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Πρόλογος
Σε εποχές τόσο μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπως οι σημερινές που βιώνουμε
στην πατρίδα μας , οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι πιο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι
βρίσκονται στον κίνδυνο του απόλυτου αποκλεισμού, της πιο ακραίας ένδειας.
Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα – το δικαίωμα στην τροφή, στην εργασία, στην υγειονομική
περίθαλψη και στη στέγαση – είναι βαρύνουσας σημασίας για τον φτωχό πληθυσμό καθώς η
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, τον κοινωνικό και πολιτισμικό στιγματισμό.
Παράλληλα παρακωλύει τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τις πολιτικές που τους αφορούν και την προσφυγή τους σε ένδικα μέσα για την αποκατάσταση της αδικίας.
Φτώχεια δεν σημαίνει μόνο ανεπαρκή εισοδήματα και υλικά αγαθά, αλλά και έλλειψη πόρων,
ευκαιριών και συνθηκών ασφάλειας, έλλειψη που υπονομεύει την αξιοπρέπεια και κάνει τους
φτωχούς ακόμη πιο ευάλωτους.
Η φτώχεια έχει να κάνει επίσης με την εξουσία: καθορίζει το ποιος την ασκεί και ποιος όχι,
τόσο στη δημόσια ζωή όσο και στην οικογένεια. Το να φτάσει κανείς στην καρδιά του σύνθετου
πλέγματος των σχέσεων εξουσίας στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο είναι κρίσιμης
σημασίας για την κατανόηση και αντιμετώπιση παγιωμένων μορφών διακρίσεων, ανισοτήτων
και αποκλεισμών που καταδικάζουν τα άτομα, τις κοινωνίες και τους λαούς σε πολλές γενιές
φτώχειας. Σε τελική ανάλυση η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχει να κάνει με την ίδια
την δημοκρατική λειτουργία.
Πρόσφυγες, μετανάστες, με ή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι,
Ρομά, και νεόφτωχοι βρίσκονται σήμερα πέρα από το φάσμα μιας βαθιάς και μόνιμης φτώχειας
μπροστά στον κίνδυνο, ενός πολλαπλού και πολύπλευρου κοινωνικού αποκλεισμού που έχει
όλα τα στοιχεία μιας ανθρωπιστικής κρίσης
Σε τόσο δύσκολους καιρούς, το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, δεν είναι πλέον ούτε
αυτονόητο, ούτε προφανές ούτε αυταπόδεικτο.
Αυτό ακριβώς το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα έχουμε υποχρέωση γιατροί και νοσηλευτές, να
υπερασπιστούμε. Όχι μόνο με τη δράση και τη φυσική μας παρουσία αλλά και δυναμώνοντας
τη φωνή μας, και οπλίζοντας τις προσπάθειες μας με τα απαραίτητα ερευνητικά και θεωρητικά
εφόδια. Γιατί ‘’ταπεινοί και καταφρονεμένοι’’ δικαιούνται ίδιο ενδιαφέρον, αντίστοιχη φροντίδα,
ισότιμη μέριμνα. Αυτό τον σκοπό φιλοδοξεί να υπηρετήσει η έρευνα αυτή που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού σε
συνεργασία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αφενός να συγκεντρώσει, αναλύσει και εκθέσει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν όψεις
του κοινωνικού αποκλεισμού όπως τον βιώνουν οι χιλιάδες ασθενείς μας στο Πολυϊατρείο, αλλά
και επιπρόσθετα να αποτελέσει «εργαλείο» δουλειάς για όσους, όπως οι Γιατροί του Κόσμου είκοσι χρόνια τώρα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Σε αυτούς τους τελευταίους και στον άνισο
καθημερινό αγώνα τους για επιβίωση αφιερώνεται η προσπάθεια αυτή.
Οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους Κοινωνικούς Λειτουργούς Νάνσυ Ρετινιώτη
και Ιωάννα Μάντζιου για την πραγματοποίηση της έρευνας και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων αλλά και τις ατελείωτες ώρες δουλειάς. Τίποτα δεν θα είχε συμβεί χωρίς τη βοήθεια
και τη στήριξη της Γενικής Διευθύντριας των Γιατρών του Κόσμου Ευγενίας Θάνου στην οποία
άλλωστε ανήκει και η ιδέα της έρευνας.
Νικήτας Κανάκης

Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
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Καβουνίδη Τζένη, Κοινωνικός αποκλεισμός : Έννοια, κοινοτικές πρωτοβουλίες, ελληνική εμπειρία και διλήμματα πολιτικής, στο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να οριστεί ως ένας συνδυασμός της έλλειψης οικονομικών πόρων, της κοινωνικής απομόνωσης και της περιορισμένης πρόσβασης σε
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
Σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) το 2008, το 20% του πληθυσμού της Ελλάδας απειλείται από τη
φτώχεια και συγκεκριμένα τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο υπολογίζονται
832.975, ενώ τα μέλη τους φτάνουν τα 2.186.869. Οι άνθρωποι θεωρούνται κοινωνικά
αποκλεισμένοι εάν «αποτρέπεται η πλήρης συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και/ή όταν η πρόσβασή τους σε εισοδήματα και άλλους πόρους
(προσωπικούς, οικογενειακούς και πολιτισμικούς) είναι τόσο ανεπαρκής ώστε να τους
αποκλείει από το να απολαμβάνουν ένα επίπεδο διαβίωσης που θεωρείται αποδεκτό
από την κοινωνία στην οποία ζουν.» (Gallie και Paugam, 2002)1.
Έτσι, ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να οριστεί ως ένας συνδυασμός της έλλειψης
οικονομικών πόρων, της κοινωνικής απομόνωσης και της περιορισμένης πρόσβασης
σε κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζεται η ανάγκη για συμπλήρωση της πολιτικής, που εφαρμόζεται στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης με ειδικές πολιτικές
ένταξης και εφαρμογής μέτρων, που θα εγγυώνται επαρκείς πόρους και θα προωθούν
τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,
μέσω της λειτουργίας ενός μηχανισμού κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης (Καβουνίδη T., 1996)2.
Με το σύνθημα «Σταματήστε τη φτώχεια τώρα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική προεδρία της ΕΕ κήρυξαν την έναρξη του ευρωπαϊκού έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εν λόγω εκστρατεία
στοχεύει να θέσει την καταπολέμηση της φτώχειας, που επηρεάζει άμεσα έναν στους
έξι ευρωπαίους, στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του 2010.
Προσφέρεται ένα πλαίσιο μέσω του οποίου τα κράτη μέλη θα καταφέρουν να αναπτύξουν δικές τους προτεραιότητες και στρατηγικές. Το πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη
την πολυδιάστατη φύση της φτώχειας ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στα παρακάτω. (http://
www.2010againstpoverty.eu/about/tackling.html?langid=el):
• Στην εξάλειψη της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας
• Στη διευκόλυνση πρόσβασης σε απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση
• Στην καταπολέμηση διακρίσεων και αντιμετώπιση σχετικές με την ισότητα των φύλων
και την ηλικία πτυχές.
• Στην καταπολέμηση οικονομικού αποκλεισμού και υπερβολικών χρεών
• Στην καταπολέμηση των ανεπαρκών συνθηκών στέγασης και του στεγαστικού αποκλεισμού
• Στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων
Το ευρωπαϊκό έτος 2010 στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τόσο των βασικών παραγόντων, όπως οι κυβερνήσεις και οι εταίροι, όσο και του ευρύτερου κοινού,
όσον αφορά στις αιτίες και στις συνέπειες της φτώχειας στην Ευρώπη. Αποσκοπεί επίσης στο να παρακινήσει τους διάφορους εταίρους να συμβάλουν στην καταπολέμηση
της φτώχειας, στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης, καθώς και
στο να ενθαρρύνει σαφείς δεσμεύεις που αφορούν τον σχεδιασμό ενωτικών και εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Πιο συγκεκριμένα και με βάση το Στρατηγικό έγγραφο- πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έμφαση δίνεται (http://2010againstpoverty.ec.europa.eu):
α) σ
 την αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων που βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να ζουν με αξιοπρέπεια και να
συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία,
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

β) στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των πολιτικών και δράσεων που αφορούν
θέματα κοινωνικής ένταξης,
γ) στην προώθηση μιας συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης
ωςπροςταπλεονεκτήματαπουσυνεπάγεταιγιαόλουςμιακοινωνίαστηνοποίαέχειεξαλειφθεί
η φτώχεια, υποστηρίζεται η δίκαιη διανομή του πλούτου και κανείς δεν περιθωριοποιείται.
Αρμόδιο στην Ελλάδα για τον καθορισμό των εθνικών προγραμμάτων για το Ευρωπαϊκό
Έτος είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο έχει καταρτίσει το
Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης (http://www.2010againstpoverty.eu/extranet/el_national_
programme_en.pdf )
Η συγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Ψυχοκοινωνική στήριξη φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν στο Κέντρο της Αθήνας», που εκπονήθηκε για λογαριασμό
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Γιατροί του Κόσμου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, εντάσσεται σε αυτό το Σχέδιο Δράσης.
Το σχέδιο αποτελείται από τρεις επιμέρους δράσεις που αφορούν:
Δράση 2: Πρόγραμμα ενημέρωσης και κατάρτισης με θέμα: «Φτώχεια, κοινωνικός
αποκλεισμός και το δικαίωμα στην υγεία την παιδεία και την εργασία.» Το πρόγραμμα
αυτό αποτελείται από δύο σεμινάρια τα οποία απευθύνθηκαν σε άτομα που ανήκουν
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες που εξυπηρετούν αυτές τις ομάδες
αντίστοιχα, και απείχαν χρονικά μεταξύ τους έναν μήνα
Δράση 3: Ερευνητική μελέτη με θέμα : «Πρόσβαση των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν στο κέντρο της Αθήνας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας»
Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά
αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, στην παιδεία και στην εργασία. Η οποία περιλαμβάνει την συγγραφή και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τα ανωτέρω
δικαιώματα, όπως επίσης και την έκδοση οδηγού με τις Υπηρεσίες που εξυπηρετούν
σε σχετικά θέματα.
1. Στόχοι και μεθοδολογία εκπόνησης του σχεδίου
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία από τις πρώτες έρευνες στο πλαίσιο της ελληνικής
βιβλιογραφίας σχετικά με την πρόσβαση των κοινωνικά αποκλεισμένων κοινωνικών
ομάδων στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Εργασίας.
Βασικός στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των εμποδίων αυτών που δυσχεραίνουν ή και καταστούν αδύνατη την πρόσβαση των ευάλωτων αυτών ομάδων στους
παραπάνω κοινωνικούς τομείς.
2. Περιεχόμενο της Μελέτης
α) Το πρώτο Κεφάλαιο της ερευνητικής αυτής μελέτης επικεντρώνεται στην θεωρητική
ανάλυση του όρου κοινωνικός αποκλεισμός, στην προσδιορισμό της ομάδας στόχου του κοινωνικού αποκλεισμού., στην παράθεση των βασικότερων στατιστικών
στοιχείων σε Ευρωπαϊκό αλλά και εγχώριο επίπεδο, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας γύρω από την ομάδα στόχου και τα δικαιώματά της στους τομείς της υγείας,
της παιδείας και της εργασίας και τέλος αναφέρεται η έννοια της πρόσβασης και η
σχετική βιβλιογραφία για την πρόσβαση των κοινωνικών ομάδων στους συγκεκριμένους τομείς.
β) Τ ο δεύτερο Κεφάλαιο αφιερώνεται στη παρουσίαση του ερευνητικού μέρους και ειδικότερα αναφέρεται στο σχεδιασμό της έρευνας, στα ερευνητικά ερωτήματα, στην
επιλογή του δείγματος και τη μεθοδολογία προσέγγισης αυτού, και στη διαδικασία
ανάλυσης των αποτελεσμάτων με πίνακες. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, οι προτάσεις μας και η συζήτηση των σημαντικότερων σημείων.
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Ο εννοιολογικός καθορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού είναι σύνθετος και αποτελεί ένα ιδιαίτερα καλό παράδειγμα των δυσκολιών που συνδέονται με την προσπάθεια
να καθοριστεί ένα κοινωνικό φαινόμενο ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, σχεδόν πληθωριστικά, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού
για να προσδιορίσει φαινόμενα, τα οποία προκαλούνται ωστόσο από τις διαφορετικές
( άνισες) θέσεις των ατόμων στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας ( κοινωνικές ανισότητες). Κάποιες θεωρήσεις προσδιορίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό ως αδυναμία
πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα ενός πολίτη ή ενός μέλους μιας συγκεκριμένης
ομάδας, μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας. Στη Γαλλία, όπου η έννοια του κοινωνικού
αποκλεισμού εμφανίστηκε αρχικά, η έννοια του στόχευε σε μια γενικευμένη απόκλιση
από τις κυρίαρχες αξίες και τη κοινωνική τάξη. ( Silver H., 1994)3
Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» έκανε την εμφάνιση του, για πρώτη φορά, σε κοινοτικό κείμενο το 1989, επειδή τότε η καταπολέμησή του ήταν το αντικείμενο της Απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων και της δήλωσης των
Επικεφαλής Κρατών ή Κυβερνήσεων, οι οποίοι υιοθέτησαν τον Κοινωνικό Χάρτη. (Μουσούρου Μ.Λ., 1998)4
Ο λόγος που ο κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίστηκε σε κοινοτικά προγράμματα
δράσης, πήγαζε από το γεγονός ότι, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
υπήρχαν νέες μορφές αποστέρησης, που τις βίωναν σε πολλούς τομείς, ομάδες ή μεμονωμένα άτομα, που σταδιακά οδηγούνταν στο περιθώριο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ονόμασε τις αποστερήσεις αυτές «κοινωνικό αποκλεισμό», και έθεσε έκτοτε στόχο να
τις καταπολεμήσει, επειδή ο αποκλεισμός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού από
το βιοτικό επίπεδο που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι πολίτες, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των Κρατών. ( Καβουνίδη T., 1999.)5 .
Βασικές προτεραιότητες στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού θεωρείται
η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση, στη στέγαση, όπως και σε διάφορες συλλογικές υπηρεσίες και στην ιατρική
περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρεί
συνεχώς τη συλλογιστική της για την κοινωνική αποστέρηση, υιοθετώντας μια άποψη
που περιλαμβάνει τις μη οικονομικές πτυχές της. Οι Ευρωπαίοι είναι τώρα δεσμευμένοι να περιλαμβάνουν στον όρο «αποκλεισμένος,» τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους και τα άτομα που έμειναν έξω από την επικρατούσα κοινωνία και πίσω από την
διεθνή οικονομία. (Silver H., Miller SM., 2003)6

1.2 Ορισμοί Κοινωνικού Αποκλεισμού και ευπαθών ομάδων
Το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις Εθνικές Πολιτικές συνδέει τον
κοινωνικό αποκλεισμό με τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, με ένα συγκεκριμένο
βασικό βιοτικό επίπεδο και με τη συμμετοχή σε σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες της κοινωνίας. Το Κέντρο Ανάλυσης του Κοινωνικού Αποκλεισμού, από
την άλλη, κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στον εκούσιο και ακούσιο αποκλεισμό (Βurchardt
et al., 1999)7. Η K. Duffy8 (οπ.αν. Ε. Σπανού 1999) αναφέρει ότι: «Ως άτομα που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και ως ομάδες σε κατάσταση κινδύνου προσδιορίζονται τα άτομα και οι ομάδες που παρουσιάζουν αδύναμη σχέση με μία τουλάχιστον
από τις διαστάσεις της ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Ως άτομα που ζουν σε βαριάς
μορφής φτώχεια ή αποκλεισμό προσδιορίζονται εκείνα που παρουσιάζουν αδύναμη
μέχρι ανύπαρκτη σχέση με δύο ή τρεις από αυτές τις διαστάσεις. Δείγματα κοινωνιΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

κών ομάδων που έχουν αδύναμη σχέση με το κράτος, είναι όπως θα ανέμενε κανείς
εξ ορισμού, όλοι εκείνοι που ζουν σε κατάσταση παρανομίας ή αντικανονικότητας ή
εκείνοι για τους οποίους θεωρούν οι αρχές εξουσίας ότι η κατάστασή τους ενέχει κάποια υπαιτιότητα (π.χ. νεαρές μητέρες χωρίς σύζυγο, χρήστες ουσιών, πρώην κατάδικοι, κ.ά.). Στις ομάδες που έχουν αδύναμη σχέση με την αγορά εργασίας θα μπορούσαν
σύμφωνα με τον ορισμό να εμπίπτουν όσοι έχουν λιγότερα προσόντα, όσοι βρίσκονται
αντιμέτωποι με κοινωνική ή φυλετική διάκριση που λειτουργεί σε βάρος τους ή όσοι
βρίσκονται αντιμέτωποι με άλλο κώλυμα που εμποδίζει τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. ευθύνη για συντήρηση ατόμων, κακή κατάσταση υγείας ή αναπηρία).
Στα άτομα με αδύναμη σχέση προς τα οικογενειακά και προσωπικά δίκτυα μπορεί να
ανήκουν ηλικιωμένοι και απομονωμένοι, κάτοικοι κάποιων αγροτικών περιοχών, χρήστες ουσιών όπως είναι οι αλκοολικοί, καθώς και όσοι βρίσκονται στη φροντίδα του
κράτους – όπως είναι τα ορφανά παιδιά, τα παιδιά και οι ενήλικες με ψυχοκοινωνικά
προβλήματα, οι φυλακισμένοι και οι πρώην κρατούμενοι».
Και άλλοι μελετητές έχουν κατά καιρούς ορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό:
Ο Le Grand θεωρεί ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν α) είναι κάτοικος
μίας περιοχής, αλλά β) για λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του δεν μπορεί να
συμμετέχει στις συνήθεις δραστηριότητες της συγκεκριμένης κοινωνίας, αν και γ) θα
ήθελε να συμμετέχει.
Ο Βadcock (Badcock , B. 1999)9 υποστήριξε πως ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα
αποτέλεσμα των διαβρωτικών της ανεργίας στη ζωή του ατόμου. Ο Burchardt σε μεταγενέστερη έκδοσή του υποστηρίζει ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν
δεν συμμετέχει σε λογικό βαθμό σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της κοινότητάς του
και αυτό οφείλεται σε αίτια που είναι πέρα από τον έλεγχό του, αν και θα ήθελε να
συμμετέχει. Σε σχετική εμπειρική έρευνα, οι Burchardt et al. διέγνωσαν πέντε είδη δραστηριοτήτων, στις οποίες οφείλει να συμμετέχει κάθε άτομο: στην κατανάλωση, στην
αποταμίευση, στην παραγωγή, στην πολιτική δραστηριοποίηση και στην κοινωνική
δράση. (Burchardt, T., Le Grand, J., and Piachaud, D., 2002)10
Ο Atkinson (Atkinson A.B. 1998)11 προτείνει κάποιες διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι πρόκειται για έναν πολυδιάστατο όρο – ο κοινωνικός
αποκλεισμός περιλαμβάνει πολύ περισσότερες πτυχές από μια απλή χρηματοοικονομική θεώρηση. Ο αποκλεισμός μπορεί να περιγραφεί καλύτερα, όταν συμπεριληφθούν
όλες οι διαστάσεις αυτές και κυρίως οι σχέσεις μεταξύ τους. Είναι έννοια αλληλεπιδραστική και παρόλο που παραδοσιακά ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφερόταν ως κατάσταση που περιέγραφε την απομόνωση των νοικοκυριών και την ανικανότητα πρόσβασής τους σε πόρους, σταδιακά άρχισε να λαμβάνετε υπόψη και η αδυναμία της
κοινότητας να παράσχει επιλογές και δυνατότητες στα νοικοκυριά που κινδύνευαν. Γι’
αυτό και αργότερα (Atkinson A.B, 2000)12 υποστήριξε ότι «μπορούμε μόνο να μιλάμε
για κοινωνικό αποκλεισμό, όταν, για άτομα ή ομάδες, κάποια από τα συστήματα εξασθενούν ή καταρρέουν στη συνέχεια μιας αλυσιδωτής αντίδρασης». Πλέον είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα αποτέλεσμα των αδυναμιών και
των ελλείψεων των συστημάτων της οικογένειας, της κοινότητας και της κοινωνίας.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός βασίζεται στη σχετικότητα δηλαδή στην ιδέα ότι ο αποκλεισμός μπορεί να διαγνωσθεί συγκρίνοντας τις συνθήκες μερικών ατόμων (ή ομάδων) σε σχέση με άλλα, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Τα χαρακτηριστικά του
αποκλεισμού μπορεί να γίνουν εμφανή μόνο με την πάροδο του χρόνου, ως μια συσσωρευμένη αντίδραση. Έμφαση δίνεται όχι μόνο στα αποτελέσματα της φτώχειας και
στις πιθανότητές της, αλλά και στην έλλειψη προοπτικών για το μέλλον. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός νοείται ως διαδικασία και όχι ως στατικό αποτέλεσμα. Έμφαση επομένως
δίνεται στην άρση των αιτίων του και όχι στην ενίσχυση ορισμένων κοινωνικών ομάδων. ( Καβουνίδη Τ., 1999)
Μία σειρά ορισμών τονίζουν αυτόν το μη στατικό χαρακτήρα της έννοιας:
Ο κοινωνικό αποκλεισμός έχει οριστεί ως μία σύντομη περιγραφή για αυτό που μποΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY
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ρεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι ή οι περιοχές υποφέρουν από έναν συνδυασμό προβλημάτων όπως η ανεργία, οι έλλειψη δεξιοτήτων, τα χαμηλά εισοδήματα, τα περιβάλλοντα με υψηλή εγκληματικότητα, η κακή υγεία και η οικογενειακή αποξένωση (Social
Exclusion Unit, 1997, Economic and Social Research Council, 2004)
Σύμφωνα με τους Gordon et al13, (2000) ο κοινωνικός αποκλεισμός θεωρείται ως διαδικασία και όχι ως κατάσταση για να διαφοροποιείται από την έννοια της φτώχειας.
Τέλος, σύμφωνα με τον Estivill, J.14 (2003) ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί «μια συσσώρευση των διαδικασιών σε συνδυασμό με τις διαδοχικές ρήξεις που προκύπτουν
από την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία, οι οποίες βαθμιαία απομακρύνουν
και τοποθετούν τα άτομα, τις ομάδες και τις κοινότητες σε μια θέση κατωτερότητας σε
σχέση με τα κέντρα της δύναμης, των πόρων και των επικρατουσών αξιών.
Οι κυριότερες κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες στις οποίες αποδίδεται η εμφάνιση νέων μορφών αποστέρησης είναι: α. η βιομηχανική αναδιάρθρωση, η οποία προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους αλλά δημιουργεί ανασφάλεια σε πολλούς, με την μακροχρόνια ανεργία, την ημι- απασχόληση και την έλλειψη ασφάλισης, β. η μετανάστευση
και, γ. οι αλλαγές σε οικογενειακές δομές, αξίες και αντιλήψεις που οδηγούν σε μείωση ή
απώλεια στήριξης του ατόμου από την οικογένεια του. (Καβουνίδη Τ., 1999)15
Τελικά, το περιεχόμενο του όρου «κοινωνικός αποκλεισμός» βρίσκεται σε μια διαδικασία προσδιορισμού, με κύρια στοιχεία του τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των αποστερήσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό, στην χρονική επιμονή του, στην συγκέντρωσή
του σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες ή περιοχές και στην αντίσταση του στην
παραδοσιακή κοινωνική πολιτική.

