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 Στην ζρευνα ςυμμετείχαν  με τυχαία επιλογή 45 Αγόρια και 45 κορίτςια από την Αϋ και Βϋ Τάξη από 

τα 60 Αγόρια και 60 κορίτςια που φοιτοφν ςτο Πειραματικό Γενικό Λφκειο Πάτρασ ςτισ τάξεισ αυτζσ η 

ηλικία των οποίων είναι 15 ζωσ 17 χρονϊν. Το ερωτηματολόγιο ςυμπληρϊθηκε την 16 Μαρτίου 2018. 

τα παρακάτω διαγράμματα αριςτερά με ροη φόντο είναι τα αποτελζςματα 

για τα κορίτςια και δεξιά με το γαλάηιο φόντο τα αποτελζςματα για τα 

αγόρια. Κάτω από κάκε ηευγάρι διαγράμματα το ςυμπζραςμα. 

         ΚΟΡΙΣΙΑ  ΑΓΟΡΙΑ 

                                                 

Για το 90% και πλζον για αγόρια και κορίτςια ο Ακλθτιςμόσ είναι κάτι από αρκετά ζωσ 

πάρα πολφ ςθμαντικό ςτθ ηωι τουσ 
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Φαίνεται ότι πάνω από 95% για αγόρια και κορίτςια γνωρίηουν για τα οφζλθ που 
προκφπτουν από τθ ςυςτθματικι άκλθςθ 
 
 

    
Ένα μεγάλο ποςοςτό 70% ζωσ 80% αγοριϊν και κοριτςιϊν αςχολοφνται με τον 

ακλθτιςμό 
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Γνωρίηεισ τα οφζλθ που 
ζχουν από τθν άκλθςθ 

όςοι ακλοφνται 
ςυςτθματικά; 
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Γνωρίηεισ τα οφζλθ που 
ζχουν από τθν άκλθςθ 

όςοι ακλοφνται 
ςυςτθματικά; 
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Αςχολείςαι με τον 
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Μπάςκετ, ποδόςφαιρο, χορόσ, γυμναςτιριο, τζνισ και ςτίβοσ είναι οι κφριεσ 

προτιμιςεισ. 

   

2ζωσ 4 φορζσ τθν εβδομάδα είναι θ ςυνθκζςτερθ ςυχνότθτα γφμναςθσ εβδομαδιαία. 
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Φαίνεται ότι οι μιςοί ςχεδόν κεωροφν ότι είναι αρκετόσ ο χρόνοσ που ακλοφνται για τισ 

ανάγκεσ τουσ 
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Σο κεωρείσ αρκετό για τισ 
ανάγκεσ ςου;  

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 



 
Φαίνεται ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία κα επικυμοφςε ακλείται περιςςότερεσ φορζσ 

τθν εβδομάδα 

    

Φαίνεται ότι ςχεδόν όλοι περνοφν ευχάριςτα ακλοφμενοι 
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Θα επικυμοφςεσ να 
ακλείςαι περιςςότερεσ 
φορζσ τθν εβδομάδα;  
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Η καλι Φ.Κ. θ ψυχικι ευεξία και θ διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ υγείασ είναι οι πρϊτοι 

λόγοι για τουσ οποίουσ ακλοφνται αγόρια και κορίτςια 

   

Όλοι ςυμφωνοφν ότι ο ακλθτιςμόσ τουσ βοικθςε για το λόγο που τον επζλεξαν από 

αρκετά ζωσ πάρα πολφ. 
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Πιςτεφεισ πωσ ο 
ακλθτιςμόσ ςε βοικθςε 

για τον λόγο που τον 
επζλεξεσ; 
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Πιςτεφεισ πωσ ο 
ακλθτιςμόσ ςε βοικθςε 

για τον λόγο που τον 
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Ένα πολφ μεγάλο ποςοςτό κοριτςιϊν και ζνα αρκετά μεγάλο αγοριϊν πλθρϊνουν για να 

ακλοφνται 

   

Σα μιςά ςχεδόν κορίτςια και το 1/3 των αγοριϊν πιςτεφουν ότι πλθρϊνουν από αρκετά 

