ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
Κωδικός καταγραφής:

Αυτόματη εμφάνιση

Στοιχεία καταγραφέα:
Ονοματεπώνυμο……………………………
Κωδικός …………………………………………

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

Ημερομηνία:

|__|__|__|__|2018

Ώρα:

|__|__|:|__|__|

Περιφερειακή Ενότητα:
Δήμος:
Τοποθεσία: (Ενεργοποίηση GPS)
Όνομα Δρόμου …………………… Αριθμός………
Περιγραφή χώρου (π.χ. παγκάκι, στοά,
είσοδος πολυκατοικίας):

Από λίστα
Από λίστα

Αριθμός ατόμων που διαμένουν μαζί:

|__|__|__|

Αυτόματα
Εδώ ανοίγουν οι επιλογές της ερώτησης 4.

Ώρα που ολοκληρώθηκε το ερωτηματολόγιο: |__|__|:|__|__|
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ:
Καλησπέρα, είμαι ο/η ……………………………………………………….. από το Δήμο……..
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.

Έχετε απόψε κάποιο σπίτι για να κοιμηθείτε ή να σας φιλοξενήσουν με ασφάλεια;
ΝΑΙ……………………………………………………………………………..…..…→ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
ΟΧΙ ……………………………………………………………………………………………………. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ

II.
•

•

Μήπως έχετε ήδη απαντήσει σε παρόμοιο ερωτηματολόγιο σήμερα;
Ναι ……………………………………………………………………………………………… 1→ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Πότε και που καταγραφήκατε;
Γράφουμε την απάντηση………………………………………………………….. Ερ. 1.1, 1.2, 1.3
Όχι ……………………………………………………………………………………………… 2

III.

Έχετε λίγο χρόνο να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις;

•
•

Ναι, έχω λίγο χρόνο …………………………………………………………………… 2→Ερ. 4
Όχι, δεν θέλω να απαντήσω ……………………………………………………… 3→ΦΟΡΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

IV.

Πού θα μείνετε απόψε;

Στο ύπαιθρο, συγκεκριμένα:
•
•
•
•

Στο δρόμο (γέφυρα-πεζοδρόμιο-υπόστεγο)……………………………………………………… 1
Σε πάρκο-πλατεία (παγκάκι, πρόχειρο κιόσκι-σκηνή, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο)… 2
Σε εγκαταλειμμένο κτίριο……………………………………………………………………………………3
Τίποτα από τα παραπάνω……………………………………………………………………………..……4

Ή σε κλειστό χώρο, συγκεκριμένα:
•
Σε υπνωτήριο ……………………………………………………………………………..
•
Σε ξενώνα ……………………………………………………………………………………
•
Σε ξενοδοχείο (νοικιάζει δωμάτιο) ………………………………………………
•
Σε υποστηριζόμενο διαμέρισμα ………………………………………………….
•
Σε χώρο κράτησης (π.χ. αστυνομικό τμήμα), στο νοσοκομείο
(π.χ. στο Τμήμα επειγόντων περιστατικών), σε ίδρυμα ……………….
•
Σε κατάλυμα στο πλαίσιο προγράμματος απεξάρτησης ………………
• Τίποτα από τα παραπάνω……………………………………………………………..
V.

10
11
12
13
14
15
16

Θα περάσετε τη νύχτα μόνος ή με μαζί με κάποιον σύντροφο ή μέλος της
οικογένειας σας;
• Μόνος………………………………………………………………………………….……..……..1
• Με άλλους …………………………………………………………………………………..…….2

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Στοιχεία ατόμου
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Εάν ο ερευνώμενος έχει απαντήσει πως έχει συμπληρωθεί γι’ αυτόν
παρόμοιο ερωτηματολόγιο, την ίδια μέρα σε άλλο σημείο, ή άλλη μέρα εάν η συνέντευξη
γίνεται σε δομή να συμπληρωθούν για διασταύρωση τα ερωτήματα 1.1, 1.2 και 1.3 της
ενότητας Α και δεν συμπληρώνει τη ΦΠ(Φόρμα Παρατήρησης)
1.1 Ποιο είναι το μικρό σας όνομα και τα αρχικά του επωνύμου σας και του μικρού
ονόματος του πατέρα σας;
• Μικρό όνομα
• Αρχικό επωνύμου |__|
• Αρχικό ονόματος πατέρα |__|
1.2 Πότε Γεννηθήκατε;
•

Έτος |__|__||__|__|

1.3 Να σημειωθεί από τον ερευνητή το φύλο, χωρίς να ερωτηθεί εφόσον αυτό είναι
ευκρινές.
• Άνδρας ……………………………………………………………………………………….. 1
• Γυναίκα ……………………………………………………………………………………… 2
• Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ………………………………………………………….. 3

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Έλλειψη Στέγης
2.1 Μένετε πρώτη φορά στο δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας;
• Ναι …………………………………………...........................................……… 1
• Όχι ………………….....................................................................……… 2
2.2 Για πόσο διάστημα μένετε στο δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας (αυτή τη φορά);
Έτη
|__|__|
Μήνες |__|__|

2.4 Που κατοικούσατε πριν μείνετε άστεγος/άστεγη 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
Τίποτα από τα παραπάνω …………………….……………………………….……10
Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ ……………………………………………………….………11

