ερωτηµατολογίων  

Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν στο ΕΠΙΨΥ όπου και έγινε ο ποιοτικός τους έλεγχος, η 

εισαγωγή των στοιχείων στη βάση δεδοµένων και η στατιστική τους ανάλυση συνολικά για 

το Νοµό Πέλλας, όχι ανά σχολείο ή τµήµα ξεχωριστά. Ειδικότερα, µετά από την παραλαβή 

των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων από το ΕΠΙΨΥ έγιναν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

� Αρχικά πραγµατοποιήθηκε έλεγχος και καταγραφή του υλικού της έρευνας που 

παρελήφθη από το ΕΠΙΨΥ (π.χ. αντιστοιχία τµηµάτων στους καταλόγους του δείγµατος 

µε τα τµήµατα που αναγράφονταν στους φακέλους µε τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια, συνέπεια µεταξύ των στοιχείων του ∆ελτίου Τµήµατος κτλ).  

� Στη συνέχεια έγινε εκτενής έλεγχος του περιεχοµένου των ∆ελτίων Τµήµατος για κάθε 

ένα από τα 15 σχολικά τµήµατα που συνολικά συµµετείχαν στην έρευνα.  

� Πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε τυχαία επιλεγµένο δείγµα σχολείων που συµµετείχαν 

στην έρευνα προκειµένου να αξιολογηθεί η τήρηση από την πλευρά των ερευνητών της 

ορθής διαδικασίας διεξαγωγής της έρευνας. 

� Για κάθε ένα από τα 282 ερωτηµατολόγια που επεστράφησαν στο ΕΠΙΨΥ έγινε η 

κωδικογράφηση του εξωφύλλου και των ερωτήσεων «ανοικτού» τύπου. 

�  
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1.3.11. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων 

Με τη χρήση ειδικού προγράµµατος (Teleform) έγινε η εισαγωγή των στοιχείων των 

ερωτηµατολογίων στον Η/Υ, ενώ ακολούθησαν δειγµατοληπτικοί έλεγχοι της ορθής 

εισαγωγής τους. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε 

σειρά στατιστικών ελέγχων λογικής συνέπειας για τον εντοπισµό άκυρων ερωτηµατολογίων 

και τη µερική διόρθωση ελλειπουσών τιµών.  

1.4. Περιεχόµενα της Έκθεσης  

Στην Έκθεση αυτή περιλαµβάνονται οι µεθοδολογικές πληροφορίες για την οργάνωση, τη 

διεξαγωγή και το δείγµα της έρευνας και για τα κύρια αποτελέσµατα όσον αφορά την 

έκταση της χρήσης ουσιών καθώς και άλλων εξαρτητικών συµπεριφορών. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται µε τη µορφή συχνοτήτων (%) στο σύνολο,  ανά φύλο και ηλικιακή οµάδα. 

Όπου είναι διαθέσιµα, δίνονται στοιχεία και για τη διαχρονική εξέλιξη της χρήσης ουσιών 

(2007, 2011 και 2015). Στα Παραρτήµατα της Έκθεσης παρουσιάζονται σε αναλυτικούς 

πίνακες συχνοτήτων τα αποτελέσµατα για κάθε µία από τις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. Το υλικό της έρευνας διατίθεται στο Κέντρο Πρόληψης του Ν. Πέλλας 

«Όραµα» και σε ηλεκτρονική µορφή ώστε να διευκολύνεται η χρήση του σε παρουσιάσεις ή 

και η δυνατότητα επιπλέον επεξεργασίας τους.  

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

2.1. Σχολικές µονάδες και τµήµατα 

Στην έρευνα του 2015 στο Νοµό Πέλλας συµµετείχαν συνολικά 5 σχολικές µονάδες, 4 Γενικά 

Λύκεια και 1 ΕΠΑΛ. ∆εν υπήρξαν αρνήσεις σε επίπεδο σχολικών µονάδων. Ο συνολικός 

αριθµός των τµηµάτων στα οποία χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια ήταν 15, 12 τµήµατα 

Γενικών Λυκείων και 3 τµήµατα ΕΠΑΛ. 

2.2. Μαθητές 

Το σύνολο των ενεργών µαθητών και µαθητριών του τελικού δείγµατος των σχολείων που 

έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν 330,  274 µαθητές Γενικών Λυκείων και 56 µαθητές ΕΠΑΛ. 

Ερωτηµατολόγιο συµπλήρωσαν οι 282 µαθητές (85,5%). Το υπόλοιπο 14,5% απουσίαζαν την 

ηµέρα της χορήγησης (14,2% επί των ενεργών µαθητών), ενώ υπήρξε µία (1) άρνηση (0,3%, 

επί των ενεργών µαθητών). Απουσίαζαν περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια, και 

περισσότεροι µαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου από ό,τι της Α’ Λυκείου (Πίνακας 1). 

2.3. ∆ιάρκεια συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων 

Ο µέσος χρόνος που µεσολάβησε  µέχρι την παράδοση του ερωτηµατολογίου της έρευνας 

από τους περισσότερους µαθητές ήταν τα 49 λεπτά, µε την πλειονότητα των µαθητών της Α’ 
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Λυκείου να παραδίδουν το ερωτηµατολόγιο µετά από 53 λεπτά και την πλειονότητα των 

µαθητών της Γ’ Λυκείου µετά από 44 λεπτά. 

2.4. Συνεργασία µαθητών 

Στα περισσότερα τµήµατα επικρατούσαν ικανοποιητικές συνθήκες συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου· µόνο σε ένα σχολικό τµήµα (7%) αναφέρθηκε η παρουσία ανήσυχων 

µαθητών που όµως δεν ξεπερνούσαν τους µισούς µαθητές του τµήµατος. Στη µεγάλη 

πλειονότητα των τµηµάτων (93,0%) οι περισσότεροι µαθητές έδειξαν ενδιαφέρον και 

σοβαρότητα στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Τέλος, οι ερευνητές εκτίµησαν ότι η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν παρουσίασε δυσκολίες για τη µεγάλη πλειονότητα 

των µαθητών. 

2.5. Τελικό δείγµα 

Στο ΕΠΙΨΥ επεστράφησαν συνολικά 282 ερωτηµατολόγια. ∆εν ακυρώθηκε κανένα 

ερωτηµατολόγιο. Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος των µαθητών που συµµετείχαν στην 

έρευνα  παρουσιάζονται στη στήλη ∆ του Πίνακα 1 για το σύνολο και ανά φύλο και σχολική 

βαθµίδα. 

 

Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος 

 
 

 
 

Α Β Γ ∆

Εγγεγραµµένοι 

µαθητές
Παρόντες Απόντες

Επεστραµµένα 

ερωτηµατολόγια - 

Τελικό δείγµα

Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%)

Σύνολο 330 (100) 283 (100) 47 (100) 282 (100)

Α' Λυκείου 102 (31,0) 99 (35,0) 3 (6,4) 98 (34,8)

Β' Λυκείου 114 (34,5) 91 (32,2) 23 (48,9) 91 (32,3)

Γ́Λυκείου 114 (34,5) 93 (32,8) 21 (44,7) 93 (32,9)

Σύνολο 138 (100) 117 (100) 21 (100) 116 (100)

Α' Λυκείου 40 (29,0) 39 (33,3) 1 (4,8) 38 (32,8)

Β' Λυκείου 48 (34,8) 35 (29,9) 13 (61,9) 35 (30,2)

Γ́Λυκείου 50 (36,2) 43 (36,8) 7 (33,3) 43 (37,0)

Σύνολο 192 (100) 166 (100) 26 (100) 166 (100)

Α' Λυκείου 62 (32,3) 60 (36,2) 2 (7,7) 60 (36,2)

Β' Λυκείου 66 (34,4) 56 (33,7) 10 (38,5) 56 (33,7)

Γ́Λυκείου 64 (33,3) 50 (30,1) 14 (53,8) 50 (30,1)

Σύνολο

Αγόρια

Κορίτσια
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Τα κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία του τελικού δείγµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Ειδικότερα, η µέση ηλικία των µαθητών του δείγµατος ήταν 17,1 έτη (τυπική απόκλιση 0,9 

έτη) δείγµα αποτελούνταν από υψηλότερο ποσοστό κοριτσιών (58,9%). Σε ποσοστό 85,4% οι 

µαθητές του δείγµατος ζουν και µε τους δύο βιολογικούς γονείς. Η συντριπτική πλειονότητα 

των µαθητών του δείγµατος γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αλλοδαπή µητέρα είχε περίπου ένας 

στους 5 µαθητές (19,1%) και αλλοδαπό πατέρα περίπου ένας στους 7 (13,8%). Για περίπου 

έναν στους 10 µαθητές (9,9%) αλλοδαποί ήταν και οι δύο γονείς. Περίπου ένας στους 7 

µαθητές του δείγµατος (13,8%) ανέφερε τουλάχιστον έναν γονιό άνεργο, για ποσοστό 1,8% 

άνεργοι ήταν και οι δύο γονείς. Τέλος, οι µισοί σχεδόν µαθητές του δείγµατος (47,8%) 

θεωρούν ότι η οικονοµική κατάσταση της οικογένειά τους είναι καλύτερη συγκριτικά µε 

εκείνην των άλλων παιδιών. 

Πίνακας 2. Τα κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά του τελικού δείγµατος 

 
 

Τελικό δείγµα

(n = 282)

Ν (%)

Αγόρι 116 (41,3)

Κορίτσι 166 (58,7)

Α' Λυκείου 98 (34,8)

Β' Λυκείου 91 (32,3)

Γ́Λυκείου 93 (32,9)

Σύνολο 17,1 (0,9)

Α' Λυκείου 16,1 (0,2)

Β' Λυκείου 17,1 (0,5)

Γ́Λυκείου 18,1 (0,3)

∆οµή οικογένειας ∆ύο βιολογικοί γονείς 239 (85,4)

Ένας βιολογικός γονιός 31 (11,1)

Βιολογικός και θετός γονιός 10 (3,6)

Μαθητή / ρια 259 (92,2)

Μητέρα 228 (80,9)

Πατέρας 243 (86,2)

1 αλλοδαπός γονιός 37 (13,1)

2 αλλοδαποί γονείς 28 (9,9)

Πατέρας άνεργος 18 (6,7)

Μητέρα άνεργη 26 (9,4)

1 γονιός άνεργος 34 (12,1)

2 γονείς άνεργοι 5 (1,8)

Καλύτερη† 135 (47,8)

Στο µέσο όρο 122 (43,3)

Χειρότερη‡ 25 (8,9)

†Περιλαµβάνει τ ις απαντήσεις "Κάπως", "Πολύ" ή "Πάρα πολύ καλύτερη" σε 

σχέση µε άλλες οικογένειες. ‡ Περιλαµβάνει τ ις απαντήσεις "Κάπως", "Πολύ" 

ή "Πάρα πολύ χειρότερη" σε σχέση µε άλλες οικογένειες.

