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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Εισαγωγή: Η ιστορία υποδεικνύει ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν είναι σύγχρονο 

γεγονός αλλά διαχρονικό. Ειδικότερα, η ταχύτητα, ο ρυθμός και ο χρόνος των μετακινήσεων 

προσφύγων-μεταναστών οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι άθλιες 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, οι πόλεμοι, οι εισβολές, οι δικτατορίες, η 

έλλειψη της ασφάλειας και της ειρήνης κ.α. Όλοι αυτοί οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν 

στη μαζική άφιξη των προσφύγων από τη Συρία στην Ελλάδα τα δύο προηγούμενα χρόνια 

(2015-2016) με εμφανή επιδείνωση της κατάστασης το έτος 2015. Σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των προσφύγων 

που διαμένουν στη Βόρειο Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το γενικό ερωτηματολόγιο 

επισκόπησης της υγείας SF – 36. Συνολικά, 106 πρόσφυγες συμμετείχαν στην έρευνα. Το 

ερωτηματολόγιο απαρτίστηκε από δύο μέρη, στο πρώτο μέρος περιείχε ερωτήσεις 

δημογραφικού χαρακτήρα (φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση), 

ερωτήσεις σχετικές με την υγεία (ύπαρξη σοβαρού προβλήματος υγείας, λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής) και ερωτήσεις σχετικές με την παραμονή στην Ελλάδα (χρονικό 

διάστημα παραμονής στην Ελλάδα, τόπος διαμονής), ενώ στο δεύτερο μέρος 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF – 36. Η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης 

εφαρμόστηκε για να ελεγχθεί η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις 

συνοπτικές κλίμακες της ψυχικής και της φυσικής υγείας. Αποτελέσματα: Η μέση 

βαθμολόγηση εκτιμήθηκε ότι είναι 39,27 (SD 10,30) για τη Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής 

Υγείας (MSC) και 45,39 (SD 8,97) για τη Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας (PCS). Η 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι η συνοπτική κλίμακα Ψυχικής Υγείας 

επηρεάζεται αρνητικά από την ηλικία και τον τόπο διαμονής των ερωτώμενων ενώ στη 

συνοπτική κλίμακα Φυσικής Υγείας δεν διαπιστώθηκε κάποιο στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα. Συμπεράσματα: οι πρόσφυγες που διαμένουν στο αστικό περιβάλλον φάνηκε 

πως έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και η αύξηση της ηλικίας εμφάνισε αρνητική επίδραση σε 

αυτή. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: the story indicates that population movements is not modern fact but timeless. 

In particular, the speed, the pace and timing of movements refugees-immigrants due to 

various factors, such as the miserable economic, social and political conditions, wars, 

invasions, dictatorships, lack of security and peace, etc. All these above factors led in the 

massive arrival of refugees from Syria in Greece the past two years (2015-2016) with an 

apparent worsening of the year 2015. The purpose of this the study is the assessment of 

health-related quality of life of refugees residing in northern Greece, using the general 

questionnaire health survey SF – 36. In total, 106 refugees participated in the survey. The 

questionnaire mainly in two parts, the first part contained questions demographic data 

(gender, level of education, marital status), health-related questions (existence of a serious 

health problem, download medication) and questions related to the stay in Greece (period a 

stay in Greece, residence), while in the second part used the questionnaire SF – 36. The 

linear regression analysis implemented to test the effect of demographic characteristics on 

condensed scales of mental and physical health. Results: the average scoring was estimated 

39.27 (10.30 SD) for Mental Scale Health (MSC) and 45.39 (SD 8.97) for Physical Health 

Scale (PCS). The multiple linear regression analysis showed that the brief mental health 

scale negatively impacted by age and place of residence of respondents while in synoptic 

scale natural health does not found a statistically significant result. Conclusions: the refugees 

residing in the urban environment seemed have better mental health and increasing age 

showed a negative effect on this. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο πόλεμος στη Συρία οδήγησε στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση του 21ου αιώνα. Τα βίαια 