1.3 Φτώχεια-Αποστέρηση- Κοινωνικός Αποκλεισμός σε Ευρώπη
και την Ελλάδα
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Η Ευρώπη είναι μια από τις πιο ακμάζουσες περιοχές στον κόσμο. Και όμως η φτώχεια
παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει, όπως εκτιμάται 84 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους έξι Ευρωπαίους ζει κάτω από όριο
της φτώχειας, με περίπου 7 εκατομμύρια ανθρώπους να επιζούν με λιγότερο από €5
ημερησίως. Η φτώχεια αναφέρεται σε άτομα, οικογένειες & ομάδες που διαθέτουν
κάτω του μέσου όρου πόρους, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να ακολουθούν έναν
ικανοποιητικό τρόπο διαβίωσης, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας
στην οποία ανήκουν & να διαθέτουν τις συνθήκες διαβίωσης & τις ανέσεις, που είναι
συνηθισμένες ή εγκρίνονται από τις κοινότητες (Townsend, 1979)16
Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια ευρύτερη έννοια από την φτώχεια, που καλύπτει όχι
μόνο την έλλειψη υλικών μέσων, αλλά την ανικανότητα του ατόμου να συμμετέχει αποτελεσματικά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. (Duffy, 1995)17
Η (υλική) αποστέρηση, η οποία περιγράφει μία παρόμοια αναλογία με της φτώχειας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ορίζεται σύμφωνα με τη Eurostat ως η επιβεβλημένη έλλειψη
τουλάχιστον τριών από τα εννέα ακόλουθα στοιχεία: δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι
απροσδόκητες δαπάνες, δυνατότητα να πληρώσουν για την ετήσια άδεια μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι, ύπαρξη καθυστερούμενων πληρωμών (υποθηκών ή μισθώματος, λογαριασμών, δόσεων αγορών μίσθωσης ή άλλες πληρωμές δανείων), ικανότητα να
υπάρξει ένα γεύμα που να περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι κάθε δεύτερη ημέρα,
η ικανότητα να κρατηθεί το σπίτι επαρκώς θερμό, η κατοχή ενός πλυντηρίου ρούχων, τηλεόρασης, τηλεφώνου ή προσωπικού αυτοκινήτου (ο ορισμός της υλικής αποστέρησης
αποκλείει συγκεκριμένα εκείνους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αγοράσουν
ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία, αλλά επιλέγουν να μην το κάνουν).
Κατά προσέγγιση ένα άτομο από τα δέκα σε ολόκληρη την ΕΕ ζει σε μια οικογένεια
στην οποία κανένας δεν εργάζεται. Κάποιες κοινωνικές ομάδες είναι πιο ευάλωτες από
άλλες, και αυτές περιλαμβάνουν τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
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τους άνεργους και ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τους μονούς γονείς. Η Ελλάδα
ανήκει στις χώρες της Ευρώπης με τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχεια με 19% το 2007.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-046/EN/KS-SF-09046-EN.PDF)
32 εκατομμύριο άνθρωποι στην ΕΕ υπολογίζονται να βρίσκονται σε κίνδυνο να βιώσουν φτώχεια και υλική αποστέρηση.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο να
βιώσουν φτώχεια ορίζεται ως: το ποσοστό των προσώπων που το διαθέσιμο εισόδημά
τους είναι κάτω από το κατώτατο ποσοστό του κινδύνου φτώχειας, το οποίο ορίζεται
στο 60% του διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/
web/table/description.jsp)
Η ύπαρξη εργασίας δεν προστατεύει πάντοτε τους ανθρώπους από την φτώχεια. Ένα
9% των ατόμων που εργάζονται (ηλικίας 18 και πάνω) λάμβαναν ένα εισόδημα κατώτερο του εθνικού ορίου φτώχειας. Το ποσοστό εκείνων που εργάζονται αλλά ωστόσο
βρίσκονται σε κίνδυνο να βιώσουν την φτώχεια φτάνει το 14% στην Ελλάδα. http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&
pcode=tsdsc320)
Η EUROSTAT υπολογίζει ότι 20.154 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη,
ήταν άνεργοι το Μαρτίου 2009. Εκείνη την περίοδο το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα
ήταν 7.8%. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30042009-BP/EN/330042009-BP-EN.PDF)

1.4 Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
«Δικαίωμα» δεν είναι κάτι που απλώς διάγει βίο φαντάσματος μέσα στα κεφάλια των φιλοσόφων ή που ευδοκιμεί στα χείλη των προπαγανδιστών. Στην ουσία του δικαιώματος ανήκει
εξ ορισμού η δυνατότητα να απαιτείται και να επιβάλλεται. Και ως «ανθρώπινο δικαίωμα» επιτρέπεται να θεωρείται μονάχα ένα δικαίωμα το οποίο απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι μόνο
και μόνο επειδή είναι άνθρωποι, δηλαδή χωρίς τη διαμεσολάβηση εξουσιαστικών αρχών και
συλλογικών υποκειμένων (π.χ. εθνών και κρατών) που, από εννοιολογική και φυσική άποψη,
είναι στενότερα από την ανθρωπότητα ως σύνολο» (Π. Κονδύλης, στο Βήμα 3/5/1998)
Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται συνήθως αρνητικά στα κοινωνικά δικαιώματα
που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα αδυνατούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους σε όλους τους κοινωνικούς τομείς.
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υιοθετήθηκε με ψήφισμα
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1948. Αποτελείται από 30 άρθρα που
περιγράφουν τα ατομικά, πολιτικά. κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα των ανθρώπων και καθιστά την εφαρμογή τους «το ύψιστο ιδανικό όλων των λαών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Προοίμιο της Διακήρυξης. Ανάμεσα σε αυτά αναφέρονται
ενδεικτικά τα άρθρα που αφορούν στο δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 23), στη υγεία
(άρθρο 25) και στη εκπαίδευση (άρθρο 26):
ΑΡΘΡΟ 23
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει
δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία.
2. ‘Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει
σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η
αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής
προστασίας.
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του.
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ΑΡΘΡΟ 25
1. Κ
 αθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην
οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. ‘Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως
και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτίας
περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του.
2. Η
 μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και περίθαλψης. ‘Όλα
τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είναι νόμιμα ή εξώγαμα, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική
προστασία.
ΑΡΘΡΟ 26
1. Κ
 αθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν,
τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για
όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους
όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
2. Η
 εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.
3. Ο
 ι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που
θα δοθεί στα παιδιά τους.

1.5 Πρόσβαση στην Υγεία, στη Παιδεία και στην Εργασία
1.5.1 Η έννοια της Πρόσβασης

Towensend P., Davidson N.,
Whitehead M. (1992), Inequalities
in Health: The Black Report and the
Health Divide, Penguin, London

18

19
Μπάγκαβος Χ.,Καψάλης Α., «Το
πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα», στο Μετανάστευση και παροχή υπηρεσιών σε
μετανάστες στην Ελλάδα (επιμ.Μπάγκαβος Χ.,Παπαδοπούλου Δ., Συμεωνάκη Μ.) Αθήνα (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)
2008, 80.)
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Η λέξη «αποκλεισμός» υπονοεί την ύπαρξη περιορισμών στη πρόσβαση, είτε γίνονται
ηθελημένα είτε όχι. Η πρόσβαση χωρίζεται σε τρεις μορφές. Αυτές είναι η οικονομική,
η γεωγραφική και η πολιτισμική (Τοwnsend P. and N. Davidson, 1992)18
Η οικονομική πρόσβαση συνδέεται με την ισότιμη διάθεση αγαθών ανεξάρτητα της
οικονομικής δυνατότητας του ατόμου και με την προσφορά κοινωνικών αγαθών όπως
η υγεία, βάσει αναγκών και όχι βάση κόστους/παραγωγικότητας του φορέα και ανταποδοτικότητας του ατόμου. Με βάση αυτή τη λογική στον τομέα της υγείας προκύπτουν
ζητήματα ίσης παροχής υπηρεσιών όταν ασθενείς που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες κοστίζουν περισσότερο από το μέσο όρο καθώς τείνουν να υποφέρουν
από ασθένειες χρόνιας φύσης για μεγάλες περιόδους της ζωής τους. Επιπλέον για αυτές τις ομάδες απαιτείται ένα μεγάλο διάστημα ώστε να επανέλθουν λόγω της κακής
διατροφής, των κακών συνθηκών διαβίωσης καθώς και της έλλειψης της κοινωνικής
στήριξης. Οι μειονεκτούσες περιοχές τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά ασθενειών σε σχέση με τις ευημερούσες περιοχές. Επομένως, μια σύμβαση υπολογισμένη στα
μέσα κόστη μιας συγκεκριμένης θεραπείας ή στον μέσο όρο της ανά κεφαλήν πληθυσμού μπορεί να αποτύχει να καλύψει τα πραγματικά κόστη αυτών των ασθενών. (Μπάγκαβος Χ., Καψάλης Α., 2008)19
Συγκεκριμένα για τους μετανάστες, τα ζητήματα πρόσβασης τους στις κοινωνικές
υπηρεσίες και γενικότερα σε όλο το πλέγμα της κοινωνικής προστασίας των κρατών
αποτελούν πλέον για τους κοινωνικούς ερευνητές ένα μόνιμο αντικείμενο προς έρευνα
και προβληματισμό.
Η γεωγραφική πρόσβαση αν και συνήθως συνδέεται με την ισότιμη διανομή των
αγαθών σε διαφορετικές περιοχές, πολλές φορές, όπως στην περίπτωση των οικιακών
εργατριών, σχετίζεται με τη δυνατότητα μετακίνησης, προσφυγής των αιτούντων, και
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συνεχούς παρακολούθησης και συμμετοχής στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που
απαιτούνται για τη παροχή των υπηρεσιών.
Η πολιτισμική πρόσβαση σχετίζεται με τη σχέση ανάμεσα στους αιτούντες και στους
λειτουργούς ή υπαλλήλους των φορέων και κατά πόσο οι διαφορές σε φύλο, καταγωγή, εθνικότητα δημιουργούν εμπόδια στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. (Ψημμένος
Ι., Σκαμνάκης Χ., 2008)20

1.5.2 Πρόσβαση στην Υγεία - Εμπόδια
Παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει παρατηρηθεί σε κάποιους βασικούς δείκτες
υγείας διεθνώς, όπως το προσδόκιμο επιβίωσης, η πρόσβαση στην υγεία των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων εξακολουθεί να υφίσταται εμπόδια και ανισότητες. Η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας επισημαίνει ότι ενώ η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, σε συνολικό
επίπεδο, σημειώνει πρόοδο, οι ανισότητες των 52 Ευρωπαϊκών κρατών καθώς και μεταξύ κοινωνικοοικονομικών ομάδων και περιφερειών εντός των χωρών έχουν διευρυνθεί (Who Regional Office for Europe, 2005)21.
Η έκθεση Black, που δημοσιεύτηκε το 1980, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσκόμισε πειστικά
στοιχεία, που αποδείκνυαν ότι η φτώχεια και το χαμηλό επίπεδο υγείας συνδέονται στενά
μεταξύ τους και ότι η υλική αποστέρηση ήταν ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της κακής υγείας και του θανάτου. Επιπροσθέτως, η έρευνα έδειξε ότι οι ανισότητες
στην υγεία είχαν επιδεινωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τη θεσμοθέτηση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας το 1948. Η κύρια θέση που υποστήριζε ήταν ότι οι ανισότητες οι οποίες
παρατηρούνται στην υγεία δεν προέκυψαν τόσο από τις αποτυχίες στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όσο κυρίως από άλλες κοινωνικές ανισότητες, που επηρεάζουν το
επίπεδο υγείας και σχετίζονται με το εισόδημα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την ποιότητα κατοικίας, τη διατροφή και το εργασιακό περιβάλλον. Η Έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων προσδιορίζεται από δομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, επάνω στους οποίους μπορούν να ασκήσουν έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στην υγεία, ήταν αναγκαία η λήψη ενός
συνόλου μέτρων ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής ( Townsend et al., 1992)22.
Η ύπαρξη ανισοτήτων στην υγεία θεωρείται από όλες τις χώρες μη αποδεκτή κατάσταση. Αυτό εκφράστηκε σε διεθνές επίπεδο με τη Διακήρυξη της Alma-Ata(1978), όπου
διατυπώθηκε η θέση ότι οι υπάρχουσες ανισότητες στο επίπεδο υγείας των ανθρώπων
είναι πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά απαράδεκτες (WHO, 1978).
Η δήλωση αυτή ανέδειξε το ζήτημα της ισότητας σε πρωταρχικό στόχο της παγκόσμιας στρατηγικής για «Υγεία για Όλους μέχρι το 2000», την οποία ανέπτυξε ακολούθως
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σημασία της μείωσης των ανισοτήτων επιβεβαιώθηκε στην 51η Συνέλευση για την Παγκόσμια Υγεία το 1998, όπου αναγνωρίστηκε η
στρατηγική «Υγεία για όλους στον 21ο αιώνα», ως το πλαίσιο για την ανάπτυξη της μελλοντικής πολιτικής (WHO, 1998)23. O στόχος για αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και ισότητα
στην υγεία επαναδιατυπώθηκε λίγο αργότερα στη στρατηγική «Υγεία 21» του Γραφείου
του ΠΟΥ για την περιοχή της Ευρώπης. Οι δυο πρώτοι από τους 21 στόχους της εν λόγω
στρατηγικής θέτουν ως επιδίωξη μέχρι το έτος 2020:
1. To χάσμα στην κατάσταση υγείας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών να έχει μειωθεί
τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο
2. Το χάσμα υγείας μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ομάδων μέσα στις χώρες να
έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο, με ουσιαστική βελτίωση του επιπέσου υγείας των ομάδων που μειονεκτούν ( ΠΟΥ, Γραφείο Περιοχής Ευρώπης, 2002)
Παρά τις ανωτέρω διακηρύξεις, το χάσμα στο επίπεδο υγείας μεταξύ των πιο εύπορων
ομάδων του πληθυσμού και αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση παραμένει μια πραγματικότητα, υποδηλώνοντας σαφώς ότι οι εχθροί της υγείας είναι σύμμαχοι της φτώχειας. (WHO, 2002)
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Από την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα των εμποδίων στην υγεία, τα οποία εμφανίζονται μεταξύ ατόμων και κοινωνικών
ομάδων του πληθυσμού που τοποθετούνται σε διαφορετικό επίπεδο στην κλίμακα της
κοινωνικής ιεράρχησης, προκύπτει το πιο πρόσφατο θεωρητικό ρεύμα . Πρόκειται για
ένα θεωρητικό ρεύμα με σύνθετη οπτική, επιδίωξη της οποίας είναι η ανάλυση των σχέσεων αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται στο τρίπτυχο «ανισότητες υγείας-φτώχειακοινωνικός αποκλεισμός». Οι έννοιες της ανισότητας (inequality) και της ανισοτιμίας
(inequity) θεωρούνται συνώνυμες στην υγεία και η χρήση τους είναι εναλλακτική. Τα
τελευταία χρόνια όμως καταγράφεται προσπάθεια διάκρισης και αποσαφήνισης των
δύο αυτών εννοιών. Η «ανισότητα στην υγεία», χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τις
διαφορές και τις αποκλίσεις στο επίπεδο της υγείας μεταξύ ατόμων και ομάδων, δηλαδή έχει εμπειρική διάσταση και συνιστά έναν περιγραφικό όρο αποτύπωσης μιας
υφιστάμενης κατάστασης, εκφρασμένης σε μετρήσιμα μεγέθη. Ενώ, η «ανισοτιμία στην
υγεία», αναφέρεται στις ανισότητες που θεωρούνται αθέμιτες και άδικες. Επομένως,
πρόκειται για μία κανονιστική έννοια που αφορά στην αξιολογική και αξιακή τοποθέτηση με βάση τις θεωρίες που υιοθετεί κάποιος για τα ζητήματα διανομής και κοινωνικής
δικαιοσύνης, αρχών οργάνωσης της κοινωνίας και ερμηνείας της ύπαρξης ανισοτήτων
στην υγεία (Braveman and Gruskin, 2003)24.
Oι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία είναι άδικες και ανισότιμες στο βαθμό που προκύπτουν από μία άδικη κοινωνική δομή, η οποία επιβάλλει θυσίες στους λιγότερο ευημερούντες προς όφελος αυτών που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση (Daniels et al., 2004)25.
Έτσι, οι ανισότητες στην υγεία συνιστούν ανισότητες σε σχέση με τις δυνατότητες που
έχουν τα άτομα να διατελέσουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες και, με αυτήν
την έννοια, αποτελούν άρνηση της ισότητας ευκαιριών (Anand, 2002)26.
Το σκεπτικό αυτό θέτει στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της κατοχύρωσης της υγείας ως ανθρώπινου δικαιώματος (Braveman and Gruskin, 2003)27. Επομένως, συντρέχουν ηθικοί και κοινωνικοί λόγοι στρατηγικών προώθησης της ισοτιμίας και δημιουργίας ίσων ευκαιριών στην υγεία ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή άμβλυνση των
υφιστάμενων διαφοροποιήσεων (Woodward and Kawachi, 2000)28.
Οι έρευνες οι οποίες επιχειρούν να εντοπίζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες
για την χρησιμοποίηση και την πρόσβαση του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας και οι
οποίοι έχουν την ευθύνη για την εμφάνιση ανισοτήτων, έχουν αναδείξει δύο σημαντικές κατηγορίες χαρακτηριστικών: τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των χρηστών και τα δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας.
Για παράδειγμα, το οποίο προέκυψε από μία τέτοια έρευνα, έχει βρεθεί ότι τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα και εκπαιδευτικό επίπεδο κάνουν συχνότερη χρήση των
γενικών γιατρών, εν αντιθέση με τα άτομα που έχουν μέσο ή υψηλό εισόδημα και εκπαιδευτικό επίπεδο που επισκέπτονται συχνότερα από ό,τι θα δικαιολογούσαν οι ανάγκες τους γιατρούς ειδικοτήτων και εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα επισκέψεων σε
οδοντίατρους (Van Doorslayer et al., 2004)29.
Από την άλλη, σε σημαντικούς τομείς επιστημονικού προβληματισμού έχουν αναδειχθεί το είδος και η έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, τα οργανωτικά πρότυπα των
προμηθευτών υγείας, το μέγεθος της κρατικής παρέμβασης, το είδος των παρεχόμενων
υπηρεσιών και η γεωγραφική κατανομή τους. Η ύπαρξη οργανωτικών φραγμών στην
πρόσβαση, που συνδέονται με υψηλό κόστος χρόνου και εκτεταμένες λίστες αναμονής,
περιορίζουν τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας για τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια και αυξάνουν τις πιθανότητες αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης (Jofre-Bonet, 2000)30.
Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης βελτιώνει την προσβασιμότητα και τη συνέχεια της φροντίδας, συμβάλλοντας στη μείωση
της αντίστροφης σχέσης που υπάρχει μεταξύ εισοδηματικής ανισότητας και αυτοαξιολόγησης του επιπέδου υγείας (Shi et al., 2002)31. Επιπλέον, η άνιση γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών και οι δυσκολίες μεταφοράς σε αυτές αποτελούν σημαντικούς
περιορισμούς στην πρόσβαση ομάδων του πληθυσμού (Goins et al., 2005)32.
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Παράλληλα προσεγγίζοντας την υγεία από την πλευρά της φτώχειας, η υψηλότερη
ανάπτυξη που συνοδεύεται από ισότιμη κατανομή του εισοδήματος συμβαδίζει με χαμηλότερη φτώχεια και καλύτερο επίπεδο υγείας (Falkingham, 2005)33.
Βέβαια η μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας δεν επιτυγχάνεται μόνο
μέσω της ταχείας οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά είναι δυνατή και σε περιβάλλον με
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι δίνεται προτεραιότητα
στην εφαρμογή ενός προγράμματος καθοδηγούμενης και επιδέξιας κοινωνικής υποστήριξης (Sen, 2006)34.
Εν ολίγοις οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και βελτίωση του επιπέδου υγείας συνιστούν τα τρία κομβικά σημεία ενός ανατροφοδοτούμενου κύκλου. Η ανάπτυξη,
με την προϋπόθεση της διάθεσης των πρόσθετων πόρων με τρόπο κοινωνικά παραγωγικό, συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην επίτευξη καλύτερης υγείας,
ενώ, ταυτόχρονα, προαπαιτούμενο αποτελεί η υγεία για την οικονομική ανάπτυξη και
τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης (Phillips and Verhasselt, 1994)35.
Αυτό άλλωστε είναι και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν και οι τρείς σημαντικές
εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank, 1993), του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (WHO, 2001)36 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Suhrcke et al., 2005)37, σύμφωνα
με τις οποίες η καλή υγεία συμβάλλει στην επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας
και προσφοράς εργασίας και εξασφαλίζει τις πνευματικές και σωματικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων στο σύστημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης
δεξιοτήτων. Ακόμη, η πτώση της νοσηρότητας μειώνει το άμεσο και έμμεσο κόστος
αντιμετώπισης των ασθενειών και απελευθερώνει πόρους, οι οποίοι μπορούν να διοχετευθούν προς άλλους παραγωγικούς κλάδους. Επιπροσθέτως, αυξάνει τα εισοδήματα
και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο,
ενώ και τα ίδια τα συστήματα υγείας αποτελούν σημαντικό τμήμα του τομέα παροχής
υπηρεσιών, αφού απασχολείται μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού (WHO and
Regional Office for Europe, 2001)38.
Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν, την αναγκαιότητα να εντάξουν όλα τα κράτη την
υγεία στις επενδυτικές τους προτεραιότητες, όσον αφορά την πλευρά της οικονομικής
αναπτυξιακής διάστασης. Η ίδια η αναγκαιότητα όμως προκύπτει και από την άποψη
της επίτευξης του στόχου της κοινωνικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας (Phipps, 2003)39.
Οι φτωχοί στερούνται ευκαιριών και δυνατοτήτων υλοποίησης του δυναμικού τους
και υφίστανται σημαντική επιβάρυνση της υγείας τους , καθώς από μελέτες προκύπτει
ότι η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας είναι συνδεδεμένη με μία σειρά αρνητικών καταστάσεων, π.χ. χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης, υψηλή βρεφική, παιδική και μητρική
θνησιμότητα, περισσότερες πιθανότητες προσβολής από μεταδοτικά νοσήματα όπως
φυματίωση και AIDS, μεγαλύτερη κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, καθώς και υψηλότερη επίπτωση των μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, εμφάνιση ψυχικών νόσων, κατάθλιψης, αυτοκτονιών, αντικοινωνικής
και βίαιης συμπεριφοράς και μεγαλύτερη έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, π.χ.
η μόλυνση του αέρα ή των υδάτων (Blakely et al., 2005)40.
Αντίστροφα όμως και η εμφάνιση μιας σοβαρής ασθένειας είναι πολύ πιθανό να επιφέρει σημαντική μείωση του οικογενειακού εισοδήματος από την απώλεια εσόδων λόγω
αδυναμίας εργασίας. Και επιπλέον, η άσχημη υγεία συνδέεται συχνά και με την επιβάρυνση του νοικοκυριού για δαπάνες περίθαλψης (Dodd and Munck, 2002)41. Απόρροια
επομένως ενός κακού σχεδιασμού του συστήματος χρηματοδότησης και της παροχής
υπηρεσιών υγείας ο οποίος δεν εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και την κατανομή του
βάρους σύμφωνα με τη δυνατότητα πληρωμής του καθενός, είναι η οδήγηση σε υπερχρέωση και συνθήκες διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχειας (Ziglio et al., 2003)42.
Με αυτόν τον τρόπο, οι φτωχές ομάδες του πληθυσμού εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο
κύκλο όπου η φτώχεια τροφοδοτεί την κακή υγεία και αυτή με τη σειρά της συντελεί
στη διατήρηση της φτώχειας (Claeson et al., 2002)43.
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Για να καθοριστεί το όριο της φτώχειας, δηλαδή με ποιο κριτήριο είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι ομάδες του πληθυσμού που εκλαμβάνονται ως φτωχές, έχουν υιοθετηθεί δύο κύριες προσεγγίσεις:της απόλυτης και της σχετικής φτώχειας (Falkingham and
Namazie, 2002)44. Ο ορισμός της απόλυτης φτώχειας υποθέτει ότι είναι δυνατό να καθοριστεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης με βάση τις ανάγκες για διατροφή, ένδυση και
στέγαση , η ικανοποίηση των οποίων εξασφαλίζει τα απολύτως απαραίτητα για τη βιολογική διατήρηση της φυσικής υπόστασης του ατόμου ή των μελών ενός νοικοκυριού.
Η ανεπάρκεια εισοδήματος σε βαθμό που να δυσχεραίνει την απόκτηση αγαθών που
ικανοποιούν τις παραπάνω ανάγκες τοποθετεί το άτομο ή το νοικοκυριό σε κατάσταση
φτώχειας. Από τη στιγμή που καθοριστούν τα αναγκαία αγαθά για τη διατήρηση της φυσικής δύναμης, τότε εμφανίζεται το πρόβλημα του προσδιορισμού της ποσότητας και
της ποιότητας που απαιτούνται από κάθε είδος, εμφανής δυσκολία, εάν κάποιος προσπαθήσει να υπολογίσει το ελάχιστο εισόδημα το οποίο είναι σε θέση να εξασφαλίσει συνθήκες υγιεινής διαβίωσης (Morris et al., 2000)45. Ανεξάρτητα ωστόσο από το συγκεκριμένο
πρόβλημα, η «υπόθεση του απόλυτου εισοδήματος» υποστηρίζει ότι το επίπεδο υγείας
βελτιώνεται με την αύξηση του εισοδήματος, αν και η βελτίωση αυτή ακολουθεί φθίνοντα ρυθμό όταν το εισόδημα ξεπεράσει κάποιο όριο (Pritchett and Summers, 1996)46.
Η προσέγγιση της σχετικής φτώχειας, την ορίζει ως την ανεπάρκεια πόρων, η οποία
αποκλείει το άτομο ή ένα νοικοκυριό απο τη συμμετοχή τους στο γενικό αποδεκτό
επίπεδο διαβίωσης, τον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες της κοινωνίας της οποίας
αποτελούν μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ανάγκες δεν προσδιορίζονται με βάση
τις βιολογικές επιταγές, αλλά τις πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες. Προκειμένου
να καθοριστεί το όριο της φτώχειας, ακολουθούνται δύο τεχνικές (Falkingham and
Namazie, 2002)47: η πρώτη είναι ο υπολογισμός του εισοδήματος που χρειάζεται κάποιος για να εξασφαλίσει έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής, σύμφωνα με τα δεδομένα κοινωνικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, υιοθετεί ως όριο της φτώχειας
το 60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος. Και η δεύτερη τεχνική αφορά στη διαβάθμιση του πληθυσμού κατά μέγεθος εισοδήματος και στην επιλογή ενός χαμηλότερου
εισοδηματικά ποσοστού του πληθυσμού όπως το 10% ή το 20%, το οποίο θεωρείται οτι
βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας εν συγκρίσει με τον υπόλοιπο πληθυσμό (European
Commission, 2004)48.
Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώνονται παραπάνω, η σχέση φτώχειας και υγείας, τόσο
από την πλευρά της απόλυτης προσέγγισης όσο και από αυτή τη σχετικής, προσεγγίζεται με βάση οικονομικούς όρους, όπως το εισόδημα. Mελετητές όπως ο Amartya Sen
όμως, έχουν αμφισβητήσει αυτή τη θεώρηση και η θέση του η οποία υποστηρίζει, ότι η
φτώχεια γίνεται καλύτερα κατανοητή εάν συνδεθεί με την ανεπάρκεια των δυνατοτήτων που έχουν τα άτομα να επιτελέσουν τους λειτουργικούς τους σκοπούς στο πλαίσιο
μιας κοινωνίας (Sen, 2004)49, πλησιάζει σε σημαντικό βαθμό τις σύγχρονες αναλύσεις
σχετικά με την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού (Burchardt et al., 2002)50. O κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί μεν μία κατάσταση, αλλά συνιστά και μία πολυδιάστατη
δυναμική διαδικασία παρεμπόδισης του ατόμου από τη συμμετοχή του στα κοινωνικά
αγαθά και εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι, όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η
υγεία, η λήψη αποφάσεων, τα πολιτικά δρώμενα κ.λπ. , το οδηγεί κατά συνέπεια στην
παγίδευση σε συνθήκες από τις οποίες το άτομο δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί από
μόνο του (Byrne, 2005)51.
Διαφορετικά, ο κοινωνικός αποκλεισμός γίνεται κατανοητός ως συσσωρευμένη επίδραση διαδικασιών, που λαμβάνουν χώρα στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής
και της κοινωνίας και οι οποίες βαθμιαία τοποθετούν άτομα, ομάδες κοινότητες και περιοχές σε μειονεκτική θέση αναφορικά με τα κέντρα εξουσίας, τους πόρους και τις επικρατούσες αξίες (Estivill, 2003)52. Στο πλαίσιο αυτό ο κοινωνικός αποκλεισμός εκφράζεται μέσα από την αδυναμία συμμετοχής: στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών,
στην παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας, στην πολιτική διαδικασία λήψης
αποφάσεων, στις σχέσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης και στην ενσωμάτωση στα κοινωνικά δίκτυα της οικογένειας, των φίλων και της κοινότητας (Burchardt et al., 2002).
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Οι ανισότητες στην υγεία, που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των
κοινωνικοοικονομικών ομάδων του πληθυσμού, στη συντριπτική τους πλειονότητα
αποτελούν μορφές «ανισοτιμίας», οι οποίες θα πρέπει να επιδιορθωθούν. Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης με σκοπό να περιοριστούν οι ανισοτιμίες στην υγεία θα πρέπει
να είναι διατομεακές και να μην προσανατολίζονται αποκλειστικά στον παραδοσιακό
τομέα των ιατρικών υπηρεσιών. Η υγεία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων, γενετικής προδιάθεσης ή του βαθμού πρόσβασης στο σύστημα υγείας, αλλά
πολύ περισσότερο, των σωρευτικών επιδράσεων που ασκούν οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στη διάρκεια ζωής του ατόμου. Αυτό
σημαίνει ότι η έμφαση σήμερα θα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην αναδιοργάνωση των
υγειονομικών υπηρεσιών, αλλά και σε στρατηγικές και παρεμβάσεις που να αναγνωρίζουν το πολυδιάστατο των προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, δίνοντας άμεση προτεραιότητα σε πολιτικές ενδυνάμωσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων και των
ευκαιριών ζωής μέσα από την εξασφάλιση πρόσβασης στην εκπαίδευση, την αγορά
εργασίας, το επαρκές εισόδημα, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, τις αξιοπρεπείς
συνθήκες στέγασης και γενικότερα τη συμμετοχή στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι
(Dahjgren, Whitehead, 1992, WHO, Task Force on Research Priorities in Health and WHO
Equity Team, 2005)53.
Η κατανομή του εισοδήματος παίζει ρόλο στο επίπεδο υγείας ενός πληθυσμού, ενώ η
επιδίωξη της οικονομικής μεγέθυνσης δεν επαρκεί από μόνη της για την εξασφάλιση
της κοινωνικής ευημερίας. Η γενικότερη αύξηση του εισοδήματος σε μια κοινωνία θα
βελτιώσει βέβαια την κατάσταση υγείας και των φτωχών, αλλά όχι στο βαθμό που θα το
κάνει η δίκαιη κατανομή του πρόσθετου παραγόμενου προϊόντος.
Η επιστημονική έρευνα παρέχει πλέον επαρκείς αποδείξεις για τη συσχέτιση της κοινωνικής δομής και των κοινωνικών σχέσεων με το επίπεδο υγείας σε όλες τις χώρες και
όλους τους τύπους κοινωνιών. Η σχέση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις διαφορές μεταξύ ενός ανώτερου και ενός κατώτερου στρώματος του πληθυσμού, αλλά εκτείνεται
σε όλο το κοινωνικό φάσμα, ακολουθώντας την κοινωνική κλιμάκωση. Όπως επισημαίνει η B. Starfield (Starfield, 2004)54, η μελλοντική πρόκληση έγκειται στη διαμόρφωση
συναίνεσης ότι οι διαφορές αυτές είναι μη αναγκαίες και μη αποδεκτές, καθώς και στην
ανάπτυξη κατάλληλων, ολοκληρωμένων στρατηγικών καταπολέμησής τους.

