
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΤΖΟΓΟΣ 

(e-gambling) 
Έρευνα από: 

Κοντού Ματίνα 

Μακρή Δέσποινα 

Μανή Γεωργία 

Μανίκα Ελένη 



Ο τζόγος πρόκειται για μια δραστηριότητα 

αρκετών χιλιάδων ετών. Κάποιος 

στοιχηματίζει χρήματα στο αποτέλεσμα 

κάποιου συμβάντος, το οποίο μπορεί να 

ελέγχεται από αυτόν που στοιχηματίζει ή 

να εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες.  

 

Για παράδειγμα, παίζονται στοιχήματα για 

το ποιος θα κερδίσει σε έναν αγώνα 

ποδοσφαίρου, σε μια κούρσα 

ιπποδρομίας ή σε μια παρτίδα τάβλι. Αν 

αφαιρεθεί το οικονομικό ενδιαφέρον, η 

δραστηριότητα μετατρέπεται σε απλό 

παιχνίδι.  
 
 

 



     Ο  συστηματικός τζόγος περιλαμβάνει τη 
συνάντηση δύο ή περισσότερων ατόμων με 
σκοπό την ανταλλαγή στοιχημάτων ή  και την 
ίδια την δραστηριότητα για την οποία γίνονται 
τα στοιχήματα, αν αυτό είναι δυνατό. Αυτό 
γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε με 
μεσάζοντες όπως τα παραδοσιακά γραφεία 
στοιχημάτων.  
 
Το Διαδίκτυο έχει κάνει τη συνάντηση αυτών 
των τζογαδόρων πολύ πιο εύκολη, είτε 
πρόκειται για απλό στοίχημα, είτε για πόκερ, 
τάβλι ή σκάκι. Δεν είναι απαραίτητο να 
συναντήσει κανείς τους υπόλοιπους παίχτες. 
Για παράδειγμα, στο πόκερ οι παίκτες παίζουν 
σε πραγματικό χρόνο σε ένα κοινό ηλεκτρονικό 
περιβάλλον το οποίο ο κάθε παίκτης βλέπει 
στην οθόνη του.  

 



Ερωτηματολόγιο 

 Αφού δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο με 

κάποιες καίριες ερωτήσεις περί 

ηλεκτρονικού τζόγου, μοιράσαμε στο 2ο 

ΓΕΛ και στο Πειραματικό Λύκειο 170 

ερωτηματολόγια.  

 Μετά από επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων βγάλαμε τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 



Φύλο 

45%

55%

Αγόρι

Κορίτσι



           Φύλο 

  Τα κορίτσια είναι 

περισσότερα από τα 

αγόρια                                                                                               



Ηλικία 

76%

8%

16%

15-20

20-30

30-50



 Η πλειοψηφία που παίζει παιχνίδια 

ηλ.τζόγου είναι ηλικίας  15-20. 

 Η αμέσως επόμενη ηλικία που ασχολείται 

με τέτοιου είδους παιχνίδια είναι 20-30. 

 Και τέλος η ηλικία που ασχολείται 

λιγότερο με τον ηλ.τζόγο  είναι μεταξύ 30 

έως 50. 

 

Ηλικία 



Έχετε επισκεφθεί ποτέ 
Ιστοσελίδες Ηλεκτρονικού τζόγου; 

74

92

Ναι 

Όχι



Έχετε επισκεφθεί ποτέ ιστοσελίδες 
ηλεκτρονικού τζόγου ; 

Ευτυχώς,το ποσοστό που 

επισκέπτεται Ιστοσελίδες 

Ηλ.τζόγου στις μέρες μας είναι 

μικρότερο από αυτό που 

αδιαφορεί γι` αυτές 



Αν ναι,ποιό τυχερό παιχνίδι 
επιλέξατε; 

66%

34%

Του ΟΠΑΠ

Άλλα



Αν ναι ποιο τυχερό παιχνίδι επιλέξατε; 

 Οι περισσότεροι παίζουν παιχνίδια του 

ΟΠΑΠ ,ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 

ασχολείται με άλλα.           

 Έχει μπει για τα καλά και το κράτος σε αυτό 

το κερδοφόρο παιχνίδι 



Έχετε στοιχηματίσει πραγματικά 
χρήματα; 

58%

42%

Ναι 

Όχι



Έχετε στοιχηματίσει πραγματικά 
χρήματα; 

 Λυπούμαστε που το μεγαλύτερο ποσοστό 

έχει στοιχηματίσει πραγματικά χρήματα ενώ 

λίγοι είπαν ΌΧΙ. 



Για ποιό λόγο παίζετε; 

48%

36%

16%
Για να περνάει η

ώρα σας

Για κέρδος

Άλλα



Για ποιο λόγο παίζετε; 

 Σκοπός των περισσοτέρων είναι για να 

περάσει η ώρα τους. 

 Ενώ αρκετοί παίζουν για το κέρδος. 

 

                           



Πώς αισθάνεστε όταν παίζετε 
τυχερά παιχνίδια στον Η/Υ; 

29%

19%5%
21%

3%

23%
Ικανοποίηση

Ενθουσιασμό

Ταπείνωση

Έξαψη

Απογοήτευση

Άλλο



Πώς αισθάνεστε όταν παίζετε τυχερά 
παιχνίδια στον Η/Υ; 

 Οι περισσότεροι που ασχολούνται με τον 

τζόγο αισθάνονται ικανοποίηση. 

 Κάποιοι άλλοι σε μικρότερο ποσοστό 

αισθάνονται ενθουσιασμό. 

 Ενώ κάποιοι άλλοι σε ακόμα πιο μικρό 

ποσοστό αισθάνονται ταπείνωση, έξαψη, 

απογοήτευση κ.α. 

 



Πόσο συχνά παίζετε; 

42%

29%

12%

17%
Σπάνια

Συχνά

Πολύ συχνά

Καθημερινά



Πόσο συχνά παίζετε; 

 Όσοι ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό τζογο 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό παίζουν 
σπάνια. 

 Κατά μικρότερο ποσοστό παίζουν συχνά. 

 Σε ακόμα μικρότερο ποσοστό παίζουν 
πολύ συχνά. 

 Τέλος το μικρότερο ποσοστό αποτελούν 
αυτοί που παίζουν καθημερινά. 


