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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα έκθεση είναι προϊόν του Ευρωπαϊκού προγράµµατος MIGHEALTHNET: 

Information network on good practice in health care for migrants and minorities1 (∆ίκτυο 

πληροφόρησης για καλές πρακτικές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε µετανάστες 

και µειονότητες στην Ευρώπη). 

Το πρόγραµµα συντονίζει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών µε περίοδο υλοποίησης από τον Μάϊο 2007 έως τον Απρίλιο 2009. Στο 

πρόγραµµα συµµετέχουν περισσότερα από 20 ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σε όλη την 

Ευρώπη.  

Το πρόγραµµα MIGHEALTHNET επιδιώκει να συµβάλλει στην ανάπτυξη καλών 

πρακτικών, προσφέροντας σε λειτουργούς υγείας, νοµοθέτες, ερευνητές, εκπροσώπους των 

µεταναστών εύκολη πρόσβαση σε ένα δυναµικό σύστηµα πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, 

δηµιουργήθηκαν δικτυακές διαδραστικές βάσεις δεδοµένων (wikis) σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες. Η 

ελληνική ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mighealth.net/el και 

περιέχει πληροφορίες για την περίθαλψη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την κατάσταση 

της υγείας των µεταναστών, των προσφύγων, των παλιννοστούντων και των οµογενών, των Ροµά, 

των θυµάτων trafficking, κ.α. Στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί βιβλιογραφία, εκθέσεις και 

αναφορές, πληροφορίες για τις δραστηριότητες οργανισµών και φορέων που ασχολούνται µε την 

υγεία των µεταναστών, παραδείγµατα καλών πρακτικών και άλλες γενικές πληροφορίες.   

Οι διαδραστικές αυτές ιστοσελίδες αναµένεται να αποτελέσουν κοινό τόπο συνάντησης 

όσων ασχολούνται ερευνητικά ή επαγγελµατικά µε την υγεία των µεταναστών. Με την ενεργό 

συµµετοχή των χρηστών της ιστοσελίδας επιδιώκεται να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα ο 

επιστηµονικός κλάδος της υγείας των µεταναστών και να ωφεληθούν όλοι όσοι ασχολούνται µε τη 

δηµόσια υγεία. 

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τη βιβλιογραφία και το πληροφοριακό υλικό που έχει 

συγκεντρωθεί στην ελληνική ιστοσελίδα και επικεντρώνεται στην οµάδα των µεταναστών, 

προσφύγων και αιτούντων ασύλων, ενώ δεν αναφέρεται στους Ροµά και τους Μουσουλµάνους της 

Θράκης. 

 

 

 

                                                 
1 http://www.mighealth.net 
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1. Μετανάστευση στην Ελλάδα µετά το 1989 

 

1.1. Αριθµοί 

 

Όπως και στην υπόλοιπη Νότια Ευρώπη, η εµπειρία της µετανάστευσης προς την Ελλάδα 

είναι σχετικά πρόσφατο φαινόµενο. Η µετανάστευση εντείνεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

µε εκτεταµένες «παράνοµες» αφίξεις, κυρίως από τη γειτονική Αλβανία. Η µεγάλη πλειονότητα 

των µεταναστών στην Ελλάδα παρέµεινε χωρίς χαρτιά έως την πρώτη διαδικασία νοµιµοποίησης 

του 1997-1998. Κατά τη δεκαετία του 1990, και ιδιαίτερα έως το 1997, το φαινόµενο της 

µετανάστευσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την κυκλική µετανάστευση, από τις γειτονικές 

χώρες της Βαλκανικής και κυρίως από την Αλβανία2. Κύρια χαρακτηριστηκά της µετανάστευσης 

την περίοδο εκείνη είναι ο άτυπος χαρακτήρας, η «προσωρινότητα», η απασχόληση στην 

«ανεπίσηµη» οικονοµία, και οι µαζικές απελάσεις3. Η εισροή µεταναστών συνεχίζεται κατά τη 

δεκαετία του 2000,  ενώ καθίσταται σαφές και από την παρατηρούµενη τάση για οικογενειακή 

επανένωση4, ότι πολλοί µετανάστες προτίθενται να παραµείνουν µακροχρόνια στην Ελλάδα5.  

Η απογραφή του 2001 παραµένει η πλέον πολύτιµη πηγή δεδοµένων για το µεταναστευτικό 

πληθυσµό στην Ελλάδα, παρόλο που δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί το σύνολο των 

µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα»6. Η απογραφή του 2001 κατέγραψε περίπου 800.000 

ξένους υπηκόους στην Ελλάδα, που ανέρχονται σε ποσοστό 7,3 % του συνολικού πληθυσµού. Οι 

περισσότεροι από τους µισούς προέρχονται από την Αλβανία, ενώ ένα επιπλέον 16,2% από την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Υπολογίζοντας και εκτιµήσεις 

για τον αριθµό των µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» ο συνολικός αριθµός των 

µεταναστών, την ίδια περίοδο, εκτιµάται στο ένα εκατοµµύριο7. Η Ελλάδα, συνεπώς, ξεχωρίζει ως 

η χώρα µε το µεγαλύτερο αναλογικά αριθµό µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανώς µε 

το µεγαλύτερο αριθµό µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα».  

 

 

                                                 
2 Baldwin-Edwards Μ. (2006). «Patterns of Migration in the Balkans». Μediterranean Μigration Οbservatory Working 
Paper No. 9, January. 
3 Fakiolas R. (2003). «Regularising undocumented immigrants in Greece: procedures and effects». Journal of Ethnic and 
Migration Studies, 29(3), pp.535-561. 
4 Έµκε-Πουλοπούλου Η. (2007). Η µεταναστευτική πρόκληση, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα. 
5 Baldwin-Edwards Μ. (2004). Immigration into Greece, 1990-2003: A Southern European Paradigm?, Εισήγηση στο 
συνέδριο European Population Forum 2004, Geneva, 12-14 January. 
6 Έµκε-Πουλοπούλου Η., όπ. π.   
7 Έµκε-Πουλοπούλου Η., όπ. π.   
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Ξένοι πολίτες στην Ελλάδα κατά υπηκοότητα και φύλο, 2001 και 20068 

2001 2006 

Χώρα 
υπηκοότητας Σύνολο % ανά 

εθνικότητα 

% 
γυναικών 
σε κάθε 
εθνικότητα 

 
Χώρα 
υπηκοότητας 

 
Σύνολο 

 
% ανά 
εθνικότητα 

Σύνολο 796,713  45.25 Σύνολο 695,979  
Αλβανία 443,55 55.7 41.0 Αλβανία 481,663 69.2 
Βουλγαρία 37,230 4.7 59.6 Βουλγαρία 43,981 6.3 
Γεωργία 23,159 2.9 56.9 Ρουµανία 25,375 3.6 
Ρουµανία 23,066 2.9 42.9 Ουκρανία 19,785 2.8 
ΗΠΑ 22,507 2.8 51.1 Πακισταν 15,830 2.3 
Κύπρος 19,084 2.4 52.7 Ρωσική 

Οµοσπονδία 13,635 2.0 
Ρωσική 
Οµοσπονδία 

18,219 2.3 62.1 
Γεωργία 13,254 1.9 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

15,308 1.9 57.9 
Ινδία 10,043 1.4 

Γερµανία 15,303 1.9 57.4 Μολδαβία 9,920 1.4 
Ουκρανία 14,149 1.8 74.3 Αίγυπτος 9,461 1.4 
Πολωνία 13,378 1.7 54.1 Φιλιππίνες 6,465 0.9 
Πακισταν 11,192 1.4 4.4 Συρία 5,747 0.8 
Αυστραλία 9,677 1.2 52.7 Μπανγκλαντές 5,661 0.8 
Τουρκία 8,297 1.0 47.7 Αρµενία 4,687 0.7 
Ιταλία 7,953 1.0 50.2 Σερβία-

Μαυροβούνιο 3,691 0.5 
Αίγυπτος 7,846 1.0 22.4 Κίνα 2,041 0.3 
Αρµενία 7,808 1.0 53.3 Πολωνία 1,855 0.3 
Ινδία 7,409 0.9 7.2 ΗΠΑ 1,769 0.3 
Ιράκ 7,188 0.9 29.6 Νιγηρία 1,632 0.2 
Καναδάς 6,909 0.9 51.7 Π∆ΓΜ 1,406 0.2 
Πηγή: ΕΣΥΕ,(1) Απογραφή 2001, Απογραφή Πληθυσµού 2001: Πραγµατικός Πληθυσµός κατά Νοµό, 
Υπηκοότητα & φύλο. (2)ΕΣΥΕ, Μεταναστευτική κίνηση πληθυσµού κατά υπηκοοτητα και φύλο – 

2006 (www.statistics.gr) 
 

 

Η µεγαλύτερη συγκέντρωση µεταναστευτικού πληθυσµού σε απόλυτους αριθµούς και ως 

ποσοστό του συνολικού πληθυσµού παρατηρείται στο νοµό της Αττικής. Μεγάλες συγκεντρώσεις 

του µεταναστευτικού πληθυσµού παρατηρούνται επίσης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το Ιόνιο, 

την Κρήτη και την Πελοπόννησο.  

 

 

 

 
                                                 
8 Τον πίνακα επεξεργάστηκε ο Π. Χατζηπροκοπίου.   

www.mighealth.net/el 6



MIGHEALTHNET – Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα 

Γεωγραφική κατανοµή του µεταναστευτικού πληθυσµού9 

Γεωγραφική 
κατανοµή Περιφέρεια / Νοµός 
Σύνολο 
πληθυσµού

Ξένοι 
υπήκοοι 

% ξένων πολιτών 
στον πληθυσµό 

Αττική 34,3 47,3 10 
Κεντρική Μακεδονία 17,1 13,1 5,6 
Θεσσαλία 6,9 4,2 4,5 
∆υτική Ελλάδα 6,8 4,8 5,2 
Πελοπόννησος 5,8 6,3 7,9 
Ανατολική Μακεδονία 
& Θράκη 

5,6 2,2 2,9 

Κεντρική Ελλάδα 5,5 5,2 6,9 
Κρήτη 5,5 5,7 7,6 
Ήπειρος 3,2 2,1 4,8 
∆υτική Μακεδονία 2,8 1,2 3,1 
Νότιο Αιγαίο 2,8 3,8 10 
Βόρειο Αιγαίο 1,9 1,3 5,1 
Ιόνιο 1,9 2,6 9,6 
Σύνολο Ελλάδας % 10.964.020 796.713 7,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ,(1) Απογραφή 2001, Απογραφή Πληθυσµού 2001: Πραγµατικός Πληθυσµός κατά Νοµό, 
Υπηκοότητα & φύλο. 

 

Οι µετανάστες αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του εργατικού δυναµικού της χώρας και η 

συµµετοχή του αλλοδαπού πληθυσµού (εκτός των χωρών της Ε.Ε) στην απασχόληση φαίνεται να 

είναι υψηλότερη στην Ελλάδα από το µέσο Ευρωπαϊκό όρο (στοιχεία για το 2002). Έτσι η Ελλάδα 

αποτελούσε εξαίρεση µε τα ποσοστά απασχόλησης να είναι υψηλότερα για τους αλλοδαπούς σε 

σύγκριση µε τους Έλληνες και τους πολίτες χωρών της Ε.Ε. που ζούν στην Ελλάδα, ενώ και τα 

ποσοστά ανεργίας των µεταναστών φαίνεται να είναι χαµηλότερα από αυτά του γηγενούς 

πληθυσµού10.  Η εικόνα αυτή εξηγείται από τη νεαρή ηλικιακή κατανοµή του µεταναστευτικού 

πληθυσµού στην Ελλάδα αλλά και από τη συγκέντρωση των µεταναστών σε θέσεις εργασίας 

χαµηλής ειδίκευσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 το 40% των αλλοδαπών 

απασχολούνταν σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας11.  

Η πλειοψηφία των µεταναστών εργάζεται στις κατασκευές, τη γεωργία, τη µεταποίηση και 

ποικίλες χαµηλής ειδίκευσης υπηρεσίες (τουρισµός, σίτιση, οικιακές υπηρεσίες, κλπ.). Λόγω του 

περιοριστικού νοµικού πλαισίου, εν µέρει, αλλά και εξαιτίας των δοµικών χαρακτηριστικών της 

ελληνικής αγοράς εργασίας, η µεγάλη µάζα της µεταναστευτικής εργασίας απορροφήθηκε από την 

                                                 
9 Τον πίνακα επεξεργάστηκε ο Π. Χατζηπροκοπίου.  
10 Cavounidis J. (2006). «The Labour Market Integration of Migrants in Greece». Workshop of the Hellenic Migration 
Policy Institute on Managing Migration: The Greek, EU, and International Contexts, 15-16 November 2004, Athens. 
11 Cavounidis J., όπ. π. 
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ανεπίσηµη οικονοµία, ενώ η ανεπίσηµη απασχόληση παραµένει εκτεταµένη για µεγάλο µέρος των 

µεταναστών εργατών, ακόµη και µετά την εξασφάλιση νόµιµου καθεστώτος παραµονής.  

 

Κλάδοι απασχόλησης απασχολούµενων µεταναστών κατά φύλο, 200112 

Κλάδος % 
γυναίκες 

% 
άντρες 

σύνολο σύνολο 
% 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, 
αλιεία 

19.8 12.4 68,682 17.5 

Ορυχεία, λατοµεία 0.2 0.0 648 0.2 
Μεταποιητικές  βιοµηχανίες 13.7 7.9 46,553 11.9 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού 
αερίου, νερού 

0.2 0.0 569 0.1 

Κατασκευές 35.1 0.9 96,003 24.5 
Εµπόριο, επισκευές, ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

13.8 19.9 61,497 15.7 

Μεταφορές, αποθέυση, επικοινωνίες 3.2 1.7 10,721 2.7 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 0.3 0.6 1,506 0.4 
Λοιπές υπηρεσίες 6.6 51.8 80,488 20.5 
∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν 7.1 4.8 25,007 6.4 
Σύνολο 270,771 120,903 391,674 100.0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001: Πίνακας 4. Απασχολούµενοι αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και 
οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας 

 

Άλλες πηγές στατιστικών δεδοµένων για τον υπολογισµό των µεταναστευτικών ροών και 

αποθεµάτων είναι η καταγραφή της απασχόλησης από τους ασφαλιστικούς φορείς, τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις διαδικασίες νοµιµοποίησης και τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 

σχετικά µε τη χορήγηση αδειών παραµονής σε αλλοδαπούς.  