Οικονοµική κατάσταση 

οικογένειας

Χώρα γέννησης - 

Ελλάδα

Άνεργοι γονείς

Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά

Μέση ηλικία

(τυπική απόκλιση)

Φύλο

Βαθµίδα
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσµατα των αναλύσεων για τη χρήση καπνού, 

οινοπνευµατωδών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών στο πανελλήνιο δείγµα των µαθητών. 

Τα ποσοστά παρουσιάζονται για το σύνολο του δείγµατος του Ν. Πέλλας, ανά φύλο και 

ηλικία. Όπου υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία, παρουσιάζονται επιπλέον τα διαχρονικά 

στοιχεία για το σύνολο του δείγµατος. Οι διαφορές µεταξύ των φύλων, των ηλικιών και των 

ερευνών παρουσιάζονται ως σηµαντικές µόνον όταν είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 

5% (p<0,05). 

 

3.1. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε οκτώ δείκτες που 

αφορούν στο κάπνισµα: την αντίληψη περί «εύκολης» πρόσβασης σε τσιγάρα, την αντίληψη 

περί «απουσίας» κινδύνου από το κάπνισµα, το κάπνισµα έστω και µία φορά σε όλη τη ζωή, 

το πρόσφατο κάπνισµα (κάπνισµα κατά τις 30 τελευταίες ηµέρες), το καθηµερινό κάπνισµα 

(κάπνισµα ≥1 τσιγάρο την ηµέρα), το «βαρύ» κάπνισµα (κάπνισµα ≥6 τσιγάρα την ηµέρα), τη 

χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, και την πρώιµη έναρξη της χρήσης καπνού. 

 

3.1.1. «Ευκολία» πρόσβασης σε τσιγάρα 

Πάνω από δύο στους 3 µαθητές (68,6%) θεωρούν ότι η πρόσβαση σε τσιγάρα είναι «εύκολη» 

(απάντησαν στην σχετική ερώτηση «πολύ εύκολο» ή «αρκετά εύκολο»). Αγόρια και κορίτσια 

δεν διαφέρουν στις αντιλήψεις περί εύκολης πρόσβασης. Οι 18χρονοι θεωρούν σε 

υψηλότερο ποσοστό (78,0%) ότι η πρόσβαση σε τσιγάρα είναι «εύκολη», συγκριτικά µε τους 

16χρονους. Χαµηλότερο ποσοστό µαθητών θεωρούν το 2015 ότι η πρόσβαση σε τσιγάρα 

είναι «εύκολη», συγκριτικά µε το 2007 (Γράφηµα 1). 

 

Γράφηµα 1. Θεωρούν «εύκολη» την πρόσβαση στα τσιγάρα (%) 
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3.1.2. Αντιληπτοί κίνδυνοι από το κάπνισµα  

Οι δύο στους 3 µαθητές (65,5%) θεωρούν ότι είναι «ακίνδυνο» να καπνίζουν κάπου-κάπου 

(απάντησαν στην σχετική ερώτηση «ακίνδυνο» ή «ελαφρώς επικίνδυνο»). Ένας στους 6 

(17,1%) θεωρούν «ακίνδυνο» το κάπνισµα µισού πακέτου τσιγάρων την ηµέρα, ενώ σχεδόν 

ένας στους 12 (8,5%) θεωρούν «ακίνδυνο» το κάπνισµα τουλάχιστον ενός πακέτου τσιγάρων 

την ηµέρα (Γράφηµα 2). Οι αντιλήψεις για τους κινδύνους από το κάπνισµα δεν διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή µεταξύ ηλικιών. Υψηλότερο ποσοστό µαθητών 

θεωρούν το 2015 «ακίνδυνο» το να καπνίζουν κάπου-κάπου συγκριτικά µε το 2011 (45,0%) 

και το 2007 (53,3%). 

 

Γράφηµα 2. Θεωρούν «ακίνδυνο» το κάπνισµα (%) 

 

 

3.1.3. Κάπνισµα έστω και µία φορά σε όλη τη ζωή 

Πάνω από δύο στους 5 µαθητές (42,6%) έχουν καπνίσει έστω και µία φορά σε όλη τους τη 

ζωή. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν στα ποσοστά που αναφέρουν πειραµατισµό µε το 

τσιγάρο. Όπως είναι αναµενόµενο, οι 18χρονοι αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό (51,5%) 

ότι έχουν πειραµατιστεί µε τσιγάρα συγκριτικά µόνο µε τους 16χρονους. Χαµηλότερο 

ποσοστό µαθητών απαντούν το 2015 ότι έχουν καπνίσει έστω και µία φορά σε όλη τους τη 

ζωή, συγκριτικά µόνο µε το 2007 (Γράφηµα 3). 

 

Γράφηµα 3. Έχουν καπνίσει έστω και µία φορά σε όλη τη ζωή (%) 
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3.1.4. Πρόσφατο κάπνισµα (κάπνισµα κατά τις 30 τελευταίες ηµέρες) 

Περίπου ένας στους 4 µαθητές (24,6%) έχει καπνίσει πρόσφατα, έχει δηλαδή καπνίσει κατά 

τη διάρκεια των 30 τελευταίων ηµερών πριν από την έρευνα. Αγόρια και κορίτσια δεν 

διαφέρουν στα ποσοστά που αναφέρουν πρόσφατη χρήση καπνού. Οι 18χρονοι αναφέρουν 

σε υψηλότερο ποσοστό (32,0%) ότι έχουν πειραµατιστεί µε τσιγάρα συγκριτικά ωστόσο µόνο 

µε τους 16χρονους (σηµαντικό σε επίπεδο 10%). ∆εν παρατηρείται µεταβολή διαχρονικά του 

ποσοστού των µαθητών που αναφέρουν πρόσφατο κάπνισµα (Γράφηµα 4). 

 

Γράφηµα 4. Έχουν καπνίσει έστω και µία φορά κατά τις 30 τελευταίες ηµέρες (%) 

 

 

3.1.5. Καθηµερινό κάπνισµα (κάπνισµα ≥1 τσιγάρο την ηµέρα) 

Σχεδόν ένας στους 5 µαθητές (18,1%) καπνίζει τουλάχιστον ένα τσιγάρο καθηµερινά. Τα 

ποσοστά των µαθητών που αναφέρουν καθηµερινό κάπνισµα δεν διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή µεταξύ ηλικιών. ∆εν παρατηρείται µεταβολή διαχρονικά του 

ποσοστού των µαθητών που αναφέρουν καθηµερινό κάπνισµα (Γράφηµα 5). 

 

Γράφηµα 5. Καπνίζουν καθηµερινά (%) 
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3.1.6. «Βαρύ» κάπνισµα (κάπνισµα ≥11 τσιγάρων την ηµέρα) 

Περίπου ένας στους 13 µαθητές (7,5%) είναι «βαρείς» καπνιστές, καπνίζουν δηλαδή 

τουλάχιστον 11 τσιγάρα καθηµερινά. Τα ποσοστά των µαθητών που καπνίζουν υπερβολικά 

δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι 18χρονοι αναφέρουν σε 

υψηλότερο ποσοστό (14,0%) ότι έχουν πειραµατιστεί µε τσιγάρα συγκριτικά ωστόσο µόνο µε 

τους 16χρονους. ∆εν παρατηρείται αύξηση διαχρονικά του ποσοστού των µαθητών που 

αναφέρουν «βαρύ» κάπνισµα (Γράφηµα 6). 

 

Γράφηµα 6. Καπνίζουν τουλάχιστον 11 τσιγάρα καθηµερινά (%) 

 

3.1.7. Ηλεκτρονικό τσιγάρο 

Περίπου ένας στους 7 µαθητές (15,2%) έχει πειραµατιστεί µε το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τα 

αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό (24,1%) ότι έχουν χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό 

τσιγάρο συγκριτικά µε τα κορίτσια, ενώ δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των τριών ηλικιών (Γράφηµα 7). 

 

Γράφηµα 7. Έχουν χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο (%) 
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3.1.8. Πρώτο τσιγάρο σε ηλικία ≤13 ετών 

Σχεδόν ένας στους 3 µαθητές (30,3%) που έχουν καπνίσει έστω και µία φορά σε όλη τους τη 

ζωή, κάπνισαν το πρώτο τους τσιγάρο σε ηλικία ≤13 ετών (πρώιµη χρήση καπνού). Τα 

ποσοστά των µαθητών που αναφέρουν πρώιµη χρήση καπνού δεν διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή µεταξύ ηλικιών. ∆εν παρατηρείται µεταβολή διαχρονικά του 

ποσοστού των µαθητών που αναφέρουν πρώιµη χρήση καπνού (Γράφηµα 8). 

 

Γράφηµα 8. Έχουν καπνίσει  σε ηλικία ≤13 ετών (%, επί των καπνιζόντων) 

 

 

3.1.9. Συνοπτική αποτίµηση για το κάπνισµα 

Πάνω από δύο στους 5 µαθητές στον Ν. Πέλλας (42,6%) έχουν καπνίσει έστω και µία φορά σε 

όλη τους τη ζωή. Εξ’ αυτών, ποσοστό 30,3% έχουν καπνίσει το πρώτο τους τσιγάρο σε ηλικία 

≤13 ετών, ενώ περισσότεροι από τους µισούς (24,6% επί του συνόλου) έχουν καπνίσει 

πρόσφατα. Η πλειονότητα των πρόσφατων καπνιστών καπνίζει καθηµερινά (18,1%), και 

µεταξύ αυτών, κάτι λιγότερο από τους µισούς είναι βαρείς καπνιστές (7,5%) (Γράφηµα 9).  

Με εξαίρεση το ηλεκτρονικό τσιγάρο που κυριαρχούν τα αγόρια, τα ποσοστά για όλους τους 

υπόλοιπους δείκτες του καπνίσµατος δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των φύλων, ενώ 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιών παρατηρούνται µόνο στο κάπνισµα τουλάχιστον 

µια φορά σε όλη τη ζωή, στο βαρύ κάπνισµα και µόνο κατά την σύγκριση των 18χρονων µε 

τους 16χρονους. ∆ιαχρονικά δεν παρατηρούνται µεταβολές σε κάποιον από τους δείκτες του 

καπνίσµατος. 
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Γράφηµα 9. Συνοπτική αποτίµηση για το κάπνισµα (%)  
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3.2. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆Η ΠΟΤΑ 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε δείκτες που αφορούν 

στα οινοπνευµατώδη ποτά: την αντίληψη περί «εύκολης» πρόσβασης σε οινοπνευµατώδη 

ποτά, την πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ (κατανάλωση κατά τις 30 τελευταίες ηµέρες) 

συνολικά και ανά είδος ποτού, τη µέθη, την αγορά οινοπνευµατωδών ποτών, την εµπλοκή 

σε επικίνδυνες συµπεριφορές εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών, τις 

αντιλήψεις σχετικά µε την επικινδυνότητα της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών και 

την ύπαρξη προσώπων στη ζωή των εφήβων που πίνουν υπερβολικά. Οι διαφορές στα 

ποσοστά µεταξύ των φύλων, των ηλικιών και των ερευνών παρουσιάζονται ως σηµαντικές 

µόνον όταν είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 5% (p<0,05). 

