ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Κωδικός καταγραφής:
Στοιχεία καταγραφέα:
Ονοματεπώνυμο……………………………
Κωδικός …………………………………………

…………………………………………………………………….
|__|__|__|

Ημερομηνία:

|__|__|__|__|2018

Ώρα:

|__|__|:|__|__|

Περιφερειακή Ενότητα:
Δήμος:
Τοποθεσία: (Ενεργοποίηση GPS)
Όνομα Δομής……………………
Ώρα που ολοκληρώθηκε το
ερωτηματολόγιο:
Αύξων αριθμός ερωτηματολογίου:

Από λίστα
Από λίστα
Αυτόματα

Από λίστα
|__|__|:|__|__|

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:
Καλησπέρα, είμαι ο/η ……………………………………………………….. από το……..……..
Μαζί με το Υπουργείο, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς κάνουμε μια έρευνα για
όσους δεν έχουν μια σταθερή και ασφαλή κατοικία για να μείνουν.
Θα ήθελα να σας υποβάλλω ορισμένες ερωτήσεις αν δεν έχετε αντίρρηση.
Όσα μας πείτε θα είναι απολύτως εμπιστευτικά.
Μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε κάποιες ερωτήσεις ή να διακόψουμε αν δεν θέλετε να
συνεχίσουμε.
I.
II.

Διεύθυνση: Οδός…………………………….Αριθμός…………………… Περιοχή………. Όροφος…..
Χώρος διαμονής
Υποστηριζόμενο διαμέρισμα, ενοικιαζόμενο ………………...…...1
Υποστηριζόμενο διαμέρισμα, ιδιόκτητο……………….……………...2
Υποστηριζόμενο διαμέρισμα, δωρεάν παραχώρηση………...…3

III.

Ποιος ο συνολικός αριθμός μελών του νοικοκυριού στο διαμέρισμα;

|__|__|

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ :…..( Δ1, Μ1, Μ2, Μ3….Μ10)

Εφόσον ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού ξεπερνάει το 1 άτομο το ερωτηματολόγιο
συμπληρώνεται για κάθε μέλος του νοικοκυριού χωριστά .Ο δικαιούχος φέρει τον κωδικό
Δ1 και τα υπόλοιπα μέλη τον κωδικό Μ1, Μ2.Μ3 κλπ. Δηλαδή, μετά τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ανάλογα με τον αριθμό που θα

δηλωθεί εδώ, ο καταγραφέας να επιστρέφει στην αρχή νέου ερωτηματολογίου (πιθανώς
έχοντας προ-συμπληρωμένο τον κωδικό του ερωτώμενου)
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

IV.
•
•
•
•
•
V.

Άγαμος / η …………………………………………………………………………..1
Έγγαμος / η ή με σύμφωνο συμβίωσης ……………….……………..2
Σε διάσταση…………………………………………………………………………3
Χήρος / α ………………………………………………………………………..…..4
Διαζευγμένος / η ………………………………………………………………..5
Έχετε παιδιά, εάν ναι, πόσα ;

•
•

Όχι…………………………………………………………………………………………1
Ναι …………………………………………........................................…...2
Αριθμός παιδιών ……………………..……………….….….. |__|__|
Πόσα Διαμένουν μαζί σας;……………………..….…….. |__|__|
Πόσα από αυτά είναι ανήλικα;….……………….…..…|__|__|
• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………….3

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Στοιχεία ατόμου
1.1 Ποια είναι η ημερομηνία γέννησης σας;
•

Έτος |__|__||__|__|

1.2 Φύλο Ερωτώμενου μέλους
Άνδρας ……..
Γυναίκα………...