κυβερνητικά στρατιωτικά μέτρα προκάλεσαν τη φυγή περίπου 5 εκ. ανθρώπων εκτός χώρας 

και 6 εντός, λόγω των καθημερινών βομβαρδισμών. Η εντεινόμενη αστάθεια και ανασφά-

λεια είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που επιχείρησαν να φθά-

σουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με βασικές οδούς εισόδου: αφενός την «οδό της Νοτιοα-

νατολικής Μεσογείου», από Τουρκία σε Ελλάδα, και αφετέρου την «οδό της Κεντρικής Με-

σογείου», από Αίγυπτο και Λιβύη σε Ιταλία.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες οι δύο βασικές 

χώρες αφίξεων, η Ελλάδα και η Ιταλία κλήθηκαν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν το 

μεγάλο κύμα προσφύγων. Οι αφίξεις στην Ιταλία έφτασαν σχεδόν τις 420.000 για την τριε-

τία 2015-17, με σχεδόν ισόποσο αριθμό αφίξεων για τα έτη 2015-16 και αισθητά μειωμένο 

για το έτος 2017 (84.904 έως και 06/07/2017), με υψηλότερα επίπεδα αφίξεων να σημειώνο-

νται τον μήνα Ιούλιο και τις τρεις χρονιές. Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε το γεγονός ότι όλο 

και περισσότεροι άνθρωποι από όσους έφταναν στη χωρά επέλεγαν να παραμείνουν σε αυτή 

(UNHCR, 2016). Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια μαζική 

αύξηση των αφίξεων μέσω θαλάσσης στη χώρα. Αξιοσημείωτοι αριθμοί παρατηρήθηκαν τη 

διάρκεια του έτους 2015 καθώς οι αφίξεις στη Ελλάδα μέσω θαλάσσης άγγιξαν τις 856.723 

με μεγαλύτερη αύξηση να ξεκινάει τον Αύγουστο του 2015 με 107.843 αφίξεις και να φτά-

νει το υψηλότερο επίπεδο τον Οκτώβριο, που σημειώθηκαν 211.663 αφίξεις. Το έτος 2016 

παρατηρήθηκε αισθητή μείωση των αφίξεων στη χώρα με τον αριθμό να φτάνει τις 173.450 

και σημαντικά μειωμένο για το έτος 2017, 9.550 έως και 06/07/2017 (UNHCR, 2017).  

Οι κύριες εθνικότητες που φτάνουν στην Ελλάδα (Συρία 48%, Αφγανιστάν 25%, Ιράκ 15%, 

Πακιστάν 4% και Ιράν 3%) είναι επίσης διαφορετικές από αυτές που φτάνουν στην Ιταλία 

(Νιγηρία 20%, Ερυθραία 12%, Γκάμπια / Γουινέα / Σουδάν / Ακτή Ελεφαντοστού 7% η κα-

θεμία). Συνολικά στη Μεσόγειο πέντε εθνικότητες αποτελούν το 68% των αφίξεων (Συρία 

30%, Αφγανιστάν 16%, Ιράκ 10%, Νιγηρία 7%, Ερυθραία 5%) (UNHCR, 2016).  

Το συμφωνηθέν σχέδιο (2015) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, για τη 

μετεγκατάσταση 160.000 αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλα Ευρω-

παϊκά κράτη, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο. Μέχρι τώρα, σχεδόν 23.503 αιτούντες 
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άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα (16.113) και την Ιταλία (7.390) (UNHCR, 

2017). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι η μετανάστευση αποτελεί προτεραιότητα της 

ΕΕ εδώ και χρόνια και πως έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσης καθώς 

και για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ευρωβα-

ρομέτρου του 2017, το 73% των Ευρωπαίων θέλει ακόμα η ΕΕ να κάνει περισσότερα για να 

διαχειριστεί την κατάσταση. Η μετανάστευση, τέλος θεωρήθηκε κορυφαία προτεραιότητα 

στα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρομέτρου του 2016 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2017). 

