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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Όια ήηαλ έλα φκνξθν ηαμίδη. Ζ θαζεγήηξηα κνπ θ. Κιαίξε Οηθνλνκίδνπ απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ κνηξάζηεθα καδί ηεο ηηο ζθέςεηο κνπ, ζηάζεθε δίπια κνπ κε 

ελζνπζηαζκφ, ζηεξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο κνπ θαη ζπκβάιινληαο θαηαιπηηθά λα 

απνθηήζεη ηαπηφηεηα ε έξεπλά κνπ. Σελ επραξηζηψ απφ θαξδηάο γηα ηελ παξνπζία 

ηεο φιν ην δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο, ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνηξάζηεθε 

καδί κνπ, ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο ζε κηα δχζθνιε, αιιά εμαηξεηηθά 

φκνξθε θαη ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή.  

ην ηαμίδη, αλέιπηζηα, ζπλάληεζα πνιχηηκε βνήζεηα απφ αλζξψπνπο πνπ κε 

ραξά πξνζθέξζεθαλ λα βνεζήζνπλ. Ο θ. Πέηξνο Γαιάλεο, δηδάθηνξαο ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ν νπνίνο ηελ ίδηα πεξίνδν κε κία νκάδα επηζηεκνληθψλ 

ζπλεξγαηψλ δηεμήγαγαλ παξφκνηα έξεπλα, δελ δίζηαζε λα κνηξαζηεί καδί κνπ 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ηεο αδεκνζίεπηεο, έσο εθείλε ηε ζηηγκή, δνπιεηάο ηνπο, 

βνεζψληαο κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, ζηε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

Πνιιέο επραξηζηίεο αμίδνπλ αθφκα ζε φινπο φζνπο δηεπθφιπλαλ ηελ 

επηθνηλσλία κνπ κε ηελ νκάδα ζηφρν θαη ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ. πγθηλεηηθή, ήηαλ ε 

ζηήξημε λέσλ θαη παιηψλ θίισλ κεηαλαζηψλ πνπ ζεψξεζαλ απηή ηελ έξεπλα ζαλ 

πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε. Θα ζπκάκαη πάληα κε επγλσκνζχλε ηνλ θχξην Ahmed 

Mushtaq απφ ην Παθηζηάλ, ηελ θπξία Meisi Meseret απφ ηελ Αηζηνπία, ηελ θπξία 

Ruth Kluvia απφ ηε ηέξα Λεφλε, νη νπνίνη κε κεγάιε πξνζπκία θαη πξαγκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ζηήξημαλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, εμαζθαιίδνληαο 

ζηελ γξάθνπζα ηελ επαθή κε έλα κεγάιν δείγκα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ.   

Δπραξηζηψ ηέινο ηνπο 126 ζπκκεηέρνληεο πνπ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

θαη ηε βνήζεηά ηνπο, έδσζαλ λφεκα ζε φιν ην εγρείξεκα, ραξίδνληαο ζε κέλα 

κνλαδηθά ζπλαηζζήκαηα.  

Σψξα πνπ έθηαζα ζην ηέινο ηνπ ηαμηδηνχ, μέξσ θαιά, φηη φινη φζνη ζπλάληεζα 

θαη φια φζα κνηξάζηεθα καδί ηνπο, έδσζαλ λφεκα ζην ηαμίδη κνπ. Αηζζάλνκαη 

ηπρεξή θαη ηνπο επραξηζηψ φινπο απφ θαξδηάο. Όια ήηαλ έλα φκνξθν ηαμίδη…. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Οη κεηαλάζηεο είλαη κία κεγάιε πιεζπζκηαθή νκάδα κε ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα 

θαη αλάγθεο. Απνηεινχλ επάισηε θνηλσληθή νκάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ πξφζβαζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.  

 θνπφο ηεο κειέηεο καο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κέρξη ζήκεξα 

εκπεηξία ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ηνπο κε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο 

Διιάδαο.     

 Ζ κειέηε δηεμήρζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα Μάξηηνο 2012 έσο Μάηνο 2013, κε 

ηελ ρξήζε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο κειεηψκελνο πιεζπζκφο 

απνηειείην απφ 126 κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο, κε λφκηκν θαζεζηψο παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα πνπ δηέκελαλ ζηνλ Ννκφ Αηηηθήο. Πξφθεηηαη γηα δηαζηξσκαηηθή κειέηε 

(panel), θαζψο ε κειέηε δηαζέηεη ηε δηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ (Ν=126) θαη ηελ 

δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ (2009-2011). Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία κε ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο» θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Stata (ver.11), ελψ ην 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζε probit ηερληθέο. 

 Οη δεκνγξαθηθέο-θνηλσληθέο κεηαβιεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή ηνπ 

θχινπ (gender), ε κεηαβιεηή ηεο θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

(understanding), ε κεηαβιεηή ηεο εθπαίδεπζεο (education), ε κεηαβιεηή ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο (community) θαη ε κεηαβιεηή ηεο 

αζθάιηζεο (insurance), νη κεηαβιεηέο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ρξφληεο παζήζεηο 

(disease) θαη ε κεηαβιεηή εκπηζηνζχλεο (trust) επεξεάδνπλ ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην ζχζηεκα πγείαο.  

Δηδηθφηεξα ε κεηαβιεηή trust αζθεί ηε κέγηζηε επίδξαζε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην ζχζηεκα πγείαο θαηά 314%, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλάο καο.  
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 Ζ πγεία είλαη έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ε πξφζβαζε θαη ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο είλαη απαξαίηεηε φρη κφλν γηα ηελ άκεζε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

πγείαο ζηελ Διιάδα. Γηα κηα θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα 

θαη εηδηθφηεξα ζην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο, νη πξναλαθεξζέληεο ππφ κειέηε 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά.   

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, κεηαλάζηεο, πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, βαζκφο ηθαλνπνίεζεο  
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ABSTRACT  

Immigrants are deserve special attention as they have special features and needs 

compare to the rest of the indigenous population. They constitute a very sensitive 

social group, which means that they face an increasing danger of social exclusion. 

The access of immigrants to health services is one of the most important factors, 

which contributes to their integration into the society of induction. 

The purpose of this study is to record and evaluate the degree of satisfaction of 

immigrants as far as the provided health services are concerned. The evaluation of the 

degree of satisfaction is examined in conjunction with demographic and socio-

economic characteristics of the participants, as well as with the characteristics that are 

related to their so far personal experience with the National Health System in Greece. 

The research was conducted from March 2012 to May 2013, based on a very 

specialized questionnaire. The sample of the research comprises of 126 „first-

generation‟ immigrants on legal permit of residence in Greece, who lived in the 

prefecture of Attica. It is panel study as it includes the dimensions of immigrants 

(N=126) and „time‟ (2009-2011). The methodology of the sampling was based on the 

form of “snowball sampling” and the statistical analysis of the data was conducted 

with the use of the statistical program Stata (ver. 11), while the editing and the 

statistical analysis performed using probit estimation techniques.  

The demographic and social variables - particularly the variables of gender, 

„understanding the Greek language‟, „education‟, „participation in the community of 

origin‟ and „insurance‟ - the variables of „health‟ and specifically „long-term diseases‟ 

and the variable of „trust‟ are found to be highly related with immigrants‟ satisfaction 

degree from the Greek health system.  

Health is a fundamental, human right and immigrants‟ access to health services 

is essential not only for their instant and effective treatment of their health problems 

and the improvement of their lives but also for the ensuring of public health in 

Greece. In order to properly incorporate immigrants in Greece in particular, one needs 

to pay attention to the aforementioned factors.  

 

Keywords: National Health System in Greece, immigrants, access to health services, 

satisfaction level 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Οη κεηαλάζηεο είλαη κία κεγάιε πιεζπζκηαθή νκάδα κε ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα 

θαη αλάγθεο. Απνηεινχλ επάισηε θνηλσληθή νκάδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ πξφζβαζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθήο ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο 

πλνρήο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 ν αξηζκφο ησλ λνκίκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ ρψξα 

καο, αλεξρφηαλ ζε 621.178 άηνκα (478.166 κε άδεηεο παξακνλήο ζε ηζρχ θαη 143.012 

κε απιέο βεβαηψζεηο). Ννκίκσο ζηελ ρψξα καο δηέκελαλ επίζεο 162.587 

Βνξεηνεπεηξψηεο θάηνρνη Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο θαη Άδεηαο 

Γηακνλήο Δληαίνπ Σχπνπ, 4.312 νκνγελείο απφ ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ θαη 8.500 

νκνγελείο απφ άιιεο ρψξεο. Σν 69,5% ησλ αδεηψλ παξακνλήο κε-νκνγελψλ 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα Αιβαλψλ (431.735 άδεηεο) θαη θαηφπηλ ζηα ρέξηα Οπθξαλψλ 

(21.998 άδεηεο) θαη Παθηζηαλψλ (19.204 άδεηεο). Ο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, είλαη άγλσζηνο θαη κπνξεί λα βαζηζζεί κφλν ζε 

εθηηκήζεηο ιφγσ ηνπ δπλακηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ (πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο 

παξάηππνη κεηαλάζηεο εηζέξρνληαη θάζε ρξφλν ζηελ ρψξα καο)
1
. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ν αξηζκφο ησλ κε λφκηκσλ  κεηαλαζηψλ πνπ δηέκελαλ ζηελ Διιάδα ην 

ηέινο ηνπ 2010, ππνινγίδνληαλ γχξσ ζηηο 350.000 κε 440.000
2
.  

Ζ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ππαγνξεχεηαη απφ ηνπο 

λφκνπο, ζ έλα θξάηνο δηθαίνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ θαη ελ 

ζπλερεία ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ηεο Διιάδαο Πξφθεηηαη γηα 

πιεζπζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαηαγσγήο θαη δηακέλεη λόκηκα 

ζηε ρψξα. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ζε πιεζπζκφ πνπ δηέκελε ζηνλ Ννκφ Αηηηθήο.  

                                                           

1
 Ησάλλεο Κνινβφο, ζπλεξγάδεηαη σο Research Associate ζε ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ην 

Research Institute for European and American Studies (RIEAS) 
2
 Αλαθνξά απφ ηνλ θ. Θ. Μνπξνχθε, Δξεπλεηή ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ), ζηελ νκηιία ηνπ ζηελ Δηδηθή Γηαξθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο Βνπιήο ζηηο 30/3/2011, φπνπ εμεηαδφηαλ ην ζέκα ηεο Με 

λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζην ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 
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ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, 

ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ παξακέηξσλ, 

αιιά θαη παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ηνπο, κέζσ ηεο 

πξνζσπηθήο επαθήο ηνπο κε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο.     

Ζ ζπκβνιή ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζην φηη απνηειεί κία απφ ηηο ιίγεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ ζπζηεκαηηθά (εκπεηξηθά θαη ζεσξεηηθά) κειεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ή 

φρη ησλ κεηαλαζηψλ, ζε φηη αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο. Ζ κειέηε 

καο ρξεζηκνπνηεί πξσηφηππα δεδνκέλα, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο εηδηθά θαηαξηηζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν απεπζχλνληαλ ζηελ νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ. Όπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία, ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ πγεία ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ Διιάδα είλαη αθφκε ζε αξρηθά ζηάδηα. Οξηζκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

αζρνινχληαη κε ηνλ επηπνιαζκφ ινηκσδψλ λνζεκάησλ ζην πιεζπζκφ ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, αιιά ειάρηζηεο είλαη νη κειέηεο ζηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα ζπλεηζθέξεη 

ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα, δηεξεπλψληαο 

ηελ παξάκεηξν ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

ηεο ρξήζεο απηψλ, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα ζηφρν.   

Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ην πξψην κέξνο, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηξία θεθάιαηα θαη είλαη ην ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο, εμεηάδεηαη ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη 

ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα, κε έκθαζε ζηηο πην πξφζθαηεο 

δεθαεηίεο, φπνπ ε Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ κεηαηξέπεηαη ζε ρψξα 

ππνδνρήο θαη ε πξφθιεζε πνπ δέρηεθε ε ειιεληθή θνηλσλία θαη πνιηηεία, απφ ηε λέα 

απηή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο παξαηίζεηαη ην πεξηερφκελν ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζεσξεηηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη νη ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο, βάζεη ηνπ λνκνζεηηθνχ ηνπο θαζεζηψηνο, εμεηάδεηαη ην δηθαίσκα ζηελ 

πγεία σο αλζξψπηλν δηθαίσκα, θαη πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο. ην ηξίην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο, εμεηάδεηαη ε κεηαλάζηεπζε θαη ε 

ζπκβνιή ηεο ζηνλ ππιψλα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ελψ αλαιχεηαη ην 
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κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ζηελ Διιάδα ζηε δεκνγξαθηθή ηνπ δηάζηαζε. ην εηδηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, πεξηιακβάλεηαη ε πξσηνγελήο έξεπλα πεδίνπ θαη απνηειείηαη 

απφ ην ηέηαξην θεθάιαην, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην πιηθφ θαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλάο καο, ε ζηαηηζηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ κνληέινπ καο, ελψ ζην έθην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπεηξηθά 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο θαη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο, απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη 

παξαζέηνληαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο. 

Σέινο αθνινπζεί ην Παξάξηεκα ζην νπνίν παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

έξεπλαο, θαζψο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε θάζε ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

1.1. Γεληθά 

Ζ Διιάδα παξαδνζηαθά απνηέιεζε ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ πξνο ρψξεο 

πνπ παξνπζίαδαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απμεκέλε δήηεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ. Απφ 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

μεθίλεζε λα παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα καο αθξηβψο ε αληίζηξνθε πνξεία. Έηζη ε 

Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ κεηαηξάπεθε ζηαδηαθά, ηδηαίηεξα κεηά 

απφ ην 1990, ζε ρψξα ππνδνρήο δηαξθψο απμαλφκελνπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ. ε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ινηπφλ κηθξφηεξν ησλ 15 εηψλ ε Διιάδα δέρηεθε έλα ρσξίο 

πξνεγνχκελν αξηζκφ κεηαλαζηψλ νη δε ειιεληθέο αξρέο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα 

αηθληδηαζηηθή εμέιημε θαη αλαγθάζηεθαλ λα ιάβνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα ζεκαληηθά 

κέηξα ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα
3
. Ζ ρψξα καο βξέζεθε 

εληειψο απξνεηνίκαζηε απφ άπνςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
4
, γηα λα ππνδερηεί θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηα πνιχπινθα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ.  

ηελ μαθληθή αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο γεληθφηεξα πξνο ηελ Δπξψπε θαη 

εηδηθφηεξα πξνο ηελ ρψξα καο ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά αξθεηνί παξάγνληεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ήηαλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηθν-νηθνλνκηθνχ ηεο ξφινπ σο Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ε θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπηπιένλ 

ράξε ηεο γεσπνιηηηθήο ηεο ζέζε, ε ρψξα καο κεηαηξάπεθε, ζε ζχληνκν ζρεηηθά 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε πφιν έιμεο γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.  

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, αιιά θαη ησλ επφκελσλ δπν πνπ 

αθνινπζνχλ, ζα επηρεηξήζνπκε ηελ βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηεο δηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Μεηαλαζηψλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο, ελφο 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο ηνπ ζεκεξηλνχ Κξάηνπο Πξφλνηαο, αλαδεηψληαο 

                                                           

3
 Έλσζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ, www.ekpodi.gr, Ζ Έθηαζε ηεο 

Μεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα, πξφζβαζε ζηηο 9/9/2013.  
4 Μέρξη ην 1991 ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαζνξηδφηαλ απφ ηνλ Ν. 4310/1929 «πεξί 

εγθαηαζηάζεσο θαη θηλήζεσο αιινδαπψλ ελ Διιάδη, αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ, δηαβαηεξίσλ, απειάζεσλ 

θαη εθηνπίζεσλ». Σν 1991 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 1975/1991 νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ θαζφξηδαλ 

ηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα επηηξέπνληαο ηελ άκεζε απέιαζε 

νπνηνπδήπνηε αιινδαπνχ εηζέξρνληαλ ή παξέκεηλε ζηε ρψξα ρσξίο λα ηεξεί ηηο απαξαίηεηεο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο. Δπηπξφζζεηα θαζνξίδνληαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο θαη ηηο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη εμφδνπ ησλ αιινδαπψλ, θαζψο θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απέιαζεο θαη παξνρήο αζχινπ (Μειέηε ΚΔΚ ηνπ ΗΝΔ-ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ (2006) «Μεηαλάζηεπζε θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε Μεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα»). 

http://www.ekpodi.gr/
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θαη εμεηάδνληαο ηνλ βαζκφ πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο ζηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο, 

φπσο απηφο εμαζθαιίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη ηζρχεη ζηε ρψξα καο ζήκεξα.   

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν ην νπνίν απνηειεί ζέκα πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξψπε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ ζεκεξηλφ πνιηηηθφ ιφγν πην έληνλα απφ 

πνηέ, απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ειιεληθήο αιιά θαη επξσπατθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Σα εξσηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα δηεξεπλήζνπκε αθνξνχλ ζηελ 

εμαζθάιηζε θαη παξνρή εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, βαζηθψλ αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πξνο ηνλ κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ 

ρψξα καο, είηε είλαη εληαγκέλνη ζ έλα λνκηθφ πιαίζην, είηε δηαβηνχλ ζηηο παξπθέο 

ηνπ. Δπηπιένλ ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πγεία απνηειεί έλλνηα ακνηβαία 

απνθιεηφκελε κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξνχο 

ηξηγκνχο ζηα ζεκέιηα θάζε θνηλσληθνχ νηθνδνκήκαηνο, εκπνδίδνληαο θάζε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ.   

 

1.2. Η πξόθιεζε γηα ηελ Διιεληθή Πνιηηεία θαη Κνηλσλία  

 Ζ Διιεληθή Πνιηηεία θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ε ηειεπηαία δηακνξθψζεθε κε ηελ έιεπζε ησλ αιινδαπψλ 

κεηαλαζηψλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο θάζε ζχγρξνλεο νξγαλσκέλεο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο, είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη επεκεξίαο ησλ αηφκσλ 

ηεο, κέζσ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο πνπ απνηειεί θεληξηθή ζπληζηψζα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε θνηλσληθή έληαμε ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απνηειεί ηελ πιένλ 

ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο φζσλ δηακέλνπλ ζε κία θνηλσλία, απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο ησλ Διιήλσλ αλαθέξεηαη φηη "όινη όζνη βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απόιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθόηεηαο, θπιήο, γιώζζαο θαη ζξεζθεπηηθώλ ή 

πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ. Δμαηξέζεηο επηηξέπνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεη ην 

δηεζλέο δίθαην." ην ίδην άξζξν, ε Ε Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ησλ Διιήλσλ 
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ζπκπιεξψλεη θαη ζέηεη ζε ηζρχ ην 2001 κία πέκπηε παξάγξαθνο
5
 ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία "Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο γελεηηθήο ηνπ 

ηαπηόηεηαο. Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θάζε πξνζώπνπ έλαληη ησλ 

βηνταηξηθώλ παξεκβάζεσλ". 

 Καη ζην επίπεδν ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, ιακβάλεηαη ε απαξαίηεηε κέξηκλα, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ νπζηαζηηθή 

θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη, ζηε θαζεκεξηλή δσή 

ησλ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ ζην επξσπατθφ έδαθνο.  

 πλέπεηα ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ απνηειεί ε εμαζθάιηζε θαζνιηθήο 

πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξέπεη λα 

απνιακβάλνπλ ηα άηνκα ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ 

θξαηψλ.   

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ απεηιεί θαηά θχξην ιφγν ηα 

θησρά θαη πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν νη «άηππνη» ή «κε θαηαγεγξακκέλνη» κεηαλάζηεο, δειαδή νη 

κεηαλάζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, δελ 

παξνπζηάδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα κφλν ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζην 

επίπεδν ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σν αίζζεκα ηνπ αλήθεη θαη ηεο 

θνηλσληθήο απνδνρήο, θαιχπηεη κία βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε, δεκηνπξγεί άηνκα 

θνηλσλνχο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθάζηνηε θνηλσλία θαη 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο ζπλείδεζεο, κέζα ζ‟ έλα πιαίζην 

αιιειεγγχεο θαη ηζφηεηαο
6
.  

 Ζ πξφζβαζε ηνπ κεηαλάζηε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρψξαο καο δελ είλαη 

σθέιηκε κφλν γηα ηνλ ίδην ηνλ κεηαλάζηε θαη γηα ηελ ρξηζηηαληθή εζηθή πνπ 

επαγγειίδνληαη αξθεηνί, είλαη πάλσ απφ φια έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ επηθέξεη 

εμίζνπ ζεκαληηθά νθέιε θαη ζηνπο γεγελείο. Ζ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ κεηαλάζηε 

                                                           

5
 Ζ παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο Ε Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (ΦΔΚ 

Α 84) θαη ε ηζρχο ηεο άξρηζε απφ 17.4.2001. 
6
 Θα πξέπεη, ζ‟ απηφ ην ζεκείν, λα δηεπθξηληζηεί φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα απνθεχγνληαη 

ραξαθηεξηζκνί φπσο "παξάλνκνη" κεηαλάζηεο ή "ιαζξνκεηαλάζηεο", φρη γηα ιφγνπο θνκςφηεηαο θαηά 

ηελ έθθξαζε, αιιά γηαηί ε ρξήζε απηψλ ησλ φξσλ επηβαξχλεη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη εηθφλα. 

Έλα κηθξφ θνκκάηη κφλν ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο είρε ηελ πνιπηέιεηα ηεο 

επίζεκεο πξφζθιεζεο απφ ηελ ρψξα ππνδνρήο θαη δελ ηζρχεη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδνο. Οη φξνη "αλεπίζεκνη" ή "κε θαηαγεγξακκέλνη" κεηαλάζηεο δελ είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλνη 

θαη απνδίδνπλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζέινπλ λα πεξηγξάςνπλ. Άιισζηε δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ ν φξνο "παξάλνκνο" εξγαδφκελνο γηα θάπνηνλ Έιιελα πνπ εξγάδεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελα λα έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο. Γηαηί ζα πξέπεη λα ζπκβαίλεη απηφ φηαλ ν 

εξγαδφκελνο δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα; (Καςάιεο 2003) 
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πνπ δηακέλεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, είλαη θαη επέθηαζε πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ 

γεγελή πιεζπζκνχ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιεη ζηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ κε ηνλ νπνίν βξίζθεηαη αληηκέησπνο. Ζ θνηλή γλψκε επεξεάδεηαη 

εχθνια θαη ζσξαθίδεηαη αθφκε πην εχθνια, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ 

"ζρεηίδνληαη" κε ηελ δεκφζηα πγεία θαη πγηεηλή. Δπνκέλσο ζην θνηλσληθφ επίπεδν, ε 

εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ε πξφζβαζε ησλ κε λφκηκσλ 

κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαηαγξάθεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Σφζν ην 

θνηλσληθφ φζν θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο, είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο πξφζιεςήο ηεο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ 

φηη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) είλαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα γεληθφηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξίζαιςεο. 