Σύµφωνα µε στοιχεία απασχόλησης του ΙΚΑ για τον Ιούλιο του 2006, οι αλλοδαποί 

αντιπροσώπευαν το 14.2% των ασφαλισµένων (279.324). Πιο συγκεκριµένα οι άνδρες 

αντιπροσώπευαν το 16.68% των ασφαλισµένων και οι γυναίκες το 10.63%. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται η κατανοµή των αλλοδαπών ασφαλισµένων του ΙΚΑ, για τις πιο αντιπροσωπευτικές 

υπηκοότητες, µε πλέον αντιπροσωπευτική την Αλβανική, ιδιαίτερα για τους άνδρες 

ασφαλισµένους. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Τον πίνακα επεξεργάστηκε ο Π. Χατζηπροκοπίου.  
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Ποσοστά αλλοδαπών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ ανά υπηκοότητα, Ιούλιος 2006 

 
Χώρα υπηκοότητας % άντρες % γυναίκες 
Αλβανία 59.46 39.3 
Ρωσία 5.29 16.07 
Βουλγαρία - 12.13 
Πακιστάν 6.4 - 
Ρουµανία 4.95 - 
Λοιπές χώρες 23.9 32.5 
Σύνολο 100 100 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΙΚΑ, Στοιχεία απασχόλησης, Ιούλιος 2006 

 

Μέχρι τα µέσα του 2003, υπολογίζεται ότι περίπου 580.000 µετανάστες είχαν 

νοµιµοποιηθεί, ενώ περίπου 300.000 µετανάστες δεν έλαβαν µέρος στη διαδικασία νοµιµοποίησης 

του 1998 και 200.000 στη διαδικασία του 200113. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου 

Εσωτερικών ο συνολικός αριθµός αλλοδαπών οι οποίοι κατείχαν άδεια διαµονής το 2005 ανέρχεται 

σε 501.329, από τους οποίους οι 323.453 είναι Αλβανικής υπηκοότητας14.  

Ο υπολογισµός του αριθµού των µεταναστών που διαµένουν στη χώρα χωρίς άδεια 

παραµονής, µε τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία και εργαλεία, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολος 

καθώς µάλιστα πολλοί από τους µετανάστες διατηρούν το καθεστώς νόµιµης παραµονής τους για 

µικρά µόνο χρονικά διαστήµατα, δεδοµένων των γραφειοκρατικών δυσκολιών που χαρακτήριζουν 

τα προγράµµατα νοµιµοποίησης. Συνεπώς, οι περισσότερες εκτιµήσεις του αριθµού των 

µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» δεν µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες15. 

Παρ’ολ’αυτά πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στην εκτίµηση ότι «περισσότερο από τα 2/3 των 

µεταναστών δεν είχαν αποκτήσει άδειες εργασίας και παραµονής βάσει του Ν.2910/2001», δηλαδή 

µέσω των δύο πρώτων διαδικασιών νοµιµοποίησης16,17. Εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ για τον αριθµό των 

µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» αναφέρουν ότι αυτός ανέρχεται στο 3,4% του 

συνολικού πληθυσµού της Ελλάδας για το 200118. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για 

τον αριθµό µεταναστών που εισήλθαν παράνοµα στη χώρα το 2007 είναι επίσης ενδεικτικά του 

                                                 
13 Fakiolas R., όπ. π. 
14 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π. 
15 Levinson Α. (2005). Regularization Programmes in Greece. Centre on Migration, Policy and Society, University of 
Oxford 
16 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 
17 Κατσορίδας ∆., Καψάλης Α. (2003). « Η νέα µεταναστευτική πολιτική: περιεχόµενο και αποτελέσµατα». Τετράδια 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 24, Απρίλιος, σελ. 13-33. 
18 European Commission (2008a). Quality in and Equality of Access to Healthcare Services. Edition of Directorate-
General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, E.C.  
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µεγάλου αριθµού µεταναστών και αιτούντων άσυλο που φθάνει στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Το 2007 

αυτός ανέρχεται σε 112.000, ενώ περίπου οι µισοί «νεοαφιχθέντες» επαναπροωθούνται άµεσα στις 

όµορες χώρες µε τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει σχετικά διµερείς συνθήκες, όπως η Αλβανία. 

Ωστόσο, ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών συνεχίζει να παραµένει στη χώρα µετά την παρέλευση 

του χρόνου κράτησής στα κέντρα διοικητικής κράτησης και αφού έχει λάβει από τις αρχές το 

σχετικό έγγραφο διοικητικής απέλασης.  

 

1.2. Ορισµοί και κατηγορίες 

 

 Στην Ελλάδα, ο νοµικός όρος "αλλοδαπός" αναφέρεται σε όλους όσοι δεν έχουν ελληνική 

υπηκοότητα, αλλά ουσιαστικά χρησιµοποιείται µόνο για τους υπηκόους τρίτων χωρών (εξαιρώντας 

π.χ. τους υπηκόους της Ε.Ε.). Σε αυτόν περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες:  

 
- Ξένοι υπήκοοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και έχουν άδεια παραµονής και εργασίας 

(Μετανάστες µε τα απαραίτητα έγγραφα).  

 
- Ξένοι υπήκοοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα παράνοµα, χωρίς άδεια παραµονής ή 

εργασίας σε ισχύ (Μετανάστες «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα» ή "παράτυποι" µετανάστες). Στην 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα πολλά χρόνια και δεν 

έχουν κατορθώσει να εκδόσουν ή να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους.  Άνθρωποι που 

επιδιώκουν να µεταβούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και  βρίσκονται στην Ελλάδα προσωρινά. Και 

όσοι από τους αιτούντες άσυλο απορρίφτηκαν αλλά δεν εγκατέλειψαν τη χώρα, παρ’ όλο που είναι 

νοµικά υποχρεωµένοι να το πράξουν. 

 
- Αιτούντες άσυλο και άµεσα εξαρτώµενα µέλη που έχουν κάνει ή έχουν εισέλθει στην Ελλάδα µε 

την πρόθεση να κάνουν αίτηση ασύλου.  

 
- Πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει το καθεστώς του πρόσφυγα 

από τις αρµόδιες αρχές ή άτοµα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες πρέπει να επισηµανθεί ότι τα 

ποσοστά αναγνώρισης ασύλου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι τα χαµηλότερα ανάµεσα 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,3% το 2004, 0,6% το 2006). Η αδυναµία του υπάρχοντος 

συστήµατος να εγγυηθεί την προστασία των αιτούντων άσυλο µεταξύ άλλων οφείλεται στη 

ανεπαρκή στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών (έλλειψη πρόσβασης σε επαγγελµατίες διερµηνείς, 
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έλλειψη νοµικής συνδροµής), στη πολυπλοκότητα της διαδικασίας, καθώς και στο έλλειµµα 

κοινωνικής προστασίας των προσφύγων και αιτούντων άσυλο19,20, 21. 

 
Στις παραπάνω κατηγορίες προστίθενται οι Έλληνες µετανάστες ή µετανάστες ελληνικής 
καταγωγής:  
 
- Παλιννοστούντες οµογενείς, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι ήταν ή και είναι υπήκοοι των νέων 

ανεξάρτητων κρατών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και µπορούν να αποκτήσουν την ελληνική 

υπηκοότητα, εφ’όσον το επιθυµούν. Ο αριθµός των παλιννοστούντων οµογενών από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 ξεπερνάει τις 150.00022. 

 
- Οµογενείς, οι οποίοι έχουν αλβανική υπηκοότητα, είναι ελληνικής καταγωγής και έχουν τη 

δυνατότητα ειδικής άδειας παραµονής και εργασίας τρίχρονης διάρκειας. Η εκτίµηση του αριθµού 

των οµογενών µε αλβανική υπηκοότητα παρουσιάζει πολύ µεγάλη διακύµανση (60.000 – 400.000 

άτοµα)23.  

Τέλος, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην κατηγορία των ασυνόδευτων ανηλίκων 

µεταναστών οι οποίοι φθάνουν στην Ελλάδα χωρίς τη συνοδεία κάποιου ενήλικα υπεύθυνου για τη 

φροντίδα τους. Eκτιµήσεις αναφέρουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που εισήλθαν στην Ελλάδα το 

2008 µόνο ανέρχονται σε 1.000, ενώ ο συνολικός αριθµός των ασυνόδευτων ανηλίκων που 

βρίσκονται στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός.24 Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 

στην εκµετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία, όπως καταγράφει και µε τις µαρτυρίες που 

παραθέτει πρόσφατη έρευνα της Human Rights Watch25. ∆υστυχώς για τους ανηλίκους αυτούς 

στην πράξη δεν υπάρχει καµία ουσιαστική µέριµνα – « ο θεσµός του επιτρόπου για τα ασυνόδευτα 

ανήλικα παραµένει ανενεργός»26. Έτσι, οι ανήλικοι στην πράξη αντιµετωπίζονται όπως οι ενήλικοι 

µετανάστες «χωρίς τα απαιτούµενα» έγγραφα ή οι ενήλικοι αιτούντες άσυλο. 

 Στο παρόν έγγραφο, ο όρος «µετανάστες» χρησιµοποιείται συχνά ως γενικός όρος για να 

καλύψει κάποιες ή όλες τις παραπάνω κατηγορίες. 

                                                 
19 Sitaropoulos S. (2004). «Why Greece is not a Safe Host Country for Refugees». International Journal of Refugee Law, 
19(1). 
20 ∆ιεθνής Αµνηστία (2005). Ελλάδα µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας: τα δικαιώµατα των αλλοδαπών και των 
µειονοτήτων παραµένουν στο ηµίφως. Έκδοση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, Λονδίνο. 
21 Παπαδηµητρίου Π. (2008). «Οι πρακτικές δυσκολίες στην παραµονή και ένταξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην 
Ελλάδα». Πρακτικά συνεδρίου: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 
Νοµική Σχολή, 28-29 Νοεµβρίου 2006, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα 
22 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 
23 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 
24 Human Rights Watch (2008). Left to Survive: Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in 
Greece. HRW Report, N.Y. 
25 Human Rights Watch, όπ. π. 
26 Πασσά, Ξ. (2008). «Τα Κοινωνικά ∆ικαιώµατα των αιτούντων άσυλο, των προσωρινά διαµενόντων για 
ανθρωπιστικούς λόγους και των προσφύγων»,  στο: Σκλάβου Κ. (επιµ.) Οδηγός ∆ιαπολιτισµικής Συµβουλευτικής, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.  
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1.3. Πολιτικές για τη µετανάστευση: vοµοθεσία και ενσωµάτωση 

 

Η µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα, µε βάση την εµπειρία της δεκαετίας του 1990 

εώς τα µέσα της δεκαετίας του 2000, χαρακτηρίζεται από τον εξαιρετικά περιοριστικό της 

χαρακτήρα και την αδυναµία να διαχειριστεί το φαινόµενο της µετανάστευσης µε κοινωνικούς και 

οικονοµικούς όρους27. Η άσκηση της µεταναστευτικής πολιτικής «διακρίνεται κυρίως από τη 

διάσταση της σταδιακής νοµιµοποίησης των µεταναστών»28.  

Πράγµατι το 1997-1998 έγινε βάσει προεδρικών διαταγµάτων «η πρώτη απόπειρα µαζικής 

νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών»29 η οποία χαρακτηρίστηκε από πολύπλοκες διαδικασίες, 

µεγάλες καθυστερήσεις και δυσκολίες για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθµού ενσήµων από 

τους µετανάστες προκειµένου να υποβάλλουν την αίτησή τους. Αποτέλεσµα της προβληµατικής 

διαδικασίας αλλά και της επιφυλακτικότητας  των µεταναστών ήταν να µείνει εκτός της 

διαδικασίας πολύ µεγάλος αριθµός µεταναστών. Μάλιστα το ποσοστό διαρροής από το πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας (αίτηση για «λευκή κάρτα») στο δεύτερο στάδιο (αίτηση για «πράσινη 

κάρτα») ανέρχεται στο 42,7%30. 

Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που διαπιστώθηκαν κατά την πρώτη διαδικασία 

νοµιµοποίησης και την άρση των περιορισµών που περιλάµβανε η προηγούµενη νοµοθεσία, το 

2001 ψηφίζεται ο νόµος 2910/2001 περί «εισόδου και παραµονής αλλοδαπών στην Ελληνική 

επικράτεια - Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». Ακολουθεί και η δεύτερη 

διαδικασία νοµιµοποίησης. Στη δεύτερη αυτή προσπάθεια παρά την καλύτερη προετοιµασία της 

δηµόσιας διοίκησης δεν αντιµετωπίστηκαν επαρκώς τα προβλήµατα µε αποτέλεσµα να παραµείνει 

και πάλι µεγάλος αριθµός µεταναστών εκτός νοµιµοποίησης31.  

Ο τελευταίος, σε ισχύ, µεταναστευτικός νόµος του 2005, Ν.3386/05 «είσοδος, διαµονή και 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» επιχειρεί να καλύψει τα 

κενά της µεταναστευτικής πολιτικής της τελευταίας δεκαπενταετίας και για πρώτη φορά 

θεσµοθετεί «την κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία»32. Ιδιαίτερη σηµασία 

έχει η ενοποίηση άδειας παραµονής και εργασίας, παραµένουν, βέβαια, κενά και παραλήψεις, 

                                                 
27 Baldwin Edwards M. (2001). «Semi-reluctant hosts: Southern Europe’s ambivalent response to Immigration». 
Μediterranean Μigration Οbservatory Working Paper No.3, November, Αθήνα. 
28 Ροµπόλης Σ. (2005). «Οικονοµία , αγορά εργασίας και µετανάστευση στην Ελλάδα», στο: Καψάλης Α. και Π. 
Λινάρδος-Ρυλµόν (επιµ.) Μεταναστευτική πολιτική και δικαιώµατα των µεταναστών, Αθήνα.  
29 Βασιλούνη Σ. (2008). «Ο νόµος 3386/2005 για την είσοδο, διαµονή και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 
επικράτεια». Πρακτικά Συνεδρίου: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, Νοµική Σχολή, 28-29 Νοεµβρίου 2006, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 
30 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 
31 Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου ∆. (2003). «Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική», 
Σειρά µελετών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Αθήνα. 
32 Βασιλούνη Σ., όπ. π.  
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ορισµένες εκ των οποίων ρυθµίστηκαν µε µεταγενέστερες διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/07). Ένα από τα 

βασικά ζητήµατα που δεν αντιµετωπίζεται επαρκώς από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο είναι και η 

ένταξη των παιδιών µεταναστών στην ελληνική κοινωνία33, αφού στην Ελλάδα η απόκτηση 

ιθαγένειας συνάδει µε τον κανόνα του jus sanguinis. 