1.5.3 Πρόσβαση στην Εκπαίδευση - Εμπόδια
Η εκπαίδευση είναι σημαντικός κοινωνικός θεσμός, αναπόσπαστο μέρος μιας κοινωνίας και άρρηκτα συνδεδεμένος με άλλους κοινωνικούς θεσμούς.
Σύμφωνα με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση επιτελεί δύο λειτουργίες, σημαντικές για τη διατήρηση της κοινωνικής συνέχειας: την κοινωνικοποίηση και
την επιλογή.
Οι λειτουργίες αυτές έχουν ως συνέπεια να συμβάλλει η εκπαίδευση στη διατήρηση
της κοινωνίας, γεγονός που αξιολογείται θετικά, αλλά με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται και οι κοινωνικές ανισότητες, πράγμα που αξιολογείται λιγότερο θετικά.
Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες διεθνώς και ιδιαίτερα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση συμβάλλει
στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων με διάφορους τρόπους, που έχουν ως βάση αυτές
τις δύο λειτουργίες.
Το πρόβλημα έγκειται στο ότι, όπως υποστηρίζουν πολλοί επιστήμονες, η εκπαίδευση δεν δίνει ουσιαστικά τις ίδιες ευκαιρίες και δεν είναι ένας ουδέτερος θεσμός, αλλά
διαμεσολαβεί και μεροληπτεί υπέρ ορισμένων μαθητών, που ανήκουν σε προνομιούχες κοινωνικές τάξεις. Επομένως, όπως δείχνουν και οι έρευνες, η κοινωνική θέση προέλευσης των μαθητών δεν διαφέρει σημαντικά από την κοινωνική θέση στην οποία
καταλήγουν ως ενήλικοι (Τσομπάνογλου, Οικονόμου, 2005)55. Φαίνεται, δηλαδή, πως
είναι περιορισμένη η δυνατότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να λειτουργήσει ως
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY
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ένας «εξισωτικός» θεσμός, που μειώνει ή εξαλείφει τις κοινωνικές «διαφορές» και διευκολύνει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα.
Θεωρείται, λοιπόν, ότι η εκπαίδευση συμβάλλει άμεσα στην αναπαραγωγή της υφιστάμενης κοινωνίας, όταν αποκλείει κοινωνικές ομάδες ή στρώματα από την πρόσβαση στο σχολείο ή προβάλλει εμπόδια στη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση συμβάλλει έμμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό, αναπαράγοντας τις
κοινωνικές ανισότητες μέσα από τις γνώσεις, τη μόρφωση και τους διαβαθμισμένους
τίτλους σπουδών που παρέχει.
Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν αναμφίβολα
ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων, με βάση
την κοινωνική προέλευση, το φύλο, την εθνικότητα και το θρήσκευμα.
Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων από την εκπαίδευση. Οι σχετικές μελέτες για τον αποκλεισμό περιγράφουν θεσμικές ρυθμίσεις και συνθήκες, που αφορούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση
και τις δυνατότητες που προσφέρει ο θεσμός για επιτυχή σχολική φοίτηση («καριέρα»),
από τη στοιχειώδη μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση. Ο αποκλεισμός αφορά, πιο συγκεκριμένα τις ακόλουθες κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά και πρακτικές των φορέων της
εκπαίδευσης:
1. Απαγόρευση ή περιορισμός της δυνατότητας πρόσβασης
2. Άρνηση εγγραφής
3. Έλλειψη παροχής εκπαίδευσης σε ικανοποιητικό βαθμό
4. Έλλειψη διαδοχικής εκπαίδευσης
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Αναλυτικότερα η απαγόρευση πρόσβασης αναφέρεται στην ιστορία του εκπαιδευτικού
συστήματος, αλλά και σε σύγχρονες πρακτικές. Ως παράδειγμα, αναφέρεται η διάσταση
του φύλου, δεδομένου ότι, όπως αναφέραμε η είσοδος των κοριτσιών στα πανεπιστήμια
επιτράπηκε στα τέλη του 19ου αιώνα (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1994)56. Μια πιο σύγχρονη
πλευρά αφορά την ποσόστωση με βάση το φύλο σε στρατιωτικές ή συναφείς ακαδημίες,
που περιορίζει την πρόσβαση των κοριτσιών στη φοίτηση. Οι ποσοστώσεις αυτές, εντωμεταξύ, καταργούνται βάση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2005,
επειδή αντιβαίνουν την αρχή της ισότητας. Η τελευταία ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ο βαθμός δέκα είναι η βάση επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ερμηνεύεται από τους εκπαιδευτικούς ως μέτρο
που αποκλείει χιλιάδες υποψηφίους από τη φοίτηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στην περίπτωση άρνησης εγγραφής παρατηρείται ότι ορισμένες Διευθύνσεις Σχολείων αρνούνται να εγγράψουν παιδιά μέλη ορισμένων κοινωνικών ομάδων, όπως τα
παιδιά των Ρομά και τα παιδιά των μεταναστών (Βεργίδης 1999, Μαυρομάτης, Τσιτσελίκης, 2004)57. Οι διευθύνσεις των σχολείων επικαλούνται τυπικούς λόγους για να δικαιολογήσουν την άρνηση τους, αν λείπει για παράδειγμα το πιστοποιητικό υγείας( στην
περίπτωση Ρομά), το πιστοποιητικό γέννησης (στην περίπτωση μεταναστών από μακρινές χώρες), ή μια νόμιμη άδεια παραμονής (Μαυρομάτης, Τσιτσελίκης, 2004). Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τη μόρφωση, μεγάλες κατηγορίες παιδιών. Η
παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας απέτρεψε ορισμένες πρακτικές, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα παιδιά των μεταναστών, των οποίων οι γονείς δεν έχουν άδεια παραμονής
αυτή έχει λήξει. Η πρόσβαση στη μόρφωση θεωρήθηκε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα
το οποίο ισχύει για όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα ασχέτως καταγωγής.
Η έλλειψη παροχής εκπαίδευσης σε ικανοποιητικό βαθμό αφορά κατηγορίες παιδιών
που προέρχονται από «μειονότητες» ή «μειονοτικές» ομάδες, παιδιά με ειδικές ανάγκες,
παιδιά μεταναστών και ανήλικους παραβάτες, που εκτίουν ποινή εγκλεισμού σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται ότι ενώ υπάρχει
κανονιστική ρύθμιση για τη λειτουργία αντίστοιχων σχολείων, αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις βαθμίδες ή δεν καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών. Τα παιδιά «μειονοτήτων»,
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όπως είναι η μουσουλμανική, φοιτούν σε σχολεία όπου διδάσκεται η γλώσσα τους, αλλά
η ελλιπής γνώση της ελληνικής τους εμποδίζει να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ελληνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τρέσσου, 1998)58.
Σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από την κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες(
ΑΜΕΑ) υπολογίζεται ότι τα 19.000 περίπου (από τα 200.000 σύνολο) φοιτούν σε σχολεία κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης( Σκορδίλης, 2005)59. Η προβληματική που
έχει διατυπωθεί δημόσια αφορά την έλλειψη σχετικού προγραμματισμού και πολιτικής
από μέρους της πολιτείας. Διαπιστώνεται, επίσης, το αίτημα να εφαρμοστεί κοινωνική
πολιτική που να προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην
κοινωνική ζωή, με την εξασφάλιση της κατάρτισης τους και την παροχή δυνατότητας
εξάσκησης ενός επαγγέλματος( Κασσωτάκης et al., 2005)60.
Η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (το 1996) επιπλέον, αφορά την κάλυψη αναγκών για μόρφωση των παιδιών που προέρχονται από ομάδες «παλιννοστούντων ή μεταναστών» με σκοπό να καλυφθούν ορισμένα από τα παιδαγωγικά προβλήματα που ανέκυψαν. Η έννοια του αποκλεισμού χρησιμοποιείται επίσης ως εξής: τα
παιδιά δεν χαίρουν της παρεχόμενης εκπαίδευσης(μόρφωσης και γνώσης), λόγω του
ότι δεν υπάρχουν μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα. Η ίδρυση αυτών των σχολείων,
τα οποία μέχρι πρόσφατα, αριθμούσαν 26 σε όλη την επικράτεια αξιολογείται θετικά,
ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται η ανάγκη για επέκταση και καλύτερη οργάνωση τους.
Τα παιδιά που εκτίουν ποινή εγκλεισμού σε σωφρονιστικά καταστήματα αποτελούν
ιδιαίτερη κατηγορία που μορφώνεται με εμπόδια και ελλείψεις υποδομής και διδακτικού προσωπικού. Τελευταία προωθείται το μέτρο μείωσης της ποινής μέσω της φοίτησης, δηλαδή «μια μέρα σχολείο ισοδυναμεί με δυο μέρες ποινής» και έχει σκοπό να
στρέψει τους ανήλικους παραβάτες προς την εκπαίδευση.
Σε αυτή την κατηγορία αποκλεισμού χρειάζεται να αναφερθούμε και στη γεωγραφική
εμβέλεια πολλών σχολείων τεχνικό – επαγγελματικής εκπαίδευσης, η προσβασιμότητα
των οποίων προωθείται με δωρεάν δυνατότητα μετακίνησης ή δωρεάν παραμονής μαθητών από άλλες περιοχές σε μαθητικές εστίες (Καραντινός et al., 1992)61
Στις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφονται η απουσία φοίτησης, η
διαρροή μαθητικού πληθυσμού και η εγκατάλειψη του σχολείου (Τσιάκαλος, 1999). Τα
παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, δηλαδή πριν τελειώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, προέρχονται επίσης κατά κύριο λόγο από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, των οποίων η σχολική επίδοση δεν είναι καλή και υπολογίζονται
σε αρκετές χιλιάδες (Κάτσικας, 1994)62.
Οι ερευνητικές τάσεις που κυριαρχούν στη σχέση εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και
αποκλεισμού είναι δύο: η μια αφορά τη σχέση φτώχειας και εκπαίδευσης και η δεύτερη
τη σχέση ανεργίας και εκπαιδευτικών διαπιστευτηρίων(ή τίτλων σπουδών).
Οι κοινωνικές έρευνες και το φαινόμενο της φτώχειας μελέτησαν και ποσοτικά τη σχέση εκπαίδευσης και επιπέδου «ανέχειας».
Έτσι παρατηρείται ότι μια μεγάλη πλειονότητα όσων κατηγοριοποιούνται ως φτωχοί
διακρίνεται από χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και στερείται τίτλων σπουδών ακόμα και
από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο κοινωνικός αποκλεισμός εξηγείται μέσω της σύνδεσης του φαινομένου της φτώχειας ή της κοινωνικής και οικονομικής ανέχειας με την
εκπαιδευτική «αποστέρηση».
Για παράδειγμα, η έλλειψη τίτλου σπουδών συνεπάγεται την αδυναμία παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης που οργανώνει ο ΟΑΕΔ γιατί η εγγραφή προϋποθέτει απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου. Η εκπαιδευτική «αποστέρηση» δηλώνει έτσι
και τη μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης στην επίσημη αγορά εργασίας, που συνδέεται
τελικά με το επίπεδο εισοδήματος που μπορεί κανείς να αποκτήσει (Καράγιωργας et al.,
1999, Καραντινός et al., 1992, Σιάνου – Κύργου, 2001, Χρυσάκης, 2005)63.
Εν κατακλείδι από έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες και στην κοινωνιολογία, είναι
γνωστό ότι υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στη φτώχεια και το χαμηλό επίπεδο εκΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY
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παίδευσης (Καράγιωργας et al., 1999, Καραντινός et al., 1992). Αυτό το συμπέρασμα
αντίθετα, διαφοροποιείται σχετικά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο δείγμα «φτωχοί»
υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό που κατείχαν υψηλή μόρφωση. Φαίνεται λοιπόν ότι η
υψηλή μόρφωση δεν οδηγεί αξιωματικά στη μείωση της φτώχειας και γι’ αυτό χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες .
Σε σχέση με τη δεύτερη ερευνητική τάση, δηλαδή τη σχέση ανεργίας και εκπαίδευσης,
σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μνεία για τις σχέση της εκπαίδευσης με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού με την εξέταση ιδιαίτερα της περίπτωσης της ανεργίας και του εκπαιδευτικού προφίλ των ανέργων (Τσομπάνογλου, Οικονόμου, 2005)
Οι ποσοτικές ενδείξεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των ανέργων χαρακτηρίζεται από
χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης. Η κοινωνική πολιτική που
προτείνεται και τα συγκεκριμένα μέτρα που υιοθετούνται επικεντρώνονται σε προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης για τη δημιουργία « ευέλικτου» εργατικού δυναμικού, που να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Παρ’ όλη την κριτική που έχει ασκηθεί (Σιάνου – Κύργου, 2001, Μηλιός, 1994)64, η συλλογιστική αυτών των μέτρων είναι η εξής: να παρέχονται ίσες δυνατότητες πρόσβασης
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ανεξάρτητα από κοινωνική καταγωγή και προέλευση, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας,
ώστε από τη μια τα άτομα να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα και από την άλλη να βελτιώσουν πιθανώς και την κοινωνική τους θέση. Η συλλογιστική αυτή συνδέει την εργασία
με τη συμμετοχή και την ενσωμάτωση στην κοινωνική ζωή, με σκοπό τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής (Αλεξιάδου, 2005, Τσομπάνογλου et al., 2005)65.

