
 
 

Διαβούλευση για την πρόταση να επιστρέψουμε τις υπηρεσίες Homes for Haringey στον έλεγχο 

του Haringey Council [Δημοτική Αρχή του Χάρινγκεϊ] 

Δευτέρα 23 Αυγούστου – Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 

Το 2006, η Δημοτική αρχή του Χάρινγκεϊ ίδρυσε τον οργανισμό Homes for Haringey, ένα Μη 

Κερδοσκοπικό Οργανισμό Διαχείρισης Στέγασης [Arms-Length Management Organisation (ALMO)], για 

τη διαχείριση και τη συντήρηση των 15.000 κατοικιών του δήμου και των σχεδόν 5.000 ακινήτων τα 

οποία ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Είμαστε περήφανοι για το έργο 

που έχει επιτελέσει ο οργανισμός Homes for Haringey τα τελευταία 15 χρόνια. Ωστόσο, καθώς η 

δημοτική αρχή έχει δεσμευτεί για την οικοδόμηση τουλάχιστον 3.000 νέων κατοικιών μέχρι το 

2032, πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συμβουλευτούμε τους πολίτες για την 

επαναφορά των στεγαστικών υπηρεσιών υπό την άμεση διαχείριση του συμβουλίου. 

Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης κατοικιών με 

την άμεση παράδοση νέων κατοικιών. Θέλουμε επίσης να συντονίσουμε τις στεγαστικές υπηρεσίες  

με άλλες δημοτικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής για να καλύψουμε τις ανάγκες των κατοίκων με 

καλύτερο τρόπο. Πολλές υπηρεσίες έχουν ήδη ενσωματωθεί για λόγους διαύγειας και 

απλούστευσης διαδικασιών ώστε τα προβλήματα των κατοίκων να επιλύονται γρήγορα και εύκολα.  

Η πρότασή μας να επαναφέρουμε τις υπηρεσίες Homes for Haringey στον έλεγχο της δημοτικής 

αρχής στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: λογοδοσία, συντονισμός υπηρεσιών, καλύτερη 

σχέση ποιότητας/τιμής και βελτίωση των υπηρεσιών. Περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται 

παρακάτω στο παρόν φυλλάδιο. Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να ακούσουμε τα 

σχόλιά σας πριν προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές. 

Τον Ιούλιο του 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο του Χάρινγκεϊ αποφάσισε να συμβουλευτεί τους 

κατοίκους για αυτήν την προτεινόμενη αλλαγή στη διαχείριση των κατοικιών. Αντίγραφο της 

πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662.  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ  

• Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο και ταχυδρομώντας το δωρεάν με τον εσωκλειόμενο 

φάκελο. 

• Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.haringey.gov.uk/hfh-

proposal  

• Στέλνοντας μας τις παρατηρήσεις σας μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου στην διεύθυνση: 

hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Λέγοντας την γνώμη σας σε μία από τις διαδικτυακές εκδηλώσεις μας που θα διεξαχθούν την 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πως να συμμετέχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Αν χρειάζεστε πρόσβαση στο διαθέσιμο υλικό σε διαφορετική μορφή ή γλώσσα, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την ομάδα μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου στην διεύθυνση: 

hfhproposal@haringey.gov.uk   
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Όλα τα σχόλια θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ως την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021. 

Οι Στόχοι μας και η πρότασή μας 

Η Δημοτική Αρχή του Χάρινγκεϊ  προτείνει να τερματιστεί η συμφωνία διαχείρισης με το Homes for 

Haringey και να τεθούν ξανά οι υπηρεσίες στέγασης υπό τον άμεσο έλεγχο του δήμου. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι: 

• Η δημοτική αρχή θα παραμείνει ιδιοκτήτης των κατοικιών. 

• Θα συνεχίσετε να πληρώνετε ενοίκιο ή κοινόχρηστα όπως και τώρα. 

• Το προσωπικό που διαχειρίζεται και συντηρεί την κατοικία σας και σας παρέχει 

υποστήριξη θα παραμείνει το ίδιο.  

• Η δημοτική αρχή θα ανταποκρίνεται απευθείας σε αιτήματα παροχής υπηρεσιών και θα 

επιλύει τυχόν παράπονα. 

