
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν εσείς, ως γονιός, πιστεύετε ότι η 

εμπλοκή του παιδιού σας με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης (αστυνομία, επιμελητές 

ανηλίκων, εισαγγελέας, δικαστής, αναμορφωτικά – θεραπευτικά μέτρα) τον/την 

κινητοποιεί για απεξάρτηση. 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι εθελοντική 

και οι απαντήσεις σας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ερευνητικής 

δραστηριότητας, θα αξιοποιηθούν με τρόπο που εξασφαλίζει το απόρρητο, την 

εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει) 

 

ΦΥΛΟ: 

1. Άντρας 2. Γυναίκα 

 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 

1. Ελληνική 2. Άλλο 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

1. Δεν έχω πάει στο σχολείο / Λίγες τάξεις Δημοτικού 

2. Απόφοιτος-η Δημοτικού / Λίγες τάξεις Γυμνασίου 

3. Απόφοιτος-η Γυμνασίου / Λίγες τάξεις Λυκείου 

4. Απόφοιτος-η Λυκείου / Ημιτελείς σπουδές στην Ανώτερη –Ανώτατη εκπαίδευση 

5. Ανώτερες – Ανώτατες σπουδές 

6. Μεταπτυχιακές σπουδές 

7. Άλλο (παρακαλώ σημειώστε) ………………................………………………………………. 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

1. Άγαμος –η 2. Έγγαμος-η / ή σε συμβίωση 

3. Χήρος – α 3. Διαζευγμένος – η 

5. Άλλο (παρακαλώ σημειώστε) …………………......................………………………………. 

 



Στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της έρευνας η άποψή σας είναι πολύτιμη και θα 

ήθελα να διαβάσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις που ακολουθούν και να απαντήσετε σε ποιο 

βαθμό αυτές περιγράφουν δικές σας σκέψεις και απόψεις. 

Παρακαλώ σημειώστε με ένα «✓» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας 

σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα. 

 

              (1)                             (2)                           (3)                              (4)                      (5)                  

       Διαφωνώ                   Διαφωνώ              Δεν διαφωνώ                Συμφωνώ            Συμφωνώ 

        Πλήρως                                                Ούτε συμφωνώ                                            Πλήρως  

 

1.  Θεωρώ ότι αν σταματήσει η αστυνομία το παιδί μου και του/της 

κάνουν έλεγχο για κατοχή ναρκωτικών, θα συνειδητοποιήσει ότι η 

χρήση ουσιών είναι σοβαρό πρόβλημα στη ζωή του/της. 

1 2 3 4 5

 

2.  Είμαι σίγουρος ότι αν συλλάβουν τον γιο/την κόρη μου, θα 

κινητοποιηθεί να αναζητήσει θεραπεία απεξάρτησης. 

1 2 3 4 5

 

3.  Η παραμονή στο αστυνομικό τμήμα, μετά τη σύλληψη, είναι λόγος 

για να αποφασίσει ο γιος/η κόρη μου να ζητήσει βοήθεια για 

απεξάρτηση. 

1 2 3 4 5

 

4.  Η ενημέρωση από την αστυνομία ότι ο γιος/η κόρη μου συνελήφθη 

για χρήση ουσιών, θα προβληματίσει το παιδί μου και θα τον/την 

κάνει να απομακρυνθεί από τη χρήση.  

1 2 3 4 5

 

5.  Πιστεύω ότι η επαφή με τον Εισαγγελέα ανηλίκων και η καθοδήγηση 

που θα δώσει στον γιο/κόρη μου, είναι καθοριστική για την απόφασή 

του/της να εγκαταλείψει τη χρήση ουσιών. 

1 2 3 4 5

 

6.  Θεωρώ ότι η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης του 

γιου/της κόρης μου, από Επιμελητές ανηλίκων, διαμορφώνει κίνητρα 

για αλλαγή στη ζωή του παιδιού μου. 

1 2 3 4 5

 

7.  Πιστεύω ότι η διαδικασία της δίκης είναι λόγος για να αναζητήσει ο 

γιος/η κόρη μου θεραπεία απεξάρτησης. 

