
 

 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ  

Κωδικός καταγραφής:  
 

 

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

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

Ημερομηνία: 
 

|__|__|__|__|2018 
 

Ώρα:  
 

|__|__|:|__|__| 
 

Περιφερειακή Ενότητα: 
Δήμος:  

Από λίστα 
Από λίστα 

Τοποθεσία: (Ενεργοποίηση GPS) 
Όνομα Δομής ……………………  

 
Αυτόματα 

Ώρα που ολοκληρώθηκε το 
ερωτηματολόγιο: 

|__|__|:|__|__| 
 

 

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. Μήπως έχετε ήδη απαντήσει σε παρόμοιο ερωτηματολόγιο σήμερα ή τις 

προηγούμενες (ανάλογα με τη μέρα καταγραφής στο δρόμο)……. μέρες; 

• Ναι ………………………………………………………………………………………………  1→ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

Πότε και που καταγραφήκατε; 

Γράφουμε την απάντηση………………………………………………………….. Ερ. 1.1, 1.2, 1.3 

• Όχι ………………………………………………………………………………………………  2 
 

II. Έχετε λίγο χρόνο να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις;  

 

• Ναι, έχω λίγο χρόνο …………………………………………………………………… 2→Ερ. 4  

• Όχι, δεν θέλω να απαντήσω ……………………………………………………… 3→ΦΟΡΜΑ 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 



 

 

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 συμπληρώνετε 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 |__|__||__|__| 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………………………. 
 

 

  

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 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ…………………………………………………………..3 
 

 
2.2  Για πόσο διάστημα μένετε συνολικά στο δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας (αυτή τη 

φορά);  
 
Έτη       |__|__| 
Μήνες |__|__|   

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………………………. 
 

 
2.4 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 

• Τίποτα από τα παραπάνω…………………………………………………………….10 

• Δεν ξέρω/Δεν απαντώ……………………………………………………………….….11 
 

2.5  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 

• Τίποτα από τα παραπάνω……………………………………..……………………………10 

• Δεν ξέρω/Δεν απαντώ………………………………………………………………….…….11 
 
 

2.6 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 

• 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 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………….…….4 

 

 

2.9  Από πότε βρίσκεστε στην Ελλάδα; 

 

Μήνας |__|__|  

Έτος      |__|__|  

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………………………. 
 

 

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 :  
 

2.10.1  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 

 

  



 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Συμπληρωματικά Στοιχεία που συμπληρώνονται για 
όσους αστέγους βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας (ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΦΠ) 
 

3.1 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

• Άγαμος / η …………………………………………………………………………..1 

• Έγγαμος / η ή με σύμφωνο συμβίωσης ……………….……………..2 

• Σε διάσταση…………………………………………………………………………3 

• Χήρος / α ………………………………………………………………………..…..4 

• Διαζευγμένος / η  ………………………………………………………………..5 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………….………………………………….6 
 

 

3.2 Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει;  

• Δεν παρακολούθησα ποτέ καμία βαθμίδα εκπαίδευσης  ………. 1 

• Μερικές τάξεις δημοτικού  ……………………………………………………... 2 

• Δημοτικό………………………………………………………………………………….. 3 

• Γυμνάσιο (τριτάξιο),  Επαγγελματική Σχολή,  (ΕΠΑΣ), Τεχνική  
      Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ), Τεχνικό επαγγελματικό Εκπαι- 
δευτήριο (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 
 

3.3 Ποια είναι σήμερα η εργασιακή σας κατάσταση  ή η ενασχόλησή σας;   

•  Εργαζόμενος /η  …………..……………..………………………………………….. 1→3.3.1 

•  Άνεργος /η ………………………………..................……………….………….. 2 

•  Συνταξιούχος ………………………………..................…………….…………. 3     →3.4 

•  Με μόνιμη αναπηρία ……………………………………………………………… 4 

•  Άλλη περίπτωση. Δηλαδή  ……….…………………………………………….. 5 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ…………………………………………………….…………….6 
 