• Το προσωπικό των υπηρεσιών στέγασης θα συνεργάζεται πιο στενά με το υπόλοιπο  

προσωπικό του δήμου. 

Προτείνουμε αυτήν την αλλαγή για τέσσερις βασικούς λόγους: 

1. Λογοδοσία 

Η δημοτική αρχή αποτελεί τον νόμιμο εκμισθωτή για πάνω από 20.000 ενοικιαστές και μισθωτές. 

Μετά από την τραγωδία του Grenfell Tower, το ζήτημα των νομικών ευθυνών μας είναι στο 

επίκεντρο αλλαγών, με τους νέους κανόνες για την ασφάλεια των κτιρίων να καθιστούν την 

δημοτική αρχή «υπεύθυνο φορέα». Οι αυστηρότερες ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες στέγασης 

επαναφέρουν τους ελέγχους των ιδιοκτησιών του δήμου στην Ρυθμιστική Αρχή για την Κοινωνική 

Στέγαση [Regulator for Social Housing]. Η δημοτική αρχή λαμβάνει αυτήν την εξέλιξη πολύ σοβαρά 

υπόψη και για αυτό το λόγο θέλουμε να αναλάβουμε την άμεση ευθύνη για τη διαχείριση των 

κατοικιών σας. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η υπηρεσία διαθέτει επαρκείς πόρους και ικανή 

διαχείριση, με σαφείς διαδικασίες αναφοράς που κατευθύνονται μέσω ανώτερων διευθυντικών 

στελεχών στους αιρετούς πολιτικούς του δήμου. 

Η Δημοτική Αρχή του Χάρινγκεϊ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον ρόλο της ως ιδιοκτήτης κατοικιών και 

θέλουμε να αποδείξουμε τη αφοσίωση και υπευθυνότητά μας απέναντι στους κατοίκους μας 

αναλαμβάνοντας ξανά τον άμεσο έλεγχο του δυναμικού των ακινήτων μας που διατίθενται ως 

κατοικίες. Ένα σημαντικό μέρος αυτού θα είναι να δώσουμε στους κατοίκους μία ισχυρότερη φωνή 

για τον τρόπο διαχείρισης και συντήρησης των κατοικιών τους. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους 

κατοίκους για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους για να εκφράσετε τη γνώμη 

σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα άμεσου διαλόγου με το προσωπικό του δήμου και τους αιρετούς 

πολιτικούς. Αυτή η κατεύθυνση ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή 

συμπεριλαμβάνει και εμπλέκει τις κοινότητες σε ολόκληρη την περιφέρεια του δήμου, έτσι ώστε να 

έχουν μια πραγματική συμβολή στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών. 

2. Συντονισμός υπηρεσιών 

Η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει την ανάκτηση του ελέγχου των υπηρεσιών ως μια ευκαιρία να 

συντονίσουμε τη στέγαση με άλλες υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι κάτοικοί μας στην 

καθημερινή τους ζωή. 



 
Για παράδειγμα, μία ασφαλής κατοικία μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι οικογένειες και οι ευάλωτοι 

ενήλικες λαμβάνουν τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειάζονται. Το προσωπικό των 

υπηρεσιών στέγασης μπορεί ανταποκριθούν πρώτοι στην ανάγκη σωστής υποστήριξης σε άτομα 

που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ή αντικοινωνική συμπεριφορά και στη συνέχεια να 

εξασφαλίσουν γρήγορα την παροχή της κατάλληλης βοήθειας και υποστήριξης. Πιθανότατα 

μπορείτε να σκεφτείτε άλλα παραδείγματα όπου μια συνδυασμένη ανταπόκριση από τις υπηρεσίες 

στέγασης και άλλες υπηρεσίες θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Ερευνούμε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, όπως: 

• Παροχή βοήθειας σε οικογένειες και άτομα που ζουν μόνα τους όταν απειλούνται να 

μείνουν χωρίς στέγη. 

• Αντιμετώπιση εγκληματικότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα συγκροτήματα 

κατοικιών του δήμου. 

• Συντήρηση της καθαριότητας, συλλογή σκουπιδιών, κούρεμα γρασιδιού, διαχείριση χώρων 

παιχνιδιού στα συγκροτήματα κατοικιών. 