 

3.2.1. Αντιλήψεις για τα οινοπνευµατώδη 

«Ευκολία» πρόσβασης σε οινοπνευµατώδη 

Η πλειονότητα των µαθητών (ποσοστό υψηλότερο από 64,5%) θεωρούν «εύκολη» την 

πρόσβαση σε οινοπνευµατώδη ποτά. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν στις αντιλήψεις 

περί εύκολης πρόσβασης σε οινοπνευµατώδη ποτά ενώ, όπως είναι αναµενόµενο, οι 

µεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι θεωρούν σε υψηλότερο ποσοστό εύκολη την πρόσβαση σε 

αυτά, συγκριτικά µε τους µικρότερους εφήβους. 

Αναφορικά µε τα διαφορετικά είδη οινοπνευµατωδών ποτών, οι έφηβοι απαντούν σε 

υψηλότερο ποσοστό ότι είναι «εύκολο» (απάντησαν στην σχετική ερώτηση «πολύ εύκολο» ή 

«αρκετά εύκολο») να έχουν πρόσβαση σε ποτά µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ 

συγκριτικά µε τα ποτά υψηλής περιεκτικότητας. Συγκεκριµένα, εννιά στους 10 εφήβους 

(89,3%) απαντούν ότι θεωρούν εύκολη τη πρόσβαση σε µπύρα, τρεις στους 4 (74,1%) σε 

κρασί, επτά στους 10 (70,1%) σε αλκοολούχα αναψυκτικά, ενώ ελαφρώς χαµηλότερο 

ποσοστό εφήβων θεωρούν εύκολη την πρόσβαση σε ούζο ή τσίπουρο (68,3%) και σε βαριά 

οινοπνευµατώδη ποτά (64,5%) (Γράφηµα 10). 

 

Γράφηµα 10. «Εύκολη» η πρόσβαση σε οινοπνευµατώδη, ανά είδος ποτού (%) 
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«Ακίνδυνο» να πίνει κανείς 1-2 ποτά σχεδόν καθηµερινά 

Οι µαθητές ρωτήθηκαν σχετικά µε το βαθµό που θεωρούν ότι κάποιος κινδυνεύει να βλάψει 

τον εαυτό του, σωµατικά ή µε άλλο τρόπο, αν πίνει οινοπνευµατώδη ποτά. Σχεδόν ένας 

στους 4 µαθητές (23,2%) απαντά ότι θεωρεί «ακίνδυνο» να πίνει κανείς 1-2 ποτά σχεδόν 

καθηµερινά, χωρίς τα ποσοστά να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των φύλων ή µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων. ∆ιαχρονικά, δεν καταγράφονται σηµαντικές διαφορές στην αντίληψη 

του κινδύνου για κατανάλωση 1-2 οινοπνευµατωδών ποτών σχεδόν καθηµερινά (27,5% το 

2007, 25,8% το 2011 και 23,2% το 2015). 

 

«Ακίνδυνο» να πίνει κανείς 4-5 ποτά σχεδόν καθηµερινά 

Ποσοστό 5,7% των µαθητών απαντούν ότι θεωρούν «ακίνδυνο» να πίνει κανείς 4-5 ποτά 

σχεδόν καθηµερινά, χωρίς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων και των τριών 

ηλικιών. ∆ιαχρονικά, το ποσοστό των µαθητών που θεωρούν ακίνδυνο το να πίνει κανείς 4-

5 ποτά σχεδόν καθηµερινά δεν µεταβάλλεται. 

 

«Ακίνδυνο» να πίνει κανείς ≥5 ποτά στη σειρά σχεδόν κάθε 

Σαββατοκύριακο 

Ποσοστό 3,9% των εφήβων απαντούν ότι θεωρούν ακίνδυνο το να πίνει κανείς τουλάχιστον 

5 ποτά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, αγόρια και κορίτσια σε παρόµοια ποσοστά και χωρίς 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τριών ηλικιών. ∆ιαχρονικά, από το 2011 στο 2015 

µειώνεται σηµαντικά το ποσοστό των µαθητών που θεωρούν ακίνδυνο το να πίνει κανείς 

τουλάχιστον 5 ποτά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο (Γράφηµα 11) . 

 

Γράφηµα 11. «Ακίνδυνο» να πίνουν ≥5 ποτά στη σειρά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο (%) 
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3.2.2. Κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών 

Πρόσφατη κατανάλωση 

Τρεις στους 4 εφήβους (75,4%) αναφέρουν ότι κατανάλωσαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό 

πρόσφατα (τις τελευταίες 30 ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας). Αγόρια και κορίτσια δεν 

διαφέρουν σηµαντικά στην πρόσφατη κατανάλωση οινοπνευµατωδών, ενώ οι 17χρονοι 

µαθητές αναφέρουν πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ σε υψηλότερο ποσοστό από τους 

16χρονους. ∆ιαχρονικά, δεν µεταβάλλεται σηµαντικά το ποσοστό των εφήβων που 

αναφέρουν πρόσφατη κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών (Γράφηµα 12). 

 

Γράφηµα 12. Έχουν πιει οινοπνευµατώδη ποτά ≥1 φορά τον τελευταίο µήνα (%) 

 

Ένας στους 8 εφήβους (12,1%) αναφέρει συχνή κατανάλωση (≥10 φορές) τον τελευταίο µήνα 

πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. ∆εν καταγράφονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων και µεταξύ των τριών ηλικιακών οµάδων στην συχνή κατανάλωση 

οινοπνευµατωδών ποτών (Γράφηµα 13). ∆ιαχρονικά, από το 2007 στο 2015 µειώνεται 

σηµαντικά το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν συχνή κατανάλωση οινοπνευµατωδών 

ποτών (≥10 φορές τον τελευταίο µήνα) από 26,5% σε 12,1%, αντίστοιχα. 

 

Γράφηµα 13. Κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών ≥10 φορές τον τελευταίο µήνα (%) 
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Είδη ποτών 

Η πρόσφατη κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών εξετάστηκε και ως προς τα είδη ποτών 

που οι έφηβοι απαντούν ότι κατανάλωσαν τον τελευταίο µήνα πριν από τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Περισσότεροι από τους µισούς εφήβους αναφέρουν κατανάλωση µπύρας (53,4%) 

και βαριών οινοπνευµατωδών ποτών (51,1%), ενώ σε χαµηλότερα ποσοστά αναφέρουν 

κατανάλωση κρασιού (45,0%), αλκοολούχων αναψυκτικών (27,5%) και ούζου ή τσίπουρου 

(23,1%). 

Τα πρώτα ποτά κατανάλωσης για τα αγόρια είναι η µπύρα και τα βαριά οινοπνευµατώδη 

ενώ για τα κορίτσια το κρασί και τα βαριά οινοπνευµατώδη. Οι διαφορές των δύο φύλων 

στις προτιµήσεις στα οινοπνευµατώδη ποτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο Γράφηµα 14. 

 

Γράφηµα 14. Έχουν πιει οινοπνευµατώδη ποτά τον τελευταίο µήνα, ανά είδος ποτού και φύλο (%) 

 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα είδη ποτού που αναφέρουν ότι 

καταναλώνουν οι έφηβοι ανάλογα µε την ηλικία τους, µε εξαίρεση το κρασί και το 

ούζο/τσίπουρο των οποίων η κατανάλωση αυξάνεται σηµαντικά µε την ηλικία των εφήβων 

∆ιαχρονικά από το 2007 στο 2015 µειώνεται σηµαντικά το συνολικό ποσοστό εφήβων που 

αναφέρουν κατανάλωση κρασιού, αλκοολούχων αναψυκτικών και βαριών 

οινοπνευµατωδών ποτών, ενώ δεν υπάρχουν µεταβολές στην κατανάλωση µπύρας και 

ούζου/τσίπουρου. 
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3.2.3. Υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών 

Ως «υπερβολική» κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών ορίστηκε η κατανάλωση 5 ή 

περισσότερων ποτών στη σειρά. 

 

Υπερβολική κατανάλωση ≥1 φορά τον τελευταίο µήνα 

Σχεδόν οι µισοί µαθητές (44,1%) αναφέρουν κατανάλωση 5 ή περισσότερων ποτών στη 

σειρά ≥1 φορά τον τελευταίο µήνα πριν από την έρευνα. Τα αγόρια αναφέρουν υπερβολική 

κατανάλωση σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (56,0%) συγκριτικά µε τα κορίτσια (35,8%), 

ενώ οι τρεις ηλικιακές οµάδες δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τη συµπεριφορά αυτή.  

∆ιαχρονικά, δεν µεταβάλλεται σηµαντικά το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν 

υπερβολική κατανάλωση. 

 

Υπερβολική κατανάλωση ≥3 φορές τον τελευταίο µήνα 

Ένας στους 8 µαθητές (12,1%) αναφέρει κατανάλωση 5 ή περισσότερων ποτών στη σειρά ≥3 

φορές τον τελευταίο µήνα πριν από την έρευνα. ∆εν παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των φύλων ή των τριών ηλικιών. ∆ιαχρονικά, το ποσοστό των 

µαθητών που αναφέρουν κατανάλωση 5 ή περισσότερων ποτών στη σειρά ≥3 φορές τον 

τελευταίο µήνα µειώνεται σηµαντικά από 21,9% το 2007 σε 12,1% το 2015 (Γράφηµα 15). 

 

 

Γράφηµα 15. Έχουν πιει ≥5 ποτά στη σειρά ≥3 φορές τον τελευταίο µήνα (%) 
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3.2.4. Μέθη 

Μέθη την τελευταία ηµέρα κατανάλωσης οινοπνευµατωδών 

Οι µαθητές αξιολόγησαν σε µία κλίµακα από το 1 (= καθόλου µεθυσµένος) έως το 10(= πολύ 

µεθυσµένος
1
), το πόσο µεθυσµένοι ένιωσαν την τελευταία ηµέρα που κατανάλωσαν κάποιο 

οινοπνευµατώδες ποτό. Ένας στους 12 µαθητές (8,2%) απάντα ότι ένιωσε µεθυσµένος 

(απάντησε στην κλίµακα από 8 έως 10), χωρίς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ή 

των τριών ηλικιών. ∆ιαχρονικά, από το 2007 στο 2015, δεν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές 

στο ποσοστό εφήβων που ένιωσαν µεθυσµένοι την τελευταία φορά που κατανάλωσαν 

κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό (Γράφηµα 16). 

