
 

                                                                                        

 

      ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                    

 

 

 
 

 

Έρευνα Θυματοποίησης  

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

                                                             

                      Πρόλογος  ….………………………………………........................................................   5 

Σελ. 

I. Εισαγωγή ……………………………………………………………………………..………………….…..   7 

1. Περίληψη και επεξηγηματικό σημείωμα ……………………….……………………..   7 

2. Ορισμοί ………………………………………………………………………………………………….. 9 

II. Ανάλυση των αποτελεσμάτων ..………………………………………………………………….  14 

A. Κυριότερα αποτελέσματα ……………………………………………………………………   14 

A1.  Απόψεις σχετικά με το έγκλημα…………………………………………………….   14 

A2.  Θυματοποίηση στο σύνολο .…………………………………………………………. 20 

A3.  Αδικήματα που σχετίζονται με τα οχήματα ..……………………………….. 28 

A4.  Αδικήματα κατά του νοικοκυριού….……………………………………………… 29 

A5.  Αδικήματα κατά του προσώπου …………………………………………………...   31 

A6.  Άλλα αδικήματα……………………………………………………………………………. 33 

A7.  Θυματοποίηση από άσκηση βίας .………………………………………………… 35 

A8.  Προφυλάξεις ασφαλείας    …………………………………………………………… 41 

B. Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων ..…………………………………….. 45 

B1. Θυματοποίηση από άσκηση βίας …………………………………………………. 45 

B1.1. Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο  …………….. 45 

B1.2. Λεπτομέρειες σχετικά με το πιο πρόσφατο περιστατικό  

βίας που έχει βιώσει ο ερωτώμενος ………………………………………… 57 

  B2.  Πολλαπλή θυματοποίηση…………………………………….………………………. 74 

Γ.    Δημογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώμενων………………………………………. 76 

III. Μεθοδολογία και οργάνωση της έρευνας ..………..………..…………………………. 78 

IV. Ερωτηματολόγιο έρευνας ………………………………..……………………………………….. 80 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα Έκθεση αναλύει τα αποτελέσματα της Έρευνας Θυματοποίησης που διενεργήθηκε 
από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2009, στις αστικές περιοχές 
της Λευκωσίας και της Λεμεσού, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 641 ενηλίκων ατόμων ηλικίας 18-
74 ετών.  Οι περίοδοι αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ήταν, κατά κύριο λόγο, οι 
τελευταίοι 12 μήνες πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης, παρόλο που ενσωματώθηκαν και 
άλλες περίοδοι αναφοράς στο ερωτηματολόγιο, ανάλογα με τον τύπο του αδικήματος που 
μελετούσαμε στην κάθε περίπτωση, όπως τα τελευταία πέντε χρόνια (πριν από την ημερομηνία 
της συνέντευξης), η χρονική περίοδος μετά τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου, κ.ά..  

Η έρευνα διενεργήθηκε σε πιλοτική βάση ταυτόχρονα και σε άλλα 16 κράτη μέλη της ΕΕ 
χρησιμοποιώντας ένα κοινό ερωτηματολόγιο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Δράσης 2006-2010 που αφορούσε την ανάπτυξη μιας περιεκτικής και συνεκτικής Ευρωπαϊκής 
στρατηγικής που θα μετρούσε το έγκλημα και την ποινική δικαιοσύνη.  Η εφαρμογή της πιλοτικής 
έρευνας περιελάμβανε τη μετάφραση και δοκιμαστική εξέταση μιας κοινής έρευνας 
θυματοποίησης. 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών από νοικοκυριά με στόχο να μελετηθεί η 
έκταση της θυματοποίησης που έχουν βιώσει άτομα και νοικοκυριά εξαιτίας κάποιου 
αδικήματος. Οι ερωτώμενοι που έλαβαν μέρος στην έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με περιστατικά 
θυματοποίησης που βίωσαν προσωπικά οι ίδιοι ή το νοικοκυριό τους, όσον αφορά αδικήματα 
κατά της περιουσίας (κλοπή αυτοκινήτου, κλοπή από αυτοκίνητο, κλοπή περιουσίας ή 
κακόβουλη ζημιά σε περιουσία, διάρρηξη, κλοπή κλπ.), άλλες μορφές θυματοποίησης 
(εξαπάτηση σε σχέση με αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, δωροδοκία, κλοπή ταυτότητας, κλπ.) και 
αδικήματα που αφορούν άσκηση βίας (σεξουαλική παρενόχληση, βία που διαπράχθηκε από 
αγνώστους, βία που διαπράχθηκε από γνωστούς του θύματος, καθώς και βία από παρών ή 
πρώην σύντροφο του θύματος). Αυτή ήταν η πρώτη φορά που διενεργήθηκε από τη Στατιστική 
Υπηρεσία μια έρευνα αυτού του τύπου και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία από 
προηγούμενα χρόνια.  

Η έκθεση ετοιμάστηκε από την κ. Γ. Ιωάννου του Τομέα Δημογραφίας, Κοινωνικών Στατιστικών 
και Τουρισμού, υπό την καθοδήγηση της κ. Δ. Κυριακίδου, προϊσταμένης του Τομέα.  

 

 

Γ. Χρ. Γεωργίου 
Διευθυντής 
Στατιστικής Υπηρεσίας 

Φεβρουάριος 2013 
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I. 

1. 

Εισαγωγή 

Η μελέτη παρουσιάζει εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την επικράτηση και τη συχνότητα της 
εμφάνισης των αδικημάτων που σχετίζονται με οχήματα, αδικήματα εναντίον του νοικοκυριού 
και αδικήματα κατά του προσώπου. Περαιτέρω, το ερωτηματολόγιο προνοούσε και μια 
ξεχωριστή και εκτεταμένη ενότητα σχετικά με περιστατικά άσκησης βίας που τυχόν να βίωσαν οι 
ερωτώμενοι.  

Περίληψη και επεξηγηματικό σημείωμα 

Ο όρος επικράτηση του εγκλήματος (crime prevalence), αναφέρεται στο ποσοστό των ατόμων (ή 
στόχων, όπως είναι π.χ. τα νοικοκυριά, οι περιουσίες ατόμων κλπ.) σε κάποια συγκεκριμένη 
περιοχή που βιώνουν θυματοποίηση.  Με τον όρο συχνότητα εμφάνισης του εγκλήματος (crime 
incidence) αναφερόμαστε στον αριθμό των εγκλημάτων που έλαβαν χώρα σε κάποια 
συγκεκριμένη περιοχή.  Κάποιο άτομο μπορεί να έχει θυματοποιηθεί περισσότερες από μια 
φορές.  Ο όρος συγκέντρωση του εγκλήματος (crime concentration) αναφέρεται στον αριθμό 
των θυματοποιήσεων ανά θύμα.  Από τις πιο πάνω περιγραφές των τριών τρόπων μέτρησης του 
εγκλήματος, είναι εμφανές ότι η συχνότητα εμφάνισης του εγκλήματος είναι το γινόμενο της 
επικράτησης του εγκλήματος και της συγκέντρωσης του εγκλήματος.   

 

𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦𝛦ά𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛦𝛦𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏𝜇𝜇 =  
𝛢𝛢𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇ό𝜇𝜇 𝛢𝛢𝜏𝜏𝜇𝜇ά𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏

𝛢𝛢𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇ό𝜇𝜇 𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇𝜏𝜏ώ𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏ό𝜒𝜒𝜏𝜏𝜏𝜏
 

 

𝛴𝛴𝜏𝜏𝜀𝜀𝛦𝛦έ𝜏𝜏𝜏𝜏𝛦𝛦𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛦𝛦𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏𝜇𝜇 =  
𝛢𝛢𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇ό𝜇𝜇 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛦𝛦𝜀𝜀𝜏𝜏𝜇𝜇ά𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏

𝛢𝛢𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇ό𝜇𝜇 𝛢𝛢𝜏𝜏𝜇𝜇ά𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏
 

 

Συχνότητα εμφάνισης του εγκλήματος=Επικράτηση του εγκλήματος×Συγκέντρωση του εγκλήματος  
 
 

Επιβάλλεται, επίσης, όπως και οι τρεις τρόποι μέτρησης του εγκλήματος αναλυθούν καθώς 
κάποιο άτομο (ή κάποιος στόχος) μπορεί να θυματοποιείται επανειλημμένα, όπως σε 
περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, και σε τέτοιες περιπτώσεις, η επικράτηση του εγκλήματος 
μπορεί να υποτιμήσει τον αριθμό των περιστατικών εγκληματικότητας.  

Η εν λόγω μελέτη αναλύει επίσης τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης και πολλαπλής 
θυματοποίησης. Η επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση λαμβάνει χώρα όταν ο ίδιος τύπος 
αδικήματος βιώνεται από το ίδιο άτομο ή στόχο ( π.χ. νοικοκυριό) εντός μια συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου όπως είναι ένας χρόνος.  Η πολλαπλή θυματοποίηση λαμβάνει χώρα όταν 
δύο ή περισσότεροι διαφορετικοί τύποι αδικημάτων βιώνονται από το ίδιο άτομο ή στόχο, εντός 
μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.  
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Οι ερωτώμενοι που ανέφεραν ότι έπεσαν θύμα κάποιου(ων) αδικήματος(αδικημάτων), 
ρωτήθηκαν ακολούθως λεπτομερείς ερωτήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα 
το αδίκημα, τις συνέπειες της θυματοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών 
τραυματισμών καθώς και της ψυχολογικής πίεσης που βίωσαν. Η έρευνα παρέχει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τους δράστες, όπως τους προσδιόρισαν τα θύματά τους.  

Εκτός από την προσωπική εμπειρία των ερωτώμενων με αδικήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος 
τους, η έρευνα εξετάζει ακόμα την αντίληψη των ερωτώμενων σε σχέση κυρίως με την ασφάλειά 
τους, τους φόβους τους για το έγκλημα, τα συναισθήματα ασφάλειάς τους, την αντίληψή τους 
όσον αφορά την πιθανότητα να πέσουν θύματα εγκληματικών πράξεων καθώς και πιθανά μέτρα 
που λαμβάνονται για τη δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια των μελών των νοικοκυριών τους. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η έρευνα αυτή, όπως άλλες έρευνες θυματοποίησης στα 
νοικοκυριά, στοιχειοθετεί την επικράτηση, τη συχνότητα εμφάνισης και τη συγκέντρωση του 
εγκλήματος, στο βαθμό που ο ερωτώμενος ήταν πρόθυμος να αποκαλύψει τις σχετικές 
πληροφορίες, καθώς και στο βαθμό που το θύμα μπορούσε να ανακαλέσει τα σχετικά συμβάντα 
που έλαβαν χώρα στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και τις λεπτομέρειες γύρω από αυτά τα 
συμβάντα.   

Επιπρόσθετα, ένα άλλο σημείο που αφορά έρευνες θυματοποίησης και που αξίζει να σημειωθεί 
είναι το γεγονός ότι αυτού του τύπου οι έρευνες ξεπερνούν το πρόβλημα του ορισμού κάποιου 
εγκλήματος. Όταν καταγγέλλονται περιστατικά στην Αστυνομία, αυτά καταχωρούνται από το 
προσωπικό της Αστυνομίας βάσει των ορισμών που ισχύουν στους ποινικούς κώδικες. Αντιθέτως, 
τα περιστατικά που δηλώνονται σε έρευνες θυματοποίησης αναφέρονται στο πώς ο ερωτώμενος 
τα αντιλήφθηκε, βάσει του τρόπου διατύπωσης της ερώτησης, δηλ. βάσει των διαφορετικών 
σεναρίων που έχουν δοθεί ως παραδείγματα πιθανών περιστάσεων κατά τις οποίες διαπράχθηκε 
αδίκημα και κατά τις οποίες ο ερωτώμενος πιθανό να εμπλέκεται ως θύμα. 

Έρευνες που γίνονται σε διάφορες χώρες εδώ και χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα, καταδεικνύουν 
ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πληροφοριών που λαμβάνονται από έρευνες θυματοποίησης δεν 
παρουσιάζονται σε στατιστικές της Αστυνομίας, είτε επειδή δεν καταγγέλλονται στην Αστυνομία 
είτε επειδή δεν καταχωρούνται από την Αστυνομία (για το λόγο ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, το 
θύμα κάνει δεύτερες σκέψεις και δεν προχωρεί τελικά με τη νομική διαδικασία). Οι 
εγκληματολόγοι αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο ως το «σκοτεινό νούμερο της 
εγκληματικότητας». Απόδειξη της ύπαρξης του φαινομένου αυτού υποστηρίζεται και από την εν 
λόγω έρευνα καθώς μια από τις επόμενες ερωτήσεις που ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες οι οποίοι 
δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα κάποιου εγκλήματος, ήταν το κατά πόσο το συμβάν είχε 
καταγγελθεί στην Αστυνομία καθώς και τους λόγους για την καταγγελία ή την απουσία 
καταγγελίας. Οι έρευνες θυματοποίησης καταδεικνύουν επίσης τους τύπους αδικημάτων που 
καταγγέλλονται επαρκώς και αυτούς που δεν καταγγέλλονται επαρκώς στην Αστυνομία.  
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2. 

Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα: 

Ορισμοί 

• Θυματοποίηση:

• 

  πρόκειται για την εμπειρία κάποιου ατόμου όταν έχει βιώσει κάτι το 
κακό, κάποιας μορφής εκμετάλλευση, ζημιά ή απώλεια, που επηρεάζει το άτομό του, την 
προσωπική του περιουσία ή εκείνη του νοικοκυριού του και που συμβαίνει εξαιτίας 
κακόβουλων ενεργειών. 

Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση)

• 

: Το ποσοστό του πληθυσμού τον οποίο 
ερευνούμε (στην προκειμένη περίπτωση, άτομα ηλικίας 18-74 ετών κατά το χρόνο της 
συνέντευξης) που έχει πέσει θύμα κάποιου συγκεκριμένου αδικήματος μια ή 
περισσότερες φορές σε κάποια καθορισμένη χρονική περίοδο.  

Συχνότητα εμφάνισης του εγκλήματος:

• 

 Ο αριθμός των εγκλημάτων που έχουν λάβει 
χώρα σε κάποια περιοχή, σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο.  

Επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση:

• 

  Λαμβάνει χώρα όταν ο ίδιος τύπος αδικήματος 
βιώνεται από το ίδιο θύμα ή στόχο (π.χ. νοικοκυριό) περισσότερες από μια φορές μέσα 
σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο όπως ένας χρόνος. 

Πολλαπλή θυματοποίηση:

• 

  Λαμβάνει χώρα όταν δύο ή περισσότερα αδικήματα 
διαφορετικού τύπου βιώνονται από το ίδιο θύμα ή στόχο (π.χ. νοικοκυριό) εντός μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου.  

Νοικοκυριό:

• 

 Ένα άτομο που ζει μόνο ή μια ομάδα ατόμων που ζουν μαζί στην ίδια 
ιδιωτική κατοικία και που μοιράζονται τα έξοδα για την παροχή των αναγκαίων αγαθών 
προς το ζην.  

Ερωτώμενος:

• 

  Το άτομο που έχει επιλεγεί από κάθε νοικοκυριό για να λάβει μέρος στην 
έρευνα. (Βάσει του δεύτερου σταδίου της τυχαίας επιλογής δείγματος, είναι το άτομο 
που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-74 ετών και το οποίο είχε τελευταίο τα γενέθλιά του, 
σε σχέση με τα άλλα άτομα του νοικοκυριού, κατά την ημερομηνία της επίσκεψης του 
απογραφέα στο νοικοκυριό).  

Απάντηση τύπου proxy:

• 

 Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία κάποιο άλλο μέλος του 
νοικοκυριού και όχι ο επιλεγείς ερωτώμενος, παρέχει τις πληροφορίες (απαντά στις 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου) για τον επιλεγέντα ερωτώμενο. Οι απαντήσεις τύπου 
proxy δεν επιτράπηκαν στην εν λόγω έρευνα.  

Αδικήματα που σχετίζονται με τα οχήματα: Στην κατηγορία αυτή των αδικημάτων, 
αναφερόμαστε στα αδικήματα της κλοπής αυτοκινήτου, κλοπή από αυτοκίνητο, 
κακόβουλη ζημιά σε αυτοκίνητο, κλοπή μοτοσικλέτας, σκούτερ, μοτοποδηλάτου, και 
κλοπή ποδηλάτου. 
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o Κακόβουλη ζημιά σε οχήματα

• 

: Αναφέρεται σε πράξεις βανδαλισμού και 
κακόβουλης ζημιάς σε οχήματα, οι οποίες διαπράττονται εσκεμμένα.  

Αδικήματα κατά του νοικοκυριού:

o 

 Στην κατηγορία αυτή των αδικημάτων, αναφερόμαστε 
στα αδικήματα της διάρρηξης της κατοικίας, άλλες διαρρήξεις (σε περιουσία του 
ερωτώμενου) και κακόβουλη ζημιά σε περιουσία του ερωτώμενου ή άλλου μέλους του 
νοικοκυριού όπου διαμένει. 

Διάρρηξη κατοικίας

o 

:  Πρόκειται για την παραβίαση της κύριας κατοικίας του 
ερωτώμενου και την κλοπή (ή απόπειρα κλοπής) αγαθών που ανήκουν στον 
ερωτώμενο ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού του ερωτώμενου.  

Κακόβουλη ζημιά σε περιουσία

• 

: Αναφέρεται σε πράξεις βανδαλισμού και 
κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία (εξαιρουμένων των οχημάτων), οι οποίες 
διαπράττονται εσκεμμένα.  

Αδικήματα κατά του προσώπου:

o 

 Στην κατηγορία αυτή των αδικημάτων, αναφερόμαστε 
στα αδικήματα της ληστείας και της κλοπής. 

Κλοπή:

o 

  Η παράνομη κατάληψη της περιουσίας άλλου ατόμου, χωρίς τη 
συγκατάθεση του ατόμου αυτού.  

Ληστεία:

• 

 Αυτό το αδίκημα διαφέρει από το αδίκημα της κλοπής. Είναι το 
αδίκημα κατά το οποίο ο δράστης αρπάζει ή επιχειρεί να αρπάξει κάποιο 
αντικείμενο αξίας που ανήκει σε κάποιο άλλο άτομο, χρησιμοποιώντας βία ή 
εκφοβισμό (απειλώντας το θύμα ότι θα ασκήσει βία). 

Άλλα αδικήματα:

o 

 Στην κατηγορία αυτή των αδικημάτων, αναφερόμαστε στα αδικήματα 
της εξαπάτησης των καταναλωτών σε σχέση με αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, τη 
δωροδοκία, τις απάτες σχετικές με πιστωτικές κάρτες και διαδικτυακές τραπεζικές 
συναλλαγές, τις απάτες που σχετίζονται με την ταυτότητα του ατόμου και την 
ηλεκτρονική πειρατεία. 

Δωροδοκία:

o 

 Η προσφορά, η παροχή, η λήψη ή η απαίτηση μια επιπρόσθετης 
πληρωμής, ή μιας επιπρόσθετης υπηρεσίας ή ενός υλικού κέρδους που 
διενεργείται από κάποιους προκειμένου να επηρεαστούν οι ενέργειες ενός 
αξιωματούχου ή άλλου ατόμου σε κάποια υπεύθυνη θέση του δημόσιου 
τομέα.  

Εξαπάτηση σε σχέση με πιστωτικές κάρτες ή διαδικτυακές τραπεζικές 
συναλλαγές: Η δόλια προσπάθεια κάποιου, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
να εξασφαλίσει προσωπικά δεδομένα άλλου ατόμου, όπως κωδικούς 
πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), πληροφορίες σχετικά με 
πιστωτικές κάρτες κλπ., καθώς και η χρήση τέτοιων δεδομένων.   
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o Εξαπάτηση σε σχέση με την ταυτότητα:

o 

 Αναφέρεται στην παράνομη αλλαγή 
ταυτότητας – δόλιες πράξεις που λαμβάνουν χώρα όταν κάποιος κλέψει τα 
προσωπικά στοιχεία κάποιου ατόμου, προκειμένου να αποκτήσει, για 
παράδειγμα, λογαριασμό πιστωτικής κάρτας στο όνομα του θύματος. 

Ηλεκτρονική πειρατεία:

• 

 λαμβάνει χώρα όταν κάποιος εισχωρεί παράνομα στον 
υπολογιστή κάποιου άλλου ατόμου ή στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα 
κάποιου οργανισμού, με σκοπό συνήθως το κέρδος (μέσω της κλοπής αρχείων 
ή ηλεκτρονικών προγραμμάτων κλπ). Ο δράστης – γνωστός ως “hacker” – 
κατορθώνει να «σπάσει» τους κωδικούς ασφαλείας και να εισέλθει στα 
προσωπικά αρχεία του υπολογιστή του θύματος, χωρίς την άδεια του/της.  

Αδικήματα που σχετίζονται με τη βία:

• 

 Στην κατηγορία αυτή των αδικημάτων, 
αναφερόμαστε στα αδικήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, την άσκηση βίας από 
αγνώστους, την άσκηση βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο, την άσκηση βίας 
από πρώην σύντροφο, και την άσκηση βίας από γνωστούς. 

Σύντροφος:

o 

 Ο/η σύζυγος του ερωτώμενου ή το άτομο με το οποίο συζεί ο ερωτώμενος, 
ο/η αρραβωνιαστικός/αρραβωνιαστικιά, ή το  αγόρι ή η κοπέλα του ερωτώμενου (με 
τον/την οποίο/α δε συζεί). Γενικά, για τους σκοπούς της εν λόγω έρευνας, ο όρος 
σύντροφος αναφερόταν στο άτομο με το οποίο συνδεόταν ρομαντικά ο ερωτώμενος.   

Σεξουαλική παρενόχληση:

(1) Έχει δεχθεί άσεμνα/απρεπή τηλεφωνήματα από το άτομο αυτό 

  Με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση, 
αναφερόμαστε στο είδος της σεξουαλικής συμπεριφοράς η οποία είναι 
ανεπιθύμητη, μονόπλευρη και ενδεχομένως να περιλαμβάνει εξαναγκασμό. 
Συγκεκριμένα, με τον όρο θυματοποίηση από σεξουαλική παρενόχληση, 
αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος δήλωσε ότι έχει βιώσει 
ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα περιστατικά από κάποιο άτομο 
(εξαιρουμένου του τωρινού του/της συντρόφου): 

(2) Έχει δεχθεί άσεμνα γραπτά μηνύματα στο κινητό (sms) ή στο ηλεκτρονικό 
του/της ταχυδρομείο (email) από το άτομο αυτό 
(3) Το άτομο αυτό έχει εκθέσει άσεμνα τον εαυτό του/της στην παρουσία του 
ερωτώμενου 
(4) Το άτομο αυτό έχει κάνει προσβλητικά σχόλια για το σώμα του ερωτώμενου ή 
για την   σεξουαλικότητα του/της 
(5) Το άτομο αυτό έχει πει στον ερωτώμενο άσεμνα ανέκδοτα/αστεία ή του/της 
έχει μιλήσει με τρόπο που τον/την έκανε να αισθανθεί ότι τον/την πρόσβαλε 
σεξουαλικά 
(6) Μέσα από τα λεγόμενα του/της, το άτομο αυτό άφησε να νοηθεί ότι πρότεινε 
στον ερωτώμενο, με έμμεσο τρόπο, να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του/της 
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(7) Το άτομο αυτό έχει αγγίξει τον ερωτώμενο με σεξουαλικό τρόπο όταν                              
αυτός/αυτή δεν το επιθυμούσε ή προσπάθησε να τον/τη φιλήσει  παρά τη 
θέληση του/της 
(8) Το άτομο αυτό παρακολουθούσε τον ερωτώμενο με τρόπο που του/της                    
προκάλεσε φόβο (stalking) 
(9) Το άτομο αυτό έχει απειλήσει τον ερωτώμενο ότι θα του/της προξενήσει 
προβλήματα στην εργασία του/της ή τις σπουδές του/της αν δεν δεχθεί να έχει 
σεξουαλική επαφή μαζί του/της  

 
o Άσκηση βίας από αγνώστους:

(1)   Το άτομο αυτό απείλησε τον ερωτώμενο ότι θα ασκούσε βία 

  Με τον όρο άσκηση βίας από αγνώστους, 
αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος δήλωσε ότι έχει βιώσει 
ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα περιστατικά από κάποιο άτομο που 
του/της ήταν άγνωστο: 

(2)   Ακινητοποίησε, ή άρπαξε βίαια τον ερωτώμενο 
(3)   Χαστούκισε τον ερωτώμενο 
(4)   Πέταξε κάποιο σκληρό αντικείμενο στον ερωτώμενο 
(5)   Τράβηξε τον ερωτώμενο από τα μαλλιά  
(6) Γρονθοκόπησε, χτύπησε με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ή κλώτσησε τον 
ερωτώμενο 
(7)   Αποπειράθηκε να στραγγαλίσει τον ερωτώμενο (του/της έσφιξε το λαιμό) 
(8)  Πυροβόλησε, μαχαίρωσε ή έκοψε τον ερωτώμενο με κάποιο αιχμηρό 
αντικείμενο 
(9)  Χτύπησε το κεφάλι του ερωτώμενου με δύναμη πάνω σε κάτι 
(10)  Ανάγκασε τον ερωτώμενο σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με 
απειλές, είτε με βία, είτε προκαλώντας του/της κακό με κάποιον τρόπο 
(11)  Προσπάθησε να αναγκάσει  τον ερωτώμενο σε κάποιου είδους σεξουαλική 
πράξη είτε με απειλές, είτε με βία, είτε προκαλώντας του/της κακό με κάποιο 
τρόπο 
(12)  Εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά τον ερωτώμενο όταν εκείνος/η δεν μπορούσε 
να αρνηθεί, π.χ. επειδή κοιμόταν, είχε χάσει τις αισθήσεις του/της, είχε 
λιποθυμήσει, ήταν μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή ναρκωτικών 
ουσιών 
(13)  Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον του ερωτώμενου με κάποιον άλλο τρόπο 

 
o Άσκηση βίας από το/τη σύντροφο:

o 

  Με τον όρο άσκηση βίας από το/τη 
σύντροφο, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος δήλωσε ότι 
έχει βιώσει ένα ή και περισσότερα από τα περιστατικά που αναφέρονται στην 
προηγούμενη κατηγορία, στα σημεία (1)-(13), από τον/την τωρινό του/της 
σύντροφο. 

Άσκηση βίας από πρώην σύντροφο:  Με τον όρο άσκηση βίας από πρώην 
σύντροφο, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος δήλωσε ότι 
έχει βιώσει ένα ή και περισσότερα από τα περιστατικά που αναφέρονται πιο 
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πάνω στα σημεία (1)-(13), από κάποιον από τους προηγούμενούς του/της 
συντρόφους. 

o Άσκηση βίας από γνωστούς:

o 

  Με τον όρο άσκηση βίας από γνωστούς, 
αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου ο ερωτώμενος δήλωσε ότι έχει βιώσει 
ένα ή και περισσότερα από τα περιστατικά που αναφέρονται πιο πάνω στα 
σημεία (1)-(13), από κάποιο γνωστό του πρόσωπο, που δεν ήταν όμως ο/η 
τωρινός/ή του/της σύντροφος ή κάποιος πρώην σύντροφος. 

Σεξουαλική βία πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου:

 

 Η σεξουαλική βία 
πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου, περιλαμβάνει τον εξαναγκασμό σε 
σεξουαλική πράξη, την απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη, καθώς 
και την περίπτωση όπου ο ερωτώμενος αισθάνθηκε ότι απειλείτο από κάποιας 
μορφής σεξουαλική βία. 
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II. 

A. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας κατέδειξε τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα: 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

A1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: Συναισθήματα ασφάλειας και ανησυχίες για 
το έγκλημα 

Διάγραμμα A1.1α:

 

 Πόσο συχνά ο ερωτώμενος περπατά μόνος/η στην περιοχή όπου διαμένει, 
αφού νυχτώσει, κατά φύλο του ερωτώμενου: 

 

Διάγραμμα A1.1β:

 

 Πόσο συχνά ο ερωτώμενος περπατά μόνος/η στην περιοχή όπου διαμένει, 
αφού νυχτώσει, κατά ηλικιακή ομάδα του ερωτώμενου: 
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Διάγραμμα A1.1γ:

 

 Πόσο ασφαλής αισθάνεται ο ερωτώμενος όταν περπατά μόνος/η στην 
περιοχή όπου διαμένει, αφού νυχτώσει, κατά φύλο του ερωτώμενου: 

 

 

 

Διάγραμμα A1.2α: Πόσο ασφαλής αισθάνεται ο ερωτώμενος στο σπίτι του/της το βράδυ, κατά 
φύλο του ερωτώμενου: 
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Πέραν του ήμισυ των ανδρών, 56%, δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ ή και αρκετά 
ασφαλείς όταν περπατούν μόνοι στην περιοχή όπου διαμένουν αφού νυχτώσει.  
Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που ρωτήθηκαν ήταν μόλις 38%.    

Σε ερώτημα για το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι ερωτώμενοι στο σπίτι τους το βράδυ, 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απάντησαν «πολύ ασφαλείς» ή «αρκετά ασφαλείς» (94% 
των αντρών και 87% των γυναικών).  Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι  13% των 
ερωτηθέντων γυναικών δήλωσαν ότι αισθάνονται κάπως ή πολύ ανασφαλείς. 
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Διάγραμμα A1.2β:

 

 Λόγοι για τους οποίους ο ερωτώμενος αισθάνεται ανασφαλής στο σπίτι 
του/της το βράδυ, κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο του ερωτώμενου*: 

*Από τους ερωτώμενους που δήλωσαν στην προηγούμενη ερώτηση ότι αισθανόντουσαν κάπως ή πολύ ανασφαλείς στο σπίτι τους το 
βράδυ. 
 

Διάγραμμα A1.3α:

 

 Πόσο ανησυχούσε τον ερωτώμενο, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το ενδεχόμενο 
διάρρηξης της κατοικίας του/της και της κλοπής κάποιου αντικειμένου από αυτό: 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

0%

55%

31%

14%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Φόβος για διάρρηξη Φόβος για επίθεση από άγνωστο Άλλος λόγος

Άντρας Γυναίκα

9%

19%

31%

41%

11%

26%
31% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ανησυχούσε πολύ Ανησυχούσε αρκετά Δεν ανησυχούσε πολύ Δεν ανησυχούσε καθόλου

Άντρας Γυναίκα

Βάση:  Άντρες 19   Γυναίκες 42 
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Διάγραμμα A1.3β:

 

 Πόσο ανησυχούσε τον ερωτώμενο, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το ενδεχόμενο 
κλοπής του αυτοκινήτου του/της ή πρόκλησης ζημιάς σε αυτό, ή κλοπής κάποιου αντικειμένου από αυτό:  

 

 

Διάγραμμα A1.3γ:

 

 Πόσο ανησυχούσε τον ερωτώμενο, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το ενδεχόμενο να 
δεχθεί σωματική επίθεση από αγνώστους:  
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Διάγραμμα A1.4α

 

: Βαθμός ανησυχίας του ερωτώμενου, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, για το 
ενδεχόμενο να δεχθεί κάποιο μέλος της οικογένειας ή κάποιο κοντινό του/της άτομο, σωματική επίθεση 
από αγνώστους: 

 

 

Διάγραμμα A1.4β

 

: Για ποιο μέλος της οικογένειας ή κοντινό του/της άτομο, ανησυχούσε ο ερωτώμενος 
περισσότερο, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, για το ενδεχόμενο να δεχθεί σωματική επίθεση από αγνώστους*:  

 
*Από τους ερωτώμενους που δήλωσαν στην προηγούμενη ερώτηση ότι ανησυχούσαν πολύ ή αρκετά. Η ερώτηση αυτή είναι 
πολλαπλής επιλογής και συνεπώς, το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100%. 
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Βάση: Άντρες 80 Γυναίκες 110 
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Διάγραμμα A1.5

 

: Βαθμός ανησυχίας του ερωτώμενου, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, για το 
ενδεχόμενο να πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης σε δημόσιους χώρους: 
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A2. ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Τα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) αντικατοπτρίζουν το ποσοστό του πληθυσμού που έχει 
θυματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά από ένα ή περισσότερους τύπους αδικημάτων.  

Θυματοποίηση στο σύνολο (από όλους τους τύπους αδικημάτων εκτός της βίας): Ποσοστά 
θυματοποίησης (επικράτηση) στο σύνολο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες 

Με τον όρο θυματοποίηση στο σύνολο (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους αδικημάτων που 
μελετούμε εκτός της βίας) κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες, αναφερόμαστε στον αριθμό των προσώπων οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι έπεσαν θύματα 
ενός ή περισσοτέρων από των αναφερόμενων αδικημάτων εκτός της βίας (δηλ. αδικήματα που 
σχετίζονται με τα οχήματα, αδικήματα κατά του νοικοκυριού, αδικήματα κατά του ατόμου  και 
άλλα αδικήματα) για κάποια δεδομένη χρονική περίοδο.  Το κάθε άτομο μετρήθηκε μόνο μία 
φορά, ακόμα και αν είχε δηλώσει ότι υπήρξε θύμα περισσότερων από ενός από αυτά τα 
αδικήματα, δηλ. μετρήθηκαν ο αριθμός των περιπτώσεων (των ατόμων) και όχι ο αριθμός των 
απαντήσεων.  

Με τον όρο θυματοποίηση από αδικήματα που σχετίζονται με οχήματα, αναφερόμαστε στον 
αριθμό των προσώπων που έχουν δηλώσει ότι υπήρξαν θύματα ενός ή περισσότερων από των 
αναφερόμενων αδικημάτων που σχετίζονται με οχήματα (δηλ. κλοπή αυτοκινήτου, κλοπή από 
αυτοκίνητο, κλοπή μοτοσικλέτας, κλοπή ποδηλάτου, ή πρόκληση ζημιάς κακόβουλα σε 
αυτοκίνητο) σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Το κάθε άτομο μετρήθηκε μόνο μια 
φορά, ακόμα και αν είχε δηλώσει ότι υπήρξε θύμα περισσότερων από ενός από τα 
προαναφερόμενα αδικήματα, δηλ. μετρήθηκε ο αριθμός των περιπτώσεων (ατόμων)και όχι των 
απαντήσεων.  Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκαν τα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για τα 
αδικήματα κατά του νοικοκυριού, τα αδικήματα κατά του προσώπου και για τα άλλα αδικήματα.  

Όσον αφορά στη θυματοποίηση κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (βλ. πίνακα Α2.1), τα αδικήματα 
που δηλώθηκαν περισσότερο από τους ερωτώμενους, ήσαν τα αδικήματα που σχετίζονται με τα 
οχήματα (κλοπή αυτοκινήτου, κλοπή από αυτοκίνητο, κακόβουλη ζημιά σε αυτοκίνητο, κλοπή 
μοτοσικλέτας ή ποδηλάτου) και τα «άλλα αδικήματα» (η εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση 
με αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, δωροδοκία, απάτες σχετικές με πιστωτικές κάρτες και 
διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, απάτες που σχετίζονται με την ταυτότητα του ατόμου και 
ηλεκτρονική πειρατεία). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι υπήρξε ελαφρώς μεγαλύτερη 
θυματοποίηση στο σύνολο, στην αστική περιοχή Λεμεσού (48,40%) σε σύγκριση με την αστική 
περιοχή Λευκωσίας (46,09%). Τα αδικήματα που σχετίζονται με οχήματα καθώς και τα «άλλα 
αδικήματα» (η εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση με αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, 
δωροδοκία, κλπ.) ήταν επικρατέστερα στους άντρες ερωτώμενους, ενώ δηλώθηκαν μεγαλύτερα 
ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του νοικοκυριού και κατά του 
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προσώπου από τις γυναίκες ερωτώμενες. Τα άτομα στην ηλικιακή ομάδα 25-34 παρουσιάζονται 
ως πιο επιρρεπή στη θυματοποίηση στο σύνολο (από όλα τα αδικήματα εξαιρουμένου της βίας). 

Σε ότι αφορά στη θυματοποίηση κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες (βλ. Πίνακα Α2.2), 
καταγράφηκε μεγαλύτερο ποσοστό θυματοποίησης (επικράτηση) για τα «άλλα αδικήματα», και 
ακολουθούν τα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα που σχετίζονται με τα 
οχήματα και στη συνέχεια από αδικήματα κατά του νοικοκυριού και κατά του προσώπου (με 
αυτή τη σειρά). Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της 
συνέντευξης, υπήρξε μεγαλύτερη επικράτηση της θυματοποίησης στο σύνολο, στην αστική 
περιοχή Λεμεσού (με ποσοστό 33,57%) σε σύγκριση με την αστική περιοχή Λευκωσίας (ποσοστό 
28,49%). Τα αδικήματα που σχετίζονται με τα οχήματα, τα αδικήματα κατά του προσώπου και τα 
«άλλα αδικήματα» ήταν τα επικρατέστερα στους άντρες ερωτώμενους, ενώ καταγράφηκαν 
μεγαλύτερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του νοικοκυριού από τις 
γυναίκες ερωτώμενες.  Τα άτομα που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ήταν πιο επιρρεπή στη 
θυματοποίηση στο σύνολο (από όλους τους τύπους αδικημάτων εξαιρουμένης της βίας).  