Για όσους αναφέρουν ότι είναι εργαζόμενοι. Να ερωτηθεί: 
3.3.1. Εργάζεστε; 

ΟΧΙ Δεν εργάζομαι                     1  
Ναι σπάνια                                  2 
Ναι ορισμένες φορές                 3 
Ναι Πάντα                                     4 
Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ……….5 

 



 

 

 
 
   3.3.2 Με τι σχέση εργασίας εργάζεστε συνήθως; 

Με γραπτή σύμβαση έργου ή εργασίας…………………………………………………..……….….1 
Με προφορική  συμφωνία έργου ( να ολοκληρωθεί ένα έργο)…………………….…..... 2 
Με προφορική συμφωνία για εργασία ορισμένου χρόνου (αμοιβή με βάση ώρες 
που θα εργαστώ)....................................................................................................... 3 

              Εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος …………………………………………………….….……..…..4 
Άλλο/τι;…………………………………………. …………………………………………………………..….….…5 

Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ…………………………………………………………………………………….6 
 
 

3.3.3. Είστε ασφαλισμένος όταν εργάζεστε; 
ΝΑΙ σπάνια………………………………………………………………………………………………………….1 

Ναι ορισμένες φορές ………………………………………………………………………………..……….2 
ΟΧΙ ………………………………………………………………………………………………………………………3 

              Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………….….……………………….4 

 
 

 
3.4 Έχετε κάποιο εισόδημα (εκτός από τρέχουσα εργασία);  

• Ναι ………………………………..……………..………………………………………… 1 

• Όχι ……………..……………………………..................…………………………… 2 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………….……………………….3 
 

 

3.4.1 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 

 Τίποτα από τα παραπάνω. ………………………………………………………….…….....9 

   Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ…………………………………………………………..………….10 

 

 

Μπορείτε να μας πείτε ποιο επίδομα;………………………..……….. 

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα……………..… 1 

• Επίδομα αναπηρίας………………………………….2 

• Οικογενειακό επίδομα………………………………3 

• Άλλο (προσδιορίστε)…………………………………. 4 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………………..……….5 

 



 

 

 

 

3.4.2. Λαμβάνατε πριν κάποιο επίδομα που διακόπηκε: 
ΝΑΙ (Ποιο επίδομα;)…………………………………………………1 
ΟΧΙ……………………………………………………………………..…….2 

Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………..……….3 

 
Αν ΝΑΙ πότε διακόπηκε το επίδομα;    
Ημερομηνία……………….|__|__| 
Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………… 

 

3.5 Έχετε ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη; 

• Ναι ………………………………………….................................................... 1 

• Όχι …………………............................................................................. 2 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ…………………………………………………..……….3 
 

3.6 Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας;                    

• Πολύ καλή.................................................................................... 1 

• Καλή............................................................................................. 2 

• Μέτρια .........................................................................................  3 

• Κακή ................................................................................  4 

• Πολύ κακή .......................................................................  5 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………..……….6 
 
3.7 Έχετε κάποια αναπηρία κινητική ή άλλη;     

• Ναι......................................................................................  1 

• Όχι..................................................................................... 2 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ………………………………………………..……….3 
 

3.8.1 Διαθέτετε κάποιο επίσημο έγγραφο που να την πιστοποιεί;  
ΝΑΙ…………………………………..1 
ΟΧΙ……………………………………2 

Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……3 
 

3.8 Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή κάποια χρόνια πάθηση;  

(Χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση θεωρείται το πρόβλημα ή η 
πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 μήνες με 
ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.)  

• Ναι........................................................................................... 1 

• Όχι............................................................................................ 2 

• Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………………….3 
 
ΑΝ ΝΑΙ Θέλετε να μας πείτε ποιο πρόβλημα;……………….….. 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σημειώνουμε ότι μας πει  στην ακόλουθη λίστα προβλημάτων χωρίς 
να τα αναφέρουμε. 

