ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ 676 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕ
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 17:40 -

esos.gr

Η έρευνα υλοποιήθηκε από το ΕΠΙΨΥ σε συνεργασία και με την υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ και
των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιέλαβε 676 σχολικές μονάδες
και συνολικά 37.000 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 13-19 ετών. Η συλλογή των στοιχείων
έγινε με
τη χρήση ανώνυμου, αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε μέσα στην
τάξη, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην
έρευνα ήταν προαιρετική. Tα αποτελέσματα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικά για το
σύνολο της χώρας, τις περιφέρειες και τους νομούς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
Κάπνισμα
Σύνολο μαθητών 13-19 ετών
• Ένας στους 5 (20%) έχει καπνίσει μέσα στον τελευταίο μήνα
• Ένας στους 7 (14%) είναι συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά)
• Καπνίζουν περισσότερα αγόρια από κορίτσια και οι διαφορές αυξάνονται με τη βαρύτητα
του καπνίσματος
Συστηματικό κάπνισμα σε σχέση με την ηλικία
• Τα 13-14 έτη αποτελούν την ηλικία έναρξης καπνίσματος για την μειονότητα (<2%) ενώ
ακολουθεί αλματώδης αύξηση έως την ηλικία των 17-18 ετών όπου καπνίζει ένας στους 4
(24,5%) και στην ηλικία των 19 πάνω από τους μισούς (51%)
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Διαχρονικά 1984-2011 (μαθητές 15-19 ετών)
• Η μεγάλη αύξηση των καπνιστών μεταξύ του 1984 και 1998 ακολουθήθηκε από
προοδευτική καθοδική πορεία από το 2003 έως το 2011.
Αλκοόλ
Σύνολο μαθητών 13-19 ετών
• Έξι στους 10 (61%) ήπιαν μέσα στον τελευταίο μήνα
• Ένας στους 10 (11%) ήπιε με συχνότητα πάνω από 2 φορές την εβδομάδα
• Ένας στους 3 (34%) έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του
• Το 13% έχουν μεθύσει πάνω από 2 φορές στη ζωή τους
• Το κρασί, η μπύρα, τα ισχυρά ποτά, και τα αλκοολούχα αναψυκτικά είναι τα ποτά με την
ευρύτερη κατανάλωση
• Πίνουν περισσότεροι μαθητές σε Θεσσαλονίκη και άλλα αστικά και ημιαστικά κέντρα σε
σύγκριση με την Αθήνα
Αλκοόλ σε σχέση με την ηλικία
• Κατανάλωση αλκοόλ και μέθη αυξάνονται πολύ με την ηλικία : πάνω από δυο φορές την
εβδομάδα πίνει σχεδόν ένας στους 5 εφήβους 17-18 ετών (18%), ένας στους 4 ηλικίας 19
ετών (26,8%) και έχει μεθύσει πάνω από δύο φορές ένας στους 4 μαθητές 17-18 ετών
(22,7%) και ένας στους 3 μαθητές 19 ετών (32,8%)
Διαχρονικά 1984-2011 (μαθητές 15-19 ετών)
• Τάση μείωσης της ευκαιριακής κατανάλωσης αλκοόλ, εντονότερη στην Αθήνα
• Αυξητική τάση στη τετραετία 2007-2011 σε Θεσσαλονίκη και άλλα αστικά και ημιαστικά
κέντρα
• Διαφαινόμενη αύξηση κατανάλωσης στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια μέσα στα 4
τελευταία χρόνια
• Αυξητική τάση στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Ναρκωτικά
Σύνολο μαθητών 15-19 ετών
• Ένας στους 7 (15,2%) έχει κάνει χρήση (έστω και μία φορά) κάποιας παράνομης ουσίας,
κυρίως κάνναβης. Η πλειονότητά τους έχει επαναλάβει τη χρήση.
• Έχουν κάνει χρήση περισσότερα αγόρια από κορίτσια (αναλογία ~ 2,5 προς 1)
• Υπερτερούν στη χρήση η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές
Χρήση κάνναβης σε σχέση με την ηλικία
• Με την ηλικία αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός όσων έχουν κάνει χρήση : Στην ηλικία των
17-18 ετών χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει ένας στους 7 (13,6%) και τον
τελευταίο μήνα το 8%
• Χρήση κάνναβης έστω και μία φορά έχει κάνει στην ηλικία των 13-14 ετών το 2,6% των
αγοριών και το 0,9% των κοριτσιών
Διαχρονικά 1984-2011 (μαθητές 15-19 ετών)
• Σχεδόν τριπλασιάζεται η χρήση ναρκωτικών μέσα στην εικοσιπενταετία (από 6% το 1984
σε 15,3% το 2011)
• Αυξάνεται περισσότερο από τη δοκιμή η συστηματικότερη χρήση (χρήση 3+ φορές) www.
esos.gr
www.kxghellas.gr
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