Οη πξνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κέηξα πνπ κεηαμχ άιισλ, αθνξνχλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο, ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη θαη επέθηαζε ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ην ζχζηεκα.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, φηη ε θνηλσληθή έληαμε ηεο νκάδαο ζηφρνπ πνπ 

εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, έρεη ζεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα  γηα 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, ελψ ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, πέξα απφ ην 

φηη απνηειεί δηθαίσκα θάζε αηφκνπ, ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θάζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο.    

 

1.3. Οξηνζέηεζε βαζηθώλ ελλνηώλ  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηφο καο, ζα νξηνζεηήζνπκε ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ακνηβαία 

θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελφ ηνπο.  

α) Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ράξαμε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ επίπεδν. Απνθιείσ ζεκαίλεη παξεκπνδίδσ ηελ πξφζβαζε ζε θάηη. 
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Δξκελεχνληαο ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λνείηαη σο ε παξεκπφδηζε απνξξφθεζεο 

θνηλσληθψλ θαη δεκφζησλ αγαζψλ, θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ πινχηνπ
7
. εκαζία δελ 

έρεη ην γεγνλφο φηη θαηέζηε αδχλαηε γηα έλα άηνκν ε πξφζβαζε ζε θάπνηεο 

ππεξεζίεο θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. εκαζία 

έρεη, φρη ε κε πξφζβαζε, αιιά ε κε πξνζβαζηκφηεηα (ε ζπζηεκαηηθή αθαίξεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα πξφζβαζε) ζε απηέο ηηο Τπεξεζίεο, ε νπνία έρεη ηειηθά σο ζπλέπεηα 

ηελ κε απφιαπζε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ θηψρεηα θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε πνιιψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ρψξεο-

κέιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παληειή έιιεηςε νξγάλσζεο – ππνδνκψλ γηα ηελ 

ππνδνρή κεηαλαζηψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ ηξίηνπ θφζκνπ, επεξέαζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. ε πνιιέο κεγάιεο πφιεηο, 

κάιηζηα, παξαηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά θαη θαηλφκελα "γθεηνπνίεζεο" κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ νιφθιεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ εζλνηηθή ή θπιεηηθή θαηαγσγή.  

Ζ κειέηε θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ πνπ 

πθίζηαληαη νη κεηαλάζηεο θαη ηα κέιε ησλ κεηνλνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, απνηέιεζαλ πξφθιεζε γηα ηελ Δ.Δ. απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο κέζν γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ, απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ 

ράξαμε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.  

Ζ Τγεία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη ηθαλνί λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ελψ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

ηνκέα γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ ελζσκάησζε φισλ, αιιά θπξίσο απηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο ιεγφκελεο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο θαη νη 

πξφζθπγεο. Σφζν ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο, φζν θαη ε ζπλνιηθή 

θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε ςπρνινγηθή πγεία, είλαη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ηθαλά, λα 

νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

β) Μεηαλάζηεπζε θαη Μεηαλάζηεο  

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ην νπνίν είλαη 

πνιπδηάζηαην θαη ζπλπθαζκέλν κε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξά ηε δπζθνιία πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε 
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 Καςάιεο (2003)  
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βηβιηνγξαθία γηα έλα εληαίν θαη θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ, ε κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα 

νξηζηεί σο ε κφληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ, 

κηαο νκάδαο ή ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ην ζρέδην ηνπ Ν.2910/2001, δίλεηαη ζηνλ 

κεηαλάζηε ν παξαθάησ νξηζκφο: «Μεηαλάζηεο είλαη ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο εθηόο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αληζαγελήο, ν νπνίνο εηζέξρεηαη θαη εξγάδεηαη λόκηκα ζην 

Διιεληθό έδαθνο κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο γηα νξηζκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα, κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ κελώλ». Με άιια ιφγηα, µε ηνλ φξν 

«κεηαλάζηεο» ελλννχκε εθείλν ην µέινο ηεο θνηλσλίαο πνπ εγθαηαιείπεη εθνχζηα ηε 

ρψξα ηνπ γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε µία άιιε ρψξα, ζπλήζσο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε 

νηθνλνκηθά, µε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

Ζ Διιάδα θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 απνηειεί πξννξηζκφ ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

αλάπηπμεο. ηελ Δπξψπε, κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπλδέεηαη κε ηα 

δεκνγξαθηθά δεηήκαηα, φπσο π.ρ. κε ηελ αχμεζε θαη ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

αιιά θαη κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Απφ ηε κηα πιεπξά ζεσξείηαη φηη νη θνηλσληθέο 

παξνρέο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο έιμεο ησλ κεηαλαζηψλ πξνο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο (Böhning 1996) θαη απφ ηελ άιιε επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη 

κεηαλάζηεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, θπξίσο 

ζηηο πεξηπηψζεηο θξαηψλ φπνπ ε ππνγελλεηηθφηεηα θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ (Cichon θα, 2003). Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, αθνχ νη κεηαλάζηεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο µε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ γεγελψλ. Καη ηα δχν 

νθείινληαη ζε ηξεηο ιφγνπο: πξψηνλ δηφηη νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο κεηαλαζηεχνπλ 

γηα λα εξγαζηνχλ, δεχηεξνλ δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηε ζηήξημε ζπγγεληθψλ ή θηιηθψλ 

ηνπο πξνζψπσλ ψζηε λα επηιέμνπλ µία εθνχζηα καθξφρξνλε παξακνλή εθηφο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηξίηνλ δηφηη απνζθνπνχλ ζηελ ζπληνκφηεξε επηζηξνθή ζηελ παηξίδα 

ηνπο µε ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο απνηακηεχζεηο.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ Μεηαλαζηψλ ζηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ή αιιηψο 

δηεζλήο κεηαλάζηεπζε, δειαδή ζηελ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ κία ρψξα ζηελ άιιε.  
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Σέινο, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζα γίλεη αλαθνξά αθφκα ζην λνκηθφ θαζεζηψο 

ηνπ πξφζθπγα θαη ηνπ αηηνχληα άζπιν θαη σο εθ ηνχηνπ παξαζέηνπκε ηνπο 

αληίζηνηρνπο νξηζκνχο.  

γ) Αηηώλ άζπιν είλαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή ν αληζαγελήο ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη 

αίηεζε αζχινπ επί ηεο νπνίαο δελ έρεη ιεθζεί αθφκε νξηζηηθή απφθαζε, απφ ηελ 

Διιεληθή Πνιηηεία.  

δ) Αλαγλσξηζκέλνο Πξόζθπγαο είλαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή ν αληζαγελήο, ν 

νπνίνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 Α ηεο χκβαζεο ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1951 θαη ε Διιεληθή Πνιηηεία ηνπ έρεη παξαρσξήζεη ην άζπιν. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζηελ πλζήθε ηεο Γελεχεο ηεο 28εο Ηνπιίνπ 

1951, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο ηεο 31εο 

Ηαλνπαξίνπ 1967, «πξόζθπγαο ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ ιόγσ δηθαηνινγεκέλνπ θόβνπ 

δηώμεσο γηα ιόγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθόηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή 

νκάδα, ή ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, βξίζθεηαη εθηόο ηεο ρώξαο ηεο νπνίαο 

έρεη ηελ ηζαγέλεηα θαη δελ κπνξεί – ή εμαηηίαο απηνύ ηνπ θόβνπ δελ επηζπκεί – λα 

απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο ρώξαο απηήο….».  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔ 

2.1. Η Τγεία σο αλζξώπηλν δηθαίσκα 

Ζ πγεία είλαη έλα θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ δήηεκα θαη πάλσ απ‟ φια, 

έλα ζεκειηψδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα. Οη αληζφηεηεο, ε θηψρεηα, ε εθκεηάιιεπζε, ε 

βία θαη ε αδηθία απνηεινχλ ηε ξίδα ηεο αξξψζηηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ ησλ θησρψλ θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αλζξψπσλ. Τγεία γηα φινπο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε ησλ 

πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θάζε νξγαλσκέλνπ θξάηνπο.  

ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (1946) νξίδεηαη φηη «ε 

πγεία είλαη ε θαηάζηαζε πιήξνπο θπζηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη 

κφλν ε απνπζία ηεο λφζνπ ή ηεο αληθαλφηεηαο». Ο νξηζκφο, δειαδή, αλαθέξεηαη 

ζηελ έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ζπγρξφλσο αληηκεησπίδεη ηελ πγεία σο 

θνηλσληθφ ζηφρν. Δπίζεο, δηαθεξχζζεη φηη «ε απφιαπζε ηεο χςηζηεο ζηάζκεο πγείαο, 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θάζε 

αλζξψπηλνπ φληνο, ρσξίο δηάθξηζε θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθήο πίζηεο, νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο». Όκσο, θάζε έλαο έρεη –ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο 

Alma-Ata- εθηφο απφ ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ππνρξέσζε λα θάλεη φ,ηη είλαη 

δπλαηφλ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πγεία απηή. Σν δηθαίσκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαηνρπξψλεηαη θαη ζε άιια δηεζλή λνκηθά θείκελα, φπσο ζηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (1948), ηνλ Δπξσπατθφ Καηαζηαηηθφ 

Υάξηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (θπξψζεθε κε ηνλ Ν.1426/1984), ελψ κε ηελ 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ (1992) γηα πξψηε θνξά απνηππψλεηαη ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ππνρξέσζή ηεο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ ηεο. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην 

δηθαίσκα ζηελ πγεία απνηειεί έλα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν αηνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ δηθαίσκα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο 

ηεο πγείαο, εληνπίδεηαη ζην άξζξν 21 παξ. 3, φπνπ νξίδεηαη φηη «Τν Κξάηνο κεξηκλά 

γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ». Τπφ ηελ έλλνηα απηή, θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία 

θαίλεηαη λα είλαη κφλν νη Έιιελεο πνιίηεο. ε θείκελν ζρνιηαζκνχ ηνπ παξαπάλσ 

άξζξνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ)
8
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αλαγξάθεηαη ε αθφινπζε επηζήκαλζε «Καη’ αξρήλ ε ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε γηα 

ηνπο Έιιελεο πνιίηεο δεζκεύεη ην λνκνζέηε κόλν σο πξνο απηνύο θαη δελ ηνπ 

απαγνξεύεη λα επεθηείλεη ηα δηθαηώκαηα απηά θαη ζηνπο αιινδαπνύο». Δπηπιένλ 

ζπλερίδεη ε ΔΔΓΑ ε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ πγεία ησλ κεηαλαζηώλ κπνξεί λα 

ζεκειησζεί θαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο ην νπνίν νξίδεη όηη «ν ζεβαζκόο 

θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο 

Πνιηηείαο. Όπσο έρεη παξαηεξεζεί: «Ζ εθδνρή όηη νη αιινδαπνί ζα κπνξνύζαλ λα 

αθεζνύλ ρσξίο ηελ αλαγθαία άκεζε βνήζεηα πξνζβάιιεη ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο αμίαο 

ηνπ αλζξώπνπ, πξνο ηελ νπνία ζπλαξηάηαη άιισζηε ε πξνζηαζία ηεο πγείαο. Σπλεπώο, 

νύηε θαη απηνί κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ πγεία. Ζ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο απνηειεί αλαγθαίν όξν γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο αξρήο ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ. Τν 

δηθαίσκα ζηελ πγεία, σο θαζνιηθό δηθαίσκα αλεμάξηεην από ην status civitatis, έρεη 

σο αληηθείκελν ηε δηαζθάιηζε ελόο ειάρηζηνπ πεξηερνκέλνπ θξαηηθήο παξέκβαζεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο. Κξηηήξην ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δσξεάλ ή ζρεδόλ δσξεάλ 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο πνπ παξέρεη ην Κξάηνο δελ είλαη ε νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πνιίηε, δειαδή π.ρ. ε ηδηόηεηά ηνπ σο 

εξγαδνκέλνπ πνπ θαιύπηεηαη από αζθάιηζε αζζελείαο ή ε θαηάζηαζή ηνπ σο θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά αδύλαηνπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. απόξνπ), αιιά απιώο θαη κόλν ε 

πξαγκαηηθή ηνπ αλάγθε γηα πγεηνλνκηθή θξνληίδα. Πξάγκαηη, ε ύπαξμε θαη ε έθηαζε 

ηεο αλάγθεο γηα ηαηξηθή θξνληίδα ελόο αηόκνπ πξέπεη λα ζπληζηά, αλ όρη ην κόλν, 

ηνπιάρηζηνλ ην ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην». 

ην Διιεληθφ χληαγκα, (άξζξν 25, παξάγξαθν 1) νξίδεηαη φηη: «[….] Τα 

δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ σο αηόκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ε 

αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινύλ ππό ηελ εγγύεζε ηνπ θξάηνπο. Όια ηα 

θξαηηθά όξγαλα ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπόδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή 

άζθεζή ηνπο […]» θαη ππφ ηελ έλλνηα απηή ε ειιεληθή Πνιηηεία νθείιεη λα 

εμαζθαιίζεη θαη λα εγγπεζεί ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο φισλ 

ησλ πνιηηψλ.  

ην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (βάζεη ηνπ ΠΓ 95/2000) ηφζν ε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, φζν θαη 

ε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία, δειαδή ε εγγχεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
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ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίαο θαη κάιηζηα ρσξίο δηαθξίζεηο θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θαζελφο.  

 

2.2. Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο από ηνπο Μεηαλάζηεο  

Σν δήηεκα ηεο πγείαο ησλ κεηαλαζηψλ εηζήιζε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα κεηά ην 

2000. Ζ ηππηθή πξφζβαζε ζηηο δσξεάλ ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ ππήξμε (κεηά ηηο δχν 

θχξηεο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο 2910/2001 θαη 3386/2005, αθνινχζεζε θαη ν 

λφκνο 3536/2007 πνπ ζηφρν είρε ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο 

κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο) θαη παξακέλεη ζπλάξηεζε ηεο 

επίζεκεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ λφκηκνπ θαζεζηψηνο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2000, ην 

Τπνπξγείν Τγείαο δεκνζίεπζε Δγθχθιην ζρεηηθά µε ηελ «ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη 

λνζειεία» γηα ππεθφνπο ρσξψλ εθηφο ηεο Δ.Δ. χκθσλα µε ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην 

θαη ν λφκηκνο κεηαλάζηεο κπνξεί λα έρεη δσξεάλ πξφζβαζε ζην ΔΤ, εθφζνλ 

θαηέρεη βηβιηάξην πγείαο εθδηδφκελν απφ ην αζθαιηζηηθφ ηακείν ζην νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνο. Ο κεηαλαζηεπηηθφο λφκνο ηνπ 2001 (Ν. 2910/2001) ρνξήγεζε 

επίζεκα ίζα δηθαηψκαηα µε απηά ησλ Διιήλσλ ζηνπο μέλνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ 

λφκηκα ζηε ρψξα, φζνλ αθνξά ζηελ εζληθή αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία. Ο 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο πνπ θαιχπηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο λφκηκνπο κεηαλάζηεο είλαη 

ην Η.Κ.Α. Οη παξνρέο πνπ δηθαηνχηαη ν αζθαιηζκέλνο θαη ηα εμαξηεκέλα µέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη ίδηεο µε απηέο ησλ Διιήλσλ αζθαιηζκέλσλ, δειαδή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, επίδνκα αζζελείαο, 

αηπρήκαηνο, κεηξφηεηαο, ζχληαμε θαη ινηπέο παξνρέο. Δληνχηνηο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε κεγάιε έθηαζε ηεο άηππεο εξγαζίαο, πνιινί λφκηκα δηακέλνληεο 

κεηαλάζηεο ζηεξνχληαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη επνκέλσο δσξεάλ πξφζβαζεο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο 

παξαθσιχεηαη απφ ηηο πνιχκελεο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ αδεηψλ παξακνλήο.   

Οη πξφζθπγεο θαη νη αηηνχληεο άζπιν απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα πξφζβαζεο 

ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, φκνηα κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Χζηφζν, ζην 

δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπο γηα άζπιν, εμνκνηψλνληαη 

µε ηνπο παξάλνκνπο αιινδαπνχο, ζε φηη αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα 

πγείαο. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 668/18.5.2005 πξνβιέπεη ηε δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ πνπ δελ 

είλαη αζθαιηζκέλνη ή δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα 
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έμνδα. Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη δσξεάλ λνζειεία ζε δεκφζην 

λνζνθνκείν θαη δσξεάλ ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Γηα λα 

έρνπλ δηθαίσκα ζηε δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, νη µελ αηηνχληεο άζπιν 

πξέπεη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ην εηδηθφ δειηίν αηηνχληνο άζπιν, νη δε πξφζθπγεο 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην δειηίν ηαπηφηεηαο πνιηηηθνχ πξφζθπγα. Οη ίδηεο αθξηβψο 

παξνρέο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θαηφρνπο αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο, ελψ θαη νη 

αιινδαπνί αζζελείο µε HIV ή άιιεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ηεο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνζειείαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε θαηάιιειε ζεξαπεία δελ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.  

 

2.3. Με λόκηκνη Μεηαλάζηεο θαη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο. Υσξίο ραξηηά-

ρσξίο πγεία;  

Ζ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ΔΤ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο 

έληαμήο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε δσή
9
. ηελ Διιάδα, 

έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ, νη κεηαλάζηεο «ρσξίο ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα», ζηεξείηαη ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

Οη αιινδαπνί πνπ δελ δηαζέηνπλ λφκηκν θαζεζηψο δηακνλήο ζηελ ρψξα καο θαη 

δελ έρνπλ δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ λα αλαγλσξίδεηαη απφ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, φπσο ζεψξεζε εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο, δελ επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία από θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα. Δμαηξνχληαη ηα λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα θαη θιηληθέο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αλήιηθα παηδηά θαη γηα αιινδαπνχο πνπ εηζάγνληαη εθηάθησο γηα λνζειεία (Άξζξν 

84/Ν.3386/2005). 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ «ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα»
10

 είλαη 

πξάγκαηη πνιχ πεξηνξηζκέλα ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά µε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ., 

φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο. ηελ εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο (αξηζκ. Τ4α/νηθ.8992/13-7-2000) ζρεηηθά κε ηελ «Τγεηνλνκηθή 

Πεξίζαιςε Αιινδαπψλ» νξίδεηαη φηη: «γηα ηνπο αιινδαπνχο µε λφκηκα 

επξηζθνκέλνπο ζηελ Διιάδα ζα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά 

                                                           

9
 Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Απφθαζή 

ηεο (2007) γηα ην «Γηθαίσκα ζηελ Τγεία ησλ Μεηαλαζηψλ ρσξίο Νφκηκα Έγγξαθα Παξακνλήο» 

ζηνηρεηνζεηεί ην δηθαίσκα ζηελ πγεία σο θνηλσληθφ δηθαίσκα θαη ζπκπεξαίλεη φηη «ην Σύληαγκα 

επηηάζζεη έλα επξύηεξν δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο κεηαλάζηεο». 
10

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ-Ηαηξηθή ρνιή (2009) 
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ζε πεξηπηψζεηο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πγείαο 

ηνπο». Αθξηβψο ην ίδην πιαίζην εμαθνινπζεί λα αλαπαξάγεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο, δεθαηξία ρξφληα κεηά, ζηελ ηειεπηαία εγθχθιηνο ηνπ (αξ. Πξση. 

Τ4α/νηθ.70456) ζηηο 25/7/2013.       

Ζ έλλνηα ηνπ επείγνληνο, ιφγσ ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ηεο νξηζκνχ, δεκηνπξγεί 

ζνβαξφ πξφβιεκα, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί εχθνια λα νξηζηεί, ελψ ε πξνυπφζεζε 

ηεο παξνρήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο κφλν ζε πεξηπηψζεηο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ σζεί 

ηνπο κεηαλάζηεο λα αλακέλνπλ ηελ επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπο, πξηλ θαηαθχγνπλ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγεία. Δπηπιένλ, φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε πξαθηηθή 

απηή αληίθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεύεη 

ζηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο.  

Άμηα αλαθνξάο είλαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 85 (Ν.3386/2005) φπνπ 

πξνβιέπεηαη φηη: «Οη ππάιιεινη ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ 

παξαβαίλνπλ [απηέο] ηηο δηαηάμεηο δηψθνληαη πεηζαξρηθά θαη ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα 

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, γηα παξάβαζε θαζήθνληνο». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν Νφκνο ηνπ 2005 δηαηεξεί ηηο απζηεξέο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ λνκηκνπνηεηηθνχ Νφκνπ (2910/2001) πνπ πεξηνξίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ πξφζβαζε ησλ «άηππσλ» κεηαλαζηψλ, δειαδή φζσλ δελ δηαζέηνπλ 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Θεηηθή εμέιημε απνηειεί ε 

θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 54, «ε νπνία πξνέβιεπε ηελ ππνρξέσζε ησλ 

δηεπζπληψλ ζεξαπεπηεξίσλ λα ελεκεξψλνπλ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ άθημε ζε 

απηά αιινδαπψλ»
11

.  

Έηζη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ησλ Μαξάηνπ-Aιηπξάληε θαη Γθαδφλ 

(2005)
12

, ζεκαληηθφ έιιεηκκα πξνθχπηεη, θαηά βάζε ζηελ παξνρή Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ), φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ν νπνίνο 

αλ θαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο αιιά θαη ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ θαη 

ηεο εγθχνπ «δελ θαιχπηεηαη απφ ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

αλήιηθεο θπνθνξνχζεο». Πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ, επίζεο, φζνη πάζρνπλ απφ 

ρξφληα λνζήκαηα ή ρξεηαζηεί λα θάλνπλ θάπνηα επέκβαζε ή δαπαλεξή ζεξαπεία 

δεδνκέλεο θαη ηεο θαηά θαλφλα δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη επίζεο ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, πνπ εάλ θαη βάζε 

ηνπ Νφκνπ δηθαηνχληαη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αθφκα θαη φηαλ δελ 

                                                           

11
 Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (2007)  

12
 Μαξάηνπ-Αιηπξάληε θαη Γθαδφλ (2005β) 
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δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, δελ απνιακβάλνπλ ηεο πξνζηαζίαο πνπ νξίδεη ην 

δηεζλέο δίθαην, θαζψο κεηαμχ άιισλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη ρψξνη γηα ηε 

ζηέγαζή ηνπο. Απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο πξνζηαζίαο είλαη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

πγεία ηνπο θαζψο ζπρλά πέθηνπλ ζχκαηα ζσµαηεµπνξίαο, ζχκαηα εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ελψ δηαβηνχλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο
13

.  

Μία αθφκα εηδηθή θαηεγνξία αιινδαπψλ, είλαη νη αιινδαπνί πνπ βξίζθνληαη 

θξαηνχκελνη ζηνπο Δηδηθνχο Υψξνπο Παξακνλήο Αιινδαπψλ (ΔΥΠΑ). Πξφθεηηαη 

γηα Κέληξα δηνηθεηηθήο θξάηεζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο ρψξαο 

(άκνο, Υίνο, Λέζβνο, Έβξνο) ζηα νπνία θξαηνχληαη νη αιινδαπνί πνπ 

ζπιιακβάλνληαη ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ ζηελ Διιάδα. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα Κέληξα είλαη πνιχ άζρεκεο, ελψ θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο, θαζψο θαη ε ειιηπήο 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο απαζρφιεζεο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ (γηαηξνχ, λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ςπρνιφγνπ) θαη ηελ αδπλακία 

παξαπνκπήο πεξηζηαηηθψλ ζηα θαηά ηφπνπο δεκφζηα λνζνθνκεία.      

 Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο, ρσξίο λα δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα είλαη πνιχ 

δχζθνιν ζα απνηππσζεί. Οη εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ 

πνπ δνπλ ζηελ ρψξα καο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ππνινγίδεηαη ζην ηέινο 

ηνπ 2010, γχξσ ζηηο 350.000 κε 440.000 άηνκα. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, είλαη 

παξαθηλδπλεπκέλν λα κηιήζνπκε κε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη κφλν θαη εθηίκεζε 

κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηα λνχκεξα ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

νχηε ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ κπνξεί λα ειεγρζεί, νχηε ππάξρεη έλα εληαίν 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή δηνίθεζε. Αλεμάξηεηα φκσο 

απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, απηφ πνπ είλαη βέβαην είλαη φηη πξφθεηηαη γηα αλζξψπηλεο 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνιαχζνπλ βαζηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

 

2.4. Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο  

εκαληηθφο θαη ηθαλφο παξάγνληαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, είλαη ε πςειή ηδησηηθή νηθνλνκηθή δαπάλε  

(out-of pocket payments)
14

. Σα πνζνζηά ησλ αλαζθάιηζησλ κεηαλαζηψλ παξακέλνπλ 

πςειά αθφκα θαη γηα απηνχο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα λνκηκνπνηήζνπλ ην θαζεζηψο 

                                                           

13
 Human Rights Watch (2008) 

14
 European Commission (2008a) 
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παξακνλήο ηνπο. Οη αλαζθάιηζηνη πξέπεη λα πιεξψλνπλ νη ίδηνη νιφθιεξν ην πνζφ 

ηεο πεξίζαιςεο, πξνθαηαβάιινληαο ην 50% ησλ εμφδσλ ζε πεξίπησζε λνζειείαο. Σν 

θφζηνο απηφ φκσο κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειφ γηα αξθεηνχο κεηαλάζηεο νη νπνίνη 

ηαπηφρξνλα δελ δηθαηνχληαη βηβιηάξην νηθνλνκηθήο απνξίαο θαη αδπλαηνχλ 

νηθνλνκηθά λα απεπζπλζνχλ ζε ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα. Όπσο δείρλνπλ θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ησλ Μαξάηνπ-Aιηπξάληε θαη Γθαδφλ (2005)
15

 νη αιινδαπνί 

αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα απφ ην γεγελή 

πιεζπζκφ, θαζψο ηα εηζνδήκαηά ηνπο είλαη γεληθά ρακειφηεξα. Δίλαη επνκέλσο 

πηζαλφ πνιινί απφ ηνπο κεηαλάζηεο λα κελ είλαη ζε ζέζε «λα αληηκεησπίζνπλ ην 

θφζηνο κηαο έθηαθηεο αλαζθάιεηαο [φπσο ηα] πξνβιήκαηα πγείαο». Σελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο δπζρεξαίλνπλ ζπλεπψο, ην 

θαζεζηψο εξγαζίαο πνιιψλ κεηαλαζηψλ κε ηελ κνξθή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο πνπ 

έρεη σο ζπλέπεηα λα παξακέλνπλ αλαζθάιηζηνη, ηα ρακειά εηζνδήκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαβνιήο «άηππσλ 

ακνηβψλ» ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΤ. 

εκαληηθφ επίζεο εκπφδην ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αιινδαπψλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, δεκηνπξγεί θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζρεηηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ αιινδαπψλ, φπσο 

αηηνχληεο άζπιν θαη πξφζθπγεο θαη θαη επέθηαζε ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην θαζεζηψο ηνπο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα 

ηειεπηαία 4-5 ρξφληα ην θαηλφκελν ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ έρεη πεξηνξηζηεί αηζζεηά σο απφξξνηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο αιιά θαη ηνπ 

εληζρπηηθνχ ξφινπ ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ. Ζ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο δπζρεξαίλεηαη αξθεηά θαη απφ ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο 

πνπ κεηαθξάδνληαη ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ή αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

παξακνλήο, σο απφξξνηα ησλ πνιπδαίδαισλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.   

Δπηπιένλ αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζηελ πξφζβαζε ησλ αιινδαπψλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, δεκηνπξγεί ην εκπφδην ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, ιφγσ ηεο 

ειιηπνχο γλψζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αιιά θαη ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε ησλ αιινδαπψλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ 

παληειήο έιιεηςε δηεξκελέσλ θαη δηακεζνιαβεηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά 

θαη ζε άιιεο δνκέο πνπ απεπζχλνληαη νη κεηαλάζηεο, θαζψο θαη ε έιιεηςε 

                                                           

15 Μαξάηνπ-Αιηπξάληε θαη Γθαδφλ (2005α)   
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ελεκέξσζεο ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ, πεξηνξίδεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιήςεο 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ.   

ε κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Πξφζβαζεο ζηελ Τγεία ησλ 

Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ην 2007
16

, απνηππψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηά 

εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά µε ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Σα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα αθνξνχζαλ 112 αλζξψπνπο πνπ 

επηζθέθζεθαλ ηηο δχν πνιπθιηληθέο ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. ε εξψηεζε αλαθνξηθά µε ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ 

γηα ηνλ ηφ HIV, ην 83,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη δελ έρνπλ γλψζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξν ζπγθξηηηθά µε ηηο ππφινηπεο 8 ρψξεο ηεο κειέηεο. "Σν απνηέιεζκα απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπζεί σο απφξξνηα ηεο άξλεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πνπ θαηά κεγάιν κέξνο αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο ρσξίο 

ραξηηά: ν γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πεξίζαιςε, επνκέλσο νη 

εμαηξέζεηο ζε απηφλ ηνλ θαλφλα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξφζβαζε ζηηο 

δσξεάλ ππεξεζίεο ειέγρνπ γηα HIV) είλαη, δπζηπρψο εχινγα, ειάρηζηα γλσζηέο". 

Αληίζηνηρα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηεο κειέηεο «Equality in Health: Greek 

National Report» φπνπ δηαπηζηψλεηαη ην έιιεηκκα πιεξνθφξεζεο θαη ε άγλνηα ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζρεηηθά µε ηα δηθαηψκαηά ηνπο
17

. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο κίαο κεγάιεο κεξίδαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο ρψξαο ζην ζχζηεκα πγείαο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα δπζκελείο γηα ηελ 

πγεία ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ αιιά θαη γηα ηε δεκφζηα πγεία γεληθφηεξα. Σν 

θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί φπσο ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί θαη ε επηπιένλ 

πξαγκαηηθή επηβάξπλζε γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ πεξίπησζε δηεχξπλζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ άηππσλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  
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 Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ -Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην (2007)  

17 European Commission (2006b) 
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2.5. Δπηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο γηα έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ πξόζβαζε ησλ 

κεηαλαζηώλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο   

 

2.5.1. ΗΠΑ 

ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα ησλ Derose
18

 et al (2009) γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή φισλ ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ απφ ην 1996 έσο ην 2008 θαη 

αθνξνχζαλ ζηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ην θφζηνο ηνπο. Αλάκεζα ζηα 1.559 άξζξα πνπ κειεηήζεθαλ, ηα 67 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο κειέηεο εθ ησλ νπνίσλ ην 77% εμέηαδε ηελ παξάκεηξν 

ηεο πξφζβαζεο, ην 27% ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ην 6% ην θφζηνο. Ζ έξεπλα 

ησλ Derose et al θαηαιήγεη φηη φζνη δελ ήηαλ ακεξηθαλνί πνιίηεο θαη ηα παηδηά ηνπο, 

ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα δηαζέηνπλ αζθάιεηα πγείαο θαη κία πεγή παξνρήο 

θξνληίδαο, ελψ παξνπζίαδαλ ρακειφηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ακεξηθάλνπο πνιίηεο. Όζνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο έξεπλεο απηέο είραλ 

γελλεζεί εθηφο Ακεξηθήο ή δελ ήηαλ αγγιφθσλνη, παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

δπζαξέζθεηαο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ελψ αληηκεηψπηδαλ-ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ- δηαθξίζεηο ζηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο.  

ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ νη κεηαλάζηεο παξνπζίαδαλ κηθξφηεξα επίπεδα πξφζβαζεο 

ζην ζχζηεκα πγείαο ζε ζρέζε κε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ. Αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο 

κάιηζηα παξνπζηάδνληαλ θαη αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο ησλ 

κεηαλαζηψλ.   

 

2.5.2. Δπξώπε  

ηελ Δπξψπε, νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ 

πξψηεο γεληάο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, δελ θαίλεηαη λα εληνπίδνπλ ζεκαληηθέο 

αληζφηεηεο έλαληη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Ζ έξεπλα ησλ Dixon-Woods et al (2005) 

ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, αλαδεηθλχεη ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ), θαηαγξάθνληαο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ πνπ εκπφδηδαλ 

ηελ πξφζβαζε, ζπγθαηαιέγνληαλ ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο θαη ε 

έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζε φηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο πγείαο.  
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 Deroce et al (2009)  
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Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηθαλνπνηεηηθήο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

θαηαγξάθνληαη θαη ζε έξεπλεο ζηελ Οιιαλδία (Reijneveld 1998, Stronks θ.α. 2001, 

Uiters θ.α. 2006), ε νπνία δηαζέηεη πνιχ πςειά πνζνζηά κεηαλαζηεπηηθνχ αξηζκνχ 

ζε επξσπατθφ επίπεδν.  

Οη Hjern θ.α. (2001), αλαθέξνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ζε ζρέζε κε ην γεγελή 

πιεζπζκφ, αλ θαη νη κεηαλάζηεο ήηαλ πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ αληθαλνπνίεηεο 

αλάγθεο πγείαο θαη δηαθνπή ζεξαπείαο.  

Σέινο γηα ηελ Ηζπαλία, ε κειέηε ησλ Carrasco-Gariddo θ.α. (2007) ζε δείγκα 

1.500 αηφκσλ έδεημε φηη νη κεηαλάζηεο είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά λνζειείαο απφ ηνλ 

ηζπαληθφ πιεζπζκφ (11,4% έλαληη 8,2%). Δλψ, ε κειέηε ησλ Cots θ.α. (2007) ζε 

λνζνθνκείν ηεο Βαξθειψλεο έδεημε πςειφηεξα πνζνζηά ρξήζεο ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο.  

 

2.5.3. Διιάδα 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, νη έξεπλεο ζηελ ρψξα καο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην ειιεληθφ χζηεκα Τγείαο, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Πνιιέο απφ ηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

επεηδή δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζηνλ ζπλνιηθφ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ, δελ 

βξίζθνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Δίζηζηαη λα 

θαηαρσξνχληαη σο «γθξη» βηβιηνγξαθία, παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο εμ απηψλ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία.  

Απφ ηηο πην πξφζθαηεο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ην ζέκα ηεο 

πξφζβαζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θαηαγξάθεη ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα, είλαη ε εξεπλεηηθή εξγαζία Γλώζε θαη ρξήζε ησλ Υπεξεζηώλ Υγείαο 

ζηελ Διιάδα από κεηαλάζηεο
19

.  

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε δείγκα 191 κεηαλαζηψλ 

πνπ δνχζαλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ην 20,4% (n=39) ησλ κεηαλαζηψλ δήισζε 

φηη γλσξίδνπλ θαιά/πνιχ θαιά ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη (n=115, 

60,2%) δήισζαλ κέηξηα γλψζε θαη ην 19,4% (n=37) δήισζε θαθή/πνιχ θαθή γλψζε. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλέθεξαλ νη κεηαλάζηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, ήηαλ ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο ζηα 

λνζνθνκεία (n=115, 60,2%), ε ειιηπήο επηθνηλσλία κε ηνπο επηζηήκνλεο πγείαο 
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 Γαιάλεο θ.α. (2012) 
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(n=87, 45,5%), ην πςειφ θφζηνο (n=74, 38,7%) θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο (n=65, 34%). ρεδφλ νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (n=95, 49,7%) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σν 

13,1% (n=25) ησλ ζπκκεηερφλησλ λνζειεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

12 κελψλ. Ζ κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ήηαλ 7,1 εκέξεο (10,4). Σν 41,9% (n=80) ησλ 

αζζελψλ κεηαλαζηψλ δήισζε φηη ε πξψηε ηνπο ελέξγεηα ήηαλ ε επίζθεςε ζε ηαηξφ, 

ην 15,2% (n=29) ε ιήςε θαξκάθσλ ρσξίο ηαηξηθή νδεγία θαη ην 11% (n=21) ε 

επίζθεςε ζε ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Σν 62,3% (n=119) δήισζε φηη ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξνέθπςε αλάγθε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ φκσο 

ηειηθά δελ ηθαλνπνηήζεθε. Σν πςειφ θφζηνο (n=41, 34,5%) ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε 

αηηία πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθε ε αλάγθε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη αθνινχζσο 

ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο ζηα λνζνθνκεία (n=15, 12,6%) θαη ε έιιεηςε ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ (n=11, 9,2%). Σν 46,6% (n=89) δήισζε φηη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

πξνέθπςε αλάγθε ιήςεο θαξκάθσλ, πνπ φκσο ηειηθά δελ ηθαλνπνηήζεθε, κε ην 

πςειφ θφζηνο λα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αηηία (n=45, 50,6%). Λίγνη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (n=101, 52,9%) δήισζαλ φηη 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ην 29,8% 

(n=57) δήισζε φηη αληηκεησπίδεη κέηξηεο δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη ην 17,3% (n=33) 

φηη αληηκεησπίδεη κηθξέο ή θαη θαζφινπ δπζθνιίεο πξφζβαζεο. Σν 64,4% (n=123) 

δήισζε φηη εκπηζηεχεηαη ηνπο επηζηήκνλεο πγείαο θαη ην 33,5% (n=64) δήισζε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ επηζηεκφλσλ πγείαο απέλαληί ηνπο ήηαλ θαιή/πνιχ θαιή. 

Έξεπλα ηεο Κνηζψλε (2011) ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 268 

ξσζφθσλσλ κεηαλαζηψλ
20

, θαηαγξάθεη φηη ην 31% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ είρε ιάβεη ζε δεκφζην λνζνθνκείν, ην 

29% κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν, ην 13% θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν θαη κφλν ην 2,5% 

δήισζε πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Δλψ, κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηδησηηθψλ κνλάδσλ πγείαο δήισζε ην 36%, πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ην 17,5%, ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλν ην 15% θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν ην 3,2%. Γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα ιίγν ηθαλνπνηεκέλν δήισζε ην 30,6%, κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλν ην 22,4%, θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν ην 16% θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ην 

4,3%. 

ηελ εξψηεζε «φζεο θνξέο αλαδεηήζαηε θξνληίδα πγείαο ζηελ Διιάδα, πφζν ζπρλά 

νη γηαηξνί θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζαο αληηκεηψπηζαλ κε ζεβαζκφ», ε 
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πιεηνςεθία (57,4%) απάληεζε πνιιέο θνξέο ή πάληα, ην 14,3% κεξηθέο θνξέο θαη ην 

9,6% ιίγεο θνξέο. Αληίζηνηρα, ην 53% δήισζε φηη ην δηνηθεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπο αληηκεηψπηζε κε ζεβαζκφ πνιιέο θνξέο ή πάληα, ην 21,7% κεξηθέο 

θνξέο θαη ην 5,6% ιίγεο θνξέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

3.1. Γεληθά 

Ζ ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ηφζν ζην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

φζν θαη επξχηεξα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ δηαπίζησζε 

απηή εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλ εμεηάζνπκε ηε ζρέζε κεηαλάζηεπζεο θαη 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ππφ ην πξίζκα ησλ δπζκελψλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ρψξα καο (γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ) θαη ηεο επηδείλσζεο ηεο 

ζρέζεο αζθαιηζκέλσλ - ζπληαμηνχρσλ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ δηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ηζρχεη ζηελ 

Διιάδα. ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο, ην δήηεκα πνπ πξφθεηηαη λα 

εμεηαζηεί είλαη, θαηά πφζνλ ε εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε 

παξαγσγηθή ειηθία θαη άξα εληζρχνπλ ην ζθέινο «αζθαιηζκέλνη», ζπκβάιιεη 

θαηαιπηηθά ζηελ ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαη επέθηαζε ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. Ο ζεζκφο ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνηειεί κία 

απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ελψ ζπκβάιεη 

θαηαιπηηθά ζηελ βησζηκφηεηα ηνπ Δζληθνχ καο πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), 

δεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δαπάλεο πξνο ην ΔΤ θαιχπηεηαη απφ πφξνπο 

ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ).  

 

3.2. Μεηαλάζηεπζε θαη δεκνγξαθηθή γήξαλζε  

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ειηθησκέλσλ 

(65+), είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηαηξηθψλ 

επηηεπγκάησλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Παξάιιεια, απνηειεί ζέκα έληνλεο αλεζπρίαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ησλ 

εγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαπεληαεηίαο. Ζ εμέιημε απηή έρεη ήδε παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν 

ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., φζν θαη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Σα παξαηεξνχκελα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε κειινληηθή ηζνξξνπία ησλ ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

θάζε ρψξαο.  
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ηελ Αλαθνίλσζε
21

 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην Γεκνγξαθηθφ 

κέιινλ ηεο Δπξψπεο, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαηαγξάθνληαη θαη νη 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ αθνξά ζε νηθνλνκηθά ελεξγά άηνκα θαη απηφ ζπκβάιεη ηφζν 

ζηελ αλαλέσζε ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Δπηπιένλ ε ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηα ζπζηήκαηα παξνρψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξσηίζησο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα απνηειεί  

παξάκεηξν πνπ απαζρνιεί ηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη δηακνξθψλεη ηελ ράξαμε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο ζπλζήθεο κεηά απφ ηελ θξίζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ Δπξψπε. Ο αιινδαπφο εξγάηεο είλαη κηα αλαγθαηφηεηα 

γηα ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο. Οη κεηαλάζηεο εμαζθαιίδνπλ γηα ηηο ρψξεο 

ηεο Γχζεο ηελ αλάπηπμε, ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί ν κεηαλάζηεο ηελ αζθαιηζηηθή 

δηθιίδα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη, ινηπφλ, ε νηθνλνκηθή επηινγή ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο αλαγθψλ, βαζηθή αηηία ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ απφ ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνο ηελ 

Δπξψπε.  

Ζ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή, φπσο είλαη αλακελφκελν απαζρνιεί θαη ηελ ρψξα 

καο ζηνλ ίδην-αλ φρη θαη ζε εληνλφηεξν-βαζκφ, απφ ηα άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα (2009-2013). Ζ ζχλδεζε κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν έληνλσλ πνιηηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε. Σν νμχ δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ε 

Διιάδα-γηα ηελ αθξίβεηα νη πξψηεο ελδείμεηο ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ εκθαλίζηεθαλ ζηελ δεκφζηα ζπδήηεζε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄80-έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ 

θαηαλνκή κεηαμχ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε 

αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νδεγεί ηε ζεσξεηηθή ζθέςε 

πξνο ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εξγαδφκελσλ  κεηαλαζηψλ ζην 

ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.     
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3.3. Η Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Δπηρεηξψληαο κία ελδεηθηηθή παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο σο 

πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε κε ηελ δηαπίζησζε φηη ε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '90 ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ηελ εηζξνή πιεζπζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ ζε αληίζεζε κε ηηο δεθαεηίεο ηνπ '70 θαη ηνπ 

'80 πνπ νθεηιφηαλ πεξηζζφηεξν ζηε θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ
22

. Ζ γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηε ζπλαθφινπζε αληζνξξνπία ηεο αλαινγίαο εξγαδνκέλσλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ
23

 θαη ν ξφινο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ θχξηεο δηαζηάζεηο ζηε 

ζπδήηεζε γηα ηηο επηπηψζεηο –ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη βειηίσζε ησλ ρακειψλ 

ζπληάμεσλ- θαη ηηο αιιαγέο φρη κφλν γηα ηηο ζπληάμεηο αιιά θαη επξχηεξα γηα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε αλαινγία 

αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ γηα ην έηνο 2005 ήηαλ 1,77 ελψ ην 1990 θαη ην 1980 

ήηαλ 2,88 θαη 3,16 αληίζηνηρα
24

. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηηο πληάμεηο (2005), νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηηο ζπληάμεηο ήηαλ γηα 

ην 2000 ζην 12,4% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 2030 ζα απμεζνχλ ζην 17,3% θαη ην 2050 ζην 

22,6%
25

.  

Καηά ηελ πεξίνδν 2004-2050, ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο πξνβιέπεηαη λα 

κεησζεί θαηά 3% κε ζπξξίθλσζε ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 64 (πεξίπνπ 20%) θαη κε 

πνιχ κεγάιε αχμεζε ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 65 (80%). Ο δείθηεο εμάξηεζεο ησλ 

ειηθησκέλσλ
26

 ζα απμεζεί ηελ πεξίνδν 2003-2050 θαηά 35% (Μπνπξίθνο, 2006:13) 

Ζ γνληκφηεηα εθηηκάηαη φηη ζα βειηησζεί νξηαθά
27

, ελψ ππνινγίδεηαη πσο ε εηζξνή 

κεηαλαζηψλ ζα παξακείλεη εηεζίσο γχξσ ζην 0,3-0,4% ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 2050, ν 

έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο ζα είλαη άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ν έλαο ζηνπο δέθα άλσ ησλ 

80 εηψλ (Commission/ Economic Policy Committee θαη Μπνπξίθνο, 2006).  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε ζπδήηεζε γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 

ζπλδέεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηεο δεκνγξαθηθήο 

θαηάζηαζεο, άξα θαη ηεο ηφλσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηελ άπνςε ηεο 

αχμεζεο ησλ πφξσλ, δειαδή ησλ εηζθνξψλ. Όκσο ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνθχςεη 

                                                           

22
 Γξεηηάθεο (2005), http://news.kathimerini.gr 

23
 Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ήηαλ 4 εξγαδφκελνη πξνο 1 ζπληαμηνχρν, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

αθειιαξφπνπινο (2011)   
24

 Μπνπξίθνο (2006)  
25

 Commission of the European Communities (2002) 
26

 Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ειηθίαο 65+ /Πιεζπζκφ ειηθίαο 15-64 
27

 Αχμεζε 0,21%, 2004: 1,29% - 2050 : 1,5% 

http://news.kathimerini.gr/
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δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζηε ζπκβνιή ησλ κεηαλαζηψλ ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε 

επξχηεξν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, 

βηβιηνγξαθηθά θαηαγξάθεηαη ε άπνςε νξηζκέλσλ αλαιπηψλ νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη, δεδνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε κεηαλάζηεπζε δελ θαίλεηαη 

λα απνηειεί κηα εθηθηή ιχζε (Clark, 2002) γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα ζην ζχγρξνλν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο θηιειεχζεξεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, παξαηεξείηαη ε εκθάληζε λέσλ κνξθψλ απαζρφιεζεο 

(παξάλνκε, ζπκπιεξσκαηηθή, πξνζσξηλή, νηθηαθή/πξνζσπηθή), θαζψο θαη λέεο 

νκάδεο εξγαηψλ (αλεπίζεκνη, πξφζθαηξνη, επνρηθνί) πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

παγθφζκηα δήηεζε γηα ειαζηηθή εξγαζία. «Απηή ε δήηεζε έρεη σο επαθφινπζν ηελ 

αχμεζε ηεο αλεπίζεκεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο» (Νηθνιάνπ, 2006), 

δηακνξθψλνληαο λέεο κνξθέο κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ. Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, 

αξθεηνί κεηαλάζηεο εξγάδνληαη ρσξίο λα αζθαιίδνληαη. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη θαη ε 

άπνςε απφ αξθεηνχο αλαιπηέο, φηη νη θπβεξλψληεο ζπλήζσο παξαβιέπνπλ ηνπο 

ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο θξίζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ, δειαδή ηελ εηζθνξνδηαθπγή, 

ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ απνζεκαηηθνχ, ηελ παξανηθνλνκία, θαη εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηνπο εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ
28

.  