 

Πίνακας A2.1

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) στο σύνολο για όλους τους τύπους 
αδικημάτων (εκτός της βίας) κατά τα τελευταία πέντε χρόνια: 

Ποσοστά 
Αδικήματα 

που 
σχετίζονται 

με τα 
οχήματα 

Αδικήματα 
κατά του 

νοικοκυριού 

Αδικήματα 
κατά του 

προσώπου 

Άλλα 
αδική-
ματα 

Θυματοποίηση 
στο σύνολο 

(εκτός της βίας)  

Σύνολο ερωτηθέντων 24,18 9,20 8,58 23,24 47,11 
Κατά αστική περιοχή:           
  Λευκωσίας 21,79 10,33 8,67 22,06 46,09 
  Λεμεσού 27,20 7,77 8,47 24,73 48,40 
Κατά φύλο:           
  Άντρες 25,16 6,29 8,18 24,83 46,85 
  Γυναίκες 23,22 12,07 8,97 21,67 47,37 
Κατά ηλικιακή ομάδα:           
  18-24 26,94 15,70 7,85 23,62 51,71 
  25-34 28,69 8,38 8,38 27,97 53,16 
  35-44 25,59 8,00 11,18 31,18 51,18 
  45-54 20,66 4,98 6,62 22,30 42,96 

  55-74 20,25 11,05 9,20 14,12 39,88 
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Πίνακας A2.2

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) στο σύνολο για όλους τους τύπους 
αδικημάτων (εκτός της βίας) κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες: 

Ποσοστά 
Αδικήματα 

που 
σχετίζονται 

με τα 
οχήματα 

Αδικήματα 
κατά του 

νοικοκυριού 

Αδικήματα 
κατά του 

προσώπου 

Άλλα 
αδική-
ματα 

Θυματοποίηση 
στο σύνολο 

(εκτός της βίας)  

Σύνολο ερωτηθέντων 11,54 5,46 4,52 15,13 30,73 
Κατά αστική περιοχή: 

 
  

 
    

  Λευκωσίας 9,22 6,43 4,19 13,12 28,49 
  Λεμεσού 14,50 4,24 4,94 17,67 33,57 
Κατά φύλο: 

 
  

 
    

  Άντρες 12,26 4,09 5,04 15,72 32,07 
  Γυναίκες 10,84 6,81 4,03 14,55 29,41 
Κατά ηλικιακή ομάδα: 

 
  

 
    

  18-24 10,08 7,85 5,62 14,62 35,94 
  25-34 13,99 5,60 4,89 19,59 34,96 
  35-44 11,18 4,00 5,59 20,00 33,59 
  45-54 13,24 4,13 4,13 12,40 28,08 
  55-74 8,57 5,51 5,51 9,20 23,91 

 

 

Διάγραμμα A2.1

 

: Θυματοποίηση στο σύνολο για όλους τους τύπους αδικημάτων (εκτός της βίας) 
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Διάγραμμα A2.2:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για τα τελευταία πέντε χρόνια, για 
όλους τους τύπους αδικημάτων (εκτός της βίας) κατά φύλο 

 

 

Διάγραμμα A2.3:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για τον τελευταίο χρόνο, για όλους 
τους τύπους αδικημάτων (εκτός της βίας) κατά φύλο 
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Διάγραμμα A2.4:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για τα τελευταία πέντε χρόνια, για 
όλους τους τύπους αδικημάτων (εκτός της βίας) κατά ηλικιακή ομάδα 

 

 

Διάγραμμα A2.5:

 

  Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για τον τελευταίο χρόνο, για όλους 
τους τύπους αδικημάτων (εκτός της βίας) κατά ηλικιακή ομάδα 
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Στο μέρος αυτό αναφερόμαστε στο πώς έχουν βιώσει οι ερωτώμενοι τη βία. Με τον όρο 
θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο αναφερόμαστε στον αριθμό των προσώπων που 
δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα τουλάχιστον ενός περιστατικού βίας από την ηλικία των 15 ετών 
και μετέπειτα, ή ότι είχαν πέσει θύμα τουλάχιστον ενός περιστατικού βίας πριν την ηλικία των 15 
ετών, ότι δηλαδή βίωσαν τουλάχιστον ένα περαστικό βίας σε ολόκληρη τη ζωή τους. Το κάθε 
άτομο μετρήθηκε μόνο μία φορά, έστω και αν δήλωσε ότι έπεσε θύμα περισσότερων από ενός 
περιστατικού βίας· μετρήθηκαν, με άλλα λόγια, ο αριθμός των περιπτώσεων (των ατόμων) και όχι 
ο αριθμός των απαντήσεων.  

Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από την 
ηλικία των 15 χρόνων, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και θυματοποίηση πριν από την 
ηλικία των 15 ετών: 

Από τον πίνακα Α2.3, βλέπουμε ότι καταγράφηκαν ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης 
(επικράτηση) από άσκηση βίας, στην αστική περιοχή Λεμεσού (50,2%) σε σύγκριση με την αστική 
περιοχή Λευκωσίας (35,5%), τόσο στο σύνολο όσο και στις υπο-κατηγορίες (τουλάχιστον ένα 
περιστατικό βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 χρονών, τουλάχιστον ένα 
περιστατικό βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ή τουλάχιστον 
ένα περιστατικό βίας πριν την ηλικία των 15 χρονών).  Η θυματοποίηση στο σύνολο ήταν 
επικρατέστερη στις γυναίκες ερωτώμενες (44,57%) σε σύγκριση με τους άντρες ερωτώμενους 
(39,31%). Η θυματοποίηση από άσκηση βίας ήταν επικρατέστερη σε άτομα που ανήκαν στην 
ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, με ποσοστό 51,06%. 

Η θυματοποίηση που προκλήθηκε από σεξουαλική παρενόχληση ή από άσκηση βίας από την 
ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα, ήταν επικρατέστερη στις γυναίκες ερωτώμενες (40,25% των 
γυναικών που ρωτήθηκαν, σε σύγκριση με ποσοστό 33,02% των αντρών που ρωτήθηκαν).  Η 
θυματοποίηση που προκλήθηκε από σεξουαλική παρενόχληση ή από άσκηση βίας κατά τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν επίσης επικρατέστερη στις γυναίκες ερωτώμενες (14,25% σε 
σύγκριση με 8,49% στους άντρες).  Ωστόσο, για τους άντρες ερωτώμενους καταγράφηκαν 
ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης από άσκηση βίας πριν την ηλικία των 15 ετών (20,12% σε 
σύγκριση με 16,09% στις γυναίκες που ρωτήθηκαν).  Τα άτομα που ανήκουν στις ηλικιακές 
ομάδες 45-54 και 25-34 δήλωσαν τα ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από βία 
που ασκήθηκε πριν την ηλικία των 15 ετών.  
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Πίνακας A2.3

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας, στο σύνολο: 

Ποσοστά  

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

βίας ή 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
από την ηλικία 

των 15 ετών   

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

βίας ή 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
κατά τους 

τελευταίους 12 
μήνες   

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

βίας πριν από 
την ηλικία των 

15 ετών   

Θυματοποίηση 
από άσκηση 

βίας στο σύνολο 

Σύνολο ερωτηθέντων 36,66 11,39 18,10 41,97 

Κατά αστική περιοχή:         

  Λευκωσίας 31,28 9,49 14,81 35,47 

  Λεμεσού 43,47 13,77 22,27 50,17 

Κατά φύλο:         

  Άντρες 33,02 8,49 20,12 39,31 

  Γυναίκες 40,25 14,25 16,09 44,57 

Κατά ηλικιακή ομάδα:         

  18-24 41,56 15,70 16,85 46,09 

  25-34 46,84 14,70 19,59 51,06 

  35-44 45,59 17,59 16,00 48,00 

  45-54 28,92 7,42 21,51 38,83 

  55-74 24,54 4,29 17,19 30,67 
 

Διάγραμμα A2.6:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας από την ηλικία των 15 
ετών και μετέπειτα, κατά τους τελευταίους 12 μήνες και πριν από την ηλικία των 15 ετών 
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Διάγραμμα A2.7: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας από την ηλικία των 15 
ετών και μετέπειτα, κατά τους τελευταίους 12 μήνες και πριν από την ηλικία των 15 ετών, κατά φύλο 

 

Διάγραμμα A2.8:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας από την ηλικία των 15 ετών 
και μετέπειτα, κατά τους τελευταίους 12 μήνες και πριν από την ηλικία των 15 ετών, κατά ηλικιακή ομάδα 
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την ηλικία των 15 ετών  

Θυματοποίηση από 
άσκηση βίας στο σύνολο

Άντρες Γυναίκες
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Θυματοποίηση από άσκηση βίας, κατά ηλικιακή ομάδα

Τουλάχιστον ένα περιστατικό βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών  

Τουλάχιστον ένα περιστατικό βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες  

Τουλάχιστον ένα περιστατικό βίας πριν από την ηλικία των 15 ετών  

Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο
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A3. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Σε αυτή την κατηγορία αδικημάτων, το αδίκημα το οποίο δηλώθηκε περισσότερο από τους 
ερωτώμενους, ήταν η κακόβουλη ζημιά σε αυτοκίνητο, τόσο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια όσο 
και κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της συνέντευξης (11,39% για τα 
ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) των πέντε τελευταίων χρόνων και 6,55% για τον τελευταίο 
χρόνο) και ακολουθεί η κλοπή από αυτοκίνητο (9,67% για τα ποσοστά θυματοποίησης 
(επικράτηση) των τελευταίων πέντε χρόνων και 3,43% για τον τελευταίο χρόνο), η κλοπή 
ποδηλάτου, η κλοπή μοτοσικλέτας και η κλοπή αυτοκινήτου, με αυτή τη σειρά. 

Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για αδικήματα που σχετίζονται με οχήματα, κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια και κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες 

Πίνακας A3.1

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα που σχετίζονται με τα οχήματα  

Ποσοστά 

Κλοπή  
αυτοκινήτου 

Κλοπή από 
αυτοκίνητο 

Κακόβουλη 
ζημιά σε 

αυτοκίνητο 

Κλοπή 
μοτο-

σικλέτας 
Κλοπή 

ποδηλάτου 
Ποσοστά θυματοποίησης για 
τα πέντε τελευταία χρόνια 
(Σύνολο ερωτηθέντων) … 9,67 11,39 3,59 4,06 
Ποσοστά θυματοποίησης για 
το τελευταίο έτος (Σύνολο 
ερωτηθέντων) … 3,43 6,55 1,25 1,87 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

Διάγραμμα A3.1:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα που σχετίζονται με τα 
οχήματα, για τα τελευταία πέντε χρόνια και για τους τελευταίους δώδεκα μήνες 

9,7%

11,4%

3,6% 4,1%3,4%

6,6%

1,3% 1,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Κλοπή από 
αυτοκίνητο

Κακόβουλη ζημιά σε 
αυτοκίνητο

Κλοπή μοτοσικλέτας Κλοπή ποδηλάτου

Ποσοστά θυματοποίησης για τα πέντε τελευταία χρόνια

Ποσοστά θυματοποίησης για τους τελευταίους 12 μήνες
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A4. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 

Σε αυτή την κατηγορία αδικημάτων, το αδίκημα το οποίο δηλώθηκε περισσότερο από τους 
ερωτώμενους, ήταν η διάρρηξη κατοικίας τόσο για την περίοδο αναφοράς των πέντε τελευταίων 
χρόνων (που προηγήθηκαν της έρευνας) όσο και για την περίοδο αναφοράς των τελευταίων 12 
μηνών. Ειδικότερα, τα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από διάρρηξη κατοικίας ήταν 
5,30% για την περίοδο των πέντε τελευταίων χρόνων και 2,96% για την περίοδο του τελευταίου 
χρόνου.  Ακολουθεί η κακόβουλη ζημιά σε περιουσία (με ποσοστό 2,50% για τα τελευταία πέντε 
χρόνια και 1,72% για τον τελευταίο χρόνο) και άλλες διαρρήξεις (με ποσοστά θυματοποίησης 
1,87% και 0,78% για την περίοδο των πέντε τελευταίων χρόνων και του τελευταίου χρόνου 
αντίστοιχα). Τα αδικήματα κατά του νοικοκυριού επικράτησαν στην αστική περιοχή Λευκωσίας, 
τόσο για την περίοδο των πέντε τελευταίων χρόνων όσο και για την περίοδο των τελευταίων 12 
μηνών.  

Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του νοικοκυριού για τα τελευταία 
πέντε χρόνια και για τους τελευταίους 12 μήνες: 

 
Πίνακας A4.1:

  

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του νοικοκυριού για 
τα τελευταία πέντε χρόνια   

Ποσοστά  

Διάρρηξη 
κατοικίας 

Άλλες 
διαρρήξεις 

Κακόβουλη  
ζημιά σε 

περιουσία 
Σύνολο ερωτηθέντων  5,30 1,87 2,50 
Κατά αστική περιοχή:       
  Λευκωσία 5,59 3,08 2,24 
  Λεμεσός  4,94 0,36 2,83 

 

Πίνακας A4.2:

  

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του νοικοκυριού για 
τον τελευταίο χρόνο   

Ποσοστά 

Διάρρηξη 
κατοικίας 

Άλλες 
διαρρήξεις 

Κακόβουλη  
ζημιά σε 

περιουσία 

Σύνολο ερωτηθέντων 2,96 0,78 1,72 

      
 

  

Κατά αστική περιοχή:   
 

  

  Λευκωσία 3,63 1,40 1,68 

  Λεμεσός  2,13 0,00 1,77 
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Διάγραμμα A4.1: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του νοικοκυριού, 
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3%

1,9%

2,5%
3,0%

0,8%

1,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%
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περιουσία

Ποσοστά θυματοποίησης για τα πέντε τελευταία χρόνια
Ποσοστά θυματοποίησης για τους τελευταίους 12 μήνες
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A5. ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Κανείς από τους ερωτώμενους που επιλέγηκαν στο δείγμα της εν λόγω έρευνας δεν δήλωσε ότι 
είχε πέσει θύμα ληστείας τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγήθηκαν της έρευνας. 

Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του προσώπου, για τα τελευταία 
πέντε χρόνια και για τους τελευταίους δώδεκα μήνες 

Κατά την περίοδο των πέντε τελευταίων χρόνων που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της 
συνέντευξης, η κλοπή επικράτησε οριακά στην αστική περιοχή Λευκωσίας (8,67% σε σύγκριση 
8,47% στην αστική περιοχή Λεμεσού) και ήταν επικρατέστερη στις γυναίκες που ρωτήθηκαν σε 
σχέση με τους άντρες (8,97% σε σύγκριση με 8,18% αντίστοιχα). Τα άτομα που ανήκαν στην 
ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών ήταν πιο επιρρεπή στη θυματοποίηση από αυτό το αδίκημα και 
ακολουθούσαν τα άτομα που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 55-74 για την περίοδο αναφοράς των 
πέντε τελευταίων χρόνων, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα Α5.1 που ακολουθεί. 

Όσον αφορά την περίοδο των δώδεκα τελευταίων μηνών, που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της 
συνέντευξης, η κλοπή επικράτησε οριακά στην αστική περιοχή Λεμεσού (4,95% σε σχέση με 
4,19% στην αστική περιοχή Λευκωσίας).  Ήταν επικρατέστερη στους άντρες ερωτώμενους (5,04% 
σε σχέση με ποσοστό 4,03% στις γυναίκες ερωτώμενες).  Τα άτομα στην ηλικιακή ομάδα 55-74 
ετών ήσαν πιο επιρρεπή στη θυματοποίηση από αυτό το αδίκημα κατά τους τελευταίους 12 
μήνες, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα Α.5.2. 

 

Πίνακας A5.1

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του προσώπου, για 
τα τελευταία πέντε χρόνια 

Ποσοστά  

Κλοπή 

Σύνολο ερωτηθέντων 8,58 

Κατά αστική περιοχή:   

  Λευκωσία 8,67 

  Λεμεσός  8,47 

Κατά φύλο:   

  Άντρες 8,18 

  Γυναίκες 8,97 

Κατά ηλικιακή ομάδα:   

  18-34 8,19 

  35-54 8,94 

  55-74 8,57 
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Πίνακας A5.2:

  

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από αδικήματα κατά του προσώπου, για 
τον τελευταίο χρόνο 

Ποσοστά  

Κλοπή 

Σύνολο ερωτηθέντων 4,52 

Κατά αστική περιοχή:   

  Λευκωσία 4,19 

  Λεμεσός  4,95 

Κατά φύλο:   

  Άντρες 5,04 

  Γυναίκες 4,03 

Κατά ηλικιακή ομάδα:   

  18-34 4,31 

  35-54 4,47 

  55-74 4,91 
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A6. ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Για την περίοδο αναφοράς των πέντε τελευταίων χρόνων (που προηγήθηκαν της συνέντευξης), το 
αδίκημα αυτής της κατηγορίας το οποίο επικράτησε στις δηλώσεις των ερωτώμενων ήταν η 
εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση με αγορές υπηρεσιών και ακολουθούσε η εξαπάτηση των 
καταναλωτών σε σχέση με αγορές αγαθών, η δωροδοκία, η απάτη σε σχέση με την ταυτότητα του 
ατόμου, η ηλεκτρονική πειρατεία και οι απάτες σε σχέση με πιστωτικές ή διαδικτυακές 
τραπεζικές συναλλαγές, με αυτή τη σειρά (βλ. πίνακα Α.6.1).  

Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άλλα αδικήματα, για τα τελευταία πέντε χρόνια 
και για τον τελευταίο χρόνο 

Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα απάτης που 
σχετίζεται με πιστωτικές κάρτες ή διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, για την περίοδο 
αναφοράς των πέντε τελευταίων χρόνων, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό αντρών δήλωσαν ότι 
είχαν πέσει θύμα ηλεκτρονικής πειρατείας και εξαπάτησης σε σχέση με την ταυτότητα,  κατά την 
περίοδο των πέντε τελευταίων χρόνων.  

Πίνακας A6.1

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άλλα αδικήματα, κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια: 

Ποσοστά  

Εξαπάτηση 
καταναλωτών: 
αγορά αγαθών 

Εξαπάτηση 
καταναλωτών: 

αγορά 
υπηρεσιών Δωροδοκία 

Απάτες που 
σχετίζονται 

με πιστωτικές 
κάρτες και 

διαδικτυακές 
συναλλαγές 

Απάτες σε 
σχέση με 

την 
ταυτότητα 

του ατόμου 
Ηλεκτρονική 

πειρατεία 

Σύνολο ερωτηθέντων 11,39 12,79 1,40 0,62 0,78 0,78 

Κατά αστική περιοχή:             

  Λευκωσία  8,93 12,57 1,40 0,56 0,84 1,11 

  Λεμεσός 14,50 13,07 1,40 0,70 0,70 0,36 

Κατά φύλο:             

  Άντρας  11,63 12,90 1,57 0,32 1,25 0,95 

  Γυναίκα 11,15 12,70 1,23 0,93 0,32 0,62 

                
 

Για την περίοδο αναφοράς του ενός χρόνου, το αδίκημα που επικράτησε σε αυτή την κατηγορία 
αδικημάτων, ήταν η εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση με αγορές υπηρεσιών και 
ακολουθούσε η εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση με αγορές αγαθών και η δωροδοκία, με 
αυτή τη σειρά (βλ. πίνακα Α.6.2). 
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Πίνακας A6.2

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άλλα αδικήματα, κατά τον τελευταίο 
χρόνο: 

Ποσοστά 

Εξαπάτηση 
καταναλωτών: 
αγορά αγαθών 

Εξαπάτηση 
καταναλωτών: 

αγορά 
υπηρεσιών Δωροδοκία 

Απάτες που 
σχετίζονται 

με πιστωτικές 
κάρτες και 

διαδικτυακές 
συναλλαγές 

Απάτες σε 
σχέση με 

την 
ταυτότητα 

του 
ατόμου 

Ηλεκτρονική 
πειρατεία 

Σύνολο ερωτηθέντων 7,64 8,11 0,62 0,47 0,16 0,31 

Κατά αστική περιοχή:             
  Λευκωσία  5,03 7,82 0,84 … … … 

  Λεμεσός 10,96 8,47 0,36 … … … 

Κατά φύλο:             
  Άντρας  7,86 9,11 0,62 … … … 

  Γυναίκα 7,42 7,12 0,62 … … … 
                

 
…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στις εν λόγω κατηγορίες, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

Σε ότι αφορά στην εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση με αγορές αγαθών, η αστική περιοχή 
Λεμεσού είχε ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση), τόσο για την περίοδο αναφοράς 
των πέντε τελευταίων χρόνων όσο και για την περίοδο αναφοράς του τελευταίου χρόνου.  
Περαιτέρω, σε ότι αφορά στην εξαπάτηση των καταναλωτών σε σχέση με αγορές υπηρεσιών, η 
αστική περιοχή Λεμεσού επικράτησε οριακά και στις δύο περιόδους αναφοράς.  Η αστική 
περιοχή Λευκωσίας είχε ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για τον τελευταίο 
χρόνο στη θυματοποίηση  από δωροδοκία.  

 
Διάγραμμα A6.1:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) για αδικήματα κατά του προσώπου 
και άλλα αδικήματα, για τα τελευταία πέντε χρόνια και για τον τελευταίο χρόνο 

8,6%

11,4%
12,8%

4,5%

7,6% 8,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%
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αγαθών
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υπηρεσιών

Ποσοστά θυματοποίησης για τα πέντε τελευταία χρόνια
Ποσοστά θυματοποίησης για τους τελευταίους 12 μήνες
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A7. ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ 

Στην εν λόγω έρευνα, η θυματοποίηση από άσκηση βίας χωρίστηκε σε τρεις κύριες κατηγορίες: 
θυματοποίηση από άσκηση βίας την οποία έχει βιώσει ο ερωτώμενος από την ηλικία των 15 ετών 
και μετέπειτα, θυματοποίηση από άσκηση βίας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες και 
θυματοποίηση από άσκηση βίας πριν τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου. Οι πρώτες δύο 
κατηγορίες υποδιαιρούνται στις εξής κατηγορίες: σεξουαλική παρενόχληση, βία που ασκήθηκε 
από αγνώστους, βία που ασκείται από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο, βία που ασκήθηκε 
από κάποιον/α πρώην σύντροφο και βία που ασκήθηκε από γνωστούς. Η τρίτη κύρια κατηγορία 
(θυματοποίηση από άσκηση βίας πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου) υποδιαιρείται σε 
σωματική και σεξουαλική βία.  Η σεξουαλική βία πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου, 
περιλαμβάνει τον εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη, την απόπειρα εξαναγκασμού σε 
σεξουαλική πράξη, καθώς και την περίπτωση όπου ο ερωτώμενος αισθάνθηκε ότι απειλείτο από 
κάποιας μορφής σεξουαλική βία. 

Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας, από την ηλικία των 15 ετών, κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες και για την περίοδο πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου 

Κάθε στήλη στους πίνακες Α7.1 –Α7.3  που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αναφέρεται σε ένα 
τουλάχιστον περιστατικό του συγκεκριμένου τύπου αδικήματος (π.χ. τουλάχιστον ένα 
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 χρόνων): εδώ καταγράφεται ο 
αριθμός των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα κάποιου συγκεκριμένου 
αδικήματος μια ή περισσότερες φορές σε μια οποιανδήποτε (ή σε περισσότερες από μια) μορφή 
της βίαιης συμπεριφοράς όπως περιγράφεται στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου (π.χ. 
έκανε άσεμνα τηλεφωνήματα, έστελνε άσεμνα μηνύματα κλπ.). Κάθε συγκεκριμένο άτομο που 
θυματοποιήθηκε, καταγράφηκε μόνο μία φορά (δηλ. σαν μία υπόθεση) για τον κάθε τύπο 
αδικήματος, έστω και αν έτυχε να θυματοποιηθεί περισσότερες από μια φορές και με πολλές 
διαφορετικές μορφές της βίαιης συμπεριφοράς: π.χ. αν  κάποιος ερωτώμενος έτυχε να δεχθεί και 
άσεμνα τηλεφωνήματα και άσεμνα μηνύματα και έτυχε οποιασδήποτε άλλης συμπεριφοράς που 
συγκαταλέγεται στην κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης, το συγκεκριμένο άτομο 
καταγράφηκε μόνο μια φορά ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Όλα τα στοιχεία δίνονται σε ποσοστά και αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ατόμων, σαν 
ποσοστό του δείγματος, που έχουν θυματοποιηθεί έστω και μια φορά από κάθε αδίκημα βίας 
(όπως εξηγείται πιο πάνω). 

Όσον αφορά στη θυματοποίηση από άσκηση βίας την οποία βίωσε ο ερωτώμενος από την ηλικία 
των 15 ετών και μετέπειτα, ο τύπος του αδικήματος που επικράτησε ήταν η σεξουαλική 
παρενόχληση (26,94% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα σεξουαλικής 
παρενόχλησης, τουλάχιστον μία φορά) και ακολουθούσε η άσκηση βίας από αγνώστους (9,04%), 
η άσκηση βίας από γνωστούς (6,53%), η άσκηση βίας από πρώην σύντροφο (5,45%) και τέλος, η 
άσκηση βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο (3,00%).   Η θυματοποίηση από άσκηση 
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βίας από την ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα, υπήρξε επικρατέστερη στην αστική περιοχή 
Λεμεσού, σε όλες τις υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, το 30,92% των ερωτηθέντων στην αστική 
περιοχή Λεμεσού δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης (σε σχέση με 23,79% 
στην αστική περιοχή Λευκωσίας), το 10,21% των ερωτηθέντων στη Λεμεσό δήλωσαν ότι είχαν 
πέσει θύμα άσκησης βίας από αγνώστους (σε σχέση με 8,12% στη Λευκωσία) κ.ο.κ. (βλ. πίνακα 
Α.7.1). Η θυματοποίηση από σεξουαλική παρενόχληση ήταν επικρατέστερη ανάμεσα στις 
γυναίκες (32,91% σε σύγκριση με 20,87% στους άντρες) καθώς επίσης και η άσκηση βίας από 
τον/την παρών/παρούσα σύντροφο (5,21% στις γυναίκες σε σύγκριση με 0,75% στους άντρες) και 
από κάποιον/α πρώην σύντροφο (8,85% στις γυναίκες σε σύγκριση με 1,99% στους άντρες).  
Αντίθετα, η βία που ασκήθηκε από αγνώστους επικράτησε ανάμεσα στους άντρες (13,34% σε 
σύγκριση με 4,81% στις γυναίκες) καθώς επίσης και η βία που ασκήθηκε από γνωστούς (8,51% 
στους άντρες σε σύγκριση με 4,59% στις γυναίκες). Η ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών είχε τα 
ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από σεξουαλική παρενόχληση (35,16% των 
ερωτηθέντων) και άσκηση βίας από γνωστούς (9,71% των ερωτηθέντων), ενώ η ηλικιακή ομάδα 
35-54 ετών είχε ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας από 
αγνώστους (10,63%), άσκηση βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο (4,13%) και άσκηση 
βίας από πρώην σύντροφο (6,01%), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα Α.7.1. 

Αναφορικά με τη θυματοποίηση που βιώνουν οι ερωτώμενοι από άσκηση βίας κατά τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες, ο τύπος αδικήματος που επικράτησε ήταν και πάλι η σεξουαλική 
παρενόχληση (8,93% των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα της εν λόγω 
συμπεριφοράς, τουλάχιστον μια φορά) και ακολουθούσε η βία που ασκήθηκε από γνωστούς 
(1,30%), η βία που ασκήθηκε από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο (0,87%), η βία που 
ασκήθηκε από αγνώστους (0,48%) και τέλος η βία που ασκήθηκε από κάποιον/α πρώην 
σύντροφο (0,36%). Στην αστική περιοχή Λεμεσού, ένα σημαντικά ψηλότερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων δήλωσε θυματοποίηση από σεξουαλική παρενόχληση κατά τους τελευταίους 
δώδεκα μήνες (10,37%) σε σύγκριση με την αστική περιοχή Λευκωσίας (7,79%).  Η σεξουαλική 
παρενόχληση κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν επικρατέστερη ανάμεσα στις γυναίκες 
(11,64% σε σύγκριση με 6,17% στους άντρες).  

Περαιτέρω, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι όσον αφορά στη θυματοποίηση από την άσκηση βίας 
πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου, τα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από 
σωματική βία ήταν ψηλότερα από εκείνα που αναφέρονταν σε σεξουαλική βία (17,16% σε 
σύγκριση με 2,65% αντίστοιχα). Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τους ορισμούς της εν λόγω 
έρευνας, η σεξουαλική βία πριν από τα 15α γενέθλια του ερωτώμενου, περιλαμβάνει τον 
εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη, την απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη, καθώς 
και την περίπτωση όπου ο ερωτώμενος αισθάνθηκε ότι απειλείτο από κάποιας μορφής 
σεξουαλική βία. Τόσο η θυματοποίηση από άσκηση σωματικής όσο και από άσκηση σεξουαλικής 
βίας πριν την ηλικία των 15 ετών, ήταν επικρατέστερη στην αστική περιοχή Λεμεσού παρά στην 
αστική περιοχή Λευκωσίας.  Η θυματοποίηση από άσκηση σωματικής βίας πριν την ηλικία των 15 
ετών ήταν επικρατέστερη ανάμεσα στους άντρες ερωτώμενους (19,81% σε σύγκριση με 14,55%  
ανάμεσα στις γυναίκες) ενώ η θυματοποίηση από άσκηση σεξουαλικής βίας ήταν επικρατέστερη 
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ανάμεσα στις γυναίκες ερωτώμενες (3,71% σε σύγκριση με 1,57% στους άντρες ερωτώμενους). Η 
ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών είχε οριακά ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από 
άσκηση σωματικής βίας πριν την ηλικία των 15 ετών, ενώ η ηλικιακή ομάδα 55-74 ετών, είχε 
ψηλότερα ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση σεξουαλικής βίας πριν από τα 15α 
τους γενέθλια (3,07%) σε σύγκριση με τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες, όπως φαίνεται και στον 
πίνακα Α.7.3.  

 
 

Πίνακας A7.1

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας και σεξουαλική 
παρενόχληση, από την ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα 

Ποσοστά 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 
παρενόχληση

ς από την 
ηλικία των 15 

ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης 
βίας από 

αγνώστους 
από την 

ηλικία των 
15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης 
βίας από 
τον/την 
παρών/ 

παρούσα 
σύντροφο 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από πρώην 
σύντροφο 
από την 

ηλικία των 15 
ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 

από την 
ηλικία των 15 

ετών 

Σύνολο ερωτηθέντων 26,94 9,04 3,00 5,45 6,53 

Κατά αστική περιοχή:           

  Λευκωσία 23,79 8,12 2,73 3,57 4,99 

  Λεμεσός 30,92 10,21 3,34 7,83 8,49 

Κατά φύλο:           

  Άντρας 20,87 13,34 0,75 1,99 8,51 

  Γυναίκα 32,91 4,81 5,21 8,85 4,59 

Κατά ηλικιακή ομάδα:           

  18-34 35,16 9,59 3,30 5,34 9,71 

  35-54 27,75 10,63 4,13 6,01 5,04 

  55-74 14,00 5,86 0,86 4,75 4,27 
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Πίνακας A7.2

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας και σεξουαλική 
παρενόχληση, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες 

Ποσοστά 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από 
αγνώστους 

τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

άσκησης βίας 
από τον/την 

παρών/ 
παρούσα 

σύντροφο τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από πρώην 
σύντροφο 

τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 

τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Σύνολο ερωτηθέντων 8,93 0,48 0,87 0,36 1,30 

Κατά αστική περιοχή:     
 

    

  Λευκωσία 7,79 … … … … 

  Λεμεσός 10,37 … … … … 

Κατά φύλο:     
 

    

  Άντρας 6,17 … … … … 

  Γυναίκα 11,64 … … … … 
 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στις εν λόγω κατηγορίες, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 
Πίνακας A7.3

  

: Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας πριν από τα 15α γενέθλια 
του ερωτώμενου 

Ποσοστά 
Τουλάχιστον 

ένα 
περιστατικό 
σωματικής 

βίας πριν την 
ηλικία των 15 

ετών  

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

βίας* πριν την 
ηλικία των 15 

ετών 

Σύνολο ερωτηθέντων 17,16 2,65 

Κατά αστική περιοχή:     

  Λευκωσία 14,25 2,24 

  Λεμεσός 20,84 3,17 

Κατά φύλο:     

  Άντρας 19,81 1,57 

  Γυναίκα 14,55 3,71 

Κατά ηλικιακή ομάδα:     

  18-34 17,67 2,59 

  35-44 17,48 2,44 

  55-74 16,56 3,07 
 

*Σύμφωνα με τους ορισμούς της εν λόγω έρευνας, η σεξουαλική βία πριν από τα 15α γενέθλια του 
ερωτώμενου, περιλαμβάνει τον εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη, την απόπειρα εξαναγκασμού σε 
σεξουαλική πράξη, καθώς και την περίπτωση όπου ο ερωτώμενος αισθάνθηκε ότι απειλείτο από κάποιας 
μορφής σεξουαλική βία. 
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Διάγραμμα A7.1:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας από την ηλικία των 15 
ετών, κατά φύλο 

 

Διάγραμμα A7.2:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας πριν από τα 15α 
γενέθλια του ερωτώμενου*, κατά φύλο 

 

*Σύμφωνα με τους ορισμούς της εν λόγω έρευνας, η σεξουαλική βία πριν από τα 15α γενέθλια 
του ερωτώμενου, περιλαμβάνει τον εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη, την απόπειρα 
εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη, καθώς και την περίπτωση όπου ο ερωτώμενος αισθάνθηκε 
ότι απειλείτο από κάποιας μορφής σεξουαλική βία. 
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Διάγραμμα A7.3:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας από την ηλικία των 15 
ετών, κατά ηλικιακή ομάδα του ερωτώμενου 

 

Διάγραμμα A7.4:

 

 Ποσοστά θυματοποίησης (επικράτηση) από άσκηση βίας πριν από τα 15α 
γενέθλια του ερωτώμενου, κατά ηλικιακή ομάδα και κατά τύπο βίας 
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A8. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μέτρα που λαμβάνονται από τους ερωτώμενους για την πρόληψη του εγκλήματος 

Διάγραμμα A8.1α:

 

 Πόσο συχνά ο ερωτώμενος σκέφτεται το ενδεχόμενο του να πέσει θύμα 
κάποιας εγκληματικής ενέργειας και πώς θα μπορούσε να το αποφύγει, κατά φύλο 

 

Όσον αφορά την πιο πάνω ερώτηση, ένα σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών δήλωσε ότι 
συχνά ή μερικές φορές σκέφτονται το ενδεχόμενο του να πέσουν θύμα κάποιας εγκληματικής 
πράξης και το πώς θα μπορούσαν να το αποφύγουν. 
 
 

Διάγραμμα A8.1β:

 

 Πόσο συχνά ο ερωτώμενος σκέφτεται το ενδεχόμενο του να πέσει θύμα 
κάποιας εγκληματικής ενέργειας και πώς θα μπορούσε να το αποφύγει, κατά ηλικιακή ομάδα 
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων στις ηλικιακές ομάδες 18-24 και 
35-44 δήλωσαν ότι, συχνά ή μερικές φορές, σκέφτονται το ενδεχόμενο του να πέσουν θύμα 
κάποιας εγκληματικής ενέργειας, σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες που δήλωσαν 
χαμηλότερα ποσοστά. 