Ως αποτέλεσµα του ελλείµµατος της µεταναστευτικής πολιτικής αλλά και της ανεπάρκειας 

της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει µε υψηλά επίπεδα 

αποτελεσµατικότητας τις διαδικασίες νοµιµοποίησης των µεταναστών, ένας µεγάλος αριθµός 

µεταναστών παρέµενε «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα», γεγονός που ενίσχυσε την απασχόληση 

στην άτυπη οικονοµία και είχε «...ως κύριο αποτέλεσµα να διατηρηθεί και να επεκταθεί στους 

εργασιακούς χώρους και την κοινωνία, ένας χώρος ελλιπών κοινωνικών δικαιωµάτων για τους 

µετανάστες...»34.  

Οι µετανάστες πράγµατι προσφέρουν φθηνή εργασία κυρίως στον κλάδο των κατασκευών, 

της µεταποιήσης και των υπηρεσιών, ιδιαίτερα µέσω της προσφοράς υπηρεσιών σε οικογένειες, 

αλλά και στον αγροτικό τοµέα, όπου η εργασία συχνά είναι εποχική και άτυπη35. Σύµφωνα, 

µάλιστα, µε τον Λινάρδο-Ρυλµόν «[η] Ελλάδα είναι, και όπως φαίνεται, θα παραµείνει µία χώρα µε 

υψηλή ζήτηση για φτηνή εργασία...και εποµένως το θέµα της ένταξης των µεταναστών στην 

ελληνική κοινωνία θα παραµείνει για πολύ καιρό σηµαντικό και κρίσιµο»36. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του MIPEX (Migrant Integration Policy Index – ∆είκτης 

Πολιτικών Ενσωµάτωσης του Μετανάστη)37, καµία από τις έξι εξεταζόµενες περιοχές της 

µεταναστευτικής πολιτικής (ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας, επί µακρόν διαµονή, δικαίωµα 

οικογενειακής επανένωσης, δικαίωµα πολιτογράφησης, συµµετοχή στην πολιτική ζωή, πολιτικές 

ενάντια στις διακρίσεις) δεν είναι ευνοϊκή για την ενσωµάτωση των µεταναστών στην Ελλάδα.    

Προκειµένου οι µετανάστες να είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για άδεια µακράς 

παραµονής στην Ελλάδα πρέπει να ζουν και να εργάζονται στη χώρα τουλάχιστον επί µία 

πενταετία, ενώ για όσους είναι φοιτητές, τα έτη φοίτησης µετρούν στο µισό. Οι πρόσφυγες δεν 

                                                 
33 Συκιώτου, Α. (2008). «Ένταξη µεταναστών και προσφύγων: πραγµατικότητα και νοµικά προβλήµατα». Πρακτικά 
Συνεδρίου: Αλλοδαποί στην Ελλάδα: ένταξη ή περιθωριοποίηση, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Νοµική Σχολή, 28-
29 Νοεµβρίου 2006, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα. 
34  Καψάλης Α., Λινάρδος-Ρυλµόν Π. (2005). «Μεταναστευτική Πολιτική και ∆ικαιώµατα των Μεταναστών». Σειρά 
Μελετών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Αθήνα. 
35 Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου ∆., όπ. π. 
36 Λινάρδος-Ρυλµόν, Π. (2003). «Μορφές διεθνοποίησης και ζητήµατα µεταναστευτικής πολιτικής», στο: Κασιµάτη Κ. 
(επιµ.) Πολιτικές Μετανάστευσης και Στρατηγικές Ένταξης, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Gutenberg, Αθήνα. 
37 Το MIPEX είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιεί περισσότερους από 140 δείκτες και µετρά τις εθνικές πολιτικές 
ένταξης των µεταναστών στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3 Ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ένωσης. Το MIPEX  
καλύπτει 6 τοµείς πολιτικής που διαµορφώνουν τη δυνατότητα του µετανάστη να επιτύχει πλήρη άσκηση των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του ως πολίτης. Το MIPEX ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, από το 2004 οπότε 
καταρτίστηκε για πρώτη φορά, µε τη συνεργασία 25 φορέων, πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, ερευνητικών ινστιτούτων, µη 
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων. (http://www.integrationindex.eu/). 
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µπορούν να διεκδικήσουν το καθεστώς τού επί µακρόν διαµένοντα. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

αποδείξουν ότι έχουν κοινωνική ασφάλιση και υψηλές οικονοµικές απολαβές. Πρέπει να 

καταβάλλουν υψηλό αντίτιµο για την υποβολή της αίτησης και να περάσουν τις εξετάσεις την 

ένταξή τους. Οι επί µακρόν διαµένοντες απολαµβάνουν σχετική µόνο ασφάλεια καθώς η άδεια 

παραµονής τους επιτρέπει να βρίσκονται στην Ελλάδα για µέγιστο χρονικό διάστηµα 6 ετών, ενώ 

το κράτος µπορεί να απελάσει ακόµη και επί µακρόν διαµένοντες στην Ελλάδα ακόµα και αν έχουν 

γεννηθεί στη χώρα.  

Όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες, η Ελλάδα συµβαδίζει µε 21 ακόµη Ευρωπαϊκές 

χώρες στο δείκτη MIPEX αλλά σε ό,τι αφορά το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τα 

δικαιώµατα των αλλοδαπών είναι αδύναµα, όπως αδύναµη είναι και η άσκηση συµβουλευτικού 

ρόλου από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις µεταναστών.  

Προκειµένου να πολιτογραφηθούν Έλληνες οι µετανάστες πρέπει να έχουν ζήσει στην 

Ελλάδα τα 10 από τα τελευταία 12 έτη, ενώ οι απόγονοί τους πρέπει να πληρούν περαιτέρω 

προϋποθέσεις για να πολιτογραφηθούν. Η διοίκηση έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια για την 

απόφαση ή όχι απονοµής υπηκοότητας σε κάποιον αλλοδαπό. Ενώ ακόµη και µετά την 

πολιτογράφησή τους οι µετανάστες µπορεί να απωλέσουν την ελληνική υπηκοότητα χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα κατοχής της υπηκοότητας αυτής ή οι προσωπικές 

συνθήκες που τους συνδέουν µε την Ελλάδα.  

Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο38 οι Έλληνες υποστηρίζουν την ισότητα στα κοινωνικά 

δικαιώµατα και την οικογενειακή επανένωση για τους µετανάστες σε µεγάλο ποσοστό σε σύγκριση 

µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ βρίσκονται στην υψηλότερη θέση (55%) όσον αφορά την 

υποστήριξη ύπαρξης νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων39. Παρ’ολ’αυτά το 76% των Ελλήνων 

πιστεύει ότι οι διακρίσεις µε βάση την εθνική καταγωγή είναι διαδεδοµένες40 και το 39,2% των 

Ελλήνων θα ήθελε να απελαθούν όλοι οι εκτός Ε.Ε. µετανάστες που διαµένουν µόνιµα στην 

Ελλάδα. Ενώ το 61% θα ήθελε να απελαθούν όλοι οι άνεργοι µετανάστες41. Επίσης, µόνο το 20,2% 

των Ελλήνων γνώριζαν την ύπαρξη νόµου που τιµωρεί τις διακρίσεις µε βάση την εθνική καταγωγή 

στην αγορά εργασίας42. 

 Από την άλλη πλευρά οι προσδοκίες ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία 

φαίνεται να είναι υψηλές, καθώς σχετική έρευνα στην περιοχή της Αθήνας έδειξε ότι περισσότεροι 

                                                 
38 European Commission (2006a). Special Eurobarometer survey on discrimination in the EU 65.4.  
39 European Commission (2008b). Flash Eurobarometer survey on discriminationin the European Union:Perceptions and 
experiences of discrimination in the areas of housing, healthcare, education, when buying products or using services. 
40 European Commission (2006a), όπ. π. 
41 όπ. π. 
42 όπ. π. 
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από 8 στους 10 ερωτηθέντες επθυµούν την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και τα δύο τρίτα 

των ερωτηθέντων «αισθάνονται ότι έχουν πάρα πολλά κοινά σηµεία µε τους Έλληνες»43. 

 Όµως, η ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία κάθε άλλο παρά εύκολη 

είναι, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν «τα απαιτούµενα έγγραφα», δεν 

έχουν κοινωνική ασφάλιση, απασχολούνται σε επισφαλείς εργασίες και πλήττονται από τη 

φτώχεια. Οι µετανάστες, και ιδιαίτερα συγκεκριµένες οµάδες µεταναστών, όπως είναι για 

παράδειγµα και τα θύµατα ανθρώπινης εµπορίας, βρίσκονται ανάµεσα στα πρώτα θύµατα του 

κοινωνικού αποκλεισµού, της φτώχειας και της εκµετάλλευσης. Παραδείγµατος χάριν, 

εκµετάλλευση των άτυπων µεταναστών από εργοδότες που καταβάλλουν χαµηλά µεροκάµατα και 

δεν παρέχουν κοινωνική ασφάλιση, εκµετάλλευση µεταναστών από κυκλώµατα «διαµεσολάβησης» 

για διεκπεραίωση αιτήσεων παραµονής, ή εκµετάλλευση από εγκληµατικά δίκτυα προαγωγής στην 

πορνεία ή στην «επαγγελµατική» επαιτεία. Ζητούµενο και ταυτόχρονα µεγάλη πρόκληση αποτελεί, 

εξάλλου, η ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών που ως οµάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα 

«ευάλλωτη» µε βάση τις εµπειρίες παλαιότερων χωρών υποδοχής της ∆υτικής Ευρώπης44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Έµκε-Πουλοπούλου H., όπ. π 
44 Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου ∆., όπ. π. 
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2. Το προφίλ υγείας των µεταναστών 

 

Η γνώση µας γύρω από το προφίλ υγείας του πληθυσµού των µεταναστών στην Ελλάδα 

είναι πολύ περιορισµένη.  Ελάχιστες είναι οι µελέτες που αφορούν προβλήµατα υγείας σε αυτό τον 

πληθυσµό και ελάχιστα τα επιδηµιολογικά δεδοµένα.  

 Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες εξετάζουν τον επιπολασµό λοιµωδών νοσηµάτων 

όπως της ηπατίτιδας, της φυµατίωσης και της HIV λοίµωξης στον πληθυσµό των µεταναστών.  

Αποτελέσµατα αυτών των ερευνών (Kanavaki κ.α.., 200545;  Κωνσταντινίδης κ.α., 200046; 

Παιωνίδης κ.α., 199547) δείχνουν µια στατιστικά σηµαντική ανοδική τάση του ποσοστού των 

µεταναστών στο σύνολο των ασθενών µε φυµατίωση. Επιπλέον, η συχνότητα αποµόνωσης της 

αντοχής του µυκοβακτηριδίου της φυµατίωσης στα πρώτης γραµµής αντιφυµατικά φάρµακα, 

σύµφωνα µε τους Καναβάκη κ.α. (2007)48, παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, µε αιχµή το 2000, 

ακολούθως δε σταδιακή κάµψη, διαγράφοντας παράλληλη τροχιά µε αυτή του µεταναστευτικού 

κύµατος. Η αντοχή (ισονιαζίδη 13% και ριφαµπικίνη 6,4%) είναι µεγαλύτερη στον πληθυσµό των 

µεταναστών από ότι η αντοχή του µυκοβακτηριδίου σε Έλληνες (ισονιαζίδη 6,7% και ριφαµπικίνη 

3%) ενώ και η πολυαντοχή MDR  είναι υψηλότερη στον πληθυσµό των µεταναστών από τον 

πληθυσµό των Ελλήνων ασθενών (4,9% και 2,7% αντίστοιχα). 

Οι Pantazis κ.α. (2008)49 διαπιστώνουν ότι ενώ στο γενικό πληθυσµό ο επιπολασµός της 

ηπατίτιδας Β µειώνεται διαχρονικά ως αποτέλεσµα των προσπαθειών ενηµέρωσης και των µέτρων 

πρόληψης και προφύλαξης υπάρχουν οµάδες του πληθυσµού, όπως οι µετανάστες, που 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ηπατίτιδας Β, για τις οποίες απαιτείται επιδηµιολογική 

παρακολούθηση και παρέµβαση.  

Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζει και η µελέτη  των Ρούσσος κ.α. (2001) 50, σύµφωνα 

µε την οποία ο επιπολασµός της ηπατίτιδας Β είναι υψηλός για τις οµάδες µεταναστών από την 

Αλβανία και την Ασία που κατοικούν στην Αττική. 