• Πραγματοποίηση εργασιών επισκευής, βελτίωσης και συντήρησης των κτιρίων με 

ασφάλεια. 

• Διαβούλευση με τους κατοίκους και συμμετοχικές διαδικασίες. 

 

3. Σχέση ποιότητας και τιμής  

Η λειτουργία ξεχωριστού οργανισμού για τη διαχείριση των κατοικιών μπορεί να σημαίνει επιπλέον 

κόστος. Για παράδειγμα, δημιουργείται η ανάγκη να υπάρχουν ξεχωριστές ομάδες για τους τομείς 

της πληροφορικής ή του ανθρώπινου δυναμικού όπως και η ανάγκη να διατηρείται ομάδα 

προσωπικού στο δήμο που παρακολουθεί τι κάνει ο οργανισμός Homes for Haringey.  Ο 

συντονισμός των υπηρεσιών στέγασης με άλλες υπηρεσίες του δήμου θα μας βοηθήσει να 

απαλλαχτούμε από τις περιπτώσεις επικάλυψης αρμοδιοτήτων και θα εξοικονομήσει χρόνο, 

προσπάθεια και ενέργεια. Πιστεύουμε ότι η παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο το δήμο μπορεί να 

είναι πιο αποτελεσματική και να απελευθερώσει κεφάλαια για τη βελτίωση των κατοικιών σας και 

των συγκροτημάτων στέγασης. 

 

4. Βελτίωση υπηρεσιών 

Η δημοτική αρχή στοχεύει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων τα οποία επιτυγχάνονται για τους 

κατοίκους τόσο από τις στεγαστικές όσο και από άλλες υπηρεσίες, παρέχοντας πιο αποτελεσματική 

υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας και κοινότητας. Η επαναφορά των υπηρεσιών Homes 

for Haringey στο δήμο θα συνδυάσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες με το πώς 

μεταμορφώνουμε τον οργανισμό μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας καλύτερα τη νέα 

τεχνολογία και παρέχοντας υποστήριξη στο προσωπικό μας ώστε να εργάζεται με νέους τρόπους. 

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της φωνής των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σας 

στον κοινό σχεδιασμό των υπηρεσιών στέγασης, θα οδηγήσει σε αύξηση της ικανοποίησης των 

χρηστών των υπηρεσιών. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για να σας πούμε περισσότερα 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε καθώς προχωράμε στην ανάπτυξη 

νέων διαδικασιών συμμετοχής των κατοίκων στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. 



 
---- 

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης  

Τα στοιχεία σας και οι απόψεις σας σχετικά με τις προτάσεις για την επαναφορά των υπηρεσιών 

του Homes for Haringey υπό τον άμεσο έλεγχο της Δημοτικής Αρχής του Χάρινγκεϊ 

• Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο και ταχυδρομώντας το δωρεάν χρησιμοποιώντας τον 

εσωκλειόμενο φάκελο. 

• Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.haringey.gov.uk/hfh-

proposal  

• Στέλνοντας μας τις παρατηρήσεις σας μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου στην διεύθυνση: 

hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Λέγοντας την γνώμη σας σε μία από τις διαδικτυακές εκδηλώσεις μας που θα διεξαχθούν την 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πως να συμμετέχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Αν χρειάζεστε πρόσβαση στο διαθέσιμο υλικό σε διαφορετική μορφή ή γλώσσα, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την ομάδα μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου στην διεύθυνση: 

hfhproposal@haringey.gov.uk  ή τηλεφωνήστε στο xxxxx xxxxxxx 

Όλα τα σχόλια θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ως την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021. 