 

3.4. Ο ξόινο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο  

ην πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο πξνθχπηεη φηη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν νη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην ξφιν ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο γήξαλζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεηηθή 

ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα είλαη πξνζσξηλή θαζψο 

θαη φηη ε κεηαλάζηεπζε είλαη κφλν έλαο απφ ηνπο πνιινχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζηελ παξαπάλσ ζρέζε
29

.   

ηηο νηθνλνκηθά πξνεγκέλεο ρψξεο, ινηπφλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν «Ο 

ξφινο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα»
30

, ε κεηαλάζηεπζε 

                                                           

28
 Υιέηζνο (2003)  

29
 United Nations 2000, Coleman 2002 θαη Blake and Mayhew 2004 

30
 Μπάγθαβνο θαη Παπαδνπνχινπ (2006)  
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θαηέρεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπνπ ην 

θαηλφκελν ηνπ baby-boom παξνπζηάζηεθε κε ηδηαίηεξε έληαζε θαη ζηηο νπνίεο ε 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε αλακέλεηαη φηη ζα δηεπξπλζεί ζεκαληηθά. Ζ δεκνγξαθηθή 

γήξαλζε δελ πξέπεη αβίαζηα λα ηαπηίδεηαη κε ηελ δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ κέζα ζε έλα πιεζπζκφ, αθνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηνλ πιεζπζκφ -ζε ειηθία εξγαζίαο φζν 

θαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ λέσλ αηφκσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθά πξνεγκέλσλ 

ρσξψλ, ε ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ γελεψλ ηνπ baby-boom απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο γηα κηα κειινληηθή ζηαζηκφηεηα ή αθφκε θαη 

ζπξξίθλσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο. Ζ εμέιημε απηή ζα είλαη ηφζν πην 

πξψηκε ρξνληθά φζν θαη πην έληνλε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ φπνπ ηα ρακειά 

επίπεδα γνληκφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ αξηζκεηηθή 

αληηθαηάζηαζε ησλ γελεψλ ηνπ baby-boom απφ ηηο λεφηεξεο γεληέο (γεληέο ηνπ baby-

bust). Τπφ ηελ έλλνηα απηή ν ξφινο ηεο κεηαλάζηεπζεο απνθηά κηα ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, ζην βαζκφ πνπ ε ζπλέρηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κπνξεί λα 

επηβξαδχλεη ηελ εκθάληζε κηαο κειινληηθήο ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία 

εξγαζίαο. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε 

κε ην πξναλαθεξφκελν πιαίζην ησλ κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ θαηά ειηθία δνκή 

ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά, ην γεγνλφο φηη ην θαηλφκελν ηνπ baby-boom 

ήηαλ νξηαθφ θαη φρη γεληθεπκέλν ζπλεγνξεί γηα κηα πην θαλνληθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ ηα επφκελα ρξφληα. Απφ ηελ άιιε, ε ηδηαίηεξα έληνλε 

κεηαλαζηεπηηθή εηζξνή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζπλδπάζηεθε κε ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο ή κε άιια ιφγηα κε κηα παξάηαζε ζηελ εκθάληζε 

θαηαζηάζεσλ έιιεηςεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ. Παξφια απηά, εμεηάδνληαο ηηο 

καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα απφ κηα 

θαζαξά δεκνγξαθηθή ζθνπηά, ζα πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ππφςε ηνπ δχν βαζηθά 

ζεκεία: α) φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη κεηαλάζηεο ζα γεξλνχλ θαη ζπλεπψο ζα 

ζπληαμηνδνηνχληαη θαη β) κέζα ζε έλα πιαίζην φπνπ νη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπ 

ιφγνπ κεηαμχ ειηθησκέλσλ θαη αηφκσλ ζε ειηθία εξγαζίαο (ή αιιηψο 

ζπληαμηνχρσλ/εξγαδνκέλσλ) είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη αλάγθεο γηα αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

σο έλα βαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο, ζα είλαη ζπλερείο θαη ζπλεπψο ν 

ξφινο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ζεκαληηθφο. 
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Δπηρεηξψληαο κία πην ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηεο επηξξνήο πνπ 

αζθεί ε κεηαλάζηεπζε ζην ειιεληθφ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ζα θαηαθχγνπκε ζηα 

ζπκπεξάζκαηα δχν, ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ
31

: Ζ κία Μειέηε 

δηεμήρζε απφ ην ηκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Αηγαίνπ κε έηνο βάζεο 

ην 2006 θαη αλαζέηνπζα Αξρή ην Ηλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΜΔΠΟ) 

θαη ε δεχηεξε δηεμήρζε απφ ην ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε έηνο βάζεο 

ην 2004.  

ηα βαζηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα θαη νη δπν Αλαινγηζηηθέο Μειέηεο εμάξνπλ ην 

ζεηηθφ ξφιν θαη ηε ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ηφζν ζηελ ηφλσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη κεηαλάζηεο-κεηαλάζηξηεο ζα 

«ηξνθνδνηνχλ» κε ηηο εηζθνξέο ηνπο ηα ηακεία ρσξίο λα «αμηψλνπλ» αληίζηνηρν 

επίπεδν παξνρψλ. Χζηφζν θαηαιήγνπλ ζηηο αθφινπζεο επηζεκάλζεηο:  

 Ζ ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, έρεη 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, δίλνληαο έλα βάζνο ρξφλνπ κέρξη ην 2026
32

. Με άιια 

ιφγηα, φπσο θαηαιήγεη ε κειέηε, ε κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί ηελ ιχζε ζην 

πξφβιεκα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 Ζ πξνζζήθε ησλ αζθαιηζκέλσλ κεηαλαζηψλ, βειηίσζε θαηά πνιχ ηελ 

ειηθηαθή ππξακίδα, θαη δφζεθε κία «ειηθηαθή αλάζα», σζηφζν δελ 

παξαηεξήζεθε αλάινγε βειηίσζε θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Ζ αηηία πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί: 

 πξώηνλ, ζηηο ιηγφηεξεο εκέξεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

κεηαλάζηεο έλαληη ησλ Διιήλσλ, ζ‟ φιεο ηηο ειηθίεο (14,17 έλαληη 17,64 

ησλ Διιήλσλ, θαηά κέζν φξν) αιιά θαη 

 δεύηεξνλ ζηνπο ρακειφηεξνπο κέζνπο κηζζνχο πνπ απνιακβάλνπλ νη 

κεηαλάζηεο έλαληη ησλ Διιήλσλ (είλαη άμην παξαηήξεζεο, φηη, νη 

αιινδαπνί απνιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κέζνπο κηζζνχο έλαληη ησλ 

Διιήλσλ, κφλν κέρξη ηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ).  

 

                                                           

31
 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ελψ απφ ην 2002 έρεη ζπζηαζεί κε λφκν 

(Ν.3029/2002) θαη ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηε Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή κε βαζηθή απνζηνιή ηεο ηελ 

δηεμαγσγή εηήζησλ κειεηψλ βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν κέρξη ζήκεξα 

απνινγηζκφο ηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ηεο ζθνπνχο.     
32

Γεδνκέλνπ φηη έηνο βάζεο ηεο Μειέηεο ήηαλ ην 2006, δειαδή πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ Διιάδα, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην εθηηκψκελν βάζνο ρξφλνπ ηνπνζεηείηαη 

εγγχηεξα ηνπ ζήκεξα.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟ 

4.1. θνπόο ηεο κειέηεο 

θνπφο ηεο κειέηεο καο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε φηη αθνξά ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο πγείαο ζηε ρψξα καο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο εμεηάδεηαη 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθν-θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ηνπο, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο επαθήο ηνπο κε ην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο.   

   

4.2. Γεδνκέλα 

Ο κειεηψκελνο πιεζπζκφο απνηειείην απφ 126 κεηαλάζηεο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ
33

, νη νπνίνη δηέκελαλ ζηνλ Ννκφ Αηηηθήο θαη πξνέξρνληαλ απφ είθνζη δχν 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Δηδηθφηεξα νη ρψξεο θαηαγσγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ νη αθφινπζεο: 

Αθγαληζηάλ, Αιβαλία, Μπαγθιαληέο, Κίλα, Κνχβα, Γεσξγία, Γθάλα, Αίγππηνο, 

Δξέηξηα, Αηζηνπία, Ηλδία, Ηξάλ, Ηξάθ, Κέλπα, Μνιδαβία, Μαξφθν, Νηγεξία, 

Παθηζηάλ, ηέξα Λεφλε, πξία, Σνπξθία θαη Οπθξαλία.  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ πάλσ απφ 17 ρξφλσλ, δηέκελαλ λφκηκα ζηελ 

Διιάδα θαη ήηαλ κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο. Ο ιφγνο πνπ απνθιείζακε ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ έξεπλα ησλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο, νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη νη 

κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, δειαδή νη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί θαη 

κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη αλ δελ δηαζέηνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα, δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ γεγελή πιεζπζκφ, ζε ζέκαηα γλψζεο ηεο γιψζζαο θαη 

θνπιηνχξαο, ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη γεληθφηεξα – επεηδή ζην 

ζχλνιν ηνπο -έρνπλ νινθιεξψζεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απνηεινχλ 

άηνκα απφιπηα εληαγκέλα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο.     

Οη εξσηεζέληεο ελεκεξψζεθαλ πξνθνξηθψο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ην πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν ιάκβαλε ρψξα ε έξεπλά καο, πξνηνχ θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζ απηήλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ εάλ επηζπκνχλ ή φρη λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά ζηε 

                                                           

33
 ην Άξζξν 1 ηνπ  Ν. 3386/2005 σο Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο νξίδεηαη «ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ 

έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα νχηε ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο».  
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κειέηε. Δίλαη ζαθέο φηη δελ αζθήζεθε θαλελφο είδνπο πίεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

Ο θάζε εξσηψκελνο ελεκεξψλνληαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα είλαη 

αλψλπκε, νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαλ ήηαλ απνιχησο εκπηζηεπηηθέο θαη φηη 

πξφζβαζε ζ απηέο επξφθεηην λα έρεη κφλν ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ηελ 

έξεπλα. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαλέλαο κεηαλάζηεο απφ φζνπο 

απεπζπλζήθακε δελ αξλήζεθε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα.   

 

4.2.1. πιινγή δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θφξκα εηδηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ (παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα). Ζ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο «Γλψζε θαη Υξήζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηελ Διιάδα απφ 

Μεηαλάζηεο
34

» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην αληίζηνηρε κειέηεο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο ηεο 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη επραξηζηνχκε γηα αθφκα κηα θνξά 

φιε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα θαη εηδηθφηεξα ηνλ θχξην Πέηξν Γαιάλε γηα ηελ βνήζεηά 

ηνπ.   

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν θαη πεξηειάκβαλε δεκνγξαθηθά θαη 

θνηλσληθά εξσηήκαηα, εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ησλ κεηαλαζηψλ, ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηε γλψζε θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

θαζψο θαη εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο ηα 

Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κέζσ ζπλεληεχμεσλ. Απεθεχρζε ε δηαλνκή θαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε πηζαλφηεηα εζθαικέλεο ζπκπιήξσζήο ηνπο, είηε ιφγσ 

δπζθνιηψλ ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε, είηε ιφγσ αλεπαξθνχο θαηαλφεζεο 

θάπνησλ εξσηεκάησλ. Όηαλ νινθιεξψζεθε ε θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έγηλε 

δνθηκαζηηθή εθαξκνγή θαη ζπκπιήξσζή ηνπ ζε πιεζπζκφ δέθα αηφκσλ ηνπ 

δείγκαηφο καο, πξνθεηκέλνπ λα ειερζνχλ ηπρφλ αζηνρίεο ή θελά ζην πεξηερφκελφ ηνπ.      

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2012 θαη νινθιεξψζεθε ην 

Μάην ηνπ 2013. Χζηφζν ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ζην 

παξαπάλσ δηάζηεκα, ήηαλ έμη κήλεο. Πξφθεηηαη γηα δηαζηξσκαηηθή κειέηε (pannel), 

                                                           

34 Γαιάλεο θ.α.  (2012)  
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θαζψο ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ καο αθνξνχζε ζηελ ηξηεηία 2009-2011, επνκέλσο 

ζηελ έξεπλα καο ππήξραλ νη δηαζηάζεηο α) ησλ δεδνκέλσλ, πνιινί κεηαλάζηεο (Ν) 

θαη β) ηνπ ρξφλνπ, πνιιά ρξφληα (Σ).   

Ο κέγηζηνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, 

ήηαλ δέθα ιεπηά, αιιά φπσο απεδείρζε, ν ρξφλνο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο επηζπκνχζαλ λα θαηαζέζνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία θαη ζε ζέκαηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε. Πνιιέο θνξέο ε αλάγθε ηνπο λα κηιήζνπλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε 

αλάγθε ηνπο λα επηθξνηήζνπλ ή λα θαπηεξηάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο κε ηηο 

νπνίεο είραλ έξζεη αληηκέησπνη, νδεγνχζε ηε ζπδήηεζε ζηελ νλνκαζηηθή αλαθνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ λνζνθνκείσλ απφ ηα νπνία είραλ εκπεηξία, θαζψο δελ ήηαλ ιίγεο θαη 

νη θνξέο πνπ ζέιεζαλ λα αλαθεξζνχλ ζε πξνζσπηθά ηνπο ζέκαηα πγείαο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζαλ ζηε δσή ηνπο. Δπίζεο αξθεηέο θνξέο 

αλαθέξζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά εθθξάδνληαο έλα δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

Ννκνχ Αηηηθήο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηνπ ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο βαζηθή παξάκεηξν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ην ΔΤ. Γειαδή θαηαγξάθεθαλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζην 

εξψηεκα αλ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο ηνπο θαηά ηελ ηξηεηία 2009-2011 (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ καο), ν ίδηνο εξσηψκελνο απάληεζε «πνιχ επραξηζηεκέλνο 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Α» θαη «θαζφινπ επραξηζηεκέλνο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Β». Αλαθέξζεθαλ επίζεο θαη ζε πεξηζηαηηθά πνπ 

πξνρψξεζαλ ζε άηππεο κνξθέο πιεξσκψλ (θαθειάθη) είηε γηαηί ην δήηεζε ν ίδηνο ν 

γηαηξφο, είηε γηαηί νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο ζέιεζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

επραξηζηήζνπλ γηα ππεξεζίεο πνπ είραλ ιάβεη, είηε αθφκα γηαηί γλσξίδνληαο πηα 

αξθεηά θαιά ηελ λννηξνπία θαη ην εζηκηθό θεθηεκέλν ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ζέιεζαλ 

λα επηζπεχζνπλ θάπνην ηαηξηθφ ξαληεβνχ. 

Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία κε ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο» (snowball sampling). 

Ζ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο απφ ηνλ πιεζπζκφ-πεγή ησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ 

πξαθηηθά αλέθηθηε, θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή ε απνγξαθή φισλ ησλ κεηαλαζηψλ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεςία κε ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο». ηελ 

πεξίπησζε απηή, αξρηθά πξνζεγγίζηεθαλ νξηζκέλνη κεηαλάζηεο κε επξχ δίθηπν 
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γλσξηκηψλ, γεγνλφο πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα επαθήο κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

κεηαλάζηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, απμαλφηαλ ζπλερψο ην 

δείγκα ησλ κεηαλαζηψλ κε ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο». 

Δηδηθφηεξα ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην: 

 ηνπ ρψξνπ απαζρφιεζεο ηεο γξάθνπζαο, ε νπνία ζην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο, εξγάδνληαλ σο ππεχζπλε δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Με 

Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο, πνιχ απφ ηνπο νπνίνπο είραλ ην θαζεζηψο ηνπ 

κεηαλάζηε (3-5/12). 

 ηνπ 16
νπ

 αληηξαηζηζηηθνχ θεζηηβάι πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα 6-8/7/2012  

 ηεο ζπλάζξνηζεο Πεληεθνζηηαλψλ ρξηζηηαλψλ The living Christ gospel 

ministries ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ άηνκα απφ φιε ηελ Αθξηθή (7/12)   

 κίαο επξείαο νκάδαο κεηαλαζηψλ θαηαγφκελνη απφ ην Παθηζηάλ (9-11/12)  

 ηνπ γξαθείνπ εμππεξέηεζεο γεσξγηαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα (2-3/13) 

 αηζηνπηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κπςέιεο θαη 

ζην γλσζηφ, ζε φινπο ηνπο Αηζίνπεο, αηζηνπηθφ εζηηαηφξην ηεο πεξηνρήο (2-

3/13)  

 δηθηχνπ γλσξηκηψλ   

 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Καηάξηηζεο «ΑΚΜΧΝ» πνπ 

πινπνηνχζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζε νκάδα κεηαλαζηψλ απφ δηάθνξεο 

ρψξεο (4-5/13).    

Ζ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο έγηλε επθνιφηεξε ιφγσ ηεο 

ζπλδξνκήο θαη ηεο βνήζεηαο ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ απφ θάζε ρψξν. Ζ επηθνηλσλία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηεο ειιεληθήο ή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ελψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη κεηαλάζηεο επηθνηλσλνχζαλ κφλν ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα (ε 

νπνία δελ ήηαλ ε αγγιηθή), ρξέε δηεξκελέα αλαιάκβαλε ην άηνκν/κεηαλάζηεο πνπ 

είρε κεζνιαβήζεη γηα ηελ αξρηθή επηθνηλσλία.       

Σν ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη ην panel, θαζψο ε έξεπλά καο δηαζέηεη δπν παξακέηξνπο/νδεγνχο: πνιινί 

κεηαλάζηεο (Ν=126) θαη πνιιά ρξφληα (2009-2011). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο πνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Stata (ver. 11).  
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4.3. ηαηηζηηθή πεξηγξαθή δεδνκέλσλ 

Σν κνληέιν καο απνηειείηαη απφ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή y θαη δεθαηξείο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο xs. Αλαιπηηθφηεξα νη κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή y ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ επραξίζηεζε ή όρη ησλ 

κεηαλαζηώλ από ηελ αληαπόθξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πξόβιεκα 

πγείαο πνπ αληηκεηώπηζαλ ζην δηάζηεκα ηεο ηξηεηίαο 2009-2011 (satisfaction). Ζ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, εθηηκάηαη ζην κνληέιν καο σο εμήο: Όρη=0, Ναη=1. 

 

Καη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: 

x1, ε νπνία απνηππψλεη ην θύιν (gender) ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ κεηαβιεηή ηνπ 

θχινπ εθηηκάηαη ζην κνληέιν καο σο εμήο: άλδξαο=0 θαη γπλαίθα=1.  

x2, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ ειηθία (age) ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εθηηκάηαη ζην 

κνληέιν καο σο εμήο: 0-29 εηψλ=1, 30-65 εηψλ=2 θαη 65+εηψλ=3.  

x3, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ ρώξα θαηαγσγή (country) ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

ηελ κειέηε θαηαγξάθνληαη 22 ρψξεο θαηαγσγήο κεηαλαζηψλ.  

x4, ε νπνία θαηαγξάθεη ην δηάζηεκα δηακνλήο ζηελ Διιάδα (residence) ησλ 

κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. 

x5, ε νπνία θαηαγξάθεη ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

(understanding), ησλ κεηαλαζηψλ πνπ κεηείραλ ζηελ έξεπλα. Ζ ελ ιφγσ κεηαβιεηή 

εθηηκάηαη σο εμήο: Πνιχ Καθή=0, Καθή=1, Μέηξηα=2, Καιή=3, Πνιχ Καιή=4.  

x6, ε νπνία θαηαγξάθεη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν  (education) ησλ εξσηεζέλησλ θαη 

εθηηκάηαη σο εμήο: Αλαιθάβεηνο=0, Γεκνηηθφ (πεξίπνπ 6 ρξφληα ζρνιείν)=1, 

Γπκλάζην-Λχθεην (πεξίπνπ 9-12 ρξφληα ζρνιείν)=2, Κνιέγην-ρνιή (13-15 ρξφληα 

ζρνιείν)=3, Αλψηεξε/Αλψηαηε Δθαπίδεπζε=4, Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο=5.  

x7, ε νπνία θαηαγξάθεη ην επάγγεικα (job) ησλ εξσηεζέλησλ θαη εθηηκάηαη σο εμήο: 

Άλεξγνο=0, Ηδησηηθφο Τπάιιεινο=1, Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο=2, πληαμηνχρνο=3, 

πνπδαζηήο=4.  

x8, ε νπνία θαηαγξάθεη ηα ρξόληα αζθάιηζεο ησλ κεηαλαζηώλ θαηά ζηελ ηξηεηία 2009-

2011 (insurance).  

x9, ε νπνία θαηαγξάθεη ην αηνκηθό εηζόδεκα (income) ησλ εξσηεζέλησλ.  
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x10, ε νπνία θαηαγξάθεη ηελ ζπκκεηνρή ή όρη ζε θάπνηα θνηλσληθή-πνιηηηζηηθή-

ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε/νκάδα ηεο ρώξαο θαηαγσγήο (community) ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλά καο.  

x11, ε νπνία θαηαγξάθεη αλ πάζρνπλ από θάπνην ρξόλην λόζεκα, θαηά ηελ ηξηεηία 

2009-2011 θαη γηα ην ιόγν απηό ρξεηάζηεθε λα ιάβνπλ ηαηξνλνζειεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (disease). Ζ κεηαβιεηή εθηηκάηαη σο εμήο: Όρη=0, Ναη=1. 

x12, ε νπνία θαηαγξάθεη αλ ηνπο δεηήζεθε λα πιεξώζνπλ επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ έιαβαλ ζε θάπνην Ννζνθνκείν θαηά ηελ ηξηεηία 2009-2011 

(payment) θαη εθηηκάηαη σο εμήο: Όρη=0, Ναη=1. 

x13, ε νπνία θαηαγξάθεη ην αλ εκπηζηεύνληαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Γηαηξνύο, 

Ννζειεπηέο) ησλ Διιεληθώλ Γεκόζησλ Ννζνθνκείσλ ή ηνπ Αζθαιηζηηθνύ ηνπο Φνξέα 

(trust). Ζ κεηαβιεηή εθηηκάηαη σο εμήο: Καζφινπ=0, Λίγν=1, Μέηξηα=2, Πνιχ=3, 

Πάξα Πνιχ=4.  