 
 
Πίνακας A8.2

Η κατοικία προστατεύεται από 

: Η κατοικία του ερωτώμενου προστατεύεται από ένα ή περισσότερα από τα πιο 
κάτω μέσα:  

Ποσοστά* 

Αστική 
περιοχή 

Λευκωσίας 

Αστική 
περιοχή 
Λεμεσού 

Σύστημα συναγερμού (εκτός συναγερμού πυρκαγιάς) 6,98 2,83 
Σύστημα συναγερμού το οποίο είναι συνδεδεμένο με 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή με την 
Αστυνομία 1,96 3,18 

Ειδικές κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες 16,20 16,96 

Σύρτη στην πόρτα 11,73 9,54 

Οπή παρατήρησης επισκεπτών στην εξώπορτα («μάτι») 40,22 16,96 

Σύστημα παρακολούθησης μέσω τηλεόρασης (camera) 1,96 3,18 

Ειδικές γρίλιες πάνω σε πόρτες και παράθυρα 5,31 4,59 

Σκύλο εκπαιδευμένο στην ανίχνευση διαρρηκτών 3,07 4,24 

Ψηλό φράκτη 1,12 2,83 
Κάποιο οργανωμένο σχέδιο παρακολούθησης στη 
γειτονιά σας 0,84 0,35 
Άλλες διευθετήσεις που κάνατε με τους γείτονες σας για 
να παρακολουθεί  ο ένας την κατοικία του άλλου 2,51 0,00 
Φωτισμός στον εξωτερικό χώρο που ενεργοποιείται με 
κάποιας μορφής κίνηση 16,48 19,43 

Θυρωρό κτιρίου ή φρουρό ασφαλείας (security) 1,96 0,00 

Κάτι άλλο 2,51 0,00 

Η κατοικία δεν προστατεύεται από κανένα μέσο 32,68 48,41 

*Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100%). 
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Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται η κατοικία του ερωτώμενου, τα 
αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι στην αστική περιοχή Λευκωσίας, το επικρατέστερο 
μέσο προστασίας είναι η οπή παρακολούθησης επισκεπτών στην εξώπορτα (το λεγόμενο «μάτι») 
με ποσοστό 40,22% των ερωτηθέντων στη Λευκωσία και ακολουθεί ο φωτισμός στον εξωτερικό 
χώρο που ενεργοποιείται με κάποιας μορφής κίνηση (16,48%) και οι ειδικές κλειδαριές 
ασφαλείας στις πόρτες (16,2%).  Ένα μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους για να προστατεύσουν την κατοικία τους (όπως σύρτη στην 
πόρτα, σύστημα συναγερμού, ειδικές γρίλιες σε πόρτες και παράθυρα κλπ.).  Ένας αρκετά 
μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων στην αστική περιοχή Λευκωσίας (32,68%) δήλωσαν ότι δε 
χρησιμοποιούν κανένα μέσο για να προστατεύσουν την κατοικία τους. 
 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ παρόμοια και στην αστική περιοχή Λεμεσού: το 
επικρατέστερο μέσο προστασίας της κατοικίας είναι ο φωτισμός σε εξωτερικό χώρο που 
ενεργοποιείται με κάποιας μορφής κίνηση (19,43%) και ακολουθούν οι ειδικές κλειδαριές 
ασφαλείας στις πόρτες και το «μάτι» στην εξώπορτα (και τα δύο με ποσοστό 16,96%). Ένα 
μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους προστασίας 
της κατοικίας τους, ενώ ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (48,41%) δήλωσαν ότι 
δε χρησιμοποιούν κανένα μέσο για να προστατεύσουν την κατοικία τους.  
 
 

Πίνακας A8.3

Φύλο 

: Για την προσωπική του ασφάλεια ο ερωτώμενος πράττει ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα:  

Ηλικιακή 
ομάδα 

Ποσοστά* 

Έχει 
παρακο-
λουθήσει 
μαθήματα 

αυτοάμυνας 

Μεταφέρει 
μαζί 

του/της 
ψεκαστήρα 
ασφαλείας 
ή κάποια 
συσκευή 

συναγερμού 

Μεταφέρει μαζί 
του/της κάποιο 
αντικείμενο το 

οποίο θα 
μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί 
ως όπλο 

προστασίας 

Μεταφέρει 
μαζί του/της 

κινητό 
τηλέφωνο για 
να καλέσει σε 

βοήθεια αν 
χρειαστεί 

Άντρας 18-34 7,55 0,63 3,77 34,59 

  35-54 3,77 0,00 2,83 36,16 

  55-74 2,52 0,32 1,57 20,44 

  Σύνολο 13,83 0,95 8,18 91,19 

Γυναίκα 18-34 1,55 1,24 3,10 32,51 

  35-44 0,93 1,24 1,24 36,53 

  55-74 0,32 0,00 0,32 18,26 

  Σύνολο 2,78 2,48 4,64 87,30 
 
*Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100%) 
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Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται και από τα δύο φύλα (σύμφωνα με τις 
δηλώσεις των ερωτηθέντων στην έρευνα) για την προσωπική τους ασφάλεια, είναι το να 
μεταφέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Η δεύτερη πιο συνηθισμένη μέθοδος που 
χρησιμοποιείται από τους άντρες είναι τα μαθήματα αυτοάμυνας (με ποσοστό 13,83% των 
ερωτηθέντων) και ακολουθεί η μεταφορά κάποιου αντικειμένου που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως όπλο προστασίας (με ποσοστό 8,18%).  Στις γυναίκες, η δεύτερη πιο 
συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την προσωπική τους ασφάλεια είναι η μεταφορά 
κάποιου αντικειμένου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο προστασίας (με ποσοστό 
4,64%) και ακολουθούν τα μαθήματα αυτοάμυνας (με ποσοστό 2,78%), όπως παρουσιάζονται 
στον πιο πάνω πίνακα.  
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B. 

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων της έρευνας κατέδειξε τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

B1.  ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ 

B1.1. ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

B1.1.1.  ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ 

Πίνακας B1.1.1.1

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο από την ηλικία των 15 ετών, κατά 
φύλο του ερωτώμενου (μόνο για τα άτομα που εργάζονται) 

  Ποσοστά* 

    

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
από την 

ηλικία των 15 
ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης 
βίας από 

αγνώστους 
από την 

ηλικία των 
15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από τον/την 

παρών/ 
παρούσα 
σύντροφο 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από πρώην 
σύντροφο 
από την 

ηλικία των 15 
ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 

από την 
ηλικία των 15 

ετών 

Κατά φύλο: 
           

  
Εργαζόμενοι Άντρες 25,13 15,62 1,09 2,89 8,38 

  
Εργαζόμενες Γυναίκες 37,94 7,08 4,74 12,62 6,49 

   
 

   

   Βάση:  219 Άντρες   185 Γυναίκες 
 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο μέρος του δείγματος των ερωτηθέντων που είναι υπάλληλοι σε πλήρη ή μερική απασχόληση, που 
είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες, ή άτομα που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, πατρότητας ή γονική άδεια 
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Πίνακας B1.1.1.2

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο από την ηλικία των 15 ετών, κατά 
οικογενειακή κατάσταση και φύλο του ερωτώμενου 

  Ποσοστά* 

    

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
από την ηλικία 

των 15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

άσκησης βίας 
από αγνώστους 
από την ηλικία 

των 15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

άσκησης βίας 
από τον/την 

παρών/ 
παρούσα 
σύντροφο 

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

άσκησης βίας 
από πρώην 

σύντροφο από 
την ηλικία των 

15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

άσκησης βίας 
από γνωστούς 
από την ηλικία 

των 15 ετών 

Κατά φύλο:   
 

      

  Άντρας 20,87 13,34 0,75 1,99 8,51 

  Γυναίκα 32,91 4,81 5,21 8,85 4,59 

Κατά οικογενειακή κατάσταση:   
 

      

  Παντρεμένος/η 21,56 7,01 3,90 2,60 4,16 

  Χήρος/α 13,83 0,00 0,00 5,73 0,00 

  Διαζευγμένος/η 35,40 12,75 0,00 33,17 7,51 

  Άγαμος/η 37,67 13,95 2,47 4,66 12,02 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

 

Πίνακας B1.1.1.3

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο από την ηλικία των 15 ετών, κατά 
μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου 

  Ποσοστά 

    

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
από την 

ηλικία των 15 
ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από 
αγνώστους 

από την ηλικία 
των 15 ετών 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από τον/την 

παρών/ 
παρούσα 
σύντροφο 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από πρώην 

σύντροφο από 
την ηλικία των 

15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 
από την ηλικία 

των 15 ετών 

  
Δεν τελείωσε το δημοτικό ή 
Δημοτική εκπαίδευση 11,54 6,41 2,56 5,13 2,56 

  
Δευτεροβάθμια ή Μεταλυκειακή, 
μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 24,75 5,76 2,71 5,42 5,42 

  Τριτοβάθμια 34,08 13,48 3,37 5,62 8,99 
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Πίνακας B1.1.1.4

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο από την ηλικία των 15 ετών, κατά 
υπηκοότητα του ερωτώμενου 

  Ποσοστά 

    

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
από την 

ηλικία των 15 
ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από αγνώστους 
από την ηλικία 

των 15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης 
βίας από 
τον/την 
παρών/ 

παρούσα 
σύντροφο 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από πρώην 
σύντροφο από 
την ηλικία των 

15 ετών 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 
από την ηλικία 

των 15 ετών 

  Κύπριος/α 26,64 7,79 2,37 5,70 7,68 

  Υπήκοος ΕΕ 28,67 16,85 5,03 4,31 … 

  Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ  28,77 13,37 8,54 4,00 1,96 

  Σύνολο 26,94 9,04 3,00 5,45 6,53 
 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

 

 

B1.1.2.  ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ 

Πίνακας B1.1.2.1:

 

 Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
κατά φύλο του ερωτώμενου (μόνο για τα άτομα που εργάζονται) 

    Ποσοστά* 

    

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
κατά τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από αγνώστους 

κατά τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
τον/την παρών/ 

παρούσα 
σύντροφο κατά 

τους τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από πρώην 

σύντροφο κατά 
τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 

κατά τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Κατά φύλο:           

 
Εργαζόμενοι Άντρες 8,95 0,43 … … 2,85 

  Εργαζόμενες Γυναίκες 20,33 1,14 3,02 1,26 1,14 

 
 

     
   Βάση:  219 Άντρες   185 Γυναίκες 

 
*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο μέρος του δείγματος των ερωτηθέντων που είναι υπάλληλοι σε πλήρη ή μερική απασχόληση, που 
είναι αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες, ή άτομα που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, πατρότητας ή γονική άδεια 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 
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Πίνακας B1.1.2.2:

 

 Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
κατά οικογενειακή κατάσταση του ερωτώμενου 

    Ποσοστά 

    

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από 
αγνώστους 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα περιστατικό 

άσκησης βίας 
από τον/την 

παρών/ 
παρούσα 

σύντροφο κατά 
τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από πρώην 
σύντροφο 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης 
βίας από 
γνωστούς 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Κατά οικογενειακή κατάσταση:   
 

      

  Παντρεμένος/η 6,10 0,57 1,23 … 1,18 

  Χήρος/α 5,11 … … … … 

  Διαζευγμένος/η 20,52 1,95 … 3,44 … 

  Άγαμος/η 12,58 … 0,45 0,46 2,04 
 
…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

 

Πίνακας B1.1.2.3

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
κατά μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου 

  Ποσοστά 

    

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης 
βίας από 

αγνώστους 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από τον/την 

παρών/ 
παρούσα 

σύντροφο κατά 
τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από πρώην 
σύντροφο 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 

από 
γνωστούς 
κατά τους 

τελευταίους 
12 μήνες 

  
Δεν τελείωσε το δημοτικό ή 
Δημοτική εκπαίδευση 2,56 1,28 1,28 … 1,28 

  
Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή, 
μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 9,98 ... ... ... 1,38 

  Τριτοβάθμια 9,59 0,79 1,46 ... 1,24 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 
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Πίνακας B1.1.2.4

  

: Θυματοποίηση από άσκηση βίας στο σύνολο κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 
κατά υπηκοότητα του ερωτώμενου 

  Ποσοστά 

    

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 
σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
κατά τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από αγνώστους 

κατά τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
τον/την παρών/ 

παρούσα 
σύντροφο κατά 

τους τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας 
από πρώην 

σύντροφο κατά 
τους 

τελευταίους 12 
μήνες 

Τουλάχιστον 
ένα 

περιστατικό 
άσκησης βίας 
από γνωστούς 

κατά τους 
τελευταίους 

12 μήνες 

  Κύπριος/α 8,92 0,41 0,57 0,44 1,56 

  Υπήκοος ΕΕ 11,57 1,25 … … … 

  Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ  4,54 … 6,81 … … 

  Σύνολο 8,93 0,48 0,87 0,36 1,30 
 
…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

B1.1.3. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 15 
ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ) 

Πίνακας B1.1.3.1

  

: Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης από την ηλικία των 15 ετών και 
ποσοστιαία κατανομή θυματοποίησης κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης από την ηλικία των 15 ετών 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
αγνώστους από την 
ηλικία των 15 ετών 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
τον/την παρών/ 

παρούσα σύντροφο 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
πρώην σύντροφο 

από την ηλικία των 
15 ετών 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
γνωστούς από την 
ηλικία των 15 ετών 

Σύνολο ερωτηθέντων 9,04 3,00 5,45 6,53 

Κατά αστική περιοχή:     
 

  

  Λευκωσία  8,12 2,73 3,57 4,99 

  Λεμεσός 10,21 3,34 7,83 8,49 

Κατά φύλο:     
 

  

  Άντρας 13,34 0,75 1,99 8,51 

  Γυναίκα 4,81 5,21 8,85 4,59 
  

 
    

 
  

    Ποσοστιαία κατανομή θυματοποίησης κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

Κατά αριθμό θυματοποιήσεων: 100% 100% 100% 100% 

  Μία φορά 55,56 42,11 14,71 51,22 

  Δύο φορές 27,78 15,79 8,82 26,83 

  Τρεις φορές  5,56 5,26 11,76 2,44 
  Τέσσερις ή περισσότερες φορές 11,11 36,84 64,71 19,51 

      



- 50 - 

 

 

Ο πίνακας Β1.1.3.1 παρουσιάζει το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν 
πέσει θύμα άσκησης βίας από την ηλικία των 15 χρόνων. Για παράδειγμα, 9,04% από 
τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα τουλάχιστον ενός περιστατικού βίας 
από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών. Από αυτούς, το 55,56% δήλωσαν ότι είχαν 
πέσει θύμα βίας από αγνώστους μόνο μια φορά από την ηλικία των 15 ετών, 27,78% 
δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα δύο φορές, 5,56% δήλωσαν ότι έπεσαν θύμα τρεις φορές 
και 11,11% τέσσερις ή περισσότερες φορές.  Ο πίνακας καταδεικνύει επίσης ότι το πώς 
βιώνει κάποιος τη θυματοποίηση δεν είναι κάτι το τυχαίο: κάποιοι τύποι αδικημάτων, 
όπως είναι η άσκηση βίας, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό επαναλαμβανόμενης 
θυματοποίησης από άλλα αδικήματα, γεγονός που σημαίνει ότι κάποια άτομα τείνουν να 
θυματοποιούνται επανειλημμένα από τον ίδιο τύπο αδικήματος. 
 

 

Διάγραμμα B1.1α:

 

 Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης από άσκηση βίας από 
αγνώστους, από την ηλικία των 15 ετών, και ποσοστιαία κατανομή κατά αριθμό 
θυματοποιήσεων 

 

90,96%

55,56%

27,78% 5,56%

11,11%9,04%

Κανένα περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών: Μία 
φορά
Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών: Δύο 
φορές
Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών: Τρεις 
φορές 
Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών: Τέσσερις 
ή περισσότερες φορές
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Από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας 
από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών, το 55,56% από αυτούς δήλωσαν ότι 
θυματοποιήθηκαν μία φορά, το 27,78% δύο φορές, το 5,56% τρεις φορές και το 11,11% τέσσερις 
ή περισσότερες φορές.  

 
 

Διάγραμμα B1.1β:

 

 Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης από άσκηση βίας από 
τον/την παρών/παρούσα σύντροφο, και ποσοστιαία κατανομή κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

 
 
 
 
Από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας 
από τον/την παρών/παρούσα σύντροφό τους, το 42,11% από αυτούς δήλωσαν ότι 
θυματοποιήθηκαν μόνο μία φορά, το 15,79% δύο φορές, το 5,26% τρεις φορές και το 36,84% 
τέσσερις ή περισσότερες φορές.  
 
 
 
 

97,00%

42,11%

15,79%

5,26%

36,84%

3,00%

Κανένα περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο 

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο: Μία 
φορά
Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο: Δύο 
φορές
Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο: Τρεις 
φορές 
Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο: Τέσσερις 
ή περισσότερες φορές
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Διάγραμμα B1.1γ:

 

 Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης από πρώην σύντροφο, 
και ποσοστιαία κατανομή κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

 

 
 
 
 
 
Από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας 
από κάποιον πρώην σύντροφό τους, το 14,71% από αυτούς δήλωσαν ότι θυματοποιήθηκαν μόνο 
μία φορά, το 8,82% δύο φορές, το 11,76% τρεις φορές και το 64,71% τέσσερις ή περισσότερες 
φορές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94,55%

14,71%

8,82%11,76%

64,71%

5,45%

Κανένα περιστατικό άσκησης βίας από πρώην σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών 

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από πρώην σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών: Μία φορά

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από πρώην σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών: Δύο φορές

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από πρώην σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών: Τρεις φορές 

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από πρώην σύντροφο από την ηλικία των 15 ετών: Τέσσερις ή 
περισσότερες φορές
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Διάγραμμα B1.1δ:

 

 Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης από γνωστούς, από 
την ηλικία των 15 ετών, και ποσοστιαία κατανομή κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

 
 
 

 

 

Από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας 
από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο, το 51,22% από αυτούς δήλωσαν ότι θυματοποιήθηκαν μόνο 
μία φορά, το 26,83% δύο φορές, το 2,44% τρεις φορές και το 19,51% τέσσερις ή περισσότερες 
φορές. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,47%
51,22%

26,83%

2,44%

19,51%6,53%

Κανένα περιστατικό άσκησης βίας από γνωστούς από την ηλικία των 15 ετών

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από γνωστούς από την ηλικία των 15 ετών: Μία φορά

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από γνωστούς από την ηλικία των 15 ετών: Δύο φορές

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από γνωστούς από την ηλικία των 15 ετών: Τρεις φορές 

Τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από γνωστούς από την ηλικία των 15 ετών: Τέσσερις ή περισσότερες 
φορές
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B1.1.4. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ  
12 ΜΗΝΕΣ) 

Πίνακας B1.1.4.1

  

: Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης κατά τους τελευταίους 12 
μήνες και ποσοστιαία κατανομή θυματοποίησης κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

Ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

Τουλάχιστον ένα περιστατικό 
σεξουαλικής παρενόχλησης 
κατά τους τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
αγνώστους κατά 
τους τελευταίους 

12 μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
τον/την παρών/ 

παρούσα 
σύντροφο κατά 

τους τελευταίους 
12 μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
πρώην σύντροφο 

κατά τους 
τελευταίους 12 

μήνες 

Τουλάχιστον ένα 
περιστατικό 

άσκησης βίας από 
γνωστούς κατά 

τους τελευταίους 
12 μήνες 

Σύνολο ερωτηθέντων 8,93 0,48 0,87 0,36 1,30 

Κατά αστική περιοχή:           

  Λευκωσία  7,79 … … … … 

  Λεμεσός 10,37 … … … … 

Κατά φύλο:           

  Άντρας 6,17 … … … … 

  Γυναίκα 11,64 … … … … 
  

 
          

    Ποσοστιαία κατανομή θυματοποίησης κατά αριθμό θυματοποιήσεων 

Κατά αριθμό 
θυματοποιήσεων:   100%       

  Μία φορά 38,60 … … … … 

  Δύο φορές 28,07 … … … … 

  Τρεις φορές  7,02 … … … … 

  
Τέσσερις ή 
περισσότερες φορές 26,32 … … … … 

 
…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

Ο πίνακας B1.1.4.1 είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο πίνακα (Β1.1.3.1) και παρουσιάζει τα 
ποσοστά επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες που 
προηγήθηκαν της έρευνας.  Για παράδειγμα, 8,93% των ερωτηθέντων, δήλωσαν ότι είχαν πέσει 
θύμα τουλάχιστον ενός περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τους τελευταίους 12 
μήνες.  Από αυτούς, το 38,6% δήλωσαν ότι είχαν πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης μία 
φορά κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 28,07% δύο φορές, 7,02% τρεις φορές, και 26,32% 
τέσσερις ή περισσότερες φορές.  
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B1.1.5. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ) 

Πίνακας B1.1.5.1

  

: Συχνότητα εμφάνισης της βίας από την ηλικία των 15 ετών  

KATA ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ 

  ΣΥΝΟΛΟ 18-34 ΕΤΩΝ 35-74 ΕΤΩΝ 

Είδος βίαιης 
συμπεριφοράς 

Αριθμός 
θυμάτων 

Μέσος 
όρος 

αριθμού 
θυματο-

ποιήσεων 
ανά θύμα 

Συνολικός 
αριθμός 
θυματο-

ποιήσεων 
Αριθμός 
θυμάτων 

Μέσος 
όρος 

αριθμού 
θυματο-

ποιήσεων 
ανά θύμα 

Συνολικός 
αριθμός 
θυματο-

ποιήσεων 
Αριθμός 
θυμάτων 

Μέσος 
όρος 

αριθμού 
θυματο-

ποιήσεων 
ανά θύμα 

Συνολικός 
αριθμός 
θυματο-

ποιήσεων 

Άσκηση βίας από 
αγνώστους 58 9,03 524 21 1,62 34 37 13,24 490 

Άσκηση βίας από 
τον/την 
παρών/παρούσα 
σύντροφο  19 23,53 447 7 31,43 220 12 18,92 227 
Άσκηση βίας από 
πρώην 
σύντροφο  35 63,83 2234 12 33,58 403 23 79,61 1831 

Άσκηση βίας από 
γνωστούς  42 11,60 487 22 2,50 55 20 21,60 432 

 

Ο πίνακας Β1.1.5.1 παρουσιάζει, εκτός από τον αριθμό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι έχουν 
πέσει θύμα άσκησης βίας τουλάχιστον μια φορά από την ηλικία των 15 ετών, και τον συνολικό 
αριθμό των θυματοποιήσεων για κάθε τύπο βίαιου εγκλήματος, στο σύνολο και κατά ηλικιακή 
ομάδα του ερωτώμενου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση άσκησης βίας από τον/την 
παρών/παρούσα σύντροφο, 19 από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύμα 
τουλάχιστον μια φορά ενώ δηλώθηκαν συνολικά 447 περιστατικά βίας από παρών/παρούσα 
σύντροφο από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, δίνοντας ως αποτέλεσμα ένα μέσο όρο 
23,53 του αριθμού των θυματοποιήσεων ανά θύμα (συγκέντρωση του εγκλήματος). 
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B1.1.6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ) 

Πίνακας B1.1.6.1

Είδος βίαιης 
συμπεριφοράς 

: Συχνότητα εμφάνισης της άσκησης βίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

Αριθμός 
θυμάτων 

Μέσος όρος 
αριθμού 
θυματο-

ποιήσεων ανά 
θύμα 

Συνολικός 
αριθμός 
θυματο-

ποιήσεων 

Συχνότητα 
βίας ανά 

ερωτώμενο 

Σεξουαλική παρενόχληση 57 4,12 235 0,37 

  Άτομα ηλικίας 18-34 ετών 26 4,81 125 0,54 

  Άτομα ηλικίας 35-74 ετών 31 3,55 110 0,27 

Άσκηση βίας από τον/την 
παρών/παρούσα σύντροφο ή 
από πρώην σύντροφο 8 26,38 211 0,33 

Άσκηση βίας από γνωστούς  8 2,38 19 0,03 
 
 

Ο  πίνακας B1.1.6.1 παρουσιάζει τον αριθμό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι έχουν πέσει 
θύμα άσκησης βίας τουλάχιστον μια φορά κατά τους τελευταίους 12 μήνες, τον συνολικό αριθμό 
των θυματοποιήσεων για τον κάθε τύπο βίαιου εγκλήματος και τη συχνότητα εμφάνισης του 
βίαιου εγκλήματος ανά ερωτώμενο.  Με τον όρο «συχνότητα εμφάνισης του εγκλήματος ανά 
ερωτώμενο» εννοούμε τον αριθμό των θυματοποιήσεων διά τον αριθμό των ερωτηθέντων: 

𝛴𝛴𝜏𝜏𝜒𝜒𝜏𝜏ό𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜇𝜇 𝜀𝜀𝜇𝜇𝜀𝜀ά𝜏𝜏𝛦𝛦𝜏𝜏𝜏𝜏𝜇𝜇 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜀𝜀𝜀𝜀𝛦𝛦𝜀𝜀ή𝜇𝜇𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏𝜇𝜇 𝜇𝜇𝜏𝜏ά 𝜀𝜀𝛦𝛦𝜏𝜏𝜏𝜏ώ𝜇𝜇𝜀𝜀𝜏𝜏𝜏𝜏 =  
𝛢𝛢𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇ό𝜇𝜇 𝛢𝛢𝜏𝜏𝜇𝜇𝜇𝜇𝜏𝜏𝜏𝜏𝛦𝛦𝜏𝜏𝛦𝛦ή𝜏𝜏𝜀𝜀𝜏𝜏𝜏𝜏

𝛢𝛢𝛦𝛦𝛦𝛦𝛢𝛢𝜇𝜇ό𝜇𝜇 𝛦𝛦𝛦𝛦𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝛢𝛢έ𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏
 

 

Για παράδειγμα, όσον αφορά στην κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης, τα στοιχεία 
παρατίθενται και κατά την ηλικιακή ομάδα του ερωτώμενου.  Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, 57 από τους ερωτώμενους δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύμα 
τουλάχιστον μια φορά και δηλώθηκαν συνολικά 235 περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης 
μεταξύ των ερωτηθέντων, δίνοντας κατά μέσο όρο 4,12 θυματοποιήσεις ανά θύμα για τους 
τελευταίους 12 μήνες που προηγήθηκαν της συνέντευξης (συγκέντρωση του εγκλήματος), ενώ η 
συχνότητα εμφάνισης της βίας ανά ερωτώμενο κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ανέρχεται στο 
0,37  για τη συγκεκριμένη κατηγορία.  
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Η  ανάλυση στην ενότητα αυτή αναφέρεται στο πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που έχει βιώσει ο 
ερωτώμενος. 

Β.1.2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΒΙΩΣΕΙ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ 

 

 

Β.1.2.1: Σεξουαλική παρενόχληση 

Πίνακας Β.1.2.1.1:

 

 Το άτομο που παρενόχλησε τον ερωτώμενο στο πιο πρόσφατο περιστατικό 
ήταν: 

    Το άτομο που παρενόχλησε τον ερωτώμενο στο πιο 
πρόσφατο περιστατικό ήταν:  

Ποσοστά* 
 Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
 Συνάδελφος του/της 8,09 10,61 6,60 
 Προϊστάμενος ή δάσκαλος/καθηγητής του/της 2,89 1,52 3,77 
 Κάποιος άλλος υπό την επαγγελματική του ιδιότητα 2,89 3,03 2,83 
 Πελάτης ή ασθενής του/της 1,16 1,52 0,94 
 Άλλο συγγενικό του/της πρόσωπο 0,58 0,00 0,94 
 Πρώην σύντροφος 4,05 4,55 3,77 
 Κάποιος φίλος/η ή συμμαθητής/τρια του/της 12,72 16,67 10,38 
 Κάποιος γνωστός ή γείτονας 12,14 15,15 10,38 
 Κάποιος άγνωστος 50,87 40,91 57,55 
 Κάποιο άλλο πρόσωπο 1,16 0,00 1,89 
 Δε γνωρίζει/ Δε θυμάται 4,05 3,03 4,72 
 Δεν επιθυμεί να απαντήσει 5,20 10,61 1,89 
 

     * Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
  Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 

περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών  
  

Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό, το 40,91% δήλωσε ότι το άτομο που τον παρενόχλησε ήταν κάποιος άγνωστος, το 
16,67% ότι ήταν κάποιος φίλος/η ή συμμαθητής/τρια του, το 15,15% ότι ήταν κάποιος γνωστός ή 
γείτονας. Με μικρότερα ποσοστά, δήλωσαν ότι τους παρενόχλησε κάποιο άλλο άτομο (π.χ. 
συνάδελφος). Από τις γυναίκες ερωτώμενες οι οποίες δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον 
ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, το 57,55% δήλωσε ότι 
το άτομο που την παρενόχλησε ήταν κάποιος άγνωστος, το 10,38% δήλωσε ότι ήταν κάποιος 
γνωστός ή γείτονας και επίσης το 10,38% ότι ήταν κάποιος φίλος/η ή συμμαθητής/τρια της. Με 
μικρότερα ποσοστά, δήλωσαν ότι τις παρενόχλησε κάποιο άλλο άτομο (π.χ. συνάδελφος). 
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Πίνακας Β.1.2.1.2:

 

 Το φύλο του ατόμου που παρενόχλησε τον ερωτώμενο στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό ήταν: 

      Το φύλο του ατόμου που 
παρενόχλησε τον ερωτώμενο 
στο πιο πρόσφατο περιστατικό  

Ποσοστά* 
   Φύλο ερωτώμενου 
   Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
   Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
   Άντρας(ες) 58,38 15,15 84,91 
   Γυναίκα(ες) 27,17 68,18 1,89 
   Και άντρας(ες) και γυναίκα(ες) 0,58 0,00 0,94 
   Δεν γνωρίζει 14,45 16,67 12,26 
   *Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί 

τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών 
 
Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό, το 68,18% δήλωσε ότι το άτομο που τους παρενόχλησε ήταν γυναίκα, ενώ από τις 
γυναίκες ερωτώμενες που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής 
παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, το 84,91% δήλωσε ότι το άτομο που τους 
παρενόχλησε ήταν άντρας. 
 
Πίνακας Β.1.2.1.3: Η ηλικία του ατόμου που παρενόχλησε τον ερωτώμενο στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό ήταν:  

     Η ηλικία του ατόμου που 
παρενόχλησε τον ερωτώμενο 
στο πιο πρόσφατο περιστατικό   

Ποσοστά* 
 Φύλο ερωτώμενου 
 Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
 Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
 Μεταξύ 16-24 ετών 14,31 14,86 13,97 
 Μεταξύ 25-44 ετών 42,23 46,56 39,53 
 Μεγαλύτερος/η από 45 ετών 16,54 9,16 21,15 
 Δεν γνωρίζει  24,05 24,19 23,97 
 Δεν θυμάται 2,86 5,24 1,38 
 *Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 

περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών 

 
Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό, το 46,56% δήλωσε ότι το άτομο που τους παρενόχλησε ήταν ηλικίας 25-44 ετών, 
ενώ το 24,19% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ηλικία του ατόμου. Από τις γυναίκες ερωτώμενες που 
δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την 
ηλικία των 15 ετών, το 39,53% δήλωσε ότι το άτομο που τους παρενόχλησε ήταν ηλικίας 25-44 
ετών, ενώ το 23,97% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την ηλικία του ατόμου.  
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Πίνακας Β.1.2.1.4:
 

 Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος εξαιτίας της παρενόχλησης 
 

        Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος εξαιτίας του 
πιο πρόσφατου περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης Ποσοστά* 

    
 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
    Θυμό  37,91 29,08 43,43 
    Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 14,37 16,91 12,79 
    Φόβο 16,84 1,73 26,27 
    Ντροπή  13,16 17,55 10,43 
    Ενοχές 1,67 2,02 1,46 
    Κατάθλιψη 1,15 1,73 0,79 
    Ανησυχία/ Κρίσεις πανικού 5,67 5,59 5,72 
    Απώλεια αυτοπεποίθησης  2,70 0,00 4,38 
    Δυσκολίες στον ύπνο 1,16 1,73 0,80 
    Δυσκολίες στη συγκέντρωση 2,36 3,54 1,62 
    Ενόχληση 25,72 15,02 32,39 
    Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές του/της 

σχέσεις 1,64 1,73 1,58 
    Άλλο 3,70 3,15 4,04 
    Κανένα από τα πιο πάνω  16,68 26,87 10,33 
    Δεν γνωρίζει / δε θυμάται 0,49 0,00 0,80 
    Δεν επιθυμεί ν' απαντήσει 2,80 7,29 0,00 
            * Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών 
 
 

 
 

 

 Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό, το 29,08% δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν θυμό εξαιτίας του περιστατικού, 17,55% ότι 
ένιωσαν ντροπή και άλλα συναισθήματα με μικρότερα ποσοστά όπως φαίνεται στον πιο πάνω 
πίνακα.  Από τις γυναίκες ερωτώμενες που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από την ηλικία των 15 ετών, το 43,43% δήλωσαν ότι 
αισθάνθηκαν θυμό εξαιτίας του περιστατικού, το 32,39% ότι αισθάνθηκαν ενόχληση και άλλα 
συναισθήματα με μικρότερα ποσοστά όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα. 
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Β.1.2.2: Άσκηση βίας από αγνώστους 

Πίνακας Β.1.2.2.1:

 

 Τόπος όπου συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας το οποίο ο 
ερωτώμενος έχει βιώσει από κάποιον άγνωστο:  

 Τόπος όπου συνέβηκε το πιο πρόσφατο 
περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους Ποσοστά* 

   
Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

   Σύνολο 100,00 100,00 100,00 

   Στο σπίτι του ερωτώμενου 12,58 13,17 10,97 

   Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα 0,00 0,00 0,00 

   Στην αυλή ή το κλιμακοστάσιο κάποιας κατοικίας 0,00 0,00 0,00 

   Στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας του ερωτώμενου 
 

12,69 13,65 10,06 

   Σε καφετέρια, εστιατόριο, μπυραρία, κέντρο 
διασκέδασης 
 
 

1,98 2,71 0,00 

   Σε αυτοκίνητο 1,11 0,00 4,12 

   Σε δημόσιο μεταφορικό μέσο 2,85 0,00 10,61 

   Σε κάποιον άλλο εσωτερικό χώρο 10,62 13,00 4,12 

   Στο δρόμο, στην πλατεία, σε κάποιον άλλο δημόσιο 
χώρο 

29,17 31,36 23,17 

   Σε κάποιο πάρκο ή δάσος 8,41 4,42 19,28 

   Σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο 16,19 15,65 17,66 

   Δεν θυμάται 4,41 6,02 0,00 
    

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 
 

Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό  
άσκησης βίας από αγνώστους, από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό, το 31,36% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το περιστατικό συνέβηκε στο δρόμο, σε 
κάποια πλατεία ή σε κάποιον άλλο δημόσιο χώρο, το 15,65% ότι συνέβηκε σε κάποιον άλλον 
εξωτερικό χώρο, ενώ ότι συνέβηκε σε άλλους χώρους, με μικρότερα ποσοστά. Από τις γυναίκες 
ερωτώμενες που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από 
αγνώστους, από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο περιστατικό, το 23,17% 
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το περιστατικό συνέβηκε στο δρόμο, σε κάποια πλατεία ή σε 
κάποιον άλλο δημόσιο χώρο, το 19,28% ότι συνέβηκε σε κάποιο πάρκο ή δάσος, ενώ ότι συνέβηκε 
σε άλλους χώρους, με μικρότερα ποσοστά. 
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Πίνακας Β.1.2.2.2:
περιστατικό βίας το οποίο ο ερωτώμενος έχει βιώσει από κάποιον άγνωστο:  

 Κατά πόσο ο ερωτώμενος ήταν μόνος όταν συνέβηκε το πιο πρόσφατο  

 
Όταν συνέβηκε το πιο 
πρόσφατο περιστατικό, ο 
ερωτώμενος ήταν:  

Ποσοστά* 
Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Μόνος/η 60,50 55,77 73,40 

Με παρέα  24,24 27,15 16,30 

Με άλλα άγνωστα άτομα 9,23 11,11 4,12 

Με παρέα και άλλα άγνωστα 
άτομα 

6,03 5,98 6,18 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης 
βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 
 
Πίνακας Β.1.2.2.3:
 πιο πρόσφατο  περιστατικό ήταν: 

 Το φύλο του ατόμου που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου κατά το 

          

Φύλο του δράστη 
 

Ποσοστά* 
      Φύλο ερωτώμενου 
      Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
      Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
      Άντρας(ες) 91,79 91,92 91,44 
      Γυναίκα(ες) 7,02 8,08 4,12 
      Και άντρας(ες) και γυναίκα(ες) 1,19 0,00 4,44 
      *Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό  

άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 
     

Πίνακας Β.1.2.2.4:

 

 Η ηλικία του ατόμου που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου κατά το 
πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν:  

      

Ηλικία του δράστη 
  

Ποσοστά* 
   Φύλο ερωτώμενου 
   Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
   Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
   Μεταξύ 16-24 ετών 3,26 2,53 5,41 
   Μεταξύ 25-44 ετών 37,83 43,96 19,85 
   Μεγαλύτερος/η από 45 ετών 56,81 53,51 66,51 
   Δεν γνωρίζει  2,09 0,00 8,24 
   

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 
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      Πίνακας Β.1.2.2.5:

 

 Κατά πόσο το άτομο που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου κατά το 
πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματοδών ποτών ή φαρμάκων:   

Το άτομο που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου 
κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν  
 

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 

Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών 9,99 8,69 13,54 
Ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων/ ναρκωτικών 
ουσιών 2,06 2,82 0,00 
Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών 
ή φαρμάκων/ ναρκωτικών ουσιών (ο 
ερωτώμενος δεν μπορούσε να προσδιορίσει) 2,67 3,65 0,00 
Όχι, ο ερωτώμενος δεν το νομίζει 32,17 37,44 17,79 
Όχι, δεν ήταν 43,61 44,24 41,87 
Δεν γνωρίζει 9,50 3,16 26,81 

 
*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης 
βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 
 
Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
άσκησης βίας από αγνώστους, από την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο 
περιστατικό, το 8,69% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο δράστης ήταν υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών, ενώ το 2,82% ότι ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων/ναρκωτικών 
ουσιών και το 3,65% ότι ήταν υπό την επήρεια ενός από τα δύο.  Από τις γυναίκες ερωτώμενες 
που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους, από 
την ηλικία των 15 ετών, σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο περιστατικό, το 13,54% πιστεύει ότι ο 
δράστης ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, όπως παρουσιάζεται και στον πιο πάνω 
πίνακα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 63 - 

 

Πίνακας Β.1.2.2.6:

Τραύματα που έχει υποστεί ο ερωτώμενος εξαιτίας της 
βίας που ασκήθηκε εναντίον του από κάποιον άγνωστο 
κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό  

 Τι είδους τραύματα έχει υποστεί ο ερωτώμενος εξαιτίας της βίας 
που ασκήθηκε εναντίον του από κάποιον άγνωστο κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Γδαρσίματα στο κεφάλι 26,72 31,58 0,00 

Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματός του/της 36,95 34,94 48,02 

Μώλωπες στο κεφάλι 47,14 44,15 63,58 

Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματός του/της 26,54 31,36 0,00 
Στραμπούληγμα, ή εξάρθρωση/ μετατόπιση μυός κτλ. 17,67 20,89 0,00 

Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος του/της 36,95 34,94 48,02 

Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος του/της 29,57 34,94 0,00 
Τραυματισμός δοντιών 17,67 20,89 0,00 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το  
τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους εναντίον τους 

* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
    

Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
άσκησης βίας από αγνώστους, από την ηλικία των 15 ετών, και περαιτέρω ότι είχαν υποστεί 
τραυματισμό κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό, το 44,15% δήλωσαν ότι είχαν μώλωπες στο 
κεφάλι, ενώ 34,94% ότι είχαν γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματός τους (εκτός από το κεφάλι),  
34,94% ότι είχαν πληγές σε άλλα μέρη του σώματός τους (εκτός από το κεφάλι), και επίσης 
34,94% ότι είχαν κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματός τους (εκτός από το κεφάλι). Από τις 
γυναίκες ερωτώμενες, το 63,58% δήλωσαν ότι είχαν μώλωπες στο κεφάλι, 48,02% ότι είχαν 
γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματός τους (εκτός από το κεφάλι), και επίσης 48,02% ότι είχαν 
πληγές σε άλλα μέρη του σώματός τους (εκτός από το κεφάλι). 
 