                                                 
45 Kanavaki S., Nikolaou S., Karampela S., Papavasiliou A., Skroumpelou A., Varonou E., Papageorgiou P., Kontos F., 
Anagnostou S., Raftopoulou A., Koumantakis P., Tamvakis V. (2005). «Changes in the epidemiology of tuberculosis in 
Greece due to continuing immigration». Pneumon 18(1):84-92. 
46 Κωνσταντινίδης Θ.Κ., Χριστάκη Π., Τσαρά Β., Καπετανγιώργης Α. και Κατσουγιαννόπουλος Β.Χ. (2000). 
«Επιδηµιολογικοί και κλινικοί χαρακτήρες της φυµατίωσης σε µετανάστες στη Βόρεια Ελλάδα κατά την περίοδο 1988-
97». Πνεύµων, 13(1): 73-83. 
47 Παιονίδης Α. (1995). «Η υγεία των παλιννοστούντων παιδιών». Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, 7: 105-109. 
48 Καναβάκη Σ., Καράµπελα Σ., Τσαγκαράκης Ν., Κωνσταντινίδου Ευ., Ιωαννίδης Π., Πεφάνης Α., Νικολάου Σ. (2007). 
«Η αντοχή του µυκοβακτηριδίου της φυµατιώσεως στα αντιφυµατικά φάρµακα. Ελληνικά δεδοµένα για τη δεκαετία 
1997-2006». Ιατρική, 92(5):414-420. 
49 Pantazis K., D., Elefsiniotis I., S., Brokalaki H. (2008). «New Data concerning the Epidemiology of Hepatitis B Virus 
Infection in Greece». Gastroenterology Research and Practice. Published online 2008 April 6. 
50 Ρούσσος Α., Γκορίτσας Κ., Παππάς Θ., Παπαδάκη Μ., Σπανάκη Π, Φέρτη Α. (2001). «Επιπολασµός δεικτών 
ηπατίτιδας Β και C σε αλλοδαπούς µετανάστες των Αθηνών». Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων ∆υνάµεων, 35, σελ. 161-165. 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Raptopoulou κ.α.. (2009)51 έδειξαν επίσης αλλαγή στην 

επιδηµιολογία της ηπατίτιδας Β καθώς ο κυρίαρχος τύπος ηπατίτιδας ανάµεσα στους µετανάστες 

ασθενείς ήταν ο HBeAg(+) σε αντίθεση µε τον HBeAg(-) που είναι ο κυρίαρχος τύπος ηπατίτιδας 

στο γηγενή πληθυσµό. Στη συγκεκριµένη µελέτη από το δείγµα 3.480 ασθενών που 

παρακολουθήθηκαν µεταξύ του 1997 και του 2006, το18.6% αφορούσε ενήλικες µετανάστες από 

την Αλβανία, ενώ στον πληθυσµό των παιδιών ασθενών που περιλαµβάνονταν στο δείγµα το 

56.6% ήταν παιδιά Αλβανικής καταγωγής.   

Η ανασκόπηση των Γαλανάκη κ.α. (1998)52 2.231 εισαγωγών παιδιών αλβανικής 

υπηκοότητας στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, κατά την εξαετία 1990-

1995, έδειξε ότι τα παιδιά αλβανικής υπηκοότητας µε διαµονή στην Ελλάδα νοσηλεύονταν κυρίως 

για ηπατίτιδα Β αλλά και β-µεσογειακή αναιµία. 

Σύµφωνα µε µελέτη του ∆ρίτσα (1996)53 σε δείγµα άστεγων µεταναστών στην περιοχή της 

Αττικής ο επιπολασµός της φυµατίωσης και τα ποσοστά Ηπατίτιδας Β και C είναι υψηλότερα 

αυτών που παρατηρούνται στο γηγενή πληθυσµό. Πολύ υψηλά ποσοστά ηπατίτιδας Α και Β 

καταγράφονται και στον πληθυσµό των Ροµά που µελέτησαν οι Νικολάου κ.α. (1995)54. 

Οι Nikolopoulos κ.α. (2005)55 εκτιµούν το ποσοστό και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

των µεταναστών φορέων του ιού HIV που έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα. Άτοµα προερχόµενα από 

χώρες εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν το 11,9% του συνόλου των περιπτώσεων HIV που έχουν 

αναφερεθεί κατά την περίοδο 1989-2003 στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων. Από 

τους 749 µετανάστες φορείς του ιού, 439 ήταν άντρες και 303 γυναίκες, ενώ για 7 άτοµα δεν είχε 

καταγραφεί φύλο. Η κατανοµή αυτή σκιαγραφεί µια διαφορετική εικόνα από αυτή που 

παρατηρείται στην περίπτωση των Ελλήνων και σε ό,τι αφορά τον τρόπο µετάδοσής, που είναι η 

ετεροσεξουαλική επαφή για την πλειοψηφία των µεταναστών.  

Οι Tatsioni κ.α. (2001)56 µελέτησαν βιοψίες χειρουργικού υλικού από επεµβάσεις 

σκωληκοειδίτιδας την περίοδο 1994-99 σε έξι νοσοκοµεία στην περιφέρεια Ηπείρου, κοντά στα 

                                                 
51 Raptopoulou M., Papatheodoridis G., Antoniou A., Ketikoglou J., Tzourmakliotis D., Vasiliadis T., Manolaki N., 
Nikolopoulou G., Manesis E., Pierroutsakos I. (2009). «Epidemiology, course and disease burden of chronic hepatitis B 
virus infection. HEPNET study for chronic hepatitis B: a multicentre Greek study». Journal of Viral Hepatitis, 16(3):195-
202. 
52 Γαλανάκης Ε., Κράλλης Ν., Ντούρος Θ., Ευαγγελίδου Ε., Ανδρονίκου Σ., Σιαµοπούλου Α., (2008). «Νοσηλεία παιδιών 
αλβανικής υπηκοότητας: πραγµατικότητα, προβλήµατα, προοπτικές». Παιδιατρική, 61(3) 
53 ∆ρίτσας Σ., Αδράκτα ∆., Χατζηγεωργίου Γ.Μ., Σαρρής Γ., Χαλκιαδάκη ∆., Γούλας Σ., Λουζιώτη Α., Τσερπέ Π., 
Κεχαγιόγλου Κ. (1996). «Επιπολασµός των ηπατίτιδων Β και C, της HIV-λοίµωξης και της φυµατίωσης σε άστεγους 
λαθροµετανάστες των Αθηνών». Ιατρική, 70(4):347-350. 
54 Νικολάου Α., Μανωλάκου Κ., Καψάλη Ε., Σερέτη Ε., Λιώση Β., Χάιδας Α., Παπανδρέου Φ. (1995). «Η Ηπατιτιδα 
Μειζον Προβληµα στους Αθιγγανους της Αττικής». Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 12(2), 138-141 
55 Nikolopoulos G., Arvanitis M., Masgala A. and Paraskeva D. (2005). «Migration and HIV epidemic in Greece». 
European Journal of Public Health, 15(3):296-299.  
56 Tatsioni A., Charchanti A., Kitsiou E., Ioannidis, J.P.A. (2001). «Appendicectomies in Albanians in Greece: outcomes 
in a highly mobile immigrant patient population». BMC Health Services Research, 1(5). 
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αλβανικά σύνορα. Βρέθηκε ότι οι Αλβανοί µετανάστες στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν υψηλό ρίσκο 

για αρνητική σκωληκοειδίτιδα, γεγονός που οι συγγραφείς ερµηνεύουν µε βάση τις κοινωνικο-

οικονοµικές, πολιτισµικές και γλωσσικές παραµέτρους που υπογραµµίζουν τις ανισότητες στην 

υγεία, καθώς και την υψηλή κινητικότητα του πληθυσµού αυτού.  

Άλλοι παράγοντες ρίσκου για την υγεία των µεταναστών σχετίζονται µε τους τύπους και 

τις συνθήκες εργασίας τους.  Έτσι, φαίνεται ότι «οι µετανάστες πλήττονται, αναλογικά µε την 

παρουσία τους στον εργατικό πληθυσµό, σε µεγαλύτερο βαθµό από τα εργατικά ατυχήµατα και τις 

επαγγελµατικές ασθένειες...[σ]τη λίστα των κύριων θυµάτων από εργατικά ατυχήµατα την πρώτη 

θέση κατέχουν οι αλλοδαποί, µε 50% περίπου αυξηµένη πιθανότητα ατυχήµατος»57 . Σύµφωνα µε 

στοιχεία του ΙΚΑ για το 2005, αντιστοιχούν περίπου 7 ατυχήµατα ανά 1000 εργαζόµενους, όπως 

αυτά καταγράφονται από τις στατιστικές του οργανισµού. Η συχνότητα των ατυχηµάτων σε 

αλλοδαπούς εργαζόµενους (καταγωγής εκτός Ε.Ε.) είναι µεγαλύτερη καθώς καταγράφησαν 11 

ατυχήµατα ανά 1000 αλλοδαπούς εργαζοµένους.  

Επίσης, οι Alexe κ.α. (2003)58, εξετάζοντας 4,326 καταγεγραµµένες κακώσεις από ατυχήµατα στον 

αγροτικό τοµέα την περίοδο 1996-2000, διαπίστωσαν ότι µία από τις πιο ευπαθείς οµάδες είναι οι  

µετανάστες εργαζόµενοι οι οποίοι συνήθως υπέφεραν από βαριές και πολλαπλές κακώσεις λόγω 

πτώσεων από ύψος και τραυµατισµούς στα άνω άκρα λόγω του χειρισµού µηχανηµάτων.  

Η Emke-Poulopoulos (2001)59 αναφέρεται στις συνέπειες της διακίνησης ανθρώπων 

(trafficking) για σεξουαλική εκµετάλλευση όσον αφορά τόσο τη φυσική όσο και την ψυχική υγεία 

των θυµάτων (ψυχολογικά τραύµατα, αυξηµένος κίνδυνος πρώιµης εγκυµοσύνης, HIV/AIDS και 

άλλα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα).  

Η βιβλιογραφία σε σχέση µε την ψυχική υγεία των µεταναστών είναι επίσης περιορισµένη. 

Η συντριπτική πλειοψηφία µεταξύ του µικρού αριθµού πρωτότυπων µελετών ασχολείται µε την 

ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων, και ελάχιστες µε την ψυχική υγεία 

των προσφύγων ή των µεταναστών. Από τις υπάρχουσες µελέτες δεν παρατηρείται, πάντως, 

σηµαντική διαφορά στην ψυχοπαθολογία των µεταναστών σε σχέση µε το γηγενή πληθυσµό, ενώ 

παρατηρείται «διαφορά στα επίπεδα στρες, άγχους πίεσης ... µε αποτέλεσµα αυξηµένα ψυχολογικά 

                                                 
57 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (2004). Παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων µε µέλη 
της οµάδας-στόχου των εργαζόµενων µεταναστών στους κλάδους της οικοδοµής, των πρατηρίων βενζίνης και της ένδυσης, 
συγγραφή Α. Καψάλης, Αθήνα. 
58 Alexe D.M., Petridou E., Dessypris N., Skenderis N. and Trichopoulos D. (2003). «Characteristics of farm injuries in 
Greece”». Journal of Agricultural Safety and Health, 9(3):233-40. 
59 Emke Poulopoulos I. (2001). Trafficking in women and children. With special emphasis to the case of Greeceas a 
country of destination and transit, IMEO, EDHM, Athens. 
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συµπτώµατα χωρίς κατανάγκη νοσηρότητα, όπως κατάθλιψη, δυσθυµία, µαταίωση και 

αποθάρρυνση»60. 

Η µελέτη των Ντάλλα κ.α. (2004)61 εξετάζει παράγοντες που συνδέονται µε την οµαλή 

ψυχολογική προσαρµογή και τις ψυχικές δυσκολίες µεταναστών και παλιννοστούντων στην 

Ελλάδα. ∆ιαπιστώθηκε η εκδήλωση έντονου άγχους (µε διαταραχές ύπνου) στον πληθυσµό των 

Αλβανών µεταναστών οι οποίοι βιώνουν «µεγαλύτερη ανησυχία, ανασφάλεια και αβεβαιότητα και 

αφετέρου λιγότερο θετικά συναισθήµατα ικανοποίησης σε σχέση µε γηγενείς και Ελληνοποντίους». 

Ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την εµφάνιση προβληµάτων υγείας αναδεικνύονται η αφοµοίωση, 

ο διαχωρισµός και  η περιθωριοποίηση που ως τακτικές προσαρµογής συνδέονται και µε το 

καθεστώς «παράνοµης» παρουσίας στη χώρα. 

«Η πολιτισµική αλλαγή που υφίστανται µετανάστες, πρόσφυγες και άλλες κοινωνικά 

αποκλεισµένες οµάδες κάτω από την επίδραση µιας διαφορετικής κουλτούρας στην επικοινωνία, 

στην εργασία, στον τρόπο ζωής, στη γλώσσα, η εκάστοτε βίαιη προσαρµογή τους στις συνθήκες 

του τόπου και της διαµονής τους, η µαταίωση των προσδοκιών τους, οι προσωπικοί τους φόβοι, η 

ξενοφοβία και ο ρατσισµός που υπάρχει, τους οδηγούν σε απόσυρση, ψυχοκοινωνική µειονεξία και 

διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας τους»62, παρατηρεί ο Σ. Μπουφίδης παρουσιάζοντας στοιχεία 

από 240 περιστατικά στα οποία προσέφεραν υπηρεσίες ψυχικής υγείας οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

κατά το διάστηµα 1997-1999. Οι κύριες διαγνώσεις στο δείγµα αυτό αφορούσαν σωµατόµορφες 

διαταραχές (45%), διαταραχές της διάθεσης (14%), αγχώδεις διαταραχές (29%). 

Στοιχεία από το Ελληνικό Ιατρείο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής του Αιγινήτειου 

Νοσοκοµείου, για το διάστηµα 2000 έως 2004 έδειξαν ότι «το 33% όσων κατέφυγαν για βοήθεια 

έπασχε από συναισθηµατικές διαταραχές, το 31% από ψυχωσικές καταστάσεις, το 28% από άγχος 

και σωµατοποίηση»63. 

 Η µελέτη των Μπεζεβέγκη κ.α. (2008)64 για τον επιπολιτισµό και την ψυχοκοινωνική 

προσαρµογή των µεταναστών στην Ελλάδα έδειξε ότι η µετανάστευση βιώνεται από τους 

µετανάστες περισσότερο ως ευκαιρία και λιγότερο ως απώλεια. 

                                                 
60 Παπαβασιλείου ∆. (2005). Η ψυχική υγεία και η επίδραση της µετανάστευσης στην ελληνική πραγµατικότητα. 
∆ιπλωµατική εργασία, Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών, Ανατολικών Σπουδών, Πανεµιστήµιο Μακεδονίας 
61 Ντάλλα Μ., Καραδήµας Β., Πράπας Χ. (2004). «Μετανάστευση και ψυχική υγεία σε µετανάστες από την Αλβανία και 
παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση», Τετράδια Ψυχιατρικής 87:103-113 
62 Μπουφίδης Σ. (1999), Ματαίωση ονείρων, ψυχασθένειες και µετανάστες. Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
(http://www.msf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=248) (πρόσβαση 18.01.09). 
63 Γκιωνάκης Ν. (επιµ.) (2008). ∆ιασχίζοντας Σύνορα: ∆ιαιώνιση ή φροντίδα τραύµατος;. Συν-ειρµός – Κέντρο Ηµέρας 
Βαβέλ, Αθήνα. 
64 Μπεζεβέγκης, Η., Γ. (επιµ.) (2008). Μετανάστες στην Ελλάδα: Επιπολιτισµός και ψυχοκοινωνική προσαρµογή. Έκδοση 
Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα. 
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Οι Bilanakis κ.α. (1995)65 στη µελέτη δείγµατος 198 Ελλήνων µεταναστών που 

επέστρεψαν στην Ελλάδα, παρατήρησαν αυξηµένα ποσοστά αγχώδους διαταραχής και δυσθυµίας 

τα οποία συσχετίζονταν µε τη διάρκεια παραµονής στη χώρα µετανάστευσης.  