 

4.3.1. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 

 

ηνλ Πίλαθα 1, παξνπζηάδνληαη νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ 

δείγκαηφο καο, ν αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά ρψξα.   

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: Φώξεο πξνέιεπζεο κεηαλαζηώλ 

 

Α/Α Υώξεο πκκεηέρνληεο Πνζνζηό % 

1 Αθγαληζηάλ 2 1.59 % 

2 Αιβαλία 14 11.11 % 

3 Μπαγθιαληέο 1 0.79 % 

4 Κίλα 1 0.79 % 

5 Κνύβα 1 0.79 % 

6 Γεσξγία 14 11.11 % 

7 Γθάλα 4 3.17 % 

8 Αίγππηνο 3 2.38 % 

9 Δξέηξηα 2 1.59 % 

10 Αηζηνπία 25 19.84 % 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 37 

11 Ιλδία 4 3.17 % 

12 Ιξάλ 2 1.59 % 

13 Ιξάθ 1 0.79 %  

14 Κέλπα 4 3.17 % 

15 Μνιδαβία 1 0.79 % 

16 Μαξόθν 1 0.79 % 

17 Νηγεξία 16 12.70 % 

18 Παθηζηάλ 20 15.87 % 

19 ηέξα Λεόλε 1 0.79 % 

20 πξία 3 2.38 % 

21 Σνπξθία 1 0.79 % 

22 Οπθξαλία 5 3.97 % 

ύλνιν 126 άηνκα 100 % 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλά καο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αηζηνπία ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20%, 

αθνινπζνχλ νη Παθηζηαλνί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 16%, νη Νηγεξηαλνί ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 13% θαη νη Γεσξγηαλνί θαη νη Αιβαλνί κε πνζνζηφ 11%.     

ηνλ Γηάγξακκα 1, παξνπζηάδεηαη ην θχιν ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα, παξαηεξείηαη κία ζρεηηθά ηζφξξνπε ζπκκεηνρή κεηαμχ 

ησλ δπν θχισλ, κε ηνπο άληξεο εξσηεζέληεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα καο ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 55% θαη ηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 45%.  

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Φύιν δείγκαηνο   

54.76%
45.24%

Men Women

gender
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ην Γηάγξακκα 2, παξνπζηάδεηαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ καο «age». 

Όπσο παξαηεξνχκε, ζην δείγκα ηεο έξεπλάο καο παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε 71% ζηελ ηηκή 2, δειαδή ζηηο ειηθίεο 30-64, ελψ ακέζσο κεηά 

αθνινπζεί ε ηηκή 1 ζε πνζνζηφ 29%, δειαδή νη ειηθίεο 0-29. ην δείγκα ηεο έξεπλάο 

καο νη ειηθίεο άλσ ησλ 65 ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ 1%.   

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Ζιηθία ηνπ δείγκαηνο  

29%

71%

1%

1=0-29 2=30-64
3=65+

age

 

ην Γηάγξακκα 3, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«understanding», δει. ηεο ηθαλφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο λα 

θαηαλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα, ην 35% ησλ 

εξσηεζέλησλ θαηαλνεί ζε πνιχ θαιφ βαζκφ ηελ ειιεληθή γιψζζα, ην 31% ζε θαιφ 

βαζκφ, ην 25% θαηαλνεί ζε κέηξην βαζκφ ηεο ειιεληθή γιψζζα, ην 6% δηαζέηεη θαθφ 

βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ελψ κφιηο ην 3% δελ κηιάεη θαζφινπ 

ειιεληθά.   

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Καηαλόεζε ειιεληθήο γιώζζαο    

3%6%

25%

31%

35%

0=very poor 1=poor
2=fair 3=good
4=very good

understanding
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ην Γηάγξακκα 4, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«education», δει. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. 

Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην δείγκα ησλ κεηαλαζηψλ ηεο 

έξεπλάο καο δηαζέηεη έσο 6 ρξφληα εθπαίδεπζεο (ηηκή 1) ζε πνζνζηφ 6%, ην 41% ησλ 

εξσηεζέλησλ δηαζέηνπλ δεπηεξνβάζκην επίπεδν εθπαίδεπζεο (ηηκή 2= 9-12 ρξφληα 

εθπαίδεπζεο) ην 16% δηαζέηεη κεηα-δεπηεξνβάζκην επίπεδν εθπαίδεπζεο (ηηκή 3= 13-

15 ρξφληα εθπαίδεπζεο), ην 35%, έρεη ιάβεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε (ηηκή 4), 

ελψ ζε πνζνζηφ 2% έρνπλ ιάβεη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε-masters (ηηκή 5). ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο καο δελ ππήξμε θαλέλαο αλαιθάβεηνο (ηηκή 0).   

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Δθπαηδεπηηθό επίπεδν εξσηεζέλησλ 

6%

41%

16%

35%

2%

1=until 6 yrs 2=9-12 yrs
3=13-15 yrs 4=university
5=master' s degree

education

 

 

ην Γηάγξακκα 5, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «job» 

πνπ δείρλεη ηελ θαηεγνξία επαγγέικαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Απφ ην 

παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην 79% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

απαζρνινχληαλ σο ηδησηηθνί ππάιιεινη (ηηκή 1). ε πνζνζηφ 14% απαζρνινχληαλ 

σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (ηηκή 2). ε πνζνζηφ 3% νη κεηαλάζηεο ηνπ δείγκαηφο 

καο ήηαλ ζπληαμηνχρνη (ηηκή 3), ζε πνζνζηφ 2% ήηαλ ζπνπδαζηέο-θνηηεηέο (ηηκή 4) 

θαη ηέινο ην 2% ηνπ δείγκαηφο καο απνηεινχληαλ απφ άλεξγνπο κεηαλάζηεο.  
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία εξσηεζέλησλ 

2%

79%

14%
3% 2%

0=unemlpoyed 1=private employee
2=businessman/woman 3=retired
4=student

job

 

ην Γηάγξακκα 6, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«insurance» πνπ απνηππψλεη ηα ρξφληα αζθάιηζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο 

καο, κέζα ζην ρξφλν κειέηεο (2009-2011).  Απφ ην δηάγξακκα δηαπηζηψλνπκε φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηφο καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηφ 93%, ήηαλ 

αζθαιηζκέλν ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο καο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ππνρξέσζή 

ηνπο λα έρνπλ πάληα αζθάιηζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αλαλεψλνπλ ηηο άδεηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ε έξεπλά καο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα κεηαλαζηψλ πνπ δηέκελαλ λφκηκα ζηελ ρψξα.    

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Αζθάιηζε κεηαλαζηώλ ζην ρξόλν ηεο κειέηεο 

7%

93%

7%

93%

0=No 1=Yes

insurance
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ην Γηάγξακκα 7, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«community», δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ή φρη ηνπ δείγκαηνο ζε θνηλφηεηα 

(ζξεζθεπηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή) ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. Απφ ην δηάγξακκα 

παξαηεξνχκε φηη ην 62% ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο δελ ζπκκεηείρε ζε θνηλφηεηα ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, ελψ ην 38% ήηαλ κέινο θάπνηαο θνηλφηεηαο. Καηά θχξην 

ιφγν, ε θνηλφηεηα απηή ήηαλ ζξεζθεπηηθή.  

     

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Σπκκεηνρή ζε θνηλόηεηα ηεο ρώξαο θαηαγσγήο 

62%

38%

0=No 1=Yes

community

 

 

ην Γηάγξακκα 8, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«disease», ε νπνία απνηππψλεη αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο έπαζραλ απφ 

θάπνην ρξφλην λφζεκα, θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο 

ππνρξέσλε λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά θάπνην δεκφζην λνζνθνκείν. Παξαηεξνχκε φηη 

ην 75% ησλ κεηαλαζηψλ ηεο έξεπλαο, δελ έπαζρε απφ ρξφλην λφζεκα θαηά ηε ηξηεηία 

2009-2011.   
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Φξόλην λόζεκα   

75%

25%

0=No 1=Yes

disease

 

ην Γηάγξακκα 9, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«payment». Ζ ελ ιφγσ κεηαβιεηή θαηαγξάθεη ηελ πιεξνθνξία αλ δεηήζεθε ή φρη 

απφ ην δείγκα ησλ κεηαλαζηψλ ηεο έξεπλαο λα πιεξψζνπλ ρξήκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ έιαβαλ απφ ην/ηα λνζνθνκείν/α ζην ρξφλν κειέηεο καο (2009-2011). ην 

δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 

πνζνζηφ 86%, απάληεζε φηη δελ δεηήζεθε ε θαηαβνιή ρξεκάησλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ έιαβαλ ζην δεκφζην λνζνθνκείν.   

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Πιεξσκή πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ 

86%

14%

0=No 1=Yes

payment

 

ην Γηάγξακκα 10, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «trust». 

Ζ ελ ιφγσ κεηαβιεηή θαηαγξάθεη ζε κία θιίκαθα απφ ην 0 έσο ην 4, ηνλ βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 
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θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. ην 

δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην 5% ηνπ δείγκαηνο δελ εκπηζηεχεηαη θαζφινπ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ην 12% εκπηζηεχεηαη ιίγν, ην 33% 

δειψλεη φηη εκπηζηεχεηαη κέηξηα ηνπο γηαηξνχο-λνζειεπηέο, ην 34% εκπηζηεχεηαη 

πνιχ θαη ηέινο ην 16% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη εκπηζηεχεηαη πάξα πνιχ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ.   

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Δκπηζηνζύλε ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

5%
12%

33%34%

16%

0=not at all 1=poor
2=fair 3=enough
4=very

trust

 

Σέινο, ζην Γηάγξακκα 11, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

satisfaction ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, απφ ην Γηάγξακκα 10,  

πξνθχπηεη φηη ην 67% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ κείλεη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο, ελψ ην 33% εμέθξαζε αληίζεηε 

άπνςε απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ).     

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο κεηαλαζηώλ από ην ειιεληθό ζύζηεκα 

πγείαο 

33%

67%

0=No 1=Yes

satisfaction
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Αθνινχζσο δίλνπκε ζην stata ηελ εληνιή sum κε ηελ y θαη φιεο ηηο xs, γηα λα 

έρνπκε ηελ πξψηε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ καο. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Σηαηηζηηθή πεξηγξαθή δεδνκέλσλ 

     

       trust         375       2.448    1.047962          0          4
     payment         143    .1398601     .348061          0          1
     disease         378    .2460317    .4312681          0          1
   community         375        .384    .4870077          0          1
                                                                      
      income         378    707.4153    483.1436          0       4000
   insuranse         378    .9206349    .2657208          0          1
         job         378    1.261905    .6576855          0          4
   education         378    2.873016    1.032502          1          5
understand~g         378    2.891534    1.051149          0          4
                                                                      
   residence         378    13.43254    8.028056          0         38
     country         378    11.51058    5.982835          1         22
         age         378    1.722222    .4659019          1          3
      gender         378     .452381    .4983869          0          1
satisfaction         141    .6737589    .4705081          0          1
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

 

ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:  

 ηελ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο (αξρηθά ε εμαξηεκέλε θαη 

αθνινχζσο νη αλεμάξηεηεο) 

 ηε δεχηεξε ζηήιε ππάξρεη ν αξηζκφο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ παξαηεξήζεσλ 

(obs) αλά κεηαβιεηή.  

 Αθνινπζεί ν Μέζνο Όξνο (Mean) ησλ παξαηεξήζεσλ αλά κεηαβιεηή 

 Ζ ζηήιε ηεο Σππηθήο Απφθιηζεο (Std. Dev.) καο δείρλεη ηηο ηειηθέο ηηκέο πνπ 

κπνξεί λα πάξεη θάζε κεηαβιεηή. Γηα παξάδεηγκα ε εμαξηεκέλε κπνξεί λα 

έρεη ηηκέο απφ 0,674 (Mean) ζπλ / πιελ (+/-) 0,471 (Std. Dev.). Ο κέζνο φξνο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηππηθή απφθιηζε, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπκε κία θαλνληθή-ζθηθηή θαηαλνκή. ηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ καο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ηξεηο κεηαβιεηέο (community, disease θαη payment) 

παξνπζηάδνπλ ηππηθή απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ.  

 Ζ ζηήιε κε ηελ έλδεημε Min θαηαγξάθεη ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο θάζε 

κεηαβιεηήο, ελψ 

 Ζ ζηήιε κε ηελ έλδεημε Max θαηαγξάθεη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο θάζε 

κεηαβιεηήο.  
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Δηδηθφηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2 πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 

 Οη κεηαλάζηεο ηνπ δείγκαηνο, θαηά κέζν φξν, ηείλνπλ λα είλαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο, αθνχ ν 

κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο είλαη 0.67 θαη ε κέγηζηε ηηκή 

ηθαλνπνίεζεο είλαη 1.  

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, είλαη θάησ απφ 65 

εηψλ –θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 30 θαη 64- αθνχ ν κέζνο φξνο ηεο 

ειηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πεξίπνπ 2 θαη ε κέγηζηε ειηθηαθή 

θαηεγνξία είλαη 3.  

 Οη εξσηεζέληεο, θαηά κέζν φξν, δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 13 

ρξφληα. Χο εμαίξεζε, θαηαγξάθεηαη πεξίπησζε εξσηεζέληα πνπ 

δηέκελε ζηελ Διιάδα 38 έηε.  

 Οη κεηαλάζηεο, θαηά κέζν φξν δηαζέηνπλ θαιφ επίπεδν (=3) 

θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ, θαηά κέζν φξν, 

Γεπηεξνβάζκηαο (9-12 ρξφληα ζρνιείν) θαη κεηα-Γεπηεξνβάζκηαο (13-

15 ρξφληα ζρνιείν) εθπαίδεπζεο.  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, θαηά κέζν φξν, απαζρνινχληαλ σο 

ηδησηηθνί ππάιιεινη.   

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη αζθαιηζκέλνη, 

γεγνλφο πνπ ήηαλ αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ λφκηκνη κεηαλάζηεο θαη φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε 

εμαζθάιηζε ηνπ λφκηκνπ θαζεζηψηνο παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

απαηηεί/πξνυπνζέηεη λφκηκε απαζρφιεζε θαη ην αληίζηξνθν.  

 Οη κεηαλάζηεο, θαηά κέζν φξν, δηαζέηνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα πεξίπνπ 

707 €. Χο εμαίξεζε, θαηαγξάθεηαη πεξίπησζε κεηαλάζηε, ν νπνίνο 

δηέζεηε κεληαίν αηνκηθφ εηζφδεκα 4.000 €. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

κεηαλάζηεο εξγάδνληαλ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη δηέζεηε 

θαηάζηεκα φπνπ εκπνξεπφηαλ εηζαγφκελα ραιηά απφ ην Ηξάλ.   

 Ο κέζνο φξνο ησλ εξσηεζέλησλ δελ αλήθεη/ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα 

θνηλφηεηα/πνιηηηζηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ.  

 Οη κεηαλάζηεο, θαηά κέζν φξν, δελ έπαζραλ απφ θάπνην ρξφλην 

λφζεκα θαηά ηελ ηξηεηία ηεο έξεπλαο (2009-2011), έηζη ψζηε λα ήηαλ 
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απαξαίηεηε ε ηαθηηθή επίζθεςή ηνπο (ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ην ηξίκελν) 

ζε θάπνην λνζειεπηηθφ ίδξπκα.  

 Καηά κέζν φξν, δελ δεηήζεθε απφ ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ δείγκαηφο καο, 

λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ έιαβαλ 

απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, θαηά ηελ ηξηεηία ηεο έξεπλαο.  

 Σέινο, θαηά κέζν φξν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εκπηζηεχνληαη 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο) ησλ δεκνζίσλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα, κέηξηα (=2) 

 

Σέινο, δίλνπκε ζην stata ηελ εληνιή xtsum καδί κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

(εμαξηεκέλε+αλεμάξηεηεο) γηα λα δνχκε πσο ζπκπεξηθέξνληαη νη κεηαλάζηεο καο 

between, within θαη overall. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο:  

ΠΙΝΑΚΑ 3: Αλαιπηηθόηεξε ζηαηηζηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

. 

         within                       0      2.448      2.448       T =       3
         between               1.050775          0          4       n =     125
trust    overall       2.448   1.047962          0          4       N =     375
                                                               
         within                       0   .1398601   .1398601   T-bar = 1.47423
         between               .3634386          0          1       n =      97
payment  overall    .1398601    .348061          0          1       N =     143
                                                               
         within                       0   .2460317   .2460317       T =       3
         between               .4324166          0          1       n =     126
disease  overall    .2460317   .4312681          0          1       N =     378
                                                               
         within                       0       .384       .384       T =       3
         between               .4883151          0          1       n =     125
commun~y overall        .384   .4870077          0          1       N =     375
                                                               
         within                163.1807   107.4153   1240.749       T =       3
         between               455.9635          0       3500       n =     126
income   overall    707.4153   483.1436          0       4000       N =     378
                                                               
         within                .1313064   .2539683   1.587302       T =       3
         between               .2316264          0          1       n =     126
insura~e overall    .9206349   .2657208          0          1       N =     378
                                                               
         within                       0   1.261905   1.261905       T =       3
         between                .659437          0          4       n =     126
job      overall    1.261905   .6576855          0          4       N =     378
                                                               
         within                       0   2.873016   2.873016       T =       3
         between               1.035252          1          5       n =     126
educat~n overall    2.873016   1.032502          1          5       N =     378
                                                               
         within                .0420517   2.558201   3.558201       T =       3
         between               1.053105          0          4       n =     126
unders~g overall    2.891534   1.051149          0          4       N =     378
                                                               
         within                .8175788   12.43254   14.43254       T =       3
         between               8.007585          1         37       n =     126
reside~e overall    13.43254   8.028056          0         38       N =     378
                                                               
         within                .0420517   11.17725   12.17725       T =       3
         between                5.99862          1         22       n =     126
country  overall    11.51058   5.982835          1         22       N =     378
                                                               
         within                .1189402   1.055556   2.388889       T =       3
         between               .4516636          1          3       n =     126
age      overall    1.722222   .4659019          1          3       N =     378
                                                               
         within                       0    .452381    .452381       T =       3
         between               .4997142          0          1       n =     126
gender   overall     .452381   .4983869          0          1       N =     378
                                                               
         within                .0690066   .0070922   1.007092   T-bar = 1.46875
         between               .4761362          0          1       n =      96
satisf~n overall    .6737589   .4705081          0          1       N =     141
                                                                               
Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα εμεηάδσ ηηο ηηκέο ηνπ between θαη ηνπ 

within, αλαδεηψ δειαδή πνπ νη ηηκέο είλαη κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο, ζην  between ή 

ζην within. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ xtsum δηαπηζηψλσ φηη ζην ζχλνιν ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ καο, νη ηηκέο ζην between είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο 

ζην within, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ 

(between) είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηφηεηα κέζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

κεηαλάζηεο (within), ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ δείγκαηφο καο.    

Αλαιπηηθφηεξε ζηαηηζηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (ηζηφγξακκα-histograms, 

δηεξεχλεζε ηδηάδνπζσλ παξαηεξήζεσλ-box plot θαη δηαγξάκκαηα ζπζρεηίζεσλ-

scatters) παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα (ζει. 74-85).  

4.4. Τπόδεηγκα (Model)  

Σν Μνληέιν καο έρεη κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη δεθαηξείο αλεμάξηεηεο. Σν 

καζεκαηηθφ Τπφδεηγκα πνπ ζα εθηηκεζεί είλαη ην παξαθάησ:  

yit= f(X, Z, H, T) φπνπ: 

X είλαη έλα ζχλνιν πνπ εκπεξηέρεη δεκνγξαθηθέο-θνηλσληθέο κεηαβιεηέο. 

πγθεθξηκέλα: 

1) x1 (gender), 2) x2 (age), 3) x3 (country), 4) x4 (residence), 5) x5 (understanding), 6) 

x6 (education), 7) x7 (job), 8) x8 (insurance) θαη 9) x10 (community) 

Z είλαη έλα ζχλνιν πνπ εκπεξηέρεη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

10) x9 (income), 11) x12 (payment) 

H είλαη ε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ εξσηεζέλησλ 

κεηαλαζηψλ. πγθεθξηκέλα: 

12) x11 (disease)  

T είλαη ε κεηαβιεηή πνπ δειψλεη ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ 

δείγκαηφο καο, ζην ειιεληθφ ζχζηεκα Τγείαο. πγθεθξηκέλα:  

13) x13 (trust) 

Σν παξαπάλσ πξνο εθηίκεζε Μνληέιν, είλαη γξακκηθφ.  

 

4.5. Οηθνλνκεηξηθή Σερληθή 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε έξεπλά καο δηαζέηεη δπν δηαζηάζεηο, ηα δεδνκέλα 

(unit), δειαδή ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ (2009-2011), επνκέλσο 

ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο είλαη panel. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή θαη 
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παίξλεη ηηκέο 0 θαη 1. Άξα ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη έλα κνληέιν probit θαη ζα 

εθηηκεζεί αληηζηνίρσο.    

ηε ζηαηηζηηθή, ην κνληέιν probit είλαη έλα είδνο παιηλδξφκεζεο, φπνπ ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κπνξεί λα πάξεη κφλν δπν ηηκέο, γηα παξάδεηγκα «είκαη 

επραξηζηεκέλνο κε θάηη» ή «δελ είκαη επραξηζηεκέλνο κε θάηη». Ζ νλνκαζία probit 

πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ probability (πηζαλφηεηα) θαη unit (δεδνκέλν). 

θνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη λα εθηηκήζεη ηε πηζαλφηεηα κηαο παξαηήξεζεο, κε 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ε νπνία θαη αλήθεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

Δπηπιένλ, εάλ νη εθηηκψκελεο πηζαλφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 1/2 (50%), 

αληηκεησπίδνληαη ζα λα ηαμηλνκείηαη κία παξαηήξεζε εληφο κίαο πξνβιεπφκελεο 

θαηεγνξίαο. Σν κνληέιν probit απνηειεί έλα κνληέιν δπαδηθήο ηαμηλφκεζεο (binary 

classification), δειαδή ηα απνηειέζκαηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο παίξλνπλ ηηο 

ηηκέο 0 ή 1.       

Έλα probit κνληέιν απνηειεί έλα πνιχ γλσζηφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελφο 

ηαθηηθνχ ή ελφο δπαδηθνχ κνληέινπ. Σα ίδηα αθξηβψο πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπκε 

θαη ζην κνληέιν logist ή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (logistic regression) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί αλάινγεο ηερληθέο κε ην κνληέιν probit. Σν κνληέιν probit, εθηηκάηαη 

κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο (maximum likelihood procedure). 

Σα Μνληέια probit εηζήρζεζαλ απφ ηνλ Bliss Chester ην 1934. Απνηεινχλ κία 

γξήγνξε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, πνπ εθηηκά φζα 

πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Ronald Fisher σο παξάξηεκα ζην έξγν ηνπ Bliss ην 1935.  