Πίνακας Β.1.2.2.7:

  

 Κατά πόσο ο ερωτώμενος έτυχε ιατρικής φροντίδας εξαιτίας του 
τραυματισμού που έχει υποστεί κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι, νοσοκομείο 43,30 43,35 43,03 
Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο 
άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας 9,19 11,05 0,00 
Όχι  47,52 45,60 56,97 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το 
τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους εναντίον τους 
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Πίνακας Β.1.2.2.8

Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος 
εξαιτίας του πιο πρόσφατου περιστατικού 
άσκησης βίας από κάποιον άγνωστο  

: Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος εξαιτίας του 
περιστατικού άσκησης βίας από κάποιον άγνωστο:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Θυμό  56,02 62,23 39,74 
Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 31,35 30,60 33,32 
Φόβο 43,93 40,94 51,80 
Ντροπή  9,02 6,38 15,96 
Ενοχές 3,17 2,85 4,00 
Κατάθλιψη 8,00 9,33 4,52 
Ανησυχία/ Κρίσεις πανικού 13,54 11,34 19,31 
Απώλεια αυτοπεποίθησης  8,19 5,47 15,34 
Δυσκολίες στον ύπνο 3,59 3,24 4,52 
Ενόχληση 10,44 10,89 9,26 
Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές 
του/της σχέσεις 1,10 0,00 4,00 
Άλλο 4,79 4,98 4,31 
Κανένα από τα πιο πάνω  3,43 2,74 5,25 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 
* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 

   

Πίνακας Β.1.2.2.9:

  

 Κατά πόσο το περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον άγνωστο, περιήλθε 
εις γνώση της Αστυνομίας:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι 13,85 11,55 20,14 
Όχι 86,15 88,45 79,86 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από αγνώστους από την ηλικία των 15 ετών 

 
 

  Από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
άσκησης βίας από αγνώστους, από την ηλικία των 15 ετών, μόνο το 11,55% δήλωσαν ότι το 
συμβάν περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας, ενώ από τις γυναίκες ερωτώμενες που δήλωσαν ότι 
είχαν υποστεί βία από κάποιον άγνωστο, μόνο το 20,14% δήλωσαν ότι το συμβάν 
γνωστοποιήθηκε στην Αστυνομία. 
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Β.1.2.3: Άσκηση βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο 

Πίνακας Β.1.2.3.1:

Ο/η παρών/παρούσα 
σύντροφος του ερωτώμενου: 

 Κατά πόσο ο/η παρών/παρούσα σύντροφος του ερωτώμενου ήταν 
υπό την επήρεια οινοπνευματοδών ποτών κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας:   

Ποσοστά* 

Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 

Ήταν υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών 21,41 0,00 24,61 

Όχι, δεν ήταν 78,59 100,00 75,39 
 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο τους 
  
 
Πίνακας Β.1.2.3.2:

Τραύματα που έχει υποστεί ο ερωτώμενος εξαιτίας 
της βίας που ασκήθηκε εναντίον του από τον 
παρών σύντροφο κατά το πιο πρόσφατο 
περιστατικό 

 Τι είδους τραύματα έχει υποστεί ο ερωτώμενος εξαιτίας της βίας που 
ασκήθηκε εναντίον του από τον παρών σύντροφο κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό:   

Ποσοστά* 
Φύλο 

ερωτώμενου 
Σύνολο Γυναίκες 

Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματός 
του/της (εκτός από το κεφάλι) 20,58 20,58 

Μώλωπες στο κεφάλι 16,02 16,02 

Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματός του/της 65,17 65,17 

Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος 
του/της (εκτός από το κεφάλι) 20,58 20,58 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το τελευταίο 
περιστατικό άσκησης βίας εναντίον τους, από τον παρών σύντροφό τους 

* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
  * Κανείς από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι ασκείται βία εναντίον τους από την παρούσα σύντροφο, δεν δήλωσε 

ότι έχει υποστεί τραυματισμό 
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Πίνακας Β.1.2.3.3

  

: Κατά πόσο ο ερωτώμενος έτυχε ιατρικής φροντίδας εξαιτίας του 
τραυματισμού που έχει υποστεί κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό:   

Ποσοστά* 
Φύλο 

ερωτώμενου 
Σύνολο Γυναίκες 

Σύνολο 100,00 100,00 

Ναι, νοσοκομείο 50,00 50,00 

Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο 
άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας 0,00 0,00 

Όχι  50,00 50,00 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το 
τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας εναντίον τους, από τον παρών σύντροφό τους 

* Κανείς από τους άντρες ερωτώμενους που δήλωσαν ότι ασκείται βία εναντίον τους από την παρούσα σύντροφο, δεν 
δήλωσε ότι έχει υποστεί τραυματισμό 

 

Πίνακας Β.1.2.3.4:

 

 Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος εξαιτίας του 
περιστατικού άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο:   

  

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Θυμό  60,08 0,00 67,60 
Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 8,23 0,00 9,26 
Ντροπή  4,57 0,00 5,14 
Κατάθλιψη 18,48 0,00 20,79 
Ανησυχία/ Κρίσεις πανικού 8,89 0,00 10,01 
Απώλεια αυτοπεποίθησης  6,64 50,00 0,00 
Δυσκολίες στον ύπνο 8,23 0,00 9,26 
Δυσκολίες στη συγκέντρωση 3,56 0,00 4,00 
Ενόχληση 18,43 50,00 13,26 
Κανένα από τα πιο πάνω  15,90 0,00 17,88 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό 
άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο τους 

* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
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Πίνακας Β.1.2.3.5:

  

 Κατά πόσο το περιστατικό άσκησης βίας από τον/την 
παρών/παρούσα σύντροφο, περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι 4,48 0,00 5,15 
Όχι 95,52 100,00 94,85 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο τους 
 

Πίνακας Β.1.2.3.6:

 

 Κατά πόσο ο ερωτώμενος έχει μιλήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό 
άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο, με κάποιο/α από τα ακόλουθα άτομα:   

  

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Με κάποιο φίλο/η  38,02 59,79 35,30 
Με κάποιο γείτονα 4,57 0,00 5,14 
Με τα παιδιά του/της 13,74 0,00 15,46 
Με κάποιο άλλο μέλος της 
οικογένειάς του/της 32,96 0,00 37,08 
Με κάποιο άλλο συγγενικό του/της 
πρόσωπο 5,34 0,00 6,00 
Με κανέναν 37,70 59,79 34,94 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον  
ένα περιστατικό άσκησης βίας από τον/την παρών/παρούσα σύντροφο τους 

* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
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Β.1.2.4: Άσκηση βίας από κάποιον/α πρώην σύντροφο 

Πίνακας Β.1.2.4.1:

 

 Τι είδους τραύματα έχει υποστεί ο ερωτώμενος εξαιτίας της βίας που 
ασκήθηκε εναντίον του από κάποιον πρώην σύντροφο, κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό:   

  

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Εγκεφαλική διάσειση 6,09 0,00 7,11 

Γδαρσίματα στο κεφάλι 14,15 67,04 5,34 

Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματός του/της 25,79 67,04 18,91 

Μώλωπες στο κεφάλι 38,35 0,00 44,74 

Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματός του/της 67,78 100,00 60,09 

Πληγές στο κεφάλι 6,09 0,00 7,11 

Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος του/της 5,06 0,00 5,90 

Τραυματισμός δοντιών 5,17 0,00 6,03 
Εσωτερικό τραύμα 5,17 0,00 6,03 

Κάποιος άλλος τραυματισμός 6,09 0,00 7,11 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί 
τραυματισμό κατά το τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον πρώην σύντροφο  
* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 

  

Πίνακας Β.1.2.4.2

  

: Κατά πόσο ο ερωτώμενος έτυχε ιατρικής φροντίδας εξαιτίας του 
τραυματισμού που έχει υποστεί κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό άσκησης βίας από πρώην 
σύντροφο 

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι, νοσοκομείο 17,58 0,00 21,01 

Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο 
άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας 23,11 41,15 19,59 

Όχι  59,31 58,85 59,40 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το 
τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας εναντίον τους, από κάποιον/α πρώην σύντροφό τους 
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Πίνακας Β.1.2.4.3:

 

 Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος εξαιτίας της άσκησης βίας 
από πρώην σύντροφο 

Ποσοστά* 
Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Θυμό  52,34 86,41 45,29 
Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 21,25 0,00 25,65 
Φόβο 52,49 0,00 63,34 
Ντροπή  21,35 19,21 21,79 
Ενοχές 12,85 25,77 10,17 
Κατάθλιψη 29,24 19,21 31,31 
Ανησυχία/ Κρίσεις πανικού 21,45 0,00 25,89 
Απώλεια αυτοπεποίθησης  22,08 0,00 26,65 
Δυσκολίες στον ύπνο 18,80 0,00 22,69 
Δυσκολίες στη συγκέντρωση 17,01 0,00 20,53 
Ενόχληση 13,25 0,00 15,99 
Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές του/της σχέσεις 18,82 22,35 18,09 
Κανένα από τα πιο πάνω  11,83 0,00 14,28 
*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα  
περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον πρώην σύντροφο τους 
* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 

     

Πίνακας Β.1.2.4.4

  

: Κατά πόσο το περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον πρώην σύντροφο, 
περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι 27,58 14,79 30,41 
Όχι 72,42 85,21 69,59 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον/α πρώην σύντροφο τους 
 

Πίνακας Β.1.2.4.5:

  

 Κατά πόσο το περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον/α πρώην σύντροφο, 
ήταν η αιτία που ο ερωτώμενος τερμάτισε τη σχέση του/της με αυτόν/ή:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι, ήταν η κύρια αιτία 55,28 42,62 58,09 
Ναι, αλλά δεν ήταν η κύρια αιτία 20,69 32,98 17,96 
Όχι 24,03 24,40 23,95 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από κάποιον/α πρώην σύντροφο τους 
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Β.1.2.5: Άσκηση βίας από γνωστούς 

Πίνακας Β.1.2.5.1:

  

 Τόπος όπου συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας το οποίο ο 
ερωτώμενος έχει βιώσει από κάποιο γνωστό του πρόσωπο  

Ποσοστά* 
Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 

Στο σπίτι του ερωτώμενου 21,63 18,55 27,27 

Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα 9,01 8,42 10,08 
Στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας του 
ερωτώμενου 13,16 12,21 14,88 

Σε αυτοκίνητο 4,12 0,00 11,65 

Σε κάποιον άλλο εσωτερικό χώρο 3,94 0,00 11,14 
Στο δρόμο, στην πλατεία, σε κάποιο άλλο 
δημόσιο χώρο 13,18 17,72 4,89 
Σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο 16,90 23,00 5,76 
Δεν θυμάται 18,07 20,11 14,34 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών 
 

Πίνακας Β.1.2.5.2

Το άτομο που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου 
κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν: 

: Το άτομο που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου κατά το πιο πρόσφατο 
περιστατικό ήταν: 

 

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 

Συνάδελφος του/της 10,05 9,18 11,65 
Προϊστάμενος ή δάσκαλος/καθηγητής του/της 3,73 0,00 10,56 
Κάποιος άλλος υπό την επαγγελματική του 
ιδιότητα 3,18 0,00 8,98 
Πελάτης ή ασθενής του/της 1,53 0,00 4,32 

Μέλος της οικογένειας του ερωτώμενου (αλλά όχι 
σύντροφος) 17,41 12,83 25,77 
Κάποιο άλλο συγγενικό του πρόσωπο 2,24 3,46 0,00 
Κάποιος φίλος/η ή συμμαθητής/τρια του/της 15,16 18,41 9,21 
Κάποιος γνωστός ή γείτονας 17,11 13,47 23,75 
Κάποιο άλλο πρόσωπο 11,00 13,87 5,76 
Δεν θυμάται 2,86 4,42 0,00 
Δεν επιθυμεί να απαντήσει 15,74 24,36 0,00 

Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον 
ένα περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών 
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Πίνακας Β.1.2.5.3:

Φύλο του δράστη 

 Το  φύλο του ατόμου που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου, κατά το 
πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν: 

 

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Άντρας(ες) 78,87 86,63 64,69 
Γυναίκα(ες) 16,28 8,42 30,66 

Και άντρας(ες) και γυναίκα(ες) 1,65 0,00 4,65 
Δεν γνωρίζει 3,20 4,95 0,00 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα  
περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών 

 

 

Πίνακας Β.1.2.5.4:

 Ηλικία του δράστη 

 Η ηλικία του ατόμου που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου, κατά το πιο 
πρόσφατο περιστατικό ήταν:  

 

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Μεταξύ 16-24 ετών 27,93 35,21 15,18 
Μεταξύ 25-44 ετών 40,38 32,21 54,68 
Μεγαλύτερος/η από 45 ετών 16,99 12,64 24,62 
Δεν γνωρίζει  2,71 4,25 0,00 
Δεν θυμάται 11,99 15,69 5,52 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον  
ένα περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών 
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Πίνακας Β.1.2.5.5:

  

 Κατά πόσο το άτομο που άσκησε βία εναντίον του ερωτώμενου 
κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ήταν υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών 9,00 4,95 16,40 
Όχι, ο ερωτώμενος δεν το νομίζει 18,68 20,63 15,13 
Όχι, δεν ήταν 60,21 55,69 68,47 
Δεν γνωρίζει 12,10 18,73 0,00 
*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα  
περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών 

 
 

Πίνακας Β.1.2.5.6:

  

 Τι είδους τραύματα έχει υποστεί ο ερωτώμενος εξαιτίας της βίας που 
ασκήθηκε εναντίον του από κάποιο γνωστό του πρόσωπο, κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό  

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Γδαρσίματα στο κεφάλι 36,23 50,72 0,00 
Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του 
σώματός του/της 52,70 73,77 0,00 
Μώλωπες στο κεφάλι 12,18 0,00 50,00 
Μώλωπες σε άλλα μέρη του 
σώματός του/της 31,34 26,82 50,00 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το  
τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο 
* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
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Πίνακας Β.1.2.5.7:

 

 Συναισθήματα που έχει βιώσει ο ερωτώμενος εξαιτίας της άσκησης βίας 
από κάποιο γνωστό του άτομο 

Ποσοστά* 
Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Θυμό  69,73 78,85 53,31 
Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 28,38 23,02 38,04 
Φόβο 32,10 20,23 53,45 
Ντροπή  15,52 11,91 22,01 
Ενοχές 9,19 7,90 11,50 
Κατάθλιψη 14,18 22,06 0,00 
Ανησυχία/ Κρίσεις πανικού 2,00 0,00 5,60 
Απώλεια αυτοπεποίθησης  2,03 0,00 5,69 
Δυσκολίες στον ύπνο 6,86 7,98 4,82 
Δυσκολίες στη συγκέντρωση 2,90 4,51 0,00 
Ενόχληση 9,51 3,47 20,38 
Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές 
του/της σχέσεις 2,90 4,51 0,00 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τραυματισμό κατά το  
τελευταίο περιστατικό άσκησης βίας από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο 
* Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (συνεπώς το άθροισμα των ποσοστών μπορεί να ξεπερνά το 100%) 
 
 
 

   Πίνακας Β.1.2.5.8:

  

 Κατά πόσο το περιστατικό, περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας:   

Ποσοστά* 
Φύλο ερωτώμενου 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 
Σύνολο 100,00 100,00 100,00 
Ναι 13,31 15,08 10,08 
Όχι 86,69 84,92 89,92 

*Τα ποσοστά υπολογίστηκαν στο σύνολο των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί τουλάχιστον ένα περιστατικό άσκησης βίας 
από κάποιο γνωστό τους πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών 
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Όπως έχουμε προαναφέρει (στο κεφάλαιο I, Μέρος 1), η πολλαπλή θυματοποίηση αναφέρεται 
στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο θύμα βιώνει θυματοποίηση από δύο ή περισσότερα 
αδικήματα διαφορετικού τύπου εντός μια καθορισμένης χρονικής περιόδου όπως ένας χρόνος.  
(Αυτό διαφέρει από την επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση που είναι η περίπτωση όπου το ίδιο 
θύμα, ή ο ίδιος στόχος, βιώνει τον ίδιο τύπο αδικήματος περισσότερες από μια φορές εντός μιας 
καθορισμένης χρονικής περιόδου).  Κάθε άτομο που θυματοποιήθηκε από δύο ή περισσότερα 
διαφορετικού τύπου αδικήματα (πολλαπλή θυματοποίηση) μετρήθηκε μόνο μία φορά.    

B2.  ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Με τον όρο πολλαπλή θυματοποίηση που αφορά αδικήματα που σχετίζονται με οχήματα, κατά 
τα τελευταία πέντε χρόνια, αναφερόμαστε στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο θύμα βιώνει 
τη θυματοποίηση από δύο ή περισσότερα αδικήματα διαφορετικού τύπου που σχετίζονται με 
οχήματα, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της συνέντευξης.  

Με τον όρο πολλαπλή θυματοποίηση από αδικήματα κατά του νοικοκυριού κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια,  αναφερόμαστε στην περίπτωση που κάποιο θύμα βιώνει θυματοποίηση από δύο 
ή περισσότερα διαφορετικού τύπου αδικήματα κατά του νοικοκυριού κατά τα τελευταία πέντε 
χρόνια που προηγούνται της συνέντευξης. 

Με τον όρο πολλαπλή θυματοποίηση από «άλλα αδικήματα» κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, 
αναφερόμαστε στην περίπτωση που κάποιο θύμα βιώνει θυματοποίηση από δύο ή περισσότερα 
διαφορετικού τύπου αδικήματα της κατηγορίας αυτής (π.χ. εξαπάτηση καταναλωτών σε σχέση με 
αγορά υπηρεσιών ή αγαθών, δωροδοκία κλπ.), μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια που 
προηγήθηκαν της συνέντευξης.  

Με τον όρο πολλαπλή θυματοποίηση από άσκηση βίας από την ηλικία των 15 ετών, 
αναφερόμαστε στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο θύμα βιώνει δύο ή περισσότερα 
αδικήματα άσκησης βίας, διαφορετικού τύπου, από την ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 75 - 

 

Πίνακας B2.1:

 

 Ποσοστά πολλαπλής θυματοποίησης, κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση, 
μορφωτικό επίπεδο και υπηκοότητα του ερωτώμενου 

    Ποσοστά 

    

Πολλαπλή 
θυματοποίηση, 

κατά τα 
τελευταία 

πέντε χρόνια,  
που αφορά 
αδικήματα 
σχετικά με 
οχήματα 

Πολλαπλή 
θυματοποίηση, 

κατά τα 
τελευταία 

πέντε χρόνια,  
από αδικήματα 

κατά του 
νοικοκυριού 

Πολλαπλή 
θυματοποίηση, 

κατά τα 
τελευταία 

πέντε χρόνια,  
από άλλα 

αδικήματα  

Πολλαπλή 
θυματοποίηση 

από άσκηση 
βίας από την 
ηλικία των 15 

ετών 

Κατά φύλο:         

  Άντρας 6,21 0,36 3,72 10,67 

  Γυναίκα 3,61 0,50 4,79 12,25 

Κατά υπηκοότητα:         

  Κύπριος 3,67 0,30 3,90 11,24 

  Υπήκοος ΕΕ 11,13 1,72 6,91 14,11 

  Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ 11,57 … 4,87 10,28 

            
 

…: Εξαιτίας του μικρού αριθμού των απαντήσεων στην εν λόγω κατηγορία, τα στοιχεία δεν μπορούν να παρουσιαστούν ξεχωριστά 

 

Από τους άντρες ερωτώμενους, το 10,67% έχει βιώσει πολλαπλή θυματοποίηση από άσκηση βίας 
από την ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα (δηλ. έχει βιώσει δύο ή περισσότερα αδικήματα 
άσκησης βίας, διαφορετικού τύπου, από την ηλικία των 15 ετών) σε σύγκριση με 12,25% των 
γυναικών που ρωτήθηκαν, οι οποίες βίωσαν πολλαπλή θυματοποίηση από άσκηση βίας από την 
ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα.   

Ο πιο πάνω πίνακας πολλαπλής θυματοποίησης καταδεικνύει ότι η θυματοποίηση δε βιώνεται 
τυχαία: κάποιοι τύποι αδικημάτων, όπως είναι η άσκηση βίας, έχουν ψηλότερα ποσοστά 
πολλαπλής θυματοποίησης σε σύγκριση με άλλους τύπους αδικημάτων, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι κάποια άτομα είναι πιο επιρρεπή σε θυματοποίηση από πολλαπλά αδικήματα 
(της ίδιας κατηγορίας αδικημάτων). 
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Γ.   

Ο πίνακας  Γ1 παρουσιάζει την κατανομή των ερωτηθέντων κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο για τις 
δύο αστικές περιοχές Λευκωσίας και Λεμεσού.  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ  

Πίνακας Γ1

  

: Ερωτώμενοι κατά φύλο, ηλικιακή ομάδα και περιοχή όπου διαμένουν 

Ηλικιακές 
ομάδες Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο Σύνολο 641 318 323 

18-24 89 44 45 

25-34 143 72 71 

35-44 125 63 62 

45-54 121 59 61 

55-74 163 80 83 
Αστική 
περιοχή 
Λευκωσίας 

Σύνολο 358 178 180 

18-24 48 24 24 

25-34 81 41 40 

35-44 69 35 35 

45-54 67 33 35 

55-74 92 45 47 
Αστική 
περιοχή 
Λεμεσού 

Σύνολο 283 140 143 

18-24 41 20 21 

25-34 62 31 31 

35-44 56 28 28 

45-54 54 27 27 

55-74 71 35 36 
 

Πίνακας Γ2:
 

  Ερωτώμενοι κατά φύλο και υπηκοότητα  

Υπηκοότητα Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 641 318 323 

Κύπριος/α 536 261 275 

Υπήκοος ΕΕ 67 43 25 

Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ  37 14 23 
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Πίνακας Γ3:
 

 Ερωτώμενοι κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση  

Οικογενειακή 
κατάσταση Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 641 318 323 

Παντρεμένος/η 385 185 200 

Χήρος/α 27 5 22 

Διαζευγμένος/η 43 14 29 

Άγαμος/η 187 114 73 

 

Πίνακας Γ4

Μορφωτικό επίπεδο 

: Ερωτώμενοι κατά μορφωτικό επίπεδο και φύλο 

Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Σύνολο 641 318 323 

Δεν πήγε σχολείο ή δεν τελείωσε 
το δημοτικό 16 4 12 

Δημοτική εκπαίδευση 62 23 40 

Δευτεροβάθμια και 
Μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια 295 163 132 

Τριτοβάθμια 268 128 139 

 

Πίνακας Γ5

Μέγεθος 
Νοικοκυριού 
(Αριθμός ατόμων 
στο νοικοκυριό) 

: Ερωτώμενοι κατά αριθμό προσώπων στο νοικοκυριό και περιοχή όπου διαμένουν 

Σύνολο 
Αστική 

περιοχή 
Λευκωσίας 

Αστική 
περιοχή 
Λεμεσού 

Σύνολο 641 358 283 

1 άτομο 104 65 39 

2 άτομα 168 103 66 

3 άτομα 114 55 59 

4 άτομα 151 89 62 

5 ή περισσότερα 
άτομα 104 47 57 
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III. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2009, σε όλα 
τα νοικοκυριά που επιλέγηκαν στο δείγμα και στα οποία κατέστη δυνατό να διεξαχθεί 
συνέντευξη.  Η μέθοδος συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η «Προσωπική Συνέντευξη με τη 
βοήθεια υπολογιστή» (CAPI: Computer Assisted Personal Interview) για το μεγαλύτερο μέρος της 
συνέντευξης. Για την τελευταία ενότητα που αφορούσε τις ερωτήσεις για το θέμα της βίας, ο 
ερωτώμενος είχε τη δυνατότητα να καταχωρήσει ο/η ίδιος/α τις απαντήσεις του/της στον 
υπολογιστή (CASI: Computer Assisted Self Interview).  Στο βαθμό που κατέστη εφικτό, έγινε 
προσπάθεια να μην υπάρχουν άλλα άτομα (εκτός από τον απογραφέα και τον ερωτώμενο) στο 
χώρο όπου διεξαγόταν η  συνέντευξη.  Για την έρευνα επιλέγηκαν δειγματοληπτικά άντρες και 
γυναίκες που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 18-74 ετών. Συνεπώς η έρευνα παρέχει συγκρίσιμα 
στοιχεία για τις εμπειρίες θυματοποίησης τόσο των αντρών όσο και των γυναικών. 

Μέθοδος: 

 

Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο, επιλέγηκε τυχαίο 
δείγμα 1000 νοικοκυριών (με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας), στρωματοποιημένο 
κατά διοικητική περιοχή (κατά επαρχία και αστική περιοχή στις επαρχίες Λευκωσίας και 
Λεμεσού). Το δειγματοληπτικό πλαίσιο ήταν το αρχείο της τελευταίας Απογραφής Πληθυσμού το 
οποίο ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την προσθήκη των νέων 
κατοικιών/νοικοκυριών από ένα αρχείο που διατίθεται στη Στατιστική Υπηρεσία από την Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου.  Σε δεύτερο στάδιο επιλέγηκε, μέσα από κάθε τυχαία επιλεγμένο 
νοικοκυριό, ένας ερωτώμενος που ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 18-74 ετών, χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της επιλογής του ατόμου που είχε τα τελευταία γενέθλια από τα μέλη του νοικοκυριού 
και που ανήκε στη ζητούμενη ηλικιακή ομάδα (18-74 ετών).  Περαιτέρω, δεν επιτρεπόταν να γίνει 
αντικατάσταση του τυχαία επιλεγμένου ερωτώμενου από κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού. 
(Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την απαίτηση ήταν στις περιπτώσεις όπου ο επιλεγείς ερωτώμενος 
ήταν φοιτητής ή φοιτήτρια στο εξωτερικό).  Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε προκειμένου να 
αποφευχθεί η διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων (bias), που θα προέκυπτε με την τακτική του 
να λαμβάνεται συνέντευξη από το πιο συνεργάσιμο άτομο του νοικοκυριού.  Δεν επιτράπηκε 
επίσης να απαντήσει κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού για τον επιλεγέντα ερωτώμενο, ως 
αντικαταστάτης (proxy response).  

Δειγματοληψία: 
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Καθώς η έρευνα διενεργήθηκε επιλέγοντας το δείγμα σε δύο στάδια (όπου ένα τυχαίο δείγμα 
νοικοκυριών επιλέγηκε αρχικά και ακολούθως επιλέγηκε ένα τυχαίο δείγμα ατόμων στα 
νοικοκυριά αυτά), η στάθμιση των δεδομένων κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων καθώς επίσης και να διορθωθούν πιθανές διαστρεβλώσεις 
στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (biases) που πιθανόν να προέκυψαν από το γεγονός 
ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουμε με κάποια νοικοκυριά, και για να λάβουμε επίσης 
υπόψη το ποσοστό της μη-ανταπόκρισης (non-response) στο δείγμα. (Χρησιμοποιήθηκαν ατομικά 
σταθμά και όχι σταθμά για το νοικοκυριό). Συνοπτικά, η στάθμιση εφαρμόστηκε προκειμένου να 
έχουμε όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, όσον αφορά στις ηλικιακές ομάδες, φύλο 
και γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας Απογραφής Πληθυσμού πριν 
τη διεξαγωγή της έρευνας (Απογραφή Πληθυσμού 2001).  

Στάθμιση των δεδομένων: 

 

Μέγεθος δείγματος

Αρχικά επιλέγηκε δείγμα 1000 νοικοκυριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επικοινωνία με το 
νοικοκυριό ή με το άτομο που επιλέγηκε να λάβει μέρος στην έρευνα δεν κατέστη δυνατή (ακόμα 
και μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του απογραφέα).  Σε άλλες περιπτώσεις, η 
συνέντευξη δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας των αρνήσεων ή άλλων λόγων (είτε 
λόγω μη εφικτής επικοινωνίας με τον επιλεγέντα ερωτώμενο εξαιτίας της μη επαρκούς γνώσης 
της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας,  ή λόγω του ότι η κατοικία δεν ήταν προσβάσιμη, ή ο 
επιλεγείς ερωτώμενος αδυνατούσε να συμμετάσχει λόγω ασθένειας ή νοητικής στέρησης, ή τα 
μέλη του νοικοκυριού απουσίαζαν προσωρινά π.χ. για διακοπές, κ.ά.).  Το μέγεθος του δείγματος 
που επιτεύχθηκε (δηλ. ο αριθμός των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκε) ήταν 641 άτομα. (Η 
πρακτική της υπερδειγματοληψίας, για να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές απώλειες που θα 
προέκυπταν, δεν εφαρμόστηκε καθώς η έρευνα διενεργήθηκε σε πιλοτική βάση).  

: 
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IV. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2009   
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

A     Χαρακτηριστικά ερωτώμενου και νοικοκυριού 

B     Συναισθήματα ασφάλειας και ανησυχίες για  

την εγκληματικότητα 

Γ     Διευκρινιστικές ερωτήσεις  

Δ     Τύπος θύματος  

Ε      Άλλα θέματα θυματοποίησης 

ΣΤ   Άλλα θέματα ασφάλειας 

Ζ      Βία 
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A.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ  
 

 

A1  Φύλο;  

[Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ] 

 
   1 Άνδρας 

              2 Γυναίκα 

 

A2  Σε ποιο/α δήμο/κοινότητα διαμένετε;  

 

Δήμος/κοινότητα:    ___________________________ 

   

A3  Αρχικά, θα μπορούσατε να μου πείτε... 

 

α) Το μήνα γέννησης σας; 
 

1 Ιανουάριος  7  Ιούλιος 

2 Φεβρουάριος  8  Αύγουστος 

3 Mάρτιος  9  Σεπτέμβριος 

4 Απρίλιος  10 Οκτώβριος 

5 Μάιος   11 Νοέμβριος 

6 Ιούνιος   12 Δεκέμβριος 

 
β)                 Και, τη χρονιά γέννησης σας: 19__ 
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A4          Σε ποια χώρα έχετε γεννηθεί; 

[ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ.] 

 

[ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ] 

 

 [ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ] 

 

A5  Ένας από τους δύο (ή και οι δύο) γονείς σας έχει (έχουν) γεννηθεί σε άλλη χώρα, 
εκτός της Κύπρου; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ A5 =1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

A6  Σε ποια χώρα έχουν γεννηθεί: 

 α)  O πατέρας σας;  __________________ 

 β)  H μητέρα σας;    __________________ 

 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ] 

  

A7  Ποια είναι η υπηκοότητα σας; 
 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ] 
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A8  Ποια είναι η παρούσα οικογενειακή σας κατάσταση;  

1  παντρεμένος/η  

2  χήρος/α  

3  διαζευγμένος/η 

4  άγαμος/η  

             5  σε διάσταση 

 

ΕΑΝ A8=2, 3, 4  Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

A9  Αυτή την περίοδο συζείτε με κάποιο/α σύντροφο;  

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

A10        Πόσα άτομα διαμένουν στο νοικοκυριό σας, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας;  

               Συνολικός αριθμός ατόμων που διαμένουν στο νοικοκυριό σας: __________ 

 

ΕΑΝ A10>1, ΡΩΤΗΣΤΕ 

A11  Δηλώστε την ηλικία του κάθε μέλους του νοικοκυριού σας, εξαιρουμένου του 
εαυτού σας, αν είναι άνδρας ή γυναίκα και ποια η σχέση του κάθε μέλους του 
νοικοκυριού με το άτομο σας; 

[ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΑΡΟΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ. 