1 2 3 4 5

 

8.  Η εφαρμογή του νόμου και η επιβολή μέτρων, από τον Δικαστή 

ανηλίκων, επηρεάζει καθοριστικά την απόφαση του γιου/της κόρης 

μου για διακοπή της χρήσης. 

1 2 3 4 5

 

9.  Ο Δικαστής ή ο Εισαγγελέας ανηλίκων, πρέπει να είναι αυστηρός στην 

απόφαση που θα πάρει για το παιδί μου, γιατί μόνο έτσι θα 

κινητοποιηθεί ο γιος/η κόρη μου να σταματήσει τη χρήση. 

1 2 3 4 5

 



 

              (1)                             (2)                           (3)                              (4)                      (5)                              

       Διαφωνώ                   Διαφωνώ              Δεν διαφωνώ                Συμφωνώ            Συμφωνώ 

        Πλήρως                                                Ούτε συμφωνώ                                            Πλήρως  

 

10.  Θεωρώ ότι ο Δικαστής ή ο Εισαγγελέας ανηλίκων, πρέπει να είναι 

επιεικής με το παιδί μου, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβει ο γιος/η κόρη 

μου ότι χρειάζεται βοήθεια για να κόψει τη χρήση. 

1 2 3 4 5

 

11.  Πιστεύω ότι η εξατομικευμένη παρέμβαση (διερευνώντας την 

προσωπικότητα του κάθε ανήλικου, τους λόγους που κάνει χρήση, το 

οικογενειακό περιβάλλον) από τα δικαστήρια, μπορεί να βοηθήσει 

τον γιο/την κόρη μου για να κάνει θεραπεία απεξάρτησης. 

1 2 3 4 5

 

12.  Για να σταματήσει τη χρήση ο γιος/η κόρη μου, χρειάζεται να του/της 

επιβληθούν μέτρα που αφορούν τη διαχείριση του ελεύθερου 

χρόνου (π.χ. δραστηριότητες). 

1 2 3 4 5

 

13.  Είμαι σίγουρος ότι ο γιος/η κόρη μου θα κινητοποιηθεί για 

απεξάρτηση, αν του/της τεθούν συγκεκριμένα όρια (π.χ. ωράριο 

επιστροφής στο σπίτι, απαγορεύσεις για συγκεκριμένες τοποθεσίες) 

από τις δικαστικές αρχές. 

1 2 3 4 5

 

14.  Ο γιος /η κόρη μου θα απομακρυνόταν από τη χρήση, εάν του 

δινόντουσαν επαγγελματικά εφόδια ως μέτρο από τις δικαστικές 

αρχές. 

1 2 3 4 5

 

15.  Η πραγματογνωμοσύνη (διάγνωση) από ειδικούς για το αν το παιδί 

μου είναι εξαρτημένος ή όχι από τα ναρκωτικά, βοηθάει στο να 

αναγνωρίσει ο γιος/η κόρη μου το πρόβλημα που έχει με τη χρήση 

ουσιών. 

1 2 3 4 5

 

16.  Πιστεύω ότι τα μέτρα που στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση - 

διαμόρφωση του χαρακτήρα, θα βοηθήσουν τον γιο/την κόρη μου να 

σταματήσει τη χρήση. 

1 2 3 4 5

 

17.  Η ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου σε προστατευτικές εταιρείες 

ή σε ιδρύματα ανηλίκων, είναι βασικός λόγος για να διακόψει τη 

χρήση ο γιος/η κόρη μου. 

 

1 2 3 4 5

 

 

 

 



 

              (1)                             (2)                           (3)                              (4)                      (5)                              

       Διαφωνώ                   Διαφωνώ              Δεν διαφωνώ                Συμφωνώ            Συμφωνώ 

        Πλήρως                                                Ούτε συμφωνώ                                            Πλήρως 

 

18.  Είμαι σίγουρος ότι η παραπομπή για παρακολούθηση 

Συμβουλευτικού Προγράμματος απεξάρτησης από τον ανήλικο, θα 

τον/τη βοηθήσει να κόψει τη χρήση ουσιών. 

1 2 3 4 5

 

19.  Πιστεύω ότι η παραπομπή του παιδιού μου σε κλειστό Θεραπευτικό 

ή άλλο κατάστημα, θα κινητοποιήσει το παιδί μου να απεξαρτηθεί. 

1 2 3 4 5

 

 

 