ζωσ πάρα πολλά για να ακλοφνται 

ΝΑΙ 
84% 

ΌΧΙ 
16% 

Πλθρϊνεισ 
ςυνδρομι για να 

ακλείςαι; 
ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 
58% 

ΌΧΙ 
42% 

Πλθρϊνεισ 
ςυνδρομι για να 

ακλείςαι; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

πολφ  
λίγα 
21% 

  λίγο           
32% 

αρκετά                   
37% 

πολφ      
10% 

Αν πλθρϊνεισ ςυνδρομι 
για να ακλείςαι κεωρείσ 

το ποςό που δαπανάσ 
ότι είναι: 

πολφ  
λίγα 

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

πολφ  
λίγα 
36% 

  λίγο           
33% 

αρκετά                   
25% 

πολφ      
3% 

πάρα 
 πολφ 

3% 

Αν πλθρϊνεισ ςυνδρομι 
για να ακλείςαι κεωρείσ 

το ποςό που δαπανάσ 
ότι είναι: 

πολφ  
λίγα 

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 



    

9 ςτα 10 παιδιά πιςτεφουν ότι δεν πρζπει να πλθρϊνουν για να ακλοφνται 

   

Σα μιςά παιδιά δεν γνωρίηουν τα δικαιϊματα τουσ για τθν πρόςβαςθ ςτον ακλθτιςμό 
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Πιςτεφεισ ότι τα παιδιά 
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για να ακλοφνται; 
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Γνωρίηεισ τα 
δικαιϊματα των 
παιδιϊν για τθν 

πρόςβαςθ τουσ ςτον 
ακλθτιςμό; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 
49% 

ΌΧΙ 
51% 

Γνωρίηεισ τα δικαιϊματα 
των παιδιϊν για τθν 
πρόςβαςθ τουσ ςτον 

ακλθτιςμό; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 



                       

Ποςοςτό γφρω ςτο 30% των παιδιϊν κεωροφν ότι γυμνάηονται  ςε ςφγχρονεσ 

εγκαταςτάςεισ ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό από κακόλου ζωσ αρκετά.   

  

Ποςοςτό γφρω ςτο 70% των παιδιϊν κεωροφν ότι γυμνάηονται ςε εγκαταςτάςεισ καλά 

εξοπλιςμζνεσ με ακλθτικά όργανα και βοθκθτικά μζςα γφμναςθσ  
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

που γυμνάηεςαι ςε ότι 
αφορά το πόςο 

ςφγχρονεσ είναι; 
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που 
γυμνάηεςαι ςε ότι αφορά το 

πόςο ςφγχρονεσ είναι; 
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που 
γυμνάηεςαι ςε ότι αφορά το 
πόςο εξοπλιςμζνεσ είναι από 

ακλθτικά όργανα και 
βοθκθτικά μζςα γφμναςθσ; 
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που 
γυμνάηεςαι ςε ότι αφορά το 
πόςο εξοπλιςμζνεσ είναι από 

ακλθτικά όργανα και βοθκθτικά 
μζςα γφμναςθσ; 
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Σο 60% των παιδιϊν του ςχολείου μασ που κεωρείται αυτό με τισ περιςςότερεσ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν Πάτρα τισ κεωρεί παρωχθμζνεσ  

  

Οι μιςοί μακθτζσ-τριεσ κεωροφν ότι δεν είναι οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου 

ικανοποιθτικά εξοπλιςμζνεσ με ακλθτικά όργανα και βοθκθτικά μζςα γφμναςθσ 
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του 
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πόςο ςφγχρονεσ είναι;  
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ του ςχολείου ςου ςε 
ότι αφορά το πόςο ςφγχρονεσ είναι;  
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Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του 
ςχολείου ςου ςε ότι αφορά το 
πόςο εξοπλιςμζνεσ είναι από 

ακλθτικά όργανα και βοθκθτικά 
μζςα γφμναςθσ; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλου                                          
13% 

  λίγο           
31% 

αρκετά                   
49% 

πολφ      
7% 

Πϊσ κα χαρακτιριηεσ τισ 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του 
ςχολείου ςου ςε ότι αφορά 
το πόςο εξοπλιςμζνεσ είναι 
από ακλθτικά όργανα και 

βοθκθτικά μζςα γφμναςθσ; 
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Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των παιδιϊν πιςτεφει ότι θ πόλισ μασ ζχει ανάγκθ από 