 
Γράφηµα 16. Μέθυσαν την τελευταία ηµέρα που κατανάλωσαν οινοπνευµατώδη (%) 
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∆ύο στους 5 µαθητές (39,3%) αναφέρουν ότι µέθυσαν τουλάχιστον µία φορά τον τελευταίο 

χρόνο πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

φύλων στη µέθη τουλάχιστον µία φορά τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, όπως αναµενόταν, οι 

18χρονοι µαθητές αναφέρουν µέθη τον τελευταίο χρόνο σε υψηλότερο ποσοστό (50,5%) 

συγκριτικά µε τους 16χρονους (28,3%). ∆ιαχρονικά, το ποσοστό εφήβων που αναφέρουν 

µέθη  τον τελευταίο χρόνο δεν µεταβάλλεται. 

Ένας στους 8 µαθητές (13,2%) αναφέρει ότι µέθυσε τουλάχιστον 3 φορές τον τελευταίο 

χρόνο πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, αγόρια και κορίτσια σε παρόµοια ποσοστά. Και πάλι, 

οι 18χρονοι µαθητές αναφέρουν µέθη  τουλάχιστον τρεις φορές τον τελευταίο χρόνο σε 

σχεδόν τετραπλάσιο ποσοστό (20,8%) συγκριτικά µε τους 16χρονους (5,4%). ∆εν 

µεταβάλλεται διαχρονικά το ποσοστό εφήβων που αναφέρουν µέθη τον τελευταίο χρόνο 

(Γράφηµα 17). 

                                                 
1 ∆ηλαδή να «µην µπορούν να κρατήσουν την ισορροπία τους περπατώντας, να µην µπορούν να µιλήσουν καλά, να 

κάνουν εµετό, να µη θυµούνται τι είχε συµβεί» 
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Γράφηµα 17. Μέθυσαν ≥3 φορές τον τελευταίο χρόνο (%) 

 

3.2.5. Συµπεριφορές υψηλού κινδύνου λόγω αλκοόλ 

Οι έφηβοι απάντησαν σε µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε την εµπλοκή τους σε 

συµπεριφορές υψηλού κινδύνου εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ που έκαναν κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου χρόνου.  

Τρεις στους 4 µαθητές (77,3%) αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου 

υπήρξαν επιβάτες σε όχηµα που οδηγούσε κάποιος που είχε πιει πολύ, ποσοστό 12,9% 

αναφέρουν ότι οδήγησαν οι ίδιοι µετά από κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών, ενώ 

ποσοστό 1,6% ενεπλάκησαν σε τροχαίο ενώ οδηγούσαν οι ίδιοι µετά από κατανάλωση 

οινοπνευµατωδών ποτών. Σχεδόν ένας στους 6 µαθητές (17,9%) απάντησε για τον τελευταίο 

χρόνο ότι, εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών, είχε σεξουαλική επαφή 

χωρίς προφυλακτικό.  

Τα δύο φύλα δεν διαφέρουν σηµαντικά στην εµπλοκή σε συµπεριφορές υψηλού κινδύνου 

εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών, µε εξαίρεση την οδήγηση µετά από 

κατανάλωση αλκοόλ (24,3% και 4,3% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα) (Γράφηµα 

18). ∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τριών ηλικιών αναφορικά µε την 

εµπλοκή σε επικίνδυνες συµπεριφορές εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών 

µε εξαίρεση τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό, η οποία αναφέρεται από σηµαντικά 

υψηλότερο ποσοστό 18χρονων συγκριτικά µε 16χρονών µαθητών. 
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Γράφηµα 18. Συµπεριφορές υψηλού κινδύνου λόγω αλκοόλ τον τελευταίο χρόνο, ανά φύλο (%) 

 

3.2.6. Πρόσωπα στο περιβάλλον των εφήβων που πίνουν υπερβολικά 

Ένας στους 2 µαθητές (48,2%) αναφέρει ότι στο κοντινό του περιβάλλον υπάρχει κάποιο 

πρόσωπο που πίνει υπερβολικά. Αγόρια και κορίτσια αναφέρουν το παραπάνω σε παρόµοια 

ποσοστά (50,0% και 47,0%, αντίστοιχα), ενώ δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ούτε µεταξύ 

των τριών ηλικιών (46,2% για τους 16χρονους, 42,0% για τους 17χρονους και 55,4% για τους 

18χρονους). 

 

3.2.7. Κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών σε χώρους διασκέδασης 

Περισσότεροι από επτά στους 10 µαθητές (71,3%) αναφέρουν ότι ήπιαν κάποιο 

οινοπνευµατώδες ποτό σε µπαρ, κλαµπ, καφετέρια ή εστιατόριο τουλάχιστον µία φορά κατά 

τη διάρκεια του τελευταίου µήνα. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

δύο φύλων και των τριών ηλικιών. 

Ποσοστό 6,7% των µαθητών αναφέρουν ότι ήπιαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό σε µπαρ, 

κλαµπ, καφετέρια ή εστιατόριο τουλάχιστον δέκα φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

µήνα. Τα αγόρια αναφέρουν τη συµπεριφορά αυτή σε τετραπλάσιο ποσοστό συγκριτικά µε 

τα κορίτσια, ενώ δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών ηλικιών (Γράφηµα 

19). 
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Γράφηµα 19. Έχουν πιει ποτά σε χώρους διασκέδασης ≥10 φορές τον τελευταίο µήνα (%) 

3.2.8. Συνοπτική αποτίµηση για τα οινοπνευµατώδη ποτά 

∆ύο στους 3 µαθητές Λυκείου στο Ν. Πέλλας (64,5%) θεωρούν εύκολη την πρόσβαση σε 

οινοπνευµατώδη ποτά, κυρίως σε εκείνα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ (Γράφηµα 20). 

Πρόσφατη κατανάλωση (τον τελευταίο µήνα) οινοπνευµατωδών ποτών αναφέρεται από 

τρεις στους 4 εφήβους (75,4%), ενώ κατανάλωση τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο µήνα 

αναφέρει ένας στου 8 µαθητές (12,1%), µε το αντίστοιχο ποσοστό να καταγράφει σηµαντική 

µείωση από το 2007 στο 2015. Τα αγόρια στο Ν. Πέλλας απαντούν σε υψηλότερο ποσοστό 

κατανάλωση µπύρας και ακολούθως βαριών οινοπνευµατωδών ποτών, ενώ τα κορίτσια 

αναφέρουν ότι προτιµούν το κρασί και τα βαριά οινοπνευµατώδη. 

Σχεδόν οι µισοί µαθητές (44,1%) αναφέρουν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών 

ποτών (τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά) κατά τον τελευταίο µήνα, σε υψηλότερο ποσοστό 

αγόρια (56,0%), ενώ υπερβολική κατανάλωση τουλάχιστον τρεις φορές τον τελευταίο µήνα 

αναφέρεται από έναν στους 8 µαθητές (12,1%). Ένας στους 12 µαθητές (8,2%) αναφέρει ότι 

ένιωσε µεθυσµένος την τελευταία φορά που κατανάλωσε αλκοόλ. Παράλληλα, δύο στους 5 

µαθητές (39,3%) απαντούν ότι µέθυσαν τουλάχιστον µία φορά τον τελευταίο χρόνο και ένας 

στους 8 (13,2%) ότι µέθυσε τουλάχιστον 3 φορές στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ ένας στους 6 µαθητές Λυκείου στο Ν. Πέλλας απάντησε 

ότι είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό. Επιπλέον, µετά από κατανάλωση 

οινοπνευµατωδών ποτών, ποσοστό 12,9% των µαθητών αναφέρουν ότι οδήγησαν κάποιο 

µηχανοκίνητο όχηµα, ενώ 1,6% ότι ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχηµα. Παράλληλα, τρεις 

στους 4 µαθητές (77,3%) αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου υπήρξαν 

επιβάτες σε όχηµα του οποίου ο οδηγός είχε πιει πολύ. 

Περισσότεροι από δύο στους 3 µαθητές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

µήνα ήπιαν κάποιο οινοπνευµατώδες ποτό σε µπαρ, κλαµπ, καφετέρια ή εστιατόριο, ενώ 

κατανάλωση σε χώρο διασκέδασης τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο µήνα αναφέρεται 

από το 6,7% των εφήβων, κυρίως αγόρια (12,1%). 

Οι µισοί µαθητές Λυκείου (48,2%) αναφέρουν ότι υπάρχει στο κοντινό τους περιβάλλον 

κάποιο πρόσωπο που πίνει υπερβολικά. Σχεδόν ένας στους 4 (23,2%) θεωρεί ακίνδυνο να 
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πίνει κανείς 1-2 ποτά σχεδόν καθηµερινά, ποσοστό 5,7% θεωρούν ακίνδυνο να πίνει κανείς 

4-5 ποτά σχεδόν καθηµερινά και ποσοστό 3,9% θεωρούν ακίνδυνο να πίνει κανείς 

τουλάχιστον 5 ποτά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. ∆ιαχρονικά, από το 2011 στο 2015 

µειώνεται σηµαντικά το ποσοστό των µαθητών που θεωρούν ακίνδυνο να πίνει κανείς 

τουλάχιστον 5 ποτά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο (από 17,5% σε 3,9%). 

 
Γράφηµα 20. Συνοπτική αποτίµηση για τα οινοπνευµατώδη ποτά (%) 
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3.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΦΕΣ 

3.3.1. Ενεργειακά ποτά 

Ένας στους 10 µαθητές (10,1%) αναφέρει ότι έχει καταναλώσει κάποιο ενεργειακό ποτό 

τουλάχιστον 3 φορές κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ηµερών πριν από την έρευνα. Τα 

αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό (17,5%) κατανάλωση κάποιου ενεργειακού ποτού 

συγκριτικά µε τα κορίτσια (4,9%), ενώ δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

τριών ηλικιών (Γράφηµα 21). ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τα ενεργειακά ποτά από 

προηγούµενες έρευνες. 

 

Γράφηµα 21. Έχουν καταναλώσει ενεργειακό ποτό τουλάχιστον 3 φορές πρόσφατα (%) 

 

3.3.2. Καφές 

Ένας στους 5 µαθητές (20,6%) πίνουν καφέ καθηµερινά ή σχεδόν καθηµερινά. Τα ποσοστά 

των µαθητών που καταναλώνουν καφέ καθηµερινά ή σχεδόν καθηµερινά δεν διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Οι 18χρονοι αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό 

(36,6%) ότι καταναλώνουν καφέ καθηµερινά ή σχεδόν καθηµερινά συγκριτικά µε τους 

µικρότερους σε ηλικία µαθητές (Γράφηµα 22). ∆εν υπάρχουν στοιχεία για την κατανάλωση 

καφέ από προηγούµενες έρευνες. 