Αο ππνζέζνπκε φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y είλαη δπαδηθή, δειαδή παίξλεη 

κφλν δπν ηηκέο, 0 θαη 1. Γηα παξάδεηγκα, ε Υ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ηελ 

παξνπζία/ απνπζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ηελ επηηπρία/απνηπρία θάπνηαο 

ειεθηξηθήο ζπζθεπήο, ηελ ζεηηθή/αξλεηηθή απάληεζε ζε κία έξεπλα θιπ. Δπηπιένλ 

έρνπκε έλα vector ησλ παιηδξνκεηψλ Υ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο εμαξηεκέλεο Υ.  Δηδηθφηεξα, ππνζέηνπκε φηη ην κνληέιν παίξλεη ηε 

κνξθή:  

 

φπνπ Pr είλαη ε πηζαλφηεηα ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ λα πάξεη ηελ ηηκή 

1, θαη Φ είλαη ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο (Cumulative Distribution 

Function) ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. Οη παξάκεηξνη β, ζπλήζσο εθηηκψληαη απφ ηε 

ζπλάξηεζε ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Probit&usg=ALkJrhhhQDBvXqrLW89EtbmafK0Y9Aplww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Probit&usg=ALkJrhhhQDBvXqrLW89EtbmafK0Y9Aplww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood_estimation&usg=ALkJrhi0FeCkyz-N6LeOQJfS8j7uOwwhFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Ittner_Bliss&usg=ALkJrhiPTDkHlnhB_lH4ZkGflohUcWnQNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood&usg=ALkJrhgMZrfNIte_xBP1AlLLME1HXKFaMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher&usg=ALkJrhi3tJWx9bk79mWMQzfnN16wZldzhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Probability&usg=ALkJrhiwraErX7Yfl1uImakrgV5xCccgGw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function&usg=ALkJrhgd6jy9r2arycAB2lO0GiwspP5i9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function&usg=ALkJrhgd6jy9r2arycAB2lO0GiwspP5i9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution&usg=ALkJrhiBHzcGMoZ9yADKIpLiRoCsiu640g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dprobit%2Bmodel%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood&usg=ALkJrhgMZrfNIte_xBP1AlLLME1HXKFaMw
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

5.1. Απνηειέζκαηα Μνληέινπ probit 

Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ probit κνληέινπ καο, 

έρνπλ σο εμήο:   

ΠΙΝΑΚΑ 4: Απνηειέζκαηα εθηίκεζεο probit 

                                                                              
       _cons    -5.197037     2.0217    -2.57   0.010    -9.159496   -1.234578
       trust     1.420884   .3287442     4.32   0.000     .7765572    2.065211
     payment     .1579794    .834384     0.19   0.850    -1.477383    1.793342
     disease     1.357208   .5409311     2.51   0.012     .2970021    2.417413
   community    -1.261027   .5418181    -2.33   0.020    -2.322971   -.1990828
      income     .0004521   .0004838     0.93   0.350    -.0004962    .0014004
   insuranse     .5942555   1.207695     0.49   0.623    -1.772784    2.961295
         job    -.0639429   .3931309    -0.16   0.871    -.8344652    .7065794
   education     .3657477   .2705502     1.35   0.176    -.1645209    .8960163
understand~g      .173153   .2903223     0.60   0.551    -.3958682    .7421742
   residence     .0390207   .0368509     1.06   0.290    -.0332056    .1112471
         age    -.0779157   .5479484    -0.14   0.887    -1.151875    .9960435
      gender    -.7041091   .5049579    -1.39   0.163    -1.693808    .2855903
                                                                              
satisfaction        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -60.027711                       Pseudo R2       =     0.3111
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(12)     =      54.20
Logistic regression                               Number of obs   =        138

Iteration 4:   log likelihood = -60.027711  
Iteration 3:   log likelihood = -60.027714  
Iteration 2:   log likelihood = -60.036189  
Iteration 1:   log likelihood = -60.919341  
Iteration 0:   log likelihood = -87.129444  

 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηα αθφινπζα:  

 Οη ζπληειεζηέο logit (Coefficients) είλαη πηζαλφηεηεο θαη δελ κπνξνχλ λα 

εξκελεπηνχλ φπσο νη ζπληειεζηέο OLS. Γηα λα ηνπο εξκελεχζνπκε ζα πξέπεη 

λα εθηηκεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο πηζαλφηεηεο γηα y = 1.  

 Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ηξεηο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο 

έρνλ |z|>|2| είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 Σν chi2=0, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κεδεληθή πηζαλφηεηα λα έρεη εθηηκεζεί ιάζνο 

ην κνληέιν καο.  

Δηδηθφηεξα απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη νη ηξεηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο:  

 x10 (community)  
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 x11 (disease)  

 x13 (trust) 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην κνληέιν καο.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε αλ ην εθηηκεζέλ κνληέιν είλαη «θνληά» (θαηά ηελ 

έθθξαζε ησλ νηθνλνκεηξψλ) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή αλ ŷ ή y_hat (εθηηκεζέλ 

κνληέιν) ~ y. Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε, δίλνπκε ηελ εληνιή 

ζπζρέηηζεο  ŷ θαη y ζην stata θαη ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5: Σπζρέηηζε ŷ & y 

       y_hat     0.6143   1.0000 
satisfaction     1.0000 
                                
               satisf~n    y_hat

. pwcorr  satisfaction  y_hat

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5 δηαπηζηψλνπκε φηη νη 2 κεηαβιεηέο, δειαδή ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο θαη ε εθηηκψκελε εμαξηεκέλε ŷ (ή y_hat) παξνπζηάδνπλ 

νκνηφηεηα πεξίπνπ θαηά 61,5%. Βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην εθηηκεζέλ κνληέιν εμεγεί ηθαλνπνηεηηθά ηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  

ηε ζπλέρεηα εθθξάδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο (coefficients) ηνπ Πίλαθα 4 ζε 

πηζαλφηεηεο (odds ratio).  
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ΠΙΝΑΚΑ 6: Απνηειέζκαηα probit (Odds Ratio) 

                                                                              
       trust     4.140779   1.361257     4.32   0.000     2.173975    7.886959
     payment     1.171142   .9771822     0.19   0.850     .2282342    6.009502
     disease     3.885329   2.101695     2.51   0.012     1.345818     11.2168
   community     .2833629   .1535312    -2.33   0.020     .0979821     .819482
      income     1.000452    .000484     0.93   0.350      .999504    1.001401
   insuranse     1.811682   2.187959     0.49   0.623     .1698595    19.32297
         job     .9380585   .3687798    -0.16   0.871     .4341066    2.027046
   education     1.441591   .3900228     1.35   0.176        .8483    2.449824
understand~g     1.189048   .3452071     0.60   0.551     .6730954    2.100497
   residence     1.039792   .0383172     1.06   0.290     .9673396    1.117671
         age     .9250424   .5068755    -0.14   0.887     .3160437    2.707548
      gender      .494549   .2497264    -1.39   0.163     .1838181    1.330547
                                                                              
satisfaction   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -60.027711                       Pseudo R2       =     0.3111
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(12)     =      54.20
Logistic regression                               Number of obs   =        138

Iteration 4:   log likelihood = -60.027711  
Iteration 3:   log likelihood = -60.027714  
Iteration 2:   log likelihood = -60.036189  
Iteration 1:   log likelihood = -60.919341  
Iteration 0:   log likelihood = -87.129444  

 

Ζ ζηήιε Odds Ratio (OR) παξνπζηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο λα είλαη ην y=1 (ην 

νπνίν είλαη ην ηδεαηφ), φηαλ ην x αιιάμεη θαηάζηαζε (status). Δάλ ην OR > 1, ηφηε 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ην y=1. Δάλ ην  OR<1, ηφηε κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο ην 

y=1. Δηδηθφηεξα:  

 Μεηαβιεηή ηνπ θχινπ (gender): 1-0.49= 0.51  51%. Δξκελεία: Όηαλ ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ αιιάμεη θαηάζηαζε (απφ άληξαο γίλεη 

γπλαίθα θαη ην αληίζηξνθν), ηφηε κεηώλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη 

y=1, δειαδή νη πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ζην ρξφλν εμέηαζεο ηεο κειέηεο (2009-2011), θαηά 51%. 

Γειαδή ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θχιν ηνπο ζε 

πνζνζηφ 51%.  

 Μεηαβιεηή ηεο ειηθίαο (age): 1-0.92=0.08  8%. Δξκελεία: Όηαλ ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο αιιάμεη θαηάζηαζε (δει. κεηαβιεζεί απφ 

ηελ κία ειηθηαθή θαηεγνξία ζε κία άιιε), ηφηε κεηώλνληαη νη πηζαλφηεηεο 
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ηνπ y λα είλαη y=1 θαηά 8%. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν κεγαιψλνπλ νη 

κεηαλάζηεο θαη απφ ηελ 1
ε
 ειηθηαθή θαηεγνξία (0-29 εηψλ) πεξλάλε ζηελ 2

ε
 

(30-65 εηψλ) ή ζηελ 3
ε
 (65+), ηφζν κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο ζε 

πνζνζηφ 8%.  

 Μεηαβιεηή ησλ ρξφλσλ παξακνλήο ζηελ Διιάδα (residence): 1.04-1= 0.04  

4%. Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ησλ ρξφλσλ παξακνλήο ζηελ 

Διιάδα αιιάμεη, ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1 θαηά 

4%.  Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ε παξακνλή ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, απφ 

1 ρξφλν γίλεη 2, απφ 2 ρξφληα γίλεη 3, απφ 3 ρξφληα γίλεη 4 θ.ν.θ., δειαδή γηα 

θάζε επηπιένλ έηνο παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, απμάλνληαη 

θαηά 4% νη πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο.   

 Μεηαβιεηή θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (understanding): 1.19-1= 

0.19  19%. Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ην 

επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αιιάμεη status, ηφηε απμάλνληαη 

νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1 θαηά 19%. Γειαδή φηαλ νη κεηαλάζηεο 

αιιάδνπλ επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαη απφ ην πξψην 

επίπεδν ηεο κε θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (0=πνιχ θαθή γλψζε) 

πεξάζνπλ ζην επφκελν επίπεδν (1=θαθή γλψζε), ζηε ζπλέρεηα ζην επφκελν 

επίπεδν (2=κέηξηα γλψζε), αθνινχζσο ζην επφκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο (=3) θαη ηέινο ζην επίπεδν ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο 

(=4), βάζεη ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλάο καο, ηφηε ε 

κεηάβαζή ηνπο απηή απφ ην έλα επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζην επφκελν απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο θαηά 19%. Όπσο γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφ, ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, 

ελ πξνθεηκέλσ ηεο Διιάδαο, γηα έλα κεηαλάζηε, απνηειεί θαζνξηζηηθή 

παξάκεηξν ηεο θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο. Έηζη, αθ ελφο πεξηνξίδνληαη νη 

πηζαλφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη 

αθεηέξνπ είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί θαιχηεξα κία ζεηξά δεηεκάησλ κε ηα 

νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, κεηαμχ άιισλ θαη ε 

επαθή ηνπ κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 53 

 Μεηαβιεηή εθπαίδεπζεο (education): 1.44-1= 0.44  44%. Δξκελεία: Όηαλ ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, αιιάμεη status, ηφηε απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1 θαηά 44%. Γειαδή φηαλ ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ηνπ κεηαλάζηε δηαθνξνπνηεζεί ππφ ηελ έλλνηα φηη απφ ην επίπεδν 

0=αλαιθάβεηνο, πεξάζεη ζην επφκελν επίπεδν 1=Γεκνηηθφ (πεξίπνπ 6 ρξφληα 

ζρνιείν), ζηε ζπλέρεηα ζην 2=Γπκλάζην-Λχθεην (9-12 ρξφληα ζρνιείν), ζηε 

ζπλέρεηα ζην 3=Κνιιέγην-ρνιή (13-15 ρξφληα ζρνιείν), ζηε ζπλέρεηα ζην 

4=Αλψηεξε/Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηέινο ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

5=Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο (βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο), ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα 

είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο ζε πνζνζηφ 

44%. Σν απνηέιεζκα απηφ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ κεηαλάζηε, ζηελ πξφζβαζή ηνπ ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ απηέο.    

 Μεηαβιεηή εξγαζίαο (job): 1-0.94= 0.06  6%. Δξκελεία: Όηαλ ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ηελ θαηεγνξία επαγγέικαηνο 

(ηδησηηθφο ππάιιεινο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ζπληαμηνχρνο, 

ζπνπδαζηήο/θνηηεηήο, άλεξγνο) ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, αιιάμεη 

status, ηφηε κεηώλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1 θαηά 6%. 

Παξαηεξνχκε φηη ε θαηεγνξία ηνπ επαγγέικαηνο ησλ κεηαλαζηψλ, ζπκβάιιεη 

ζε κηθξφ βαζκφ, κφιηο 6% ζηνλ βαζκφ επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

απφ ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο καο.  

 Μεηαβιεηή ρξφλσλ αζθάιηζεο (insurance): 1.8-1= 0.8  80%. Δξκελεία: 

Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ηα ρξφληα αζθάιηζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, αιιάμεη status, ηφηε απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1, δειαδή νη πηζαλφηεηεο λα είλαη 

επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην ρξφλν εμέηαζεο 

ηεο κειέηεο (2009-2011), θαηά 80%. Γειαδή φηαλ νη αλαζθάιηζηνη 

κεηαλάζηεο γίλνπλ αζθαιηζκέλνη, ηφηε απμάλνληαη θαηά 80% νη πηζαλφηεηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. 

 Μεηαβιεηή ηνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο (income): 1.00-1= 0  0%. 

Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ην αηνκηθφ 
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εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, αιιάμεη, κεησζεί ή απμεζεί,  

ηφηε νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1, δειαδή νη πηζαλφηεηεο λα είλαη 

επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην ρξφλν εμέηαζεο 

ηεο κειέηεο (2009-2011), παξακέλνπλ 0%. Πξνθχπηεη φηη ην εηζφδεκα δελ 

ζπκβάιεη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην ΔΤ. Γειαδή δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ κεηαλάζηε θαη ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ απφ ην ζχζηεκα πγείαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα κπνξεί λα θαίλεηαη φηη αληίθεηηαη κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα 

πξνγελέζηεξσλ ζπλαθψλ κειεηψλ, αιιά εμεγείηαη πιήξσο απφ ην γεγνλφο φηη 

ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ήηαλ απνθιεηζηηθά λφκηκνη κεηαλάζηεο, θαη βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο ηεο 

ρψξαο καο, κε ηελ ρξήζε βηβιηαξίνπ πγείαο, αθξηβψο φπσο θαη νη έιιελεο 

πνιίηεο. Γελ πξνζδηνξίδεηαη, δειαδή, ε πξφζβαζε ζηελ πγεία βάζεη ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, αιιά βάζεη ηνπ θαζεζηψο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπο.     

 Μεηαβιεηή ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηα (community): 1-0.28 = 0.72  72%. 

Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο ζε θνηλφηεηεο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο, 

αιιάμεη status, ηφηε κεηώλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1, δειαδή νη 

πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην 

ρξφλν εμέηαζεο ηεο κειέηεο (2009-2011), θαηά 72%. Γειαδή φηαλ ν 

κεηαλάζηεο απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ δελ ζπκκεηέρεη ζε θνηλόηεηα ηεο ρώξαο 

θαηαγσγήο ηνπ (0= Όρη) πεξάζεη ζηελ θαηάζηαζε λα ζπκκεηέρεη (1=Ναη), ηφηε 

κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ην ζχζηεκα πγείαο 

ηεο Διιάδαο θαηά 72%. Σν απνηέιεζκα απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή κεηαλαζηψλ ζε θνηλφηεηεο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο 

ηνπο, δεκηνπξγεί έλα πξνζηαηεπφκελν πεξηβάιινλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 

νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο εληφο θνηλφηεηαο θαη εκπνδίδεηαη έηζη, ή 

δπζθνιεχεηαη, ε έληαμή ηνπο ζηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία.  

 Μεηαβιεηή αληηκεηψπηζεο ρξφληνπ λνζήκαηνο (disease): 3.88-1= 2.88 

288%. Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη αλ νη 

κεηαλάζηεο ηνπ δείγκαηφο καο πάζρνπλ απφ θάπνην ρξφλην λφζεκα, αιιάμεη 

status, ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1, δειαδή νη 
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πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην 

ρξφλν εμέηαζεο ηεο κειέηεο (2009-2011), θαηά 288%. Γειαδή φηαλ ν 

κεηαλάζηεο απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ δελ αληηκεησπίδεη ρξφλην λφζεκα 

(0=Όρη) πεξάζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη ρξφλην λφζεκα (1=Ναη) 

θαη πξέπεη λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά θάπνην λνζνθνκείν, ηφηε απμάλνληαη θαηά 

288% νη πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην 

ΔΤ θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε ζπρλφηεηα 

ιήςεο ππεξεζηψλ πγείαο, επεξεάδεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ-

κεηαλαζηψλ.  

 Μεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη αλ ηνπο δεηήζεθε λα πιεξψζνπλ επηπιένλ 

ρξήκαηα (payment): 1.17-1 = 0.17  17%. Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη αλ δεηήζεθε απφ ηνπο κεηαλάζηεο ηνπ δείγκαηφο 

καο λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ έιαβαλ 

απφ ην δεκφζην Ννζνθνκείν ηελ ηξηεηία 2009-2011, αιιάμεη status, ηφηε 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1, δειαδή νη πηζαλφηεηεο λα 

είλαη επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην ρξφλν 

εμέηαζεο ηεο κειέηεο (2009-2011), θαηά 17%. Σν απνηέιεζκα απηφ 

νθείιεηαη, φπσο θαηαγξάθεθε θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο, ζην γεγνλφο φηη α) φηαλ 

πιεξψζνπλ νη κεηαλάζηεο έρνπλ εμππεξεηεζεί θαιχηεξα θαη β) φηη ηα πνζά 

πνπ ηνπο δεηήζεθε λα πιεξψζνπλ επηπιένλ θαη αθνξνχζαλ ζε ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο πνπ δελ θάιππηε ν αζθαιηζηηθφο ηνπο θνξέαο (πρ καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία), ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 20 έσο 100 €.   

 Μεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ησλ κεηαλαζηψλ 

απέλαληη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (trust): 4.14-1= 3.14  314%. 

Δξκελεία: Όηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ απνηππψλεη ην βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο απέλαληη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο (γηαηξνχο-λνζειεπηέο) ησλ δεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ ή 

ηνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπο, αιιάμεη status, δειαδή απφ ην θαζφινπ 

πεξάζεη ζην ιίγν ή απφ ην ιίγν ζην κέηξηα ή απφ ην κέηξηα ζην πνιχ ή απφ ην 

πνιχ ζην πάξα πνιχ, ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ηνπ y λα είλαη y=1, 

δειαδή νη πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη κεηαλάζηεο απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην πξφβιεκα πγείαο πνπ 
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αληηκεηψπηζαλ ζην ρξφλν εμέηαζεο ηεο κειέηεο (2009-2011), θαηά 314%. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ, φηη φζν κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε δείρλνπλ νη κεηαλάζηεο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηφζν απμάλεη θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

απφ ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο.  

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε φηη απφ ηα ηέζζεξα ζχλνια 

κεηαβιεηψλ ηνπ Μνληέινπ καο:  

i) Οη δεκνγξαθηθέο-θνηλσληθέο κεηαβιεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή ηνπ 

θχινπ (gender), ε κεηαβιεηή ηεο θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

(understanding), ε κεηαβιεηή ηεο εθπαίδεπζεο (education), ε κεηαβιεηή ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο (community) θαη ε κεηαβιεηή ηεο 

αζθάιηζεο (insurance), νη κεηαβιεηέο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ρξφληεο παζήζεηο 

(disease) θαη ε κεηαβιεηή εκπηζηνζχλεο (trust) επεξεάδνπλ ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην ζχζηεκα πγείαο.   

ii) Σε κέγηζηε επίδξαζε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην 

ζχζηεκα πγείαο, αζθεί ε κεηαβιεηή trust.  

 

5.2. Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο  

 

Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε δεηγκαηνιεςία κε ηε 

κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο», ε νπνία - φπσο θαη θάζε άιιε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο- 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε δεηγκαηνιεςία κε ηε 

κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο» πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ην ρξφλν ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο εμαηηίαο θπξίσο ηνπ φηη 

δελ ιακβάλεηαη έλα ηπραίν δείγκα ηνπ κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ. Ζ επηινγή ηπραίνπ 

δείγκαηνο απφ ηνλ κειεηψκελν πιεζπζκφ ησλ κεηαλαζηψλ, ήηαλ πξαθηηθά αλέθηθηε, 

θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή ε απνγξαθή φισλ ησλ κεηαλαζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεςία κε ηε κνξθή «ρηνλνζηηβάδαο».  

Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κειεηψκελνπ πιεζπζκνχ, 

πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί ηζνδπλακεί κε ηε ράξαμε ησλ νξίσλ ησλ 

επηηξεπνκέλσλ γεληθεχζεσλ. ηελ παξνχζα κειέηε, ν πιεζπζκφο πνπ κειεηήζεθε 

ήηαλ κεηαλάζηεο, άλσ ησλ 17 εηψλ, πξψηεο γεληάο, πνπ δηέκελαλ λφκηκα ζηε ρψξα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Ννκφ Αηηηθήο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλαλ πιεζπζκφ κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δπνκέλσο, ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απαηηεί 
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ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηθπιαθηηθφηεηα. Ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ εμαγσγή 

αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε παξφκνησλ κειεηψλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, φπσο π.ρ. εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ ρψξα 

καο, ζε φηη αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο. ην παξαπάλσ πιαίζην, 

εμεηάζακε κηα ζεηξά δεκνγξαθηθψλ-θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ θαη 

παξακέηξσλ πγείαο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζε φηη αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ 

παξνχζα κειέηε απνηειεί κία απφ ηηο ειάρηζηεο αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηελ Διιάδα, πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη παξ φηη δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηπραίν δείγκα απφ ην ζχλνιν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 

δεη ζε λφκηκν θαζεζηψο ζηελ ρψξα καο, ζεσξνχκε φηη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ γεληθφηεξνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δηαζέηεη λφκηκν θαζεζηψο δηακνλήο ζηελ Διιάδα 

θαη ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο.  

Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ν κεηαλάζηεο ηελ πξφζβαζή 

ηνπο ζην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), δεδνκέλνπ φηη φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην 

δεχηεξν θεθάιαην, ε πξφζβαζε ζηελ πγεία απνηειεί βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα, 

θαηνρπξσκέλν ηφζν απφ ηελ ειιεληθή, φζν θαη απφ ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή 

λνκνζεζία.   