 

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ 

Σχετικά με εσάς 

Το Ονοματεπώνυμό σας 

Η Διεύθυνσή σας 

Είστε: 

- Council secure tenant [εξασφαλισμένος μισθωτής του δήμου] 

- Resident leaseholder [μισθωτής κάτοικος] 

- Non-resident leaseholder [μη-κάτοικος μισθωτής] 

- Non secure council tenant [μη εξασφαλισμένος μισθωτής του δήμου] 

- Άλλο (διευκρινίστε) 

Λογοδοσία 

1. Συμφωνείτε ότι η ανάκτηση άμεσου ελέγχου των υπηρεσιών στέγασης από το δήμο 

εξασφαλίζει ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι περισσότερο υπόλογη απέναντι στους 

κατοίκους και θα τους δίνει ισχυρότερη φωνή; 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ  

Δεν ξέρω  

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk
http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk


 
Διαφωνώ  

Διαφωνώ απόλυτα 

Παρακαλούμε εξηγήστε τους λόγους ή προσθέστε οποιαδήποτε άλλα σχόλια παρακάτω 

 
 
 
 

 

Συντονισμός υπηρεσιών 

2. Συμφωνείτε ότι η επαναφορά της διαχείρισης των υπηρεσιών στέγασης στο Δήμο θα μας 

βοηθήσει να καλύψουμε τις ανάγκες των κατοίκων με πιο συντονισμένο τρόπο; 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ  

Δεν ξέρω  

Διαφωνώ  

Διαφωνώ απόλυτα 

Παρακαλούμε εξηγήστε τους λόγους ή προσθέστε οποιαδήποτε άλλα σχόλια παρακάτω 

 
 
 
 

 

Σχέση ποιότητας και τιμής  

3. Συμφωνείτε ότι παροχή των υπηρεσιών στέγασης από τον ίδιο τον δήμο θα επιφέρει 

καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής;  

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ  

Δεν ξέρω  

Διαφωνώ  

Διαφωνώ απόλυτα 

Παρακαλούμε εξηγήστε τους λόγους ή προσθέστε οποιαδήποτε άλλα σχόλια παρακάτω 

 
 
 
 



 
 

Βελτίωση υπηρεσιών 

4. Συμφωνείτε ότι η ενσωμάτωση των υπηρεσιών στέγασης με άλλες υπηρεσίες του Δήμου 

θα βοηθήσει στην βελτίωση των υπηρεσιών και στην επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσμάτων για τους κατοίκους;  

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ  

Δεν ξέρω  

Διαφωνώ  

Διαφωνώ απόλυτα 

Παρακαλούμε εξηγήστε τους λόγους ή προσθέστε οποιαδήποτε άλλα σχόλια παρακάτω 

 
 
 
 

 

Το μέλλον των υπηρεσιών στέγασης 

Ερώτηση Πέντε 

Συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες στέγασης, οι οποίες επί του παρόντος παρέχονται από τον 

οργανισμό Homes for Haringey, πρέπει να επιστραφούν στον άμεσο έλεγχο της Δημοτικής Αρχής;  

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ  

Δεν ξέρω  

Διαφωνώ  

Διαφωνώ απόλυτα 

Παρακαλούμε εξηγήστε τους λόγους ή προσθέστε οποιαδήποτε άλλα σχόλια παρακάτω 

 
 
 
 

 

Συνεχιζόμενη συμμετοχή στον καθορισμό του μέλλοντος των υπηρεσιών στέγασης 

Ερώτηση Έξι 



 
Θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το πως θα μπορούσατε να συμμετέχετε και να 

βοηθήσετε στο σχεδιασμό και στην από κοινού επίτευξη μελλοντικών βελτιώσεων στις υπηρεσίες 

στέγασης;  

Ναι – θέλω περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορώ να συμμετέχω  

Όχι – δεν ενδιαφέρομαι να συμμετέχω περισσότερο σε αυτό το στάδιο 

 

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη για να συμμετέχετε ή αν έχετε οποιαδήποτε 

άλλη παρατήρηση, παρακαλούμε εξηγήστε παρακάτω  

 

 
 
 
 

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Αριθμός τηλεφώνου 

 

Έντυ ο Παρακολούθησης Στοιχείων Ισότητας 

Ο όρος Παρακολούθηση Στοιχείων Ισότητας αναφέρεται στην ρακτική συλλογής, α οθήκευσης 

και ανάλυσης δεδο ένων σχετικά ε τα ροστατευ ένα χαρακτηριστικά» των κατοίκων του 

Δή ου και των χρηστών υ ηρεσιών, ε σκο ό τη έτρηση της α όδοσης και της 

α οτελεσ ατικότητάς του ως ρος τα θέ ατα ισότητας. Σύ φωνα ε το Equality Act 2010 [ ερί 