 

Γράφηµα  22. Πίνουν καφέ καθηµερινά ή σχεδόν καθηµερινά (%) 
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3.4. ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τις αντιλήψεις και τη 

χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών όπως εισπνεόµενα, κάνναβη, κοκαΐνη, αµφεταµίνες, 

µεθαµφεταµίνες, έκσταση, ηρωίνη, καθώς και συνταγογραφούµενων φαρµάκων που 

χρησιµοποιούνται χωρίς τη σύσταση γιατρού (π.χ., ηρεµιστικά / υπνωτικά και οπιοειδή 

παυσίπονα). Τα ποσοστά παρουσιάζονται για το σύνολο του δείγµατος του Ν. Πέλλας, ανά 

φύλο και ηλικία. Όπου υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία, παρουσιάζονται επιπλέον τα 

διαχρονικά στοιχεία για το σύνολο του δείγµατος. Οι διαφορές µεταξύ των φύλων, των 

ηλικιών και των ερευνών παρουσιάζονται ως σηµαντικές µόνον όταν είναι στατιστικά 

σηµαντικές σε επίπεδο 5% (p<0,05). 

3.4.1.  «Ευκολία» πρόσβασης σε άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες 

Σχεδόν ένας στους 3 µαθητές (32,4%) θεωρεί ότι η πρόσβαση σε ηρεµιστικά / υπνωτικά είναι 

«εύκολη» (απάντησαν στην σχετική ερώτηση «πολύ εύκολο» ή «αρκετά εύκολο»). Σχεδόν 

ένας στους 5 µαθητές (19,2%) θεωρεί το ίδιο για την κάνναβη, ενώ ένας στους 7 (14,5%) 

θεωρεί ότι είναι «εύκολη» την πρόσβαση σε  οπιοειδή παυσίπονα. Σε ποσοστά κάτω του 10% 

αναφέρουν οι µαθητές «εύκολη» πρόσβαση σε ουσίες όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, έκσταση, 

αµφεταµίνες ή µεθαµφεταµίνες (Γράφηµα 23). Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν στις 

αντιλήψεις περί εύκολης πρόσβασης. Μεταξύ των τριών ηλικιακών οµάδων, οι 18χρονοι 

θεωρούν σε υψηλότερο ποσοστό (10,0%) «εύκολη» την πρόσβαση στην ουσία έκσταση, 

συγκριτικά µε τους 16χρονους (2,2%). ∆ιαχρονικά χαµηλότερο ποσοστό µαθητών θεωρούν 

το 2015 ότι είναι «εύκολη» η πρόσβαση στην ουσία έκσταση (5,7%) και στις αµφεταµίνες 

(4,3%), συγκριτικά µε το 2007 (17,7% και 11,1%, για την έκσταση και τις αµφεταµίνες 

αντίστοιχα). 

 

Γράφηµα 23. Θεωρούν εύκολη την πρόσβαση σε άλλες ουσίες (%) 
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3.4.2. Αντιληπτοί κίνδυνοι από τη χρήση κάνναβης 

Η κάνναβη αποτελεί την πλέον διαδεδοµένη παράνοµη ουσία χρήση στους εφήβους (βλ. 

παρακάτω §3.4.4). Περισσότεροι από ένας στους 3 µαθητές (36,7%) θεωρούν ότι είναι 

«ακίνδυνη» η δοκιµή κάνναβης (απάντησαν στην σχετική ερώτηση «ακίνδυνο» ή «ελαφρώς 

επικίνδυνο»). Ένας στους 5 (20,9%) θεωρεί «ακίνδυνη» την περιστασιακή χρήση της ουσίας, 

ενώ ένας στους 10 (10,0%) θεωρεί «ακίνδυνη» τη συστηµατική χρήση κάνναβης (Γράφηµα 

24). Οι αντιλήψεις για τους κινδύνους από την δοκιµή και την τακτική χρήση κάνναβης δεν 

διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή µεταξύ των ηλικιών. Ωστόσο, 

υψηλότερο ποσοστό αγοριών (28,3%, έναντι κοριτσιών 15,9%) και 18χρονων (28,0%, έναντι 

16χρονων µαθητών 12,0%) θεωρούν «ακίνδυνη» την περιστασιακή χρήση κάνναβης. Το 2015 

σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό µαθητών θεωρούν «ακίνδυνη» την χρήση κάνναβης 

συγκριτικά µε το 2011 και το 2007 (Γράφηµα 25). 

 

 

Γράφηµα 24. Θεωρούν ακίνδυνη τη χρήση κάνναβης (%) 
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3.4.3. Χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Ένας στους 9 µαθητές (11,3%) αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνοµης ουσίας
2
 έστω και 

µία φορά σε όλη τη ζωή (Γράφηµα 26), κυρίως κάνναβης (Γράφηµα 27). Αγόρια και κορίτσια 

δεν διαφέρουν σηµαντικά στο ποσοστό χρήσης παράνοµων ουσιών, µε εξαίρεση την 

κοκαΐνη της οποίας η χρήση αναφέρθηκε µόνο από αγόρια. Μεταξύ των τριών ηλικιακών 

οµάδων, οι 18χρονοι αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνοµης ουσία σε υψηλότερο 

ποσοστό (16,8%) συγκριτικά µε τους 16χρονους (4,3%). ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται 

σηµαντικές µεταβολές στο ποσοστό χρήσης οποιασδήποτε παράνοµης ουσίας.  

 

Γράφηµα 26. Έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε  παράνοµης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή (%) 

 

 

 

Γράφηµα 27. Χρήση παράνοµων ουσιών ≥1 φορά σε όλη τη ζωή, ανά ουσία (%) 
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3.4.4. Χρήση κάνναβης ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Ένας στους 10 µαθητές (10,3%) αναφέρει χρήση κάνναβης έστω και µία φορά σε όλη τη ζωή. 

Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σηµαντικά στο ποσοστό χρήσης κάνναβης. Μεταξύ των 

τριών ηλικιακών οµάδων, οι 18χρονοι αναφέρουν χρήση κάνναβης σε υψηλότερο ποσοστό 

(15,8%) συγκριτικά µε τους 16χρονους (3,2%). ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές 

µεταβολές στο ποσοστό χρήσης κάνναβης (Γράφηµα 28). 

 

Γράφηµα 28. Έχουν κάνει χρήση κάνναβης ≥1 φορά σε όλη τη ζωή (%) 
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κοριτσιών (4,8%) ανέφεραν πρόσφατη χρήση κάνναβης, όπως και περισσότεροι 18χρονοι 

από ότι 16- ή 17χρονοι. ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στο ποσοστό 

της πρόσφατης χρήσης κάνναβης (Γράφηµα 29) 

 

Γράφηµα 29. Έχουν κάνει χρήση κάνναβης ≥1 φορά τους τελευταίους 12 µήνες (%) 
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3.4.6. Χρήση κάνναβης ≥1 φορά τις τελευταίες 30 ηµέρες 

Ένας στους 20 µαθητές (5,0%) αναφέρει χρήση κάνναβης έστω και µία φορά κατά τις 

τελευταίους 30 ηµέρες πριν από την έρευνα. ∆εν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στην πολύ πρόσφατη χρήση κάνναβης µεταξύ των φύλων ή των ηλικιακών 

οµάδων. ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στο ποσοστό της πολύ 

πρόσφατης χρήσης κάνναβης (Γράφηµα 30) 

 

Γράφηµα 30. Έχουν κάνει χρήση κάνναβης ≥1 φορά τις τελευταίες 30 ηµέρες (%) 

 

 

3.4.7. Επανάληψη της χρήσης κάνναβης ≥3 φορές σε όλη τη ζωή 

Σχεδόν ένας στους 14 µαθητές (7,1%) αναφέρει επανάληψη της χρήσης κάνναβης ≥3 φορές 

σε όλη τη ζωή. Υψηλότερο ποσοστό αγοριών (12,9%) από ότι κοριτσιών (3,0%) αναφέρουν 

επανάληψη της χρήσης κάνναβης, ενώ δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των ηλικιακών οµάδων. ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στο 

ποσοστό της επανάληψης της χρήσης κάνναβης (Γράφηµα 31). 

 

Γράφηµα 31. Έχουν κάνει χρήση κάνναβης ≥3 φορές σε όλη τη ζωή (επανάληψη της χρήσης) (%) 
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3.4.8. Χρήση άλλων ψυχότροπων ουσιών ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Ένας στους 10 µαθητές (10,6%) ανέφερε χρήση εισπνεόµενης ουσίας (κόλλα, βενζίνη) έστω 

και µία φορά σε όλη τη ζωή. Σε ποσοστό 4,6% αναφέρθηκε χρήση «νέων» ψυχοδραστικών 

ουσιών (π.χ., συνθετικά κανναβινοειδή) και µη-συνταγοργαφηµένη χρήση ηρεµιστικών ή 

υπνωτικών (Γράφηµα 32). Με εξαίρεση τα αναβολικά των οποίων η χρήση αναφέρθηκε µόνο 

από αγόρια, αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σηµαντικά στο ποσοστό χρήσης άλλων 

ψυχότροπων ουσιών. ∆ιαφορές δεν παρατηρούνται ούτε και µεταξύ των τριών ηλικιακών 

οµάδων.  

 

 

Γράφηµα 32. Έχουν κάνει χρήση άλλων ψυχότροπων ουσιών ≥1 φορά σε όλη τη ζωή, ανά ουσία (%) 
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Η κάνναβη είναι η πιο δηµοφιλής παράνοµη ουσία∙ χρήση της ανέφερε ένας στους 10 

µαθητές (10,3%), κυρίως οι 18χρονοι (15,8%). Η πλειονότητα των χρηστών κάνναβης έκαναν 

χρήση της ουσίας τους τελευταίους 12 µήνες (8,5% του δείγµατος), και επανάληψη της 

χρήσης ≥3 φορές σε όλη τη ζωή (7,1% του δείγµατος), κυρίως αγόρια και 18χρονοι. Οι µισοί 

των χρηστών κάνναβης (5,0% του δείγµατος) ανέφεραν χρήση κάνναβης τις τελευταίες 30 

ηµέρες. ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στο ποσοστό της χρήσης 

κάνναβης. 

Ένας στους 10 µαθητές (10,6%) αναφέρει χρήση εισπνεόµενης ουσίας (κόλλα, βενζίνη) έστω 

και µία φορά σε όλη τη ζωή. Σε ποσοστό 4,6% αναφέρθηκε χρήση «νέων» ψυχοδραστικών 

ουσιών (π.χ., συνθετικά κανναβινοειδή) και µη-συνταγοργαφηµένη χρήση ηρεµιστικών ή 

υπνωτικών.  