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ] 

                             Ηλικία Φύλο Σχέση με τον Ερωτώμενο 

Mέλος  1:  _______ _____ ____________________  

Mέλος  2:  _______ _____ ____________________ 

… 

Mέλος  10:  ______ _____ _________ 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΦΥΛΟ: 

1  Άνδρας 

2 Γυναίκα 
 

ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: 

1  Σύντροφος 

2  Παιδί 

3  Γονιός 

4  Αδελφός, αδελφή 

5  Άλλος συγγενής 

6  Άλλη σχέση (καμία συγγένεια) 

 

A12 Ποια είναι η κύρια ασχολία σας στο παρόν στάδιο; Συγκεκριμένα, την 
περασμένη βδομάδα, ήσασταν: 

 [ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΑΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ] 

  1    Υπάλληλος πλήρους απασχόλησης 

  2    Υπάλληλος μερικής απασχόλησης 

  3   Αυτοεργοδοτούμενος ή εργοδότης 

   4   Άνεργος/η (που έχει όμως ξαναεργαστεί) 

  5   Μαθητής/μαθήτρια, Φοιτητής/φοιτήτρια, σε σχολή για περαιτέρω 
εκπαίδευση, σε πρόγραμμα   επιμόρφωσης αμισθί 

6    Συνταξιούχος 

7    Χρόνια άρρωστος/μόνιμα ανάπηρος/η 

8    Στρατιώτης 

9    Οικιακά 

10  Με άδεια μητρότητας ή πατρότητας ή με γονική άδεια   

11  Εισοδηματίας 

12  Άνεργος/η (που δεν εργάστηκε ποτέ) 

13.  Κάτι άλλο;  Δηλώστε:  ______________ 
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ΕΑΝ A12 =1 – 3 Ή 10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

A13  Ποιο είναι το επάγγελμα σας; 
 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ISCO-88 ΣΤΟΝ ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ] 

 

ΕΑΝ A12 =4 Η 6 – 7  ΡΩΤΗΣΤΕ: 

A14  Ποιο ήταν το τελευταίο σας επάγγελμα; 
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ISCO-88 ΣΤΟΝ ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ] 

 

A15  Ποιο είναι το πιο ψηλό επίπεδο μόρφωσης που έχετε συμπληρώσει: 
 1    Δεν πήγα σχολείο 

 2    Δεν τελείωσα το δημοτικό 

 3    Δημοτική εκπαίδευση 

 4    Γυμνάσιο (3 χρόνια) 

 5    Τεχνική/Επαγγελματική Σχολή 

 6    Λύκειο 

7    Μεταλυκειακή, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

8    Κολλέγιο 

 9    Πανεπιστήμιο (πτυχίο) 

 10  Πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό) 

 11  Πανεπιστήμιο (διδακτορικό μόνο) 

 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ] 
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A16  Εάν προσθέσετε το εισόδημα από την εργασία σας μετά την αποκοπή των φόρων και 
άλλων υποχρεωτικών αποκοπών (εκτός δανείων), π.χ. κοινωνικές ασφαλίσεις, 
ταμείο προνοίας κλπ., μαζί με το εισόδημα από κοινωνικές παροχές για όλα τα μέλη 
του νοικοκυριού σας, το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας είναι 
χαμηλότερο, ψηλότερο, ή περίπου στα επίπεδα των €2400; 
 

1  Χαμηλότερο από  €  2400 

2  Ψηλότερο από   €  2400 

3  Περίπου στα επίπεδα των €  2400 (μεταξύ €2200 και €2600) 

ΕΑΝ A16=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

A17  Είναι ψηλότερο ή χαμηλότερο από  € 1400 

1  Χαμηλότερο από  € 1400 

2  Ψηλότερο από € 1400 

ΕΑΝ A16=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

A18  Είναι ψηλότερο ή χαμηλότερο από € 3500 

1  Χαμηλότερο από € 3500 

2  Ψηλότερο από € 3500 
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B. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

B1  Πόσο συχνά περπατάτε συνήθως μόνος/η σε αυτή την περιοχή αφού νυχτώσει;  

[ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΜΟΝΟΣ/Η 
ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ] 

1  Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 

2  Τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες  

3  Τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα 

4  Λιγότερο συχνά από μία φορά το μήνα 

5  Ποτέ 

ΕΑΝ B1= 4 Ή 5 ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B2 Γιατί βγαίνετε έξω μόνος/μόνη στην περιοχή αυτή, αφού νυχτώσει, λιγότερο συχνά από μία 
φορά το μήνα ή γιατί δεν βγαίνετε ποτέ έξω;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1    Είμαι πολύ ηλικιωμένος/η 

2    Είμαι άρρωστος/η, ανήμπορος/η, ανάπηρος/η 

3    Φοβάμαι να βγαίνω έξω μόνος/η μου 

4    Φοβάμαι μήπως με ληστέψουν ή μήπως μου επιτεθούν σωματικά 

5    Φοβάμαι μήπως μου διαρρήξουν το σπίτι  

6    Φοβάμαι το σκοτάδι   

7    Δεν έχω λόγο για να βγω / δεν έχω πουθενά να πάω 

8    Είμαι ικανοποιημένος/η στο να μένω μέσα /στο σπίτι  

9    Δεν θέλω να βγαίνω έξω 

10  Χρησιμοποιώ αυτοκίνητο όταν βγαίνω έξω  

11  Βγαίνω έξω με άλλα άτομα 

12  Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, π.χ. παιδιά 

13  Άλλος λόγος,  παρακαλώ δηλώστε: _____________________________ 
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ΕΑΝ B1=1-4, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B3  Πόσο ασφαλής νιώθετε όταν περπατάτε μόνος/η στην περιοχή όπου ζείτε, αφού 
νυχτώσει; Θα λέγατε ότι νιώθετε: 

1  πολύ ασφαλής  

2  αρκετά ασφαλής  

3  κάπως ανασφαλής  

4  πολύ ανασφαλής 

             5  Δεν βγαίνω ποτέ έξω 

 

ΕΑΝ B1=1-4, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B4  Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όταν  περπατούσατε μόνος/η στην περιοχή όπου 
διαμένετε, αποφεύγατε κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές επειδή ανησυχούσατε μήπως 
πέφτατε θύμα κάποιας εγκληματικής ενέργειας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 

ΕΑΝ B4=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B5  Κατά τους 12 τελευταίους μήνες, πόσο συχνά αποφεύγατε αυτές τις συγκεκριμένες 
διαδρομές από ανησυχία μήπως πέσετε θύμα κάποιας εγκληματικής ενέργειας; 

 1  Πολύ συχνά 

 2  Σχετικά συχνά 

 3  Σχετικά σπάνια 

4  Πολύ σπάνια  

 

B6   Πόσο ασφαλής αισθάνεστε στο σπίτι σας το βράδυ; Θα λέγατε ότι αισθάνεστε: 

[Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ] 

1  πολύ ασφαλής  

2  σχετικά ασφαλής  

3  κάπως ανασφαλής  

4  πολύ ανασφαλής 
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ΕΑΝ B6=3 Ή 4, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B7  Γιατί αισθάνεστε ανασφαλής στο σπίτι σας το βράδυ; 

 1  Φόβος για διάρρηξη 

 2  Φόβος για επίθεση από κάποιο άγνωστο 

 3  Φόβος για ενδοοικογενειακή βία 

 4  Φόβος για άλλη εγκληματική πράξη, παρακαλώ δηλώστε:  ___________________ 

 5  Άλλος λόγος, παρακαλώ δηλώστε:  ________________________ 
 

Πόσο ανησυχείτε για τα ακόλουθα; Ανησυχείτε πολύ, αρκετά, δεν ανησυχείτε πολύ ή δεν 
ανησυχείτε καθόλου; 

B8  Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο σας ανησυχούσε το ενδεχόμενο διάρρηξης του 
σπιτιού σας και της κλοπής κάποιου αντικειμένου από αυτό; 

1  Ανησυχούσα πολύ  

2  Ανησυχούσα αρκετά  

3  Δεν ανησυχούσα πολύ  

4  Δεν ανησυχούσα καθόλου 

 

ΕΑΝ B8=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B9 Μέσα στους 12 τελευταίους μήνες, πόσο συχνά σας ανησυχούσε το ενδεχόμενο 
διάρρηξης του σπιτιού σας και κλοπής κάποιου αντικειμένου; 

 1  Τον περισσότερο καιρό 

 2  Μερικές φορές 

 3  Σπάνια  
 

B10  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, πόσο ανησυχούσατε για το ενδεχόμενο κλοπής του 
αυτοκινήτου σας, πρόκλησης ζημιάς σε αυτό, ή κλοπής κάποιου αντικειμένου από αυτό; 

1  Ανησυχούσα πολύ  

2  Ανησυχούσα αρκετά  

3  Δεν ανησυχούσα πολύ 

4  Δεν ανησυχούσα καθόλου 

 5  Δεν έχω αυτοκίνητο  
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ΕΑΝ B10=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B11  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά σας ανησυχούσε το ενδεχόμενο κλοπής 
του αυτοκινήτου σας, πρόκλησης ζημιάς σε αυτό, ή κλοπής κάποιου αντικειμένου από 
αυτό; 

 1  Τον περισσότερο καιρό 

 2  Μερικές φορές 

3  Σπάνια  
 

B12  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, πόσο ανησυχούσατε με το ενδεχόμενο να δεχθείτε 
σωματική επίθεση από αγνώστους; 

1  Ανησυχούσα πολύ  

2  Ανησυχούσα αρκετά 

3  Δεν ανησυχούσα πολύ   

4  Δεν ανησυχούσα καθόλου 

  

ΕΑΝ B12=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

B13  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά σας ανησυχούσε το ενδεχόμενο να  
δεχθείτε σωματική επίθεση από αγνώστους; 

 1  Τον περισσότερο καιρό 

 2  Μερικές φορές 

 3  Σπάνια  

  

 

B14  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, πόσο σας ανησυχούσε το ενδεχόμενο κάποιο μέλος 
της οικογένειας σας ή κάποιο δικό σας πρόσωπο να δεχόταν σωματική επίθεση από 
αγνώστους; 

1  Ανησυχούσα πολύ  

2  Ανησυχούσα αρκετά 

3  Δεν ανησυχούσα πολύ 

4  Δεν ανησυχούσα καθόλου 
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ΕΑΝ B14= 1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

B15  Για ποιο/α μέλος/η της οικογένειας σας ή δικό/ά σας πρόσωπο/α, ανησυχούσατε  
μήπως δεχόταν/δεχόντουσαν σωματική επίθεση; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Για το/τη σύζυγο, για το/τη σύντροφο με τον οποίο/α συζείτε  

2   Παιδί  

3   Γονιό 

4   Για το αγόρι ή την κοπέλα σας (με τον/την οποίο/α δεν συζείτε) 

5   Για άλλο φίλο/η 

6   Για κάποιο άλλο άτομο 

 

B16  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, πόσο σας ανησυχούσε το ενδεχόμενο να πέσετε 
θύμα  τρομοκρατικής επίθεσης σε δημόσιους χώρους; 

1  Ανησυχούσα πολύ  

2  Ανησυχούσα αρκετά  

3  Δεν ανησυχούσα πολύ   

4  Δεν ανησυχούσα καθόλου  
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Γ.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Γ1. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, χρησιμοποιούσε κάποιος από το νοικοκυριό σας 
αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό φορτηγό, ημιφορτηγό αυτοκίνητο 
(pick-up) ή φορτηγό,  για προσωπικούς σκοπούς; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ  Γ1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ2. Πόσα τέτοια οχήματα χρησιμοποιούνταν από άτομα του νοικοκυριού σας τον 
περισσότερο καιρό; 

 Συνολικός αριθμός: __________ 

 

Γ3. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, χρησιμοποιούσατε εσείς ή κάποιο από τα μέλη του 
νοικοκυριού σας μοτοποδήλατο (μηχανάκι), σκούτερ, ή μοτοσικλέτα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ  Γ3=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ4. Πόσα τέτοια οχήματα χρησιμοποιούνταν από άτομα του νοικοκυριού σας, τον 
περισσότερο καιρό; 

 Αριθμός μοτοποδηλάτων, σκούτερ, μοτοσικλετών:  __________ 

 

Γ5. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, ήταν κάποιο από τα άτομα του νοικοκυριού σας 
κάτοχος ποδηλάτου; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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ΕΑΝ  Γ5=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ6. Πόσα ποδήλατα χρησιμοποιούνταν από άτομα του νοικοκυριού σας τον περισσότερο 
καιρό; 

 Αριθμός ποδηλάτων:  __________ 

 

Γ7. Διαθέτει το νοικοκυριό σας δεύτερη/εξοχική κατοικία; 

[ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, Π.Χ. ΕΞΟΧΙΚΟ, ΣΠΙΤΙ Η 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ]    

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ  Γ7=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ8. Η δεύτερη σας κατοικία βρίσκεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; 

1  Στην  Κύπρο  

 2  Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα; ________________ 

3  Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα; _______________ 
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1. ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Τώρα θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με εγκληματικές πράξεις 
τις οποίες ενδεχομένως να έχετε βιώσει εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού 
σας.  

 Οι επόμενες ερωτήσεις αναφέρονται στην ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: 

 

ΕΑΝ  Γ1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ  

Γ9. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν κλέψει ή οδηγήσει χωρίς την άδεια 
σας,  αυτοκίνητο, βαν, pick-up ημιφορτηγό ή φορτηγό που ανήκει/ανήκε σε εσάς 
ή σε κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας;  

1  Ναι  

2  Όχι  

[Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Η ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΟΔΗΓΟΥΣΕ 
Ο ΙΔΙΟΣ (ΠΟΥ ΕΙΧΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙ’ΑΥΤΑ)] 

ΕΑΝ  Γ9=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ10. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό κλοπής του αυτοκινήτου σας; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 

 

ΕΑΝ Γ10=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ11. Πόσες φορές διαπράχθηκε κλοπή του αυτοκινήτου σας μέσα στο 2008;  

Αριθμός κλοπών αυτοκινήτων: __________ 

 

 ΕΑΝ Γ10=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 



- 95 - 

 

Γ12. Σας έχουν κλέψει ή έχουν κλέψει από κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, 
αυτοκίνητο, βαν, pick-up ημιφορτηγό ή φορτηγό ή το έχουν οδηγήσει χωρίς την 
άδεια σας μέσα στο 2007;  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ10=2 Ή Γ12=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ13. Αν ναι, πόσες φορές διαπράχθηκε κλοπή του αυτοκινήτου σας μέσα στο 2007;  

Αριθμός κλοπών αυτοκινήτων: __________ 

 

 

2. ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΕΑΝ Γ1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ14. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια έχει κλαπεί οτιδήποτε από το αυτοκίνητο σας 
ή από το αυτοκίνητο κάποιου άλλου μέλους του νοικοκυριού σας  (όπως π.χ. 
εξαρτήματα αυτοκινήτου, προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη ή άλλα 
αντικείμενα); 

1  Ναι  

2  Όχι  

 

[Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Η ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο 
ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ Η ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ] 

 

ΕΑΝ  Γ14=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ15. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό κλοπής από το αυτοκίνητο σας; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 
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ΕΑΝ  Γ15=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ16. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κλοπής από το αυτοκίνητο σας μέσα 
στο 2008;  

Αριθμός κλοπών από αυτοκίνητο: __________ 

 

ΕΑΝ Γ15=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ17. Μέσα στο 2007, έχει κλαπεί οτιδήποτε από το αυτοκίνητο σας ή από αυτοκίνητο 
μέλους του νοικοκυριού σας (όπως π.χ. εξαρτήματα αυτοκινήτου, προσωπικά  
αντικείμενα του ιδιοκτήτη ή άλλα αντικείμενα);  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ15=2 Ή Γ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ18. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κλοπής από το αυτοκίνητο σας μέσα 
στο 2007;  

Αριθμός κλοπών από αυτοκίνητο: __________ 

 

3. ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 

ΕΑΝ Γ1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ19. (Εκτός από αυτά που έχετε ήδη αναφέρει)  Κατά την διάρκεια των πέντε 
τελευταίων χρόνων, έχει κανείς προκαλέσει βανδαλισμούς ή ζημιές στο 
αυτοκίνητο σας (ή στο αυτοκίνητο μέλους του νοικοκυριού σας) στην 
προσπάθεια του, για παράδειγμα, να το παραβιάσει; 

   1  Ναι  

  2  Όχι  
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[Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ] 

ΕΑΝ  Γ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ20. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό κακόβουλης ζημιάς στο 
αυτοκίνητο σας; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 

 

ΕΑΝ Γ20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ21. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κακόβουλης ζημιάς στο αυτοκίνητο σας 
μέσα στο 2008;  

Αριθμός ζημιών σε αυτοκίνητο: __________ 

 

ΕΑΝ Γ20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ22. Μέσα στο 2007, έχει προκαλέσει κανείς βανδαλισμούς ή ζημιές στο αυτοκίνητο 
σας ή στο αυτοκίνητο μέλους του νοικοκυριού σας, στην προσπάθεια του να το 
παραβιάσει; 

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ  Γ20=2 Ή Γ22=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ23. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κακόβουλης ζημιάς στο αυτοκίνητο 
σας μέσα στο 2007;  

Αριθμός  ζημιών σε αυτοκίνητο: __________ 
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4. ΚΛΟΠΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΣΚΟΥΤΕΡ 

ΕΑΝ Γ3=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ24. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, σας έχουν κλέψει ή έχουν κλέψει από κάποιο 
άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, μοτοσικλέτα, σκούτερ ή μοτοποδήλατο, ή τα 
έχουν οδηγήσει χωρίς την άδεια σας;  

1  Ναι  

2  Όχι  
 

ΕΑΝ Γ24=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ25. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 
 

ΕΑΝ Γ25=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ26. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2008;  

Αριθμός κλοπών μηχανοκινήτων οχημάτων: __________ 

 

ΕΑΝ Γ25=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ27. Έχουν κλέψει από εσάς ή από κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας μοτοσικλέτα, 
σκούτερ ή μοτοποδήλατο, ή το έχουν οδηγήσει χωρίς την άδεια σας μέσα στο 2007;  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ25=2 Ή Γ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ28. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2007;  

Αριθμός κλοπών μηχανοκινήτων οχημάτων: __________ 
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5. ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

ΕΑΝ  Γ5=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ29. Κατά την διάρκεια των  τελευταίων πέντε χρόνων, σας έχουν κλέψει ή έχουν 
κλέψει από κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας ποδήλατο;  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ29=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ30.  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό κλοπής του ποδηλάτου σας; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 
 

ΕΑΝ Γ30=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ31. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κλοπής του ποδηλάτου σας μέσα 
στο 2008;  

Αριθμός κλοπών ποδηλάτων: __________ 

 

ΕΑΝ Γ30=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ32. Μέσα στο 2007, σας έχουν κλέψει ή έχουν κλέψει από κάποιο άλλο μέλος του 
νοικοκυριού σας ποδήλατο;  

1  Ναι  

2  Όχι  
 

ΕΑΝ Γ30=2 Ή Γ32=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ33. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κλοπής του ποδηλάτου σας μέσα 
στο 2007;  

Αριθμός κλοπών ποδηλάτων: __________ 
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6. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Γ34. Κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων, έχει παραβιάσει κανείς το 
σπίτι σας και έχει κλέψει ή έχει επιχειρήσει να κλέψει οτιδήποτε;  

[ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.  ΔΕΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. H ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΓΚΑΡΑΖ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΔΩ] 

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ35. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό διάρρηξης της κατοικίας σας; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 

 

ΕΑΝ Γ35=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ36. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό διάρρηξης της κατοικίας σας μέσα στο 
2008;  

Αριθμός διαρρήξεων: __________ 

 

ΕΑΝ  Γ35=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ37. Έχει παραβιάσει κανείς το σπίτι σας και έχει κλέψει ή έχει επιχειρήσει να κλέψει 
οτιδήποτε μέσα στο 2007;  

1 Ναι  

2 Όχι  

 

ΕΑΝ Γ35=2 Ή Γ37=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ38. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό διάρρηξης της κατοικίας σας μέσα 
στο 2007;  

Αριθμός διαρρήξεων: __________ 



- 101 - 

 

 

7. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 

ΕΑΝ  Γ7=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ39. [Εκτός από αυτά που έχετε ήδη αναφέρει] κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει 
παραβιάσει κανείς τη δεύτερη σας κατοικία και έχει κλέψει ή έχει επιχειρήσει να 
κλέψει κάτι που ανήκε σε σας  ή σε κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας; 

[ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, Π.Χ. ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Ή 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ] 

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ39=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ40. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ Γ40=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ41. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2008;  

Αριθμός περιστατικών: __________ 

 

ΕΑΝ Γ40=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ42. Έχει παραβιάσει κανείς τη δεύτερη σας κατοικία και έχει κλέψει ή έχει 
επιχειρήσει να κλέψει οτιδήποτε που ανήκε σε εσάς ή σε κάποιο άλλο μέλος του 
νοικοκυριού σας, μέσα στο 2007;  

1 Ναι  

2 Όχι  

 

ΕΑΝ Γ40=2 Ή Γ42=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ43. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2007;  

Αριθμός περιστατικών: __________ 
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8. KAKOBOYΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ 

Γ44. Με εξαίρεση τα οχήματα, έχει κανείς εσκεμμένα προξενήσει ζημιά ή έχει προβεί 
σε πράξεις βανδαλισμού σε περιουσία που ανήκε σε εσάς ή σε κάποιο άλλο 
μέλος του νοικοκυριού σας μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια; (Στην ερώτηση 
αυτή συμπεριλαμβάνεται η απόπειρα διάρρηξης.) 

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ  Γ44=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ45. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό βανδαλισμού ή κακόβουλης 
ζημιάς σε περιουσία σας; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 

 

ΕΑΝ  Γ45=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ46. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2008;  

Αριθμός περιστατικών: __________ 

 

ΕΑΝ Γ45=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ47. Και, αν εξαιρέσουμε τα οχήματα, έχει κανείς εσκεμμένα προξενήσει ζημιά ή έχει 
προβεί σε βανδαλισμούς σε περιουσία που ανήκε σε εσάς ή σε άλλο άτομο του 
νοικοκυριού σας μέσα στο 2007;  

1 Ναι  

2 Όχι  

 

ΕΑΝ Γ45=2 Ή Γ47=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ48. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2007;  

Αριθμός κακόβουλων ζημιών ή βανδαλισμών: __________ 
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Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το τι μπορεί να έχει 
συμβεί σε εσάς προσωπικά.  Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε οτιδήποτε σας έχει συμβεί κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια – στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά, σε κάποιο κατάστημα, σε κάποιο 
πάρκο, σε τραίνο ή οπουδήποτε αλλού.  

 

9. ΛΗΣΤΕΙΑ 

Γ49. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, έχει κανείς κλέψει ή επιχείρησε να κλέψει 
οτιδήποτε από εσάς χρησιμοποιώντας βία ή απειλώντας σας;  (Εξαιρείται η αρπαγή 
τσάντας /πορτοφολιού). 

[ΑΡΠΑΓΗ ΤΣΑΝΤΑΣ/ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ10 (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ54-Γ58)] 

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ49=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ50. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 
 

ΕΑΝ  Γ50=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ51. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2008;  

Αριθμός περιστατικών: __________ 

 

ΕΑΝ Γ50=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ52. Μήπως έχει κανείς κλέψει ή επιχείρησε να κλέψει κάτι από εσάς, χρησιμοποιώντας 
σωματική βία ή λεκτική βία (απειλές) μέσα στο 2007;  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ50=2 Ή Γ52=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ53. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2007;  

Αριθμός ληστειών: __________ 
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10. ΚΛΟΠΗ 

Γ54. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κλοπής προσωπικών αντικειμένων, όπως η αρπαγή 
τσάντας/πορτοφολιού, ή η κλοπή τσάντας, πορτοφολιού, ρουχισμού, κοσμημάτων, 
κινητών τηλεφώνων ή αθλητικού εξοπλισμού (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.).  Το 
περιστατικό αυτό μπορεί να συμβεί στο χώρο εργασίας κάποιου, στο σχολείο, σε 
μπυραρία, σε δημόσια μεταφορικά μέσα, στην παραλία ή στο δρόμο.  

Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, έχετε εσείς προσωπικά πέσει θύμα ενός τέτοιου 
περιστατικού;  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ  Γ54=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ55. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό κλοπής; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006) 

 

ΕΑΝ  Γ55=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ56. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κλοπής μέσα στο 2008;  

Αριθμός κλοπών: __________ 

 

ΕΑΝ  Γ55=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Γ57. Σας έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό κλοπής μέσα στο 2007;  

1  Ναι  

2  Όχι  

 

ΕΑΝ Γ55=2 Ή Γ57=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Γ58. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό κλοπής μέσα στο 2007;  

Αριθμός κλοπών: __________ 
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Δ.  ΤΥΠΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

  

Δ0 1.     ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

 2.     ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

 3.     ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ        ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

 

4.     ΚΛΟΠΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ,   
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  

 5.     ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  

 6.     ΔΙΑΡΡΗΞΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

 7.     ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ  

 8.     ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

 

9.     ΛΗΣΤΕΙΑ 

10.    ΚΛΟΠΗ  
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1. 
 

ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ΚΛΟΠΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ πολύ παρόμοια 
περιστατικά, όπου π.χ. το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από 
τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

 3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε η πιο πρόσφατη ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ; 

   

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο   9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο               6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

 

                       Χρόνος: _________ 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο                8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε η ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ πριν από το  προτελευταίο 
περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο           8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

 

            Χρόνος: __________ 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ συνέβηκε στο ίδιο σας το σπίτι, 
κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, κάπου 
αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

  1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
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ΕΑΝ Δ0 =1 Ή 2 Ή 4 Ή 5, (ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Ή ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  

Δ5. Το όχημα βρισκόταν σε κλειδωμένο γκαράζ, ή σε κάποιο άλλο ασφαλή χώρο; 

 1  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο στο γκαράζ του σπιτιού μου 

 2  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο σε κάποιο άλλο γκαράζ 

 3  Ναι, βρισκόταν σε κάποιον άλλο κλειδωμένο χώρο 

 4  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

[Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Οτιδήποτε άλλο; 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 
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15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50 Έπιπλα 

52 Έπιπλα κήπου 

53 Εργαλεία 

54 Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 
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ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 
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 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από εσάς, 
συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ20. Γιατί όχι; 
[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα   

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

 8  Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων  

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 
[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 
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ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

  1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

 9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για 
το περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 
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 11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 

 

2. 
 

ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πολύ παρόμοια 
περιστατικά, όπου π.χ. το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από 
τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 
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ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 
ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε η πιο πρόσφατη ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο               5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο               6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο              7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο                  8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο          6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε η ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πριν από το  προτελευταίο 
περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο              6 Ιούνιο  10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο              7 Ιούλιο  11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 
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ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό της ΚΛΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ συνέβηκε στο ίδιο σας 
το σπίτι, κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, 
κάπου αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

  1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
 

ΕΑΝ Δ0 =1 Ή 2 Ή 4 Ή 5, (ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Ή ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ5.      Το όχημα βρισκόταν σε κλειδωμένο γκαράζ, ή σε κάποιο άλλο ασφαλή χώρο; 

 1  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο στο γκαράζ του σπιτιού μου 

 2  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο σε κάποιο άλλο γκαράζ 

 3  Ναι, βρισκόταν σε κάποιον άλλο κλειδωμένο χώρο 

 4  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0 =2 Ή 6-7 Ή 9, (ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΑ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ8. Είχε κλαπεί οτιδήποτε, έστω κι αν αργότερα το πήρατε πίσω;  

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

Δ9. Σε ποιον ανήκε η κλεμμένη (κατεστραμμένη) περιουσία; 

 1  Στον ερωτώμενο 

 2  Σε άλλο μέλος του νοικοκυριού, πάνω από 15 ετών 

 3  Σε παιδί - μέλος του νοικοκυριού, κάτω των 15 ετών 

 4  Στον ερωτώμενο ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού 

 5  Στον εργοδότη σας /στον χώρο εργασίας σας 

 6  Σε συγγενή ή φίλο 

 7  Σε κάποιον άλλο 
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ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 
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40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50 Έπιπλα 

52 Έπιπλα κήπου 

53 Εργαλεία 

54 Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

  

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 



- 121 - 

 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από 
εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί 
ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  
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Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

8    Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   [Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Κάποιος άλλος λόγος; 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

 9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 
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 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 
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3. 
 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό 
ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πολύ 
παρόμοια, όπου π.χ. το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από τα 
ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΒΗΚΕ 
ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

   

Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο               5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                      

  Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο                 5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο         6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο           7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
πριν από το  προτελευταίο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο           7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό της ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ συνέβηκε 
στο ίδιο σας το σπίτι, κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην 
πόλη σας, κάπου αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

             1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
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ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 
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50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 
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8  Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

 9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ]  

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 
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Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 
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4. 
 

ΚΛΟΠΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ  

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ πολύ παρόμοια, όπου π.χ. το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις 
ίδιες περιστάσεις και από τα ίδια άτομα; 

1   Ναι 

2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

5  Δεν θυμάμαι 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΚΛΟΠΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  

 Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο               5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο               6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο                 7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο                 8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

 

                       Χρόνος: __________ 
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ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, 
ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο              6 Ιούνιο    10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο              7 Ιούλιο  11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ πριν από το  προτελευταίο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο               6 Ιούνιο  10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο              7 Ιούλιο  11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

συνέβηκε στο ίδιο σας το σπίτι, κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου 
αλλού στην πόλη σας, κάπου αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

  1 Στο ίδιο σας το σπίτι  
2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 
3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  
4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 
5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  

 

 

ΕΑΝ Δ0 =1 Ή 2 Ή 4 Ή 5, (ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Ή ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ5. Το όχημα βρισκόταν σε κλειδωμένο γκαράζ, ή σε κάποιο άλλο ασφαλή χώρο; 

 1  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο στο γκαράζ του σπιτιού μου 

 2  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο σε κάποιο άλλο γκαράζ 

 3  Ναι, βρισκόταν σε κάποιον άλλο κλειδωμένο χώρο 

 4  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

[Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Οτιδήποτε άλλο; 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 



- 138 - 

 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

  

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 
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 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από 
εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί 
ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 
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ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2Όχι 
 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

 8  Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  
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9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη  

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 [Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Κάποιος άλλος λόγος; 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 
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 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

 11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 

 

 

5. 
 

ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ πολύ παρόμοια 
περιστατικά, όπου π.χ. το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από 
τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι  

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛ 

 Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο              7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 
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ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 
ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο            5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 
ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε η ΚΛΟΠΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ πριν από το  προτελευταίο 
περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ συνέβηκε στο ίδιο σας το σπίτι, 
κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, κάπου 
αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

            1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
 

 

ΕΑΝ Δ0 =1 Ή 2 Ή 4 Ή 5, (ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Ή ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ5. Το όχημα βρισκόταν σε κλειδωμένο γκαράζ, ή σε κάποιο άλλο ασφαλή χώρο; 

 1  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο στο γκαράζ του σπιτιού μου 

 2  Ναι, βρισκόταν κλειδωμένο σε κάποιο άλλο γκαράζ 

 3  Ναι, βρισκόταν σε κάποιον άλλο κλειδωμένο χώρο 

 4  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 
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 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

  

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 



- 149 - 

 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 
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62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από 
εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί 
ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από 
ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2 Όχι 
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ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

 8    Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 
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 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 [Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Κάποιος άλλος λόγος; 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

 9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 
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 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

             1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού 
σας, προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό  

από του να ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 
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 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

 4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 
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6. 
 

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ πολύ παρόμοια, όπου π.χ. 
το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  

 Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ; 

 Μήνας:  1 Ιανουάριο               5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο              6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 

 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 
ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 
ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ πριν από το  
προτελευταίο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο            7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΑΝ Δ0 =6 (ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ6. Όταν συνέβηκε το περιστατικό διάρρηξης της κατοικίας σας, βρισκόσασταν εσείς ή 
κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας στο σπίτι;  

 1  Ο ερωτώμενος βρισκόταν στο σπίτι 

2  Κάποιος άλλος βρισκόταν στο σπίτι 

3  Ο ερωτώμενος και κάποιο(α) άλλο(α) άτομο(α) βρισκόντουσαν στο σπίτι 

 4  Όχι, δεν ήταν κανείς στο σπίτι 

 

ΕΑΝ Δ6 =1-3, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ7. Είχε πέσει στην αντίληψη κάποιου μέλους του νοικοκυριού σας η παρουσία 
διαρρηκτών; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0 =2 Ή 6-7 Ή 9, (ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΑ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ8. Είχε κλαπεί οτιδήποτε, έστω κι αν αργότερα το πήρατε πίσω;  

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

Δ9. Σε ποιον ανήκε η κλεμμένη (κατεστραμμένη) περιουσία; 

 1  Στον ερωτώμενο 

 2  Σε άλλο μέλος του νοικοκυριού, πάνω από 15 ετών 

 3  Σε παιδί - μέλος του νοικοκυριού, κάτω των 15 ετών 

 4  Στον ερωτώμενο ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού 

 5  Στον εργοδότη σας /στον χώρο εργασίας σας 

 6  Σε συγγενή ή φίλο 

 7  Σε κάποιον άλλο 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 
1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 
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 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα                      

               50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 
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ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4  Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 
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 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από 
εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί 
ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από 
ασφάλεια; 

1  Ναι 

 2Όχι 
 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 
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 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

 8 Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

  [Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Κάποιος άλλος λόγος; 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

 9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23.   Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 
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ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

 

[Δ26-Δ32 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ 
ΡΩΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ] 

 

Δ26. Σε κάποιες χώρες, έχουν συσταθεί οργανωμένοι φορείς που αποσκοπούν στην παροχή 
βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων, μέσω πληροφόρησης και πρακτικής ή 
ψυχολογικής υποστήριξης.  Μήπως γνωρίζατε είτε εσείς είτε κάποιο άλλο μέλος του 
νοικοκυριού σας γι’ αυτές τις υπηρεσίες; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

ΕΑΝ Δ26=1 ΚΑΙ (Δ0=6 Ή 7 Ή 9), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ27. Μήπως εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας έχετε έρθει σε επαφή με 
κάποιο εξειδικευμένο οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων μετά από το 
συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

ΕΑΝ Δ27=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ28. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες κάποιου εξειδικευμένου οργανωμένου φορέα που παρέχει 
βοήθεια στα θύματα εγκληματικών πράξεων, θα ήταν χρήσιμες σε εσάς, ή σε κάποιο 
άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, μετά από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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ΕΑΝ Δ26=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ29. Από πού πήρατε πληροφορίες για τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1 Αστυνομία 

 2 Ιατρικό Κέντρο 

3 Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

4 Διαδίκτυο 

 5 Φίλους 

 6 Ενημερωτικό φυλλάδιο ή ανακοίνωση του οργανωμένου φορέα  

7 Από κάπου αλλού; Δηλώστε: ___________________________ 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ30. Αναλογιζόμενος/η την επαφή που είχατε με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, ποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης παρείχαν σε 
εσάς ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

 2 Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

 7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  ________________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ31. Αναλογιζόμενος/η την επαφή σας με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, υπήρξε κάποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης 
που θα επιθυμούσατε να είχατε και του οποίου δεν τύχατε εσείς ή τα μέλη του 
νοικοκυριού σας;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 0   Κανένα 

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

 2 Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

  7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ32.      Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με την επαφή που 
είχατε με τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 1  Πολύ ικανοποιημένος/η  

2  Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3  Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4  Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5  Πολύ δυσαρεστημένος/η 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

 4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

 11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 

 

7. 
 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα περιστατικά ΑΛΛΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ πολύ παρόμοια 
περιστατικά, όπου το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από τα 
ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 
ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 

   

Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ; 

 Μήνας:  1 Ιανουάριο               5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο           6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 
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ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο           6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο                7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο               8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

           Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 
2007 ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ πριν από το  
προτελευταίο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ συνέβηκε στο ίδιο σας το 
σπίτι, κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, 
κάπου αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

  1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
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ΕΑΝ Δ0 =2 Ή 6-7 Ή 9, (ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΑ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ8. Είχε κλαπεί οτιδήποτε, έστω κι αν αργότερα το πήρατε πίσω;  

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

Δ9. Σε ποιον ανήκε η κλεμμένη (κατεστραμμένη) περιουσία; 

 1  Στον ερωτώμενο 

 2  Σε άλλο μέλος του νοικοκυριού, πάνω από 15 ετών 

 3  Σε παιδί - μέλος του νοικοκυριού, κάτω των 15 ετών 

 4  Στον ερωτώμενο ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού 

 5  Στον εργοδότη σας /στον χώρο εργασίας σας 

 6  Σε συγγενή ή φίλο 

 7  Σε κάποιον άλλο 

 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

[Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Οτιδήποτε άλλο; 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 
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 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50 Έπιπλα 

52 Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 
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ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 
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 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από 
εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί 
ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 

 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από 
ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

 8   Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 



- 176 - 

 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 [Ο ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ]: Κάποιος άλλος λόγος; 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 
 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 
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ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

 

[Δ26-Δ32 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ 
ΡΩΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ] 

Δ26. Σε κάποιες χώρες, έχουν συσταθεί οργανωμένοι φορείς που αποσκοπούν στην παροχή 
βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων, μέσω πληροφόρησης και πρακτικής ή 
ψυχολογικής υποστήριξης.  Μήπως γνωρίζατε είτε εσείς είτε κάποιο άλλο μέλος του 
νοικοκυριού σας γι’ αυτές τις υπηρεσίες; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

ΕΑΝ Δ26=1 ΚΑΙ (Δ0=6 Ή 7 Ή 9), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ27. Μήπως εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας έχετε έρθει σε επαφή με 
κάποιο εξειδικευμένο οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων μετά από το 
συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

ΕΑΝ Δ27=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ28. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες κάποιου εξειδικευμένου οργανωμένου φορέα που παρέχει 
βοήθεια στα θύματα εγκληματικών πράξεων, θα ήταν χρήσιμες σε εσάς, ή σε κάποιο 
άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, μετά από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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ΕΑΝ Δ26=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ29. Από πού πήρατε πληροφορίες για τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1 Αστυνομία 

 2 Ιατρικό Κέντρο 

3 Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

4 Διαδίκτυο 

 5 Φίλους 

 6 Ενημερωτικό φυλλάδιο ή ανακοίνωση του οργανωμένου φορέα  

7 Από κάπου αλλού; Δηλώστε: ___________________________ 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ30. Αναλογιζόμενος/η την επαφή που είχατε με τον οργανωμένο φορέα παροχής 
στήριξης θυμάτων, ποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή 
στήριξης παρείχαν σε εσάς ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2   Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

               7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  ________________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ31. Αναλογιζόμενος/η την επαφή σας με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, υπήρξε κάποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης 
που θα επιθυμούσατε να είχατε και του οποίου δεν τύχατε εσείς ή τα μέλη του 
νοικοκυριού σας;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 0   Κανένα 

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2   Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

 7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ32. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με την επαφή που 
είχατε με τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 1  Πολύ ικανοποιημένος/η  

2  Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3  Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4  Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5  Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 
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Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 



- 181 - 

 

8. 
 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ πολύ 
παρόμοια περιστατικά, όπου το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις 
και από τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 Η ΑΝ Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ 
(2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

  Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ; 

 Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο              7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 
ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το προηγούμενο περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ πριν από το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 
ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >2 , ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
πριν από το  προτελευταίο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο          5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο          6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο               7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ συνέβηκε στο ίδιο σας 
το σπίτι, κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, κάπου 
αλλού στη χώρα σας, ή συνέβηκε στο εξωτερικό; 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

 1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 
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50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το σπίτι 

σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 
 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 
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 8  Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

 16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 
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 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  
  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 

χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 
 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 
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ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 
[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 

 

Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 

 

9. 
 