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η εκτίμηση της σχε-

τιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQOL) του προσφυγικού πληθυσμού που διέμενε 

σε κέντρα φιλοξενίας (camps) και σε διαμερίσματα στην περιοχή της Β. Ελλάδας με τη χρή-

ση του εργαλείου επισκόπησης γενικής υγείας SF - 36. Επίσης, διερευνήθηκαν παράγοντες 

που ενδεχομένως επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά τις κλίμακες που αποτυπώνουν ποσοτικά 

την ποιότητα ζωής των προσφύγων.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της 

ποιότητας ζωής και συγκεκριμένα της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής στην περί-

πτωση των Σύριων προσφύγων που έφτασαν στη Ελλάδα. Η ποιότητα ζωής αποτελεί μία 

έννοια αφηρημένη, η οποία επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. 

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παρούσης εργασίας, στο πρώτο μέρος γίνεται 

μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της υγείας και της ποιότητας ζωής, των βασικότερων 

εννοιών και όρων που τις αφορούν, καθώς και της μεταξύ τους σχέσης. Επίσης, εξετάζονται 

τα βασικότερα εργαλεία μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, όσον α-

φορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τους. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στο νομι-

κό πλαίσιο που ισχύει στην Ε.Ε, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως η Σύμβαση 

της Γενεύης και η Συνθήκη της Σένκεν. Έπειτα, επιχειρείται η αποσαφήνιση των εννοιών 

του πρόσφυγα και του αιτούντος άσυλο και τέλος, αναφέρονται τα προβλήματα, που καλού-

νται να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο κατά την άφιξη και προσαρ-

μογή τους στη χώρα προορισμού.   

Στο δεύτερο, ειδικό μέρος, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος καθώς και η 

μεθοδολογία της έρευνας. Παραθέτονται η κατανομή του δείγματος με βάση τα δημογραφι-

κά χαρακτηριστικά, η περιγραφική στατιστική ανάλυση των κλιμάκων ποιότητας ζωής και 

τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης. 
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1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 

1.1 Βασικές Έννοιες 

 

1.1.1  Έννοια της Υγείας  
 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1946) ως καλή υγεία αναφέρεται η κατά-

σταση της πλήρους φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία 

ασθένειας ή αναπηρίας. Η υγεία είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, αναγνωρισμένο από 

την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) αποτελεί σημαντική συ-

νιστώσα της ανάπτυξης, ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη ενός έθνους και 

την εσωτερική σταθερότητα. Μαζί με τα παραδοσιακά επιχειρήματα για την κοινωνική δι-

καιοσύνη και τη σημασία της υγείας, είναι πλέον αποδεκτό ότι η βελτίωση της υγείας δια-

δραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει έντονος ισχυρισμός πως η υγεία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διατομεακό, διασυνο-

ριακό και παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Τέσσερις βασικές αξίες καθοδηγούν τις προσπάθειες 

για την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας: 

1. Αναγνώριση του οικουμενικού δικαιώματος στην υγεία 

2. Συνεχής εφαρμογή της ηθικής της υγείας στην πολιτική, στην έρευνα και στην παρο-

χή υπηρεσιών 

3. Εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών με ολικό προσανατολισμό που δίνουν έμφαση 

στην αλληλεγγύη  

4. Ενσωμάτωση της φυλετικής διάστασης στις πολιτικές για την υγεία. 