εκςυγχρονιςμό των ακλθτικϊν τθσ υποδομϊν 

  

3 ςτα 4 παιδιά πιςτεφουν ότι λείπουν ακλθτικζσ υποδομζσ για κάποια ακλιματα ςτθν  πόλθ μασ 

  λίγο           
9% 

αρκετά                   
24% 

πολφ      
51% 

πάρα 
πολφ 
16% 

Θεωρείσ ότι θ πόλθ μασ ζχει 
ανάγκθ από εκςυγχρονιςμό 

των ακλθτικϊν τθσ 
υποδομϊν; 
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Θεωρείσ ότι θ πόλθ μασ ζχει 
ανάγκθ από εκςυγχρονιςμό 

των ακλθτικϊν τθσ 
υποδομϊν; 

Καθόλου                                          
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Πιςτεφεισ ότι λείπει θ 
ακλθτικι υποδομι για 
κάποιο άκλθμα και κα 
πρζπει να γίνει ςτθν 

πόλθ μασ;  
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27% 

Πιςτεφεισ ότι λείπει θ 
ακλθτικι υποδομι για 
κάποιο άκλθμα και κα 

πρζπει να γίνει ςτθν πόλθ 
μασ;  

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 



 

Ποςοςτό μικρότερο του 10% πιςτεφει ότι ςτα ΑΜΕΑ προςφζρονται ςτθν πόλθ μασ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ για τα ακλιματα τουσ ςτισ οποίεσ μποροφν να ζχουν εφκολθ 

πρόςβαςθ 

   

Σο 70% των παιδιϊν δεν κζλει ςτο μζλλον να αςχολθκεί επαγγελματικά με το άκλθμα 

που αςχολείται τϊρα 
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4% 

Πιςτεφεισ ότι ςτα ΑΜΕΑ 
προςφζρονται ςτθν πόλθ μασ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ για τα 
ακλιματα τουσ ςτισ οποίεσ 
μποροφν να ζχουν εφκολθ 

πρόςβαςθ; 
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Πιςτεφεισ ότι ςτα ΑΜΕΑ 
προςφζρονται ςτθν πόλθ μασ 

ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ για τα 
ακλιματα τουσ ςτισ οποίεσ 
μποροφν να ζχουν εφκολθ 

πρόςβαςθ; 
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32% 
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Θα ικελεσ να 
αςχολθκείσ ςτο μζλλον 

επαγγελματικά με το 
άκλθμα που αςχολείςαι 

ςιμερα; 
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ΌΧΙ 
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69% 

Θα ικελεσ να αςχολθκείσ 
ςτο μζλλον 

επαγγελματικά με το 
άκλθμα που αςχολείςαι 

ςιμερα; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 



     

Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των παιδιϊν είναι ικανοποιθμζνθ από τθν κατάρτιςθ των 

προπονθτϊν τουσ. 

  

90% και πλζον γνωρίηει τισ ςυνζπειεσ του ντόπινγκ ςτθν υγεία των ακλθτϊν 
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Πόςο ενθμερωμζνο κα 
χαρακτιριηεσ τον προπονθτι 

ςου ςε ότι αφορά τθν 
επαγγελματικι του κατάρτιςθ 
και τισ ςφγχρονεσ γνϊςεισ του 

για το άκλθμα που ςε προπονεί; 
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Πόςο ενθμερωμζνο κα 
χαρακτιριηεσ τον προπονθτι 

ςου ςε ότι αφορά τθν 
επαγγελματικι του κατάρτιςθ 
και τισ ςφγχρονεσ γνϊςεισ του 

για το άκλθμα που ςε προπονεί; 
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  λίγο           
9% 
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29% πολφ      

27% 

πάρα 
πολφ 
35% 

Γνωρίηεισ τισ ςυνζπειεσ 
του ντόπινγκ ςτουσ 

ακλθτζσ ςε ότι αφορά 
τθν υγεία τουσ; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 

  λίγο           
2% αρκετά                   

11% 

πολφ      
58% 

πάρα 
πολφ 
29% 

Γνωρίηεισ τισ ςυνζπειεσ του 
ντόπινγκ ςτουσ ακλθτζσ ςε 
ότι αφορά τθν υγεία τουσ; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 