  



Έκθεση αποτελεσµάτων προς το Κέντρο Πρόληψης Ν. Πέλλας «Όραµα» 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2015 44

  



Έκθεση αποτελεσµάτων προς το Κέντρο Πρόληψης Ν. Πέλλας «Όραµα» 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2015 45

3.5. ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

3.5.1. Καθηµερινή χρήση του διαδικτύου 

Οι µαθητές του Ν. Πέλλας ρωτήθηκαν σχετικά µε το ποιες ηµέρες της προηγούµενης 

εβδοµάδας (εάν συνέβη) ήταν στο διαδίκτυο µέσω κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

τάµπλετ, κινητού τηλεφώνου / smartphone, κονσόλας ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής 

συσκευής, για οποιοδήποτε λόγο. Κατά µέσον όρο, οι µαθητές στο Ν. Πέλλας είναι στο 

διαδίκτυο σχεδόν έξι µέρες την εβδοµάδα (µέσος όρος [ΜΟ] = 5,6 ηµέρες την εβδοµάδα, 

τυπική απόκλιση [ΤΑ] = 2,3 ηµέρες). Οι δύο στους 3 µαθητές (67,7%) ήταν στο διαδίκτυο και 

τις επτά ηµέρες της προηγούµενης εβδοµάδας από την έρευνα (Γράφηµα 33). Τα ποσοστά 

των µαθητών που αναφέρουν καθηµερινή χρήση του διαδικτύου δεν διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή µεταξύ ηλικιών. 

 

Γράφηµα 33. Είναι στο διαδίκτυο καθηµερινά (%) 
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Ο ένας στους 6 µαθητές (17,4%) αναφέρει συνολική καθηµερινή χρήση του διαδικτύου ≥4 

ωρών µεταξύ ∆ευτέρας και Πέµπτης (Γράφηµα 34) και παρόµοιο ποσοστό (17,5%) αναφέρει 

καθηµερινή χρήση ≥6 ωρών µεταξύ Παρασκευής και Κυριακής (Γράφηµα 35). Τα ποσοστά 

των µαθητών που αναφέρουν υπερβολική καθηµερινή χρήση του διαδικτύου δεν διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών ή µεταξύ ηλικιών. 

 

 

Γράφηµα 34. Είναι στο διαδίκτυο ≥4 ώρες καθηµερινά ∆ευτέρα – Πέµπτη (%) 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 35. Είναι στο διαδίκτυο ≥6 ώρες καθηµερινά Παρασκευή – Κυριακή (%) 
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3.5.3. Λόγοι χρήσης του διαδικτύου 

Οι µαθητές ρωτήθηκαν σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποίησαν το 

διαδίκτυο τις τελευταίες 7 ηµέρες πριν από την έρευνα (π.χ., χρήση µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, διαδικτυακά παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια, µελέτη, ή απλό σερφάρισµα για 

αναζήτηση πληροφοριών, µουσική, βίντεο ή ταινίες, και αγορές ή πωλήσεις), καθώς και για 

το χρόνο που αφιέρωσαν σε κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες. 

Τις περισσότερες κατά µέσον όρο ηµέρες και ώρες στο διαδίκτυο οι µαθητές τις περνούν στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 5,4 ηµέρες την εβδοµάδα (ΤΑ: 2,4 ηµέρες) και 2,3 ώρες ανά 

ηµέρα ενασχόλησης (ΤΑ: 1,9 ώρες) (Γράφηµα 36). Ακολουθούν σε διάρκεια: η µουσική, ταινίες 

ή το κατέβασµα προγραµµάτων (4,4 ηµέρες), η µελέτη ή το απλό σερφάρισµα για αναζήτηση 

πληροφοριών (3,0 ηµέρες) και τα διαδικτυακά παιχνίδια (1,2 ηµέρες την εβδοµάδα). 

Οι λόγοι χρήσης του διαδικτύου δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των τριών ηλικιακών 

οµάδων. Αγόρια και κορίτσια διαφέρουν στον αριθµό των ηµερών και των ωρών που 

αφιερώνουν για διαδικτυακά παιχνίδια (περισσότερες ηµέρες και ώρες τα αγόρια) και στις 

ώρες που αφιερώνουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (τα κορίτσια αφιερώνουν 0,4 ώρες 

την ηµέρα περισσότερο από τα αγόρια).  

 

Γράφηµα 36. Μέσος όρος ηµερών και ωρών ενασχόλησης µε το διαδίκτυο, ανά τύπο ενασχόλησης 
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3.5.4. Παθολογική χρήση του διαδικτύου  

Οι µαθητές στο Ν. Πέλλας ρωτήθηκαν για το πόσο συχνά βιώνουν σειρά από καταστάσεις σε 

σχέση µε τη χρήση του διαδικτύου. Μέσω των απαντήσεών τους κατέστη δυνατό να 

εκτιµηθεί ο βαθµός παθολογικής του χρήσης.
3
 Στο Γράφηµα 37 παρουσιάζονται τα ποσοστά 

των µαθητών που απάντησαν «συχνά» ή «πολύ συχνά», ξεχωριστά για κάθε ερώτηση. 

 

Γράφηµα 37. Κλίµακα παθολογικής χρήσης του διαδικτύου (%) 

  

                                                 
3
 Η εφαρµογή της κλίµακας για την παθολογική χρήση του διαδικτύου βασίζεται στην ακόλουθη 

µελέτη: Meerkerk G-J,  van den Eijnden R, Franken I and Garretsen H (2010). Is compulsive internet use 

related to sensitivity to reward and punishment, and impulsivity?. Computers in Human Behavior, 26, 729–

735. 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών (42,1%) απάντησαν ότι  συχνά µπαίνουν στο 

διαδίκτυο όταν νοιώθουν άκεφοι και σε κοντινό ποσοστό (37,9%) για να ξεφύγουν από 

στεναχώριες ή να ανακουφιστούν από αρνητικά συναισθήµατα. Ένας στους 4 µαθητές 

(26,7%) εµφανίζεται προβληµατισµένος για τον χρόνο που αφιερώνει στο διαδίκτυο, ενώ για 

περίπου έναν στους 5 συµβαίνει συχνά να τους λένε άτοµα του περιβάλλοντος τους ότι 

πρέπει να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο (21,6%), να τους είναι δύσκολο να 

διακόψουν (19,9%) ή να βιάζονται να τελειώσουν τη µελέτη προκειµένου να µπουν στο 

διαδίκτυο (19,6%) (Γράφηµα 37)  

Οι παραπάνω απόψεις δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των φύλων ή των ηλικιακών 

οµάδων µε εξαίρεση την περίπτωση του να προτιµούν να είναι στο διαδίκτυο αντί να 

περνούν χρόνο µε φίλους που είναι συνηθέστερο στους 16- και 17χρονους παρά στους 

18χρονους. 

Με βάση τις απαντήσεις των µαθητών στις παραπάνω ερωτήσεις υπολογίστηκε ο βαθµός 

παθολογικής χρήσης του διαδικτύου. Ένας στους 6 µαθητές (16,3%) εµφάνισε υψηλή 

βαθµολογία στην κλίµακα παθολογικής χρήσης. Τα επίπεδα παθολογικής χρήσης δεν 

διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των φύλων ή των τριών ηλικιακών οµάδων (Γράφηµα 38). 

 

 

Γράφηµα 38. Υψηλά στην κλίµακα παθολογικής χρήσης του διαδικτύου (%) 
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3.5.5. Προσκόλληση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Οι µαθητές ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν µε αναφορές σχετικά 

µε την ενασχόλησή τους µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω των απαντήσεών τους 

κατέστη δυνατό να εκτιµηθεί ο βαθµός προσκόλλησης τους στα µέσα αυτά. Ένας στους 2 

µαθητές (50,0%) συµφωνούν µε την άποψη ότι περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δύο στους 5 (41,6%) ότι  οι γονείς τους τούς λένε ότι περνούν 

υπερβολικά πολύ χρόνο στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ένας στους 5 (19,9%) ότι 

δυσανασχετεί κάθε φορά που δεν µπορεί να περάσει χρόνο στα µέσα αυτά (Γράφηµα 39). 

 

 

Γράφηµα 39. Κλίµακα προσκόλλησης στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (%) 
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προσκόλλησή τους από τα µέσα αυτά. Κάτι παραπάνω από ένας στους 3 µαθητές (36,9%) 

εµφάνισε υψηλή βαθµολογία στην ειδική κλίµακα των Holstein και συνεργατών (2014)
4
 για 

την προσκόλληση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αγόρια και κορίτσια δεν διέφεραν ως 

προς τα επίπεδα εµφάνισης υψηλής βαθµολογίας. Σηµαντική διαφορά αντίθετα 

παρατηρήθηκε µεταξύ των 17- και των 18χρονων µε τους πρώτους να παρουσιάζουν σε 

υψηλότερο ποσοστό υψηλή βαθµολογία προσκόλλησης (46,6% και 27,7%, αντίστοιχα) 

(Γράφηµα 40). 

                                                 
4
 Holstein B, Pedersen T, Bendtsen P, Madsen K, Meilstrup C, Nielsen L and Rasmussen M (2014). Perceived 

problems with computer gaming and internet use among adolescents: measurement tool for non-clinical 

survey studies. BMC Public Health, 14: 361 10.1186/1471-2458-14-361 
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Γράφηµα 40. Υψηλά στην κλίµακα προσκόλλησης στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (%) 

 

3.5.6. Προσκόλληση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Οι µαθητές ρωτήθηκαν επίσης για τον το πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν µε αναφορές 

σχετικά µε την ενασχόλησή τους µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Μέσω των απαντήσεών τους 
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παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, ένας στους 6 (16,5%) ότι  οι γονείς τους τούς λένε ότι 

περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο παίζοντας, και ένας στους 11 (8,9%) ότι δυσανασχετεί κάθε 

φορά που δεν µπορεί να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια (Γράφηµα 41). Οι απόψεις δεν 

διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των τριών ηλικιακών οµάδων. Ωστόσο, τα αγόρια συµφωνούν 

σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τα κορίτσια σε όλους τους δείκτες προσκόλλησης στα 

παιχνίδια (Γράφηµα 41). 