 Η ηθική της υγείας περιλαμβάνει μια διαδικασία συστηματικής και συνεχόμενης α-

ντανάκλασης των κανόνων και των αξιών που πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις για την πα-

ροχή της υγείας σε προσωπικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο και μέσω αυτών να α-

ξιολογούνται τα αποτελέσματα 

 Η υγεία καθορίζεται από εγγενείς δυνάμεις όπως η γενετική, η συμπεριφορά, η κουλ-

τούρα και ο τρόπος ζωής, αλλά και από εξωγενείς όπως η πρόληψη, η θεραπεία και η ανά-

πτυξη του τομέα της υγείας, καθώς επίσης και από στοιχεία πέραν από τον κλάδο της υγείας 

όπως: 

 Οικονομικοί παράγοντες (π.χ. εμπόριο) 
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 Κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. φτώχεια) 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. κλιματικές αλλαγές) 

 Τεχνολογικοί παράγοντες (π.χ. τεχνολογία πληροφοριών) 

 

1.1.2 Ποιότητα ζωής 
 

Τελευταία παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας όσον 

αφορά την έννοια και τις μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας ζωής (Cummins 2005, Wood-

Dauphinee 1999). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1980-1990, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντο-

νο ενδιαφέρον μεταξύ των πολιτικών, διοικητικών και κοινωνικών επιστημών για την έρευ-

να των ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής και για την ανάπτυξη μεθοδολογιών, οι 

οποίες θα στοχεύουν στη μέτρησή της (Yfantopoulos 2001a). Η ποιότητα ζωής είναι ένας 

όρος που έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από κλινικούς γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνιολό-

γους και πολιτικούς προσεγγίζοντας την ο καθένας από τη δική του οπτική πλευρά παρά το 

γεγονός ότι η ποιότητα ζωής συμπεριλαμβάνει όλες τις πλευρές της ζωής του ατόμου. (Υφα-

ντόπουλος, 2001). 

Ο όρος ποιότητα ζωής είναι δύσκολο να ερμηνευτεί με ένα και μοναδικό ορισμό. Οι κλινικοί 

ιατροί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στις σωματικές/φυσικές διαστάσεις του όρου, ενώ οι 

κοινωνιολόγοι δίνουν περισσότερη έμφαση στις συναισθηματικές και γνωστικές διαστάσεις 

αυτού. Η ποιότητα ζωής αξιολογείται στο πλαίσιο οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών 

και ιατρικών επιστημών, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών 

ορισμών καθώς και μεθόδων αξιολόγησής της (Cummins 2005, Wilson & Cleary 1995, 

Wood-Dauphine 1999). Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από όλους τους κλάδους των 

επιστημόνων. Επιστήμονες σε διαφορετικά πεδία εφαρμοσμένων ερευνών έχουν μετρήσει 

και καταγράψει τις επιπτώσεις της. Οι κλινικοί γιατροί εξετάζουν τις φυσικές διαστάσεις 

της, σε αντίθεση με τους ψυχολόγους, οι οποίοι δίνουν έμφαση στις ψυχολογικές και συναι-

σθηματικές διαστάσεις της υγείας (Υφαντόπουλος 2003).  Στη βιβλιογραφία σχετικά με τη 

μέτρηση της υγείας, ο όρος «ποιότητα ζωής» κάνει την εμφάνιση του στις αρχές της δεκαε-

τίας του 1980 (Streuner, Norman 1989). Ειδικότερα στις δεκαετίες του 1980-90, αναπτύχθη-

καν αρκετά ερωτηματολόγια εκτίμησης της ποιότητας ζωής, ενώ παράλληλα τεκμηριώθηκαν 

οι ψυχομετρικές ιδιότητες των συγκεκριμένων οργάνων. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε 

στην ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και εννοιολογικής προσέγγισης της ποιότητας ζωής, 
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με αποτέλεσμα την έλλειψη συμφωνίας για έναν κοινά αποδεκτό ορισμό της (Cummins 

2005, Guyatt et al.1993, Hunt 1997, Wood- Dauphinee 1999). 

Για τον ΠΟΥ, η έννοια της ποιότητας ζωής είναι στενά συνδεδεμένη με την υποκειμενική 

αντίληψη των ατόμων για τη θέση τους στη ζωή, μέσα στο πλαίσιο των πολιτισμικών χαρα-

κτηριστικών και του συστήματος αξιών της κοινωνίας, στην οποία ζουν και σε συνάρτηση 

με τους προσωπικούς τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους (The 

WHOQOL Group 1995). 