ΛΗΣΤΕΙΑ 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 
1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα περιστατικά ΛΗΣΤΕΙΑΣ 
που μου είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΛΗΣΤΕΙΑΣ πολύ παρόμοια περιστατικά, όπου το 
ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και   
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >0 
Η ΑΝ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΛΗΣΤΕΙΑΣ; 

 Μήνας:  1 Ιανουάριο              5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο                 7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο          8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΛΗΣΤΕΙΑΣ πριν από το πιο 
πρόσφατο περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο 9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο            6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο            7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο              8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

            Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >2 , 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό ΛΗΣΤΕΙΑΣ πριν από το  προτελευταίο 
περιστατικό; 

 

Μήνας:  1 Ιανουάριο             5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

  2 Φεβρουάριο               6 Ιούνιο  10 Οκτώβριο 

  3 Μάρτιο              7 Ιούλιο  11 Νοέμβριο 

  4 Απρίλιο             8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

 

            Χρόνος: __________ 

 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΕΑΝ Δ0=9, ΡΩΤΗΣΤΕ  Ρ1-Ρ19: 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

 

[ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Ρ1-Ρ19] 

Ρ1. Πόσοι ήταν οι δράστες που ενέχονταν στη ληστεία; 

 Αριθμός δραστών: _________ 

 

 

Ρ2. Όταν συνέβηκε η ληστεία ήσασταν μόνος/η ή με παρέα στη σκηνή του περιστατικού, ή 
ήταν παρόντες άλλα άγνωστα σε εσάς πρόσωπα (εξαιρουμένου του δράστη);   

 1  Μόνος/η 

 2  Με παρέα 

 3  Με άλλα άγνωστα σε μένα πρόσωπα  

 4  Με παρέα και υπήρχαν και άλλα άγνωστα σε μένα πρόσωπα 
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Ρ3. Ο δράστης (ή οι δράστες) ήταν άνδρας(ες) ή γυναίκα(ες); 

 1  Άνδρας(ες) 

 2  Γυναίκα(ες) 

 3  Άνδρας(ες) και γυναίκα(ες) 

 

Ρ4. Πόσων ετών περίπου ήταν ο δράστης (ή οι δράστες);  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Παιδί (παιδιά) σχολικής ηλικίας 

 2  Μεταξύ 16-24 ετών 

 3  Μεταξύ  25-44 ετών  

 4  Μεγαλύτερος/η/οι από 45 ετών 

 5 Δεν γνωρίζω 

 6 Δεν θυμάμαι 

 

Ρ5. Κατά το χρόνο διάπραξης της ληστείας, γνωρίζατε τουλάχιστον έναν από τους δράστες: 

 1  Ονομαστικά  

 2  Εμφανισιακά 

 3  Ή σας ήταν άγνωστος/η/άγνωστοι 

 

ΕΑΝ Ρ5 =1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

Ρ6.         Κατά το χρόνο διάπραξης της ληστείας, ήταν κάποιος/οι από τους δράστες: 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1   Ο/η σύζυγος σας 

 2   Ο/η σύντροφος σας  

 3   Ο/η πρώην σύζυγος σας 

 4   Ο/η πρώην σύντροφος σας 

 5   Κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας 

 6   Άλλος συγγενής σας 

7   Το αγόρι ή η κοπέλα σας 

 8   Το πρώην αγόρι ή η πρώην κοπέλα σας 

 9    Άλλος φίλος/η σας 
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 10  Συνάδελφος σας 

 11  Πελάτης σας 

 12  Δάσκαλος/δασκάλα ή καθηγητής/τρια σας 

 13  Γιατρός σας 

 14  Γείτονας σας 

 15  Άλλο, δηλώστε:  ____________________ 
  

Ρ7. Κατά το χρόνο διάπραξης της ληστείας, πιστεύετε ότι ο δράστης (ή οι δράστες) 
βρισκόταν (βρισκόντουσαν) υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή 
ναρκωτικών ουσιών;  

1  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών 
 2  Ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 3  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 4  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών   
(δεν μπορώ να πω ποιο από τα δύο) 

5   Όχι, δεν το νομίζω 

6   Όχι, δεν ήταν 

7   Δεν γνωρίζω 

 

Ρ8. Κατά το χρόνο διάπραξης της ληστείας, ήσασταν εσείς υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών;  

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Ρ9. Μήπως κάποιος από τους δράστες είχε στην κατοχή του όπλο ή κάποιο άλλο 
αντικείμενο το οποίο χρησιμοποίησε ή απείλησε ότι θα χρησιμοποιούσε ως όπλο; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Ρ9=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Ρ10. Ποιο αντικείμενο χρησιμοποίησε/σαν ως όπλο; 

 1    Μπουκάλι, ποτήρι νερού 

 2    Μαχαίρι 

 3    Κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο, π.χ. κατσαβίδι 



- 192 - 

 

 4    Βέργα, ρόπαλο, άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για κτύπημα 

 5    Αεροβόλο όπλο 

 6    Πιστόλι (χεριού) 

 7    Κυνηγετικό όπλο, τουφέκι 

 8    Όπλο, αγνώστου τύπου 

 9    Σύριγγα 

 10  Άλλου είδους όπλο 

 

Ρ11. Με ποιο τρόπο ο δράστης σας πίεσε ή άσκησε βία εναντίον σας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1   Σας άρπαξε βίαια, προσπάθησε να σας ακινητοποιήσει 

2   Σας τράβηξε, σας έσπρωξε ή σας έσπρωξε βίαια  

 3   Σας χαστούκισε 

 4   Σας κλώτσησε 

 5   Σας γρονθοκόπησε 

 6   Σας χτύπησε με όπλο 

 7   Σας βίασε 

 8   Αποπειράθηκε να σας βιάσει 

 9   Σας κακοποίησε σεξουαλικά 

 10 Απείλησε ότι θα ασκούσε βία εναντίον σας 

 11 Με άλλο τρόπο; Δηλώστε:  _____________________    

 

ΕΑΝ Ρ11=10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Ρ12. Ο δράστης σας απείλησε ότι: 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1   Θα σας γρονθοκοπούσε, χαστούκιζε, κλωτσούσε, ξυλοφόρτωνε 

2   Θα σας χτυπούσε με όπλο/θα χρησιμοποιούσε κάποιο άλλο αντικείμενο ως όπλο  
(εμφάνισε το όπλο) 

3   Θα σας χτυπούσε με όπλο/θα χρησιμοποιούσε κάποιο άλλο αντικείμενο ως όπλο  (δεν 
εμφάνισε όπλο) 

 4   Θα σας βίαζε, θα σας κακοποιούσε σεξουαλικά 

 5   Θα σας σκότωνε 

 6   Θα σας λήστευε 
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7   Θα προκαλούσε ζημιά στην περιουσία σας 

 8   Θα έκανε κακό σε κάποιο άλλο άτομο 

 9   Χρησιμοποίησε απειλή που υπονοούσε σωματικό τραυματισμό  (π.χ. σπάσιμο ποδιών) 

 10 Χρησιμοποίησε προσβολές, βρισιές, εκφοβισμό 

 11 Άλλο, δηλώστε: ________________ 

 

Ρ13. Ασκήσατε κι εσείς πίεση ή βία εναντίον του δράστη που σας επιτέθηκε, προκειμένου να 
αμυνθείτε; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Ρ13=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Ρ14. Τι νομίζετε, ασκήσατε εσείς πρώτος βία, ή ο δράστης άσκησε πρώτος βία; 

 1  Ασκήσατε εσείς πρώτος βία 

 2  Ο δράστης άσκησε πρώτος βία 

 

Ρ15. Είχατε μώλωπες, γρατσουνιές, κοψίματα ή άλλους τραυματισμούς εξαιτίας του 
περιστατικού αυτού; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ  Ρ15=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Ρ16. Τι είδους τραύματα φέρατε εξαιτίας του περιστατικού αυτού; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 

 1 Εγκεφαλική διάσειση 

2 Γδαρσίματα στο κεφάλι 

3 Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματος  

4 Μώλωπες στο κεφάλι 

 5 Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματος 

6 Στραμπούληγμα, απότομο τράβηγμα  ή εξάρθρωση/μετατόπιση μυός, κτλ. 

 7 Πληγές στο κεφάλι  

 8 Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος 



- 194 - 

 

 9 Κατάγματα στο κεφάλι 

 10 Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος 

 11 Τραυματισμός δοντιών  

 12 Εσωτερικό τραύμα  

13 Άλλο, Δηλώστε:  ___________________ 

 

ΕΑΝ Ρ15=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Ρ17. Επισκεφθήκατε κάποιο ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή νοσοκομείο εξαιτίας του 
περιστατικού αυτού της ληστείας; 

 1  Νοσοκομείο 

 2  Ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας  

 3  Όχι   

 

ΕΑΝ Ρ17=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Ρ18. Κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνετε για ένα ή περισσότερα βράδια, στο νοσοκομείο ή σε  
κάποιο άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

Ρ19. Μήπως αισθανθήκατε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα εξαιτίας του περιστατικού της 
ληστείας: 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1   Θυμό 

 2   Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 

 3   Φόβο 

 4   Ντροπή 

 5   Ενοχές 

 6   Κατάθλιψη 

 7   Ανησυχία/κρίσεις πανικού 

 8   Έχασα την αυτοπεποίθηση μου/ένιωθα ευάλωτος/η 

 9   Δυσκολίες στον ύπνο μου 

 10 Δυσκολίες στη συγκέντρωση 

 11 Ενόχληση 
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 12 Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές μου σχέσεις  

 13 Κάτι άλλο; Δηλώστε: _____________________________ 

 14 Κανένα από τα πιο πάνω 

   15 Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

   16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό ΛΗΣΤΕΙΑΣ συνέβηκε στο ίδιο σας το σπίτι, κοντά στο σπίτι σας 
ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, κάπου αλλού στη χώρα σας, ή 
συνέβηκε στο εξωτερικό; 

 1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
 

ΕΑΝ Δ0=9 Ή 10, (ΛΗΣΤΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ4. Πού συνέβηκε το τελευταίο περιστατικό; 

1   Στο ίδιο σας το σπίτι 

2   Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα 

3   Στην αυλή ή στις σκάλες κάποιας κατοικίας 

4   Στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας 

5   Σε καφετερία, εστιατόριο, μπυραρία, κέντρο διασκέδασης/κλαμπ 

6   Σε ξενοδοχείο ή άλλο εμπορικό κατάλυμα 

7   Σε αυτοκίνητο 

8   Σε μέσο μαζικής μεταφοράς (δημόσιες συγκοινωνίες) 

9   Σε κάποιο άλλο εσωτερικό χώρο 

10 Στο δρόμο, στην πλατεία, ή σε άλλο δημόσιο χώρο  

      11 Σε πάρκο ή δάσος 

      12 Σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο 

  13 Δεν θυμάμαι 

 

 



- 196 - 

 

 

ΕΑΝ Δ0 =2 Ή 6-7 Ή 9, (ΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΑ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ8. Είχε κλαπεί οτιδήποτε, έστω κι αν αργότερα το πήρατε πίσω;  

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

Δ9. Σε ποιον ανήκε η κλεμμένη (κατεστραμμένη) περιουσία; 

 1  Στον ερωτώμενο 

 2  Σε άλλο μέλος του νοικοκυριού, πάνω από 15 ετών 

 3  Σε παιδί - μέλος του νοικοκυριού, κάτω των 15 ετών 

 4  Στον ερωτώμενο ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού 

 5  Στον εργοδότη σας /στον χώρο εργασίας σας 

 6  Σε συγγενή ή φίλο 

 7  Σε κάποιον άλλο 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 
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15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

  

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 



- 198 - 

 

 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 
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 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από 
εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί 
ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

 

Αξία: ___________ € 
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ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από 
ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

8    Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  



- 201 - 

 

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη 

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16  Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 

 

ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 
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 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

 9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 
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[Δ26-Δ32 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ 
ΡΩΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ, ΛΗΣΤΕΙΕΣ] 

 

Δ26. Σε κάποιες χώρες, έχουν συσταθεί οργανωμένοι φορείς που αποσκοπούν στην παροχή 
βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων, μέσω πληροφόρησης και πρακτικής ή 
ψυχολογικής υποστήριξης.  Μήπως γνωρίζατε είτε εσείς είτε κάποιο άλλο μέλος του 
νοικοκυριού σας γι’ αυτές τις υπηρεσίες; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

 

ΕΑΝ Δ26=1 ΚΑΙ (Δ0=6 Ή 7 Ή 9), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ27. Μήπως εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας έχετε έρθει σε επαφή με 
κάποιο εξειδικευμένο οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων μετά από το 
συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

ΕΑΝ Δ27=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ28. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες κάποιου εξειδικευμένου οργανωμένου φορέα που παρέχει 
βοήθεια στα θύματα εγκληματικών πράξεων, θα ήταν χρήσιμες σε εσάς, ή σε κάποιο 
άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, μετά από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ26=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ29. Από πού πήρατε πληροφορίες για τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1 Αστυνομία 

 2 Ιατρικό Κέντρο 

3 Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

4 Διαδίκτυο 

 5 Φίλους 

 6 Ενημερωτικό φυλλάδιο ή ανακοίνωση του οργανωμένου φορέα  

7 Από κάπου αλλού; Δηλώστε: ___________________________ 



- 204 - 

 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ30. Αναλογιζόμενος/η την επαφή που είχατε με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, ποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης παρείχαν σε 
εσάς ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

  2 Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

  7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  ________________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ31. Αναλογιζόμενος/η την επαφή σας με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, υπήρξε κάποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης 
που θα επιθυμούσατε να είχατε και του οποίου δεν τύχατε εσείς ή τα μέλη του 
νοικοκυριού σας;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 

 0   Κανένα 

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2   Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _______________________ 
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ΕΑΝ Δ27=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ32. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με την επαφή που 
είχατε με τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

1  Πολύ ικανοποιημένος/η  

2  Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3  Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4  Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5  Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 
 
Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 

προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό  

από του να ξανασυμβεί; 
[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 
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Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 

 

 

 

10.  
 

ΚΛΟΠΗ  

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ΚΛΟΠΗ που μου 
είχατε αναφέρει προηγουμένως. 

 

Δ1. Ήταν κάποια από αυτά τα περιστατικά ΚΛΟΠΗΣ πολύ παρόμοια περιστατικά, όπου το 
ίδιο περιστατικό είχε συμβεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και από τα ίδια άτομα; 

 1   Ναι 

 2   Όχι 

 3   Κάποια ήταν παρόμοια και διαπράχθηκαν από τα ίδια άτομα ή ομάδα ατόμων, και 
κάποια όχι.   

 4  Δεν γνωρίζω 

 5  Δεν θυμάμαι 
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ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  
>0 Η ΑΝ Η ΚΛΟΠΗ ΣΥΝΕΒΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ (2003-2006), ΡΩΤΗΣΤΕ: 

   

Δ2A.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ; 

   

 Μήνας:  1 Ιανουάριο                5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο                8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

 

                       Χρόνος: __________ 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  > 1, 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2B. Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το  προηγούμενο περιστατικό ΚΛΟΠΗΣ πριν από το πιο 
πρόσφατο περιστατικό; 

 

Μήνας:  1 Ιανουάριο                5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο                8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 

 

 

ΕΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ ΤΟΥ 2007 ΗΤΑΝ  >2 , 
ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ2Γ.  Ποιο μήνα και χρόνο συνέβηκε το περιστατικό της ΚΛΟΠΗΣ πριν από το  προτελευταίο 
περιστατικό; 

Μήνας:  1 Ιανουάριο                5 Μάιο  9   Σεπτέμβριο  

   2 Φεβρουάριο             6 Ιούνιο 10 Οκτώβριο 

   3 Μάρτιο             7 Ιούλιο 11 Νοέμβριο 

   4 Απρίλιο                8 Αύγουστο 12 Δεκέμβριο 

                       Χρόνος: __________ 
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ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Δ3.  Το τελευταίο περιστατικό της ΚΛΟΠΗΣ συνέβηκε στο ίδιο σας το σπίτι, κοντά στο σπίτι 
σας ή στην περιοχή σας, κάπου αλλού στην πόλη σας, κάπου αλλού στη χώρα σας, ή 
συνέβηκε στο εξωτερικό; 

             1 Στο ίδιο σας το σπίτι  

2 Κοντά στο σπίτι σας ή στην περιοχή σας 

3 Κάπου αλλού στην πόλη σας  

4 Κάπου αλλού στη χώρα σας 

5 Στο εξωτερικό.  Σε ποια χώρα;  _____________________  
 

 

ΕΑΝ Δ0=9 Ή 10, (ΛΗΣΤΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ) ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ4. Πού συνέβηκε το τελευταίο περιστατικό; 

1   Στο ίδιο σας το σπίτι 

2   Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα 

3   Στην αυλή ή στις σκάλες κάποιας κατοικίας 

4   Στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας 

5   Σε καφετερία, εστιατόριο, μπυραρία, κέντρο διασκέδασης/κλαμπ 

6   Σε ξενοδοχείο ή άλλο εμπορικό κατάλυμα 

7   Σε αυτοκίνητο 

8   Σε μέσο μαζικής μεταφοράς (δημόσιες συγκοινωνίες) 

9   Σε κάποιο άλλο εσωτερικό χώρο 

10 Στο δρόμο, στην πλατεία, ή σε άλλο δημόσιο χώρο  

      11 Σε πάρκο ή δάσος 

      12 Σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο 

  13 Δεν θυμάμαι 

 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ10.  Ποιο(α) αντικείμενο(α) έχει (έχουν) κλαπεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 
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40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ11. Καταστράφηκε οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του περιστατικού; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

ΕΑΝ Δ0=3 Ή 8 Ή Δ11=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ12. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς έχει καταστραφεί;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό  

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 
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12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 

61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

 

ΕΑΝ Δ12=61 Ή 62 Ή 63, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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Δ13. Πιστεύετε ότι η ζημιά προκλήθηκε από κάποιον που προσπαθούσε να διαρρήξει το 
σπίτι σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ10=1 Ή 2 Ή 5, ΡΩΤΗΣΤΕ:   

Δ14. Έχετε πάρει πίσω το όχημα σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

Δ15. Ποια υπολογίζετε ότι ήταν περίπου η αξία της περιουσίας που έχει κλαπεί από εσάς, 
συμπεριλαμβανομένης και της αξίας της περιουσίας σας που έχει υποστεί ζημιά; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ]  

Αξία: ___________ € 

 

ΕΑΝ Δ0=1-2 Ή 4-7 Ή 9-10, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ16. Ποια ήταν περίπου η αξία των αντικειμένων που σας έχουν επιστραφεί; 

[ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ] 

Αξία: ___________ €  

 

Δ17. Η περιουσία που κλάπηκε ή καταστράφηκε (ή μέρος αυτής) καλύπτετο από ασφάλεια; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

ΕΑΝ Δ17=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ18. Πόσα χρήματα πήρατε από την ασφαλιστική εταιρεία; 

Αξία: ___________ €  

 

Δ19. Εξ όσων  γνωρίζετε, το περιστατικό έχει περιέλθει εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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ΕΑΝ Δ19=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ20. Γιατί όχι; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 

 1    Προσωπικό / οικογενειακό θέμα 

 2    Χειρίστηκα από μόνος/η μου το θέμα  

 3    Το κατήγγειλα σε άλλες Αρχές (π.χ. ανωτέρους, προσωπικό ασφαλείας) 

 4    Αντιπάθεια/ φόβος για την Αστυνομία 

 5    Φόβος για αντίποινα  

 6    Η Αστυνομία δεν θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε 

 7    Η Αστυνομία δεν θα έδειχνε ενδιαφέρον 

 8    Προσπάθησα να το καταγγείλω αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την  
Αστυνομία  

9    Προηγούμενη άσχημη εμπειρία με την Αστυνομία /με τα δικαστήρια 

10  Δεν είχα ασφαλιστική κάλυψη  

11  Θα ήταν μεγάλη ταλαιπωρία/μεγάλος κόπος 

 12  Δεν υπήρξε απώλεια/ζημιά 

 13  Δεν άξιζε τον κόπο να καταγγελθεί, δεν ήταν αρκετά σοβαρό 

 14  Ανήκει στον εργοδότη μου/στην εργασία μου 

 15  Ήταν δικό μου το φταίξιμο 

16 Ο δράστης δεν είχε ευθύνη των πράξεων του  (π.χ. παιδί, άτομο με νοητική 
καθυστέρηση) 

 17  Έλλειψη αποδείξεων 

 18  Άλλος λόγος; Δηλώστε:  _______________________ 

 

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ21. Πώς περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Ο ερωτώμενος το κατήγγειλε 

 2  Κάποιο άλλο άτομο του νοικοκυριού το κατήγγειλε 

 3  Κάποιο άλλο άτομο το κατήγγειλε 

 4  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή 

 5  Η Αστυνομία το έμαθε με κάποιο άλλο τρόπο 
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ΕΑΝ Δ21=1 Ή 2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ22. Μπορείτε να μου πείτε γιατί καταγγείλατε αυτό το περιστατικό στην Αστυνομία; 

  [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1    Οι εγκληματικές πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται.  Είναι καθήκον μας, αυτή είναι η 
σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

 2   Λόγω της σοβαρότητας της εγκληματικής πράξης 

 3   Με την ελπίδα ότι θα επανακτούσαμε την περιουσία μας 

 4   Με την ελπίδα ότι η Αστυνομία θα συλλάμβανε το δράστη 

 5   Με την ελπίδα ότι θα τιμωρούσαν το δράστη 

 6   Για σκοπούς διεκδίκησης αποζημίωσης 

 7   Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις άλλων αρχών 

 8   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσω και πάλι θύμα εγκληματικής πράξης 

  9   Με την ελπίδα αποφυγής του να πέσει κάποιο άλλο άτομο θύμα εγκληματικής πράξης 
ξανά 

10  Χρειαζόμουν βοήθεια (π.χ. πνευματική και ηθική στήριξη, κάποιον να με πάει στο 
σπίτι) 

 11  Είχαν κλαπεί επίσημα έγγραφα  (π.χ. διαβατήριο) 

 12  Η Αστυνομία ήταν στη σκηνή του περιστατικού 

 13  Κάποιος άλλος λόγος; Δηλώστε: ____________ 

 

 ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ23. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλήματος για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

  

ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

Δ24. Ανακάλυψε η Αστυνομία ποιος διέπραξε το αδίκημα; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 3  Όχι ακόμη 
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ΕΑΝ Δ19=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ25. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με τον τρόπο που 
χειρίστηκε το ζήτημα η Αστυνομία; 

 1   Πολύ ικανοποιημένος/η  

2   Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3   Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4   Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5   Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ: 

 

Δ33. Ως αποτέλεσμα του τι συνέβηκε, έχετε λάβει εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας, 
προληπτικά μέτρα, στην προσπάθεια σας να αποτρέψετε το περιστατικό από του να 
ξανασυμβεί; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Όχι, κανένα 

1   Βελτίωση στη λήψη μέτρων ασφάλειας του σπιτιού μας (π.χ. κλειδαριές, σύστημα 
συναγερμού) 

 2   Βελτίωση στην ασφάλεια των οχημάτων μας 

 3   Αποφυγή στάθμευσης σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους 

4   Άρχισα να μεταφέρω μαζί μου συσκευές προσωπικής ασφάλειας (π.χ. συναγερμό,  
σπρέι) 

 5   Άρχισα να αποφεύγω να πηγαίνω σε συγκεκριμένους χώρους  

 6   Συνοδεύομαι τώρα όταν βγαίνω έξω 

 7   Δεν μεταφέρω πλέον μαζί μου αντικείμενα αξίας ή χρήματα όταν βγαίνω έξω  

 8   Τα πολύτιμα μου/μας αντικείμενα φυλάγονται σε ασφαλές μέρος  

9   Έχω μετακομίσει σε άλλο σπίτι/διαμέρισμα 

 10  Άλλαξα δουλειά 

 11  Προσπαθώ να είμαι σε περισσότερη ετοιμότητα /να έχω λιγότερη εμπιστοσύνη   
στους ανθρώπους 

 12  Αποφεύγω κάποιους ανθρώπους 

 13  Έχω βελτιώσει τους όρους της ασφαλιστικής μου κάλυψης 

14  Άλλο; Δηλώστε: _______________________ 
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Δ34. Εάν εξαιρέσετε τις άμεσες επιδράσεις που σας έχει προκαλέσει η θυματοποίηση, η 
εγκληματική αυτή πράξη είχε καθόλου μακροπρόθεσμες, αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα της ζωής σας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ Δ34=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

Δ35. Οι συνέπειες αυτές υπήρξαν: 

 1  Πολύ εκτεταμένες 

 2  Κάπως εκτεταμένες 

  3  Όχι πολύ εκτεταμένες 
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E.   ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Στη συνέχεια θα σας υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ορισμένες κάπως 
διαφορετικές μορφές θυματοποίησης.  

 

ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:  ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

E1. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, σας έχει εξαπατήσει κανείς κατά την πώληση σε εσάς 
κάποιου προϊόντος, είτε σε σχέση με την ποσότητα ή την ποιότητα του προϊόντος; 
Περαιτέρω, έχετε μήπως πληρώσει για κάποιο προϊόν το οποίο ποτέ δεν αποκτήσατε;  

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E2. Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό;  

 1  Το 2008 

  2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ E2=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E3. Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2008; 

 Αριθμός φορών: __________ 

 

ΕΑΝ E2=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E4. Είχε συμβεί το περιστατικό αυτό και μέσα στο 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E2=2 Ή E4=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E5. Πόσες φορές συνέβηκε το περιστατικό αυτό μέσα στο 2007; 

 Αριθμός φορών: __________ 
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E6. Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβηκε: 

 1  Στην Κύπρο  

 2  στο εξωτερικό 

 

ΕΑΝ E6=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E7. Σε ποια χώρα συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ] 

 

ΕΑΝ E1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E8. Γιατί αισθανθήκατε ότι σας έχουν εξαπατήσει; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Δεν έχετε λάβει το προϊόν  

2   Έχετε λάβει μικρότερη ποσότητα του προϊόντος που αγοράσατε 

 3   Έχετε λάβει χειρότερη ποιότητα του προϊόντος που αγοράσατε 

 4   Ανακαλύψατε ότι πληρώσατε περισσότερα από ότι άξιζε το προϊόν 

 5   Δεν έγινε σωστή χρήση της πιστωτικής σας κάρτας  

 6   Το προϊόν δεν ήταν αυτό που είχατε παραγγείλει 

7   Η τιμή του προϊόντος ήταν ψηλότερη από αυτή που είχε ανακοινωθεί  

(π.χ. υπήρχαν επιπρόσθετες χρεώσεις για επεξεργασία) 

8   Το προϊόν ήταν σπασμένο ή ελαττωματικό 

 9   Επιστρέψατε το προϊόν αλλά δεν πήρατε πίσω τα χρήματα σας 

 10 Άλλος λόγος;  Δηλώστε: ___________ 

 

ΕΑΝ E1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E9. Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβηκε κατά τη διάρκεια κάποιας προσωπικής 
συναλλαγής με κάποιον (πρόσωπο με πρόσωπο), σε κάποιο κατάστημα, ή σε αγορά 
σας μέσω διαδικτύου; 

 1  Συναλλαγή με άτομο 

  2  Σε κάποιο κατάστημα 

 3  Σε αγορά μέσω διαδικτύου 

 4  Άλλος τρόπος συναλλαγής;  Δηλώστε: ____________ 
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ΕΑΝ E1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E10. Πόσα χρήματα πληρώσατε για το προϊόν; 

 Πλήρωσα: ____________ €  

 

ΕΑΝ E1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E11. Κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό είχατε λάβει κάποια οικονομική αποζημίωση; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

ΕΑΝ E1=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E12. Έχετε καταγγείλει, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος, το συμβάν στο Σύνδεσμο 
Καταναλωτών ή στην Αστυνομία; 

 1  Ναι, στο Σύνδεσμο καταναλωτών 

 2  Ναι, στην Αστυνομία 

 3  Ναι, και στις δύο αρχές 

 4  Όχι, δεν το κατήγγειλα 

 

 

 

ΑΠΑΤΕΣ  ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Προηγουμένως, μιλήσαμε για απάτες σε σχέση με προϊόντα.   Τώρα θα ήθελα να σας 
ρωτήσω αν υπήρξατε ποτέ θύμα απάτης σε σχέση με υπηρεσίες που αγοράσατε (π.χ. 
κατασκευές, οικοδομικές εργασίες ή επισκευές, υπηρεσίες σε ξενοδοχείο, εστιατόριο, 
κατάστημα, γκαράζ αυτοκινήτων κλπ.). 

 

E20. Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, σας έχει εξαπατήσει κανείς – κατά την παράδοση 
μίας υπηρεσίας προς εσάς  – σε σχέση με  την ποσότητα ή την ποιότητα της υπηρεσίας, 
ή είχε παραλείψει εντελώς να σας παράσχει την υπηρεσία για την οποία είχατε 
πληρώσει; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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ΕΑΝ E20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E21  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό;  

 1  Το 2008 

  2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

 ΕΑΝ E21=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E22  Πόσες φορές συνέβηκε αυτό το περιστατικό μέσα στο 2008; 

 Αριθμός φορών: __________ 

 

ΕΑΝ  E21=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E23  Έτυχε να πέσετε θύμα αυτής της απάτης και μέσα στο 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E21=2 Ή E23=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E24  Πόσες φορές συνέβηκε αυτό μέσα στο 2007; 

 Αριθμός φορών: __________ 

 

ΕΑΝ  E20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E25  Το πιο πρόσφατο περιστατικό της πιο πάνω απάτης είχε σχέση με: 

 1  Κατασκευές, οικοδομικές εργασίες ή επισκευές 

 2  Εργασίες που εκτελούνται σε γκαράζ αυτοκινήτων 

 3  Υπηρεσίες σε ξενοδοχείο, εστιατόριο, ή μπυραρία 

 4  Υπηρεσίες καταστήματος 

 5  Αγορές μέσω διαδικτύου  

6  Παροχή υπηρεσιών από δημόσιο φορέα ή δημόσιο λειτουργό 

 7  Κάτι άλλο;  Δηλώστε: ____________ 

 

 

ΕΑΝ E20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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E26  Γιατί αισθανθήκατε ότι σας έχουν εξαπατήσει; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Δεν έχετε λάβει καθόλου τις υπηρεσίες 

 2  Οι υπηρεσίες δεν ήταν αυτές για τις οποίες είχατε πληρώσει 

 3  Η τιμή ήταν ψηλότερη από αυτήν που είχε ανακοινωθεί 

 4  Έχετε λάβει χειρότερης ποιότητας υπηρεσίες από αυτές για τις οποίες  πληρώσατε 

 5  Έχετε ανακαλύψει ότι πληρώσατε περισσότερα από ότι ήταν η αξία των υπηρεσιών 

 6  Δεν έγινε σωστή χρήση της πιστωτικής σας κάρτας 

 7  Άλλος λόγος;  Δηλώστε: ___________ 

 

ΕΑΝ E20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E27  Πόσα χρήματα πληρώσατε για την υπηρεσία αυτή; 

Πληρώσατε: ____________ €     

 

ΕΑΝ E20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E28  Όταν συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό είχατε λάβει κάποια οικονομική 
αποζημίωση; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

ΕΑΝ E20=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E29  Έχετε καταγγείλει, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος, το περιστατικό στον Σύνδεσμο 
Καταναλωτών ή στην Αστυνομία; 

 1  Ναι, στον Σύνδεσμο Καταναλωτών 

 2  Ναι, στην Αστυνομία 

 3  Ναι, και στις δύο αρχές  

 4  Όχι, δεν το κατήγγειλα 
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ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 
 

E30 Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, σας έχει ζητήσει κάποιος δημόσιος λειτουργός (είτε 
υπάλληλος του δημοσίου είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης), για παράδειγμα 
αστυνομικός, δικαστής, ή επιθεωρητής, να τον/την δωροδοκήσετε για τις υπηρεσίες 
του/της ή ανέμενε από εσάς κάτι τέτοιο; 

[ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΥΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E30=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E31  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό;  

 1  Το 2008 

  2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ E31=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E32  Πόσες φορές συνέβηκε αυτό μέσα στο 2008; 

 Αριθμός φορών: __________ 

 

ΕΑΝ E31=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E33  Έχει συμβεί αυτό και μέσα στο 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E31=2 Ή E33=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E34  Πόσες φορές συνέβηκε αυτό μέσα στο 2007; 

 Αριθμός φορών: __________ 

 

ΕΑΝ E30=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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E35  Ο λειτουργός/υπάλληλος ο οποίος εμπλεκόταν στο πιο πρόσφατο περιστατικό 
δωροδοκίας ήταν:  

 1   Λειτουργός Τμήματος Τελωνείων 

 2   Αστυνομικός 

 3   Δικαστής 

4   Εισαγγελέας/Δημόσιος κατήγορος 

5   Δικαστικός λειτουργός 

6   Επιθεωρητής υγείας, κατασκευών, ποιότητας τροφίμων, υγειονομικών ελέγχων και 
τμήματος αδειών 

7   Ιατρός ή άλλο ιατρικό προσωπικό 

8   Καθηγητής (πανεπιστημίου, λυκείου, γυμνασίου) ή δάσκαλος 

9   Άλλος αξιωματούχος;  Δηλώστε: _____________ 

 

IF E30=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E36  Αυτό συνέβηκε: 

 1  Στην Κύπρο  

 2  Στο εξωτερικό 

 

ΕΑΝ E36=2, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E37  Σε ποια χώρα συνέβηκε το συγκεκριμένο περιστατικό; 

[ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ] 

 

ΕΑΝ E30=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E38  Έχετε καταγγείλει, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος, το συμβάν στην Αστυνομία ή σε άλλες 
δημόσιες αρχές; 

 1  Ναι, στην Αστυνομία  

 2  Ναι, σε  άλλες δημόσιες αρχές; Δηλώστε: ___________ 

 3  Ναι, και τα δύο.  Δηλώστε τη δημόσια αρχή: ________ 

 4  Όχι 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (PHISHING) 
 

E40  Τώρα θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές σπιτιού. Διαθέτει το νοικοκυριό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διέθετε για 
κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

  

E41  Έχετε εσείς προσωπικά, ή είχατε για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στα τελευταία 
πέντε χρόνια, πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι σας, την εργασία σας ή από κάπου 
αλλού; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E41=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E42  Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, κάνατε χρήση του διαδικτύου, για να στείλετε, για 
παράδειγμα, ηλεκτρονικά μηνύματα (E-mails) ή για να έχετε πρόσβαση σε κάποιες 
διαδικτυακές ιστοσελίδες; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

 

Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την  πιθανότητα κακής 
χρήσης διαφόρων μεθόδων πληρωμής. 

 

E43 Μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια, έχετε χρησιμοποιήσει εσείς προσωπικά, πιστωτική 
ή χρεωστική κάρτα, κάρτα τράπεζας, ή διεκπεραιώσατε τραπεζικές συναλλαγές σας, 
μέσω του διαδικτύου; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E43=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

 



- 225 - 

 

E44  Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, σας έχει ζητηθεί είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), να παραχωρήσετε τους κωδικούς ασφαλείας της 
πιστωτικής σας κάρτας, της χρεωστικής σας κάρτας, της τραπεζικής σας κάρτας, ή τους 
κωδικούς πρόσβασης σας στο λογαριασμό σας μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-
banking), από ύποπτα εγκληματικά στοιχεία;  

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E44=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E45  Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, έχει χρησιμοποιηθεί με δόλιο τρόπο η πιστωτική ή η 
χρεωστική σας κάρτα, η τραπεζική σας κάρτα, ή ο τραπεζικός σας λογαριασμός στο 
διαδίκτυο, με την παράνομη χρήση αυτών των κωδικών ασφαλείας/πρόσβασης; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E45=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E46  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό;  

 1  Το 2008 

  2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ E46=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E47 Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβηκε και το 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E45=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E48  Πόσο μεγάλη οικονομική απώλεια σας προκάλεσε το πιο πρόσφατο αυτό περιστατικό; 

 Αξία: __________ €  
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ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

 

E50  Κάποια άλλα άτομα μπορεί να προσποιηθούν ότι είναι το άτομο σας και να 
χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδεια σας, ό πως το 
όνομα σας,  την διεύθυνση σας,  την ημερομηνία γέννησης σας,  τον αριθμό της 
ταυτότητας σας ή τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας, προκειμένου να 
αιτηθούν για παράδειγμα πιστωτική κάρτα ή συμβόλαιο παροχής αριθμού 
κινητού τηλεφώνου.  

 

 Εξ όσων γνωρίζετε, μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, έχει κανείς προσποιηθεί 
να είναι το  άτο μο  σας,  ή έχει χρησιμο πο ιήσει τα προ σωπικά σας δεδομένα 
χωρίς την άδεια σας; 
 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 
ΕΑΝ E50=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E51  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό;  

 1  Το 2008 

  2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ E51=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E52  Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβηκε και το 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

  
ΕΑΝ  E50=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 
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E53  Αναφορικά με το πιο πρόσφατο περιστατικό, για ποιους λόγους έγινε δόλια χρήση των 
προσωπικών σας δεδομένων;  

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Για αίτηση και απόκτηση πιστωτικής κάρτας 

 2  Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

3  Για να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της πιστωτικής ή  της χρεωστικής σας   
κάρτας, ή της κάρτας της τράπεζας σας για να κάνουν αγορές 

 4  Για να πάρουν δάνειο, υποθήκη ή κάποιου άλλου είδους πιστωτική συμφωνία 

5  Για να αιτηθούν δημόσια ωφελήματα, όπως επίδομα τέκνου, φορολογικές 
εκπτώσεις, στεγαστικό επίδομα, κτλ. 