 

• Ιό της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας(HIV-Human 
Immunodeficiency Virus)- AIDS...................................................... 1 

• Ηπατίτιδα ................................................................................ 2 



 

 

• Φυματίωση .............................................................................  3 

• Σύφιλη ……............................................................................... 4 

• Ελονοσία …................................................................................ 5 

• Άλλο, σημειώστε :   6 
                 Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………………….….7 

3.9 Κάθε πότε καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά;  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σημειώνουμε ότι μας πει επιλέγοντας από την παρακάτω λίστα χωρίς 

να τα διαβάσουμε. 

  

• Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά……………………….……. 1  

• 5 έως 6 ημέρες την εβδομάδα…………………………………… 2  

• 3 έως 4 ημέρες την εβδομάδα…………………………………… 3  

• 1 έως 2 ημέρες την εβδομάδα …………………………………… 4  

• 2 έως 3 ημέρες το μήνα ……….…………..………………………… 5  

• Μία φορά το μήνα……………………………………………………… 6  

• Λιγότερο από μία φορά το μήνα………………………………… 7  

• Ποτέ κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καθώς δεν  
 καταναλώνω πλέον αλκοόλ …………………………………….… 8  

• Ποτέ ή μόνο μερικές γουλιές ή δοκιμές σε ολόκληρη  
 τη ζωή μου ……………………………………………………………….… 9  

 

Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………………..……….10 

 

 
3.10  Στο διάστημα που είστε άστεγος έχετε αντιμετωπίσει κάποιο από τα 

ακόλουθα (πολλαπλή απάντηση): 
Κλοπή/ληστεία……………………………………………………..….…….1 
Επίθεση/ σωματική βία……………………….…………………..……..2 
Σεξουαλική παρενόχληση/ κακοποίηση…………………..…....3 

Εκβιασμό………………………………………….………………….….……...4 

Τίποτα από τα παραπάνω……………………………………………..5 

Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………..……….6 

 

 

3.11 Αντιμετωπίζετε δυσκολίες για κάποιο από τα ακόλουθα; 
 

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 

Ποτέ Μερικές 
φορές 

Συχνά Καθημερινά 

1.Χώρο ξεκούρασης-
ανάπαυσης/ στη 
διάρκεια της ημέρας  
 

    

2.Αποθήκευση/ κάπου 
να αφήσω τα πράγματα 
μου 
 

    

3.Ντους/Πλύσιμο/     



 

 

Προϊόντα υγιεινής 
 

4.Σίτιση/ Νερό 
 

    

5.Να προμηθευτώ 
φάρμακα 
 

    

6.Πρώτες βοήθειες/ 
Νοσοκομείο 
 

    

7. Προστασία για την 
προσωπική μου 
ασφάλεια ή των 
παιδιών μου 
 

    

 

             Δεν γνωρίζω /δεν απαντώ……………………………………………………………..………. 

                              

 
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. 

 

3.12 Γλώσσα επικοινωνίας με ερωτώμενο :  
3.12.1  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 

 

 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΦΠ) (για όσους 
συναντήσαμε σε δομές υποστήριξης που δεν είναι δομές φιλοξενίας 
π.χ. συσσίτια ή κέντρα ημερήσιας φροντίδας) 

1. Σημειώστε γιατί χρησιμοποιείτε την φόρμα καταγραφής με παρατήρηση 

□ Άρνηση από το/τα άτομο/α  

□ Γλωσσικό πρόβλημα-αδυναμία επικοινωνίας στα ελληνικά 

□ Άλλο πρόβλημα επικοινωνίας (π.χ. ψυχική πάθηση) 

□ Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 



 

 

□ Άλλο/Τι;………………………………………….......................... 
 

 

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.   

□ Σωματική αναπηρία 

□ Χρήση ουσιών 

□ Ψυχικό νόσημα 

□ Χωρίς κανένα πρόβλημα από τα παραπάνω 
 

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

□ Μόνος  

□ Μαζί με άλλους 

 

6. Ανοιχτό πεδίο για παρατηρήσεις 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 