Ποιότητα ζωής (Quality of life) ή Ευημερία (Well being) είναι όροι που απασχολούν έντονα 

το διεθνές ενδιαφέρον. Η ποιότητα ζωής αποτελεί μία πολυδιάστατη, ευμετάβλητη και υπο-

κειμενική έννοια. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί, ανάλογα με την οπτική 

γωνία υπό την οποία κάθε στοχαστής ή μελετητής αντιμετωπίζει το θέμα. Ο όρος «ποιότητα 

ζωής» είναι μία έννοια που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια. Περι-

λαμβάνει το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, την παιδεία, την υγεία, την ευεξία καθώς και τις 

ευκαιρίες που έχει το άτομο για αναψυχή και ξεκούραση. (Fallowfield, 1990) 

Σε προηγούμενες κυρίως μελέτες, πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της ποιό-

τητας ζωής έχουν κάνει αναφορές σε αυτή την ποικιλομορφία. Ο Liu (1976) υποστήριξε ότι 

υπάρχουν τόσο πολλοί ορισμοί για την ποιότητα ζωής όσοι είναι και οι άνθρωποι, σκεπτό-

μενος ότι οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά το τι θεωρεί ο καθένας ως σημα-

ντικό. Οι Baker και Intagliata (1982) πιστεύουν ότι υπάρχουν τόσοι ορισμοί όσος είναι και ο 

αριθμός των ατόμων που μελετούν το φαινόμενο. Οι μελετητές που ασχολήθηκαν με την 

έννοια της ποιότητας ζωής δεν κατάφεραν να αποδώσουν ένα αποδεκτό ορισμό.  

Η ποιότητα ζωής από ορισμένους συγγραφείς έχει ερμηνευθεί ως η δυνατότητα διάθεσης 

πόρων προς κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε συνδυασμό με όρους που σχετίζονται με 

την κοινωνία και το περιβάλλον. Ειδικότερα, η ποιότητα ζωής συνίσταται στην ύπαρξη και 

στη δυνατότητα πρόσβασης προς τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες που εξασφαλίζουν την 

ευτυχία σε μία δεδομένη κοινωνία ή περιοχή (McCall 1975).  

Θεωρητικά, η ποιότητα ζωής μπορεί να οριστεί με την περιγραφή χαρακτηριστικών της ζω-

ής των ανθρώπων, τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα ο 

άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Η ποιότητα ζωής αφορά την ελευθερία δράσης, την επαγ-

γελματική και οικογενειακή καταξίωση, την εκπλήρωση ψυχοκοινωνικών αναγκών και επι-

θυμιών στην καθημερινή ζωή καθώς και τη διατήρηση της υγείας. Ο Hornquist (1982) δια-

τύπωσε ότι συνολικά η ποιότητα ζωής σχετίζεται με το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών 

αναφορικά με τους σωματικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, υλικούς και διαρθρωτικούς 
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τομείς της ζωής. Αντίθετα, κατά τον Rokeach (1973), για την υψηλή ποιότητα ζωής σημα-

ντικό ρόλο διαδραματίζει η καλή κατάσταση υγείας.  

