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Ηλικία δείγματοσ 



Κατανομι Ηλικίασ Δείγματοσ 



Κατανομι δείγματοσ κατά Φφλο 



Γεωγραφία Δείγματοσ 



Q4 - Γνωρίηεισ κάποιον φίλο ςου ι ςυγγενικό ςου πρόςωπο που κεωρείσ ότι 
αντιμετϊπιςε τϊρα ι ςτο παρελκόν πρόβλθμα πακολογικισ εναςχόλθςθσ με 

τον ςτοιχθματιςμό? 
 



 
Q5 - Επθρζαςε ποτζ τθν κακθμερινότθτα ςου το πρόβλθμα πακολογικισ 

εναςχόλθςθσ με τον ςτοιχθματιςμό που αντιμετωπίηουν φίλοι ι ςυγγενικά 
πρόςωπα; 

 



Q6 - Αντιμετϊπιςαν ποτζ οι γονείσ/κθδεμόνεσ ςου πρόβλθμα εκιςμοφ 
ςτα τυχερά παιχνίδα; 

 



Q7 - Ζχεισ παίξει τα πιο κάτω τυχερά παιχνίδια ςτθ ηωι ςου; Αν ναι. πόςο ςυχνά; 

 



Q8 - Πόςο είναι το μεγαλφτερο ποςό που ζχεισ ςτοιχθματίςει ςε μια μζρα; 

 



Q9 - Όταν ςτοιχθματίςεισ, πόςο ςυχνά ξαναπαίηεισ ςτοίχθμα για να κερδίςεισ 
λεφτά που ζχαςεσ από τα τυχερά παιχνίδια; 

 



Q10 - Είπεσ ποτζ ότι κζρδιςεσ χριματα από το ςτοίχθμα ενϊ ςτθν 
πραγματικότθτα είχεσ χάςει; 

 



Q11 - Ζνοιωςεσ ποτζ πωσ ζχεισ πακολογικό πρόβλθμα εξάρτθςθσ με 
τα τυχερά παιχνίδια; 

 



Q12 - Στοιχθμάτιςεσ ποτζ περιςςότερα χριματα από αυτά που ςτθν 
αρχι ςκόπευεσ; 

 



Q13 - Ζχεισ δεκτεί κριτικι από τρίτουσ για τισ ςτοιχθματικζσ ςου 
ςυνικειεσ; 

 



Q14 - Ζχεισ νοιϊςει ποτζ ενοχζσ για τον τρόπο που παίηεισ ςτοίχθμα ι 
για το τί ςου ςυμβαίνει όταν παίηεισ ςτοίχθμα; 

 



Q15 - Ζχει περάςει ποτζ από το μυαλό ςου να ςταματιςεισ να 
ςτοιχθματίηεισ αλλά πίςτεψεσ πωσ δεν μποροφςεσ; 

 



Q16 - Ζκρυψεσ ποτζ τα κουπόνια τυχερϊν παιχνιδιϊν από κοντινά ςου 
πρόςωπα; 

 



Q17 - Λογομάχθςεσ ποτζ με κοντινά ςου πρόςωπα για τον τρόπο που 
διαχειρίηεςαι τα χριματα ςου; 

 



Q18 - Εάν ζχεισ απαντιςει Ναι ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ):  Η λογομαχία, 
αφοροφςε τθ ςτοιχθματικι ςου δραςτθριότθτα; 

 



Q19 - Ζχεισ χάςει ποτζ χρόνο από τθ δουλειά/πανεπιςτιμιο/φροντιςτιριο 
ςου εξαιτίασ του ςτοιχιματοσ; 

 



Q20 - Ζχεισ δανειςτεί ποτζ χριματα χωρίσ να τα επιςτρζψεισ εξαιτίασ τθσ 
ςτοιχθματικισ ςου δραςτθριότθτασ; 

 



Q21 - Αν ζχεισ απαντιςει Ναι ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, από ποφ ζχεισ 
δανειςτεί; Μπορείσ να ςθμειϊςεισ πάνω από μια απαντιςεισ) 

 