1.3 Ποια είναι η υπηκοότητά σας;
• Ελληνική………………………………………………….. ………………………………1
• Άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ........................................... 2
Να προσδιοριστεί για Μ1: …............................................................3
• Άλλης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.......................................... 4
• Χωρίς ιθαγένεια……………………………………………………………………………5
• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………….6

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Το επόμενο ερώτημα συμπληρώνεται για όσους δεν δηλώσουν Ελληνική
Ιθαγένεια.
1.4 Από πότε βρίσκεστε στην Ελλάδα;
Έτος|__|__||__|__|
Μήνας |__|__|

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ, εφόσον ο ερωτώμενος δεν είναι Έλληνας/δα συμπληρώστε,
χωρίς να ρωτήσετε, τη γλώσσα χρησιμοποιήσατε για να επικοινωνήσετε μαζί τους καθώς και το
επίπεδο ομιλίας της ελληνικής γλώσσας.
1.4.1

Γλώσσα επικοινωνίας με ερωτώμενο :

1.4.2
-

Επίπεδο ομιλίας ελληνικής γλώσσας
Πολύ καλό……………………………………………………………………………..1
Αρκετά καλό, μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του …………………1
Όχι καλό, δυσκολεύεσαι αρκετά να συνεννοηθείς μαζί του.... 1
Όχι καλό, δυσκολεύεσαι πολύ να συνεννοηθείς μαζί του …....1
Δεν μιλάει καθόλου ελληνικά ....……………..……………………………. 1

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Έλλειψη Στέγης
2.1 Μένετε πρώτη φορά σε δομές φιλοξενίας;
• Ναι …………………………………………...........................................……… 1
• Όχι ………………….....................................................................……… 2
2.2 Για πόσο διάστημα μένετε συνολικά στη δομές φιλοξενίας (αυτή τη φορά);
Έτη |__|__|
Μήνες |__|__|
• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………….

2.3 Που κατοικούσατε πριν μείνετε σε δομή φιλοξενίας αυτή τη φορά;
• Σε δικό μου σπίτι………………………..……………………………….………….….1
• Σε σπίτι που νοίκιαζα………………………………………………………………….2
• Σε σπίτι μελών της οικογένειάς μου………………………..………………….3
• Σε σπίτι φίλων ………………………..………………………………….…………..…..4
• Σε προνοιακή δομή/ ίδρυμα………………………………………………………..5
• Σε Ψυχιατρείο/ Δομή Ψυχικής Υγείας……………………………………..…. 6
• Σε σωφρονιστικό ίδρυμα …………..………………………………….…………….7
• Σε κέντρο υποδοχής/ κράτησης για μετανάστες………………………...8
• Σε ξενώνα/ δομή φιλοξενίας……………………………………………………… 9
• Δεν ξέρω/Δεν απαντώ ………………………………………………………………..10

2.4 Ποιος είναι ο λόγος που αναγκαστήκατε να μείνετε σε δομή φιλοξενίας αυτή τη φορά;
(Δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις)
• Οικογενειακά προβλήματα …………..………………………………………………...1
• Προβλήματα Υγείας…………..………………………………………………………………2
• Οικονομικά προβλήματα …………..……………………………………………………..3
• Ανεργία …………..………………………………………………………………………………..4
• Έξωση από ενοικιαζόμενη κατοικία ……….……………………….………………..5
• Απώλεια ιδιόκτητης κατοικίας …………..…………….……………………………….6

•
•
•

•

Αποφυλάκιση ………………………………………………………………………….………..7
Λήξη παραμονής σε ίδρυμα υγείας/ πρόνοιας/ ξενώνα …………..………8
Κακές συνθήκες εκεί που ήμουν πριν……………………………………………….9
+εν ξέρω/Δεν απαντώ………………………………………………………………………10

2.5 Χρησιμοποιείτε κάποια άλλη υπηρεσία για αστέγους/ άπορους εκτός από την παρούσα
(Δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις);
• Κέντρο Ημέρας ……………………………………………………………………….……1
• Υπνωτήριο ……………………………………………………………………………….…..2
• Ξενώνα …………………………………………………………………………………….….3
• Συσσίτιο/ Κουζίνα…………………………………………………………….……….….4
• Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ…………………………………………………………..…5