Ζ επηινγή καο λα επηθεληξσζνχκε ζηνπο λφκηκα δηακέλνληεο κεηαλάζηεο, 

αθήλνληαο έμσ απφ ηελ έξεπλά καο ηελ πνιχ κεγάιε πιεζπζκηαθά θαη επάισηε 

θνηλσληθά, νκάδα ησλ άηππσλ κεηαλαζηψλ, νθεηιφηαλ, πξψηνλ ζην φηη ν εληνπηζκφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ δείγκαηνο άηππσλ κεηαλαζηψλ απνηεινχζε πνιχ δχζθνιν θαη 

ακθηβφινπ απνηειέζκαηνο εγρείξεκα, γεγνλφο πνπ επξφθεηην λα ζέζεη ππφ ζνβαξή 

ακθηζβήηεζε φιε ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θαη δεχηεξνλ ζην φηη εμ αξρήο ζέιακε 

λα θαηαγξάςνπκε αλ φλησο παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πγείαο, κεηαλαζηψλ πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν έιιελαο 

λνκνζέηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνιακβάλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην αγαζφ πνπ 

ιέγεηαη πγεία.    

ηα ζπκπεξάζκαηά καο αλαδεηθλχεηαη ν πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο πνπ αζθνχλ 

ζηελ πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ΔΤ θαη αθνινχζσο ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο, δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ή 

εκπνδίδνπλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δηδηθφηεξα:  
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Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ κεηαλάζηε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηφζν ηελ 

πξφζβαζή ηνπ ζην ΔΤ, φζν θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζήο ηνπ απφ 

ηελ ιήςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα φζν πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν δηαζέηεη έλαο κεηαλάζηεο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα είλαη 

επραξηζηεκέλνο απφ ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο ζε πνζνζηφ 44%. Σν 

εχξεκα απηφ αλαδεηθλχεη ηελ ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο.  

 

Αζθάιηζε 

Ζ αζθάιηζεο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε χπαξμε βηβιηαξίνπ πγείαο ζε ηζρχ, 

απμάλεη θαηά 80% ηηο πηζαλφηεηεο ηνπ κεηαλάζηε λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηελ 

πξφζβαζή ηνπ ζην ΔΤ. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαη παξνπζηάζηεθε θαη ζην 

θεθάιαην δπν, ε χπαξμε βηβιηαξίνπ πγείαο, ε νπνία βέβαηα πξνυπνζέηεη λφκηκν 

θαζεζηψο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, δηαζθαιίδεη – θαη΄ αξράο- ηελ 

απξφζθνπηε πξφζβαζε ηνπ κεηαλάζηε ζην ΔΤ.  

 

Δηζόδεκα 

Σν χςνο ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ κεηαλάζηε, δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

θαζφινπ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. Απφ ηα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο καο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ κεηαλάζηε θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ην ζχζηεκα 

πγείαο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ κε λφκηκν θαζεζηψο 

παξακνλήο ζηελ Διιάδα θαη δηαζέηνπλ αζθάιηζε, έρνπλ πξφζβαζε ζην ΔΤ, 

αλεμαξηήησο ηνπ αηνκηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο.    

 

Γηάξθεηα παξακνλήο ζηελ Διιάδα 

Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην ΔΤ θαηά 4% αλά έηνο παξακνλήο ηνπο ζηελ ρψξα. Σν 

εχξεκα απηφ ζπλάδεη απφιπηα ηφζν κε ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο, φζν θαη κε ηα 

επξήκαηα άιισλ κειεηψλ (Γαιάλε θ.α. 2012), δηφηη φπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, 

ε απμαλφκελε δηακνλή ζηελ ρψξα ππνδνρήο, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ηεο θαιχηεξεο γλψζεο ησλ ζεζκψλ 
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θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, άξα απμάλεη θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ΔΤ.  

 

Ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ειιεληθήο γιώζζαο 

Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, απνηειεί δείθηε 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ν ΔΤ ζε πνζνζηφ 19%.  

 

Σπκκεηνρή ζε θνηλόηεηα ηεο ρώξαο θαηαγσγήο 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε θνηλφηεηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, 

θαίλεηαη λα αζθεί αξλεηηθή επηξξνή ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην ΔΤ. 

Γειαδή, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηά καο, φηαλ ν κεηαλάζηεο είλαη εληαγκέλνο ζε 

θνηλφηεηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, κεηψλνληαη θαηά 72% νη πηζαλφηεηεο λα είλαη 

επραξηζηεκέλνο απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ ιακβάλεη απφ ην ΔΤ. Σν εχξεκα απηφ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή κεηαλαζηψλ ζε θνηλφηεηεο ησλ 

ρσξψλ θαηαγσγήο ηνπο, δεκηνπξγεί έλα πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο εληφο θνηλφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα 

κελ αλαπηχζζνπλ/εληζρχνπλ επαξθψο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ε εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Έηζη φηαλ ρξεηάδεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε θνξείο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, φπσο είλαη ηα ειιεληθά λνζνθνκεία, αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα 

επηθνηλσλίαο, έιιεηςε γλψζεσλ γηα ην πνπ πξέπεη λα πάλε πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ 

βνήζεηα γηα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπο, θαη λα παξνπζηάδνληαη εμαξηψκελνη, ζε 

κεγάιν βαζκφ, απφ άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηνπο ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ξφιν 

δηακεζνιαβεηή ή δηεξκελέα ή ζπλνδνχ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη φπσο 

θαηαγξάθεηαη απφ άιιεο κειέηεο (Μαξάηνπ-Αιηπξάληε θαη Γθαδφλ 2005), ε 

παληειήο έιιεηςε δηεξκελέσλ θαη δηακεζνιαβεηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 

πεξηνξίδεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ιήςεο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο.   

 

Φξόλην Νόζεκα 

Οη κεηαλάζηεο ηεο έξεπλάο καο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφλην λφζεκα, έρνπλ 288% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ΔΤ απφ εθείλνπο πνπ δελ 

πάζρνπλ απφ ρξφλην λφζεκα. Σν εχξεκα απηφ αλαδεηθλχεη ηελ κεγάιε ζπκβνιή, ζην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην ζχζηεκα πγείαο, πνπ αζθεί ε ζπρλφηεηα 
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ζηε ιήςε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γειαδή φζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο έξζνπλ ζε επαθή 

κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο νη κεηαλάζηεο, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Σν εχξεκα απηφ αηηηνινγεί 

απφιπηα ηηο επηζεκάλζεηο πνπ έθαλαλ πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 

πεξηγξάθνληαο ηελ αξλεηηθή εκπεηξία ηνπο απφ έλα λνζνθνκείν, ε νπνία φκσο δελ 

επαλειήθζε ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ηνπο ζε άιια ή αθφκα θαη ζην ίδην 

λνζνθνκείν, κε απνηέιεζκα ε ηειηθή ηνπο αίζζεζε γηα ην πφζν επραξηζηεκέλνη 

λνηψζνπλ απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, λα απνηηκάηαη ζεηηθά απφ 

ηνπο ίδηνπο.  

 

Δκπηζηνζύλε ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο πξνθχπηεη φηη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε 

ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο ειιεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πγείαο, ηελ αζθεί ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, φπσο ην αμηνινγνχλ νη ίδηνη νη 

κεηαλάζηεο πξνο ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο λνζειεπηέο ησλ δεκνζίσλ ειιεληθψλ 

λνζνθνκείσλ. πγθεθξηκέλα φζν πεξηζζφηεξν εκπηζηεχεηαη έλαο κεηαλάζηεο ην 

ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, ηφζν απμάλνληαη θαηά 314% 

νη πηζαλφηεηεο λα είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη απφ ηα 

λνζνθνκεία.      

 

Πξνηάζεηο Πνιηηηθήο 

Απφ φζα παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθχπηεη φηη νη 

κεηαλάζηεο είλαη κηα εππαζήο πιεζπζκηαθή νκάδα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

κεηαρείξηζεο ζηηο ζχγρξνλεο ζπληαγκαηηθέο δεκνθξαηίεο, θαζψο ηεινχλ ζε θαζεζηψο 

πεξηνξηζκέλεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε επηκέξνπο δηθαηψκαηα, εμαηηίαο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ πξνζθνκκάησλ δηνηθεηηθνχ, γεσγξαθηθνχ, επηθνηλσληαθνχ ή θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ
35

. 

Ζ απνηχπσζε θαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο ζηνπο κεηαλάζηεο
36

, αηηνχληεο άζπιν θαη πξφζθπγεο, πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, καο έδεημε φηη φζνη δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθφ 

                                                           

35
 Ν. αξξήο (2008), Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Μεηαλάζηεπζεο ζε Δζληθφ Καη Δπξσπατθφ Δπίπεδν, 

ΔΚΚΔ, Αζήλα 
36

 Σα πξάγκαηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο είλαη πην δχζθνια, δηφηη δελ αξθεί κνλάρα ην λφκηκν θαζεζηψο, 

φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη θαη λφκηκα εξγαδφκελνη, ζε πεξηφδνπο φπνπ φιεο νη 

έξεπλεο θξαηηθψλ θαη κε θνξέσλ, αλαδεηθλχνπλ ηα πςειά πνζνζηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζία. 
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θαζεζηψο εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο. Ζ θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη πιήξσο γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ δελ είλαη 

θάηνρνη θάπνηαο θάξηαο δηακνλήο, δειαδή θάηνρνη λνκηκνπνηεηηθνχ θαζεζηψηνο θαη 

θαη επέθηαζε ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κία ζεηξά 

δηθαησκάησλ, φπσο είλαη θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία.    

Γηα ηα άηνκα απηά, ηνπο ιεγφκελνπο άηππνπο κεηαλάζηεο, δειαδή φινπο φζνπο 

δελ δηαζέηνπλ απαξαίηεηα έγγξαθα, παξ φηη απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα γηα ην 

ειιεληθφ θξάηνο, ην ηειεπηαίν έρεη επηιέμεη λα ηνπο αληηκεησπίδεη ζα λα ήηαλ 

αφξαηνη, απνθιείνληάο ηνπο κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα απφ θάζε λνκνζέηεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αιινδαπψλ ζην αλζξψπηλν δηθαίσκα ηεο πγείαο. Σν ζνβαξφ 

έιιεηκκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη απηαπφδεηθην θαη λνκνηειεηαθά νδεγεί ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο απνθιεηζκφ, 

ελψ επηθέξεη πξνβιήκαηα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε 

αηφκσλ θαη νκάδσλ ζπκβάιιεη ζηελ απνζχλζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, ελψ 

παξάιιεια θαηαζηξαηεγεί βαζηθά αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο απηά 

έρνπλ ζεζπηζηεί ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ δεκνθξαηηθψλ θξαηψλ. 

Απφ φζα παξνπζηάζηεθαλ έσο ηψξα, θαηαιήγνπκε ζηηο αθφινπζεο 

δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο:   

 Αλαδεηθλχεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ ζηεξνχληαη ησλ απαξαίηεησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ 

παξακνλήο ζηελ Διιάδα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξφζβαζή ηνπο ζε 

δεκφζηνπο θνξείο πγείαο θαη θαη επέθηαζε ζην δηθαίσκα ηνπο ζηελ πγεία.  

 Άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

θξαηνχληαη ζηα Κέληξα δηνηθεηηθήο Κξάηεζεο ζηα ζεκεία εηζφδνπ ηεο ρψξαο 

θαη αλάιεςε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα.   

 Πεξηνξηζκφο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη απφ πιεπξάο Διιεληθήο 

Γηνίθεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη αλαλέσζεο αδεηψλ παξακνλήο γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο ή ηεο έθδνζε ησλ εηδηθψλ δειηίσλ αηηνχληνο άζπιν, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο πξφζβαζεο πνιιψλ κεηαλαζηψλ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αζζελψλ-κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε θνξείο πγείαο, ιφγσ ηεο ειιηπνχο γλψζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο αιιά θαη ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζήο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 
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ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηελ 

πνηνηηθή ρξήζε ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή δηεξκελέσλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά θαη ζηα θέληξα δηνηθεηηθήο 

θξάηεζεο θαη ζε άιιεο δνκέο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεηαλάζηεο ζα εληζρχζεη 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ λα δηαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρεη ζε αιινδαπνχο.  

 Ζ ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε γιψζζα πνπ θαηαιαβαίλνπλ, κέζα απφ 

θπιιάδηα, γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ρψξα απφ ηε πξψηε ζηηγκή πνπ εηζέξρνληαη ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο θαη λα 

έρεη εληαίν θαη θαζνιηθφ ραξαθηήξα.  

 Καιή πγεία ησλ κεηαλαζηψλ ζπλεπάγεηαη θαιή πγεία γηα ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ θαη νη 

κεηαλάζηεο. 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε φηη απνηειεί πξάγκαηη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο 

φηη ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη πνιχπινθα. Πνιιέο είλαη νη 

πηπρέο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζνχλ ζηελ πξνζπάζεηα ράξαμεο θνηλήο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο: ε ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ, ε ρνξήγεζε αζχινπ, ε 

είζνδνο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε, ε 

πξνζσξηλή παξακνλή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο άηππεο 

κεηαλάζηεπζεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θ.α.. Δθείλν όκσο πνπ παξακέλεη ππεξάλσ νξηζκώλ θαη εξκελεηώλ 

είλαη ην γεγνλόο όηη νη κεηαλάζηεο είλαη πξσηίζησο άλζξσπνη, ηνπο νπνίνπο θάζε 

δεκνθξαηηθό ζύγρξνλν θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα ζεβαζηεί θαη λα 

αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο ηνπο, αλαδεηώληαο ιύζεηο, αθόκα θαη αλ ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαληάδεη άιπηνο γξίθνο ζην πιαίζην κηαο 

επηβαξπκέλεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, όπσο απηή πνπ δνύκε ζήκεξα.   
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Δξσηεκαηνιόγην Μειέηεο γηα ηελ Πξόζβαζε Μεηαλαζηώλ ζηηο Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο Τγείαο ζηελ Διιάδα 

Μάξηηνο 2012- Μάηνο 2013 

Α. Γεκνγξαθηθά θαη Κνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

1. Φύιν:        Άλδξαο        Γπλαίθα 

2. Ηιηθία: ………………….. 

3. ε πνηνλ Γήκν θαηνηθείηε; …………………. 

4. Από πνηα ρώξα θαηάγεζηε/Πνπ γελλεζήθαηε: ……………/……………… 

5. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε ζήκεξα:  

     Άγακνο/ε 

     Έγγακνο/ε 

     Γηαδεπγκέλνο/ε 

     ε δηάζηαζε 

     Υήξνο/α 

6. ηελ Διιάδα δείηε κόλνο/ε ζαο;  

      Ναη 

      Όρη  

7. Αλ δείηε κε άιινπο, παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ηα άηνκα πνπ δνπλ ζην ίδην ζπίηη 

κε ζαο (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα):  

      χδπγνο/χληξνθνο       

      Σα Παηδηά κνπ 

      Άιινη ζπγγελείο 

      Φίινη-Οκνεζλείο κνπ  

      Άιιν (πξνζδηνξίζηε) ………………………….. 

 

 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα  

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

 

Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 
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 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα  

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

 

Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 

 

8. Αξηζκόο παηδηώλ ζηελ Διιάδα πνπ δνπλ καδί ζαο (εμαξηεκέλα κέιε): ……… 

9. Πόζα ρξόληα δείηε ζηελ Διιάδα:  …… έηε θαη …κήλεο  

Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ ηθαλόηεηά ζαο:  

 

                                                     Πνιχ Καθή       Καθή       Μέηξηα         Καιή     Πνιχ Καιή  

                ▼               ▼         ▼                 ▼              ▼ 

 

10. α) Να δηαβάζεηε ζηε γιώζζα ζαο                                                

    β) Να γξάςεηε ζηε γιώζζα ζαο                                                                

 

11. α) Να θαηαιάβεηε ειιεληθά                                                            

      β) Να κηιάηε ειιεληθά                                                                     

      γ) Να γξάθεηε ειιεληθά                                                                     

      δ) Να δηαβάδεηε ειιεληθά                                                                

  

12. α) Να θαηαιάβεηε αγγιηθά                                                                

      β) Να κηιάηε αγγιηθά                                                                        

      γ) Να γξάθεηε αγγιηθά                                                                      

      δ) Να δηαβάδεηε αγγιηθά                                                                     

 

13. Πνηα είλαη ε αλώηεξε Δθπαίδεπζή ζαο:  

     Αλαιθάβεηνο/Καζφινπ ζρνιείν 

     Γεκνηηθφ (πεξίπνπ 6 ρξφληα ζρνιείν)  

     Γπκλάζην-Λχθεην (9-12 ρξφληα ζρνιείν) 

     Κνιιέγην-ρνιή (13-15 ρξφληα) 

     Αλψηεξε/Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

     Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 
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14. Πνην είλαη ην επάγγεικα ζαο ζηελ Διιάδα: 

     Δξγάηεο /ηξηα 

     Ηδησηηθφο /ή ππάιιεινο 

     Γεκφζηνο ππάιιεινο 

     Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο  

     Άλεξγνο /ε 

     Μαζεηήο /ηξηα 

15. Έρεηε βηβιηάξην αζζελείαο  πνπ λα ηζρύεη ηελ ηειεπηαία 3εηία (2009-2011);                    

      Ναη. Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε: ……………………              

      Όρη  

16. Πόζα ρξόληα πεξίπνπ δνπιέςαηε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011):  

……………………………………………  

17. Πόζα ρξόληα είραηε αζθάιηζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011):   

…………………........................ 

18. Πνην είλαη ην κεληαίν αηνκηθό ζαο εηζόδεκα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία;   

2009 2010 2011 

 

 ………………………. 

 

……………………… 

 

………………………… 

  

19. Πνην είλαη ην κεληαίν νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα, θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία;     

2009 2010 2011 

 

 ………………………. 

 

……………………… 

 

………………………… 

 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα  

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

 

Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 
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 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα  

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

 

Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 

 

20. Δίζηε κέινο ζε θάπνηα θνηλσληθή/πνιηηηζηηθή/ζξεζθεπηηθή Οξγάλσζε ηεο 

ρώξαο ζαο, ζηελ Διιάδα;   

      Ναη                          Όρη  

Β. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηελ Γεληθή Καηάζηαζε Τγείαο θαη ηελ 

Πξόζβαζε ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 

21. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε γεληθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο, θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011):  

Πνιχ Καθή           Καθή         Μέηξηα         Καιή           Πνιχ Καιή  

     ▼                       ▼                  ▼               ▼                   ▼                

                                                                              

22. Πάζρεηε από θάπνην ρξόλην λόζεκα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011) 

θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεηε ηαηξηθνλνζειεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 1 θνξά ην ηξίκελν);  

      Ναη                          Όρη (εάλ όρη, ηόηε ζπλερίζηε ζηελ εξώηεζε 25)  

 

23. Λακβάλεηε θάξκαθα γηα ρξόλην λόζεκα, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-

2011);  

      Ναη                          Όρη  

24. Πσο ιακβάλεηε ηηο παξαπάλσ ηαηξηθέο ππεξεζίεο ή/θαη ηα θάξκαθά ζαο, 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011);  

α) Μέζσ ηνπ αζθαιηζηηθνχ κνπ θνξέα …………………………………………… 

β) Μέζσ θάπνηνπ Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ ……………………………………….. 

γ) Μέζσ ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ……………………………………… 

δ) Με βνεζνχλ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο …………………………………… 

ε) Με βνεζνχλ θίινη/ζπγγελείο/νκνεζλείο ………………………………………… 

δ) Με βνεζνχλ Έιιελεο …………………………………………………………… 

ε) Άιιν (πξνζδηνξίζηε) …………………………………………………………..... 
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 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα  

«Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

 

Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 

 

25. Πνηα είλαη ε πξώηε ζαο ελέξγεηα όηαλ αξξσζηήζεηε ζηελ Διιάδα;  

 α) Δπηζθέπηνκαη θάπνην δεκφζην Ννζνθνκείν …………………….………………. 

β) Δπηζθέπηνκαη ηνλ Αζθαιηζηηθφ κνπ θνξέα …………………………………........ 

γ) Δπηζθέπηνκαη θάπνην Φαξκαθνπνηφ ………………………………………….….               

δ) Δπηζθέπηνκαη θάπνηα Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε ……………………………..  

ε) Δπηζθέπηνκαη ηδηψηε γηαηξφ ……………………………………………………...  

δ) Εεηάσ βνήζεηα απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ …………………………………..  

ε) Εεηάσ βνήζεηα απφ θίιν/νκνεζλή κνπ   ...……………………………………….. 

ζ) Εεηάσ βνήζεηα απφ ηελ Κνηλφηεηα/χιινγν/Οξγάλσζε πνπ αλήθσ    …………  

η) πκβνπιεχνκαη ηνλ εξγνδφηε κνπ  ……………………………………………….  

θ) Γελ θάλσ ηίπνηα/αδηαθνξψ …………………….………………………………… 

ι) Άιιν (πξνζδηνξίζηε)  ……………………………...……………………………... 

 

26. Έρεηε επηζθεθηεί Γεκόζην Ννζνθνκείν ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία (2009-2011);   

Ναη. Πφηε………………....                  Όρη (εάλ ε απάληεζε είλαη φρη, ζπλερίζηε ζηελ 

                                                                       εξψηεζε 35) 

27. Αληηκεησπίζαηε θάπνην πξόβιεκα ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα δεηήζεηε 

ππεξεζίεο πγείαο από έλα δεκόζην Ννζνθνκείν;  

      Ναη                          Όρη                          

28. Αλ λαη, πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο δπζθνιίεο/πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίζαηε; (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα από έλα) 

α) Ήηαλ δχζθνιν λα θιείζσ ξαληεβνχ ………………………………….…………. 

β) Γελ ήμεξα πνπ λα πάσ…………………………………………………………… 

γ) Μνπ δεηήζεθαλ ρξήκαηα γηα εμεηάζεηο/λνζειεία θαη δελ είρα …..…………...… 

δ) Μεγάινο ρξφλνο αλακνλήο ………………….…………………………………… 

ε) Πξφβιεκα ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία ……..……………………………………. 

δ) Αδπλακία λα θαηαλνήζσ/ζπκπιεξψζσ ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαλ  

  ε) Απφηνκε ζπκπεξηθνξά απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ή/θαη ηνπο επαγγεικαηίεο             

      πγείαο    ………………………………………………………………………….. 

ζ) Σν βηβιηάξην πγείαο κνπ δελ ήηαλ ζε ηζρχ ……………………………………..... 

η) Έιιεηςε ρξφλνπ/ν εξγνδφηεο κνπ δελ κνπ έδηλε άδεηα ………………………….  

θ) Άιιν (πξνζδηνξίζηε)  ...…………………………………………....…………….. 
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 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα  
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Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 

 

29. Γηα πνην ιόγν επηζθεθηήθαηε ην Γεκόζην Ννζνθνκείν ζηελ Διιάδα, θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011);   

α) Ήκνπλ άξξσζηνο ………...………………………………………………………. 

β) Ήηαλ άξξσζηνο θάπνηνο ζπγγελήο κνπ   ……………………………………...…  

γ) Γηα λα θάλσ εμεηάζεηο ……...……………………………………………………. 

δ) Γηα λα θάλεη εμεηάζεηο θάπνηνο ζπγγελήο κνπ …………………………….......… 

ε) Γηα λα επηζθεθηψ θάπνηνλ άιιν (θίιν/ζπλεξγάηε/ζπγγελή) …………………….. 

