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ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Σήμερα, όταν ένα ζευγάρι με παιδιά χωρίζει, ισχύει ο θεσμός της αποκλειστικής επιμέλειας, δηλαδή
αναλαμβάνει την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών και αποφασίζει για τον τόπο κατοικίας τους, την
εκπαίδευσή τους κλπ ο ένας μόνο γονέας. Ο άλλος, βλέπει τα παιδιά συνήθως δύο σαββατοκύριακα το
μήνα και δεν έχει ουσιαστικό λόγο στην ανατροφή τους. Αυτή την εποχή εξετάζεται η αναμόρφωση
του Οικογενειακού Δικαίου. Ποια είναι η δική σας στάση σχετικά με την αναμόρφωσή του προς
την κατεύθυνση της συνεπιμέλειας, δηλαδή το να διασφαλίζεται ότι οι 2 γονείς θα είναι νομικά ίσοι
απέναντι στα παιδιά τους μετά από ένα διαζύγιο και να μοιράζονται από κοινού τις αποφάσεις, τις
υποχρεώσεις και το μεγάλωμα του παιδιού;
o Πολύ Θετική
o Θετική
o Ουδέτερη
o Αρνητική
o Πολύ Αρνητική
2. Και ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση των Ελλήνων γενικά σε σχέση με την αναμόρφωση του
Δικαίου προς την κατεύθυνση της κοινής επιμέλειας και κοινής ανατροφής μετά από ένα διαζύγιο;
o Πολύ Θετική
o Θετική
o Ουδέτερη
o Αρνητική
o Πολύ Αρνητική
3. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική σας επιλογή, η θέση ενός
πολιτικού ή ενός κόμματος στα θέματα γονικής επιμέλειας;
o Πολύ
o Αρκετά
o Ελάχιστα
o Καθόλου
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4. Και σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι Έλληνες μπορεί να επηρεαστούν στις επιλογές που θα κάνουν ως
προς κάποιο κόμμα ή πολιτικό πρόσωπο με βάση τις θέσεις που παίρνουν αυτοί στα θέματα κοινής
γονικής επιμέλειας και ανατροφής;
o Πολύ
o Αρκετά
o Ελάχιστα
o Καθόλου
5. Εξαιρώντας τον εαυτό σας, υπάρχει κάποιος στον στενό οικογενειακό σας κύκλο που να είναι
διαζευγμένος γονιός με ανήλικο/α παιδί/ά;
o Ναι
o Όχι
6. Πόσα άτομα από τον στενό κοινωνικό – οικογενειακό σας κύκλο θα επηρεάζονταν ως προς την
επιλογή τους όσον αφορά κάποιο κόμμα ή πολιτικό πρόσωπο ανάλογα με την έκβαση του θέματος της
γονικής ισότητας και της κοινής επιμέλειας ανήλικων παιδιών;
o 0-2 άτομα
o 3-5 άτομα
o 5-8 άτομα
o Άνω των 8 ατόμων
7. Θεωρείτε πώς η αδυναμία νομικής προστασίας των παιδιών χωρισμένων οικογενειών από
προηγούμενες κυβερνήσεις όσον αφορά τα θεσμικά τους δικαιώματα κόστισε στην επανεκλογή
συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων ή κομμάτων κατά το παρελθόν;
o Πολύ
o Αρκετά
o Ελάχιστα
o Καθόλου
Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Κλείνουμε με λίγες ακόμα ερωτήσεις που θα χρειαστούμε για την
ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων.
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