1.5.4 Πρόσβαση στην Εργασία - Εμπόδια
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Σιάνου – Κύργου Ε. (2001), «Φτώχεια, αγορά εργασίας και εκπαίδευση», στο: Πάκος Θ. (επιμ.), Διεθνές
Συνέδριο «Κοινωνία των 2/3». Διαστάσεις του σύγχρονου κοινωνικού
προβλήματος, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
65
Αλεξιάδου Ν. (2005), «Κοινωνικός
αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο:
Τσομπάνογλου Γ., Κορρές Γ., Γιαννοπούλου Ι. (επιμ.) Κοινωνικός Αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης,
Παπαζήσης, Αθήνα.
66
Παπαϊωάννου Σ. (1997), «Μετά τα
Όρια της Ανάπτυξης τα Όρια της
Εργασίας», στο: Λαμπίρη-Δημάκη Ι.
(επιμ.), Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα, 1988-1996, σ.σ. 375-388,
Παπαζήσης, Αθήνα.
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Μια από τις βασικές παραμέτρους κοινωνικής ένταξης ή / και κοινωνικού αποκλεισμού
αποτελεί η θέση του ατόμου ως προς την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Αναφορικά
με αυτή τη διάσταση, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει κατά κύριο λόγο η ανεργία ως βασικός
παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού. Αν και έχει επισημανθεί η σχέση μεταξύ ανεργίας
και κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι πάντα άμεση, δεδομένου ότι επιδρούν και άλλοι παράγοντες στη σχέση αυτή, είναι γεγονός ότι η παράμετρος « εργασία» κατέχει κυρίαρχη
θέση. Αυτό γίνεται εμφανές και στην περίπτωση των πολιτικών για την κοινωνική ένταξη
ατόμων που προέρχονται από διάφορες κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες των οποίων οι
(επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας θεωρείται βασικό βήμα για την έξοδο τους από τον
συχνά «φαύλο κύκλο» του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική τους ενσωμάτωση ακόμα και αν η περιθωριακή σχέση των ομάδων αυτών ως προς την αγορά εργασίας
δεν αποτελεί τη βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού. Πέρα όμως από την ανεργία,
η οποία ανταποκρίνεται σε έναν ολικό αποκλεισμό του ατόμου, από την αγορά εργασίας,
για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν πρέπει να υποτιμόνται και οι συνέπειες
των επισφαλών μορφών απασχόλησης για την κοινωνικοοικονομική θέση ενός ατόμου και
κατ’ επέκταση για τον αποκλεισμό του ή μη από μια σειρά κοινωνικών σφαιρών.
Όποιες και αν είναι οι αξιολογήσεις που αφορούν στην εργασία, η μεγάλη σημασία
της εργασίας και της απασχόλησης, τόσο για την προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου,
όσο και για την ομαλή κοινωνική του ενσωμάτωση, αποτελεί κοινή παραδοχή.
Με άλλα λόγια, όλες οι διαφορετικές απόψεις αναφορικά με το ρόλο της εργασίας: «...
εργασία για την εξασφάλιση της ύπαρξης, εργασία για τη συσσώρευση πλούτου, εργασία για την κατάκτηση της γνώσης, εργασία για την ανάπτυξη και ψυχική ισορροπία της προσωπικότητας, εργασία για νοηματοδότηση της ύπαρξης και για ανθρώπινη
ολοκλήρωση, εργασία ως καταναγκασμός «βασίλειο της αναγκαιότητας», εργασία ως
πηγή αλλοτρίωσης κλπ» (Παπαϊωάννου, 1997)66, απλώς καταλήγουν στο να τονίσουν
την κεντρικότητά της.
Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία καθίσταται βασική προϋπόθεση της προσωπικής και κοινωνικής προόδου, γοήτρου και αυτοεκπλήρωσης. Όπως επισημαίνει και ο Ου. Μπεκ
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στο πλαίσιο των συζητήσεων του με τον J.Willms: «....η αγορά εργασίας κατανέμει ουσιαστικές ευκαιρίες ζωής, που διακλαδώνονται σε όλη την κοινωνία. Η εργασία δεν
είναι απλώς εργασία. Η εργασία είναι κάτι που μας ενσωματώνει στην κοινωνία. Μας
δίνει μια επαγγελματική θέση και μια ταξική θέση. Καθορίζει μεγάλο μέρος των καταναλωτικών επιλογών μας: Πως ντυνόμαστε, τι τρώμε, πως ενεργούμε, τι ψηφίζουμε. Οι
δουλειές μας και τα επαγγέλματα μας καθορίζουν τις δυνατότητές μας για ασφάλεια
και συμμετοχή ή την έλλειψή τους. Το πως ζούμε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι
κάνουμε για να κερδίσουμε τα προς το ζην» (Μπεκ, 2005)67.
Αναφορικά με τους δείκτες ή παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού, είναι κοινά αποδεκτό ότι η θέση ενός ατόμου ως προς την αγορά εργασίας αποτελεί βασική παράμετρο κοινωνικής ένταξης ή, αντιθέτως κοινωνικού αποκλεισμού. Συνήθως η ανεργία, και
ειδικά αν αυτή είναι μακροχρόνια, θεωρείται ως ένας από τους κατ’ εξοχήν παράγοντες
κοινωνικού αποκλεισμού. Βεβαίως η σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι άμεση και από
μόνη της η ανεργία δεν ταξινομεί ένα άτομο στην κατηγορία των κοινωνικά αποκλεισμένων. (Ευστράτογλου, Μακρυγιάννη, 2005)68, αλλά: «Επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως η διάρκεια και η συχνότητα της ανεργίας στη ζωή των ατόμων, τα
χαρακτηριστικά του νοικοκυριού στο οποίο ζει ο άνεργος και η θέση του σε αυτό, το
σύστημα κοινωνικής προστασίας, οι μορφές οικογενειακής και κοινοτικής αλληλεγγύης, οι κοινωνικές στάσεις απέναντι στους ανέργους, η οργάνωση και η συμμετοχή των
τελευταίων στην υπεράσπιση των συμφερόντων» (Καραμεσίνη, 2004)69
Η συσχέτιση όμως ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού διευκολύνεται εάν επικεντρωθούμε στις συνέπειες της πρώτης. Αυτές μπορούν να διακριθούν σε οικονομικέςυλικές, ψυχολογικές και κοινωνικές. Η συνύπαρξη ή μη αυτών των συνεπειών ή η κυριαρχία κάποιας εξ’ αυτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι οικονομικές και υλικές
συνέπειες της ανεργίας συνδέονται κατά κύριο λόγο με την απώλεια εισοδήματος για
μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το μέγεθος και η βαρύτητα των οικονομικών ή υλικών στερήσεων τις οποίες συνεπάγεται η ανεργία, καθώς και το εάν αυτή
συνδέεται με καταστάσεις φτώχειας εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων: τη διάρκεια
της ανεργίας, τη θέση του ανέργου στο νοικοκυριό, τα πιθανά λοιπά εισοδήματα ή τους
λοιπούς οικονομικούς και υλικούς πόρους που έχει στη διάθεση του ο άνεργος ή η
οικογένεια του και την επίσημη κρατική – οικονομική ή μη – στήριξη που λαμβάνει
(επίδομα ανεργίας ή άλλα επιδόματα) κλπ. (Καραμεσίνη,2004).
Πέρα από τις υλικές στερήσεις και την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, την οποία
συχνά συνεπάγεται η ανεργία, δεν πρέπει να αγνοούνται και οι ψυχοσωματικές συνέπειες: « Ο άνεργος επηρεάζεται στον πιο ευαίσθητο πυρήνα της προσωπικής του υπόστασης:Στην αίσθηση της ατομικής του επάρκειας και αυτοπεποίθησης. Έτσι διαισθανόμενος ότι είναι ανήμπορος να επηρεάσει το περιβάλλον του, έχει ως άμεση συνέπεια
την παραίτηση, τη φυγή, τη ματαίωση και την παθητικοποίηση» (Λεχουρίτης, Κατσορίδας, 2002)70. Πέραν τούτου, ο άνεργος πιθανά να χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες και τον πιθανό στιγματισμό που επιφέρουν η επαφή του και οι συναλλαγές του με
τις κοινωνικές υπηρεσίες (Paugam, 2000)71.
Εμπειρικές έρευνες διαπιστώνουν την εμφάνιση ενός νέου, «ανύπαρκτου» για τα συστήματα πρόνοιας, μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για τους μετανάστες που εγκλωβίζονται στις εργασίες χαμηλού κύρους.
Η άτυπη αυτή εργασία είναι εκείνη που δημιουργεί τεράστια εμπόδια πρόσβασης
των μεταναστών στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας (ασφάλιση, υπηρεσίες υγείας). Η έρευνα των Ψημμένου και Σκαμνάκη (2008) σε Αλβανίδες και Ουκρανές οικιακές
εργάτριες διαπιστώνει πως η ανασφάλιστη εργασία αποτελεί συστατικό στοιχείο της
οικονομικής ένταξης των μεταναστριών στην άτυπη εργασία και συγκεκριμένα στην
ιδιωτική φροντίδα και καθαριότητα. Η απαγορευμένη περιοχή της ασφάλισης για τις
μη έχουσες χαρτιά ατομικής άδειας παραμονής και εργασίας οδηγεί τις γυναίκες αυτές
στην παραοικονομία και στην ανάπτυξη κινήτρων ατομικής επιβίωσης και ανάπτυξης
«εναλλακτικών» σεναρίων ασφάλισης, μέσα από την υιοθέτηση κανόνων και προτύπων αναλόγων των αναγκών της άτυπης αγοράς εργασίας.
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Η έρευνα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (2008) για την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες διαπιστώνει πως οι τελευταίες προσπάθειες της πολιτείας για την νομιμοποίηση της διαμονής
και εργασίας μεγάλου αριθμού μεταναστών δεν κατάφεραν να φέρουν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Η Ελληνική πολιτεία διατηρεί εμπόδια θεσμικής φύσης τα οποία ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την δυσκολία εκπλήρωσης της βασικής προϋπόθεσης για
την κοινωνική ένταξη των μεταναστών-το επίσημο καθεστώς διαμονής και εργασίας. Τα
εμπόδια αυτά οδηγούν τους μετανάστες στον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.
Το ζήτημα της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αποτελεί καίριο στοιχείο πρόσβασης
στην κοινωνία υποδοχής. Η άγνοια της γλώσσας βιώθηκε για τον μεταναστευτικό πληθυσμό ως ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο στην αναζήτηση και διατήρηση θέσης εργασίας,
ως ένας ουσιαστικός παράγοντας εκμετάλλευσης, ως βασική αιτία απομόνωσης. Η διάρκεια παραμονής αλλά και η επιθυμία ένταξης είναι καίριοι παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. (Μυλωνάς Κ., 2009)
Η σύντομη επισκόπηση των σύγχρονων πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας και
επανένταξης των ανέργων φέρνει στο προσκήνιο τα πολλαπλά προβλήματα που εγείρει μια θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας με όρους ένταξης και αποκλεισμού,
κοινωνικά αποκλεισμένων ή εντεταγμένων. Ειδικότερα δυο είναι τα ζητήματα που
εγείρονται ως προς τη σχέση μεταξύ ανεργίας- επισφαλούς απασχόλησης και κοινωνικού αποκλεισμού: Το ένα ζήτημα τίθεται σχετικά με τη διχοτομημένη αντίληψη της
κοινωνίας, στην οποία παραπέμπει ο κοινωνικός αποκλεισμός, σύμφωνα με την οποία
θεωρητικά, έχουμε μια πλειονότητα εντεταγμένων και μια μειονότητα αποκλεισμένων.
Αυτό όμως που γίνεται όλο και πιο εμφανές στις ημέρες μας είναι μια δυσκολία διάκρισης μεταξύ των δυο κατηγοριών, δεδομένου ότι η θεωρούμενη ως «μειονότητα» των
ανέργων, επισφαλώς απασχολούμενων κλπ διογκώνεται, ενώ παράλληλα ο κίνδυνος
του αποκλεισμού αφορά όλο και περισσότερες ομάδες ατόμων. Ένα δεύτερο θέμα σχετίζεται με τις πολιτικές διαστάσεις της ανεργίας, στις οποίες παρατηρείται μια σημαντική αντίφαση: Αφ’ ενός, εκφράζεται σε επίπεδο δημοσίου και πολιτικού λόγου, μεριμνά
για τους κοινωνικά αποκλεισμένους ή εν δυνάμει κοινωνικά αποκλεισμένους ανέργους
και επισφαλώς απασχολούμενους και αφ’ ετέρου, βάζοντας τους την ταμπέλα των «μη
απασχολήσιμων», τείνουμε να ποινικοποιούμε την κατάστασή τους.

1.6 Γεωγραφική Πόλωση του Κοινωνικού Αποκλεισμού: Ο ρόλος
του Κέντρου της Αθήνας.

Lupton, R./Power, A, ‘Social Exclusion and Neighbourhoods’, σε J.
Hills (Ed) Understanding Social Exclusion, Oxford, Oxford University
Press, 2001
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Στην Ελλάδα, οι χωρικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού δεν έχουν ερευνηθεί εκτενώς. Οι Lupton και Power72 (2001)διαμόρφωσαν ένα ενδιαφέρον αναλυτικό
σχήμα με αντικείμενο τους παράγοντες που ευθύνονται για την γεωγραφική πόλωση
του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναλυτικότερα, οι εν λόγω παράγοντες αναφέρονται:
- στα εγγενή χαρακτηριστικά μιας περιοχής- γειτονιάς
- στις διαδικασίες οικιστικής ταξινόμησης (residential sorting) που έχουν σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των πλέον μη προνομιούχων στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές
- στην ανάπτυξη ενός φαύλου κύκλου με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συνθηκών
διαβίωσης.
Τα εγγενή χαρακτηριστικά μιας περιοχής αφορούν διαστάσεις, όπως η τοποθεσία, οι
μεταφορικές υποδομές, η στέγη και το τοπικό – περιφερειακό παραγωγικό σύστημα,
που διαφοροποιούνται πολλές φορές σημαντικά ακόμα και μεταξύ συνοικιών της ίδιας
αστικής περιοχής. Τα εγγενή χαρακτηριστικά έχουν άμεσες επιπτώσεις ως προς
την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε επίπεδο γειτονιάς. Ιδιαίτερα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και η απομόνωση αποτελούν άμεσες συνέπειες αρνητικών εγγενών
τοπικών χαρακτηριστικών, ενώ επιδρούν διαλυτικά στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
των κατοίκων.
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Ως οικιστική ταξινόμηση (residential sorting) ορίζεται η διαδικασία με την οποία οι
κάτοικοι μιας πόλης ιεραρχούν τις συνοικίες της. Οι λόγοι της επιλογής - ιεράρχησης
εντοπίζονται είτε στα εγγενή χαρακτηριστικά της περιοχής (κακή οικιστική κατάσταση, οικονομική ύφεση, κ.τ.λ.), είτε στις αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού, είτε σε
άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση της εγκληματικότητας. Οι επιπτώσεις των δύο παραπάνω χαρακτηριστικών επηρεάζουν με τη σειρά τους τις συνθήκες διαβίωσης στις
εν λόγω περιοχές με αποτέλεσμα να προκαλούνται να επίκτητα αρνητικά χαρακτηριστικά. (όπως αναφέρεται (Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, 2004)
Συνεπώς, παρόλο που το Κέντρο της Αθήνας αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με
άλλες, αγροτικές ή/και απομακρυσμένες περιοχές, όσον αφορά την πρόσβαση στην
υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία με την πρακτική έννοια του όρου, συγχρόνως
η οικιστική ταξινόμηση της περιοχής αλλά και τα επίκτητα χαρακτηριστικά της δημιουργούν μία σύνδεση προς διερεύνηση ανάμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό και το
κέντρο της Αθήνας.
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ΜΕΡΟΣ Β’- Έρευνα
Κεφάλαιο 2ο
2.1 Σχεδιασμός Έρευνας
Ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι συνέπειές του σε βασικούς τομείς της κοινωνικής
ζωής ενός ατόμου είναι ένα θέμα πολύπλοκο, που γεννάει πολλούς προβληματισμούς
και το οποίο για να μελετηθεί, θα πρέπει να το δούμε σε όλες τις εκφάνσεις του.
Η έρευνα είναι ένα εργαλείο το οποίο συμβάλλει στο να αποκτήσουμε μια πιο τεκμηριωμένη άποψη για το θέμα που θέλουμε να μελετήσουμε, δηλαδή στις δυσκολίες
στην πρόσβαση που αντιμετωπίζουν κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα του πληθυσμού,
στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της εργασίας.

2.1.1 Θέμα Έρευνας
«Η πρόσβαση των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν στο κέντρο της Αθήνας, στους τομείς της υγείας, την εκπαίδευσης και της εργασίας»

2.1.2 Αντικείμενο Της Έρευνας
Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να προσδιορίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας είναι:
α) να εντοπιστεί ο βαθμός του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που ζουν στο κέντρο της Αθήνας
β) να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες δυσκολίες αυτών των ομάδων στην πρόσβασή του σε αυτούς τους τομείς της υγείας , της εργασίας και της εκπαίδευσης
γ) να εντοπιστεί ο βαθμός ενημέρωσής τους για τα δικαιώματά τους σε αυτούς τους
τομείς
δ) να εντοπιστεί εάν οι ευάλωτες ομάδες απευθύνονται σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας για τα προβλήματα που σχετίζονται με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

2.1.3 Σκοπός
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία από τις πρώτες έρευνες στο πλαίσιο της ελληνικής
βιβλιογραφίας σχετικά με την πρόσβαση των κοινωνικά αποκλεισμένων κοινωνικών
ομάδων στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Εργασίας.
Βασικός στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των εμποδίων αυτών που δυσχεραίνουν ή και καταστούν αδύνατη την πρόσβαση των ευάλωτων αυτών ομάδων στους
παραπάνω κοινωνικούς τομείς.

2.1.4 Μέθοδος Της Έρευνας
Εκτός από μια διερευνητική, ποσοτική έρευνα , η παρούσα, αποτελεί και μία ερευνητική
μελέτη που θα μας βοηθήσει στη λήψη σημαντικών στοιχείων, κυρίως στη διαδικασία
της ανάλυσης και της εξαγωγής των συμπερασμάτων που θα μας βοηθήσουν να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων και
των συνεπειών του στη πρόσβαση αυτών των ατόμων σε βασικούς κοινωνικούς τομείς.
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Η διερευνητική έρευνα καθορίζει το πρόβλημα με σαφείς όρους, δημιουργεί υποθέσεις,
καθορίζει προτεραιότητες για περαιτέρω έρευνα, βελτιώνει την κατανόηση του προβλήματος από τον ερευνητή και ξεκαθαρίζει τις έννοιες (Φίλιας, Β., 2003).

2.1.5 Στόχοι
Η διερεύνηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν ευάλωτες
ομάδες όπως είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι ανασφάλιστοι ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος.
Η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσής τους για τα δικαιώματα που έχουν σε σχέση
με αυτούς τους τρεις τομείς.
Η διερεύνηση του βαθμού αναζήτησης βοήθειας από ειδικό για θέματα που αφορούν
την πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία.
Η διερεύνηση της εισοδηματικής κατάστασης και κοινωνικής ασφάλισης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε σχέση με το νομικό τους καθεστώς.

2.1.6 Ερευνητικά Ερωτήματα
Ποιά η διαφορά του βαθμού δυσκολίας στη πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και
την εργασία ανάλογα με το νομικό καθεστώς των ατόμων; (πρόσφυγες, μετανάστες,
αιτούντες άσυλο, μετανάστες χωρίς έγγραφα, Έλληνες πολίτες)
Ο χρόνος παραμονής στη Ελλάδα των υπηκόων τρίτων χωρών σε τι βαθμό επηρεάζει
την ένταξη τους στη χώρα προέλευσης (εξέταση του τύπου διαμονής);
Σε ποιόν από τους τρεις κοινωνικούς τομείς (υγεία- εργασία- εκπαίδευση) οι ευάλωτες
ομάδες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες;
Σε ποιόν από τους τρείς τομείς (υγεία- εργασία- εκπαίδευση) είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους;
Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους στην υγεία, την
παιδεία και την εργασία και πού τις οφείλουν;
Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής ασφάλισης και νομικού καθεστώτος των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ποια κατηγορία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο ποσοστό
έλλειψης κοινωνικής ασφάλισης;
Σε τι βαθμό επηρεάζει το νομικό καθεστώς των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων την εισοδηματική τους κατάσταση;

2.1.7 Λειτουργικός Ορισμός των Μεταβλητών της Έρευνας
Με τον όρο άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες εννοούνται πρόσφυγες, μετανάστες με ή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, αιτούντες άσυλο, άτομα που μένουν στη
χώρα υπό το ανθρωπιστικό καθεστώς ή την επικουρική προστασία, Έλληνες άνεργοι
πολίτες, άστεγοι χρήστες ουσιών, παιδιά και γυναίκες. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να υπάρχουν σε συνδυασμό στον υπό έρευνα πληθυσμό μας ή το ένα να προκαλεί το άλλο. Με τον όρο πρόσβαση στην υγεία την εργασία και την εκπαίδευση, εννοούμε την ιατρική περίθαλψη που ο καθένας έχει δυνατότητα να λάβει, το δικαίωμά του
στην νόμιμη εργασία και κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία ή κατάρτιση.