Τα ευρήµατα µελετών σχετικά µε τη σχολική προσαρµογή και την ψυχική υγεία εφήβων 

µεταναστών, σε δείγµα 1.035 µαθητών (Ελλήνων γηγενών, Αλβανών, Παλιννοστούντων Ποντίων) 

παρουσιάζουν οι Μόττη-Στεφανίδη κ.α. (2008)66. ∆ιαπιστώνεται ότι η µετανάστευση αποτελεί 

επιβαρυντικό παράγοντα για τη σχολική προσαρµογή του εφήβου, αυξάνοντας την πιθανότητα 

σχολικής αποτυχίας, όχι όµως και για την ψυχική του υγεία.  

Οι Kolaitis κ.α. (2003)67 εκτιµώντας τις ψυχιατρικές διαταραχές, την ψυχοκοινωνική 

προσαρµογή και τη σχολική επίδοση σε οµάδα παιδιών ελληνικής καταγωγής από τις χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που οι οικογενειές τους είχαν µεταναστεύσει στην Ελλάδα την 

τελευταία τριετία, δεν διαπίστωσαν  στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε όρους 

ψυχοπαθολογίας και κοινωνικής προσαρµογής. ∆ιαπίστωσαν όµως σηµαντικά χαµηλότερες 

σχολικές επιδόσεις για τα παιδιά από την πρώην Σοβιετική Ένωση ιδίως στο γλωσσικό τοµέα. 

Οι Anagnostopoulos κ.α. (1994)68 µελέτησαν την ψυχοπαθολογία παιδιών µεταναστών και 

τη χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών από οικογένειες µεταναστών. ∆ε διαπίστωσαν διαφορές στον 

τύπο και τη συχνότητα των ψυχιατρικών διαγνώσεων ούτε σηµαντικές διαφορές στη χρήση 

ψυχιατρικών υπηρεσιών. Παρ’όλ’αυτά 91% των παιδιών µεταναστών έλαβαν ψυχοκοινωνική 

διάγνωση σε αντίθεση µε 49% των γηγενών. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι οικογένειες 

µεταναστών δεν αναζητούσαν έγκαιρα βοήθεια σε σύγκριση µε τους γηγενείς. 

 Η µελέτη των Βουλγαρίδου και Τοµαρά (2001)69 για την προσφυγική οικογένεια και την 

ψυχική υγεία χρησιµοποιεί παραδείγµατα από το αρχείο του προγράµµατος ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης προς πολιτικούς πρόσφυγες, που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Συµβούλιο για τους 

Πρόσφυγες µεταξύ 1989-1999. Αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις πιθανές 

δυσλειτουργίες της προσφυγικής οικογένειας λόγω της διαδικασίας του επιπολιτισµού που 

συνοδεύει την προσπάθεια ενσωµάτωσής της στο νέο περιβάλλον. 

                                                 
65 Bilanakis N., Madianos M.G., Liakos A. (1995). «Psychiatric morbidity among repatriated Greek immigrants in a rural 
area». European Archives of Psychiatry and clinical Neuroscience, 245: 36-44. 
66 Μόττη-Στεφανίδη Φ., Τάκης Ν., Παυλόπουλος Β., Masten, A. S. (2008). «Ψυχική ανθεκτικότητα, µετανάστευση και 
εφηβεία», στο: Καβουνίδη Τ., Καρύδης Β., Νικολακοπούλου-Στεφάνου Η., και Μ. Γ. Λίλυ-Στυλιανούδη, Μετανάστευση 
στην Ελλάδα: Εµπειρίες- Πολιτικές – Προοπτικές, έκδοση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αθήνα.  
67 Kolaitis G., Tsiantis J., Madianos M. and Kotsopoulos S. (2003). «Psychosocial adaptation of immigrant Greek 
children from the former Soviet Union». European Child & Adolescent Psychiatry, 12(2):67-74. 
68 Anagnostopoulos D. C., Vlassopoulou M., Rotsika V., Pehlivanidou H., Legaki L., Rogakou E., Lazaratou H. (1994). 
«Psychopathology and Mental Health Service Utilization by Immigrants’ Children and their Families». International 
Migration, 32(1):29-47. 
69 Βουλγαρίδου Μ., Τοµαράς Β. (2001). «Προσφυγική Οικογένεια και Ψυχική Υγεία». Τετράδια Ψυχιατρικής 74: 9-24. 
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Στο επίπεδο της έρευνας, διαπιστώνεται, συνεπώς, η ανάγκη για στοχευµένες µελέτες 

επιδηµιολογικές αλλά και ψυχοκοινωνικές, προκειµένου να διερευνηθεί το προφίλ και τα 

προβλήµατα υγείας των µεταναστών στην Ελλάδα. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των  µεταναστευτικών οµάδων ανάλογα µε τη χώρα 

καταγωγής, το κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρο,τη θρησκεία, το καθεστώς και τη διάρκεια 

παραµονής, το βαθµό ενσωµάτωσης, κ.α. 

 Επιπλέον, η διεξαγωγή ερευνών για τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους αλλοδαπούς θα 

συµβάλλει στη συλλογή σχετικών στατιστικών δεδοµένων και την καλύτερη αξιολόγηση των 

αναγκών. 

 Από τις ελάχιστες έρευνες που προσφέρουν στοιχεία σχετικά µε τη χρήση υπηρεσιών 

υγείας από τους µετανάστες είναι η έρευνα EU-SILC70. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας 

προκύπτει ότι οι αλλοδαποί χρειάστηκαν και χρησιµοποίησαν λιγότερο συχνά τις υπηρεσίες υγείας 

σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας (31,3% έναντι 45,4% των Ελλήνων), ενώ για παρόµοιους 

πληθυσµούς (στατιστικός έλεγχος για ηλικία και επιπέδο εκπαίδευσης) η διαφορά αυτή µειώνεται. 

Επιπλέον, «η παρουσία παιδιών στα νοικοκυριά φαίνεται να αυξάνει τη χρήση Νοσοκοµείων ή 

Κέντρων υγείας ανάµεσα στους αλλοδαπούς»71. Πιλοτική έρευνα σε Νοσοκοµείο της Περιοχής της 

Αττικής κατά το έτος 2003 έδειξε ότι οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν το 6,2% των νοσηλευόµενων 

(ποσοστό κοντά στο 7% που κατέγραψε η απογραφή του 2001). Οι γυναίκες αποτελούσαν το 76% 

του πληθυσµού των αλλοδαπών νοσηλευοµένων, ποσοστό που εξηγείται από τη µεγάλη χρήση των 

υπηρεσιών της γυναικολογικής κλινικής. Μάλιστα το 42% των αλλοδαπών γυναικών 

νοσηλεύτηκαν για τοκετό. Υψηλό ήταν το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των αλλοδαπών 

νοσηλευοµένων, 73% στο ΙΚΑ και 6% σε λοιπά ταµεία. 

                                                 
70 Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γκαζόν, Ε. (2005α). Μετανάστευση και Κοινωνική Ασφάλιση: Μια προσέγγιση µε βάση 
δεδοµένα της έρευνας EU-SLIC και των Ασφαλιστικών Ταµείων, ΕΚΚΕ, Αθήνα. 
71 Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γκαζόν (2005α), Ε. όπ. π.  
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3. Το σύστηµα υγείας και το δικαίωµα χρήσης υπηρεσιών υγείας από τους 
µετανάστες 
 
3.1. Το ελληνικό σύστηµα υγείας 
 

Το ελληνικό σύστηµα υγείας χαρακτηρίζεται ως µεικτό και βασίζεται στο Εθνικό 

Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ), στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης και σε µικρότερο βαθµό στην 

ιδιωτική ασφάλιση και τον ιδιωτικό τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Το ΕΣΥ παρέχει ιατρική 

κάλυψη συνολικά στον πληθυσµό που διαµένει νόµιµα στη χώρα, ενώ τα Ταµεία Κοινωνικής 

Ασφάλισης προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρωτίστως πρωτοβάθµια, στους δικαιούχους τους.  

Ιδιωτικά ιατρεία, νοσοκοµεία και µαιευτήρια καλύπτουν επίσης ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

ζήτησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και καλύπτει 

τους εργαζόµενους και συνταξιούχους και τα εξαρτηµένα από αυτούς µέλη. Για τους 

αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ρυθµίσεις που 

εξασφαλίζουν την κάλυψή τους σε συνεργασία µε τα ασφαλιστικά ταµεία των χωρών τους.  

Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται κατά κανόνα δωρεάν στα αγροτικά 

ιατρεία, τα δηµοτικά πολυϊατρεία, τα πολυϊατρεία που λειτουργούν µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τα περιφερειακά κέντρα υγείας, τα εξωτερικά ιατρεία και τα τµήµατα επειγόντων 

περιστατικών των νοσοκοµείων. Όσον αφορά τη δευτεροβάθµια περίθαλψη και τη 

φαρµακευτική κάλυψη το κόστος καλύπτεται είτε εξ’ολοκλήρου είτε µερικώς από τα 

ασφαλιστικά ταµεία για όσους είναι ασφαλισµένοι ή από το ταµείο απορίας για τους Έλληνες 

ανασφάλιστους µε χαµηλό εισόδηµα72.  

 Το ΕΣΥ χρηµατοδοτείται από το κράτος (τον κεντρικό προϋπολογισµό) και από τις 

συνεισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης. 

Παρ’όλ’αυτά οι ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% 

της συνολικής δαπάνης για την υγεία73. Οι δαπάνες των ιδιωτών αφορούν:  

α) το ποσοστό συµµετοχής του ασθενούς, ανάλογα µε τον τύπο κοινωνικής ασφάλισής του,  

στην κάλυψη της δαπάνης υπηρεσιών που του προσφέρονται από το ΕΣΥ. Για υπηρεσίες του 

ΕΣΥ και για την αγορά φαρµάκων ο ωφελούµενος πολλές φορές χρειάζεται να καλύψει ένα 

τµήµα της δαπάνης. Oι ανασφάλιστοι υποχρεούνται κατά κανόνα, να καλύψουν το συνολικό 

κόστος, και σε περίπτωση νοσηλείας να προκαταβάλουν το 50% της δαπάνης. 

β) κάλυψη της δαπάνης ιδιωτικών ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και νοσοκοµείων. 

γ) αµοιβές εκτός του συστήµατος («φακελάκια»), οι οποίες είναι διαδεδοµένες στην παροχή 

δευτεροβάθµιας περίθαλψης εντός του εθνικού συστήµατος υγείας. 

                                                 
72 Για τους Έλληνες πολίτες που είναι ανασφάλιστοι και αποδεικνύεται χαµηλό εισόδηµα υπάρχει η δυνατότητα 
έκδοσης βιβλιαρίου απορίας που τους παρέχει δωρεάν ιατροφαρµακευτική κάλυψη. 
73 Σύµφωνα µε στοιχεία για το 2005 που δηµοσιεύει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας το ποσοστό της ιδιωτικής 
δαπάνης στη συνολική δαπάνη για την υγεία ανέρχεται σε 57,2%. 
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Έτσι, παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει δηµόσιο σύστηµα υγείας που καλύπτει συνολικά 

τον πληθυσµό, οι απευθείας πληρωµές από τα ιδιωτικά νοικοκυριά παραµένουν από τις 

υψηλότερες στην Ευρώπη ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την περίθαλψη.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕΣΥ εξάλλου είναι η συγκέντρωση των 

εξυπηρετούµενων στα νοσοκοµεία των µεγάλων αστικών κέντρων µε επακόλουθο το 

συνωστισµό και τις µεγάλες λίστες αναµονής, οι χρόνιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, 

οι ελλείψεις σε εξοπλισµό και υποδοµές.  

 

3.2. ∆ικαίωµα χρήσης του συστήµατος υγείας από τους µετανάστες 

 

Η πρόσβαση των µεταναστών στο ΕΣΥ αποτελεί βασική παράµετρο της ένταξής τους 

στην ελληνική κοινωνία, της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και του σεβασµού του 

ανθρώπινου δικαιώµατος στην αξιοπρέπεια και τη ζωή74. Στην Ελλάδα, ένα µεγάλο τµήµα του 

µεταναστευτικού πληθυσµού, οι µετανάστες «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα», στερείται της 

ισότιµης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. 

Tο ζήτηµα της υγείας των µεταναστών εισήλθε στην πολιτική ατζέντα µετά το 2000. Η 

τυπική πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες του ΕΣΥ υπήρξε και παραµένει συνάρτηση της 

επίσηµης απασχόλησης και του νόµιµου καθεστώτος, κανένα από τα οποία δεν ίσχυε για την 

πλειοψηφία των µεταναστών στην Ελλάδα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, πριν τις δύο 

διαδικασίες νοµιµοποίησης. Τον Ιούλιο του 2000, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

δηµοσίευσε Εγκύκλιο σχετικά µε την «ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία» για υπηκόους χωρών 

εκτός της Ε.Ε. Σύµφωνα µε αυτήν και ο νόµιµος µετανάστης µπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση 

στο ΕΣΥ, εφόσον κατέχει βιβλιάριο υγείας εκδιδόµενο από το ασφαλιστικό ταµείο στο οποίο 

είναι εγγεγραµµένος.  

Ο µεταναστευτικός νόµος του 2001 (Ν. 2910/2001) χορήγησε επίσηµα ίσα δικαιώµατα 

µε αυτά των Ελλήνων στους ξένους πολίτες που διαµένουν νόµιµα στη χώρα, όσον αφορά στην 

εθνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Ο ασφαλιστικός φορέας που καλύπτει τους 

περισσότερους µετανάστες «µε έγγραφα» είναι το Ι.Κ.Α. Οι παροχές που δικαιούται ο 

ασφαλισµένος και τα εξαρτηµένα µέλη της οικογένειάς του είναι ίδιες µε αυτές των Ελλήνων 

ασφαλισµένων: ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, νοσοκοµειακή περίθαλψη, επίδοµα ασθενείας, 

ατυχήµατος, µητρότητας, σύνταξη και λοιπές παροχές.  