  

9 ςτα 10 παιδιά πιςτεφουν ότι είναι ακζμιτο να κερδίςει κάποιοσ ντοπαριςμζνοσ  

 

Οι μιςοί μακθτζσ-τριεσ δεν είναι καλά ενθμερωμζνοι για τισ νομικζσ ςυνζπειεσ που ζχει 

κάποιοσ ακλθτισ όταν πιαςτεί ντοπαριςμζνοσ 

Καθό
λου                                         
84% 

  λίγο           
7% 

αρκετά                   
7% 

πάρα  
πολφ 
2% 

Θεωρείσ κεμιτό για κάποιον 
ακλθτι να ντοπαριςτεί για να 

νικιςει ςε ζναν αγϊνα; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 

Καθό
λου                                         
84% 

  λίγο           
9% 

αρκετά                   
5% 

πάρα  
πολφ 
2% 

Θεωρείσ κεμιτό για 
κάποιον ακλθτι να 

ντοπαριςτεί για να νικιςει 
ςε ζναν αγϊνα; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλο
υ                                          

4% 
  λίγο           
24% 

αρκετά                   
27% 

πολφ      
27% 

πάρα  
πολφ 
13% 

Γνωρίηεισ τισ νομικζσ 
ςυνζπειεσ για ζναν 
ακλθτι αν πιαςτεί 

ντοπαριςμζνοσ ςιμερα; 

Καθόλο
υ                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλ
ου                                         

11%   λίγο           
25% αρκετά                   

24% 

πολφ      
27% 

πάρα  
πολφ 
13% 

Γνωρίηεισ τισ νομικζσ 
ςυνζπειεσ για ζναν 
ακλθτι αν πιαςτεί 

ντοπαριςμζνοσ ςιμερα; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 



 

Οι μιςοί μακθτζσ-τριεσ γνωρίηουν τι ζκαναν ςτουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ αρχαιότθτασ 

όταν ζπιαναν κάποιον που προςπακοφςε να νικιςει με δόλο 

 

Σα ¾ των παιδιϊν πιςτεφουν πωσ οι ςθμερινοί ακλθτζσ δεν είναι πιςτοί ςτα ιδανικά τθσ 

ευγενοφσ άμιλλασ και του ολυμπιςμοφ. 

Καθόλου                                          
18% 

  λίγο           
24% 

αρκετά                   
29% 

πολφ      
20% 

πάρα  
πολφ 
8% 

Γνωρίηεισ τισ ςυνζπειεσ για 
ζναν ακλθτι αν 

προςπακοφςε να νικιςει με 
δόλο ςτουσ Ολυμπιακοφσ 
αγϊνεσ ςτθν αρχαιότθτα; 

Καθόλο
υ                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλου                                          
13% 

  λίγο           
31% 

αρκετά                   
22% 

πολφ      
25% 

πάρα  
πολφ 
8% 

Γνωρίηεισ τισ ςυνζπειεσ για 
ζναν ακλθτι αν 

προςπακοφςε να νικιςει με 
δόλο ςτουσ Ολυμπιακοφσ 
αγϊνεσ ςτθν αρχαιότθτα; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλο
υ                                          

16% 

  λίγο           
53% 

αρκετά                   
31% 

Πιςτεφεισ πωσ οι ςθμερινοί 
ακλθτζσ αγωνίηονται πιςτοί ςτα 
ιδανικά τθσ ευγενοφσ άμιλλασ 

και του ολυμπιςμοφ; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλου                                          
16% 

  λίγο           
61% 

αρκετά                   
18% 

πολφ      
5% 

Πιςτεφεισ πωσ οι ςθμερινοί 
ακλθτζσ αγωνίηονται πιςτοί ςτα 

ιδανικά τθσ ευγενοφσ άμιλλασ και 
του ολυμπιςμοφ; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 



 

Οι υψθλζσ οικονομικζσ από ςυμβόλαια δεν κεωροφνται υγιι κίνθτρα εναςχόλθςθσ με 

τον ακλθτιςμό για τα ¾ περίπου των παιδιϊν  

 