2.1.8 Κάλυψη του Υπό Έρευνα Πληθυσμού
Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
όπως είναι οι μετανάστες με ή χωρίς έγγραφα, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, οι
ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι χρήστες ουσιών κ.α. Το δείγμα αποτελείται από 150
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άτομα, άντρες και γυναίκες, που ζουν στο κέντρο της Αθήνας και ανήκουν σε κάποια
από τις παραπάνω κατηγορίες.
Η μορφή της δειγματοληψίας είναι η επιφανειακή δειγματοληψία εφόσον δεν υπάρχουν κατάλογοι ή επακριβής αρίθμηση του πλαισίου του πληθυσμού – στόχου γεγονός
που καθιστά αδύνατη την χρησιμοποίηση της απλής τυχαίας δειγματοληψίας , επειδή
για να κατασκευαστεί ή να ενημερωθεί η δειγματική βάση απαιτείται υψηλό κόστος και
χρόνος. Σύμφωνα με την επιφανειακή δειγματοληψία όποιος και αν είναι ο πληθυσμός
μας, βρίσκεται σε κάποιους χώρους που μπορούμε να επιλέξουμε και να εξετάσουμε
τα αντίστοιχα άτομα. Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέξαμε άτομα που κάνουν χρήση
του Πολυιατρείου των Γιατρών του Κόσμου στο κέντρο της Αθήνας, άτομα που φιλοξενούνται στο ξενώνα, άτομα που παρακολουθούνται ή κάνουν περιστασιακή χρήση της
κοινωνικής υπηρεσίας αλλά και της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας των ΓτΚ.
Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της
εργασίας που ασχολούνται με άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Το δείγμα
αυτό αποτελείται από 34 άτομα επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους
και εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ΜΚΟ ή Δημόσια Νοσοκομεία και Σχολεία.

2.1.9 Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων
Η μέθοδος συλλογής στοιχείων που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα είναι το
ερωτηματολόγιο που βασίζεται σε συνέντευξη για το δείγμα των ατόμων που βιώνουν
κοινωνικό αποκλεισμό. Το άτομο θα προτρέπεται να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων, που ο αριθμός, η σειρά και το περιεχόμενο προκαθορίζεται από μια λίστα ερωτήσεων επιλεγμένες με βάση το σκοπό της επιχειρούμενης έρευνας.
Για το δείγμα τον επαγγελματιών επιλέχθηκε το γραπτό ερωτηματολόγιο. Το άτομο θα
καλείται να απαντήσει σε μία σειρά κλειστών και προκατασκευασμένων ερωτήσεων.
Και τα δύο ερωτηματολόγια υπήρξαν ανώνυμα ώστε να εξασφαλιστεί η ειλικρίνεια των
απαντήσεων και όλες οι ερωτήσεις είναι προκατασκευασμένες για τη διευκόλυνση της
κωδικοποίησης τους. Όλες οι ερωτήσεις ήταν εναλλακτικών απαντήσεων. Το μέγεθος του
ερωτηματολογίου επιλέχθηκε διότι αποτελεί συμβιβασμό ανάμεσα στην πλήρη κάλυψη
του τομέα της έρευνας και στο χρόνο που υπολογίστηκε ότι διαθέτουν οι ερωτώμενοι. Το
ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την ερευνητική ομάδα και για να επιτευχθεί υψηλή εγκυρότητα του περιεχομένου βασίστηκε σε αντίστοιχες έρευνες με την παρούσα, οι οποίες
έχουν εκπονηθεί στη διεθνή κοινότητα και διαπραγματεύονται τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην πρόσβαση στην Υγεία, την Εργασία και την Εκπαίδευση. Αναλυτικά
το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας έρευνας.

2.1.10 Λοιπές Πληροφορίες
Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί στα πολυιατρεία των ΓτΚ, σε άτομα που επισκέπτονται τη δομή με κάποιο αίτημα, συνήθως ιατρικό, σε χώρο- γραφείο που μας
παραχωρήθηκε από την οργάνωση, σε καθημερινή βάση. Επίσης σε άτομα που εξυπηρετούνται από την κοινωνική και ψυχοκοινωνική υπηρεσία των ΓτΚ, άτομα που διαμένουν στον ξενώνα και άτομα που παρακολούθησαν το πρώτο σεμινάριο της 1ης
Δράσης. Η απάντηση του ερωτηματολογίου βασίζεται σε συνέντευξη την οποία διεξάγουμε εμείς.
Τα ερωτηματολόγια των επαγγελματιών συμπληρώθηκαν από άτομα που παρακολούθησαν το δεύτερο σεμινάριο που υπόκεινται στη 1η Δράση του προγράμματος,
που εργάζονταν σε δημόσιους φορείς υγείας ή εκπαίδευσης, αλλά και από εργαζομένους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στους τελευταίους το ερωτηματολόγιο τους
απεστάλη με e- mail μαζί με διευκρινιστικές πληροφορίες για την συμπλήρωσή του και
μας εστάλη απαντημένο πίσω.
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Τέλος θα δούμε το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στην ανάλυση
και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για περαιτέρω ανάλυση του γενικότερου πλαισίου
του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και των αποτελεσμάτων του σε βασικούς
τομείς της κοινωνικής ζωής.

2.2 Μεθοδολογικές Δυσχέρειες
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας συναντήσαμε κάποιες δυσκολίες οι οποίες αν
και παρεμπόδιζαν και καθυστερούσαν τη διαδικασία, καταφέραμε να τις παραβλέψουμε
ή/ και να τις αντιμετωπίσουμε με επιμονή και δυναμικότητα. Οι δυσκολίες αφορούσαν
πρακτικές δυσχέρειες, όπως η έλλειψη μεταφραστή- διερμηνέα για όλες τις γλώσσες που
συναντήσαμε στην επαφή μας με τους ερωτώμενους. Συγκεκριμένα διερμηνέας υπήρχε
μόνο για τη γλώσσα Φαρσί, γεγονός που περιόρισε το δείγμα μας σε άτομα προερχόμενα
από το Αφγανιστάν και όμορες χώρες, σε άτομα που μιλούσαν αγγλικά και φυσικά σε
άτομα που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.
Ένα άλλο σημείο δυσκολίας, αποτέλεσε το άγχος των ερωτώμενων που προέρχονταν
από το Πολυιατρείο, οι οποίοι φάνηκαν να βρίσκονται σε ανησυχία για την εξέταση από
τους γιατρούς, τον χρόνο που θα απαιτούσε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στη
περίπτωση που θα τους καθυστερούσε από την ιατρική εξέταση. Για τον λόγο αυτό,
τους διαβεβαιώναμε για τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζονταν η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (20 λεπτά περίπου) και προτιμούσαμε να το συμπληρώνουν μόλις ολοκληρωνόταν το ραντεβού με τον γιατρό.
Όσον αφορά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους επαγγελματίες υγείας
δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα και δυσκολίες.

2.3 Μέθοδος ανάλυσης αποτελεσμάτων – Κωδικοποίηση και
στατιστική ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή
των κωδικοποιημένων μεταβλητών, (σε κάποιες ερωτήσεις πραγματοποιήθηκε περαιτέρω κωδικοποίηση μετά την συλλογή των δεδομένων) σε στατιστικούς πίνακες του
πληθυσμού ως προς ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή πίνακες απλής εισόδου και σε στατιστικούς πίνακες του πληθυσμού ως προς δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή πίνακες διπλής
εισόδου. και παρουσιάστηκε σε Excel.
Στους πίνακες απλής εισόδου, εντάσσεται ο πληθυσμός κατηγοριοποιημένος βάσει
του αριθμού των ατόμων που αντιστοιχούν σε μια τάξη ή χαρακτηριστική ομάδα Το
πρώτο βήμα για την μελέτη ενός πληθυσμού ως προς ένα χαρακτηριστικό είναι να
βρούμε πόσα άτομα του πληθυσμού αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις τάξεις του, δηλαδή την απόλυτη συχνότητα της κάθε τάξης. Για να βρούμε την σχετική συχνότητα
χρησιμοποιήσαμε τον τύπο f=vi/v, όπου vi είναι η απόλυτη συχνότητα της τάξης xi και
ν ο αριθμός των ατόμων του πληθυσμού. Η αναλογία (σχετική συχνότητα) στην παρούσα έρευνα – όπως και συνηθίζεται – πολλαπλασιάστηκε επί 100 για να μας δώσει την
σχετική αναλογία σε ποσοστό %.
Παρόλο που ο στατιστικός πίνακας περιέχει το σύνολο της πληροφορίας που μας ενδιαφέρει, είναι χρήσιμο να δοθεί η οπτική εικόνα του πίνακα με διάγραμμα (Excel) ώστε
να βοηθηθεί ο ερευνητής να εντοπίσει μερικές όψεις του φαινομένου που δύσκολα
θα μπορούσε να αντιληφθεί, μελετώντας μόνο τον στατιστικό πίνακα. Ανάλογα με την
φύση του χαρακτηριστικού που μελετάμε χρησιμοποιούνται διάφορα είδη γραφικών
παραστάσεων. Για την γραφική παράσταση των κατανομών ως προς τα χαρακτηριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) που μελετάμε στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήσαμε ραβδογράμματα, στα οποία τα εμβαδά είναι ανάλογα με τις σχετικές συχνότητες.
Στην περιγραφική ανάλυση των πινάκων λήφθηκε υπόψη ο σταθμικός μέσος όρος
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ως μέτρο κεντρικής τάσης, αλλά και η διασπορά των τιμών δηλαδή η σχετική ομοιογένεια ή ανομοιογένεια των τιμών.
Στους πίνακες διπλής εισόδου, εντάσσεται ο πληθυσμός κατηγοριοποιημένος βάσει
του αριθμού των ατόμων που αντιστοιχούν σε δύο τάξεις ή χαρακτηριστικές ομάδες.
Με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε τις απόλυτες συχνότητες της λεγόμενης (στους πίνακες
διπλής εισόδου) περιθωριακής κατανομής ως προς το χαρακτηριστικό Α (στήλη).

2.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας
ΜΕΡΟΣ Α - Ερώτηση 1-7: Δημογραφικά στοιχεία
Πίνακας 1
ΦΥΛΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΝΔΡΑΣ

75

50

ΓΥΝΑΙΚΑ

75

50

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

150

100

Πίνακας 2
ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

1.<20

14

9,33

2.21-30

63

42

3.31-40

44

29,33

4.41-50

15

10

5.51-60

8

5,33

6.>61

6

4

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Το δείγμα αποτελείται ισομερώς από άνδρες και γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία,
το 71,33% των ατόμων, ανήκει στην παραγωγική ηλικία από 20 έως 40 ετών.
Πίνακας 3
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

17

11,33

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

8

5,33

ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

19

12,66

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

0

0

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

2Ο

13,33

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

15

10

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

71

47,33

ΆΛΛΟ

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (47,33%) είναι μετανάστες χωρίς απαραίτητα
έγγραφα. Η διαμόρφωση του δείγματος ήταν αναμενόμενη καθώς η δειγματοληψία
έλαβε χώρα στο Πολυιατρείο των ΓτΚ, στο οποίο εξυπηρετούνται άτομα που δεν έχουν
πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας. Εν τούτοις η πλειοψηφία (52,67%) διαμορφώνεται από
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πολίτες που, θεωρητικά, δικαιούνται περίθαλψης, ποσοστό που αποτυπώνει τη δυσκολία πρόσβασης του συστήματος υγείας.
Το ποσοστό των Ελλήνων διαμορφώνεται περίπου στο 12% που συμπίπτει με όλες τις
εκτιμήσεις που υπάρχουν για τους Έλληνες που καταφεύγουν σε υπηρεσίες ΜΚΟ (ιατρικές, συσσίτια, κλπ)
Πίνακας 4
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
< 1 ΕΤΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

59

44

1-2 ΕΤΗ

36

27

3-5 ΕΤΗ

24

18

6-10 ΕΤΗ

5

4

> 10 ΕΤΗ

9

7

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

133

100

Σύνολο

Από τον πίνακα συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (63%) βρίσκεται στην
Ελλάδα έως 2 έτη, που είναι συνήθως το πιο κρίσιμο διάστημα για ένα μετανάστη να
γνωρίσει και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας.
Πίνακας 5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η

71

47,33

ΑΓΑΜΟΣ/Η

51

34

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

7

4,66

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

13

8,66

ΧΗΡΟΣ

7

4,66

ΣΕ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

1

0,66

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

88

58,66

ΌΧΙ

62

41,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

65

73,86

ΌΧΙ

23

26,13

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

88

100

Σύνολο
Πίνακας 6
ΠΑΙΔΙΑ

Σύνολο
Πίνακας 7
ΙΔΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ

Τα περισσότερα άτομα του δείγματος είναι έγγαμοι σε ποσοστό 47%. Το 58,66 % έχει
παιδιά και σε ποσοστό 73% τα παιδιά διαμένουν μαζί τους. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι
για τα άτομα του δείγματος εκτός των Ελλήνων πολιτών ισχύει ότι έχει μετακινηθεί ολόκληρη η οικογένεια από τη χώρα προέλευσης.
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ΜΕΡΟΣ Β - Ερωτήσεις 8-9: Συνθήκες Διαβίωσης
Πίνακας 8 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΞΕΝΩΝΑΣ/ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

11

7,33

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/ΦΙΛΟΥΣ

10

6,66

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

85

56,66

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΣΠΙΤΙ

9

6

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

26

17,33

ΑΣΤΕΓΟΣ

9

6

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Από τον πίνακα συμπεραίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 56,66% του δείγματος διαμένει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο
ότι η απάντηση καλύπτει κάθε χώρο διαμονής για τον οποία τα άτομα δίνουν χρηματικό αντίτιμο. Συνήθως οι ερωτώμενοι δήλωναν ότι διέμεναν με πολλά ακόμα άτομα,
τις περισσότερες φορές άγνωστα σε αυτούς, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την
κάλυψη του ενοικίου. Δεν πρέπει να παραγνωριστεί το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων χωρίς στέγη (άστεγοι, εγκαταλελειμμένα κτήρια) που προσεγγίζει το 25%.
Πίνακας 9: ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΞΕΝΩΝ/ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

11

7,33

Μ.Κ.Ο.

8

5,33

ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ/ΔΗΜΟΥ

41

27,33

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

25

16,66

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΕΣ

0

0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

62

41,33

ΑΛΛΟ:ΕΣΟΔΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

3

2

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Είναι χαρακτηριστικό των δυσκολιών επιβίωσης πως το 60% των ερωτώμενων βασίζεται ουσιαστικά σε βοήθεια τρίτων για να καλύψει την καθημερινή του διατροφή.
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ΜΕΡΟΣ Γ - Ερωτήσεις 10-20: Τομέας Εκπαίδευσης
Πίνακας 10 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
(απαντήσεις μόνο από αλλοδαπούς)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

14,66

6 ΧΡΟΝΙΑ

22

14,66

<6 ΧΡΟΝΙΑ

21

14

9 ΧΡΟΝΙΑ

7

4,66

<9 ΧΡΟΝΙΑ

4

2,66

12 ΧΡΟΝΙΑ

18

12

<12 ΧΡΟΝΙΑ

10

6,66

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

29

19,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ποικιλομορφία στις απαντήσεις, ωστόσο το επίπεδο εκπαίδευσης του 38% φαίνεται να έχει λάβει εκπαίδευση στην χώρα προέλευσης
πάνω από 12 έτη.
Πίνακας 11 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

128

85,33

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

4

2,66

ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

4

2,66

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3

2

ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1

0,66

ΛΥΚΕΙΟ

2

1,33

ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

0

0

ΤΕΙ/ΑΕΙ

8

5,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύνολο

Πίνακας 12 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

4

2,66

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΌ Μ.Κ.Ο.

8

5,33

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19

12,66

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΟΑΕΔ)

4

2,66

115

76,66

ΚΑΝΕΝΑ
ΣΦΑΛΜΑ
Σύνολο

0

0

150

100

Η συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση και δεν έχει
συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης. Μόνο το 35% του δείγματος έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης (π.χ. εκμάθησης ελληνικής γλώσσας), άλλα
εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έχει φοιτήσει σε κάποια τεχνική σχολή. Τα στοιχεία αυτά μας
προϊδεάζουν για τη δυσκολία των ατόμων να αποκατασταθούν εργασιακά λόγω της
έλλειψης επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισής τους.
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • • • 33

Πίνακας 13 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

28

18,66

ΌΧΙ

18

12

ΌΧΙ (ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ)

104

69,33

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

Πίνακας 14 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

55

36,66

ΌΧΙ

24

16

ΌΧΙ (ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ)

71

47,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Πίνακας 15: ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕ ΜΙΛΑΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

42

42,85

ΔΕ ΜΕ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΑΡΤΙΩΝ

26

26,53

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

9

9,18

ΆΛΛΟ*

21

21,42

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

98

100

Από τους πίνακες 13,14 και 15 είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
του δείγματος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην εκπαίδευση λόγω του ότι δεν αποτελεί προτεραιότητά του. Ωστόσο το ποσοστό μειώνεται στην ερώτηση που αφορά τα
προγράμματα κατάρτισης όπου φαίνεται ότι το 37% περίπου αντιμετώπισε προβλήματα στην πρόσβασή του σε αυτά. Ως κύριο πρόβλημα αναφέρεται από το μεγαλύτερο
ποσοστό το γεγονός ότι δεν μιλάνε την γλώσσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 19 από τους
ερωτηθέντες που απάντησαν άλλο λόγο αναφέρονται σε ρατσισμό.
Πίνακας 16 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

24

42,85

ΌΧΙ

32

57,14

ΣΦΑΛΜΑ

0

0
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Πίνακας 17 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

13

26,53

ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

1

2,04

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

0

0

ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

7

14,28

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

12

24,48

ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2

4,08

ΆΛΛΟ*

14

28,57

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

49

100

Η πλειοψηφία των παιδιών - όσων έχουν, δεν πηγαίνει σχολείο. Αν και πολλά άτομα δώσανε «άλλο» λόγο από τους δοθέντες, χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πίνακα είναι
ότι οι κύριοι λόγοι που τα παιδιά τους δεν λαμβάνουν εκπαίδευση είναι η έλλειψη πληροφόρησης για αυτό τους το δικαίωμα και το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν την γλώσσα.
Πίνακας 18: ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

27

18

ΌΧΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

49

32,66

ΌΧΙ ΔΕ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

63

42

ΌΧΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

11

7,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Πίνακας 19 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

24

88,88

ΌΧΙ

3

11,11

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Πίνακας 20 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

3

11,11

Μ.Κ.Ο.

21

77,77

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ

3

11,11

ΆΛΛΟ

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

27

100

Παρόλο που το 42% δεν ενδιαφέρεται να ζητήσει βοήθεια από κάποιο φορέα ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό 32,66% δεν γνωρίζει που μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα δικαιώματά του στην εκπαίδευση. Ωστόσο η πλειοψηφία όσων έχουν ζητήσει βοήθεια από
φορέα, την λάβανε με το μεγαλύτερο ποσοστό (77%) να έχει καταφύγει για βοήθεια σε
Μ.Κ.Ο και ένα ελάχιστο από το κράτος.
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ΜΕΡΟΣ Δ - Ερωτήσεις 21-29: Τομέας Εργασία
Πίνακας 21 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

<300

34

22,66

<590

33

22

590

4

2,66

>590

8

5,33

0

67

44,66

ΆΛΛΟ

4

2,66

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Από τον πίνακα γίνεται εμφανές ότι το χρηματικό ποσό με το οποίο τα άτομα του
δείγματος καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες τους είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό μηδενικό. Ενώ τα άτομα που έχουν εισόδημα από 590 ευρώ και πάνω είναι μόλις 12.
Πίνακας 22 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΕΡΓΑΣΊΑ

58

63,73

ΣΥΝΤΑΞΗ

0

0

ΕΠΙΔΟΜΑ

4

4,39

ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

4

4,39

ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ

25

27,47

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Από το σύνολο των δοθέντων απαντήσεων προκύπτει ότι τα έσοδα των ατόμων που
έχουν κάποιες μηνιαίες απολαβές, προέρχονται από την εργασία τους.
Πίνακας 23 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΠΛΗΡΗΣ

3

5,17

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

7

12,06

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ

41

70,68

ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ

7

12,06

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Ωστόσο φαίνεται ότι από το είδος της εργασίας αυτής που τους προσδίδει το μηνιαίο
εισόδημα, στο μεγαλύτερο ποσοστό (70%) αφορά περιστασιακή απασχόληση. Ενώ μόλις το 5% εργάζεται με πλήρες ωράριο.
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Πίνακας 24 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24

14,72

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

18

11,04

ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2

1,22

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

2

1,22

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3

1,84

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

56

34,35

ΦΟΒΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

15

9,2

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

34

20,85

ΆΛΛΟ*

9

5,52

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

163

100

Σύνολο

Η έλλειψη θέσεων εργασίας είναι ο κύριος λόγος ανεργίας για όσους από το δείγμα
δεν εργάζονται. Ως δεύτερος σημαντικός λόγος πάλι εμφανίζεται το γεγονός ότι δεν
γνωρίζουν τη γλώσσα.
Πίνακας 25 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

25

16,66

ΌΧΙ

125

83,33

0

0

150

100

ΣΦΑΛΜΑ
Σύνολο

Το μεγαλύτερο ποσοστό όπως ήταν αναμενόμενο δεν έχει ασφάλιση, γεγονός που
έρχεται σε συμφωνία με τη δομή του δείγματος όπου το μεγαλύτερο ποσοστό είναι
μετανάστες χωρίς έγγραφα που δεν έχουν δικαίωμα στην νόμιμη εργασία.
Πίνακας 26 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΠΌ ΠΡΟΝΟΙΑ

5

20

ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

20

80

ΆΛΛΟ

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

25

100

Από όσους έχουν ασφάλιση ένα μικρό ποσοστό έχει βιβλιάριο από την Πρόνοια. Οι
περισσότεροι είναι ασφαλισμένοι σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
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Πίνακας 27 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

30

20

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

64

42,66

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

14

9,33

ΆΛΛΟ

42

28

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Από τον παραπάνω πίνακα αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 20% έχει ζητήσει βοήθεια
από κάποιο φορέα για εύρεση εργασίας . Ενώ η πλειοψηφία (το 42,66% ) δε γνωρίζει
πού να απευθυνθεί για ανάλογα θέματα.
Πίνακας 28 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

13

43,33

ΌΧΙ

17

56,66

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

30

100

Από το ποσοστό που ζήτησε βοήθεια από φορέα η πλειοψηφία δεν έχει λάβει βοήθεια για εύρεση εργασίας.
Πίνακας 29: ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

1

3,33

Μ.Κ.Ο.

16

53,33

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ

2

6,06

ΆΛΛΟ

11

36,66

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

30

100

Οι φορείς στους οποίους απευθύνθηκαν όσοι έλαβαν βοήθεια ήταν Μ.Κ.Ο.