 6   Για να αιτηθούν άδεια οδήγησης 

 7   Για εγγραφή οχήματος 

 8   Για αίτηση έκδοσης διαβατηρίου 

 9   Για αίτηση συμβολαίου παροχής αριθμού κινητού τηλεφώνου 

 10  Κάποιος άλλος λόγος;  Δηλώστε: __________ 

 

ΕΑΝ E50=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E54 Αναφορικά με το πιο πρόσφατο περιστατικό, με ποιο τρόπο κατάφερε ο εν λόγω 
παραβάτης να μάθει τα προσωπικά σας δεδομένα; 

 1  Έχουν κλαπεί προσωπικά μου έγγραφα μαζί με άλλα αντικείμενα 

 2  Κλάπηκαν μόνο προσωπικά έγγραφα, όπως διαβατήριο ή άδεια οδήγησης  

 3  Η πληροφορία δόθηκε για κάποιους άλλους (νομικούς) σκοπούς 

 4  Έχω χάσει τα προσωπικά μου έγγραφα (όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης)  

 5  Με έχουν εξαπατήσει στο να παραχωρήσω τα  προσωπικά μου δεδομένα 

 6  Με άλλον τρόπο;  Δηλώστε: ______________  
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

ΕΑΝ E40=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E60  Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, ο υπολογιστής που έχετε (ή είχατε) στο σπίτι σας: 

 1  Έχει πάθει ζημιά από ιό 

 2  Έχει προσβληθεί από ιό αλλά δεν έχει πάθει σοβαρή ζημιά 

 3  Δεν έχει προσβληθεί από ιό, εξ’ όσων γνωρίζετε 

 

ΕΑΝ E60=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E61  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό; 

 1  Το 2008 

 2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ E61=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E62  Το πιο πάνω περιστατικό συνέβηκε και το 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 
ΕΑΝ E60=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E63  Έχετε καταγγείλει το περιστατικό αυτό; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Στην Αστυνομία, 

2   Σε κάποιο παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, 

3   Στο διαχειριστή κάποιας ιστοσελίδας, 

4   Στο διαχειριστή κάποιου συστήματος, 

5   Σε κάποιο φίλο/γνωστό με τον οποίο έχω επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
(e-mail), 

6   Σε κάποια εταιρεία που παρέχει λογισμικά εναντίον ιών (anti-virus) ή ασφάλεια στο  
διαδίκτυο, 

7   Σε κάποιον άλλο;  Δηλώστε: ____________ 
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ΕΑΝ E40=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E64  Εξ όσων γνωρίζετε, μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια είχε κανείς πρόσβαση στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχετε (ή είχατε) στο σπίτι σας, χωρίς την άδεια σας ή 
εισχώρησε λαθραία στα αρχεία του υπολογιστή σας;   

1  Ναι 

2  Όχι 

 

ΕΑΝ E64=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E65  Ποια χρονιά συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό;  

 1  Το 2008 

2  Το 2007 

 3  Νωρίτερα (2003-2006)  

 

ΕΑΝ E65=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

E66  Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβηκε και μέσα στο 2007; 

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ E60=1, ΡΩΤΗΣΤΕ: 

 

E67  Έχετε καταγγείλει το περιστατικό αυτό: 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1  Στην Αστυνομία 

2  Σε κάποιο παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου 

3  Στο διαχειριστή κάποιας ιστοσελίδας 

4  Στο διαχειριστή κάποιου συστήματος 

5  Σε κάποιο φίλο/γνωστό με τον οποίο έχετε επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
(e-mail) 

 6   Σε κάποια εταιρεία που παρέχει λογισμικά εναντίον ιών (anti-virus) ή ασφάλεια στο 
διαδίκτυο 

7   Σε κάποιον άλλο;  Δηλώστε: ____________ 
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ΣΤ.  ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΤ1.   Πόσο συχνά σκέφτεστε το ενδεχόμενο του να πέσετε εσείς θύμα κάποιας εγκληματικής 
πράξης και το πώς να το αποφύγετε;  

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ] 

1 Συχνά 

 2 Μερικές φορές 

 3 Σπάνια  

 4 Ποτέ 

 

ΣΤ2. Το σπίτι σας προστατεύεται από:  

  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

  

1   Σύστημα συναγερμού  [Εξαιρείται ο συναγερμός (εκδήλωσης) πυρκαγιάς] 

2   Σύστημα συναγερμού το οποίο είναι ενωμένο με εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας ή με την Αστυνομία 

 3   Ειδικές κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες 

 4   Σύρτη στην πόρτα 

 5   Οπή παρατήρησης επισκεπτών στην εξώπορτα («μάτι») 

 6   Σύστημα παρακολούθησης μέσω τηλεόρασης (camera) 

 7   Ειδικές γρίλιες πάνω σε πόρτες και παράθυρα 

 8   Σκύλο εκπαιδευμένο στην ανίχνευση διαρρηκτών 

 9   Ψηλό φράχτη 

 10  Κάποιο οργανωμένο σχέδιο παρακολούθησης στη γειτονιά σας 

 11  Άλλες διευθετήσεις που κάνατε με τους γείτονες σας για να παρακολουθεί  

ο ένας το σπίτι του άλλου 

 12  Εξωτερικό φωτισμό που ενεργοποιείται με κάποιας μορφής κίνηση 

 13  Θυρωρό κτιρίου ή φρουρό ασφαλείας (security guard) 

 14  Κάτι άλλο;  Δηλώστε: _____________ 
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ΣΤ3. Για να βελτιώσετε την προσωπική σας ασφάλεια: 

[ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΝΑΙ Η ΕΝΑ ΟΧΙ] 

                        1   Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα αυτοάμυνας 

 2 Μεταφέρετε μαζί σας ψεκαστήρα (σπρέι) ασφαλείας ή κάποια συσκευή 
συναγερμού 

 3 Μεταφέρετε μαζί σας το βράδυ κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί ως όπλο αν χρειαστεί 

 4  Μεταφέρετε μαζί σας κινητό τηλέφωνο για να καλέσετε βοήθεια εάν χρειαστεί 

 

ΣΤ4. Είστε εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, κάτοχος πυροβόλου όπλου, 
κυνηγετικού όπλου ή τυφεκίου; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

ΕΑΝ ΣΤ4=1, ΡΩΤΗΣΤΕ:  

ΣΤ5. Γιατί είστε εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας κάτοχος όπλου; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Για το κυνήγι 

 2  Ασχολούμαι με τη σκοποβολή, ως άθλημα 

 3  Ως μέρος συλλογής 

 4  Για αποτροπή εγκληματικής ενέργειας ή για προστασία 

 5  Εργάζομαι στις ένοπλες δυνάμεις (μόνιμος στο στρατό) ή στην Αστυνομία 

 6  Το έχω κληρονομήσει, είναι δώρο 

 7  Είμαι έφεδρος στο στρατό 

8  Κάποιος άλλος λόγος;  Δηλώστε: __________ 
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Ζ.   ΒΙΑ 
 

[ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ  ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 18 ΚΑΙ 74 ΧΡΟΝΩΝ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΤΥΠΟΥ Π.Σ.Χ.Υ (προσωπική συνέντευξη με χρήση υπολογιστή), ΔΗΛΑΔΗ Ο 
ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο/Η ΙΔΙΟΣ/Α ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Ο/Η ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ 
ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ.] 
 

Αγαπητέ ερωτώμενε, 

Σε αυτή την ενότητα της έρευνας, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με 
τις εμπειρίες σας στο θέμα της βίας.  Παρακαλούμε όπως απαντήστε στις ερωτήσεις αυτές όσο 
πιο ειλικρινά μπορείτε. Οι απαντήσεις που θα δώσετε θα παραμείνουν εμπιστευτικές και δεν θα 
τις διαβάσει ο/η απογραφέας.  Οι λειτουργοί/ερευνητές που θα αναλύσουν τα στοιχεία δεν θα 
έχουν ούτε το όνομα ούτε τη διεύθυνση σας. 

Κάποιες από τις ερωτήσεις πιθανόν να σας φανούν ιδιαίτερα ευαίσθητες και αν αισθάνεστε ότι 
δεν επιθυμείτε να απαντήσετε σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, μπορείτε να επιλέξετε την 
απάντηση  «Δεν επιθυμώ να απαντήσω».  Ωστόσο, σας προτρέπουμε να απαντήσετε σε όσες 
περισσότερες ερωτήσεις αισθάνεστε ότι  μπορείτε, καθώς ο στόχος της έρευνας είναι να έχουμε 
μίαν όσον το δυνατό πιο αξιόπιστη εικόνα του θέματος.  

Πολλές από τις ερωτήσεις αναφέρονται σε προσωπικές σχέσεις.  Προκειμένου να έχουμε 
συγκριτική πληροφόρηση, θα σας υποβάλουμε επίσης κάποιες ερωτήσεις σχετικά με άτομα με τα 
οποία έχετε λιγότερο στενές σχέσεις. 

Αυτή η ενότητα της έρευνας είναι ανεξάρτητη από αυτές στις οποίες μόλις απαντήσατε.  Για το 
λόγο αυτό, μπορεί να γίνει συζήτηση για παρόμοια περιστατικά εδώ αλλά από διαφορετική 
σκοπιά.  

Οι περισσότερες ερωτήσεις σας υποχρεώνουν να επιλέξετε μία απάντηση από τον κατάλογο των 
πιθανών απαντήσεων.  Αν η φράση “ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ” είναι διατυπωμένη μετά από κάποια 
ερώτηση, τότε μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις, τις πιο κατάλληλες στην 
κάθε περίπτωση.  

Εάν έχετε  οποιεσδήποτε απορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια προτού ξεκινήσετε να απαντάτε στις 
ερωτήσεις ή κατά την διάρκεια αυτής της ενότητας, παρακαλώ μη διστάσετε να συμβουλευτείτε 
τον/την απογραφέα. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 
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Σε αυτό το ερωτηματολόγιο  ρωτάμε για διαφορετικές μορφές βίας και απρεπούς 
συμπεριφοράς που ενδεχομένως να έχετε βιώσει.    Δύο είναι οι περίοδοι αναφοράς: στην 
πρώτη περίοδο αναφοράς, σας ρωτάμε τι σας έχει συμβεί  από την ηλικία των 15 χρόνων, και 
στη δεύτερη ρωτάμε τι σας έχει συμβεί μέσα στην περίοδο των τελευταίων 12 μηνών.

 

  Το 
πρώτο θέμα αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση.  

                                                                             * * * 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 
 

Ζ1.  Με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση εδώ, αναφερόμαστε στο είδος της σεξουαλικής 
συμπεριφοράς η οποία είναι ανεπιθύμητη, μονόπλευρη και ενδεχομένως να περιλαμβάνει 
εξαναγκασμό.  Εάν εξαιρέσουμε τον/την τωρινό/ή σας σύζυγο, το/τη σύντροφο (με 
τον/την οποίο/α συζείτε), το αγόρι ή την κοπέλα σας, έχει κανείς άλλος πράξει κάτι από τα 
ακόλουθα προς το άτομο σας, από τότε που ήσασταν 15 χρόνων;

 

  

Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε για να τις μελετήσετε. 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1  Σας έχει κάνει άσεμνα/απρεπή τηλεφωνήματα 

2  Σας έχει στείλει άσεμνα γραπτά μηνύματα στο κινητό (sms) ή στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο (email) 

3  Έχει εκθέσει άσεμνα τον εαυτό του/της στην παρουσία σας 
 4  Έχει κάνει προσβλητικά σχόλια για το σώμα σας ή για την σεξουαλικότητα σας 

 5   Σας έχει πει άσεμνα ανέκδοτα/αστεία ή σας έχει μιλήσει με τρόπο που σας έκανε να 
αισθανθείτε ότι σας πρόσβαλε σεξουαλικά 

6 Μέσα από τα λεγόμενα του/της άφησε να νοηθεί ότι σας πρότεινε με έμμεσο τρόπο να 
έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της 

7  Σας έχει αγγίξει με σεξουαλικό τρόπο όταν εσείς δεν το επιθυμούσατε ή προσπάθησε να 
σας φιλήσει  παρά τη θέληση σας 

 8  Σας παρακολουθούσε με τρόπο που σας προκάλεσε φόβο (stalking) 

  9   Σας έχει απειλήσει ότι θα σας προξενήσει προβλήματα στην εργασία σας ή τις σπουδές 
σας αν δεν δεχθείτε να έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της  

10  Κανένα από τα πιο πάνω 

11  Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

12  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 
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[ΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-9, ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ Ζ2.  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ Ζ9]  

Ζ2.   Με εξαίρεση τον τωρινό/ή σύζυγο σας, το/τη σύντροφο με τον/την οποίο/α συζείτε, το 
αγόρι ή την κοπέλα σας, έχει κανείς άλλος πράξει κάτι από τα ακόλουθα προς το άτομο 
σας, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες;

 

  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1  Σας έχει κάνει άσεμνα/απρεπή τηλεφωνήματα 

2  Σας έχει στείλει άσεμνα γραπτά μηνύματα στο κινητό (sms) ή στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο (email) 

3  Έχει εκθέσει άσεμνα τον εαυτό του/της στην παρουσία σας 
 4  Έχει κάνει προσβλητικά σχόλια για το σώμα σας ή για την σεξουαλικότητα σας 

 5   Σας έχει πει άσεμνα ανέκδοτα/αστεία ή σας έχει μιλήσει με τρόπο που σας έκανε να 
αισθανθείτε ότι σας πρόσβαλε σεξουαλικά 

6 Μέσα από τα λεγόμενα του/της άφησε να νοηθεί ότι σας πρότεινε με έμμεσο τρόπο να 
έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της 

7  Σας έχει αγγίξει με σεξουαλικό τρόπο όταν εσείς δεν το επιθυμούσατε ή προσπάθησε να 
σας φιλήσει παρά τη θέληση σας 

 8  Σας παρακολουθούσε με τρόπο που σας προκάλεσε φόβο (stalking) 

  9   Σας έχει απειλήσει ότι θα σας προξενήσει προβλήματα στην εργασία σας ή τις σπουδές 
σας αν δεν δεχθείτε να έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της  

10  Κανένα από τα πιο πάνω 

11  Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

 12  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

ΕΑΝ Ζ2=1-9, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 

 

Ζ3. Συνολικά, πόσες φορές σας έχουν παρενοχλήσει με κάποιον από τους πιο πάνω 
τρόπους, 

 

μέσα στους τελευταίους 12 μήνες; 

 Αριθμός φορών: ______________  

 

 

ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ1 ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:   
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Ζ4.   Ποιο από τα ακόλουθα ήταν το πιο πρόσφατο περιστατικό παρενόχλησης;  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: 
 

1  Σας έχει κάνει άσεμνα/απρεπή τηλεφωνήματα 

2  Σας έχει στείλει άσεμνα γραπτά μηνύματα στο κινητό (sms) ή στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο (email) 

3  Έχει εκθέσει άσεμνα τον εαυτό του/της στην παρουσία σας 
 4  Έχει κάνει προσβλητικά σχόλια για το σώμα σας ή για την σεξουαλικότητα σας 

 5   Σας έχει πει άσεμνα ανέκδοτα/αστεία ή σας έχει μιλήσει με τρόπο που σας έκανε να 
αισθανθείτε ότι σας πρόσβαλε σεξουαλικά 

6 Μέσα από τα λεγόμενα του/της άφησε να νοηθεί ότι σας πρότεινε με έμμεσο τρόπο να 
έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της 

7  Σας έχει αγγίξει με σεξουαλικό τρόπο όταν εσείς δεν το επιθυμούσατε ή προσπάθησε να 
σας φιλήσει  παρά τη θέληση σας 

 8  Σας παρακολουθούσε με τρόπο που σας προκάλεσε φόβο (stalking) 

  9   Σας έχει απειλήσει ότι θα σας προξενήσει προβλήματα στην εργασία σας ή τις σπουδές 
σας αν δεν δεχθείτε να έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της  

10  Κανένα από τα πιο πάνω 

11  Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

 12  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Ζ5.   Σε ότι αφορά το πιο πρόσφατο περιστατικό, το(α) άτομο(α) που σας παρενόχλησε/σαν 
ήταν: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

  1   Συνάδελφος σας  

  2   Προϊστάμενος σας, ή δάσκαλος/καθηγητής σας 

  3   Κάποιος άλλος, με την επαγγελματική του ιδιότητα  

  4   Πελάτης ή ασθενής σας 

  5   Σπιτονοικοκύρης/σπιτονοικοκυρά σας 

  6   Μέλος της οικογένειας σας  

  7   Άλλο συγγενικό σας πρόσωπο 

  8   Πρώην σύντροφος, πρώην φίλος ή φιλενάδα 

  9   Κάποιος/α  φίλος/η ή συμμαθητής/ήτρια ή συμφοιτητής/ήτρια 

         10  Κάποιος γνωστός/ή, γείτονας/γειτόνισσα 

         11  Κάποιος άγνωστος 
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         12  Άλλο,  Δηλώστε:_______________       

13  Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

14  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Ζ6. Σε ότι αφορά το πιο πρόσφατο περιστατικό, το άτομο που σας παρενόχλησε ήταν 
άνδρας ή γυναίκα; 

 1  Άνδρας/άνδρες 

 2  Γυναίκα/γυναίκες 

 3  Και άνδρας και γυναίκα /άνδρες και γυναίκες 

 4  Δεν γνωρίζω 

 

Ζ7. Πόσων ετών ήταν το άτομο που το έκανε αυτό; Ήταν: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 
 1  Παιδί σχολικής ηλικίας 

 2  Μεταξύ 16-24 ετών 

 3  Μεταξύ 25-44 ετών ή 

 4  Μεγαλύτερος/η από 45 ετών 

     5  Δεν γνωρίζω 

                      6  Δεν θυμάμαι 

 

Ζ8. (Σε ότι αφορά στο τελευταίο περιστατικό) Υπεστήκατε κάποια ή κάποιες από  

τις ακόλουθες συνέπειες εξαιτίας της παρενόχλησης που αναφέρατε πιο πάνω; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1   Θυμό 
 2   Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 
 3   Φόβο 
 4   Ντροπή 

 5   Ενοχές 
 6   Κατάθλιψη 
 7   Ανησυχία/κρίσεις πανικού 
 8   Έχασα την αυτοπεποίθηση μου/ένιωθα ευάλωτος/η 

 9   Δυσκολίες στον ύπνο μου 
 10 Δυσκολίες στη συγκέντρωση 

 11 Ενόχληση 
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 12 Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές μου σχέσεις  

 13 Άλλο, Δηλώστε: ____________ 

 14 Κανένα από τα πιο πάνω 

     15 Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

   16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ  
 
Στην συνέχεια, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με την άσκηση βίας που ίσως έχετε 
υποστεί από κάποιο άτομο που ήτανε άγνωστο σε εσάς.  Άγνωστο θεωρείται το άτομο το 
οποίο δεν γνωρίζατε καθόλου πριν από το περιστατικό βίας που ενδεχομένως να έχει συμβεί. 
 
Ζ9. Ποια από τις ακόλουθες βίαιες συμπεριφορές έχετε βιώσει από κάποιον άγνωστο από 

τότε που ήσασταν 15 χρόνων;
 

  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ. ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ (Π.Χ. ΑΝ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1   Σας απείλησε με βία 

2   Σας ακινητοποίησε, ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας πέταξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ή σας κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Σας χτύπησε το κεφάλι πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε με βία, 
είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με 
απειλές, είτε με βία, είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

12  Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να αρνηθείτε, π.χ.   
επειδή κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε λιποθυμήσει, 
ήσασταν μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών 
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13  Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο; Δηλώστε:  
_____________________ 

              14   Κανένα από τα πιο πάνω   

  15   Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι    

 16   Δεν επιθυμώ ν’ απαντήσω 
 

[ΕΑΝ Ζ9=14, 15 Ή 16, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ Ζ34.   ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ  Ζ9, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:]  

 Ζ10. Μήπως κάποιος άγνωστος άσκησε βία εναντίον σας μέσα στους τελευταίους  12 μήνες

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.  ΕΑΝ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ (Π.Χ. ΕΑΝ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ & ΣΑΣ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 & 3)  

 
όπως:  

1   Σας απείλησε με βία 

2   Σας ακινητοποίησε, ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας πέταξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6  Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ή σας κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Σας χτύπησε το κεφάλι πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε με βία, είτε 
προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

 11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, 
είτε με βία, είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

12  Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να αρνηθείτε, π.χ.    επειδή 
κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε λιποθυμήσει, ήσασταν 
μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών 

 13  Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο 

Δηλώστε:  _____________________________ 

 14  Κανένα από τα πιο πάνω   

             15 Δεν γνωρίζω/ δεν θυμάμαι 

             16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 
 

[ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ9, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ11. Πόσες φορές ασκήθηκε βία εναντίον σας από κάποιον άγνωστο, 

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

από τότε που ήσασταν 
15 ετών;  

Αριθμός των φορών: ___________________ 

 

[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ10, 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
 

Ζ12. Πόσες φορές ασκήθηκε βία εναντίον σας από κάποιον άγνωστο, 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

μέσα στους 
τελευταίους 12 μήνες;  

Αριθμός των φορών: ___________________ 

 

[ΕΑΝ Ζ12>1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ13. Ο δράστης ήταν το ίδιο πρόσωπο σε όλα τα περιστατικά κατά τους τελευταίους

 

  

12 μήνες

 1 Το(α) ίδιο(α) άτομο(α) 

, ή υπήρξαν διαφορετικοί δράστες για διαφορετικά περιστατικά;  

 2 Διαφορετικά άτομα σε όλα τα περιστατικά 

 3 Σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικό(ά) άτομο(α) 

 4 Δεν γνωρίζω 

 

[ΕΑΝ Ζ9=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ14. Θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία που έχετε υποστεί από τότε που ήσασταν

 

  

15 ετών, 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

ως: 

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη 

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3 Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

[ΕΑΝ Ζ10=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ15. Και θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία που αναφέρατε ότι έχετε υποστεί μέσα στους 
12 τελευταίους μήνες 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ως: 

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη 

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3 Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που διαπράχθηκε 
εναντίον σας από κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο. 

[ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ9, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ16. Ποιο από τα πιο κάτω ήταν το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που υπεστήκατε και το 
οποίο διαπράχθηκε από κάποιο άγνωστο; 

  

[ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ9] 

 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ  

ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ9]  

Ζ17. Πού συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας το οποίο έχετε βιώσει από κάποιον 
άγνωστο; 

1   Στο ίδιο μου το σπίτι 

2   Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα 

3   Στην αυλή ή το κλιμακοστάσιο κάποιας κατοικίας 

4   Στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας σας 

5   Σε καφετερία, εστιατόριο, μπυραρία, κέντρο διασκέδασης/κλαμπ  

6   Σε αυτοκίνητο 

7   Σε δημόσιο μεταφορικό μέσο 

8   Σε κάποιον άλλο εσωτερικό χώρο 

9   Στο δρόμο, στην πλατεία, σε κάποιο άλλο δημόσιο χώρο  

      10 Σε κάποιο πάρκο ή δάσος 

      11 Σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο 

  12 Δεν θυμάμαι 
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Ζ18. Ήσασταν μόνος/η ή με παρέα όταν συνέβηκε το περιστατικό, ή υπήρχαν κι άλλα άτομα 
στην σκηνή (εκτός από το δράστη), άγνωστα σε εσάς; 

 1  Μόνος/η 

 2  Με παρέα 

 3  Με άλλα άγνωστα άτομα 

 4  Με παρέα και άλλα άγνωστα άτομα 

 

Ζ19. Κατά το τελευταίο περιστατικό, ο δράστης ήταν άνδρας ή γυναίκα; 

 1  Άνδρας/άνδρες 

 2  Γυναίκα/γυναίκες 

 3  Και άνδρας και γυναίκα /άνδρες και γυναίκες 

 4  Δεν γνωρίζω 

 

Ζ20. Πόσων ετών ήταν ο δράστης; Ήταν: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 1  Παιδί σχολικής ηλικίας 

 2  Μεταξύ 16-24 ετών 

 3  Μεταξύ 25-44 ετών ή 

 4  Μεγαλύτερος/η από  45 ετών 

 5  Δεν γνωρίζω 

 6  Δεν θυμάμαι 

 

Ζ21. Πιστεύετε ότι ο δράστης την χρονική περίοδο που συνέβηκε το περιστατικό ήταν υπό 
την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών;  

 1  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών 
 2  Ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 3  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 4  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών   
(δεν μπορώ να πω ποιο από τα δύο) 

5   Όχι, δεν το νομίζω 

6   Όχι, δεν ήταν 

7  Δεν γνωρίζω 
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Ζ22. Τη χρονική περίοδο που συνέβηκε το περιστατικό, ήσασταν εσείς υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών;  

 1  Οινοπνευματωδών ποτών 

 2  Φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών  

 3  Οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 4  Όχι, δεν ήμουν 

 

Ζ23. Ασκήσατε κάποιου είδους βία εναντίον του ατόμου που άσκησε βία εναντίον σας, 
προκειμένου να αμυνθείτε; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ23=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ24. Τι πιστεύετε, ασκήσατε εσείς πρώτος/η βία ή ο δράστης; 

 1  Ο ερωτώμενος άσκησε πρώτος βία 

  2  Ο δράστης άσκησε πρώτος βία 

 

Ζ25. Είχατε μώλωπες, γδαρσίματα, κοψίματα ή τραυματιστήκατε με κάποιο άλλο τρόπο; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ25=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ26. Τι είδους τραύματα έχετε υποστεί εξαιτίας του περιστατικού; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ΄ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1   Εγκεφαλική διάσειση 

2   Γδαρσίματα στο κεφάλι 

3   Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματος  

4   Μώλωπες στο κεφάλι 

 5   Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματος 

6   Στραμπούληγμα, απότομο τράβηγμα, ή εξάρθρωση/μετατόπιση μυός, κτλ. 

 7   Πληγές στο κεφάλι  
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 8   Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος 

 9   Κατάγματα στο κεφάλι 

 10 Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος 

 11 Τραυματισμός δοντιών  

 12 Εσωτερικό τραύμα  

13 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

[ΕΑΝ Ζ25=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ27. Επισκεφθήκατε κάποιον ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο, ή νοσοκομείο εξαιτίας του 
περιστατικού; 

 1   Ναι, νοσοκομείο 

 2   Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας 

 3   Όχι 

 

Ζ28. Εξαιτίας του περιστατικού αυτού, έχετε αισθανθεί κάποιο από τα ακόλουθα; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 1   Θυμό 

 2   Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 

 3   Φόβο 

 4   Ντροπή 

 5   Ενοχές 

 6   Κατάθλιψη 

 7   Ανησυχία/κρίσεις πανικού 

 8   Έχασα την αυτοπεποίθηση μου/ένιωθα ευάλωτος/η 

 9   Δυσκολίες στον ύπνο μου 

 10 Δυσκολίες στη συγκέντρωση 

 11 Ενόχληση 

 12 Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές μου σχέσεις  

 13 Κάτι άλλο; Δηλώστε: _____________________________ 

 14 Κανένα από τα πιο πάνω 

   15 Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

   16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 
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Ζ29. Σας έχουν κλέψει οτιδήποτε, έστω κι αν αργότερα σας επιστράφηκαν;  

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ29=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ30. Πείτε μας παρακαλώ, ποιο αντικείμενο ή αντικείμενα που ανήκε/αν σε εσάς 
έχει/έχουν κλαπεί; 

Επιλέξτε τους κώδικες από τον πιο κάτω κατάλογο.  

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 
 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 
 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 

4   Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου) 
 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 
 7   Άλλα οχήματα 
 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 
 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 
11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 
12 Μετρητά 
13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 
15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 
16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 
 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 
23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 
25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
 
 30 Ρούχα 
 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  
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 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 
 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 
53  Εργαλεία 
54  Υλικά οικοδομής 
55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 
61 Παράθυρο 
62 Πόρτα 
63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  ______________________ 
 

Ζ31. Εξ όσων γνωρίζετε, το περιστατικό περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

[ΕΑΝ Ζ31=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ32. Σας έχει δώσει η Αστυνομία κάποιο έγγραφο ή αριθμό μητρώου εγκλημάτων για το 
περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 

Ζ33. Σε ότι αφορά τον τρόπο που ανταποκρίθηκε η Αστυνομία, πιστεύετε ότι: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1 Η Αστυνομία δεν έπραξε αρκετά στο να διαλευκανθεί το έγκλημα 

2 Η Αστυνομία υποτίμησε τη σοβαρότητα του περιστατικού ή δεν έδειξε ενδιαφέρον για    
την περίπτωση μου 

3  Η Αστυνομία δεν μου συμπεριφέρθηκε σωστά  

4  Η Αστυνομία επέρριψε σε εμένα την ευθύνη για το τι συνέβηκε 

5  Δεν έλαβα αρκετές πληροφορίες για άλλες επιλογές για στήριξη ή βοήθεια 

6  Άλλο πρόβλημα.  Δηλώστε: ____________________ 

7  Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα 
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ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ/ΤΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟ  
 

Ζ34. Είστε στο παρόν στάδιο: 

 1  Παντρεμένος/η (ή σε διάσταση)  

 2  Συζείτε με το/τη σύντροφο σας 

 3  Έχετε δεσμό αλλά δεν συζείτε με το αγόρι/την κοπέλα σας 

 4  Κανένα από τα πιο πάνω 

 

[ΕΑΝ Ζ34=4, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ Ζ65, ΕΑΝ Ζ34=1-3, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ35. Πόσο καιρό είστε σε αυτή τη σχέση;  

Χρόνια:  ______   Μήνες: _________ 
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[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

Ζ36. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια παραδείγματα χαρακτηριστικών που 
κάποιος/α ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όταν περιγράφει το/τη σύντροφο 
του/της.  Ισχύουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά για τον/την τωρινό/ή

                                                                                                 Συχνά      Μερικές   Ποτέ 

 σας 
σύντροφο; 

            φορές    

                                                                                                                  1        2              3 

1 Ο/η  σύντροφος μου ζηλεύει και δεν θέλει 

 να μιλώ με άλλους άνδρες ή γυναίκες……..       

2 Ο/η σύντροφος μου προσπαθεί να περιο- 

ρίσει το πόσο συχνά βλέπω τους φίλους ή 

ή τους συγγενείς μου ................................        

3 Ο/η σύντροφος μου απαιτεί να γνωρίζει 

 πού πηγαίνω, με ποιον/ποιους, και  

 πότε θα επιστρέψω...................................       

4 Ο/η σύντροφος μου με προσφωνεί   

 χρησιμοποιώντας κάποια επίθετα για να  

 με μειώσει ή να με ταπεινώσει.................      

5 Ο/η σύντροφος μου με αποτρέπει από το 

να παίρνω αποφάσεις σε σχέση με τα  

οικονομικά  της οικογένειας και από το  

να ψωνίζω εγώ ο/η ίδιος/α  

ανεξάρτητα ...............................................      

6 Ο/η σύντροφος μου, μου απαγορεύει να 

 εργάζομαι εκτός σπιτιού .........................       

7 Ο/η σύντροφος μου απειλεί ότι θα  

κάνει κακό στα παιδιά …………………..      

8 Ο/η σύντροφος μου εσκεμμένα κατασ- 

 τρέφει την κοινή μας περιουσία................       

9 Ο/η σύντροφος μου απειλεί ότι θα  

κάνει κακό στον εαυτό του/της 

 εάν τον/την εγκαταλείψω .........................      
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Ζ37. Ο /η τωρινός/ή σας σύντροφος καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά σε βαθμό 
που να μεθά; 
1  Ποτέ 

2  Όχι κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου 
3  Μερικές φορές το χρόνο 
4  Μία φορά κάθε δύο μήνες 

5  Μία ή δύο φορές τον μήνα 
6  Μία ή δύο φορές την εβδομάδα 
7  Πιο συχνά 

            8  Δεν γνωρίζω 
 

Ζ38. Ο/η τωρινός/ή σας σύντροφος έχει πράξει ποτέ κάποιο(α) από τα ακόλουθα; 
 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ΄ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ.  ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  (Π.Χ. ΕΑΝ Ο/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

1   Σας απείλησε ότι θα ασκήσει βία 

2   Σας ακινητοποίησε ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας έριξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με αντικείμενο ή σας κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Χτύπησε το κεφάλι σας με δύναμη πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε 
ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με 
απειλές, είτε ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

12  Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να αρνηθείτε, π.χ. 
επειδή κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε λιποθυμήσει, 
ήσασταν μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών 

13 Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο 

Δηλώστε:  ____________________ 

             14 Κανένα από τα πιο πάνω 

                          15 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 
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[ΕΑΝ Ζ38=14 Ή 15, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ Ζ65.  ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Ζ38, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ39. Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες
 

, ο/η τωρινός/ή σας σύντροφος: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ΄ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ.  ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  (Π.Χ. ΕΑΝ Ο/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

1   Σας απείλησε ότι θα ασκήσει βία 

2   Σας ακινητοποίησε ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας έριξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με αντικείμενο ή σας κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Χτύπησε το κεφάλι σας με δύναμη πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε 
ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε 
με απειλές, είτε ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

12  Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να 
αρνηθείτε, π.χ. επειδή κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε 
λιποθυμήσει, ήσασταν μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή 
ναρκωτικών ουσιών 

13 Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο 

Δηλώστε:  _____________________ 

              14  Κανένα από τα πιο πάνω 

                            15 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

 

[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ38, 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ40.   Πόσες φορές άσκησε βία εναντίον σας ο/η τωρινός/ή σας σύντροφος;  
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)  

Αριθμός φορών: ___________________ 

 

[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Ζ39,ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ41.   Πόσες φορές άσκησε βία εναντίον σας ο/η τωρινός/ή σας σύντροφος, 

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες;  

Αριθμός φορών: ___________________ 

 

[ΕΑΝ Ζ38=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:]   

 

Ζ42. Θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία που έχετε βιώσει από το/τη σύντροφο σας ως:  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη 

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3  Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

[ΕΑΝ Ζ39=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ43. Έχετε απαντήσει στην ερώτηση Ζ39 ότι ο/η σύντροφος σας άσκησε πάνω σας 
κάποιου είδους σεξουαλική βία.  Μέσα στους 12 τελευταίους μήνες θα 
περιγράφατε τη σεξουαλική αυτή βία ως: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη  

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3  Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 



- 251 - 

 

 

Ζ44.  Πότε ήταν η πρώτη φορά

1  Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες 

 που ο/η σύντροφος σας άσκησε βία εναντίον σας; 

2  Πριν ένα χρόνο 

3  Πριν δύο χρόνια 

4  Πριν τρία ή τέσσερα χρόνια  

5  Πριν πέντε ή έξι χρόνια 

6  Πριν επτά - δέκα χρόνια 

7  Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια 

8  Δεν θυμάμαι 

 

Ζ45.  Πότε ήταν η τελευταία φορά

1   Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε 

 που ο/η σύντροφος σας άσκησε βία εναντίον σας; 

2   Κατά την διάρκεια του περασμένου μήνα 

3   Πριν από δύο - τρεις μήνες 

4   Πριν από τέσσερις - έξι μήνες  

5   Πριν από επτά - έντεκα μήνες 

6   Πριν από ένα χρόνο 

7   Πριν από δύο χρόνια 

8   Πριν από τρία - τέσσερα χρόνια 

9   Πριν από πέντε - δέκα χρόνια  

10 Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια 

11 Δεν θυμάμαι 

[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ38, 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν το πιο πρόσφατο περιστατικό άσκησης βίας από τον/την 
τωρινό/ή σας σύντροφο. 

 

[ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ38, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ46. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό άσκησης βίας από το/τη 
σύντροφο σας; 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ38]  

 

Ζ47. Ήταν ο/η σύντροφος σας τη χρονική περίοδο που συνέβηκε το πιο πρόσφατο 
περιστατικό, υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών 
ουσιών;  

  1 Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών 
 2  Ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 3  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 4  Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών       
(δεν μπορώ να πω ποιο από τα δύο) 

5   Όχι, δεν το νομίζω 

6   Όχι, δεν ήταν 

 7   Δεν γνωρίζω 

 

Ζ48.  Τη χρονική εκείνη περίοδο όταν συνέβηκε το περιστατικό, ήσασταν εσείς υπό την 
επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών;  

  1  Οινοπνευματωδών ποτών 

 2  Φαρμάκων/ ναρκωτικών ουσιών  

 3  Οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

  4  Όχι, δεν ήμουν 

 

Ζ49. Ασκήσατε εσείς κάποιου είδους βία εναντίον του/της συντρόφου σας κατά τη διάρκεια 
του περιστατικού, προκειμένου να αμυνθείτε; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ49=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ50. Τι πιστεύετε, ασκήσατε εσείς πρώτος/η βία, ή ο/η σύντροφος σας; 

 1  Άσκησα εγώ πρώτος/η βία 

  2  Ο/η σύντροφος μου άσκησε πρώτος/η βία 
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Ζ51. Είχατε μώλωπες, γδαρσίματα, κοψίματα ή τραυματιστήκατε με κάποιο άλλο τρόπο; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ51=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ52. Τι είδους τραύματα  έχετε υποστεί εξαιτίας του περιστατικού; 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 

1   Εγκεφαλική διάσειση 

2   Γδαρσίματα στο κεφάλι 

3   Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματος  

4   Μώλωπες στο κεφάλι 

 5   Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματος 

6   Στραμπούληγμα, απότομο τράβηγμα, ή εξάρθρωση/μετατόπιση μυός, κτλ. 