Εντούτοις λαµβάνοντας υπόψη τη µεγάλη έκταση της άτυπης εργασίας, πολλοί νόµιµα 

διαµένοντες µετανάστες στερούνται κοινωνικής ασφάλισης και εποµένως δωρεάν πρόσβασης 

στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, η πρόσβαση στο σύστηµα υγείας παρακωλύεται από 

                                                 
74 Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην Απόφασή της (2007) για 
το «∆ικαίωµα στην Υγεία των Μεταναστών χωρίς Νόµιµα Έγγραφα Παραµονής» στοιχειοθετεί το δικαίωµα στην 
υγεία ως κοινωνικό δικαίωµα και συµπεραίνει ότι «το Σύνταγµα επιτάσσει ένα ευρύτερο δικαίωµα πρόσβασης στην 
ιατρική περίθαλψη για τους µετανάστες». 
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τις πολύµηνες καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την ανανέωση των αδειών παραµονής. Οι 

µετανάστες δεν απολαµβάνουν επίσης παροχές κοινωνικής πρόνοιας, όπως το βιβλιάριο 

περίθαλψης ανασφάλιστων που προβλέπει την κάλυψη της δαπάνης για νοσοκοµειακή 

περίθαλψη και κάποια προνοιακά επιδόµατα (επίδοµα τετραπληγίας κα).  

Οι µετανάστες ελληνικής καταγωγής (οµογενείς) µπορούν να επωφεληθούν από τις 

υπηρεσίες δηµόσιας υγείας εφόσον προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα, 

συµπεριλαµβανοµένου για τους ανασφάλιστους που παίρνουν επίδοµα πρόνοιας, του σχετικού 

βιβλιαρίου υγείας. Σε κάθε περίπτωση, το µέλος του νοικοκυριού που είναι ασφαλισµένο ή 

παίρνει επίδοµα πρόνοιας καλύπτει και τα υπόλοιπα (εξαρτηµένα) µέλη της οικογένειας. Οι 

οµογενείς έχουν ακόµη τη δυνατότητα αυτασφάλισης στον Οργανισµό Γεωργικών 

Ασφαλίσεων.   

Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο χαίρουν ισότιµα µε τους Έλληνες δικαιώµατα 

πρόσβασης στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, εώς ότου να αναγνωριστεί το 

καθεστώς τους ως αιτούντες άσυλο εξοµοιώνονται µε τους µετανάστες «χωρίς τα απαραίτητα 

έγγραφα» σε ότι αφορά την πρόσβασή τους στο σύστηµα υγείας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αναφερθεί ότι η διαδικασία έκδοσης της κάρτας αιτούντα άσυλο αλλά και της προσφυγικής 

ταυτότητας µπορεί να διαρκέσει πολλούς µήνες, για γραφειοκρατικούς λόγους. Το Προεδρικό 

∆ιάταγµα 668/18.5.2005 προβλέπει τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των αιτούντων 

άσυλο και των προσφύγων που δεν είναι ασφαλισµένοι ή δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα 

να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα. Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη περιλαµβάνει δωρεάν 

νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο και δωρεάν χορήγηση φαρµάκων από τα δηµόσια 

νοσοκοµεία. Για να έχουν δικαίωµα στη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, οι µεν 

αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν στην κατοχή τους ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο, οι δε 

πρόσφυγες πρέπει να διαθέτουν το δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα.  

Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 266/1999, τα ίδια ισχύουν και για τους 

αλλοδαπούς των οποίων η παραµονή στην Ελλάδα έχει εγκριθεί για ανθρωπιστικούς λόγους ή 

έχει οριστεί σε αυτούς προθεσµία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόµα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 

του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 61/1999. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν και οι αλλοδαποί 

ασθενείς µε HIV ή άλλες µεταδοτικές ασθένειες, οι οποίοι µπορούν να επωφεληθούν της 

δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας, εφόσον όµως η κατάλληλη θεραπεία 

δεν εφαρµόζεται στη χώρα προέλευσής τους. Έχουν επίσης δικαίωµα σε προσωρινή άδεια 

παραµονής και εργασίας (Ν. 2955/2001).  

Σε αλλοδαπούς που δεν βρίσκονται νόµιµα στην χώρα και δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο 

ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια 

διαµονής, δεν επιτρέπεται να προσφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία από φορείς του δηµοσίου και 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Εξαιρούνται τα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν 
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πρόκειται για ανήλικα παιδιά και για αλλοδαπούς που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία 

(Άρθρο 84/Ν.3386/2005).  

Τα δικαιώµατα των µεταναστών «χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα» είναι πράγµατι πολύ 

περιορισµένα στην Ελλάδα συγκριτικά µε πολλές χώρες της Ε.Ε., όσον αφορά την πρόσβασή 

τους στο σύστηµα υγείας. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την 

«Υγειονοµική Περίθαλψη Αλλοδαπών»: «για τους αλλοδαπούς µη νόµιµα ευρισκόµενους στην 

Ελλάδα θα παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες αποκλειστικά σε περιπτώσεις επείγοντος 

περιστατικού και µέχρι τη σταθεροποίηση της υγείας τους».  Η ερµηνεία της διάταξης όµως 

καθίσταται προβληµατική από τη στιγµή που «[η] έκτακτη/επείγουσα ιατρική περίθαλψη [...] 

την οποία και µόνο επιτρέπει, δε µπορεί να οριστεί εύκολα. ∆ε µπορεί κάποιος να απαντήσει µε 

ευκολία και σιγουριά ποια περιστατικά θα κάλυπτε η διάταξη»75.  Σηµαντικό έλλειµµα 

προκύπτει, για παράδειγµα, όσον αφορά τον προγεννητικό έλεγχο ο οποίος αν και απαραίτητος 

για τη διασφάλιση της υγείας αλλά και της ζωής του εµβρύου και της εγκύου «δεν καλύπτεται 

από το γράµµα του Νόµου, εκτός αν πρόκειται για ανήλικες κυοφορούσες»76.  

Πρόβληµα αντιµετωπίζουν, επίσης, όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήµατα ή χρειαστεί να 

κάνουν κάποια επέµβαση ή δαπανηρή θεραπεία δεδοµένης και της κατά κανόνα δυσχερούς 

οικονοµικής τους θέσης. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει επίσης στους ασυνόδευτους ανηλίκους, που εάν και 

βάση του νόµου δικαιούνται πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ακόµα και όταν δεν διαθέτουν τα 

απαραίτητα έγγραφα, δεν απολαµβάνουν της προστασίας που ορίζει το διεθνές δίκαιο καθώς 

µεταξύ αλλων δεν υπάρχουν οι απαιτούµενοι χώροι για τη στέγασή τους. Αποτέλεσµα της 

ελλιπούς προστασίας είναι να τίθεται  σε κίνδυνο η υγεία τους καθώς συχνά πέφτουν θύµατα 

σωµατεµπορίας, θύµατα εργασιακής εκµετάλλευσης, ενώ διαβιούν σε άθλιες συνθήκες77. 

Θα πρέπει ακόµη να γίνει αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 85 (Ν.3386/2005) 

που προβλέπει ότι: «Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που παραβαίνουν 

[αυτές] τις διατάξεις διώκονται πειθαρχικά και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ποινικού κώδικα, για παράβαση καθήκοντος». Στην πραγµατικότητα ο Νόµος του 2005 

διατηρεί τις αυστηρές διατάξεις του Νόµου 2910/2001 που περιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

πρόσβαση των «άτυπων» µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας. Καταργεί µόνο τη διάταξη του 

άρθρου 54, «η οποία προέβλεπε την υποχρέωση των διευθυντών θεραπευτηρίων να 

ενηµερώνουν τις αστυνοµικές αρχές για την άφιξη σε αυτά αλλοδαπών»78. Οι παραπάνω 

διατάξεις έχουν στην πράξη παραµείνει ανενεργές καθώς οι Έλληνες λειτουργοί υγείας 

αρνήθηκαν να τις εφαρµόσουν, ενώ πολλοί γιατροί ακολουθώντας τον Κώδικα Ιατρικής 

                                                 
75 Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (2007), ∆ικαίωµα στην Υγεία των Μεταναστών χωρίς Νόµιµα 
Έγγραφα Παραµονής. Απόφαση ΕΕ∆Α, Αθήνα 
76 όπ. π.  
77 Human Rights Watch, όπ. π. 
78 Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου όπ. π. 
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∆εοντολογίας «επιλέγουν να παράσχουν ιατρική φροντίδα παρακάµπτοντας τις επιταγές του 

νόµου»79.  Πολλοί µετανάστες "χωρίς έγγραφα" καταφεύγουν επίσης στα πολυϊατρεία µη 

κυβερνητικών οργανώσεων.  

Ειδική κατηγορία αποτελούν οι έγκλειστοι µετανάστες και αιτούντες άσυλο που 

φιλοξενούνται στα κέντρα διοικητικής κράτησης. Τα άτοµα που εισέρχονται στην Ελλάδα 

παράνοµα συλλαµβάνονται και κρατούνται σε κέντρα διοικητικής κράτησης80. Αξιόπιστες 

αναφορές για ορισµένα από τα κλειστά κέντρα κράτησεις περιγράφουν πολύ άσχηµες συνθήκες 

διαβίωσης µε σηµαντικά προβλήµατα στις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες υγιεινής και ελλιπή 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, όπως απουσία βασικού ιατρικού εξοπλισµού, δυσχερή ή 

αδύνατη παραποµπή στο νοσοκοµείο, απουσία ψυχολόγου και διερµηνέων81.  

Χαρακτηριστική είναι επίσης η απουσία συγκεκριµένου πρωτοκόλλου για τον ιατρικό  

έλεγχο που πρέπει να γίνεται στους αιτούντες άσυλο και τους άτυπους µετανάστες κατά την 

άφιξή τους. Οι Norredam κ.α. (2005)82 συγκρίνοντας τις πολιτικές των 25 κρατών µελών της 

Ε.Ε. που αφορούν στην πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην περίθαλψη διαπιστώνουν ότι η 

Ελλάδα είναι η µοναδική από τις 25 χώρες µέλη που στερείται ιατρικού πρωτοκόλλου για τους 

νεοαφιχθέντες µετανάστες και αιτούντες άσυλο. Στις υπόλοιπες χώρες εφαρµόζονται σχέδια 

που περιλαµβάνουν εξέταση για φυµατίωση, οροθετικότητα στον ιό HIV, γενική κλινική και 

ψυχολογική εξέταση. Στην Ελλάδα το πρωτόκολλο για τον ιατρικό έλεγχο εφαρµόζεται µόνο 

κατά τη διαδικασία αίτησης των αιτούντων άσυλο για άδεια εργασίας. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται το δικαίωµα πρόσβασης στο εθνικό σύστηµα 

υγείας των διαφορετικών κατηγοριών αλλοδαπών. 

 

Καθεστώς 
παραµονής Πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας 

Μετανάστες µε τα 
απαραίτητα χαρτιά 
(νόµιµα 
διαµένοντες)  

Κάθε αλλοδαπός τρίτης χώρας83 ο οποίος διατηρεί άδεια παραµονής σε 
ισχύ απολαµβάνει πρόσβαση στο ΕΣΥ µε τα ίδια δικαιώµατα όπως οι 
Έλληνες πολίτες. Κατ’επέκταση οι «νόµιµοι» µετανάστες που είναι 
ασφαλισµένοι και διαθέτουν το βιβλιάρειο υγείας που εκδίδει ο 
ασφαλιστικός τους φορέας µπορούν να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες 
του ΕΣΥ δωρεάν ή καλύπτοντας τµήµα του κόστους. ∆εν έχουν, όµως, 
τη δυνατότητα έκδοσης βιβλιαρίου απορίας, όπως οι Έλληνες, οι 
παλιννοστούντες και οι οµογενείς που είναι ανασφάλιστοι και 
αποδεικνύουν χαµηλό εισόδηµα. 

                                                 
79 όπ. π. 
80 Κλειστά κέντρα λειτουργούν σε 5 σηµεία εισόδου (Έβρος, Ροδόπη, Λέσβος, Σάµος, Χίος) 
81 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2007). Έκθεση της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την επίσκεψη στην Ελλάδα (σε Σάµο και 
Αθήνα), 2 Ιουνίου, Βρυξέλλες. 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα (2008). Επείγουσα Παρέµβαση των ΓΧΣ στο κέντρο κράτησης µεταναστών της Λέσβου: 
Ευρήµατα-Αποτελέσµατα-Προβληµατισµοί-Προκλήσεις. Αναφορά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Αθήνα. 
82 Norredam, M., Mygind A., Krasnik A. (2005). «Access to healthcare for asylum seekers in the European Union – a 
comparative study of country policies». The European Journal of Public Health. Advance Access (October 17 2005) 
83 Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών µελών της Ε.Ε. ταυτίζονται εξ’ ορισµού µε τους Έλληνες πολίτες ως προς το 
δικαιώµα πρόσβασής τους στο ΕΣΥ. 
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Μετανάστες 
«χωρίς τα 
απαιτούµενα 
έγγραφα» 

Σύµφωνα µε το νόµο (Άρθρο 84/Ν.3386/2005) οι άτυποι µετανάστες 
δεν έχουν πρόσβαση στο σύστηµα υγείας µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
επείγοντος περιστατικού και µέχρι τη σταθεροποίηση της υγείας τους 
(εξαιρούνται οι ανήλικοι). Η µόνη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που 
δικαιολογείται από το νόµο είναι εποµένως η περίθαλψη στα τµήµατα 
επειγόντων περιστατικών των νοσοκοµείων.  
 

Παλιννοστούντες 
και οµογενείς 

 
Οι παλιννοστούντες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 
οι οµογενείς από την Αλβανία απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα µε 
τους Έλληνες πολίτες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.  
 

