
Το 2020 παρατηρείται 
αύξηση στη μέση 
μηνιαία ποσότητα 
οινοπνευματωδών
και στο μέσο όρο των 
μηνιαίων αγορών  

Ενήλικες >15 ετών – Έρευνα Υγείας ΕΛΣΤΑΤ (2019): 
8,0% του πληθυσμού άνω των 15 ετών  καταναλώνει 
αλκοόλ τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα (5,9% 
καθημερινά)

Έφηβοι – Έρευνα ESPAD ΕΠΙΨΥ (2019): 
62,0% κατανάλωσαν αλκοόλ σε χώρους διασκέδασης 
τουλάχιστον μία φορά τις 30 τελευταίες ημέρες —
παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία απαγορεύει είσοδο 
και κατανάλωση από ανήλικους

ΦΥΛΟ

27% Γυναίκες

73% Άνδρες

604 άτομα εισήλθαν στις αναγνωρισμένες από το κράτος δομές θεραπείας της χώρας για τη χρήση αλκοόλ –αριθμός μειωμένος κατά 23% 

σε σύγκριση με το 2019 γεγονός το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί σχεδόν αποκλειστικά στις συνέπειες στα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις λόγω covid19.

ΗΛΙΚΙΑ

47 έτη μ.ο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

49%  1η φορά σε θεραπεία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

30% Άνεργοι

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων από τη χρήση αλκοόλ

• Πρόγραμμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας 18 ΑΝΩ

Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών ΨΝΑ

• Πρόγραμμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας 10ο

Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών ΨΝΑ

• Εξωτερικό Πρόγραμμα

Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών ΨΝΑ

• Πρόγραμμα ΔΑΝΑΗ

Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών ΨΝΑ

• Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ 

Αιγινήτειο Νοσοκομείο / ΟΚΑΝΑ 

• Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά 

Παιχνίδια ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 

• Συμβουλευτικός Σταθμός για την Εξάρτηση από το Αλκοόλ

Σωματείο ΘΗΣΕΑΣ 

• Συμβουλευτικός & Θεραπευτικός Σταθμός, Μονάδα 

Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα & Τυχερά Παιχνίδια ΨΝΘ

• Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ, Μονάδα 

Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα & Τυχερά Παιχνίδια ΨΝΘ

• Ιατρείο Αλκοολογίας

ΠΓΝ Πατρών 

• Αλκοολογικό Ιατρείο 

ΠαΓΝΗ

• Συμβουλευτικός Σταθμός Αλκοολικών

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

• Συμβουλευτικό Κέντρο για το Αλκοόλ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

Επιπλέον, τα άτομα με προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ μπορούν να 

απευθυνθούν σε δομές για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών.

Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα

1.274 σε Συμβουλευτικά Κέντρα

965 στην κυρίως φάση θεραπείας

55 στην κοινωνική επανένταξη

311 σε Αλκοολογικά Ιατρεία

134 σε δομές που βασίζονται στις 

αρχές της αυτοβοήθειας

ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΘΕΡΑΠΕΙΑΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ

€

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

19% ψυχικής υγείας

18%  σωματικής υγείας

6% ψυχικής και σωματικής υγείας

Διαχρονικά, οι γυναίκες παρουσιάζουν σε 

υψηλότερο ποσοστό προβλήματα ψυχικής 

υγείας, ενώ οι άνδρες σωματικής υγείας.

41% χρήση σε όλη τη ζωή

9% πρόσφατη χρήση 
Κατά την περίοδο 2015-2020, παρατηρείται σταθερότητα στα 

ποσοστά των ατόμων με προβλήματα χρήσης αλκοόλ που ανέφεραν 

παράλληλη χρήση (παράνομων) ουσιών. 

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Περισσότερες 
πληροφορίες

Α
ττ

ικ
ή

Κ
εν

τρ
ικ

ή

Μ
α

κ
εδ

ο
νί

α

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή επίσημων 

αντιπροσωπευτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση της χρήσης ουσιών στη χώρα, ως το εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά 

και το αλκοόλ. Αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα 

ναρκωτικά (EMCDDA, www.emcdda.europa.eu). Είναι μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, 

Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ, www.epipsi.gr). Περισσότερες πληροφορίες www.ektepn.gr
Προτεινόμενη αναφορά: ΕΚΤΕΠΝ 2022. Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα – Συνοπτική αναφορά. ΕΠΙΨΥ: Αθήνα
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ΚΥΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ 

Το 2020 δεν παρατηρούνται 

αλλαγές στις προτιμήσεις των 

ατόμων που απευθύνονται στις 

θεραπευτικές υπηρεσίες.

38%  Ούζο-Τσίπουρο-Ρακί

28% Κρασί-Ρετσίνα

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.epipsi.gr/
http://www.ektepn.gr/

