ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό
σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) – 2015

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά
(ESPAD) διεξάγεται σε μαθητές ηλικίας 16 ετών και κατά το έτος 2015 συμμετείχαν σε αυτό 35 χώρες της
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Η έρευνα, που γιορτάζει φέτος την 20η της επέτειο, διεξάγεται κάθε
τέσσερα χρόνια και κατά το έτος 2015 διεξήχθη η έκτη σειρά της έρευνας. Η Κύπρος συμμετέχει στο
πρόγραμμα από την αρχή, δηλαδή από το 1995 ενώ από το έτος 2011 η έρευνα γίνεται σε συνεργασία του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου/ ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΝΘΕΑ και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο
επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας στην Κύπρο είναι ο Δρ. Κ. Βερεσιές, επιστημονικός Διευθυντής του
ΚΕΝΘΕΑ
Η έρευνα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στα εξής:


Στην εκτίμηση της έκτασης και των προτύπων χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων
ουσιών) στο μαθητικό πληθυσμό, καθώς και στην αποτύπωση των αντιλήψεων των μαθητών
έναντι στη χρήση ουσιών



Στην εκτίμηση της έκτασης και των προτύπων άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως της
παθολογικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον τζόγο.



Στην εκτίμηση των διαχρονικών τάσεων στις πιο πάνω συμπεριφορές



Στη σύγκριση της κατάστασης στη χώρα μας με αυτήν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESPAD .

Τα ευρήματα της έρευνας παρέχουν σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης και εξάρτησης στους εφήβους καθώς και την αξιολόγηση
τους.Η παρούσα σύνοψη, εκτός από μια σύντομη επισκόπηση της μεθοδολογίας, παρουσιάζει τα βασικά
αποτελέσματα της έρευνας του 2015 και τις διαχρονικές τάσεις που αναδύονται.
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Μεθοδολογία


Διεξαγωγή σύμφωνα με τυποποιημένη μεθοδολογία και κοινό ερωτηματολόγιο



Ομάδα στόχου - μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 1999



Δειγματοληπτικό πλαίσιο: όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Λύκεια και Τεχνικές σχολές (1η τάξη)



Τελικό (έγκυρο) δείγμα – 2098 μαθητές
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ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Συνοπτικά:
Παρατηρείται μείωση στο κάπνισμα ανάμεσα στους μαθητές 16 ετών στην Κύπρο και το ποσοστό των
μαθητών που ανέφεραν κάπνισμα κατά τις τελευταίες 30 μέρες βρίσκεται πιο κάτω από τον μέσο όρο της
ESPAD.
Πιο αναλυτικά:
Όπως απεικονίζεται πιο κάτω, το ποσοστό των μαθητών που ανέφεραν κάπνισμα κατά τις τελευταίες 30
μέρες μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης, μειώνεται και βρίσκεται πιο κάτω από τον μέσο όρος της
έρευνας.

Σε ότι αφορά τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, όπως φαίνεται πιο κάτω, ανάμεσα στα κορίτσια η
μείωση είναι πολύ πιο μικρή από την αντίστοιχη ανάμεσα στα αγόρια.
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Η πιο πάνω διαφοροποίηση ανάμεσα στα αγόρια και κορίτσια ισχύει και για το καθημερινό κάπνισμα.
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Σε ότι αφορά το καθημερινό κάπνισμα, τα ποσοστά των μαθητών της Κύπρου βρίσκονται στα ίδια επίπεδα
με αυτά των άλλων χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.
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