 7   Πληγές στο κεφάλι  

 8   Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος 

 9   Κατάγματα στο κεφάλι 

 10 Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος 

 11 Τραυματισμός δοντιών  

 12 Εσωτερικό τραύμα  

13 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

Ζ53. Επισκεφθήκατε κάποιον ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο, ή νοσοκομείο εξαιτίας του 
περιστατικού; 

 1   Ναι, νοσοκομείο 

2    Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας 

 3   Όχι 
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Ζ54. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, έχετε αισθανθεί κάποιο από τα ακόλουθα; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 1 Θυμό 

 2 Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 

 3 Φόβο 

 4 Ντροπή 

 5 Ενοχές 

 6 Κατάθλιψη 

 7 Ανησυχία/κρίσεις πανικού 

 8   Έχασα την αυτοπεποίθηση μου/ένιωθα ευάλωτος/η 

 9   Δυσκολίες στον ύπνο μου 

 10 Δυσκολίες στη συγκέντρωση 

 11 Ενόχληση 

 12 Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές μου σχέσεις  

 13 Άλλο. Δηλώστε: ______________ 

 14 Κανένα από τα πιο πάνω 

    15 Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

     16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Ζ55. Το περιστατικό αυτό περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ55=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ56. Σε ότι αφορά τον τρόπο που ανταποκρίθηκε η Αστυνομία, πιστεύετε ότι: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1  Η Αστυνομία δεν έπραξε αρκετά στο να διαλευκανθεί το έγκλημα 

2  Η Αστυνομία υποτίμησε τη σοβαρότητα του περιστατικού ή δεν έδειξε ενδιαφέρον για    
την περίπτωση μου 

3  Η Αστυνομία δεν μου συμπεριφέρθηκε σωστά  

4  Η Αστυνομία επέρριψε σε εμένα την ευθύνη για το τι συνέβηκε 
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5  Δεν έλαβα αρκετές πληροφορίες για άλλες επιλογές για στήριξη ή βοήθεια 

6  Υπήρξε άλλο πρόβλημα.  Δηλώστε: ______________ 

7  Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα 

 

Ζ57. Έχετε μιλήσει για το συγκεκριμένο περιστατικό με κάποιο από τα ακόλουθα άτομα: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1  Με κάποιο φίλο/η σας 

2  Με κάποιο γείτονα/γειτόνισσα σας 

3  Με κάποιο/α συνάδελφο σας 

4  Με τα παιδιά σας 

5  Με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας σας 

6  Με κάποιο άλλο συγγενικό σας πρόσωπο 

7  Με κανένα 

 

[Ζ58-Ζ64 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ.  ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ] 

Ζ58. Σε κάποιες χώρες, έχουν συσταθεί οργανωμένοι φορείς που παρέχουν βοήθεια σε 
θύματα εγκληματικών πράξεων, μέσω πληροφόρησης και πρακτικής ή 
συναισθηματικής υποστήριξης.  Μήπως γνωρίζατε είτε εσείς είτε κάποιο άλλο μέλος 
του νοικοκυριού σας για αυτές τις υπηρεσίες; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

[ΕΑΝ Ζ58=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ59. Μήπως εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας έχετε έρθει σε επαφή με 
κάποιο εξειδικευμένο οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων μετά από το 
συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

[ΕΑΝ Ζ59=2, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ60. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες κάποιου εξειδικευμένου οργανωμένου φορέα που παρέχει 
βοήθεια στα θύματα εγκληματικών πράξεων, θα ήταν χρήσιμες σε εσάς, ή σε κάποιο 
άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, μετά από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ58=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ61. Από πού πήρατε πληροφορίες για τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Αστυνομία 

 2  Ιατρικό Κέντρο 

3  Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

4  Διαδίκτυο 

 5  Φίλους 

 6  Ενημερωτικό φυλλάδιο ή ανακοίνωση του οργανωμένου φορέα  

 7  Από κάπου αλλού; Δηλώστε: ______________ 

 

[ΕΑΝ Ζ59=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ62. Αναλογιζόμενος/η την επαφή που είχατε με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, ποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης παρείχαν σε 
εσάς ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2   Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής 
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

  8  Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

 

ΕΑΝ Ζ59=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 
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Ζ63. Αναλογιζόμενος/η την επαφή σας με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, υπήρξε κάποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης της 
οποίας δεν τύχατε εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Καμία 

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2   Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

 7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Ζ59=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 

Ζ64. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με την επαφή που 
είχατε με τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 1  Πολύ ικανοποιημένος/η  

2  Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3  Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4  Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5  Πολύ δυσαρεστημένος/η 
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ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 
 

Ζ65. Εάν εξαιρέσετε την παρούσα σχέση σας, πόσες φορές υπήρξατε παντρεμένος/η, 
συζούσατε με κάποιο σύντροφο ή είχατε κάποιο δεσμό (αλλά δεν συζούσατε); 

1 Δεν υπήρξα ποτέ παντρεμένος/η, δεν έχω συζήσει με κανένα και δεν είχα ποτέ κάποιο  
δεσμό 

2 Μία φορά 

3 Δύο φορές 

4 Τρεις ή περισσότερες φορές  
 

[EAN Ζ65=1, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗ Ζ84.  ΕΑΝ Ζ65=2-4, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Τώρα θα σας υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη βία που ενδεχομένως να έχετε 
υποστεί από τον/την προηγούμενο/η σας σύντροφο (ή κάποιον/α πρώην σύντροφο)  

 

Ζ66. Ο/η προηγούμενος/η σας σύντροφος (ή κάποιος/α πρώην σύντροφος) ήταν 
βίαιος/η μαζί σας από τότε που ήσασταν 15 ετών,

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ. ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ (Π.Χ. ΑΝ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

 όπως:  

1   Σας απείλησε με βία 

2   Σας ακινητοποίησε, ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας πέταξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ή σας 
κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Σας χτύπησε το κεφάλι πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε 
με βία, είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε 
με απειλές, είτε με βία, είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

12 Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να αρνηθείτε, 
π.χ. επειδή κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε 
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λιποθυμήσει, ήσασταν μεθυσμένος/η ή υπό  την επήρεια φαρμάκων ή 
ναρκωτικών ουσιών 

13   Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο; 

 Δηλώστε:  ____________________ 

   14  Κανένα από τα πιο πάνω   
                         15   Δεν επιθυμώ να απαντήσω 
 
[ΕΑΝ Ζ66=14 Ή 15, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ84.  ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ Ζ66, AΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ67. Μήπως ο/η προηγούμενος/η σας σύντροφος (ή κάποιος/α από τους/τις πρώην 
συντρόφους σας) σας συμπεριφέρθηκε βίαια κατά την διάρκεια των 12 
τελευταίων μηνών,

 
 όπως:  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.   ΕΑΝ 
ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ (ΕΑΝ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

1   Σας απείλησε ότι θα ασκήσει βία 
2   Σας ακινητοποίησε ή σας άρπαξε βίαια 
3   Σας χαστούκισε 

4   Σας έριξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 
5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  
6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με αντικείμενο ή σας κλώτσησε 
7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 
9   Χτύπησε το κεφάλι σας με δύναμη πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε 
ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε 
με απειλές, είτε ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

12 Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να αρνηθείτε, 
π.χ. επειδή κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε 
λιποθυμήσει, ήσασταν μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή 
ναρκωτικών ουσιών 

13 Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο 

Δηλώστε:  ___________________ 

             14 Κανένα από τα πιο πάνω 
                           15 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

              16 Δεν είχα πρώην σύντροφο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες 
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[ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1-13 ΣΤΗΝ Ζ66, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ68. Πόσες φορές ο/η προηγούμενος/η σας σύντροφος άσκησε βία εναντίον σας 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

από 
τότε που ήσασταν 15 ετών;  

Αριθμός περιπτώσεων: ___________________ 

 

[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ67, 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ69. Πόσες φορές ο/η προηγούμενος/η σας σύντροφος άσκησε βία εναντίον σας 

     ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

κατά 
τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;  

Αριθμός περιπτώσεων: ___________________ 

   

[ΕΑΝ Ζ66=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:]   

Ζ70. Θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία που έχετε υποστεί από τον/την πρώην 
σύντροφο σας ως: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη 

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3  Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

[ΕΑΝ Ζ67=10-12, (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ71. Και, θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία που έχετε αναφέρει ότι έχετε υποστεί από 
κάποιον/α πρώην σύντροφο σας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

ως: 

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη  

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3  Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 
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[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ66, 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ72. Ποιος από τους/τις προηγούμενους/ες σας συντρόφους υπήρξε πιο πρόσφατα 
βίαιος/η εναντίον σας; 

1  Ο/η τελευταίος/α μου πρώην σύντροφος  

2  Ο/η σύντροφος πριν από αυτόν/ή 

3  Κάποιος/α προηγούμενος/η σύντροφος πριν από αυτούς 

 

[ΕΑΝ Ζ65=2-4, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ73. Μετά το χωρισμό σας, μήπως κάποιος/α από τους/τις προηγούμενους/ες

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 σας συντρόφους 
ο/η οποίος/α υπήρξε βίαιος/η εναντίον σας, έπραξε κάτι από τα ακόλουθα; 

1  Σας απείλησε μέσω τηλεφώνου 

2  Μπήκε στο σπίτι σας χωρίς την άδεια σας 

3  Σας περίμενε, σας παρακολουθούσε κοντά στο σπίτι σας, ή σε κάποιο άλλο μέρος 

4  Σας άρπαξε βίαια ή σας χτύπησε 

5  Κανένα από αυτά δεν συνέβηκε 

 

[ΕΑΝ Ζ73=1-4, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ74. Ποια ήταν η τελευταία φορά που συνέβηκαν τα γεγονότα αυτά που 
περιγράψατε στην ερώτηση Ζ73; 

Τη χρονιά _________ 

 

[ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ66, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν το πιο πρόσφατο περιστατικό

 

 άσκησης βίας από κάποιον/α 
πρώην σύντροφο σας: 

[ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ66, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ75. Ποιο από τα ακόλουθα ήταν το πιο πρόσφατο περιστατικό άσκησης βίας από 
κάποιον/α πρώην σύντροφο; 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ66]  
 
Ζ76. Ασκήσατε εσείς κάποιου είδους βία εναντίον του/της πρώην συντρόφου σας κατά τη 

διάρκεια του πιο πρόσφατου περιστατικού, προκειμένου για παράδειγμα να 
αμυνθείτε; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

[ΕΑΝ Ζ76=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ77. Πιστεύετε ότι ασκήσατε εσείς πρώτος/η βία ή ο/η πρώην σύντροφος σας; 

 1  Άσκησα εγώ πρώτος/η βία 

 2  Ο /η πρώην σύντροφος μου άσκησε βία πρώτος/η 
 

Ζ78. Είχατε μώλωπες, γδαρσίματα, κοψίματα ή τραυματιστήκατε με κάποιον άλλο τρόπο 
κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου περιστατικού; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
 

[EAN Ζ78=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ79  Τι είδους τραύματα έχετε υποστεί εξαιτίας του περιστατικού; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ΄ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1   Εγκεφαλική διάσειση 

2   Γδαρσίματα στο κεφάλι 

3   Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματος  

4   Μώλωπες στο κεφάλι 

 5   Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματος 

6   Στραμπούληγμα, απότομο τράβηγμα, ή εξάρθρωση/μετατόπιση μυός, κτλ. 

 7   Πληγές στο κεφάλι  

 8   Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος 

 9   Κατάγματα στο κεφάλι 

 10 Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος 

 11 Τραυματισμός δοντιών  

 12 Εσωτερικό τραύμα  

13 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 
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[ΕΑΝ Ζ78=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ80. Επισκεφθήκατε κάποιο ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο, ή νοσοκομείο εξαιτίας του 
περιστατικού; 

 1    Ναι, νοσοκομείο 

 2    Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής 

φροντίδας 

  3    Όχι 

 

Ζ81. Εξαιτίας του περιστατικού, έχετε αισθανθεί κάποιο από τα ακόλουθα; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 1   Θυμό 

 2   Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 

 3   Φόβο 

 4   Ντροπή 

 5   Ενοχές 

 6   Κατάθλιψη 

 7   Ανησυχία/κρίσεις πανικού 

 8   Έχασα την αυτοπεποίθηση μου/ένιωθα ευάλωτος/η 

 9   Δυσκολίες στον ύπνο μου 

 10 Δυσκολίες στη συγκέντρωση 

 11 Ενόχληση 

 12 Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές μου σχέσεις  

 13 Κάτι άλλο; Δηλώστε: ____________ 

 14 Κανένα από τα πιο πάνω 

   15 Δεν γνωρίζω / δεν θυμάμαι 

   16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Ζ82. Το περιστατικό περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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Ζ83. Η άσκηση βίας ήταν ο λόγος για τον οποίο τερματίσατε τη σχέση σας με τον/την πιο 
πρόσφατα βίαιο/η πρώην σύντροφο σας; 

 1  Ναι, ήταν ο κυριότερος λόγος 

 2  Ναι, αλλά δεν ήταν ο κυριότερος λόγος 

 3  Όχι 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ  
 
Στην συνέχεια, θα σας ρωτήσουμε σχετικά με την άσκηση βίας που ενδεχομένως να έχετε 
βιώσει από κάποιο γνωστό σας πρόσωπο, που δεν είναι όμως ο/η τωρινός/ή σας σύντροφος ή 
ο/η πρώην σύντροφος σας (σύζυγος, άτομο με το οποίο συζούσατε, το αγόρι ή η κοπέλα σας 
με τον/την οποίο/α όμως δεν συζούσατε). 

 

Ζ84. Από τότε που ήσασταν στην ηλικία των 15 χρόνων

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ΄ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ.  ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ  (Π.Χ. ΕΑΝ Ο/Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

, έχει κάποιος φίλος ή γνωστός 
σας πράξει ένα από τα ακόλουθα:  

1   Σας απείλησε ότι θα ασκήσει βία 

2   Σας ακινητοποίησε ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας έριξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με αντικείμενο ή σας κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Χτύπησε το κεφάλι σας με δύναμη πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε 
ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 
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11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε 
με απειλές, είτε ασκώντας βία, είτε πληγώνοντας σας με κάποιο τρόπο 

12  Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να 
αρνηθείτε, π.χ. επειδή κοιμόσασταν, είχατε χάσει τις αισθήσεις σας, είχατε 
λιποθυμήσει, ήσασταν μεθυσμένος/η ή υπό  την επήρεια φαρμάκων ή 
ναρκωτικών ουσιών 

13  Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο 

Δηλώστε:  ____________________ 

              14  Κανένα από τα πιο πάνω 

                           15 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

[ΕΑΝ Ζ84=14 Ή 15, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗ Ζ115.  ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ84, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:]  

 

Ζ85. Μήπως κάποιος γνωστός σας, φίλος/η σας ή κάποιο άλλο άτομο που γνωρίζετε 
έχει συμπεριφερθεί κάποιες φορές βίαια εναντίον σας κατά τη διάρκεια των 12 
τελευταίων μηνών,

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ. ΕΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ (ΕΑΝ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΣΑΣ ΑΡΠΑΞΕ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3)  

 όπως:  

1   Σας απείλησε με βία 

2   Σας ακινητοποίησε, ή σας άρπαξε βίαια 

3   Σας χαστούκισε 

4   Σας πέταξε κάποιο σκληρό αντικείμενο 

5   Σας τράβηξε από τα μαλλιά  

6   Σας γρονθοκόπησε, σας χτύπησε με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ή σας 
κλώτσησε 

7   Αποπειράθηκε να σας στραγγαλίσει (σας έσφιξε το λαιμό) 

8   Σας πυροβόλησε, σας μαχαίρωσε ή σας έκοψε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο 

9   Σας χτύπησε το κεφάλι πάνω σε κάτι 

10  Σας ανάγκασε σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε με απειλές, είτε 
με βία, είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 

11  Προσπάθησε να σας αναγκάσει σε κάποιου είδους σεξουαλική πράξη είτε 
με απειλές, είτε με βία, είτε προκαλώντας σας κακό με κάποιο τρόπο 
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12  Σας εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν εσείς δεν μπορούσατε να 
αρνηθείτε, π.χ.   επειδή κοιμόσασταν, είχατε λιποθυμήσει, ήσασταν 
μεθυσμένος/η ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών 

13   Συμπεριφέρθηκε βίαια εναντίον σας με κάποιο άλλο τρόπο; Με ποιο τρόπο; 

Δηλώστε:  _____________________ 

 14. Κανένα από τα πιο πάνω 

                       15 Δεν επιθυμώ να απαντήσω   
 

[ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ84, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ86. Πόσο συχνά ασκούσε βία εναντίον σας κάποιος γνωστός, φίλος/η σας ή κάποιο 
άλλο πρόσωπο το οποίο γνωρίζετε 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  

από τότε που ήσασταν 15 χρόνων; 

Αριθμός των φορών: ___________________ 

 

[ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ85, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ87. Πόσες φορές κάποιος γνωστός, φίλος/η σας ή κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο 
γνωρίζετε, ασκούσε βία εναντίον σας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες;

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

  

Αριθμός των φορών: ___________________ 

 

[ΕΑΝ Ζ84=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:]   

 

Ζ88. Θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία που έχετε υποστεί από το γνωστό σας 
πρόσωπο ως: 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη  

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3  Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία. Δηλώστε: ________________ 

 4  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

[ΕΑΝ Ζ85=10-12, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ89. Και, θα περιγράφατε τη σεξουαλική βία την οποία αναφέρατε ότι έχετε υποστεί 
από 

 κάποιο γνωστό σας πρόσωπο, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΘΥΜΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ως:  

 1 Εξαναγκασμό σε σεξουαλική πράξη  

 2 Απόπειρα εξαναγκασμού σε σεξουαλική πράξη  

 3  Κάποιου άλλου είδους σεξουαλική βία.  Δηλώστε: ________________ 

 4  Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

[ΕΑΝ Ζ84>1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ90. Ο δράστης ήταν το ίδιο πρόσωπο σε όλα τα περιστατικά, ή υπήρξαν διαφορετικοί 
δράστες για διαφορετικά περιστατικά;  

 1  Το(α) ίδιο(α) άτομο(α) 

 2  Διαφορετικά άτομα σε όλα τα περιστατικά 

 3  Σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικό(ά) άτομο(α) 

 4  Δεν γνωρίζω 

 

[ΕΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1-13 ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ84, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας

[ΕΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ84, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 που διαπράχθηκε 
εναντίον σας από κάποιο γνωστό σας πρόσωπο: 

Ζ91. Ποιο από τα ακόλουθα ήταν το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που βιώσατε και 
που διαπράχθηκε από κάποιο γνωστό σας πρόσωπο; 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ  

ΕΡΩΤΗΣΗ Ζ84]  

 

Ζ92. Πού συνέβηκε το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας που έχετε βιώσει από κάποιο 
γνωστό σας πρόσωπο; 

1   Στο ίδιο μου το σπίτι 

2   Σε κάποιο άλλο διαμέρισμα 

3   Στην αυλή ή το κλιμακοστάσιο κάποιας κατοικίας 

4   Στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας μου 
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5   Σε καφετερία, εστιατόριο, μπυραρία, κέντρο διασκέδασης/κλαμπ  

6   Σε αυτοκίνητο 

7   Σε δημόσιο μεταφορικό μέσο 

8   Σε κάποιον άλλον εσωτερικό χώρο 

9   Στο δρόμο, στην πλατεία, σε κάποιο άλλο δημόσιο χώρο  

                 10 Σε κάποιο πάρκο ή δάσος 

                          11 Σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο 

             12 Δεν θυμάμαι 

 

Ζ93.   Κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό, το άτομο που άσκησε βία εναντίον σας ήταν: 

ΕΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ: 

  1   Συνάδελφος σας 

  2   Προϊστάμενος σας, ή δάσκαλος/καθηγητής σας 

  3   Κάποιος άλλος με την επαγγελματική του ιδιότητα  

  4   Πελάτης ή ασθενής σας 

  5   Σπιτονοικοκύρης/σπιτονοικοκυρά σας 

  6   Μέλος της οικογένειας σας (αλλά όχι σύντροφος)  

  7  Κάποιο άλλο συγγενικό σας πρόσωπο 

  8   Κάποιος φίλος/η, συμμαθητής/ήτρια ή συμφοιτητής/ήτρια σας 

         9   Κάποιος γνωστός/ή, γείτονας/γειτόνισσα σας 

   10 Κάποιος άλλος; Δηλώστε:_______________       

11 Δεν θυμάμαι 

12 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Ζ94. Σε ότι αφορά το πιο πρόσφατο περιστατικό, ο δράστης ήταν άνδρας ή γυναίκα; 

 1  Άνδρας/άνδρες 

 2  Γυναίκα/γυναίκες 

 3  Και άνδρας και γυναίκα/άνδρες και γυναίκες 

 4  Δεν γνωρίζω 
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Ζ95 Πόσων ετών ήταν το άτομο που το έκανε αυτό; Ήταν: 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 1  Παιδί σχολικής ηλικίας 

 2  Μεταξύ 16-24 ετών 

 3  Μεταξύ 25-44 ετών ή 

 4  Μεγαλύτερος/η από 45 ετών 

 5  Δεν γνωρίζω 

       6 Δεν θυμάμαι 

 

Ζ96. Τη χρονική περίοδο που συνέβηκε το περιστατικό, ο δράστης ήταν υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών, ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών;  

 1 Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών 
 2 Ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 3 Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

4 Ήταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών  (δεν 
μπορώ να πω ποιο από τα δύο) 

5 Όχι, δεν το νομίζω 

6 Όχι, δεν ήταν 

7 Δεν γνωρίζω 

 

Ζ97. Τη χρονική περίοδο που συνέβηκε το περιστατικό, ήσασταν εσείς υπό την επήρεια 
οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών;  

 1  Οινοπνευματωδών ποτών 

 2  Φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών  

 3  Οινοπνευματωδών ποτών και φαρμάκων/ναρκωτικών ουσιών 

 4  Όχι, δεν ήμουν 

 

Ζ98. Ασκήσατε κάποιου είδους βία εναντίον του δράστη κατά την διάρκεια του επεισοδίου 
προκειμένου να αμυνθείτε; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 
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[ΕΑΝ Ζ98=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ99. Τι πιστεύετε, ασκήσατε εσείς πρώτος/η βία ή ο δράστης; 

 1  Άσκησα εγώ πρώτος/η βία  

 2  Ο δράστης άσκησε πρώτος βία 

 

Ζ100. Είχατε μώλωπες, γδαρσίματα, κοψίματα ή τραυματιστήκατε με κάποιο άλλο τρόπο; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ100=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ101. Τι είδους τραύματα έχετε υποστεί εξαιτίας του περιστατικού; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1   Εγκεφαλική διάσειση 

2   Γδαρσίματα στο κεφάλι 

3   Γδαρσίματα σε άλλα μέρη του σώματος  

4   Μώλωπες στο κεφάλι 

 5   Μώλωπες σε άλλα μέρη του σώματος 

6   Στραμπούληγμα, απότομο τράβηγμα, ή εξάρθρωση/μετατόπιση μυός, κτλ. 

 7   Πληγές στο κεφάλι  

 8   Πληγές σε άλλα μέρη του σώματος 

 9   Κατάγματα στο κεφάλι 

 10 Κατάγματα σε άλλα μέρη του σώματος 

 11 Τραυματισμός δοντιών  

 12 Εσωτερικό τραύμα  

13 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

[ΕΑΝ Ζ100=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ102. Επισκεφθήκατε κάποιον ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο, ή νοσοκομείο εξαιτίας του 
περιστατικού; 

 1  Ναι, νοσοκομείο 

               2  Ναι, ιδιώτη γιατρό, ιατρικό κέντρο ή κάποιο άλλο ίδρυμα παροχής ιατρικής  φροντίδας 

  3  Όχι 
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Ζ103. Εξαιτίας του περιστατικού αυτού, έχετε αισθανθεί κάποιο από τα ακόλουθα; 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

 1   Θυμό 

 2   Αιφνίδια ταραχή (σοκ) 

 3   Φόβο 

 4   Ντροπή 

 5   Ενοχές 

 6   Κατάθλιψη 

 7   Ανησυχία / κρίσεις πανικού 

 8   Έχασα την αυτοπεποίθηση μου / ένιωθα ευάλωτος/η 

 9   Δυσκολίες στον ύπνο μου 

 10 Δυσκολίες στη συγκέντρωση 

 11 Ενόχληση 

 12 Δυσκολίες στις προσωπικές/κοινωνικές μου σχέσεις  

 13 Άλλο.  Δηλώστε: _____________________ 

 14 Κανένα από τα πιο πάνω 

   15 Δεν γνωρίζω/δεν θυμάμαι 

   16 Δεν επιθυμώ να απαντήσω 

 

Ζ104. Σας έχουν κλέψει οτιδήποτε, έστω κι αν αργότερα σας επιστράφηκε;  

 1  Ναι  

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ104=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ105. Πείτε μας παρακαλώ, ποιο αντικείμενο ή αντικείμενα που ανήκε/αν σε εσάς 
έχει/έχουν κλαπεί; 

Επιλέξτε τους κώδικες από τον πιο κάτω κατάλογο.  

1   Αυτοκίνητο, κλειστό ημιφορτηγό (βαν), ανοικτό ημιφορτηγό (pick-up), φορτηγό 

 2   Μοτοσικλέτα, σκούτερ, μοτοποδήλατο 

 3   Στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου 
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4    Εξαρτήματα οχήματος (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ του στερεοφωνικού συστήματος 
αυτοκινήτου) 

 5   Ποδήλατο 

 6   Εξαρτήματα ποδηλάτου 

 7   Άλλα οχήματα 

 8   Εξαρτήματα άλλων οχημάτων 

 9   Βάρκα 

 10 Τσάντα χεριού, χαρτοφύλακας 

11 Τσαντάκι, πορτοφόλι 

12 Μετρητά 

13 Πιστωτική κάρτα, κάρτα τράπεζας, κάρτα καταστήματος  

14 Βιβλιάριο επιταγών 

15  Έγγραφα (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) 

16 Κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα  

 20 Κινητό τηλέφωνο 

 21 Τηλεόραση 

 22 DVD, βίντεο, στερεοφωνικό σύστημα 

23 Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), κασέτες μαγνητοφώνου, βιντεοκασέτες, κάρτες 
μνήμης/memory sticks 

 24 MP3 player (iPod και άλλα) 

25 Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής 

 26 Φωτογραφική μηχανή 

 27 Άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 30 Ρούχα 

 31 Αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες, ρακέτες, σκι κλπ.)  

 32 Άλλα αντικείμενα ψυχαγωγικής δραστηριότητας 

 40 Τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη, τσιγάρα 

50  Έπιπλα 

52  Έπιπλα κήπου 

53  Εργαλεία 

54  Υλικά οικοδομής 

55  Ζώα, κατοικίδια 

60 Τοίχο 
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61 Παράθυρο 

62 Πόρτα 

63 Άλλα τμήματα του κτιρίου 

 70 Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

Ζ106. Το περιστατικό περιήλθε εις γνώση της Αστυνομίας; 

 1 Ναι 

 2 Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ106=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ107. Σε ότι αφορά τον τρόπο που ανταποκρίθηκε η Αστυνομία, πιστεύετε ότι: 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

1  Η Αστυνομία δεν έπραξε αρκετά στο να διαλευκανθεί το έγκλημα 

2  Η Αστυνομία υποτίμησε τη σοβαρότητα του περιστατικού ή δεν έδειξε ενδιαφέρον για 
την περίπτωση μου 

3  Η Αστυνομία δεν μου συμπεριφέρθηκε σωστά  

4  Η Αστυνομία επέρριψε σε εμένα την ευθύνη για το τι συνέβηκε 

5  Δεν έλαβα αρκετές πληροφορίες για άλλες επιλογές για στήριξη ή βοήθεια 

6  Υπήρξε κάποιο άλλο πρόβλημα.  Δηλώστε:____________________ 

 7  Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα 

 

Ζ108. Σε κάποιες χώρες, έχουν συσταθεί οργανωμένοι φορείς που παρέχουν βοήθεια σε 
θύματα εγκληματικών πράξεων, μέσω πληροφόρησης και πρακτικής ή 
συναισθηματικής υποστήριξης.  Μήπως γνωρίζατε είτε εσείς είτε κάποιο άλλο μέλος 
του νοικοκυριού σας για αυτές τις υπηρεσίες; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

[ΕΑΝ Ζ108=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 



- 274 - 

 

Ζ109. Μήπως εσείς ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας έχετε έρθει σε επαφή με 
κάποιο εξειδικευμένο οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων μετά από το 
συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι   

 

[ΕΑΝ Ζ109=2, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ110. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες κάποιου εξειδικευμένου οργανωμένου φορέα που παρέχει 
βοήθεια στα θύματα εγκληματικών πράξεων, θα ήταν χρήσιμες σε εσάς, ή σε κάποιο 
άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, μετά από αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

 

[ΕΑΝ Ζ108=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ111. Από πού πήρατε πληροφορίες για τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 [ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

 1  Αστυνομία 

 2  Ιατρικό Κέντρο 

3  Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

4  Διαδίκτυο 

 5  Φίλους 

 6  Ενημερωτικό φυλλάδιο ή ανακοίνωση του οργανωμένου φορέα  

7  Από κάπου αλλού; Δηλώστε: ______________ 

 

[ΕΑΝ Ζ109=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ112. Αναλογιζόμενος/η την επαφή που είχατε με τον οργανωμένο φορέα παροχής 
στήριξης θυμάτων, ποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή 
στήριξης παρείχαν σε εσάς ή σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2   Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής 
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

  8  Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

ΕΑΝ Ζ109=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 

Ζ113. Αναλογιζόμενος/η την επαφή σας με τον οργανωμένο φορέα παροχής στήριξης 
θυμάτων, υπήρξε κάποιο είδος πληροφόρησης, συμβουλευτικής αγωγής ή στήριξης της 
οποίας δεν τύχατε εσείς ή τα μέλη του νοικοκυριού σας;  

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

   0   Καμία 

 1   Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια/ πρόληψη εγκληματικών πράξεων  

2 Πρακτική βοήθεια (π.χ. συμπλήρωση εντύπων για διεκδίκηση ασφαλιστικής  
αποζημίωσης ή για διεκδίκηση αποζημίωσης εγκληματικής υπαιτιότητας) 

 3   Κάποιον για να μιλήσω, για στήριξη 

 4   Προστασία από περαιτέρω θυματοποίηση 

 5   Βοήθεια στο να καταγγείλω το συμβάν στην Αστυνομία 

 6   Βοήθεια στο να πάω στο Δικαστήριο 

 7   Βοήθεια στο να έρθω σε επαφή με άλλες αρχές (π.χ. με άλλους κοινωνικούς φορείς) 

 8   Κάτι άλλο; Δηλώστε:  _________________ 

 

 

ΕΑΝ Ζ109=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 
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Ζ114. Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η ήσασταν με την επαφή που 
είχατε με τον οργανωμένο φορέα στήριξης θυμάτων; 

 1  Πολύ ικανοποιημένος/η  

2  Αρκετά ικανοποιημένος/η  

3  Ούτε ικανοποιημένος/η ούτε δυσαρεστημένος/η 

4  Κάπως δυσαρεστημένος/η  

5  Πολύ δυσαρεστημένος/η 

 

Τέλος, θα σας υποβάλουμε μερικές ερωτήσεις για την περίοδο της ζωής σας 

 Ζ115. Κατά την παιδική σας ηλικία (πριν τα 15α σας γενέθλια), άσκησε κανείς σωματική βία 
εναντίον σας; 

πριν από τα 15  
σας χρόνια.  

[ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ: ] 

1   Πατέρας (ή πατριός)  

2   Μητέρα (ή μητριά) 

3   Αδελφός 

4   Αδελφή 

5   Κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας 

Ποιο; ______________________________ 

6   Συγγενής, γνωστός/ή, φίλος/η  

7   Το αγόρι ή το κορίτσι σας 

8   Δάσκαλος, καθηγητής ή κάποιος άλλος από το χώρο του σχολείου 

9   Κάποιος άγνωστος 

10 Κανείς 

 

Ζ116.  Πριν από τα 15α σας γενέθλια:  

[ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ: ] 

1  Σας είχε κανείς συμπεριφερθεί με τρόπο που να νιώσατε ότι απειληθήκατε σεξουαλικά  

2  Είχε κανείς επιχειρήσει να σας αναγκάσει να έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της  

3  Σας είχε αναγκάσει κανείς να έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του/της 

4  Κανένα από τα πιο πάνω 

  

[ΕΑΝ Ζ116=1-3, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ117. Ποιος υπήρξε σεξουαλικά βίαιος εναντίον σας ή σας απείλησε ότι θα ασκούσε 
σεξουαλική βία 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΑΝ 
ΙΣΧΥΟΥΝ: 

πριν από τα 15α σας γενέθλια; 

1   Πατέρας (ή πατριός)  

2   Μητέρα (ή μητριά) 

3   Αδελφός 

4   Αδελφή 

5   Κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας. 

Ποιο; ______________________________ 

6   Συγγενής, γνωστός/ή, φίλος/η  

7   Το αγόρι ή το κορίτσι σας 

8   Δάσκαλος, καθηγητής ή κάποιος άλλος από το χώρο του σχολείου 

9   Κάποιος άγνωστος 

10 Κανείς 

 

*** 

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις για σκοπούς 
ανάλυσης των αποτελεσμάτων.  

 

Ζ118. Ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, έστω κι αν δεν είστε ενεργό μέλος; 

 1  Ναι 

 2  Όχι 

  

[ΕΑΝ Ζ118=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

Ζ119. Σε ποια θρησκεία ανήκετε; 

 1    Χριστιανός Ορθόδοξος 

 2    Καθολικός 

3    Διαμαρτυρόμενος  

4    Σε κάποιο άλλο χριστιανικό δόγμα 

 5    Βουδιστής 



- 278 - 

 

 6    Ινδουιστής 

 7    Εβραίος 

 8    Μουσουλμάνος 

 9    Σιχ 

 10  Κάποια άλλη. Δηλώστε: _________ 

 11  Σε καμία  

 

Ζ120. Πόσο συχνά πηγαίνετε στην εκκλησία ή συμμετέχετε σε εκδηλώσεις κάποιου 
εκκλησιάσματος ή θρησκευτικής ενορίας/κοινότητας; 

 

 1  Κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά 

 2  Λιγότερο συχνά από μια φορά τη βδομάδα, αλλά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα 

 3  Μία ή δύο φορές το χρόνο 

 4  Λιγότερο συχνά από μία φορά το χρόνο 

 

Ζ121. Θεωρείτε ότι ανήκετε σε κάποια συγκεκριμένη μειονότητα, για παράδειγμα 
θρησκευτική, εθνική, φυλετική, ή σε κάποια άλλη μειονότητα λόγω των σεξουαλικών 
σας πεποιθήσεων; 

 1  Ναι 

 2  Όχι  

 

[ΕΑΝ Ζ121=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 

 

Ζ122. Σε ποια μειονότητα; 

[ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] 

1  Θρησκευτική  

2  Εθνική  

3  Φυλετική  

4  Σε κάποια άλλη μειονότητα λόγω σεξουαλικών πεποιθήσεων  

5  Δεν επιθυμώ να το δηλώσω 

 

[ΕΑΝ Ζ121=1, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:] 
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Ζ123.  Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να υποστείτε σωματική επίθεση εξαιτίας του 
χρώματος του δέρματος σας, της εθνικής σας καταγωγής, της θρησκείας σας, ή των 
σεξουαλικών σας πεποιθήσεων; 

 

1  Με ανησυχεί πολύ  

2  Με ανησυχεί κάπως 

3  Δεν με ανησυχεί πολύ  

4  Δεν με ανησυχεί καθόλου 

 

 

Ζ124. Τέλος, παρακαλώ γράψετε τυχόν σχόλια που έχετε, στα οποία θα θέλατε να 
επιστήσετε την προσοχή μας. 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 


	A12 Ποια είναι η κύρια ασχολία σας στο παρόν στάδιο; Συγκεκριμένα, την περασμένη βδομάδα, ήσασταν:
	ΕΑΝ A12 =1 – 3 Ή 10, ΡΩΤΗΣΤΕ:
	A13  Ποιο είναι το επάγγελμα σας;
	ΕΑΝ A12 =4 Η 6 – 7  ΡΩΤΗΣΤΕ:
	A14  Ποιο ήταν το τελευταίο σας επάγγελμα;
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