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Πρόκειται για το τεστ PCIAT (Parent-Child Internet Addiction 

Test) και απευθύνεται στους γονείς.  
    Σύμφωνα με τα ευρήματα επιστημονικής έρευνας του Ερευνητικού 

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), με τίτλο: 
“Πανελλήνια έρευνα στον μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές”  το 
68,7% των 16χρονων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε 
καθημερινή βάση .Το 23,9% αναφέρει χρήση του Διαδικτύου για 
τουλάχιστον 4 ώρες καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη και το 17,6% για 
τουλάχιστον 6 ώρες καθημερινά από Πέμπτη εως Κυριακή. Μάλιστα, 1 
στους 3 μαθητές (36,1%) εμφάνισε υψηλή βαθμολογία σε ειδική κλίμακα 
σχετικά με την προσκόλληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (περισσότερο 
τα κορίτσια), ενώ ένα εξ ίσου υψηλό ποσοστό (17,1%) εμφάνισε υψηλή 
βαθμολογία στην κλίμακα προσκόλλησης στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
(περισσότερο τα αγόρια). 

  
   Πόσο συχνά  δείχνει ανυπακοή στα όρια που του βάζετε για την χρήση του 

internet; 
Δεν ισχύει     33%  
Περιστασιακά   33%  
Σπάνια             17%  
Αρκετά συχνά   17%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  

 Πόσο συχνά παραμελεί δουλειές του σπιτιού για να περνάει περισσότερο 
χρόνο online; 
Δεν ισχύει     33%  
Περιστασιακά   33%  
Σπάνια             33%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  

 Πόσο συχνά προτιμάει να περνάει τον χρόνο του στο διαδίκτυο και όχι με 
την υπόλοιπη οικογένεια; 
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά   50%  
Σπάνια             0%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  
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 Πόσο συχνά  δείχνει ανυπακοή στα όρια που του βάζετε για την 
χρήση του internet; 
Δεν ισχύει     33%  
Περιστασιακά   33%  
Σπάνια             17%  
Αρκετά συχνά   17%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  

 Πόσο συχνά παραμελεί δουλειές του σπιτιού για να περνάει 
περισσότερο χρόνο online; 
Δεν ισχύει     33%  
Περιστασιακά   33%  
Σπάνια             33%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  

 Πόσο συχνά προτιμάει να περνάει τον χρόνο του στο διαδίκτυο και όχι 
με την υπόλοιπη οικογένεια; 
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά   50%  
Σπάνια             0%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  
 Πόσο συχνά του κάνετε παρατήρηση για το πόσο χρόνο περνάει στο 
internet; 
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά   25%  
Σπάνια             25%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  
 Πόσο συχνά δημιουργεί επαφές με άλλα άτομα που συναντά στο 
διαδίκτυο; 
Δεν ισχύει     75%  
Περιστασιακά   25%  
Σπάνια             0%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  

 Πόσο συχνά φαίνεται πιο κουρασμένο από ό,τι παλιότερα, όταν 
δηλαδή δεν είχε “ανακαλύψει” το internet; 
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά          25%  
Σπάνια                    25%  



 

5ο Δ.Σ.Γιαννιτσών «Πηνελόπη Δέλτα»                               Τάξη Δ1 

η δασκάλα:Γεσθημανή Αποστολίδου 
 

 Αρκετά συχνά       0%  
Πολύ συχνά          0%  
Πάντα          0%  
 Πόσο συχνά ξεσπάει και σας αντιστέκεται σχετικά με τις παρεμβάσεις 
σας για το πόσο χρόνο του επιτρέπετε να περνάει στο internet; 
Δεν ισχύει     25%  
Περιστασιακά          25%  
Σπάνια                    25%  
Αρκετά συχνά          25%  
Πολύ συχνά          0%  
Πάντα          0%  
 Πόσο συχνά επιλέγει να περνάει  τον χρόνο του στο διαδίκτυο , αντί 
να κάνει κάποιο από τα χόμπι , που απολάμβανε παλιότερα; 
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά          25%  
Σπάνια                    25%  
Αρκετά συχνά          0%  
Πολύ συχνά          0%  
Πάντα          0%  
 Πόσο συχνά παίρνει αμυντική ή μυστικοπαθή στάση , όταν ερωτάται 
για το τι κάνει όταν είναι στο internet;  
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά          50%  
Σπάνια                    0%  
Αρκετά συχνά          0%  
Πολύ συχνά          0%  
Πάντα          0% 
 Πόσο συχνά του κάνετε παρατήρηση για το πόσο χρόνο περνάει στο 
internet; 
Δεν ισχύει     50%  
Περιστασιακά   25%  
Σπάνια             25%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  
 Πόσο συχνά δημιουργεί επαφές με άλλα άτομα που συναντά στο 
διαδίκτυο; 
Δεν ισχύει     75%  
Περιστασιακά   25%  
Σπάνια             0%  
Αρκετά συχνά   0%  
Πολύ συχνά   0%  
Πάντα          0%  
  

  