Ισότητας νό ος του 2010], τα χαρακτηριστικά αυτά εριλα βάνουν: ηλικία, ανα ηρία, 

ε ανα ροσδιορισ ός φύλου, γά ος και σύ φωνο συ βίωσης, εγκυ οσύνη και ητρότητα, φυλή 

ή εθνότητα, θρησκεία ή δόγ α, φύλο και σεξουαλικός ροσανατολισ ός. Αν και η νο οθεσία δεν 

αναφέρεται ρητώς στην κοινωνικοοικονο ική κατάσταση ως ροστατευό ενο χαρακτηριστικό, στο 

Χάρινγκεϊ αναγνωρίζου ε τις βαθιές και εκτετα ένες ε ι τώσεις του χα ηλού εισοδή ατος και 

δεσ ευτήκα ε να συ εριλάβου ε την κοινωνικοοικονο ική κατάσταση ως ροστατευό ενο 

χαρακτηριστικό σε το ικό ε ί εδο. 

Η συλλογή, ανάλυση και χρήση ληροφοριών για την ισότητα βοηθά να κατανοήσου ε ώς οι 

ολιτικές και οι δραστηριότητές ας ε ηρεάζουν διάφορα τ ή ατα των κοινοτήτων ας και να 

εντο ίσου ε τυχόν ανισότητες ου χρειάζεται να αντι ετω ιστούν. Θα ή ασταν ευγνώ ονες εάν 

ορείτε να συ ληρώσετε και να ας ε ιστρέψετε το αρόν έντυ ο. Τηρού ε όρους α όλυτης 

ε ιστευτικότητας για τις ληροφορίες ου αρέχονται σε αυτό το έντυ ο και τις 

χρησι ο οιού ε όνο για τους σκο ούς ου αναφέρονται αρα άνω. 

1. Ηλικία Ε ιλέξτε ία ηλικιακή ο άδα 

Κάτω των 16 



 
17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

75+ 

Προτι ώ να ην ω  

 

2. Πως εριγράφεται καλύτερα το φύλο σας; Ε ιλέξτε ία α ό τις α αντήσεις ου εριγράφει 

καλύτερα το φύλο σας: 

Άρρεν  

Θήλυ 

Χρησι ο οιώ άλλο όρο _____________ (διευκρινίστε) 

Προτι ώ να ην ω  

 

3. Θεωρείτε τον εαυτό σας τρανς; (ο όρος τρανς είναι ένας γενικός όρος ου χρησι ο οιείται 

για να εριγράψει άτο α των ο οίων το φύλο δεν είναι το ίδιο ή δεν συ βαδίζει ε το 

φύλο ου τους α οδόθηκε κατά τη γέννηση). Ε ιλέξτε ία α άντηση 

Ναι 

Όχι 

Προτι ώ να ην ω 

 

4. Ανα ηρία Βάσει του Equality Act 2010, ένα άτο ο θεωρείται ότι έχει ανα ηρία εάν έχει ία 

σω ατική ή ψυχική βλάβη η ο οία έχει ουσιαστική και ακρο ρόθεσ η αρνητική ε ίδραση 

στην ικανότητά του να εκτελεί συνήθεις καθη ερινές δραστηριότητες. 

 

4α. Είστε άτο ο ε ανα ηρία; Ε ιλέξτε ία α άντηση 

Ναι 

Όχι 

Προτι ώ να ην ω 

 

4β. Εάν είστε άτο ο ε ανα ηρία, αναφέρετε σε οια α ό τις ακόλουθες ο άδες ανήκετε. 

Μ ορείτε να ε ιλέξετε ερισσότερες α ό ία α αντήσεις: 



 
Βλάβη όρασης 

Σω ατική βλάβη 

Κωφός/-ή / Χρήστης της Βρετανικής νοη ατικής γλώσσας 

Βλάβη ακοής 

Ψυχική υγεία / θέ ατα ψυχικής κατα όνησης αθησιακές δυσκολίες / νευρο οικιλότητα 

Μακροχρόνιο ρόβλη α υγείας / κρυφή ανα ηρία 

Παρακαλού ε διευκρινίστε  

Προτι ώ να ην ω 

 