 

 

Γράφηµα 41. Κλίµακα προσκόλλησης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (%) 
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Λαµβάνοντας υπ’ όψη τον συνδυασµό των απαντήσεων των µαθητών για τη σχέση που 

έχουν µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και µε βάση ειδική κλίµακα των Holstein και συνεργατών 

(2014)
5
 για την προσκόλληση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κατέστη δυνατό να εκτιµηθεί ο 

βαθµός προσκόλλησής τους σε αυτά. Υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα προσκόλλησης στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια εµφάνισε σχεδόν ένας στους 6 µαθητές (15,2%). Μικροί και µεγάλοι σε 

ηλικία µαθητές δεν διέφεραν ως προς τα επίπεδα εµφάνισης υψηλής βαθµολογίας. Σηµαντική 

διαφορά αντίθετα παρατηρήθηκε µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, µε τα αγόρια να 

παρουσιάζουν σε υψηλότερο ποσοστό υψηλή βαθµολογία προσκόλλησης (27,6% και 6,6%, 

αντίστοιχα) (Γράφηµα 42). 

 

Γράφηµα 42. Υψηλά στην κλίµακα προσκόλλησης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (%) 
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5
 Holstein B, Pedersen T, Bendtsen P, Madsen K, Meilstrup C, Nielsen L and Rasmussen M (2014). Perceived 

problems with computer gaming and internet use among adolescents: measurement tool for non-clinical 

survey studies. BMC Public Health, 14: 361 10.1186/1471-2458-14-361 
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Το 42,1% των µαθητών του δείγµατος απάντησαν ότι  συχνά µπαίνουν στο διαδίκτυο όταν 

νοιώθουν άκεφοι και σε κοντινό ποσοστό (37,9%) για να ξεφύγουν από στεναχώριες ή να 

ανακουφιστούν από αρνητικά συναισθήµατα., ενώ ένας στους 6 µαθητές (16,3%) εµφάνισε 

υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα παθολογικής χρήσης του διαδικτύου, χωρίς τα επίπεδα 

παθολογικής χρήσης να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των φύλων ή των τριών ηλικιακών 

οµάδων. 

Κάτι παραπάνω από ένας στους 3 µαθητές (36,9%) εµφάνισε υψηλή βαθµολογία στην ειδική 

κλίµακα για την προσκόλληση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αγόρια και κορίτσια δεν 

διέφεραν ως προς τα επίπεδα εµφάνισης υψηλής βαθµολογίας, αλλά σηµαντική διαφορά 

παρατηρήθηκε µεταξύ των 17- και των 18χρονων µε τους πρώτους να παρουσιάζουν σε 

υψηλότερο ποσοστό υψηλή βαθµολογία προσκόλλησης (46,6% και 27,7%, αντίστοιχα). 

Τέλος υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα προσκόλλησης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια εµφάνισε 

σχεδόν ένας στους 6 µαθητές (15,2%). Σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µόνο στα φύλα, µε 

τα αγόρια να παρουσιάζουν σε υψηλότερο ποσοστό υψηλή βαθµολογία προσκόλλησης 

(27,6% και 6,6%, αντίστοιχα). 
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3.6. ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τέσσερις δείκτες που 

αφορούν στην ενασχόληση των εφήβων µε το στοιχηµατισµό: τη συχνότητα ενασχόλησής 

τους, τη βαρύτητα µε την οποία ασχολούνται µε το στοιχηµατισµό, τους τρόπους µε τους 

οποίους στοιχηµατίζουν και την πιθανή εξάρτησή τους από το στοιχηµατισµό. Οι διαφορές 

στα ποσοστά µεταξύ των φύλων και των ηλικιών παρουσιάζονται ως σηµαντικές µόνο όταν 

p<0,05.  

3.6.1. Ενασχόληση µε το στοιχηµατισµό 

Συχνότητα ενασχόλησης µε το στοιχηµατισµό 

Ένας στους 7 µαθητές (13,8%) αναφέρει ότι έχει παίξει/στοιχηµατίσει χρήµατα τουλάχιστον 2 

φορές το µήνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών πριν από την έρευνα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια είναι 29,3%, σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο 

των κοριτσιών (3,0%). ∆εν καταγράφονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών ηλικιών 

αναφορικά µε την ενασχόληση µε το στοιχηµατισµό (Γράφηµα 43). 

 

Γράφηµα 43. Έχουν στοιχηµατίσει ≥2 φορές το µήνα, τους τελευταίους 12 µήνες (%) 
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Ενασχόλησης µε τον Στοιχηµατισµό (Consumption Screen for Problem Gambling
6
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ότι ποσοστό 6,4% των εφήβων εντάσσονται στην υποκατηγορία της υπερβολικής  

ενασχόλησης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό αγόρια 

                                                 
6 Rockloff, M. (2011). Validation of the consumption screen for problem gambling (CSPG). Journal of Gambling Studies, 

1–10. 
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(12,1%) από ό, τι κορίτσια (2,4%), ενώ δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

τριών ηλικιακών οµάδων 

3.6.2. Τρόποι  στοιχηµατισµού 

Οι έφηβοι ρωτήθηκαν για τους τρόπους µε τους οποίους στοιχηµάτισαν χρήµατα (στο 

διαδίκτυο ή σε χώρους όπως τα πρακτορεία ΟΠΑΠ) και για τα παιχνίδια στα οποία 

στοιχηµάτισαν κατά τους τελευταίους 12 µήνες. Ένας στους 4 εφήβους (24,7%) αναφέρει ότι 

στοιχηµάτισε χρήµατα σε παιχνίδια όπως το Λόττο και το Τζόκερ στο διαδίκτυο, ενώ δύο 

στους 5 εφήβους (39,5%) στοιχηµάτισε σε κάποιο πρακτορείο. Ένας στους 10 εφήβους (9,6%) 

αναφέρει ότι στοιχηµάτισε χρήµατα σε αθλήµατα ή/και αγωνίσµατα ζώων στο διαδίκτυο, 

ενώ ένας στους 7 (14,6%) στοιχηµάτισε σε κάποιο πρακτορείο. Αναφορικά µε τα παιχνίδια µε 

τράπουλα και τους κουλοχέρηδες, οι έφηβοι απαντούν ότι στοιχηµάτισαν χρήµατα τόσο στο 

διαδίκτυο όσο και σε πρακτορείο σε παρόµοια ποσοστά (Γράφηµα 44). 

 

Γράφηµα 44. Τρόπος στοιχηµατισµού και είδος παιχνιδιού (%) 

∆ιαφορές µεταξύ των δύο φύλων παρατηρούνται στα παιχνίδια όπως το Λόττο, το Τζόκερ, 

το Σκρατς και το Κίνο σε πρακτορεία κτλ στα οποία τα αγόρια στοιχηµατίζουν σε σηµαντικά 

υψηλότερο ποσοστό (48,7%) συγκριτικά µε τα κορίτσια (33,1%), ενώ για τα αντίστοιχα 

παιχνίδια µέσω διαδικτύου η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική (29,8% και 21,2% για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). Επιπλέον, τα αγόρια 

στοιχηµατίζουν χρήµατα σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τα κορίτσια σε 

αθλητικούς αγώνες και αγώνες ζώων τόσο σε πρακτορεία κτλ (29,6% και 4,2% για αγόρια και 

κορίτσια, αντίστοιχα) όσο και στο διαδίκτυο (21,7% και 1,2%, αντίστοιχα). 

3.6.3. Πιθανή εξάρτηση από το στοιχηµατισµό 

Εξετάζοντας τα πιθανά συµπτώµατα εξάρτησης από το στοιχηµατισµό µε τη χρήση της 

κλίµακας «The Lie/Bet questionnaire for screening pathological gamblers»
7
 οι µαθητές 

ρωτήθηκαν για το εάν χρειάστηκε ποτέ να πουν ψέµατα σχετικά µε την ενασχόλησή τους µε 

το στοιχηµατισµό και για το εάν ποτέ ένιωσαν την ανάγκη να στοιχηµατίσουν όλο και 

                                                 
7
 Johnson, E. E., Hamer, R., Nora, R. M., Tan, B., Eisenstein, N., & Engelhart, C. (1997). The Lie/Bet 

questionnaire for screening pathological gamblers. Psychological Reports, 80(1): 83–88. 
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περισσότερα χρήµατα. Από την αξιολόγηση των απαντήσεών τους προκύπτει ότι ένας στους 

10 εφήβους (9,6%) βρίσκεται σε κίνδυνο για προβληµατική ενασχόληση µε το στοιχηµατισµό, 

ενώ ποσοστό 4,3% έχουν ήδη προβληµατική ενασχόληση. Στα αγόρια τα παραπάνω 

ποσοστά αυξάνονται σε 15,5% για κίνδυνο προβληµατικής ενασχόλησης µε τον τζόγο και 

6,9% για ήδη προβληµατική ενασχόληση. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

τριών ηλικιών στα πιθανά συµπτώµατα εξάρτησης από το στοιχηµατισµό (Γράφηµα 45). 

 

Γράφηµα 45. (α) Σε κίνδυνο και (β) ήδη µε προβληµατική ενασχόληση µε τον στοιχηµατισµό (%) 
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αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια ανέρχεται στο 29,3% έναντι στο 3,0% των κοριτσιών.  

Ποσοστό 6,4% των εφήβων φαίνεται ότι ασχολούνται υπερβολικά µε τον τζόγο, κυρίως 

αγόρια (12,1%).  

Οι έφηβοι απαντούν ότι παίζουν/στοιχηµατίζουν χρήµατα τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε 

φυσικούς χώρους (πρακτορεία ΟΠΑΠ κλπ). Στην πλειονότητά τους στοιχηµατίζουν σε 

παιχνίδια όπως το Λόττο και το Τζόκερ και σε αθλητικούς αγώνες ή αγώνες ζώων. Από την 

αξιολόγηση των απαντήσεων των εφήβων για πιθανή εξάρτησή τους από το στοιχηµατισµό, 

προκύπτει ότι ένας στους 10 (9,6%) βρίσκεται σε κίνδυνο για προβληµατική ενασχόληση ενώ 

ποσοστό 4,3% έχουν ήδη προβληµατική ενασχόληση, µε τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 

αγόρια να φτάνουν το 15,5% και 6,9%, αντίστοιχα. 
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Γράφηµα 46. Συνοπτική αποτίµηση για το στοιχηµατισµό (%) 
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4. ΣΥΝΟΨΗ 

4.1.1. Κάπνισµα 

Πάνω από δύο στους 5 µαθητές Λυκείου (42,6%) έχουν καπνίσει έστω και µία φορά σε όλη 

τους τη ζωή. Εξ’ αυτών, ποσοστό 30,3% έχουν καπνίσει το πρώτο τους τσιγάρο σε ηλικία ≤13 

ετών, ενώ περισσότεροι από τους µισούς (24,65 επί του συνόλου) έχουν καπνίσει πρόσφατα. 