 
Πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο 

 
Οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο µετά την έκδοση της προσφυγικής 
ταυτότητας και της κάρτας αίτησης ασύλου, και για το χρονικό 
διάστηµα που αυτές βρίσκονται σε ισχύ, απολαµβάνουν τα ίδια 
δικαιώµατα µε τους Έλληνες πολίτες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας. Σε περίπτωση που είναι ανασφάλιστοι ή έχουν µικρό εισόδηµα 
δικαιούνται δωρεάν πρόσβασης σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια 
περίθαλψη και φαρµακευτική κάλυψη. 
 

 

 

3.3. Προσβασιµότητα στις υπηρεσίες υγείας 

 
Σηµαντικός παράγοντας που δύναται να περιορίσει την προσβασιµότητα των 

µεταναστών στην περίθαλψη είναι η συνεπαγόµενη υψηλή ιδιωτική οικονοµική δαπάνη (out-of-

pocket payments)84. Tα ποσοστά των ανασφάλιστων µεταναστών παραµένουν υψηλά ακόµα 

και για αυτούς που έχουν καταφέρει να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς παραµονής τους. Οι 

ανασφάλιστοι πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι ολόκληρο το ποσό της περίθαλψης, 

προκαταβάλλοντας το 50% των εξόδων σε περίπτωση νοσηλείας. Το κόστος αυτό όµως  µπορεί 

να είναι πολύ υψηλό για αρκετούς µετανάστες οι οποίοι ταυτόχρονα δεν δικαιούνται του 

βιβλιαρίου οικονοµικής απορίας και αδυνατούν οικονοµικά να απευθυνθούν σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια . Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της έρευνας των Μαράτου-Aλιπράντη και 

Γκαζόν (2005)85 οι αλλοδαποί αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό οικονοµική ανασφάλεια 

από το γηγενή πληθυσµό καθώς τα εισοδήµατά τους είναι γενικά χαµηλότερα και το ποσοστό 

ιδιοκατοίκησης πολύ µικρότερο, 11,1% για τους αλλοδαπούς έναντι 75% για τους Έλληνες.  

Είναι εποµένως πιθανό πολλοί από τους µετανάστες να µην είναι σε θέση «να αντιµετωπίσουν 

το κόστος µιας έκτακτης ανασφάλειας [όπως τα] προβλήµατα υγείας»86. Την προσβασιµότητα 

στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας δυσχεραίνουν συνεπώς, το καθεστώς εργασίας πολλών 

µεταναστών στην «άτυπη» οικονοµία που έχει ως συνέπεια να παραµένουν ανασφάλιστοι, τα 

                                                 
84 European Commission (2008a), όπ. π. 
85 Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γκαζόν, Ε. (2005α) όπ. π.  
86 όπ. π. 
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χαµηλά εισοδήµατα των µεταναστών, καθώς και η ιδιαιτερότητα του συστήµατος καταβολής 

«άτυπων αµοιβών» στα πλαίσια του ΕΣΥ.  

Η ελλιπής ενηµέρωση των κρατικών υπηρεσιών σχετικά µε το νοµικό καθεστώς και τα 

δικαιώµατα επιµέρους κατηγοριών αλλοδαπών, όπως οι αιτούντες άσυλο ή οι πρόσφυγες 

αποτελεί συχνά σηµαντικό εµπόδιο στην προσβασιµότητα τους σε υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, οι µεγάλες καθυστερήσεις για την έκδοση ή ανανέωση αδειών 

παραµονής ή την έκδοση των ειδικών δελτίων του αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, έχουν ως 

συνέπεια την παρεµπόδιση της πρόσβασης πολλών µεταναστών στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Άλλωστε την πρόσβαση στο σύστηµα υγείας δυσχαιρένουν 

παράγοντες όπως η γραφειοκρατία, οι µεγάλες λίστες αναµονής, οι ανεπαρκείς υποδοµές και 

άλλα χρόνια προβλήµατα του ελληνικού συστήµατος υγείας που επηρεάζουν αρνητικά και την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους µετανάστες και τους πρόσφυγες87. 

 Εµπόδια στην επικοινωνία, όπως η αντικειµενική δυσκολία επικοινωνίας των ασθενών 

µε το ιατρικό προσωπικό λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας αλλά και η 

ελλιπής ενηµέρωση σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος υγείας, επηρεάζουν την 

προσβασιµότητα των αλλοδαπών σε υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, η παντελής απουσία 

διερµηνέων στα δηµόσια νοσοκοµεία αλλά και στα κέντρα διοικητικής κράτησης και σε άλλες 

δοµές που απευθύνονται σε µετανάστες περιορίζει τη δυνατότητα  του ιατρικού προσωπικού να 

διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχει σε αλλοδαπούς.  

Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, τεχνογνωσίας και εξειδικευµένων δοµών (π.χ. 

διερµηνέων, διαπολιτισµικών διαµεσολαβητών, ενηµερωτικών φυλλαδίων σε γλώσσες 

διαφόρων εθνικοτήτων) έχει ως αποτέλεσµα την ελλιπή ενηµέρωση των µεταναστών, 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο σχετικά µε τα δικαιώµατά και τις υποχρεώσεις τους και  τις 

σχετικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση δικαιωµάτων που απευθύνονται και σε αυτούς. 

Πρόσφατη µελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Πρόσβασης στην Υγεία των 

Γιατρών του Κόσµου88 δείχνει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά εµπόδια πρόσβασης στην 

πληροφόρηση αναφορικά µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Τα στοιχεία για την Ελλάδα 

αφορούσαν 112 ανθρώπους που επισκέφθηκαν τις δύο πολυκλινικές των Γιατρών του Κόσµου 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε ερώτηση αναφορικά µε την ενηµέρωση για τις υπηρεσίες 

ελέγχου για τον ιό HIV, το 83,7% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν έχουν γνώση του 

δικαιώµατος χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 8 χώρες της µελέτης. "Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να ερµηνευθεί 

ως απόρροια της άρνησης του δικαιώµατος στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που κατά 

µεγάλο µέρος αφορά τους µετανάστες χωρίς χαρτιά: ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν έχουν 

                                                 
87 Hatziprokopiou P. (2004). «Balkan immigrants in the Greek city of Thessaloniki: local processes of incorporation 
in international perspective». European Urban and Regional Studies, 11 (4): 321–338. 
88 Γιατροί του Κόσµου – Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο(2007). Χωρίς Χαρτιά, Χωρίς Υγεία;. Έκδοση των Γιατρών του 
Κόσµου. 
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δικαίωµα στην περίθαλψη, εποµένως οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα (στην προκειµένη 

περίπτωση, η πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες ελέγχου για HIV) είναι, δυστυχώς εύλογα, 

ελάχιστα γνωστές". Αντίστοιχα είναι τα συµπεράσµατα και της µελέτης «Equality in Health: 

Greek National Report» όπου διαπιστώνεται το έλλειµµα πληροφόρησης και η άγνοια των 

µεταναστών και προσφύγων σχετικά µε τα δικαιώµατά τους89. 

 Παράλληλα η απουσία εξειδικευµένου προσωπικού και δοµών δεν διευκολύνει το 

διοικητικό και ιατρικό προσωπικό να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες των αλλοδαπών 

ασθενών που προκύπτουν λόγω της γλώσσας, της διαφορετικής κουλτούρας αλλά και 

ψυχοκοινωνικών δεδοµένων που τους χαρακτηρίζουν. Είναι γεγονός ότι οι µετανάστες και 

ιδιαίτερα οι πρόσφυγες είναι ευάλωτες οµάδες ψυχοκοινωνικά καθώς έρχονται αντιµέτωποι µε 

τραυµατικές εµπειρίες πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και στη συνέχεια κατά 

τη βίαη προσαρµογή τους σε ένα καινούριο περιβάλλον όπου αισθάνονται ξένοι. Έχουν επίσης 

να αντιµετωπίσουν την κοινωνική απαξίωση, τη φτώχεια, ανασφάλεια και φόβο σχετικά µε το 

καθεστώς παραµονής τους αλλά συχνά και ρατσιστικές συµπεριφορές. Η διαφορετική 

πολιτισµική καταβολή και η άγνοια των λειτουργών υγείας για πολιτισµικές ιδιαιτερότητες του 

ασθενή (π.χ. άρνηση µουσουλµάνας γυναίκας να εξετασθεί από άντρα γιατρό) επίσης µπορεί να 

περιορίσει την προσβασιµότητα των µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για θέµατα ψυχικής υγείας. 

Τέλος, περιπτώσεις κακοµεταχείρισης αλλοδαπών από γιατρούς και νοσοκοµειακό 

προσωπικό είναι µάλλον σπάνια και µεµονωµένα περιστατικά90. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

διαπίστωση ότι η εκτίµηση του αριθµού των εξυπηρετούµενων αλλοδαπών από το προσωπικό 

νοσοκοµείου είναι σηµαντικά υψηλότερη από την πραγµατική καταµέτρηση91. Τα στοιχεία από 

την έρευνα µε ερωτηµατολόγια σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό 

νοσοκοµείων της Αττικής, στα πλαίσια της µελέτης «Equality in Health: Greek National 

Report»92 παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον. Έτσι, µεταξύ των χαρακτηριστικών των ασθενών 

που µπορούν να οδηγήσουν σε διάκριση η δηµοφιλέστερη απάντηση είναι η φυλή ή εθνικότητα 

µε ποσοστό 58,7%. Επίσης σε ποσοστό περίπου 20% οι ερωτώµενοι απάντησαν ότι δεν 

θεωρούν απαραίτητο οι γυναίκες ασθενείς που τους το επιβάλλει η κουλτούρα ή η θρησκεία 

τους να εξετάζονται από γυναίκες γιατρούς. Τέλος, το 41,5% υποστηρίζει ότι τα άτοµα που 

ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες καταχράζονται το σύστηµα κοινωνικών παροχών. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν εν δυνάµει εµπόδια που περιορίζουν την προσβασιµότητα 

των αλλοδαπών στις υπηρεσίες υγείας ακόµα και όταν τυπικά δικαιούνται την πρόσβαση. Από 

την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η προσβασιµότητα των µεταναστών στις 
                                                 
89 European Commission (2006b). Equality in Health: Greek National Report. Edition of Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities  
90 όπ. π. 
91 Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για Συνεργασία και Ανταλλαγές σε θέµατα Κοινωνικού Αποκλεισµού και Υγείας Μεταναστών 
(2003). Εθνική έκθεση για την Ελλάδα, συγγραφή Α. Καψάλης, Αθήνα. 
92 European Commission (2006b), όπ. π.   

www.mighealth.net/el 29



MIGHEALTHNET – Έκθεση για την υγεία των µεταναστών στην Ελλάδα 

υπηρεσίες υγείας διευκολύνεται παρόλο που τυπικά διαπιστώνεται άρνηση πρόσβασης. Η 

παρατυπία πράγµατι φαίνεται να χαρακτηρίζει τις οδούς πρόσβασης των µεταναστών στην 

περίθαλψη εκτός αλλά και εντός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας93. 

Έτσι συχνά είναι τα παραδείγµατα όπου µετανάστες "χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα" 

εξυπηρετούνται από τις δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, καθώς οι λειτουργοί υγείας 

αγνοώντας το "γράµµα του νόµου" διευκολύνουν την πρόσβαση των άτυπων µεταναστών στη 

δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Έτσι µια µάλλον κοινή στρατηγική µεταξύ των 

µεταναστών "χωρίς χαρτιά" που έχουν ανάγκη πρόσβασης σε νοσοκοµείο είναι να 

χρησιµοποιούν τα επείγοντα. Τα στοιχεία αδηµοσίευτης έρευνας σε µεγάλο νοσοκοµείο της 

Θεσσαλονίκης καταµετρούν το ποσοστό των αλλοδαπών ασθενών που καταφεύγουν στα 

επείγοντα σε 88% µεταξύ των ανασφάλιστων, αλλά και σε 58,8% µεταξύ των ασφαλισµένων 

µεταναστών94.  

Σηµαντικός είναι ο ρόλος υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων αλλά και µη 

κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθµια υπηρεσίες υγείας και 

φαρµακευτική περίθαλψη σε µετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ. ∆ιευκολύνουν 

επίσης την πρόσβαση των εξυπηρετούµενων µεταναστών στα Νοσοκοµεία για εξειδικευµένες 

εξετάσεις ή νοσηλεία µέσω της χρήσης ενός άτυπου δικτύου παραποµπών.  

 Παρά τα πολλά παραδείγµατα ανεπίσηµης βοήθειας από δίκτυα υποστήριξης, ΜΚΟ, 

γιατρούς και διοικητικούς υπαλλήλους σε δηµόσια νοσοκοµεία, καθώς ακόµα και στον ιδιωτικό 

τοµέα95, η κατά περίπτωση χρήση άτυπων πρακτικών δεν εγγυάται την προσβασιµότητα των 

µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας. Πολλά είναι και τα παραδείγµατα αδυναµίας των 

µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» να εξασφαλίσουν το απαιτούµενο επίπεδο 

ιατρικής φροντίδας ιδιαίτερα στις περιπτώσεις χρονίων νοσηµάτων. Επιπλέον, η χρήση των 

επειγόντων περιστατικών δεν προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των περιστατικών και 

δεν επιλύει το ζήτηµα της φαρµακευτικής κάλυψης ασθενών που αδυνατούν οικονοµικά να 

ανταπεξέλθουν στο κόστος. Οι συνέπειες για τη δηµόσια υγεία στην περίπτωση λοιµωδών 

νοσηµάτων θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να συνεκτιµηθούν. 

Είναι επίσης πιθανό οι άτυποι µετανάστες λόγω φόβου, επιφυλακτικότητας και 

ανασφάλειας να µην αναζητούν φροντίδα στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας παρά µόνο όταν η 

κατάσταση της υγείας τους χειροτερεύσει, οπότε και το κόστος περίθαλψης είναι τελικά 

υψηλότερο.  