5. Εθνότητα Ε ιλέξτε αυτό ου εριγράφει καλύτερα την εθνοτική σας ο άδα 

Ασιατική ή Ασιατική Βρετανική   

Μ αγκλαντές 

Κίνα 

Ινδία 

Πακιστάν 

Άλλη ασιατική καταγωγή (διευκρινίστε αρακάτω) 

  

Αραβική ή άλλη εθνοτική ο άδα 

Αραβική η Αραβική Βρετανική 

Άλλη εθνοτική ο άδα ( αρακαλού ε διευκρινίστε) __________________ 

 

Μαύρη ή Μαύρη Βρετανική  

Αφρική  

Καραϊβική 

Άλλη αύρη καταγωγή ( αρακαλού ε διευκρινίστε)  __________________ 

 

Μικτή 

Λευκή και Ασιατική  

Λευκή και Μαύρη Αφρικής  

Λευκή και Μαύρη Καραϊβικής 

Άλλη ικτή καταγωγή ( αρακαλού ε διευκρινίστε) __________________ 

 
Λευκή 

Βρετανική  

Ιρλανδική  

Αθιγγανική / Νο αδική 

Άλλη λευκή καταγωγή ( αρακαλού ε διευκρινίστε) __________________ 

 



 
Άλλη Λευκή 

Αθιγγανική ή Ιρλανδική Νο αδική 

Ρο ά 

Κουρδική 

Άλλη λευκή καταγωγή ( αρακαλού ε διευκρινίστε) __________________ 

 

Προτι ώ να αυτοκαθοριστώ: _______________________ 

Προτι ώ να ην ω  

 

6. Πως εριγράφεται καλύτερα ο σεξουαλικός σας ροσανατολισ ός; Ε ιλέξτε ία α άντηση 

Ετεροφυλόφιλος/-η 

Α φιφυλόφιλος/-η 

Ο οφυλόφιλος/-η 

Λεσβία 

Προτι ώ να ην ω 

Χρησι ο οιώ άλλο όρο: ( αρακαλού ε διευκρινίστε)_______________________ 

 

7. Θρησκεία Ποια είναι η θρησκεία σας; Παρακαλείστε ση ειώστε βάζοντας τικ ( ) στην 

κατάλληλη α άντηση  

Άθεος/-η 

Ινδουισ ός 

Ρασταφάρι 

Βουδισ ός 

Ιουδαϊσ ός  

Σιχ 

Χριστιανισ ός (συ εριλα βάνονται η Εκκλησία της Αγγλίας, η Καθολική Εκκλησία, ο  

Προτεσταντισ ός και όλα τα άλλα χριστιανικά δόγ ατα) 

Μουσουλ ανική Θρησκεία 

Προτι ώ να ην ω 

Προτι ώ να αυτοκαθοριστώ: ______________________ 

Κα ία Θρησκεία 

 

8. Εγκυ οσύνη και ητρότητα  Ε ιλέξτε ία α άντηση 



 
Είστε έγκυος? 

Ναι 

Όχι 

Προτι ώ να ην ω 

 

Γεννήσατε έσα στους τελευταίους 12 ήνες;   

Ναι 

Όχι 

Προτι ώ να ην ω 

 

9. Γά ος και Σύ φωνο Συ βίωσης Παρακαλού ε ε ιλέξτε αυτό ου εριγράφει καλύτερα την 

κατάσταση σας 

Άγα ος/-η 

Έγγα ος/-η 

Συ βίος/-α 

Σύ φωνο Συ βίωσης 

Χωρισ ένος/-η 

Διαζευγ ένος/-η 

Χήρος/-α  

Προτι ώ να ην ω 

 

10. Ποια γλώσσα ροτι άτε; Παρακαλού ε ε ιλέξτε αυτό ου εριγράφει καλύτερα τη γλώσσα 

της ροτί ησής σας 

 

Αλβανικά 

Αραβικά 

Βουλγαρικά 

Αγγλικά 

Γαλλικά 

Ελληνικά 

Κουρδικά 

Πολωνικά 



 
Πορτογαλικά 

Ρου ανικά 

Σο αλικά 

Ισ ανικά 

Τούρκικα 

Τούι 

Εβραϊκά 

Άλλη γλώσσα (διευκρινίστε): __________________________________ 

 

Ευχαριστού ε ου συ ληρώσατε και ας ε ιστρέψατε αυτό το έντυ ο. 

 