Η πλειονότητα των πρόσφατων καπνιστών (18,1% επί του συνόλου) καπνίζει καθηµερινά, 

και µεταξύ αυτών, κάτι λιγότερο από τους µισούς είναι βαρείς καπνιστές (7,5% επί του 

συνόλου). Με εξαίρεση το ηλεκτρονικό τσιγάρο που κυριαρχούν τα αγόρια, τα ποσοστά για 

όλους τους υπόλοιπους δείκτες του καπνίσµατος δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των 

φύλων, ενώ σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλικιών παρατηρούνται µόνο στο κάπνισµα 

τουλάχιστον µία φορά σε όλη τη ζωή, στο βαρύ κάπνισµα και µόνο κατά τη σύγκριση των 

18χρονων µε τους 16χρονους. ∆ιαχρονικά δεν παρατηρούνται µεταβολές σε κάποιον από 

τους δείκτες του καπνίσµατος. 

4.1.2. Οινοπνευµατώδη  

∆ύο στους 3 µαθητές Λυκείου (64,5%) θεωρούν εύκολη την πρόσβαση σε οινοπνευµατώδη 

ποτά, κυρίως σε εκείνα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Σχεδόν ένας στους 4 (23,2%) 

θεωρεί ακίνδυνο να πίνει κανείς 1-2 ποτά σχεδόν καθηµερινά. Την τελευταία τετραετία 

µειώθηκε σηµαντικά το ποσοστό των µαθητών που θεωρούν ακίνδυνο να πίνει κανείς 

τουλάχιστον 5 ποτά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο (από 17,5% σε 3,9%). Περισσότεροι από 

δύο στους 3 µαθητές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου µήνα ήπιαν κάποιο 

οινοπνευµατώδες ποτό σε µπαρ, κλαµπ, καφετέρια ή εστιατόριο. Οι µισοί µαθητές Λυκείου 

(48,2%) αναφέρουν ότι υπάρχει στο κοντινό τους περιβάλλον κάποιο πρόσωπο που πίνει 

υπερβολικά. 

Πρόσφατη κατανάλωση (τον τελευταίο µήνα) οινοπνευµατωδών ποτών αναφέρεται από 

τρεις στους 4 εφήβους (75,4%), ενώ κατανάλωση τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο µήνα 

αναφέρει ένας στους 8 µαθητές (12,1%), µε το αντίστοιχο ποσοστό να καταγράφει σηµαντική 

µείωση από το 2007 στο 2015. Τα αγόρια προτιµούν να καταναλώνουν µπύρα και βαριά 

οινοπνευµατώδη ποτά∙τα κορίτσια προτιµούν το κρασί και βαριά οινοπνευµατώδη. 

Σχεδόν οι µισοί µαθητές (44,1%) αναφέρουν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών 

ποτών (τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά) τουλάχιστον µία φορά κατά τον τελευταίο µήνα, σε 

υψηλότερο ποσοστό αγόρια (56,0%), ενώ υπερβολική κατανάλωση τουλάχιστον τρεις φορές 

το µήνα αναφέρεται από έναν στους 8 µαθητές (12,1%). Ένας στους 12 µαθητές (8,2%) 

µέθυσε την τελευταία φορά που ήπιε, ενώ µέθυσαν τουλάχιστον µία φορά τον τελευταίο 

χρόνο οι δύο στους 5 µαθητές (39,3%) και τουλάχιστον 3 φορές ο ένας στους 8 (13,2%). 

Τρεις στους 4 µαθητές (77,3%) αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου 

υπήρξαν επιβάτες σε όχηµα του οποίου ο οδηγός είχε πιει πολύ. Εξαιτίας της κατανάλωσης 

αλκοόλ ένας στους 6 µαθητές Λυκείου είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό. Επιπλέον, 

µετά από κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών, ένας στους 8 οδήγησε µηχανοκίνητο 

όχηµα, ενώ 1,6% ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχηµα. 
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4.1.3. Άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες 

Σχεδόν ένας στους 3 µαθητές (32,4%) θεωρεί ότι η πρόσβαση σε ηρεµιστικά / υπνωτικά είναι 

«εύκολη» και  σχεδόν ένας στους 5 (19,2%) θεωρεί το ίδιο για την κάνναβη, ενώ ένας στους 7 

(14,5%) θεωρεί «εύκολη» την πρόσβαση σε  οπιοειδή παυσίπονα. ∆ιαχρονικά χαµηλότερο 

ποσοστό µαθητών Λυκείου θεωρούν το 2015 ότι είναι «εύκολη» η πρόσβαση στην ουσία 

έκσταση (5,7%) και στις αµφεταµίνες (4,3%), συγκριτικά µε το 2007   

Τουλάχιστον ένας στους 3 µαθητές (36,7%) θεωρεί «ακίνδυνη» τη δοκιµή κάνναβης, ένας 

στους 5 (20,9%) την περιστασιακή της χρήση, ενώ ένας στους 10 (10,0%) τη συστηµατική της 

χρήση. Υψηλότερο ποσοστό αγοριών (28,3%) και 18χρονων (28,0%) θεωρούν «ακίνδυνη» την 

περιστασιακή χρήση κάνναβης. Το 2015 σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό µαθητών θεωρούν 

«ακίνδυνη» την χρήση κάνναβης συγκριτικά µε το 2007. 

Ένας στους 9 µαθητές Λυκείου (11,3%) ανέφερε χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας έστω και 

µία φορά σε όλη τη ζωή, κυρίως οι 18χρονοι (16,8%). ∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται 

σηµαντικές µεταβολές στο ποσοστό χρήσης οποιασδήποτε παράνοµης ουσίας.   

Η κάνναβη είναι η πιο δηµοφιλής παράνοµη ουσία χρήση της ανέφερε ένας στους 10 

µαθητές (10,3%), κυρίως οι 18χρονοι (15,8%). Η πλειονότητα των χρηστών κάνναβης έκαναν 

χρήση της ουσίας τους τελευταίους 12 µήνες (8,5% του δείγµατος), και επανάληψη της 

χρήσης ≥3 φορές σε όλη τη ζωή (7,1% του δείγµατος), κυρίως αγόρια και 18χρονοι. Οι µισοί 

των χρηστών κάνναβης (5,0% του δείγµατος) ανέφεραν χρήση τις τελευταίες 30 ηµέρες. 

∆ιαχρονικά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στο ποσοστό της χρήσης κάνναβης. 

Ένας στους 10 µαθητές (10,6%) ανέφερε χρήση εισπνεόµενης ουσίας (κόλλα, βενζίνη), ενώ σε 

ποσοστό 4,6% αναφέρθηκε χρήση «νέων» ψυχοδραστικών ουσιών (π.χ., συνθετικά 

κανναβινοειδή) και µη-συνταγοργαφηµένη χρήση ηρεµιστικών ή υπνωτικών.  

4.1.4. ∆ιαδίκτυο, µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

Οι µαθητές Λυκείου είναι στο διαδίκτυο σχεδόν έξι µέρες την εβδοµάδα∙οι δύο στους 3 

(67,7%) είναι στο διαδίκτυο και τις επτά ηµέρες. Μια τυπική από ∆ευτέρα έως Πέµπτη οι 

µαθητές είναι στο διαδίκτυο κατά µέσον όρο 7,5 ώρες, ενώ µια τυπική ηµέρα από 

Παρασκευή έως Κυριακή 8,6 ώρες. Οι 16- και οι 17χρονοι παραµένουν καθηµερινά στο 

διαδίκτυο κατά µέσο όρο 2 µε 3 ώρες περισσότερες από τους 18χρονους.  

Τις περισσότερες ηµέρες και ώρες στο διαδίκτυο οι µαθητές τις περνούν στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, 2,3 ώρες την ηµέρα, 5,4 ηµέρες την εβδοµάδα. Ακολουθούν σε 

διάρκεια: η µουσική, ταινίες ή το κατέβασµα προγραµµάτων, η µελέτη ή το απλό σερφάρισµα 

για αναζήτηση πληροφοριών και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Τα αγόρια αφιερώνουν 

περισσότερες ηµέρες και ώρες για διαδικτυακά παιχνίδια από τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια 

αφιερώνουν 0,4 ώρες την ηµέρα περισσότερες από τα αγόρια στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Το 42,1% των µαθητών µπαίνουν στο διαδίκτυο όταν νοιώθουν άκεφοι και το 37,9% για να 

ξεφύγουν από στεναχώριες ή να ανακουφιστούν από αρνητικά συναισθήµατα∙ ένας στους 6 

µαθητές (16,3%) εµφάνισε υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα παθολογικής χρήσης του 

διαδικτύου, χωρίς οι βαθµολογίες να διαφέρουν µεταξύ των φύλων ή των ηλικιακών 
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οµάδων. Επιπλέον, τουλάχιστον ένας στους 3 µαθητές (36,9%) εµφάνισε υψηλή βαθµολογία 

στην ειδική κλίµακα για την προσκόλληση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως οι 

17χρονοι (46,6%). Υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα προσκόλλησης στα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια εµφάνισε σχεδόν ένας στους 6 µαθητές (15,2%), κυρίως τα αγόρια (27,6%). 

4.1.5. Στοιχηµατισµός 

Ένας στους 7 µαθητές Λυκείου στον Ν. Πέλλας (13,8%) έχουν παίξει/στοιχηµατίσει χρήµατα 

τουλάχιστον 2 φορές το µήνα, κατά τους τελευταίους 12 µήνες πριν από την έρευνα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια ανέρχεται στο 29,3% έναντι του 3,0% των κοριτσιών. 

Ποσοστό 6,4% των εφήβων φαίνεται ότι ασχολούνται υπερβολικά µε τον τζόγο, κυρίως 

αγόρια (12,1%). 

Οι έφηβοι απαντούν ότι παίζουν/στοιχηµατίζουν χρήµατα τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε 

φυσικούς χώρους (πρακτορεία ΟΠΑΠ κλπ). Στην πλειονότητά τους στοιχηµατίζουν σε 

παιχνίδια όπως το Λόττο και το Τζόκερ και σε αθλητικούς αγώνες ή αγώνες ζώων. Από την 

αξιολόγηση των απαντήσεων των εφήβων για πιθανή εξάρτησή τους από το στοιχηµατισµό, 

προκύπτει ότι ένας στους 10 (9,6%) βρίσκεται σε κίνδυνο για προβληµατική ενασχόληση ενώ 

ποσοστό 4,3% έχουν ήδη προβληµατική ενασχόληση, µε τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 

αγόρια να φτάνουν το 15,5% και 6,9%, αντίστοιχα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συµπεριφορές που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έκθεση, στο σύνολο και 

ανά φύλο, ηλικία και έτος έρευνας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατανοµές συχνοτήτων του ερωτηµατολογίου, σύνολο και ανά φύλο και 

ηλικιακή οµάδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συµπεριφορές που παρουσιάστηκαν στην παρούσα 

έκθεση, στο σύνολο και ανά φύλο, ηλικία και έτος έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατανοµές συχνοτήτων, στο σύνολο και ανά φύλο και 

ηλικία 
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