ΜΕΡΟΣ Ε – Ερωτήσεις 30-41: Τομέας Υγείας
Πίνακας 30 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

74

49,33

ΌΧΙ

76

50,66

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Σχεδόν ισομερώς κατανέμονται οι αρνητικές και οι θετικές απαντήσεις ( 50% περίπου
και 49% αντίστοιχα) στον πίνακα που αποτυπώνει τα προβλήματα υγείας του υπό εξέταση πληθυσμού.
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Πίνακας 31 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

25

31,25

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

6

7,5

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

7

8,75

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1

1,25

ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ/ΑΛΚΟΟΛ

15

18,75

ΆΛΛΟ*

26

32,5

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

80

100

Από το πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παραπάνω (31,25%) από τις δοθείσες απαντήσεις πάσχει από χρόνιες ασθένειες. Σημαντικό είναι το ποσοστό που κάνει χρήση ουσιών/αλκοόλ, ενώ μεταξύ των μη δοθέντων απαντήσεων «άλλο», αρκετοί
αναφέρθηκαν σε ορθοπεδικά προβλήματα που ίσως έχουν να κάνουν με τις συνθήκες
διαβίωσής τους ή με το ταξίδι προς την Ελλάδα για τους αλλοδαπούς.
Πίνακας 32 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

24

24

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

14

14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

20

20

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

10

10

Δ.Ξ.

19

19

ΆΛΛΟ

13

13

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

100

100

Σύνολο

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποδίδει τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει στον τρόπο ζωής τους σε ποσοστό 54% ( συνθήκες διαβίωσης , κοινωνικά και
ψυχολογικά προβλήματα). Αρκετοί επίσης (13%) αναφέρουν ως αιτία το ταξίδι προς
την Ελλάδα.
Πίνακας 33 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΓΝΩΡΙΖΩ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

38

25,33

ΓΝΩΡΙΖΩ ΌΤΙ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

56

37,33

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

56

37,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος δεν γνωρίζει αν έχει δικαίωμα σε προληπτικές εξετάσεις μεταδοτικών ασθενειών ή σε εμβολιασμούς στα Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας
(38% περίπου).
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Πίνακας 34 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΓΝΩΡΙΖΩ ΌΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

42

28

ΓΝΩΡΙΖΩ ΌΤΙ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

51

34

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

57

34

ΣΦΑΛΜΑ
Σύνολο

0

0

150

100

Από τον πίνακα γίνεται γνωστό πως τα άτομα στην πλειοψηφία τους μοιράζονται
(34%) σε όσους γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα για θεραπεία/νοσηλεία και όσους δε
γνωρίζουν.
Πίνακας 35 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

109

72,66

ΌΧΙ

41

27,33

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

150

100

Σύνολο

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (72,66%) έχουν κάνει χρήση κάποιας Υπηρεσίας
Υγείας, είτε πρόκειται για Δημόσιο Νοσοκομείο είτε για κάποια υπηρεσία υγείας Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού.
Πίνακας 36 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

0

0

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

2

2,35

ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΑΡΤΙΑ

6

7,05

ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ

14

16,47

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Κ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

24

28,23

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

39

45,88

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

85

100

Από το πίνακα φαίνεται ότι από όσους δεν έχουν κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας υγείας ο λόγος είναι σε ποσοστό 45,88% ότι δεν χρειάστηκε να κάνει , ενώ σε ένα μεγάλο
ποσοστό (28,23%) συναντάμε πάλι το πρόβλημα της γλώσσας να τους αποθαρρύνει.
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Πίνακας 37 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

52

34,66

ΌΧΙ

49

32,66

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

49

32,66

ΣΦΑΛΜΑ
Σύνολο

0

0

150

100

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (34,66%) έχει αντιμετωπίσει προβλήματα κατά
την πρόσβαση τους σε Κρατικά Νοσοκομεία.
Πίνακας 38 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

22

24,71

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ

19

21,34

ΜΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ

21

23,59

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

27

30,33

ΆΛΛΟ

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

89

100

Φαίνεται το μεγαλύτερο ποσοστό (30,33%) να δηλώνει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα, για τα προβλήματα στη πρόσβαση στην υγεία, αποτελεί η έλλειψη ασφάλισης και
ως δεύτερο σημαντικό πρόβλημα (24,71%) καταδεικνύουν τη δυσκολία της γλώσσας.
Πίνακας 39 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

42

28

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

69

46

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

14

9,33

ΌΧΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

25

16,66

ΣΦΑΛΜΑ
Σύνολο

0

0

150

100

Η πλειοψηφία (46%) δεν έχουν απευθυνθεί σε φορέα διότι δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν.
Πίνακας 40 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΝΑΙ

34

80,95

ΌΧΙ

8

19,04

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

42

100

Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό όσων απευθύνθηκαν σε φορέα, έχει λάβει βοήθεια.
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Πίνακας 41 : ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

6

17,64

Μ.Κ.Ο.

24

70,58

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ

2

5,88

ΆΛΛΟ

2

5,88

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Η πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος σε ποσοστό 70,58% έχει λάβει βοήθεια από
Μ.Κ.Ο.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΝΟΛΟ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

%

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΕ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

3. ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

2. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

1. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3-22

<590

7

10,44

4

6,25

10

14,92

15

23,38

7

10,44

22

32,83

67

=ή
>590

2

16,66

3

25

0

0

0

0

7

58,33

2

16,66

12

0

6

8,95

1

1,49

8

11,94

5

7,46

1

1,49

46

68,65

67

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα δηλώνει μηδενικό εισόδημα (68,65%)ως συνέπεια του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών( 10,44%), οι οποίοι διαβιούν
με μηνιαίο εισόδημα <590€, ενώ το 8,95% της κατηγορίας αυτής παρουσιάζει μηδενικό εισόδημα. Διαφαίνεται ότι οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες, οι διαμένοντες για
ανθρωπιστικούς λόγους και οι μετανάστες με τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται σε
καλύτερη εισοδηματική κατάσταση από τους μετανάστες χωρίς απαραίτητα έγγραφα,
εξαιτίας του νόμιμου νομικού τους καθεστώτος.
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Πίνακας 2 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΝΟΛΟ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

%

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΕ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

3. ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

1. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3-13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

3

75

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΑΠΌ Μ.Κ.Ο.

0

0

0

0

6

75

0

0

1

12,5

1

12,5

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

0

0

2

10,52

4

21,05

12

63,15

0

0

1

5,26

19

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΟΑΕΔ)

3

75

0

0

0

0

0

0

1

25

0

0

4

ΚΑΝΕΝΑ

11

9,56

6

5,21

9

7,82

8

6,95

13

11,3

68

59,13

115

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών χωρίς τα
απαραίτητα έγγραφα(59,13%) δεν συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης. Ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό όσων διαμένουν στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους(
63,15%), οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο. Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών(75%) που έχει φοιτήσει σε κάποια τεχνική σχολή παρουσιάζεται ίσο με το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενα
εκπαιδευτικά σεμινάρια από τον ΟΑΕΔ.
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Πίνακας 3 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
%

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΕ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

3. ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ
%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

2. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

1. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3-26

ΝΑΙ

3

12

3

12

4

16

9

36

6

24

0

0

25

ΌΧΙ

13

10,4

5

4

15

12

11

8,8

9

7,2

71

56,8

125

Σημαντικό είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών(10,4%), το οποίο δεν έχει κανενός
είδους ασφάλιση στην εργασία. Αξιοσημείωτο όμως παρουσιάζεται το ποσοστό των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα( 56,8%) που δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, ως συνέπεια της μη νόμιμης παραμονής τους στη χώρα και της μη νόμιμης εργασίας τους.
Πίνακας 4 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

%

ΣΥΝΟΛΟ

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΕ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

3. ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2. ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

1. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3-38

ΝΑΙ

5

9,61

3

5,76

7

13,46

9

17,3

2

3,84

26

50

52

ΌΧΙ

12

24,48

5

10,2

7

14,28

11

22,44

8

16,32

6

12,24

49

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

0

0

0

0

5

10,2

0

0

5

10,2

39

79,59

49

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Το ποσοστό των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα( 50%) αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση τους στα Δημόσια Νοσοκομεία, κάτι που σχετίζεται με τη
γνώση που έχουν λάβει σχετικά με το ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας με εξαίρεση την περίπτωση του επείγοντος και μέχρι τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας τους.
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Το ποσοστό των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα( 79,59%), οι οποίοι απάντησαν
ότι δεν προσπάθησαν να πάνε σε κρατικό νοσοκομείο πιθανά να σχετίζεται με τη γνώση
που έχουν λάβει σχετικά με το ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και με άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν( αδυναμία συνεννόησης
λόγω γλώσσας, πολιτισμικού μορφώματος) ή φόβου σύλληψης ή καταγγελίας.
Ενώ αρκετά μεγάλο παρουσιάζεται το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών( 9,61%), οι
οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση τους σε Δημόσια Νοσοκομεία, το
οποίο συμβαίνει λόγω της έλλειψης ασφάλισης, κάτι που συνδέεται με την όλο και αυξανόμενη κίνηση ασθενών Ελλήνων πολιτών σε ΜΚΟ για δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.

2.5 Ανάλυση Δεδομένων – Ερωτηματολόγια επαγγελματιών
Πίνακας 1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Κοινωνικός επιστήμονας

20

58,82

Ψυχολόγος

8

23,52

Ιατρός

2

5,88

Εκπαιδευτικός

4

11,76

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Πίνακας 2
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΜΚΟ

14

41,17

Διαπολιτισμικό Σχολείο

4

11,76

Δημόσιο Νοσοκομείο

16

47,05

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς , κοινωνιολόγους) με ποσοστό περίπου 59%. Το 47% του δείγματος εργάζεται σε Δημόσια νοσοκομεία, ενώ με μικρή διαφορά (41%) ακολουθούν η Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Πίνακας 3
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

<από 1 έτος

4

11,76

1 έως 3 έτη

10

29,41

3 έως 5 έτη

4

11,76

>από 5 έτη

16

47,05

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 47%, εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση
εργασίας για περισσότερα από 5 έτη.
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Πίνακας 4
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Άστεγοι

22

15,71

Χρήστες ουσιών

14

10

Αιτούντες άσυλο/Πρόσφυγες

28

20

Μετανάστες με ή χωρίς έγγραφα

28

20

Ψυχικά ασθενείς

16

11,42

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

10

7,14

Ανήλικοι

10

7,14

Όλα τα παραπάνω

8

5,71

Άλλο (Αποφυλακισμένοι)

4

2,85

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

140

100

Σύνολο

Οι εξυπηρετούμενοι στο μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν μετανάστες με ή χωρίς έγγραφα και πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο (40% συνολικά). Ένα σημαντικό ποσοστό
αφορά αστέγους (15,71%). Είναι μέγιστης σημασίας να τονιστεί ότι οι κατηγορίες αυτές
δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα, δηλαδή ένα άτομο μπορεί να εμπίπτει σε περισσότερες
από μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
Πίνακας 5
ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Νομική υποστήριξη

18

20,45

Εύρεση στέγης

22

11,7

Εύρεση εργασίας

16

8,51

Ενημέρωση/Πληροφόρηση σχετικά με τα κοινωνικά τους
δικαιώματα

16

8,51

Ιατρική Περίθαλψη

26

13,82

Κοινωνική Συμβουλευτική

62

32,97

Ψυχολογική Υποστήριξη

24

12,76

Άλλα θέματα (Εκπαίδευση)

4

2,12

ΣΦΑΛΜΑ
Σύνολο

0

0

188

100

Τα περισσότερα άτομα προσφεύγουν στους επαγγελματίες του δείγματος με αιτήματα που αφορούν κυρίως τη νομική υποστήριξή τους και την κοινωνική συμβουλευτική
(σε ποσοστά 20,45% και 32,07% αντίστοιχα), ενώ τις αμέσως επόμενες κατηγορίες αιτημάτων αποτελούν η ιατρική περίθαλψη και η εύρεση στέγασης.
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Πίνακας 6
ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα
στη πρόσβαση στην εκπαίδευση

6

17,64

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα στη
πρόσβαση στην εκπαίδευση

20

58,82

Όχι, τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει

4

11,76

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

4

11,76

Άλλο

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Σε σχέση με την εκπαίδευση , από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (58.82 %) των εξυπηρετούμενων ναι μεν έχει αναφέρει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβασή τους σε αυτόν τον τομέα αλλά σε μικρό ποσοστό. Ενώ μόλις το 11%
δηλώνει πως οι εξυπηρετούμενοι δεν έχουν αναφέρει καθόλου προβλήματα ή τους χαρακτηρίζει έλλειψη ενδιαφέροντος .
Πίνακας 7
ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα
στη πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση

7

20,58

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα στη
πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση

24

70,58

Όχι, τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει

3

8,8

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

0

0

Άλλο (Οι περισσότεροι δεν έχουν οικογένεια ή δεν έχουν
παιδιά)

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Την ίδια περίπου εικόνα δίνει και αυτός ο πίνακας με το μεγαλύτερο ποσοστό τον επαγγελματιών (70%) να αναφέρει ότι μικρό ποσοστό των εξυπηρετούμενων έχει εκφράσει
την δυσκολία του σε σχέση με την πρόσβαση των παιδιών του στην εκπαίδευση.
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Πίνακας 8
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το που να απευθυνθούν για βοήθεια- καθοδήγηση

18

17,3

Την έλλειψη ενημέρωσης για το αν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν εκείνοι ή τα παιδιά τους στο εκπαιδευτικό σύστημα

8

7,69

Την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την εγγραφή τους

12

11,53

Γλωσσικά εμπόδια

24

23,07

Φόβο καταγγελίας / σύλληψης

20

19,23

Φόβο διάκρισης/ κακής υποδοχής

18

17,3

Άλλο Προσωπικά προβλήματα Ψυχοθεραπευτικά

4

3,84

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

104

100

Σύνολο

Τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρουν οι εξυπηρετούμενοι στους επαγγελματίες σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα αφορούν σε ποσοστό 23% τα γλωσσικά εμπόδια
Πίνακας 9
ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη πρόσβασή του στο ΕΣΥ

28

82,35

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει
δυσκολίες στη πρόσβασή του στο ΕΣΥ

6

17,64

Όχι, γιατί δεν έχει χρειαστεί για τους περισσότερους, εξυπηρετούνται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

0

0

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

0

0

Άλλο

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Από τον πίνακα συμπεραίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος αναφέρει
πως τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο μεγαλύτερο ποσοστό
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη πρόσβασή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανένας επαγγελματίας δεν επέλεξε την απάντηση «δεν έχουν
αναφέρει δυσκολίες» ή ότι «δεν έχουν προβλήματα γιατί εξυπηρετούνται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».
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Πίνακας 10
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το που να απευθυνθούν για βοήθεια- καθοδήγηση

24

20

Την έλλειψη ενημέρωσης για το αν έχουν δικαίωμα περίθαλψης από το ΕΣΥ

26

21,6

Γλωσσικά εμπόδια

26

21,6

Φόβο καταγγελίας / σύλληψης

22

18,3

Φόβο διάκρισης/ κακής υποδοχής

22

18,3

Άλλο

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

120

100

Σύνολο

Οι απαντήσεις φαίνεται να μοιράζονται ισομερώς ανάμεσα στις δυσκολίες που οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για τα
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν ή σχετικά με το αν έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη και στις δυσκολίες που οφείλονται στην άγνοια της ελληνικής γλώσσας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υψηλά ποσοστά παρατηρούνται στις απαντήσεις που
αφορούν το φόβο καταγγελίας ή διάκρισης και κακομεταχείρισης.
Πίνακας 11
ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ - ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση εργασίας

32

94,1

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει
δυσκολίες στην εύρεση εργασίας

2

5,88

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

0

0

Άλλο

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

Σύνολο

34

100

Από τον ανωτέρω πίνακα διαφαίνεται η δυσκολία όλων των εξυπηρετούμενων στην
εύρεση εργασίας σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, το 94% των
επαγγελματιών απάντησε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που εξυπηρετούν
αναφέρει ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβασή του στην εύρεση εργασίας, ενώ
το 5,88% ότι αναφέρουν σχετικά προβλήματα αλλά σε μικρό ποσοστό.
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Πίνακας 12
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το που να απευθυνθούν για βοήθεια- καθοδήγηση

