
11% σε όλη τη ζωή

3% τον τελευταίο χρόνο

1% τον τελευταίο μήνα

5% σε όλη τη ζωή

3% τον τελευταίο χρόνο

2% τον τελευταίο μήνα

17% σε όλη τη ζωή

9% τον τελευταίο χρόνο

2% τον τελευταίο μήνα

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα προέρχονται από την «Πανελλήνια έρευνα για την κατανάλωση οινοπνευματωδών και τη 

συνδεόμενη βλάβη στον γενικό πληθυσμό». Υλοποιήθηκε το 2015 ως το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής έρευνας που 

εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Κοινής Δράσης για τον περιορισμό της Βλάβης από το Αλκοόλ (Joint Action, www.rarha.eu). Η 

έρευνα ήταν τηλεφωνική και συμμετείχε σε αυτήν πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 1519 ατόμων ηλικίας 18-64 ετών 

[Βλ. Κοκκέβη, Φωτίου & Καναβού, 2017 για τη μεθοδολογία της έρευνας].

2015

«Νέοι ενήλικες και χρήση ουσιών». Υλοποιήθηκε το 

2014 ως το ελληνικό σκέλος της έρευνας κοινής 

γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωβαρόμετρο 

(Νο. 401). Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και συμμετείχε 

σε αυτήν δείγμα 500 ατόμων ηλικίας 15-24 ετών.

2014

Μολονότι οι δύο έρευνες εκπονήθηκαν σε κοντινά μεταξύ τους έτη, οι παρατηρούμενες αποκλίσεις στα επίπεδα επιπολασμού για την ηλικιακή ομάδα 15/18-24 αντανακλούν την υψηλή ευαισθησία της 

μέτρησης σε διαφορές στη θεματολογία και τη μεθοδολογία (δείγμα και δειγματοληψία, διατύπωση ερώτησης, πλαίσιο κλπ.) των ερευνών. 

Ανάγκη για εκπόνηση επιδημιολογικής 

έρευνας επισκόπησης σε πανελλήνιο 

αντιπροσωπευτικό, πιθανοτικό δείγμα του 

γενικού πληθυσμού, μέσω  προσωπικής 

συνέντευξης κι ερωτηματολόγιο με πλήθος 

μέτρων σχετικά με τη χρήση ουσιών. 

15% σε όλη τη ζωή

13% τον τελευταίο χρόνο

8% τον τελευταίο μήνα 

1-2 φορές

3+ φορές

Υψηλότερα ποσοστά 

Το φθινόπωρο του 2022 προγραμματίζεται να 

διεξαχθεί ο 7ος κύκλος της Πανελλήνιας έρευνας για 

τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των 

έφηβων-μαθητών» (το ελληνικό σκέλος του διεθνούς 

ερευνητικού προγράμματος Health Behaviour in 

School-aged Children, HBSC/WHO, www.hbsc.org).

*Χωρίς τη συνταγή γιατρού

Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στον γενικό και σε ειδικούς πληθυσμούς

Διενεργήθηκε στις αρχές του 2021 η Ευρωπαϊκή 

Διαδικτυακή Έρευνα για τη Χρήση Ουσιών (European 

Web Survey on Drugs). Η έρευνα απευθυνόταν σε 

άτομα που έχουν κάνει πρόσφατη χρήση ουσιών και 

έχει ως στόχο τη συλλογή στοιχείων για το είδος και 

την ποσότητα των ουσιών που καταναλώνονται από 

διάφορες υποκατηγορίες χρηστών. Στην Ελλάδα 

συμμετείχε εθνικό μη-πιθανοτικό δείγμα 274 ατόμων. 

https://www.emcdda.europa.eu/topics/european-web-

survey-on-drugs_en

Μαθητικός πληθυσμός

Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (έρευνα ESPAD). Η έρευνα στην 
Ελλάδα διενεργείται από το ΕΠΙΨΥ. Η πιο πρόσφατη έρευνα, το 2019, έγινε σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 17.733 μαθητών ηλικίας 16-18 ετών.
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Περισσότερες 
πληροφορίεςΤο 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
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