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Σκοπός

‣ Διενέργεια ποσοτικής Παγκύπριας μελέτης 
και έρευνας, σχετικά με τον επηρεασμό/
εθισμό, τη συμπεριφορά και τα 
χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών 
παιχνιδιών (prevalence study), καθώς επίσης 
το επίπεδο διάδοσής τους. 

‣ Εντοπίζεται έλλειψη εξειδικευμένων 
μελετών για τον βαθμό συμμετοχής του 
γενικού πληθυσμού της Κύπρου στα τυχερά 
παιχνίδια και για την έκταση του φαινομένου 
του εθισμού σε επίπεδο πολιτείας
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Ερευνητικοί στόχοι

‣ Η καταγραφή του βαθμού συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια 

‣ O προσδιορισμός του ποσοστού προβληματικής 
ενασχόλησης στην κοινωνία  

‣ H μελέτη των κοινωνικών και δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των παικτών  

‣ H συχνότητα με την οποία οι παίκτες ασχολούνται με το 
τυχερό παιχνίδι, ο προϋπολογισμός τους και τα πραγματικά 
έξοδα συμμετοχής τους 

‣ H διαπίστωση της γνώσης του κοινού για το νόμιμο και 
παράνομο τυχερό παιχνίδι  

‣ O καθορισμός των διαφορετικών προφίλ των παικτών     
(π.χ. κοινωνικοί παίκτες, παίκτες που είναι στα όρια εθισμού, 
παθολογικοί παίκτες κ.ά.) και των χαρακτηριστικών τους 

‣ H ανάλυση των χαρακτηριστικών και του προφίλ των 
παικτών που κατηγοριοποιούνται ως παθολογικοί παίκτες  

‣ H διαπίστωση της γνώσης του κοινού για τους κινδύνους που 
προκαλεί ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια
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Αναμενόμενα αποτελέσματα

‣ Η απόκτηση εμπεριστατωμένης γνώσης για τον βαθμό 
διάδοσης της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια 

‣ H αντίληψη της έκτασης του φαινομένου του εθισμού  

‣ H διαμόρφωση, μέσα από την ανάλυση, των κατάλληλων 
στρατηγικών και εργαλείων για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση από τον εθισμό στο τυχερό παιχνίδι 

‣ H παρουσία μιας ολοκληρωμένης και 
αντιπροσωπευτικής μελέτης σε εθνικό επίπεδο 

‣ H ανάλυση της ενασχόλησης του κοινού στο νόμιμο και 
παράνομο τυχερό παιχνίδι 

‣ H καθιέρωση αυτής της έρευνας ως το σημείο 
αναφοράς για μελλοντικές συγκριτικές μελέτες εντός 
και εκτός της Δημοκρατίας
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Μεθοδολογία

Τυχαία πολυσταδιακή 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία

Μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τη 
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε 
ηλεκτρονική μορφή (CAPI – Computer-

assisted personal interviewing)

Μέθοδος Συλλογής ΣτοιχείωνΜέθοδος Δειγματοληψίας
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Ηλικιακές Ομάδες

Ανήλικοι από  
13 μέχρι 17 ετών

Νεαροί ενήλικες  
από 18 μέχρι 34 ετών

Άτομα από  
35 μέχρι 49 ετών

Άτομα από  
50 μέχρι 64 ετών

Άτομα 65 ετών  
και άνω

2 3 4 5



ΣΥΝΟΛΟ

3000
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Δείγμα ανά επαρχία, φύλο και περιοχή

ΑΣΤΙΚΗ

2002
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΑΦΟΣ
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Χρονοδιάγραμμα

Διεξαγωγή των προσωπικών 
συνεντεύξεων ανά το παγκύπριο: 

25 Οκτωβρίου – τέλη Δεκεμβρίου 2017