26

26

Την έλλειψη ενημέρωσης για το αν έχουν δικαίωμα στη
νόμιμη εργασία

14

14

Γλωσσικά εμπόδια

22

22

Φόβο καταγγελίας / σύλληψης

18

18

Φόβο διάκρισης/ κακής υποδοχής

20

20

Άλλο

0

0

ΣΦΑΛΜΑ

0

0

100

100

Σύνολο

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τους επαγγελματίες με τους οποίους έρχονται σε συνεργασία,
αφορούν την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το πουν μπορούν να απευθυνθούν ή
με το αν έχουν δικαίωμα στην νόμιμη εργασία (40%), τα γλωσσικά εμπόδια (22%) αλλά
και τον φόβο δίωξης ή διάκρισης 38% συνολικά).
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Συμπεράσματα - Προτάσεις
Βασικές πτυχές του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν η έλλειψη εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, ο τύπος διαμονής και η άνιση πρόσβαση στην
ιατρική περίθαλψη που βιώνουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από τα αποτελέσματα
της μελέτης είναι εμφανές ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία αντιμετωπίζουν μία πληθώρα προβλημάτων που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς. (Silver Η., and Miller S.M., 2003)
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας αναφέρει ότι διαμένει σε ενοικιαζόμενο
διαμέρισμα. Ωστόσο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, καθώς η απάντηση καλύπτει κάθε χώρο διαμονής για τον οποίο τα άτομα δίνουν χρηματικό αντίτιμο, που
σημαίνει ότι τις περισσότερες φορές διαμένουν με πολλά ακόμα άτομα, άγνωστα σε
αυτούς, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερο ενοίκιο.
Είναι σημαντικό να φανεί ότι η καθημερινή διατροφή του υπό διερεύνηση πληθυσμού καλύπτεται από συσσίτια ή βοήθεια οικείων ατόμων καθώς και από τα έσοδά
τους, τα οποία όμως προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από περιστασιακή εργασία. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος είναι ανασφάλιστοι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος αδυνατεί να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες λόγω έλλειψης
οποιουδήποτε εισοδήματος. Η έλλειψη θέσεων εργασίας είναι ο κύριος λόγος ανεργίας
για όσους από το δείγμα δεν εργάζονται, ωστόσο ο δεύτερος σημαντικός λόγος φαίνεται να είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν την γλώσσα.
Η συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση και δεν
έχει συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης, ενώ ένα μικρό ποσοστό του
δείγματος έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης (π.χ. εκμάθησης ελληνικής γλώσσας), άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έχει φοιτήσει σε κάποια τεχνική σχολή.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν τις δυσκολίες που συναντούν τα άτομα στην εργασιακή τους αποκατάσταση, αφού δεν λαμβάνουν κανενός είδους επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισής. Tα προβλήματα στην πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης
σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν μιλάνε την γλώσσα. Διαφαίνεται επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, δεν συμμετέχει
σε προγράμματα κατάρτισης, αποκλείεται δηλαδή από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η πλειοψηφία των παιδιών του δείγματος, δεν πηγαίνει σχολείο ή παρεμποδίζεται η πρόσβαση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κύριοι λόγοι του φαινομένου
αυτού είναι η έλλειψη πληροφόρησης για αυτό τους το δικαίωμα και το γεγονός ότι
δεν γνωρίζουν την γλώσσα. Ενώ σημαντικό είναι ποσοστό όσων διαμένουν στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους (63,15%), οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα
Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο. Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών (75%) που έχει
φοιτήσει σε κάποια τεχνική σχολή παρουσιάζεται ίσο με το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια από τον
ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία, η οποία ασχολήθηκε με την εκπαίδευση και εργασιακή κατάρτιση 400 προσφύγων και αιτούντων άσυλο το 2001 που αποτελούσαν το δείγμα, φάνηκε πως το 15% του πληθυσμού λάμβανε
κάποιου είδους εκπαίδευσης κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας , με το 20 %
αυτών να παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την λήψη πτυχίου. Η
συμμετοχή στην κατάρτιση ήταν πολύ χαμηλή. Κατά την διάρκεια της έρευνας, μόνο 4%
των ατόμων περιλήφθηκαν στην κατάρτιση . 8% είχαν εκπαιδεύσει στη Μεγάλη Βρετανία στο παρελθόν. Οι πρόσφυγες δηλώνουν ενδιαφέρον για προγράμματα κατάρτισης:
60 % είπαν ότι θέλουν να συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα. Οι απαντήσεις που
δόθηκαν από τους περισσότερους συμμετέχοντες ως λόγοι που δεν τους επιτρέπουν
να λάβουν μέρος σε προγράμματα κατάρτισης, μεταξύ εκείνων που θέλησαν αλλά δεν
το έκαναν, είναι η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων ή η άγνοια για το τι προγράμματα κατάρτισης υπάρχουν ή η άγνοια του αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή οι οικογενειακές
υποχρεώσεις. (http://campaigns.dwp.gov.uk/asd/asd5/179summ.pdf )
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Σε σχέση με την πρόσβαση στο τομέα της υγείας και την ασφαλιστική κάλυψη των
ατόμων του δείγματος, το μεγαλύτερο ποσοστό (34,66%) έχει αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την πρόσβαση του σε Κρατικά Νοσοκομεία και το σημαντικότερο
πρόβλημα σε σχέση με την πρόσβαση του στην υγεία είναι η έλλειψη ασφάλισης αλλά
και η δυσκολία της γλώσσας. Το ποσοστό των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα( 50%) αντιμετωπίζει προβλήματα στην πρόσβαση τους στα Δημόσια Νοσοκομεία, κάτι που σχετίζεται με τη γνώση που έχουν λάβει σχετικά με το ότι δεν έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με εξαίρεση την περίπτωση του
επείγοντος και μέχρι τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας τους. Το ποσοστό
των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα( 79,59%), οι οποίοι απάντησαν ότι δεν
προσπάθησαν να πάνε σε κρατικό νοσοκομείο πιθανά να σχετίζεται με τη γνώση που
έχουν λάβει σχετικά με το ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και με άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όπως είναι η αδυναμία
συνεννόησης λόγω γλώσσας, πολιτισμικού μορφώματος ή φόβου σύλληψης ή καταγγελίας. Αξιοσημείωτο όμως παρουσιάζεται το ποσοστό των μεταναστών χωρίς απαραίτητα έγγραφα (56,8%) που δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, ως συνέπεια της μη
νόμιμης παραμονής τους στη χώρα και της μη νόμιμης εργασίας τους. Σημαντικό είναι
επίσης το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών (10,4%), το οποίο δεν έχει κανενός είδους
ασφάλιση στην εργασία. Για αυτό τον λόγο παρουσιάζεται αυξημένο και το ποσοστό
των Ελλήνων πολιτών (9,61%), οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση
τους σε Δημόσια Νοσοκομεία, κάτι που συνδέεται με την όλο και αυξανόμενη κίνηση
ασθενών Ελλήνων πολιτών σε ΜΚΟ για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Από άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2009 συνοψίζονται τα εμπόδια που
σχετίζονται με την πρόσβαση στην υγεία για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ως εξής:
• Τα φυσικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της απόστασης αλλά και τα μέσα συγκοινωνίας, τις περιορισμένες ώρες λειτουργίας και το χρόνο αναμονής
• Τα οικονομικά εμπόδια συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων οικονομικών δαπανών, των άτυπων επιβαρύνσεων και των ευκαιριακών αναγκών στην υγειονομική περίθαλψη
• Την ποιότητα της προσοχής στην οποία υπόκεινται, η οποία μπορεί να συσχετιστεί με
τις υποκειμενικές προσδοκίες των ασθενών αλλά περιλαμβάνει επίσης τους αντικειμενικούς όρους όπως οι κλινικές δεξιότητες του προσωπικού, η διαθεσιμότητα των
φαρμάκων και του εξοπλισμού και η λειτουργία του συστήματος παραπομπής
• Η γνώση των ατόμων ως χρήστες των υπηρεσιών υγείας , η οποία αντιπροσωπεύει
ένα εμπόδιο πρόσβασης όταν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, έλλειψη εμπιστοσύνης στις εγκαταστάσεις και το προσωπικό και έλλειψη μηχανισμών κοινοτικής συμμετοχής
• Και τα κοινωνικοπολιτιστικά εμπόδια συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που
αφορούν το φύλο ή την ηλικία, τις πεποιθήσεις κ.α
Οι παραπάνω παράγοντες επιβεβαιώνονται και από άλλα επιστημονικά άρθρα της διεθνούς
επιστημονική κοινότητας. http://www.euro.centre.org/data/1254748286_82982.pdf
Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του νομικού καθεστώτος και του εισοδήματος, το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών χωρίς έγγραφα(68,65%) δηλώνει μηδενικό εισόδημα ως συνέπεια του αποκλεισμού του από την αγορά εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι
το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών( 20,58%), οι οποίοι διαβιούν με μηνιαίο εισόδημα
από 300 ή < 300€, ενώ το 8,95% της κατηγορίας αυτής παρουσιάζει μηδενικό εισόδημα
Οι Έλληνες πολίτες, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες, οι διαμένοντας για ανθρωπιστικούς λόγους και οι μετανάστες με τα απαραίτητα έγγραφα φαίνεται να είναι
σε καλύτερη εισοδηματική κατάσταση σε σχέση με τους μετανάστες χωρίς απαραίτητα έγγραφα, εξαιτίας της νόμιμης παραμονής και νόμιμης εργασίας τους.
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Από την έρευνα συμπεραίνεται πως τα άτομα αντιμετωπίζουν περισσότερο
δυσκολίες στην πρόσβασή τους στην εργασία και στην υγεία και λιγότερο στην
εκπαίδευση, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω , τα οποία δηλώνουν τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες αυτές οι
ομάδες πληθυσμού, στις απαντήσεις των επαγγελματιών διαφαίνεται ξεκάθαρα αυτό
το συμπέρασμα. Συγκεκριμένα σε σχέση με την εκπαίδευση , φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (58.82 %) των εξυπηρετούμενων να έχει μεν αναφέρει προβλήματα που
έχουν να κάνουν με την πρόσβασή τους σε αυτόν τον τομέα αλλά σε μικρό ποσοστό,
ενώ συγχρόνως συμπεραίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος αναφέρει
πως τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο μεγαλύτερο ποσοστό
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη πρόσβασή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επίσης επισημαίνεται η δυσκολία όλων των εξυπηρετούμενων στην εύρεση εργασίας σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Συγκεκριμένα, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, όπως είναι
το 94% των επαγγελματιών, απάντησε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που
εξυπηρετούν αναφέρει ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβασή του στην εύρεση
εργασίας ( ενώ το 5,88% ότι αναφέρουν σχετικά προβλήματα αλλά σε μικρό ποσοστό)
Σχετικά με την γνώση των δικαιωμάτων τους, από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχουν
σημαντικά ποσοστά άγνοιας των δικαιωμάτων τους και στους τρείς τομείς. Εάν συγκρίνουμε αυτούς τους τομείς φαίνεται ότι μεγαλύτερη άγνοια παρουσιάζεται στα δικαιώματα σχετικά με την ιατρική τους περίθαλψη. Συγκεκριμένα, 57 άτομα δήλωσαν
ότι δεν γνωρίζουν αν έχουν δικαίωμα στην πρόληψη και 34 ότι δεν γνωρίζουν αν έχουν
δικαίωμα στην θεραπεία και νοσηλεία τους αν παραστεί ανάγκη. Ακολουθεί ο τομέας της
εργασίας, με 24 άτομα του δείγματος να δηλώνουν άγνοια σε σχέση με τα δικαιώματά
τους και τελευταία έπεται η εκπαίδευση με 13 άτομα να απαντούν ότι δεν γνωρίζουν αν
έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση σε ανάλογες δομές. Από τις απαντήσεις των επαγγελματιών διαφαίνεται ανάλογη εικόνα με το 21,6 % να δηλώνει ότι οι εξυπηρετούμενοί τους
δεν γνωρίζει αν δικαιούται περίθαλψη σε Δημόσια Νοσοκομεία, το 14 % ότι δεν γνωρίζει
αν έχει δικαίωμα στην νόμιμη εργασία και τέλος το 7,69 % να αναφέρει ότι τα άτομα δεν
έχουν γνώση των δικαιωμάτων τους για την πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Όσον αφορά την αναζήτηση βοήθειας από ειδικό σχετικά με ζητήματα που αφορούν
τους τομείς της υγείας, την εκπαίδευσης και της εργασίας, φαίνεται ότι το 20% έχει
ζητήσει βοήθεια από κάποιο φορέα για εύρεση εργασίας. Η πλειοψηφία (το 42,66%
) δε γνωρίζει πού να απευθυνθεί για ανάλογα θέματα. Ενώ από αυτούς που ζήτησαν
βοήθεια, οι περισσότεροι δήλωσαν πως δεν έχουν λάβει την απαραίτητη υποστήριξη
και καθοδήγηση για το θέμα αυτό. Επίσης, η πλειοψηφία (46%) του δείγματος δεν
έχει απευθυνθεί σε κάποιο φορέα για βοήθεια σχετικά με θέματα που αφορούν
την πρόσβασή τους στην υγεία διότι δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθεί. Τέλος,
παρόλο που το 42% δεν ενδιαφέρεται να ζητήσει βοήθεια από κάποιο φορέα ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό 32,66% δεν γνωρίζει που μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα
δικαιώματά του στην εκπαίδευση.
Τα χαμηλότερα ποσοστά στο τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν μειώνει τη σημασία της για την κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ομάδων. Θα πρέπει να
ερμηνευθεί ως δικαιολογημένη αδυναμία κατανόησης από τους ίδιους για την ανάγκη
ανάπτυξής της καθώς από την βιβλιογραφία φαίνεται η συμβολή της στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα άτομα του δείγματος αποτελούν ανθρώπους που
βιώνουν οικονομική αποστέρηση (το μεγαλύτερο ποσοστό έχει μηδενικό εισόδημα) και
είναι λογικό η προτεραιότητές τους να προσανατολίζονται σε τομείς που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες, όπως η εργασία και η υγεία.
Είναι μεγάλης σημασίας επίσης να τονιστεί η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης που
προκύπτει από την παρούσα έρευνα στα εξής σημεία:
1. Να μελετηθεί διεξοδικά κάθε ένας από τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την
πρόσβαση στους τομείς της υγείας, της εργασίας και της εκπαίδευσης των ατόμων
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που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και να εξεταστούν τα σημεία εκείνα
τα οποία οι ίδιοι θεωρούν επιτακτικό να αναπτύξουν ως δεξιότητες.
2. Να διερευνηθεί ποια είναι η επίδραση του πολιτιστικού μορφώματος κάθε λαού
ξεχωριστά στην κοινωνική του ενσωμάτωση. Δηλαδή ποιες είναι οι δυσκολίες που
σχετίζονται με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους και αφορούν στα προβλήματα
επικοινωνίας που παρουσιάζονται κατά την επαφή τους με τους βασικούς τομείς της
υγείας , της εκπαίδευσης και την εργασίας.
3. Να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο δράσης για τις δυνατότητες που θα πρέπει να παρέχονται από την πολιτεία στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που θα στοχεύει στην
ανεμπόδιστη εξυπηρέτησή τους αλλά και στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους κατ’
επέκταση.
4. Να συνεχιστεί η υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική τους
ένταξη.
5. Να δημιουργηθούν κέντρα τα οποία θα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις ομάδες
αυτές με εξειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να μπορούν οργανωμένα να λαμβάνουν οποιαδήποτε υποστήριξη και ενημέρωση για τα δικαιώματα τους (Κέντρα Εξυπηρέτησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων).

54 • • • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση
•A
 tkinson A.B. 1998 ‘Social Exclusion, Poverty and Unemployment’ in Exclusion Employment and Opportunity, eds. A.B. Atkinson & Hills, Case Paper 4, January 1998,
Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics (online), available: http://sticerd.lse.ac.uk/case/puplications/casepapers.asp)
•A
 tkinson, R 2000, ‘Combating Social Exclusion in Europe: The new Urban Policy Challenge, Urban Studies, vol. 37, pp 1037-55
•A
 nand S. (2002), «The Concern for Equity in Health», Journal of Epidemiology and
Community Health
•B
 adcock, B. 1999, ‘Forgotten Places, Excluded Citizens and the Rise of One Nation’,
Urban Policy and Research
•B
 urchardt, T., Le Grand, J., and Piachaud, D. (2002a) ‘Introduction’, Ch.1 in Hills J., Le
Grand, J. and Piachaud, D. (eds) Understanding Social Exclusion. Oxford: Oxford University Press
•B
 urchardt et al. (2002), «Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure», στο: Hills J., Le Grand J., Piachaud D. (eds), Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford
•B
 raveman P., Gruskin S. (2003a), «Defining Equity in Health», Journal of Epidemiology
and Community Health
•B
 raveman P., Gruskin S. (2003b), «Poverty, Equity, Human Rights and Health», Bulletin
of the World Health Organization.
•B
 lakely T., Hales S., Kieft C, Wilson N., Woodward A. (2005), «The Global Distribution of
Risk factors by Poverty Level», Bulletin of the World Health Organization
•B
 yrne D. (2005), Social Exclusion, Open University Press, Berkshire.
•C
 laeson M., Griffin C., Johnston T., McLachlan M., Soucat A., Wagstaff A., Yazbeck A.
(2002), «Health, Nutrition and Population», στο : Klugman J. (ed.), A Sourcebook for
Poverty Reduction Strategies, World Bank, Washington DC.
•D
 ahjgren G., Whitehead M. (1992), Πολιτικές και Στρατηγικές Προώθησης της Ισότητας
στην Υγεία, ΠΟΥ, Κοπεγχάγη
•D
 aniels N., Kennedy B., Kawachi I. (2004), «Health and Inequality, or, why Justice is
Good for our Health», στο: Anand S., Peter F., Sen A. (eds), Public Health, Ethics, and
Inequality, Oxford University Press, Oxford
•D
 odd R., Munck L. (2002), Dying for Change. Poor People’s Experience of Health and
Ill – health, World Bank, Washington DC.
• E stivill J. (2003), Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion, An Overview, ILO, Geneva.
• European Commission (2004), The Social Situation in the European Union, Luxembourg
• F alkingham J., Namazie C. (2002), Measuring Health and Poverty: A Review of Approaches to Identifying the Poor, Department for International Development Health
Systems Resource Centre, London.
• F alkingham J. (2005), «The End of the Rollercoaster? Growth, Inequality and Poverty in
Central Asia and the Caucasus», Social Policy and Administration
•G
 oins R.T, Williams K.A., Carter M.W., Spencer M., Solovieva T. (2005), «Perceived Barriers to Health Care Access Among Rural Older Adults: A Qualitative Study», Journal of
Rural Health
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • • • 55

• Gordon, D., Adelman, L., Ashworth, K., Bradshaw, J., Levitas, R., Middleton, S., Pantazis,
C., Patsios, D., Payne, S., Townsend, P. and Williams, J. (2000) Poverty and social exclusion in Britain, York: Joseph Rowntree Foundation
• Hilary Silver and S.M. Miller Indicators, vol. 2, no. 2, Spring 2003, p.1-2
• Jofre – Bonet M. (2000), «Public Health Care and Private Insurance Demand: The Waiting Time as a Link», Health Care Management Science
• Lupton, R. / Power, A, ‘Social Exclusion and Neighbourhoods’, σε J. Hills (Ed) Understanding Social Exclusion, Oxford, Oxford University Press, 2001
• Morris J.N., Donkin A., M., Wonderling D., Wilkinson P., Dowler E.A. (2000), «Α Minimum
Income for Healthy Living», Journal of Epidemiology and Community Health
• Paugam S. (2000), Le Salarié de la Précarité, PUF, Paris
• Phillips D., Verhasselt Y. (1994), «Introduction: Health and Development», στο: Phillips
D., Verhasselt Y.(eds), Health and Development, Routledge, London
• Phipps S. (2003), The Impact of Poverty on Health. A Scan of Research Literature, Canadian Institute for Health Information, Ottawa.
• Pritchett L., Summers L.H. (1996), «Wealthier is Healthier», Journal of Human Resources
• Shi L., Starfield B., Politzer R., Regan J. (2002), «Primary Care, Self-rated Health and
Reductions in Social Disparities in Health», Health Services Research
• Sen A. (2006), «Why Health Equity?», Health Economics
• Suhrcke M., McKee M., Sauto Arce R., Tsolova S., Mortensen J. (2005), The Contribution
of Health to the Economy in the European Union, Health and Consumer Protection,
Directorate – General, Luxembourg.
• Starfield B. (2004), «Promoting Equity in Health through Research and Understanding», Developing World Bioethics.
• Silver, 1994, ‘Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms’, International Labour Review, vol. 133, no. 5-6, pp.531-78
• SEU, Social Exclusion Unit (1997) Social Exclusion Unit: Purpose, work priorities and
working methods, London: SEU.
• Towensend P., Davidson N., Whitehead M. (1992), Inequalities in Health: The Black Report and the Health Divide, Penguin, London
• Van Dooslaer E., Masseria C. and the OECD Health Equity Research Group Members(2004), Income-related Inequality in the Use of Medical Care in 21 OECD Countries, OECD Working Papers No 14, Paris
• Whitehead M., Burstrom B., Diderichsen F. (2001), «Social Policies and the Pathways
to Inequalities in Health: a Comparative Analysis of Lone Mothers in Britain and Sweden», Social Science and Medicine
• WHO(1978), «Declaration of Alma- Ata » στο : International Conference on Primary
Health Care, Alma- Ata, USSR, 6-12 September 1978.
• WHO(1998), Fifty-first World Health Assembly. Health for All Policy for the 21st Century, Geneva
• WHO Regional Office for Europe(2001), Poverty and Health – Evidence and Action in
WHO’s European Region, Document EUR/RC51/8, Copenhagen
• WHO (2001a), Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, Geneva
• WHO(2001b), Health in PRSPs. WHO Submission to World Bank/ IMF Review of PRSPs, Geneva.
56 • • • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

• WHO (2002), The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life, WHO,
Geneva.
• WHO Regional Office for Europe (2005), The European Health Report 2005: Public
Health Action for Healthier Children and Populations, Copenhagen
• World Bank (1993), World Development Report 1993: Investing in Health, Oxford University Press, New York
• WHO Task Force on Research Priorities in Health and WHO Equity Team (2005), «Priorities for Research to Take Forward the Health Equity Policy Agenda», Bulletin of the
World Health Organization
• Woodward A., Kawachi I. (2000), «Why Reduce Health Inequalities?», Journal of Epidemiology and Community Health
•Z
 iglio E., Barbosa R., Charpak V., Turner S. (επιμ.) (2003), Health Systems Confront Poverty, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen

Ελληνόγλωσση
•Α
 λεξιάδου Ν. (2005), «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο : Τσομπάνογλου Γ., Κορρές Γ., Γιαννοπούλου Ι.(επιμ.) Κοινωνικός
Αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης, Παπαζήσης, Αθήνα.
•Β
 εργίδης Δ. (1999), «Νεορατσισμός στο σχολείο – η περίπτωση των τσιγγανοπαίδων»,
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τευχ.81, Μαρ.-Απρ.
•D
 uffy Κ.,(1999) «Ευκαιρία και κίνδυνος», Ε. Σπανού (επιμ.), Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και
Κοινωνικός Αποκλεισμός
• Ευστράτογλου Α., Μακρυγιάννη Α. (2005), «Πολιτικές Στήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού», στο: Δεδουσόπουλος
Α., Κουζής Γ., Πετρινιώτη Ξ., Ρομπόλης Σ.( επιμ.), Εργασία, 2005, ΙΑΠΑΔ, Αθήνα.
• Ζιώγου – Καραστεργίου Σ.(1994), « Προ των προπυλαίων: Η εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα», στο: Δεληγιάννη Β. Ζιώγου Σ.(επιμ.) Εκπαίδευση
και φύλο. Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός, Βάνιας Θεσσαλονίκη
• Καβουνίδη Τζένη, Κοινωνικός αποκλεισμός: Έννοια, κοινοτικές πρωτοβουλίες, ελληνική
εμπειρία και διλήμματα πολιτικής, στο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής, Τόμος
Α΄, επιστημ. υπεύθ. Κατσούλης Ηλίας, Επιμ. Καραντινός Δ., Μαράτου–Αλιμπράντη Λ.,
Φρονίμου Ε., Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1999
• Κασσωτάκη Μ., Παπαπέτρου Σ., Φακιόλας Ν. (2005), «Φραγμοί στην εκπαίδευση και
την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες», στο: Καραντινός
Δ., Μαράτου – Αλιμπράντη Λ., Φρονίμου Ε.(επιμ.), Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής,
τομ. Α, 4η εκδ., ΕΚΚΕ, Αθήνα.
• «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Έννοια, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ελληνική Εμπειρία και
Διλήμματα Πολιτικής». (1996). Στο Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Επιμέλεια Η. Κατσούλη. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 50
• Καραμεσίνη Μ. (2004), «Ανεργία, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα»,
στο: Πετμεζίδου Μ., Παπαθεοδώρου Χ.( επιμ.), Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός,
Εξάντας, Αθήνα.
• Καραντινός Δ., Καβουνίδη Τ., Ιωάννου Χ. (1992), Παρατηρητήριο πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη Εθνική Έκθεση, Υπουργείο Εργασίας
και ΕΚΚΕ, Αθήνα.
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • • • 57

• Κάτσικας Χ., Καββαδίας Γ.Κ. (1994), Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η εξέλιξη
των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική εκπαίδευση(1960-1994), Gutenberg, Αθήνα.
• Καράγιωργας Σ. et al. (1999), Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα, τομ. Β, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
• Λεχουρίτης Γ., Κατσορίδας Δ. (2002), «Οι Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις της Ανεργίας. Η
Φθοροποιός Διαδικασία», Αθήνα.
• Μαυρομμάτης Γ., Τσιτσελίκης Κ. (2004), «Η εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελλάδα(1990-2003). Πολιτικές και Πρακτικές», στο: Παύλου Μ., Χριστόπουλος Δ. (επιμ.), Η
Ελλάδα της μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη,
Κριτική, Αθήνα.
• Μήλιος Γ. (1994), «Από τη στροφή στην τεχνική εκπαίδευση στη γενίκευση της συνεχούς κατάρτισης. Καπιταλιστική αναδιάρθρωση και εκπαιδευτική διαδικασία», Θέσεις,
τευχ. 47( Απρ.-Ιουν.), www.theseis.com
• Μυλωνάς Κ.(2009), «Πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας σε μετανάστες και μετανάστριες στην Ελλάδα», Αθήνα Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Μουσούρου Μ.Λ., Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Προστασία, στο Κοινωνικός Αποκλεισμός: Η Ελληνική Εμπειρία, εισάγ. - επιμ. Κασιμάτη Κούλα, Gutenberg, Αθήνα, 1998
• Μπάγκαβος Χ.,Καψάλης Α., «Το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα»,
στο Μετανάστευση και παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες στην Ελλάδα (επιμ. Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., Συμεωνάκη Μ.) Αθήνα (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)2008,80.)
• Μπεκ Ου. (1996), Η Επινόηση του Πολιτικού, Νέα Σύνορα – Λιβάνης, Αθήνα.
• Μπεκ Ου. (2005), Ελευθερία ή Καπιταλισμός, Καστανιώτης, Αθήνα.
• Παπαϊωάννου Σ.(1997), «Μετά τα Όρια της Ανάπτυξης τα Όρια της Εργασίας», στο: Λαμπίρη-Δημάκη Ι. (επιμ.), Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα, 1988-1996, σ.σ. 375388, Παπαζήσης, Αθήνα.
• Σιάνου – Κύργου Ε. (2001), «Φτώχεια, αγορά εργασίας και εκπαίδευση», στο: Πάκος Θ.
(επιμ.), Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνία των 2/3». Διαστάσεις του σύγχρονου κοινωνικού
προβλήματος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Σεν Α. ( 2004), Επανεξετάζοντας την Ανισότητα, Καστανιώτης, Αθήνα.
• Σκορδίλης Α.(2005), «Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ. Άνθρωποι χωρίς δικαιώματα» Φάκελος, στην Ελευθεροτυπία 3.12.05
• Συμεωνάκη Μ., (2008) Αθήνα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
• Τρέσσου Ε.(1998), «Αποκλεισμός ειδικών ομάδων από την εκπαίδευση σε συνθήκες
σχολικής διαφοροροποίησης και σε συνθήκες σχολικής συνύπαρξης», στο: Ίδρυμα
Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές Ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, 6ο επιστημονικό συνέδριο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 27-30 Νοεμβρίου 1996, Αθήνα.
• Τσιάκαλος Γ. (1999), «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ευρώπη», στο: Σπανού Ε. (επιμ.), Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και κοινωνικός
αποκλεισμός. Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα και Εταιρεία
πολιτικού προβληματισμού «Ν. Πουλαντζάς» και Συμβούλιο Ευρώπης Αθήνα.
• Τσομπάνογλου Γ., Οικονόμου Θ.(2005), «Κοινωνική πολιτική για την κοινωνική ενσωμάτωση: Εκπαίδευση, δια βίου κατάρτιση και αειφορία εργασίας», στο: Τσομπάνογλου
Γ., Κορρές Γ., Γιαννοπούλου Ι. (επιμ.), Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης, Παπαζήσης, Αθήνα.
• Χρυσάκης Μ. (2005), «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες», στο:
Καραντινός Δ., Μαράτου – Αλιμπράντη Λ., Φρονίμου Ε. (επιμ.), Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων
58 • • • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