9 ςτα 10 παιδιά πιςτεφουν πωσ θ πολιτεία είναι αναποτελεςματικι ςτθν εξάλειψθ 

φαινομζνων διαφκοράσ ςτον ακλθτιςμό τα τελευταία 10 χρόνια 

Καθόλου                                          
71% 

  λίγο           
20% 

αρκετά                   
9% 

Σο ςτοίχθμα, τα υπζρογκα 
επαγγελματικά χρθματικά 

ςυμβόλαια αποτελοφν κατά τθ 
γνϊμθ ςου υγιι κίνθτρα για 
τθν εναςχόλθςθ του παιδιοφ 

με τον ακλθτιςμό; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα 
πολφ 

Καθόλου                                          
29% 

  λίγο           
42% 

αρκετά                   
20% 

πολφ      
7% 

πάρα  
πολφ 
2% 

Σο ςτοίχθμα, τα υπζρογκα 
επαγγελματικά χρθματικά 

ςυμβόλαια αποτελοφν κατά τθ 
γνϊμθ ςου υγιι κίνθτρα για τθν 
εναςχόλθςθ του παιδιοφ με τον 

ακλθτιςμό; 

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 

Καθόλου                                          
36% 

  λίγο           
53% 

αρκετά                   
7% 

πολφ      
4% 

Είναι κατά τθ γνϊμθ ςου θ 
πολιτεία αποτελεςματικι ςτισ 

προςπάκειεσ τθσ για τθν 
εξάλειψθ των φαινομζνων τθσ 
διαφκοράσ ςτον ακλθτιςμό τα 

τελευταία 10 χρόνια;  

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 

Καθόλου                                          
42% 

  λίγο           
45% 

αρκετά                   
13% 

Είναι κατά τθ γνϊμθ ςου θ 
πολιτεία αποτελεςματικι ςτισ 

προςπάκειεσ τθσ για τθν εξάλειψθ 
των φαινομζνων τθσ διαφκοράσ 
ςτον ακλθτιςμό τα τελευταία 10 

χρόνια;  

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 



 

9 ςτα 10 παιδιά πιςτεφουν πωσ θ πολιτεία είναι επίςθσ αναποτελεςματικι και ςτθν 

εξάλειψθ των φαινομζνων τθσ βίασ ςτον ακλθτιςμό τα τελευταία 10 χρόνια. 

  

Καθόλου                                          
31% 

  λίγο           
56% 

αρκετά                   
11% 

πολφ      
2% 

Είναι κατά τθ γνϊμθ ςου θ 
πολιτεία αποτελεςματικι ςτισ 

προςπάκειεσ τθσ για τθν 
εξάλειψθ των φαινομζνων τθσ 

βίασ ςτον ακλθτιςμό τα 
τελευταία 10 χρόνια;  

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 

Καθόλου                                          
36% 

  λίγο           
44% 

αρκετά                   
18% 

πολφ      
2% 

Είναι κατά τθ γνϊμθ ςου θ 
πολιτεία αποτελεςματικι ςτισ 

προςπάκειεσ τθσ για τθν 
εξάλειψθ των φαινομζνων τθσ 

βίασ ςτον ακλθτιςμό τα 
τελευταία 10 χρόνια;  

Καθόλου                                          

  λίγο           

αρκετά                   

πολφ      

πάρα πολφ 



Προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του ακλθτιςμοφ που ζκαναν τα παιδιά ςτθν ερϊτθςθ: 

Γράψε τισ προτάςεισ που θα ήθελεσ να κάνεισ για τη βελτίωςη του αθλητιςμοφ ςε οποιοδήποτε από τουσ 

τομείσ (ςωματειακόσ αθλητιςμόσ, αθλητικζσ υποδομζσ, νομικό πλαίςιο που διζπει τον αθλητιςμό, βία ςτα 

γήπεδα, διαφθορά, ντόπινγκ και χρηματιςμόσ ςτον αθλητιςμό): 

ΚΟΡΙΣΙΑ 

 

   

7 
6 

12 

4 
3 3 

2 

0

2

4

6

8

10

12

14
Προτάςεισ για βελτίωςθ του ακλθτιςμοφ 



ΑΓΟΡΙΑ 

 

6 

3 

11 

14 

6 

5 

4 

3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Προτάςεισ για βελτίωςθ του ακλθτιςμοφ 