2.5 Ποιος είναι ο λόγος που αναγκαστήκατε να μείνετε στο δρόμο ή σε δομές 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
Τίποτα από τα παραπάνω …………………………………………….…………………..10
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ ……………………………………………………………………...11

2.6 Χρησιμοποιείτε κάποια υπηρεσία για αστέγους/ άπορους (Δεκτές περισσότερες από
μία απαντήσεις);
• Κέντρο Ημέρας …………………………………………………………………………….1
• Υπνωτήριο ……………………………………………………………………………………2
• Ξενώνα ………………………………………………………………………………………..3
• Συσσίτιο/ Κουζίνα…………………………………….…………………………………..4
• Τίποτα από τα παραπάνω ……………………………..…………………………….5
• Δεν ξέρω/Δεν απαντώ ………………………………….………………………………6
2.7 Ποια είναι η υπηκοότητά σας;
(Δεκτές περισσότερες από μία απαντήσεις)
• Ελληνική ….........................................................................................1
• Άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .............................................2
Να προσδιοριστεί:
|__|__|__|
• Άλλης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης..........................................3
Να προσδιοριστεί:
|__|__|__|
• Χωρίς ιθαγένεια……………………………………………………………………………4

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τα επόμενα ερωτήματα 2.8 και 2.9 συμπληρώνονται για όσους δεν
δηλώσουν Ελληνική ιθαγένεια Οι υπόλοιποι συνεχίζουν με την ΕΝΟΤΗΤΑ Β.

2.8 Έχετε κάποια έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα;
ΟΧΙ………………………………….
ΝΑΙ………(Ποια συγκεκριμένα;)…………………………………
• Έχω άδεια παραμονής σε ισχύ......................................................... 1
• Δεν έχω άδεια παραμονής,…………………………………………................... 2
• Άλλο επίσημο έγγραφο/τι;……………………………………………………………. 3
2.9 Από πότε βρίσκεστε στην Ελλάδα;
Μήνας |__|__|
Έτος |__|__|
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παρακαλώ, για όσους ερευνώμενους δεν είναι Έλληνες συμπληρώστε,
χωρίς να ρωτήσετε, τη γλώσσα / τις γλώσσες που χρησιμοποιήσατε για να επικοινωνήσετε
μαζί τους καθώς και το επίπεδο ομιλίας της ελληνικής γλώσσας.

2.10 Γλώσσα επικοινωνίας με ερωτώμενο :
2.11 Γλώσσα άνετης επικοινωνίας του ερωτώμενου εκτός από την παραπάνω……………
2.12 Επίπεδο ομιλίας ελληνικής γλώσσας

-

Πολύ καλό……………………………………………………………………………..1
Αρκετά καλό, μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του …………………2
Όχι καλό, δυσκολεύεσαι αρκετά να συνεννοηθείς μαζί του....3
Όχι καλό, δυσκολεύεσαι πολύ να συνεννοηθείς μαζί του …....4
Δεν μιλάει καθόλου ελληνικά ....……………..…………………………….5

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΦΠ)
1. Σημειώστε γιατί χρησιμοποιείτε την φόρμα καταγραφής με παρατήρηση

□
□
□
□
□
□
□

Δεν μπορείτε να μπείτε στον χώρο διαμονής (οικόπεδο, ερείπιο κλπ.)
Δεν θέλετε να ξυπνήσετε άτομο/α που κοιμούνται
Έχετε καλύψει το δείγμα για την καταγραφή με ερωτηματολόγιο
Άρνηση από το/τα άτομο/α
Γλωσσικό πρόβλημα-αδυναμία επικοινωνίας στα ελληνικά
Άλλο πρόβλημα επικοινωνίας (π.χ. ψυχική πάθηση)
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

2. Σημειώστε κατ’ εκτίμηση την ηλικία του ατόμου που εντοπίζετε στο σημείο
καταγραφής.

□
□
□
□
□
□

κάτω από 18
18-29
30-44
45-59
60 και πάνω
Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3. Σημειώστε κατ’ εκτίμηση το φύλο του ατόμου που εντοπίζετε στο σημείο
καταγραφής.

□
□
□

Άνδρας
Γυναίκα
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

4. Σημειώστε κατ’ εκτίμηση την κατάσταση υγείας του ατόμου που εντοπίζετε στο
σημείο καταγραφής.

□
□
□
□
5.

Σωματική αναπηρία
Χρήση ουσιών
Ψυχικό νόσημα
Χωρίς κανένα πρόβλημα από τα παραπάνω

Παρατηρώντας το χώρο εκτιμήστε κατά πόσον η θέση διαμονής φαίνεται να είναι
μόνιμη

□
□
□

Εντελώς προσωρινή / για λίγες μόνον ώρες / δεν υπάρχουν αντικείμενα που να
παραπέμπουν σε πιο μόνιμο κατάλυμα.
Προσωρινή για μερικές μόνον ημέρες
Περισσότερο μόνιμη / υπάρχουν αντικείμενα που παραπέμπουν σε πιο μόνιμο
κατάλυμα.

6. Ο παρατηρούμενος (ή ερευνώμενος) άστεγος είναι μόνος ή μαζί με άλλους;

□ Μόνος
□ Μαζί με άλλους
7. Ανοιχτό πεδίο για παρατηρήσεις

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