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Εκπαίδευση, εργασία, εισόδημα
3.1 Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει; (συμπληρώνεται
για όλους τους ενήλικες)
• Δεν παρακολούθησα ποτέ καμία βαθμίδα εκπαίδευσης ………..1
• Μερικές τάξεις δημοτικού ……………………………………………………...2
• Δημοτικό…………………………………………………………………………………..3
• Γυμνάσιο (τριτάξιο), Επαγγελματική Σχολή, (ΕΠΑΣ), Τεχνική
Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ), Τεχνικό επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) (α’ ή β’ κύκλου) …..…………………………………………4
• Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), ΤΕΛ, Γενικό Λύκειο, Εξατάξιο
Γυμνάσιο κλπ. ………………………………………………………………….…….5
• Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ, ΙΙΕΚ), κολλέγιο διάρκειας μέχρι δύο έτη…………………….6
• Κολλέγιο διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών, Ανώτερες
σχολές τριετούς διάρκειας (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Κατάρτισης, Σχολή Ξεναγών, κλπ.)…………………...........…………...7
• ΑΤΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ …….…………………………………….……….....8
• ΑΕΙ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Στρατιωτικές Σχολές , λοιπές ανώτατες
σχολές………………………………………….………………………………….….....9
• Μεταπτυχιακά ……………………………………………...…………………….......10
• Διδακτορικό ………………………………………………………..……………… 11
• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………….12

3.2 Ποια είναι σήμερα η εργασιακή σας κατάσταση ή η ενασχόλησή σας; (συμπληρώνεται για
όλα τα μέλη του νοικοκυριού που είναι 15 ετών και άνω)
• Εργαζόμενος /η …………..……………..…………………………………………...1
• Άνεργος /η ………………………………..................……………….…………....2
• Συνταξιούχος ………………………………..................…………….…………...3
• Με μόνιμη αναπηρία ……………………………………………………………..…4
• Άλλη περίπτωση. ……….……………….……………………………………………..5

•

Δηλαδή ……….……………………………………………..………………..……..
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ…………………………………………………….6

3.2.1 Για όσους αναφέρουν ότι είναι εργαζόμενοι. Να ερωτηθεί:
Εργάζεστε;
ΟΧΙ Δεν εργάζομαι………………………1
ΝΑΙ σπάνια…………………………………2
ΝΑΙ ορισμένες φορές……………….. 3
ΝΑΙ Πάντα……………………………….. 4
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ………….5

3.3 Έχετε κάποιο εισόδημα (εκτός από τρέχουσα εργασία); (συμπληρώνεται για όλους όσους
είναι 15 ετών και άνω)
• Ναι ………………………………..……………..…………………………………1
• Όχι ……………..……………………………..................……………………2
• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………….3

3.3.1

AN ναι, από πού προέρχεται; (πολλαπλές απαντήσεις)

Προηγούμενη αποταμίευση ………………………………………………1
Δάνειο από τράπεζα ………………………………………………………….2
Σύνταξη ………………………………………………………………………………3
Χρηματική βοήθεια από συγγενείς/ φίλους……………………….4
Χρηματική βοήθεια από φιλανθρωπία (ΜΚΟ, Εκκλησία)…. 5
Επαιτεία- ζητάω χρηματική βοήθεια στο δρόμο…………………6
Εθελοντική εργασία……………………………………………………………7
Λαμβάνω κάποιο Επίδομα …………………………………………………8
Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………………………….9

3.3.2 Μπορείτε να μας πείτε ποιο επίδομα;
• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα…………….. ……………………1
• Επίδομα αναπηρίας…………………………………………………….2
• Οικογενειακό επίδομα…………………………………………………3
• Άλλο (προσδιορίστε)………………………………………………… 4
o ………………………………………………….
o ………………………………………………….
o ………………………………………………….
• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………….5

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΚΥΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΙΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΙΙΙ.) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ (Δ1, Μ1,Μ2….Μ10)

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