Ο Borthwick-Duffy (1992) διατύπωσε τέσσερις προσεγγίσεις για την ποιότητα ζωής: α) η 

ποιότητα ζωής που ορίζεται ως η ποιότητα των συνθηκών ζωής ενός ατόμου, β) η ποιότητα 

ζωής που ορίζεται ως ικανοποίηση ενός ατόμου για τις συνθήκες της ζωής του, γ) η ποιότη-

τα ζωής που ορίζεται ως ένας συνδυασμός των συνθηκών ζωής και της ικανοποίησης και δ) 

η ποιότητα ζωής που ορίζεται ως ο συνδυασμός των συνθηκών ζωής και της ικανοποίησης 

σε μία σταθμισμένη κλίμακα σημαντικότητας. Η τελευταία, της οποίας τα πλεονεκτήματα 

συγκριτικά με των άλλων τριών είναι αποδεκτά, ορίζει την ποιότητα ζωής ως ένα συνονθύ-

λευμα των συνθηκών διαβίωσης και της ικανοποίησης τονίζοντας την ανάγκη να λαμβάνο-

νται υπόψη οι προσωπικές αξίες, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες. 

Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την ποιότητα ζωής διατύπωσαν οι Renwick και 

Brown, (1996), υποστηρίζοντας πως για κάθε άτομο η ποιότητα ζωής γίνεται αντιληπτή μέ-

σω χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ύπαρξη του με το αίσθημα του ανήκει και με 

τις δυνατότητες της προσωπικής ολοκλήρωσης.  

Ο Landesman (1986) προτείνει, επίσης την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση από τη ζωή 

ως διακριτά φαινόμενα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ποιότητα ζωής είναι το σύνολο 

μιας σειράς από αντικειμενικά μετρήσιμες συνθήκες ζωής, όπως τις έχει βιώσει ένα άτομο. 

Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική υγεία, προσωπικές καταστάσεις (πλούτος, συν-

θήκες διαβίωσης κ.λπ.), κοινωνικές σχέσεις, λειτουργικές δραστηριότητες, ευρύτερες κοινω-

νικές και οικονομικές επιρροές. Η ικανοποίηση από τη ζωή είναι η υποκειμενική απάντηση 

του ατόμου στους παραπάνω όρους.  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1998) η ποιότητα ζωής είναι μία πολυσύν-

θετη έννοια που αναφέρεται σε ατομικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πα-

ραμέτρους, οι οποίες μπορούν να καθορίσουν ουσιαστικά την ευημερία του ατόμου. Ειδικό-

τερα, η σωματική και ψυχολογική υγεία, το επίπεδο της προσωπικής ανεξαρτησίας, οι κοι-

νωνικές σχέσεις, οι προσωπικές αξίες και οι σχέσεις με το περιβάλλον αποτελούν παραμέ-

τρους που περιγράφουν την έννοια της ποιότητας ζωής (WHO 1998). 

Όπως έχει αναφερθεί, η έννοια της ποιότητας ζωής ορίζεται ως τη σωματική, ψυχική και 

κοινωνική ευημερία του ατόμου καθώς και η ικανότητα ενός ατόμου να ανταποκρίνεται στις 

καθημερινές λειτουργίες της ζωής του, ενώ σύμφωνα με τον Bowling (1997), η έννοια ποιό-

τητα ζωής είναι ευρύτερη και αναφέρεται στη γενική ευημερία των ατόμων που ζουν σε μία 

κοινωνία. 
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Αρκετοί συγγραφείς υπογραμμίζουν την υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου αναφορικά με 

την Ποιότητα Ζωής και το ευ ζην. Σύμφωνα με αυτούς ο όρος Ποιότητα Ζωής θα μπορούσε 

να οριστεί ως το σύνολο των εσωτερικών διεργασιών του ατόμου, οι οποίες σχετίζονται με 

το βαθμό ικανοποίησής του από τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής του. Περιλαμβάνει τις α-

παραίτητες συνθήκες και καταστάσεις που προωθούν τη «σωματική, ψυχική και κοινωνική 

ευημερία του ατόμου»,  που είναι η προσωπική υγεία, εργασία, εκπαίδευση, οικογένεια, κοι-

νωνικές συναναστροφές, οικονομική κατάσταση κ.α. (Αλουμανής, 2002). 