πολιτικής, τομ. Α’, 4η εκδ., ΕΚΚΕ, Αθήνα.
•Ψ
 ημμένος Ι., Σκαμνάκης Χ., Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία, Αθήνα( Παπαζήση) 2008,21

Διαδικτυακοί Τόποι
•h
 ttp://www.2010againstpoverty.eu/about/tackling.html?langid=el)
•h
 ttp://2010againstpoverty.ec.europa.eu
•h
 ttp://www.2010againstpoverty.eu/extranet/el_national_programme_en.pdf
•A
 lice Bloch (2001), Refugees’ Opportunities and Barriers in Employment and Training
http://campaigns.dwp.gov.uk/asd/asd5/179summ.pdf Department for Work and
Pensions Research Report 179
•A
 nderson E. Stanciole, Manfred Huber (2009), Access to Health Care for Migrants,
Ethnic Minorities, and Asylum Seekers in Europe http://www.euro.centre.org/
data/1254748286_82982.pdf EUROPEAN CENTER
• E SRC (Economic and Social Research Council) (2004) www.esrc.ac.uk
• Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας (2004 ), «Κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα - Διερεύνηση του πεδίου για την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών με χωρική βάση»
f tp://w w w.aegean.gr/Anakoinoseis/Koinoniologia/MATHIMATA/K itr inouEleni/%C1%D1%C8%D1%C1_%20%D3%C5%20%C4%C9%C1%D6%CF%D1%C5%D3%20
%C8%C5%CC%C1%D4%C9%CA%C5%D3%20%C5%CD%CF%D4%C7%D4%C5%D3/%EA%
EF%E9%ED%F9%ED%E9%EA%FC%F2%20%E1%F0%EF%EA%EB%E5%E9%F3%EC%FC%F2/
Meleti%20Social%20Exclusion%20Final.pdf
• Mary am Buddleia & Peter Leslie Annear (2009), «Barriers to access and the purchasing
function of health equity funds: lessons from Cambodia» http://www.who.int/bulletin/
volumes/87/7/08-053058.pdf

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • • • 59

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Η έρευνα αυτή είναι μια διερευνητική μελέτη, που διεξάγεται από την Μ.Κ.Ο Γιατροί του
Κόσμου, κατόπιν έγκρισής της από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η συγκέντρωση στοιχείων, που θα μας δώσουν μια
άποψη για τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στους τομείς της υγείας,
της εκπαίδευσης και της εργασίας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
Τα ερωτηματολόγια απαντώνται ανώνυμα και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα διασφαλιστεί το απόρρητο.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με την μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια προκειμένου
τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι ορθά.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.
Η έρευνα αυτή γίνεται από τις κοινωνικούς λειτουργούς:
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΤΙΝΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε μόνο μια απάντηση συμπληρώνοντας ένα √ ή x
1. Φύλο:
1

Γυναίκα

2

Άνδρας

2. Ηλικία:
1

< 20 ετών

2

21 – 30 ετών

3

31 – 40 ετών

4

41 – 50 ετών

5

51 – 60 ετών

6

>61 ετών

3. Νομικό Καθεστώς:
1

Έλληνας πολίτης

2

Πρόσφυγας( λευκή κάρτα)

3

Αιτών άσυλο( ροζ κάρτα)

4

Δελτίο Επικουρικής Προστασίας

5

Δελτίο Ανθρωπιστικού καθεστώτος

6

Μετανάστης με απαραίτητα έγγραφα

7

Μετανάστης χωρίς απαραίτητα έγγραφα

8

Άλλο..........................................................................................................................................................

4. Χρόνος Παραμονής στην Ελλάδα (συμπληρώνεται από Αλλοδαπούς):
1

< από 1 έτος

2

Από 1 έως 2 έτη

3

Από 3 έως 5 έτη

4

Από 6 έως 10 έτη

5

> από 10 έτη

5. Οικογενειακή Κατάσταση:
1

Έγγαμος/η

2

Άγαμος/η

3

Διαζευγμένος/η

4

Σε διάσταση

5

Χήρος/α

6

Σε συμβίωση

6. Έχετε παιδιά;
1

Ναι

2

Όχι

7. Αν ναι, τα παιδιά σας μένουν μαζί σας;
1

Ναι

2

Όχι
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8. Πού μένετε;
1

Ξενώνας ή Κέντρο Φιλοξενίας

2

Φιλοξενία σε συγγενείς/ φίλους

3

Σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα

4

Σε ιδιόκτητο σπίτι

5

Σε εγκαταλελειμμένα κτίρια

6

Άστεγος

9. Η καθημερινή σας διατροφή προέρχεται από :
1

Ξενώνα ή Κέντρα Φιλοξενίας

2

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

3

Συσσίτια Εκκλησίας ή Δήμου

4

Βοήθεια από συγγενείς

5

Βοήθεια από τους πολίτες

6

Το φαγητό μου το καλύπτω από τα έσοδα μου

7

Άλλο

10. Επίπεδο Εκπαίδευσης στη Χώρα Προέλευσης (για Αλλοδαπούς):
1

Δεν έχω πάει σχολείο στην χώρα μου

2

6 χρόνια

3

Λιγότερο από 6 χρόνια

4

9 χρόνια

5

Λιγότερο από 9 χρόνια

6

12 χρόνια

7

Λιγότερο από 12 χρόνια

8

Πανεπιστήμιο

11. Επίπεδο Εκπαίδευσης στην Ελλάδα:
1

Δεν έχω κανένα είδος εκπαίδευσης στην Ελλάδα

2

Δημοτικό

3

Μη ολοκληρωμένη φοίτηση στο Δημοτικό

4

Γυμνάσιο

5

Μη ολοκληρωμένη φοίτηση στο γυμνάσιο

6

Λύκειο

7

Μη ολοκληρωμένη φοίτηση στο λύκειο

8

ΤΕΙ/ ΑΕΙ

12. Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης:
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1

Τεχνική Σχολή

2

Μαθήματα Ελληνικών από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

3

Μαθήματα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο

4

Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (ΟΑΕΔ)

5

Δεν έχω συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης
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13. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στην πρόσβαση σας στην Εκπαίδευση;
1

Ναι

2

Όχι

3

Όχι, γιατί δεν προσπάθησα επειδή δεν είναι προτεραιότητά μου

14. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στην πρόσβαση σας στα προγράμματα κατάρτισης;
1

Ναι

2

Όχι

3

Όχι, γιατί δεν προσπάθησα επειδή δεν είναι προτεραιότητά μου

15. Α
 ν ναι, τι είδους προβλήματα αντιμετωπίσατε; (Επιλέγετε μία ή περισσότερες
απαντήσεις)
1

Δεν μιλάω τη γλώσσα

2

Δεν με δέχτηκαν στο σχολείο γιατί δεν έχω χαρτιά

3

Για οικονομικούς λόγους (πρέπει να δουλεύω)

4

Άλλο..........................................................................................................................................................

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΣ:
16. Τα παιδιά σας πηγαίνουν σχολείο;
1

Ναι

2

Όχι

17. Εάν όχι, γιατί: (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Δεν γνωρίζω εάν τα παιδιά μου έχουν δικαίωμα να πάνε στο σχολείο

2

Δεν μπορώ να καλύψω το κόστος της εκπαίδευσης (να αγοράσω τετράδια, στυλό κ.τ.λ.)

3

Γιατί δουλεύουν

4

Φοβάμαι μήπως με συλλάβουν γιατί δεν έχω νόμιμα έγγραφα για τη διαμονή μου
στη χώρα

5

Δεν γνωρίζω τη γλώσσα

6

Δεν ξέρω τι χρειάζεται να κάνω για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο

7

Άλλος λόγος ..........................................................................................................................................

18. Έ
 χετε ζητήσει βοήθεια από κάποιο φορέα για τα δικαιώματά σας σχετικά με
την εκπαίδευση;
1

Ναι

2

Όχι, δεν γνωρίζω που να απευθυνθώ

3

Όχι, δεν με ενδιαφέρει

4

Όχι, δεν χρειάστηκε

19. Λάβατε βοήθεια από τον φορέα;
1

Ναι

2

Όχι

20. Ο φορέας που απευθυνθήκατε ήταν:
1

Κρατικός (Υπουργεία κ.α..)

2

Μη κυβερνητικός( Οργανώσεις)

3

Σύλλογοι, ενώσεις, σωματεία

4

Άλλο..........................................................................................................................................................

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY
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21. Το μηνιαίο εισόδημά σας είναι:
1

Λιγότερο από 300 ευρώ

2

Λιγότερο από 590 ευρώ

3

590 ευρώ

4

περισσότερο από 590 ευρώ

5

κανένα εισόδημα

6

Άλλο..........................................................................................................................................................

22. Από πού προέρχεται το εισόδημά σας; (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Μισθός

2

Σύνταξη

3

Επίδομα

4

Βοήθεια από ιδιώτες

5

Μισθός συζύγου- συγγενών

23. Αν εργάζεστε, το είδος της απασχόλησης είναι:
1

Πλήρης

2

Ημιαπασχόληση

3

Περιστασιακή

4

Ωρομίσθια

24. Εάν δεν εργάζεστε, αυτό συμβαίνει γιατί: (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Δεν γνωρίζω εάν έχω δικαίωμα στη νόμιμη εργασία

2

Δεν έχω δικαίωμα στη νόμιμη εργασία γιατί δεν εχω χαρτιά

3

Λόγω βεβαρημένου ιστορικού (αποφυλακισμένος, πρώην χρήστης ουσιών κλπ)

4

Με καλύπτουν τα άλλα έσοδα μου (πχ επίδομα κα)

5

Απέτυχα σε ιδιωτική επιχείρηση που διατηρούσα

6

Ψάχνω αλλά δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας

7

Φοβάμαι μήπως με συλλάβουν γιατί δεν έχω νόμιμα έγγραφα στη χώρα

8

Δεν γνωρίζω τη γλώσσα και δεν μπορώ να επικοινωνήσω

9

Άλλος λόγος ..........................................................................................................................................

25. Έχετε ασφάλιση:
1

Ναι

2

Όχι

26. Εάν ναι, τι είδους ασφάλιση;
1

Βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια

2

Άλλα ασφαλιστικά ταμεία ( Ι.Κ.Α, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ)

3

Άλλο..........................................................................................................................................................

27. Έχετε ζητήσει βοήθεια από κάποιο φορέα όσον αφορά την εύρεση εργασίας;
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1

Ναι

2

Όχι, δεν γνωρίζω που να απευθυνθώ

3

Όχι, δεν με ενδιαφέρει

4

Άλλο..........................................................................................................................................................

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

28. Λάβατε βοήθεια από τον φορέα;
1

Ναι

2

Όχι

29. Αν, ναι ο φορέας που απευθυνθήκατε ήταν:
1

Κρατικός (Υπουργεία κ.α..)

2

Μη κυβερνητικός

3

Σύλλογοι, σωματεία, ενώσεις

4

Άλλο..........................................................................................................................................................

30. Αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας;
1

Ναι

2

Όχι

31. Αν ναι, τι είδους; (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Χρόνιες ασθένειες( π.χ Διαβήτης)

2

Μεταδιδόμενα νοσήματα( π.χ ΑIDS, ηπατίτιδα)

3

Ψυχιατρικά προβλήματα( π.χ κατάθλιψη)

4

Αναπηρία ή ειδικές ανάγκες

5

Χρήση ουσιών/ αλκοόλ

6

Άλλο..........................................................................................................................................................

32. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζετε έχουν σχέση με: (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Τις συνθήκες διαβίωσης μου

2

Το ιστορικό της υγείας μου

3

Κοινωνικά προβλήματα

4

Ψυχολογικά προβλήματα

5

Δεν γνωρίζω

6

Άλλο..........................................................................................................................................................

33. Γ νωρίζετε αν έχετε δικαίωμα να υποβληθείτε σε προληπτικές εξετάσεις σε
Κρατικά Ιδρύματα (πχ εμβολιασμοί κα);
1

Γνωρίζω ότι δεν έχω δικαίωμα

2

Γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα

3

Δεν γνωρίζω

34. Γνωρίζετε αν έχετε δικαίωμα για θεραπεία και νοσηλεία σε Κρατικά Ιδρύματα;
1

Γνωρίζω ότι δεν έχω δικαίωμα

2

Γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα

3

Δεν γνωρίζω

35. Έχετε κάνει χρήση Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία, Πολυιατρεία ΜΚΟ κ.α)
1

Ναι

2

Όχι

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY
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36. Εάν όχι, γιατί: (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Δεν γνωρίζω εάν έχω δικαίωμα

2

Δεν είμαι ασφαλισμένος

3

Δεν έχω χαρτιά

4

Φοβάμαι μήπως με συλλάβουν ή με καταγγείλουν

5

Δεν γνωρίζω τη γλώσσα και δεν μπορώ να επικοινωνήσω

6

Δεν χρειάστηκε

37. Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά τη πρόσβαση σας στα Κρατικά Ιδρύματα
(Νοσοκομεία);
1

Ναι

2

Όχι

3

Όχι, γιατί δεν έχω προσπαθήσει να πάω σε Κρατικά Νοσοκομεία

38. Αν ναι, τι είδους προβλήματα; (Επιλέγετε μία ή περισσότερες απαντήσεις)
1

Δεν μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα

2

Δεν μπορούσα να καταλάβω τις διαδικασίες που χρειάζονται

3

Μου αρνήθηκαν να με εξετάσουν

4

Δεν έχω ασφάλιση

5

Άλλο..........................................................................................................................................................

39. Έχετε ζητήσει από κάποιο φορέα πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας
στην περίθαλψη σε Νοσοκομεία της χώρας;
1

Ναι

2

Όχι, δεν γνωρίζω που να απευθυνθώ

3

Όχι, δεν με ενδιαφέρει

4

Όχι, δεν χρειάστηκε

40. Λάβατε βοήθεια;
1

Ναι

2

Όχι

41. Αν, ναι, ο φορέας που απευθυνθήκατε ήταν:
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1

Κρατικός (Υπουργεία κ.α..)

2

Μη κυβερνητικός

3

Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία

4

Άλλο..........................................................................................................................................................

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Διάγραμμα 1
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
29%

44%

<1 ΕΤΟΣ
1-2 ΕΤΗ
>ΕΤΗ

27%

Διάγραμμα 2
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

60
50
40
30
20
10
0

1.

2.

3.

1.

ΞΕΝΩΝΑΣ/ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

2.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ/ΦΙΛΟΥΣ

3.

«ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ» ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

4.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΣΠΙΤΙ

5.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

6.

ΑΣΤΕΓΟΣ

4.

5.

6.

Διάγραμμα 3
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
41%
59%

Προσωπικά έσοδα
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Βοήθεια από τρίτους
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Διάγραμμα 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1.

2.

3.

4.

1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

2.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ Μ.Κ.Ο.

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΟΑΕΔ)

5.

ΚΑΝΕΝΑ

5.

Διάγραμμα 5
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
50
40
30
20
10
0
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1.

2.

1.

ΔΕ ΜΙΛΑΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

2.

ΔΕ ΜΕ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΑΡΤΙΩΝ

3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

4.

ΆΛΛΟ* (Ρατσισμός , Διάκριση )

3.

4.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Διάγραμμα 6
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

60
40
20
0

ΝΑΙ

OXI

Διάγραμμα 7
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
30
25
20
15
10
5
0

1.

2.

3.

1.

ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

2.

ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

4.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

5.

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

6.

ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

7.

ΆΛΛΟ*

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

4.

5.

6.

7.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • • • 69

Διάγραμμα 8
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
3%

45%
44%
<590
=ή >590

8%

Μηδενικό
Άλλο

Διάγραμμα 9
ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
80
60
40
20
0

1.

2.

3.

1.

ΕΡΓΑΣΙΑ

2.

ΣΥΝΤΑΞΗ

3.

ΕΠΙΔΟΜΑ

4.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

5.

ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ-ΣΥΓΓΕΝΩΝ

4.

5.

Διάγραμμα 10
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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1.

1.

ΠΛΗΡΗΣ

2.

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3.

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ

4.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ

2.

3.

4.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Διάγραμμα 11
ΛΟΓΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
35
30
25
20
15
10
5
0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

ΑΓΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

3.

ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

4.

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

5.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΙΔΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

6.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

7.

ΦΟΒΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

8.

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

9.

ΆΛΛΟ*

7.

8.

9.

Διάγραμμα 12
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
35
30
25
20
15
10
5
0

1.

2.

1.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

2.

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

3.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

4.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

5.

ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ/ΑΛΚΟΟΛ

6.

ΆΛΛΟ*

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

3.

4.

5.

6.
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Διάγραμμα 13
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
25
20
15
10
5
0

1.

2.

1.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

4.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

5.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

6.

ΆΛΛΟ

3.

4.

5.

6.

Διάγραμμα 14
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

2.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

3.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΑΡΤΙΑ

4.

ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗ ΜΕ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ Η ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ

5.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Κ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

6.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

6.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

Διάγραμμα 15
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
35
34.5
34
33.5
32.5
32
31.5

1.

2.

3.

1.

ΝΑΙ

2.

ΌΧΙ

3.

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Διάγραμμα 16
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

2.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ

3.

ΜΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ

4.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

5.

ΆΛΛΟ
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Διάγραμμα 17
ΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ
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1.

1.

ΝΑΙ

2.

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

3.

ΌΧΙ, ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

4.

ΌΧΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

3.

4.

Διάγραμμα 18
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
80
60
40
20
0
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1.

1.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

2.

Μ.Κ.Ο.

3.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ

4.

ΆΛΛΟ

2.

3.

4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
(ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ)

Η έρευνα αυτή είναι μια διερευνητική μελέτη, που διεξάγεται από την Μ.Κ.Ο Γιατροί
του Κόσμου, κατόπιν έγκρισή της από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η συγκέντρωση
στοιχείων, που θα μας δώσουν μια άποψη για τα προβλήματα που σχετίζονται με την
πρόσβαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2103213150 και στο e- mail socialservices@
mdmgreece.gr.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.
Η έρευνα αυτή γίνεται από τις κοινωνικούς λειτουργούς:
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΤΙΝΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στις παρακάτω ερωτήσεις δώστε μία σύντομη απάντηση στο προδιαγεγραμμένο κενό
1. Ειδικότητα:................................................................................................................................................
2. Φορέας Εργασίας:..................................................................................................................................
3. Αντικείμενο εργασίας:...........................................................................................................................
Στη παρακάτω ερώτηση επιλέξτε μόνο μια απάντηση συμπληρώνοντας ένα √ ή x
4. Χρόνος εργασίας στη συγκεκριμένη θέση;
1

<από 1 έτος

2

1 έως 3 έτη

3

3 έως 5 έτη

4

>από 5 έτη

Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε μία ή περισσότερες απαντήσεις συμπληρώνοντας ένα √ ή
x. Αν επιλέξετε την απάντηση «Άλλο», παρακαλώ διευκρινίστε στο προδιαγεγραμμένο κενό

5. Ο
 ι εξυπηρετούμενοί σας σε ποια/ ες από τις παρακάτω ομάδες ανήκουν στην
πλειονότητά τους;
1

Άστεγοι

2

Χρήστες ουσιών

3

Αιτούντες άσυλο/ Πρόσφυγες

4

Μετανάστες με ή χωρίς έγγραφα

5

Ψυχικά ασθενείς

6

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

7

Ανήλικοι

8

Όλα τα παραπάνω

9

Άλλο..........................................................................................................................................................

6. Τα αιτήματά τους, αφορούν περισσότερο:
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1

Νομική υποστήριξη

2

Εύρεση στέγης

3

Εύρεση εργασίας

4

Ενημέρωση/Πληροφόρηση σχετικά με τα κοινωνικά τους δικαιώματα

5

Ιατρική Περίθαλψη

6

Κοινωνική Συμβουλευτική

7

Ψυχολογική Υποστήριξη

8

Άλλα θέματα..........................................................................................................................................

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

7. Σ
 ας έχουν αναφέρει δυσκολίες σε σχέση με τη πρόσβασή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα;
1

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα στη πρόσβαση στην εκπαίδευση

2

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα στη πρόσβαση στην εκπαίδευση

3

Όχι, τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει

4

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

5

Άλλο..........................................................................................................................................................

8. Σ
 ας έχουν αναφέρει δυσκολίες σε σχέση με τη πρόσβαση των παιδιών τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα;
1

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα στη πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση

2

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει προβλήματα στη πρόσβαση των παιδιών
τους στην εκπαίδευση

4

Όχι, τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει

5

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

6

Άλλο..........................................................................................................................................................

9. Οι δυσκολίες, τις οποίες αναφέρουν περισσότερο, αφορούν:
1

Την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το που να απευθυνθούν για βοήθεια- καθοδήγηση

2

Την έλλειψη ενημέρωσης για το αν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν εκείνοι ή τα παιδιά τους στο εκπαιδευτικό σύστημα

3

Την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγγραφή τους

4

Γλωσσικά εμπόδια

5

Φόβο καταγγελίας / σύλληψης

6

Φόβο διάκρισης/ κακής υποδοχής

7

Άλλο..........................................................................................................................................................

10. Σ
 ας έχουν αναφέρει δυσκολίες σε σχέση με την πρόσβασή τους στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας;
1

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη πρόσβασή του στο ΕΣΥ

2

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη πρόσβασή
του στο ΕΣΥ

3

Όχι, γιατί δεν έχει χρειαστεί για τους περισσότερους, εξυπηρετούνται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

4

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

5

Άλλο..........................................................................................................................................................
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11. Οι δυσκολίες, τις οποίες αναφέρουν περισσότερο, αφορούν:
1

Την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το που να απευθυνθούν για βοήθεια- καθοδήγηση

2

Την έλλειψη ενημέρωσης για το αν έχουν δικαίωμα περίθαλψης από το ΕΣΥ

3

Γλωσσικά εμπόδια

4

Φόβο καταγγελίας / σύλληψης

5

Φόβο διάκρισης/ κακής υποδοχής

6

Άλλο..........................................................................................................................................................

12. Σας έχουν αναφέρει δυσκολίες σε σχέση με την εύρεση εργασίας;
1

Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση εργασίας

2

Ναι αλλά μικρό ποσοστό έχει αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση
εργασίας

3

Όχι, δεν έχουν αναφέρει δυσκολίες

4

Άλλο..........................................................................................................................................................

13. Οι δυσκολίες, τις οποίες αναφέρουν περισσότερο, αφορούν:
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1

Την έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με το που να απευθυνθούν για βοήθεια- καθοδήγηση

2

Την έλλειψη ενημέρωσης για το αν έχουν δικαίωμα στη νόμιμη εργασία

3

Γλωσσικά εμπόδια

4

Φόβο καταγγελίας / σύλληψης

5

Φόβο διάκρισης/ κακής υποδοχής

6

Άλλο..........................................................................................................................................................

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟY ΚΟΣΜΟY