 

30. αο δεηήζεθε λα πιεξώζεηε επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ιάβαηε, 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2009-2011);     

       Ναη                          Όρη 

31. Δίζαζηε επραξηζηεκέλνο/ε από ηελ αληαπόθξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην πξόβιεκα πγείαο πνπ αληηκεησπίδαηε, θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2009-2011); 

      Ναη                          Όρη 

32. Αλ όρη. Γηα πνην ιόγν;  

α) Μεγάινο ρξφλνο αλακνλήο, κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά κνπ ..………………………. 

β) Μνπ δεηήζεθαλ ρξήκαηα θαη δελ είρα ………………………………………...… 

γ) Πξφβιεκα ζηελ γισζζηθή επηθνηλσλία/ζπλελλφεζε ……………………………. 

δ)Αδπλακία λα θαηαλνήζσ/ζπκπιεξψζσ ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαλ….………………………………………………………………………. 

ε) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ή/θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο ………………………………………………………………………………... 

δ) Σν πξφβιεκα πγείαο κνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ ην βηβιηάξην πγείαο κνπ  ……..... 

ε) Έπξεπε λα αγνξάζσ ηα θάξκαθά κνπ θαη κνπ ήηαλ δχζθνιν …………………... 

ζ) Έιιεηςε θαηαλφεζεο ζηηο δηαηξνθηθέο κνπ ζπλήζεηεο ιφγσ ζξεζθεχκαηνο ……  

η) Ο γηαηξφο δελ ήξζε ζην πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ …………………………… 

θ) Άιιν (πξνζδηνξίζηε) .......……………….………………………....…………….. 

 

33. Δπηζθεθηήθαηε κόλνο/ε ζαο ην Ννζνθνκείν ή ζαο ζπλόδεπε θαη άιιν άηνκν, 

ζην δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2009-2011);   

      Ναη                          Όρη. Πξνζδηνξίζηε ………………………………………. 
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Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 

 

34. Γηα πνην ιόγν ζηελ επίζθεςε ζην Ννζνθνκείν, ζαο ζπλόδεςε άιιν άηνκν, ζην 

δηάζηεκα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2009-2011); 

α) Γηα λα κε βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία …………………..……………………….. 

β) Γηα λα κε βνεζήζεη νηθνλνκηθά ……...………………………………………...… 

γ) Γηα λα κε βνεζήζεη ζηελ κεηαθίλεζε ……………………………………………. 

δ) Άιιν (πξνζδηνξίζηε) ..…………….……………………………………………... 

 

Γ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ηε γλώζε θαη ηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηώλ 

Τγείαο  

35. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε γλώζε ζαο ζρεηηθά κε ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο 

Τγείαο ζηελ Διιάδα, ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ρξόλσλ (2009-2011):  

 Πνιχ Καθή         Καθή         Μέηξηα         Καιή            Πνιχ Καιή   

     ▼                      ▼                ▼               ▼                   ▼                

                                                                           

36. Ση πηζηεύεηε όηη ζα έπξεπε λα γίλεη ώζηε λα απνθηήζεηε θαιύηεξε γλώζε γηα 

ηηο Διιεληθέο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο; 

α) Δλεκέξσζε (ζε γιψζζα πνπ θαηαλνψ) γηα ην πνπ κπνξψ λα απεπζπλζψ φηαλ 

αληηκεησπίδσ πξφβιεκα πγείαο (φλνκα λνζνθνκείνπ, δ/λζε, ηξφπνο κεηαθίλεζήο 

κνπ) …………………………...…………………………………………….………. 

β) Δλεκέξσζε (ζε γιψζζα πνπ θαηαλνψ) ησλ δηθαησκάησλ κνπ γηα ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ………………. ……...………………………………………...… 

γ) Γπλαηφηεηα λα κπνξψ λα αλαθέξσ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδσ ζε έλα, 

Κξαηηθφ Φνξέα π.ρ. πλήγνξνο γηα ζέκαηα Τγείαο ηνπ Μεηαλάζηε  ………...……. 

δ) Άιιν (πξνζδηνξίζηε)...…………….……………………………………………... 

 

37. Δκπηζηεύεζηε ηηο Διιεληθέο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο;  

   Καζφινπ           Λίγν         Μέηξηα           Πνιχ          Πάξα Πνιχ          

     ▼                     ▼              ▼                 ▼                   ▼                
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Σκήκα: Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο 

Σκήκα: Γηνίθεζεο  

Δπηρεηξήζεσλ 

 

38. Δκπηζηεύεζηε ηνπ επαγγεικαηίεο πγείαο (δει. Γηαηξνύο, Ννζειεπηέο) ησλ 

Γεκόζησλ Ννζνθνκείσλ ή ηνπ Αζθαιηζηηθνύ ζαο Φνξέα, ζηελ Διιάδα; 

Καζφινπ               Λίγν            Μέηξηα           Πνιχ          Πάξα Πνιχ          

     ▼                       ▼                  ▼                ▼                  ▼                

                                                                                

39.Αλ ρξεηαδόηαλ λα θάλεηε εζείο ν/ε ίδηνο/α ή ην παηδί ζαο, κία πνιύ ζνβαξή 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, θαη είραηε ρξόλν λα ην ζθεθηείηε, ηη ζα επηιέγαηε:  

Γεκφζην Ννζνθνκείν ζηελ Διιάδα  ………………………………………………..  

Ηδησηηθφ Ννζνθνκείν ζηελ Διιάδα.………………………………………………      

Ννζνθνκείν ζηελ παηξίδα κνπ ……………………………………………………...  

 

40. Δίλαη εύθνιν γηα ζαο λα πιεξώζεηε νηθνλνκηθό θόζηνο γηα ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο πνπ ιακβάλεηε ζηελ Διιάδα; 

Πάξα Πνιχ          Πνιχ           Μέηξηα            Λίγν            Καζφινπ   

     ▼                      ▼                 ▼                  ▼                   ▼                

                                                                                 

Δάλ ε απάληεζή ζαο είλαη Πάξα Πνιύ ή Πνιύ, κήπσο ελλνείηε ηηο αζθαιηζηηθέο ζαο 

εηζθνξέο;    Ναη…….    Όρη……… 

 

 

 

 

 

αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο 
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Αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα ηεο αλαιπηηθφηεξεο ζηαηηζηηθήο πεξηγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ (ηζηφγξακκα-histograms, δηεξεχλεζε ηδηάδνπζσλ παξαηεξήζεσλ-box plot 

θαη δηαγξάκκαηα ζπζρεηίζεσλ-scatters).  

Ηζηόγξακκα 1 
0
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_9__years_in_gr

 

ην Ηζηόγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«residence» (years in Greece), δει. ηα ρξφληα δηακνλήο ζηελ Διιάδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλά καο. ην ηζηφγξακκα 1, ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλνκή ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

κνληέινπ καο, αθνινπζεί-ζρεηηθά θαιά-ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη κεηαλάζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλάο καο θαη δηακέλνπλ ζηε 

ρψξα καο κέζα ζε κία δηάξθεηα ρξφλνπ απφ κεδέλ έσο ζαξάληα ρξφλσλ, 

παξνπζηάδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή κε ηελ κεγαιχηεξε νκάδα εμ απηψλ, ην 65% 

πεξίπνπ ηνπ δείγκαηφο καο, λα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα απφ 13 έσο 16 ρξφληα.  

Ηζηόγξακκα 2 
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ην Ηζηόγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

«income», πνπ απνηππψλεη ην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ρξφλν 

κειέηεο καο (2009-2011), ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Απφ ην δηάγξακκα 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηφο καο δηαζέηνπλ κεληαίν 

πξνζσπηθφ εηζφδεκα 700-800 €.  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

 74 

 

BOX PLOT: Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αθξαίσλ ηηκψλ (outliers) ησλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα δηαγξάκκαηα Box plot.   

Box plot 1 
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ην Box plot 1 παξνπζηάδεηαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή satisfaction (Are you 

satisfied with the response of staff?), ε νπνία παίξλεη ηηκέο 0 θαη 1 θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ ππάξρεη θακία αθξαία ηηκή.  

Box plot 2 
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ην Box plot 2 παξνπζηάδεηαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ gender, φπνπ θαη 

πάιη νη παξαηεξήζεηο έρνπλ δπν ηηκέο, 0 θαη 1 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θαηαγξάθεηαη 

θακία αθξαία ηηκή ηεο κεηαβιεηήο.  

Box plot 3 
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ην Box plot 3 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο age, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 3. Παξαηεξνχκε φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ παξαηεξήζεσλ 

βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 1 θαη ηνπ 2, δει. αθνξά ζε άηνκα κέρξη 65 ρξφλσλ. Οη 

παξαηεξήζεηο κε ειηθία άλσ ησλ 65 ρξνλψλ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο. Γελ 

θαηαγξάθνληαη αθξαίεο ηηκέο.   
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Box plot 4 
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ην Box plot 4 παξνπζηάδεηαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή residence (year in Greece) 

φπνπ νη ζπλνιηθέο παξαηεξήζεηο ηεο θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ κεδέλ θαη 32 

εηψλ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ παξαηεξήζεσλ θαηαγξάθνληαη κεηαμχ 8 θαη 18 εηψλ, ελψ 

παξαηεξνχληαη θαη αθξαίεο παξαηεξήζεηο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ πηζαλφ 

πξφβιεκα ζηελ επεμεξγαζία ηνπ κνληέινπ καο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο πξέπεη λα 

εληνπηζηνχλ θαη ίζσο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην κνληέιν. 

 

Box plot 5 
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ην Box plot 5 θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

understanding. Οη ηηκέο ηεο θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 4, ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζπγθεληξψλεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 2 (=κέηξηα) θαη 4 (=πνιχ θαιά). Ζ 

δηάκεζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη ζην 3 (=θαιά). Γελ θαηαγξάθνληαη αθξαίεο 

παξαηεξήζεηο.  
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Box plot 6 
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ην Box plot 6 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

education. Σν ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 1 (=πεξίπνπ 

6 ρξφληα ζρνιείν) θαη 5 (=κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο). Ο θχξηνο φγθνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ παίξλεη ηηκέο απφ ην 2 (=9-12 ρξφληα ζρνιείν) έσο ην 4 

(=αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε), ελψ ζηελ ηηκή 3 (=13-15 ρξφληα) βξίζθεηαη ε 

δηάκεζνο. Παξαηεξήζεηο ζηελ ηηκή 0 (=αλαιθάβεηνο) δελ ππάξρνπλ. Γελ 

θαηαγξάθνληαη αθξαίεο παξαηεξήζεηο.  

Box plot 7 
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ην Box plot 7 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο job. 

Παξαηεξνχκε φηη ν θχξηνο φγθνο ησλ παξαηεξήζεσλ παίξλνπλ ηελ ηηκή 1 (=ηδησηηθνί 

ππάιιεινη), ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο (άλεξγνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

ζπληαμηνχρνη θαη ζπνπδαζηέο-θνηηεηέο) νη παξαηεξήζεηο είλαη ηφζν ιίγεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη σο «αθξαίεο».  
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Box plot 8 
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ην Box plot 8 θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο year of 

insurance. Ο θχξηνο φγθνο ησλ παξαηεξήζεσλ έρνπλ ηελ ηηκή 1, δειαδή ζε θάζε 

ρξφλν απφ ηα 3 ρξφληα ηεο κειέηεο (2009-2011) ην πιήζνο ησλ κεηαλαζηψλ είραλ 

αζθάιεηα. Χζηφζν θαηαγξάθνληαη σο «αθξαίεο» παξαηεξήζεηο θάπνηεο ηηκέο ζην 0 

θαη ζην 0,5. Οη «αθξαίεο» απηέο παξαηεξήζεηο δειψλνπλ φηη πνιχ ιίγα άηνκα ηνπ 

δείγκαηφο καο είραλ αζθάιηζε είηε γηα κηζφ έηνο, κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

κειέηεο, είηε θαη θαζφινπ.  

Box plot 9 

0

1,0
00

2,0
00

3,0
00

4,0
00

_18
__p

ers
ona

l_in
com

e

 

ην Box plot 9 παξνπζηάδνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

personal income. Σν ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0 

θαη 1.200 € πεξίπνπ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 

700 € θαη 800 € θαη ε δηάκεζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζηα 750 €. Δπηπιένλ 

παξαηεξνχληαη «αθξαίεο» παξαηεξήζεηο γηα εηζνδήκαηα ηεο ηάμεο απφ 1500 € έσο 

4000 €, πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο είραλ 

πνιχ πςειφ εηζφδεκα, αιιά απηέο νη ηηκέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηφο καο θαη θαηαγξάθνληαη σο «αθξαίεο».  
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Box plot 10 
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ην Box plot 10 θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

community. Οη παξαηεξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο παίξλνπλ δπν ηηκέο, 0 

(=φρη) θαη 1 (=λαη) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ παξνπζηάδνπλ αθξαίεο ηηκέο.  

Box plot 11 
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ην Box plot 11 θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

chronic disease. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα, νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο 

παίξλνπλ ηελ ηηκή 0 (=φρη), ελψ ππάξρνπλ θαη παξαηεξήζεηο ζηελ ηηκή 1 (=λαη), αιιά 

είλαη ηφζν ιίγεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ θαηαγξάθνληαη σο «αθξαίεο».  

Box plot 12 
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ην Box plot 12 θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

payment (you were asked to pay more money). Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα 

θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο παίξλνπλ ηελ ηηκή 0 (=φρη), ελψ ππάξρνπλ 

θαη παξαηεξήζεηο ζηελ ηηκή 1 (=λαη), αιιά είλαη ηφζν ιίγεο ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο πνπ θαηαγξάθνληαη σο «αθξαίεο».  
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Box plot 13 
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ην Box plot 13 θαηαγξάθνληαη νη παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο trust, 

νη νπνίεο παίξλνπλ ηηκέο απφ 1 (=ιίγν) έσο 4 (=πάξα πνιχ). Οη πεξηζζφηεξεο 

παξαηεξήζεηο θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 2 (=κέηξηα) θαη 3 (=πνιχ), ελψ 

ππάξρνπλ θαη παξαηεξήζεηο ζηελ ηηκή 0 (=θαζφινπ), αιιά επεηδή είλαη πάξα πνιχ 

ιίγεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη σο «αθξαίεο» παξαηεξήζεηο.  

 

Time Series Plot: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμνπκε πσο δηακνξθψλνληαη ηα 

δεδνκέλα καο ζην ρξφλν. Ζ κεηαβιεηή πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε 

ηελ ηάζε ηεο ζην ρξφλν, είλαη ε κεηαβιεηή personal income.    

 

Time Series Plot 1 
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ην Time Series Plot 1 θαηαγξάθνληαη ηα δεδνκέλα ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

personal income, φπσο δηακνξθψλνληαη ζηνλ ρξφλν ηεο κειέηεο καο (2009-2011).  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην κέζν αηνκηθφ εηζφδεκα ησλ 

κεηαλαζηψλ ηεο κειέηεο καο ήηαλ γχξσ ζηα 800 € θαη παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2009, θαηαγξάθνληαο κία κηθξή θάκςε πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Αθνινχζσο ην 2010 ην κέζν αηνκηθφ εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ δείγκαηφο καο 

μεθίλεζε απφ πνιχ ρακειά επίπεδα, ρακειφηεξα ηνπ 2009, ηεο ηάμεσο ησλ 0 € θαη 

αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο, πεξίπνπ ζηα 700 €. Απφ ην 
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παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ην 2009 νη κεηαλάζηεο είραλ κεγαιχηεξν αηνκηθφ 

εηζφδεκα (κέρξη θαη 4000€) ζε ζρέζε κε ην 2010 (3000 €) θαη ην 2011 (3500 €).  

 

Scatter Plot: ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα εμεηάδνπκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κε 

θάζε κία αλεμάξηεηε ρσξηζηά θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Γειαδή ην 

αλ επεξεάδνληαη θαη πσο νη κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπο 

(ζεηηθή, αξλεηηθή, ζθηρηή, γξακκηθή), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξάλνπκε αλ έρεη λφεκα 

ε έληαμή ηνπο ζην κνληέιν. Δπηπιένλ γηα λα κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζε θάζε scatter plot παξνπζηάδεηαη θαη ην δηάγξακκα 

ηεο αληίζηνηρεο line.      

scatter plot 1 θαη line 1 
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ην scatter plot 1 θαη line 1 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο satisfaction (are you satisfied with the response of staff?) θαη ηεο 

αλεμάξηεηεο gender.  

scatter plot 2 θαη line 2 
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ην scatter plot 2 θαη line 2 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο satisfaction θαη ηεο αλεμάξηεηεο age.   
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scatter plot 3 θαη line 3 
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ην scatter plot 3 θαη line 3 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο satisfaction θαη ηεο αλεμάξηεηεο residence (year in Greece). Απφ ηα 

παξαπάλσ δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη φηη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ππάξρεη ζρέζε 

ζεηηθή, φζν πεξηζζφηεξα ρξφληα κέλεη έλαο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, ηφζν 

πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνο είλαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

scatter plot 4 θαη line 4 
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ην scatter plot 4 θαη line 4 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο satisfaction θαη ηεο αλεμάξηεηεο understanding (understand greek).  

scatter plot 5 θαη line 5 
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ην scatter plot 5 θαη line 5 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο satisfaction θαη ηεο αλεμάξηεηεο education.  
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scatter plot 6 θαη line 6 
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ην scatter plot 6 θαη line 6 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο satisfaction θαη ηεο αλεμάξηεηεο job.  

Scatter plot 7 θαη line 7 
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ην Scatter plot 7 θαη line 7 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε (ηάζε) κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο αλεμάξηεηεο insurance.  

Scatter plot 8 θαη line 8 
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ην Scatter plot 8 θαη line 8 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο αλεμάξηεηεο (personal) income. Απφ ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη 

λα ππάξρεη κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ, φζν απμάλεη ην αηνκηθφ 
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εηζφδεκα ησλ κεηαλαζηψλ, ηφζν πην επραξηζηεκέλνη είλαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ.  

Scatter plot 9 θαη line 9 
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ην Scatter plot 9 θαη line 9 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο αλεμάξηεηεο community.  

Scatter plot 10  θαη line 10 
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ην Scatter plot 10 θαη line 10 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο αλεμάξηεηεο (chronic) disease.  

Scatter plot 11 θαη line 11 
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ην Scatter plot 11 θαη line 11 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο αλεμάξηεηεο payment (you were asked to pay more money?).  
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Scatter plot 12 θαη line 12 
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ην Scatter plot 12 θαη line 12 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο αλεμάξηεηεο trust (trust the health professional of public 

hospitals/health insurance provider?). Απφ ηα δηαγξάκκαηα δηαθαίλεηαη κία ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ, δεδνκέλνπ φηη φζν πεξηζζφηεξν νη κεηαλάζηεο 

ηνπ δείγκαηφο καο, εκπηζηεχνληαη ην πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, ηφζν πην 

επραξηζηεκέλνη λνηψζνπλ απφ ηελ αληαπφθξηζή ηνπ.  

 

πλερίδνπκε εμεηάδνληαο ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Πέξα 

απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, καο 

ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε αλ εκθαλίδεηαη θαη ε αζζέλεηα ηεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο. 

Αλ δειαδή κεηαμχ ησλ 13 αλεμάξηεησλ xs ππάξρνπλ πρ δπν κεηαβιεηέο πνπ είλαη 

ηφζν φκνηεο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ην κνληέιν καο ηηο ζεσξήζεη σο κία θαη 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. Όια ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ πνιπζπγξακκηθφηεηα κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

παξαζέηνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, ην νπνίν δελ απνηειεί ηκήκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

Παξαθάησ ζπλερίδνπκε ηελ εμέηαζε ηεο πνιπζπγξακκηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

αλεμάξηεησλ κε ηελ εληνιή pwcorr φιεο ηηο xs θαη star (0.05) sig, έηζη ψζηε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηελ πνιπζπγξακκηθφηεηα κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο 

ζεκαληηθφηεηα.  
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ΠΙΝΑΚΑ 7: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ (κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα) 

. 

              
                 0.0039   0.0000   0.0366   0.7616   0.0000
       trust     0.1487*  0.2500* -0.1084* -0.0157  -0.3504*  1.0000 
              
                 0.0048   0.2723   0.0108   0.6350
     payment    -0.2344* -0.0924   0.2149* -0.0400   1.0000 
              
                 0.5356   0.1024   0.0094
     disease     0.0320  -0.0841   0.1340*  1.0000 
              
                 0.5458   0.6930
   community     0.0313  -0.0205   1.0000 
              
                 0.0000
      income     0.2174*  1.0000 
              
              
   insurance     1.0000 
                                                                    
               insura~e   income commun~y  disease  payment    trust

              
                 0.0000   0.6491   0.0000   0.0081   0.0055   0.0340   0.1949
       trust     0.4777* -0.0236   0.2515* -0.1366*  0.1431* -0.1095* -0.0671 
              
                 0.0211   0.0208   0.4765   0.3993   0.3215   0.3979   0.4281
     payment    -0.1940* -0.1932*  0.0600   0.0710  -0.0835   0.0712  -0.0668 
              
                 0.0408   0.4625   0.0009   0.1221   0.0041   0.0867   0.0077
     disease     0.1725* -0.0379   0.1694* -0.0797   0.1473*  0.0882   0.1369*
              
                 0.0245   0.7476   0.9421   0.0000   0.0043   0.3958   0.8744
   community    -0.1915* -0.0167   0.0038   0.3579* -0.1471*  0.0440   0.0082 
              
                 0.0601   0.0373   0.0543   0.0700   0.7350   0.0349   0.2778
      income     0.1587  -0.1071*  0.0991  -0.0933   0.0175  -0.1085* -0.0560 
              
                 0.1913   0.0000   0.0028   0.0332   0.0119   0.1703   0.0001
   insurance     0.1107   0.2117*  0.1536* -0.1096*  0.1293* -0.0707  -0.1995*
              
                 0.7122   0.0000   0.0776   0.0016   0.0015   0.4686
         job     0.0313  -0.2168*  0.0909   0.1621*  0.1631*  0.0374   1.0000 
              
                 0.8293   0.2036   0.1436   0.6803   0.0914
   education    -0.0183   0.0655   0.0754   0.0213  -0.0870   1.0000 
              
                 0.0136   0.0028   0.0000   0.0022
   residence     0.2074* -0.1534*  0.2751*  0.1572*  1.0000 
              
                 0.0009   0.0345   0.2651
     country    -0.2765* -0.1088* -0.0575   1.0000 
              
                 0.0631   0.1496
         age     0.1569  -0.0743   1.0000 
              
                 0.1726
      gender    -0.1155   1.0000 
              
              
satisfaction     1.0000 
                                                                             
               satisf~n   gender      age  country reside~e educat~n      job

 

Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο παξαπάλσ ηηκέο φισλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη πνιπζπγξακκηθφηεηα κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ xs. Δπηπιένλ ν παξαπάλσ πίλαθαο θαηαγξάθεη θαη ηνλ βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.   
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