Οι συνέπειες της περιορισµένης πρόσβασης µίας µεγάλης µερίδας των κατοίκων της 

χώρας στο σύστηµα υγείας µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δυσµενείς για την υγεία των ίδιων 

                                                 
93 Kotsioni, I. and Hatziprokopiou, P. (2008). «Coping with the gaps in health provision for migrants in Greece», 
paper presented at the IMISCOE Cluster B5 Workshop Migration, Integration and the Internationalisation of Health 
Care, Lisbon, 17-18 April 2008. 
94 Hatziprokopiou, όπ. π.  
95 όπ. π. 
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των µεταναστών αλλά και για τη δηµόσια υγεία γενικότερα. Το κόστος αυτό θα πρέπει να 

αξιολογηθεί όπως θα πρέπει να αποτιµηθεί και η επιπλέον πραγµατική επιβάρυνση για το 

σύστηµα υγείας στην περίπτωση διεύρυνσης του δικαιώµατος πρόσβασης των άτυπων 

µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί η έλλειψη στατιστικών για τη 

χρήση του συστήµατος υγείας και πρόνοιας από τους αλλοδαπούς καθώς ούτε τα ασφαλιστικά 

ταµεία ούτε τα νοσοκοµεία καταγράφουν συστηµατικά και µε τρόπο αξιόπιστο τέτοια 

δεδοµένα96.  

 

3.4. Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών σε µετανάστες – Παραδείγµατα εξειδικευµένων 

υπηρεσιών 

 

Στην Ελλάδα ελάχιστα είναι τα παραδείγµατα εξειδικευµένων υπηρεσιών υγείας που 

απευθύνονται σε µετανάστες και πρόσφυγες. Στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας δεν έχουν ενταχθεί 

ακόµη πρακτικές διαπολιτισµικής προσέγγισης και δεν παρέχονται πληροφορίες σε άλλες 

γλώσσες εκτός της Ελληνικής αλλά ούτε και η δυνατότητα διερµηνείας. 

Το κενό επιχειρούν να καλύψουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που παρέχουν 

περίθαλψη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε µετανάστες «χωρίς έγγραφα», 

πρόσφυγες και µειονότητες. Οι Γιατροί του Κόσµου, η PRAKSIS, το Ελληνικό Συµβούλιο για 

τους Πρόσφυγες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας, συµβουλευτικής για ζητήµατα υγείας και πρόνοιας και υπηρεσίες 

ψυχολογικής στήριξης. 

Οι Γιατροί του Κόσµου και η PRAKSIS λειτουργούν πολυϊατρεία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες, φάρµακα και συµβουλευτική για θέµατα 

πρόνοιας και ένταξης, κυρίως σε µετανάστες «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» και αιτούντες 

άσυλο οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς απέλασης.  

Στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρέχεται δωρεάν 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσω οργανωµένου γενικού ιατρείου, γυναικολογικού ιατρείου 

και οδοντιατρείου. Υποστηρικτικά λειτουργεί φαρµακείο, παρέχοντας δωρεάν φάρµακα στους 

ασθενείς. Σύµφωνα µε την τελευταία αναφορά δράσης, που καλύπτει την περίοδο µεταξύ 

Οκτωβρίου 2007 και Σεπτεµβρίου 2008,  στο Πολυϊατρείο της Αθήνας εξυπηρετήθηκαν 3.934 

άτοµα (η πλειοψηφία των εξυπηρετούµενων, 39%, προέρχονται από το Αφγανιστάν) και στο 

Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης 3.705 άτοµα (η πλειοψηφία των εξυπηρετούµενων, 49%, 

προέρχονται από την Αλβανία), ενώ από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του φαρµακείου έλαβαν 

δωρεάν φάρµακα 4.186 εξυπηρετούµενοι. Οι εξυπηρετούµενοι εκτός από την παροχή δωρεάν 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης υποστηρίζονται και από την Κοινωνική Υπηρεσία που τους 

                                                 
96 Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γκαζόν, Ε. (2005β). Μετανάστευση και υγεία πρόνοια. Αποτίµηση της υπάρχουσας 
κατάστασης – προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα. 
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ενηµερώνει για τις δυνατότητες και δικαιώµατά τους και τους παραπέµπει σε άλλες υπηρεσίες ή 

άλλους φορείς. Επίσης λειτουργεί πρόγραµµα προσωρινής στέγασης αιτούντων άσυλο µέσω 

του οποίου κατά την προαναφερόµενη περίοδο φιλοξενήθηκαν 63 νεοεισερχόµενοι αιτούντες 

άσυλο στην περιοχή της Αττικής. Τέλος, µέσω προγράµµατος «παρέµβασης στο δρόµο» (street 

work) καταγράφονται οι συνθήκες διαβίωσης σε χώρους µε ακατάλληλες συνθήκες όπου 

στεγάζονται µαζικά µετανάστες, αιτούντες άσυλο, Ροµά και γίνεται προσπάθεια ενηµέρωσής 

τους σε θέµατα αγωγής υγείας97. 

Οι Γιατροί του Κόσµου επίσης λειτουργούν «Ανοιχτό Πολυϊατρείο» στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη από το 1997 και το 2001 αντίστοιχα, όπου εθελοντές γιατροί, νοσηλευτές, 

κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι παρέχουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας - 

άπορους, ανασφάλιστους, άστεγους, Ροµά, πρόσφυγες και µετανάστες. Στη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, στο «Ανοιχτό Πολυϊατρείο» της Αθήνας, εθελοντές γιατροί διαφόρων 

ειδικοτήτων (παθολόγοι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, οφθαλµίατροι κλπ.) περιθάλπουν, κατά µέσο 

όρο, 14.000 ασθενείς ετησίως. Οι κύριες χώρες προσέλευσης των αλλοδαπών είναι το Ιράκ, το 

Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, οι Αφρικανικές χώρες, το Ιράν, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η 

Ουκρανία και η Αλβανία. Αντίστοιχα, στο Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης οι επισκέψεις ασθενών 

άγγιξαν τις 8.000 κατά τα δύο τελευταία έτη.98. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν πρωτοβάθµια περίθαλψη και υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας, µε τη χρήση διερµηνέων, στον άτυπο καταυλισµό προσφύγων στην Πάτρα, όπου ζουν 

κυρίως άτοµα αφγανικής καταγωγής «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα». Οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα έχουν εξετάσει από τον Μαΐο του 2008 περισσότερους από 7.000 ασθενείς οι οποίοι 

παρουσιάζουν κυρίως λοιµώξεις του ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού, δερµατολογικές 

παθήσεις, τραυµατισµούς και µυοσκελετικά προβλήµατα. Έχουν εξυπηρετηθεί επίσης 

εκατοντάδες ατοµικές περιπτώσεις που χρήζουν ψυχολογικής βοήθειας, έχουν γίνει 

ενηµερώσεις πληθυσµού για προσωπική υγιεινή και ασθένειες και πάνω από 350 παραποµπές 

σε νοσοκοµεία. Η παρέµβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα περιλαµβάνει επίσης δράσεις 

βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης στον καταυλισµό99. 

Το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες υποστηρίζει πρόσφυγες και αιτούντες 

άσυλο έχοντας ως σκοπό να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και την ένταξή τους στην 

Ελλάδα. Η κοινωνική υπηρεσία Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες παρεµβαίνει σε 

φορείς και υπηρεσίες προς όφελος του πρόσφυγα (π.χ. θέµατα υγείας, συνοδεία σε 

νοσοκοµεία), παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και υλική αρωγή (επιδόµατα, τρόφιµα, 

                                                 
97 Ιστότοπος PRAKSIS: http://www.praksis.gr (πρόσβαση 4.02.09). 
98 Ιστότοπος Γιατρών του Κόσµου: http://www.mdmgreece.gr (πρόσβαση 4.02.09). 
99 Ιστότοπος Γιατρών Χωρίς Σύνορα: http://www.msf.gr (πρόσβαση 8.02.09). 
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παραποµπή για σίτιση). Επίσης, εξυπηρετεί πρόσφυγες κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, 

κυρίως σε θέµατα στέγασης100. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει υπηρεσίες συµβουλευτικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε µετανάστες και πρόσφυγες και υλοποιεί προγράµµατα για την 

κοινωνική ένταξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων (προώθηση στην απασχόληση, 

διαµεσολάβηση µε κρατικές ή άλλες υπηρεσίες κλπ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων101. 

Η µη κυβερνητική οργάνωση Κλίµακα υλοποιεί πρόγραµµα στήριξης αλλοδαπών 

γυναικών θυµάτων βίας, διακίνησης και σωµατεµπορίας µέσω της δραστηριότητας ενός 

καταφυγίου, δυναµικότητας 12 ατόµων. Υλοποιεί επίσης προγράµµατα «παρέµβασης στο 

δρόµο» (street work) για τον εντοπισµό και την καταγραφή των αστέγων και των προβληµάτων 

τους, µεταξύ των οποίων βρίσκονται µετανάστες και πρόσφυγες. 

Άλλες πρωτοβουλίες, µετά το 2000, αφορούν προγράµµατα ψυχικής υγείας. Τα 

προγράµµατα «Ψυχαδέλφεια» και «Ψυχαργώς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 

προβλέπουν την ίδρυση και υποστήριξη δοµών παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης σε ευπαθείς οµάδες. Ειδικότερα στα πλαίσια του προγράµµατος λειτουργούν 

Κέντρα Ηµέρας όπου παρέχονται ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες µεταξύ άλλων ευπαθών οµάδων 

και σε µετανάστες και πρόσφυγες. 

Από τα τέλη του 2007 η οργάνωση « Συν-ειρµός», στα πλαίσια του προγράµµατος 

«Ψυχαργώς» λειτουργεί το Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο 

απευθύνεται αποκλειστικά σε µετανάστες και έχει ως στόχο την ενεργητική προσέγγιση των 

µεταναστών, είτε αυτοί αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας είτε βιώνουν συνθήκες που 

ευνοούν την εµφάνιση-εκδήλωση αυτών των προβληµάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

το Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ περιλαµβάνουν διάγνωση, θεραπευτική αντιµετώπιση και 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχικών διαταραχών, εξατοµικευµένη συνοδεία, 

συµβουλευτική ατόµων, οικογενειών, οµάδων, οργανισµών, ενηµέρωση σε θέµατα ψυχικής 

υγείας και ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των αρµόδιων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.  

Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 

επισκέπτες υγείας, κοινωνιολόγους και νοσηλευτές σε συνεργασία µε διερµηνείς - 

πολιτισµικούς διαµεσολαβητές. Τους πρώτους 10 µήνες του 2008, στη Βαβέλ είχαν 

εξυπηρετηθεί 197 άτοµα, από τα οποία τα 87 ήταν µετανάστες µε άδεια παραµονής102. 

Επίσης, το Ελληνικό Ιατρείο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

λειτουργεί στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο εξυπηρετώντας µετανάστες δύο φορές την εβδοµάδα, µε 

τη βοήθεια µεταφραστών. Εκεί παρακολουθούνται και παράτυποι µετανάστες στα εξωτερικά 

                                                 
100 Ιστότοπος Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες: http://www.gcr.gr (πρόσβαση 8.02.09). 
101 Ιστότοπος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: http://www.redcross.gr (πρόσβαση 12.02.09). 
102 Ιστότοπος ΒΑΒΕΛ: http://www.syn-eirmos.gr/index.html (πρόσβαση 12.02.09). 
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ιατρεία, ενώ υπό ειδικές περιστάσεις είναι δυνατή και η νοσηλεία τους στην Ψυχιατρική 

Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου.  

Η µεγάλη πλειοψηφία των µεταναστών όµως δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από τις 

προαναφερθείσες δοµές και προγράµµατα, καθώς οι δυνατότητες αυτών των πρωτοβουλιών δεν 

είναι ικανές να αντεπεξέλθουν σε µεγάλους αριθµούς εξυπηρετούµενων. Για αυτό το λόγο, ενώ 

τέτοιες προσπάθειες, εναλλακτικές του ΕΣΥ, πρέπει βεβαίως, να εµψυχωθούν και να 

στηριχθούν, δεν µπορούν ωστόσο σε καµία περίπτωση να το υποκαταστήσουν. Υπάρχει ανάγκη 

για συντονισµένα µέτρα ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση των µεταναστών «χωρίς τα 

απαιτούµενα έγγραφα» στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, να 

διαχυθεί η πολιτισµική ευαισθησία στους λειτουργούς υγείας, να εκπαιδευτεί ένα 

πληροφορηµένο και µε γλωσσικές δεξιότητες προσωπικό και να εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα 

και προσβασιµότητα της ενηµέρωσης γύρω από ζητήµατα υγείας.  

Παρά τα πολλά κενά και τα επίµονα προβλήµατα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

κάποια βήµατα σε όρους έρευνας αλλά και πολιτικής. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών, η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας αλλά και ερευνητικά 

κέντρα ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, όπως το Παρατηρητήριο για τη Μετανάστευση στη Μεσόγειο 

και το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτκής του Παντείου 

Πανεπιστηµίου, αλλά και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΣΕ-Α∆Ε∆Υ, έχουν υλοποίησει 

µελέτες για διάφορες θεµατικές του µεταναστευτικού ζητήµατος µεταξύ των οποίων και για την 

υγεία των µεταναστών.  Επίσης σταδιακά εµπλουτίζεται και η βιβλιογραφία που διερευνά το 

επίπεδο υγείας των µεταναστών. 

Επιπλέον, από το 2005 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νόµος 3304/2005 που θεσπίζει 

την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των ατόµων ανεξαρτήτως της εθνικής ή φυλετικής τους 

καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεών τους, την αναπηρία, την ηλικία ή το 

σεξουαλικό προσανατολισµό τους. Με την υιοθέτηση του νόµου 3304/2005 η ελληνική 

νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε το ευρωπαϊκό δίκαιο στα θέµατα διακρίσεων και ίσης 

µεταχείρισης. Στα πλαίσια αυτής της εναρµόνισης προβλέπεται η ανάθεση της υπεράσπισης της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης σε θεσµικά όργανα όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η Επιτροπή για 

την Ίση Μεταχείριση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και στον τοµέα της απασχόλησης και 

εργασίας το σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Παρ’όλ’αυτά, πολλά θέµατα που αφορούν την υγεία των µεταναστών  - όπως η 

πρόσβαση των µεταναστών «χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα» στο σύστηµα υγείας, η ιατρική 

εκτίµηση, κατά την υποδοχή, των µεταναστών και αιτούντων άσυλο,  η µέριµνα για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους - παραµένουν ιδιαίτερα πιεστικά και για την αντιµετώπισή τους 

απαιτείται η υιοθέτηση µέτρων στα πλαίσια µιας συντονισµένης µεταναστευτικής πολιτικής.  
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