Το υποκειμενικό στοιχείο της ποιότητας ζωής εντοπίζεται και σε άλλους παράγοντες που 

την επηρεάζουν. Ειδικότερα, οι πολιτισμικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τον κάθε διαφο-

ρετικό γεωγραφικό τόπο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμ-

βάνεται ένα άτομο την ποιότητα ζωής του (Chou, Schalock & Tzou, 2007). 

Επιπρόσθετα, σημαντικό παράγοντα αποτελεί η υποκειμενική εκτίμηση του ατόμου για την 

ποιότητα ζωής του σε διαφορετική ηλικία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η φύση της ποιό-

τητας ζωής ποικίλει ανάλογα και με προσωπικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δείχνοντας έτσι τη μεταβλητότητά της και μέσα στο 

χρόνο (Schalock, Gardner & Bradley, 2007). 

Η ποιότητα ζωής είναι ένα συνονθύλευμα παραγόντων με τρεις διαστάσεις: σωματική, ψυχι-

κή και κοινωνική ευεξία. Η σωματική ευεξία αφορά την εκτίμηση του ατόμου για την υγεία 

του. Εξετάζεται σ’ αυτή η νοσηρότητα, ο πόνος και το επίπεδο σωματικής λειτουργίας. Η 

ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου αφορά την ψυχική ευεξία ενώ η κοινωνική ευ-

εξία αντανακλά το βαθμό γενικής ικανοποίησης του ατόμου από τη ζωή του (Οικονόμου και 

συν,  2001). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, με γνώμονα τους παραπάνω ορισμούς της ποιότητας ζωής διαπι-

στώνεται μια διάκριση μεταξύ των «αντικειμενικών» και «υποκειμενικών» παραμέτρων. 

Έτσι, η αναγκαιότητα του συγκερασμού των δύο παραμέτρων οδηγεί ορισμένους στη διατύ-

πωση ότι «η ποιότητα ζωής ορίζεται ως το να είναι η ζωή καλή και αξιολογείται με κριτήρια 

υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά, που καθορίζονται από την εκτίμηση των εξωτερικών 

συνθηκών» (Zautra, Goodhart 1979, Baker, Intagliata 1982). 

Ωστόσο, η έννοια «ποιότητα ζωής» δεν έχει καθορισθεί με έναν συγκεκριμένο και ομοιό-

μορφο τρόπο. Ο ακριβής προσδιορισμός της βρίσκεται σε μία διαδικασία συνεχούς εξέλιξης 

και γι’ αυτό συναντάμε πολλές εννοιολογικές ασάφειες γύρω από τον ορισμό της (Κάβουρα 

και συν, 2003). Επίσης, μπορεί να οριστεί με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικά επιστημο-

νικά πεδία, όπως τις επιστήμες υγείας, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ψυχολο-
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γία, την οικονομική επιστήμη και άλλες επιστήμες που ασχολούνται με τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον του. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει προσωπικές προτιμήσεις, εμπειρίες, αντι-

λήψεις και στάσεις σχετικά με φιλοσοφικές, πολιτιστικές, πνευματικές, ψυχολογικές, οικο-

νομικές, πολιτικές και διαπροσωπικές διαστάσεις της καθημερινής ζωής (Yfantopoulos 

2001c). 

Η υγεία και η ποιότητα ζωής ενός ατόμου επηρεάζεται από ένα σύνολο προσδιοριστικών 

παραγόντων (Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης 1997). Αυτοί επηρεάζουν την υγεία και την ποιό-

τητα ζωής ατόμων ή ομάδων του πληθυσμού, και κατηγοριοποιούνται ως εξής (Σαρρής, 

2001): 

 Κοινωνικο-οικονομική δομή και λειτουργία της κοινωνίας: Τρόπος παραγωγής, σχέ-

σεις παραγωγής, καταμερισμός εργασίας, κοινωνική διαστρωμάτωση. 

 Οικονομικο-πολιτικοί παράγοντες: Επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

και ευημερίας, τύποι διανομής εισοδήματος, προγραμματισμός, αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των τομέων της οικονομίας. 

 Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες: Τρόπος ζωής, ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά κατοικίας, αστική και αγροτική διάρθρωση, κοινωνικο-οικονομικές ανισότη-

τες. 

 Ψυχο-κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες: 'Ήθη και έθιμα, επίπεδα αλφαβητι-

σμού, ποιότητα εκπαιδευτικού συστήματος, συνήθειες, νοοτροπία, τάσεις και στά-

σεις, κοινωνική συμπεριφορά και άσκηση κοινωνικών ρόλων. 

 Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες: Επίπεδο μόλυνσης του οικολογικού περιβάλλο-

ντος, βαθμός προστασίας των οικοσυστημάτων. 

 Γεωφυσικοί παράγοντες: Φυσικός πλούτος, πρώτες ύλες, παραγωγικότητα γης, κλι-

ματολογικές συνθήκες. 

 Δημογραφικοί παράγοντες: Ρυθμός εξέλιξης πληθυσμού, αστική και αγροτική πυ-

κνότητα, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, σύνθεση του πληθυσμού κατά 

φύλο, ηλικία, επάγγελμα, κλπ. 

 Υγειονομικοί και ιατρικοί παράγοντες: Επίπεδο και εξέλιξη υγειονομικών, επιδημιο-

λογικών και ιατρικών γνώσεων και πρακτικών. 
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 1.2 Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 
 

Ο όρος «Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ)», όπως και ο όρος «Ποιότητα 

ζωής», εμπεριέχει ασάφειες και είναι σχετικά δύσκολο να προσδιοριστούν τα στοιχεία που 

τον συνθέτουν (Οικονόμου και συν, 2001). Η ΣΥΠΖ μπορεί να οριστεί ως η λειτουργικότη-

τα στη φυσική, συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της ζωής συνυπολογίζοντας την 

ευεξία, όπως αυτή εκτιμάται από κάθε άνθρωπο (Patrick,, Erickson, 1993).  

Ο όρος περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις διαστάσεις: 

1. Την υποκειμενική αποτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του ατόμου (σωματικής 

και ψυχικής). 

2. Την αλληλεπίδραση της κατάστασης της υγείας με τη λειτουργικότητά του.  

3. Τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας στους τομείς εκείνους που είναι απαραίτη-

τοι ώστε το άτομο να μπορεί να πραγματοποιεί τους επιδιωκόμενους στόχους της 

ζωής του (Kaplan,  Bush, 1982). 

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής έχει σκοπό να διαχωρίσει την ποιότητα ζωής υπό 

τη γενική της έννοια από την ποιότητα ζωής που αφορά το αγαθό «υγεία». Ειδικότερα, απο-

τελείται από ειδικό πεδίο έρευνας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πλευρές της ζωής το ατό-

μου, που επηρεάζονται από την προσωπική του υγεία και τις δραστηριότητες της υγειονομι-

κής περίθαλψης, που έχουν στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας. Η σχετιζόμενη 

με την υγεία ποιότητα ζωής αποτελεί ένα επιστημονικό δημιούργημα, το οποίο επικεντρώνε-

ται στην υγεία καθώς δεν αναφέρεται στην ευτυχία, στην ικανοποίηση, στα πρότυπα ζωής, 

στο κλίμα ή στο περιβάλλον αλλά περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πλευρές της ποιότητας 

ζωής που αφορούν την κοινωνική, σωματική και ψυχική υγεία. (Υφαντόπουλος, 2007) 

Οι Κάβουρα και συν. (2003) ορίζουν τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ως την α-

νάλυση η οποία μετρά την επίδραση των θεραπευτικών διαδικασιών στην ολιστική προσέγ-

γιση της ζωής. Οι Wilson και Cleary (1995) θεωρούν ότι η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότη-

τα ζωής αφορά στην ικανοποίηση ενός ατόμου από τις παραμέτρους της ζωής του στο επί-

πεδο που επηρεάζονται από την υγεία. Προσθέτουν, επίσης ότι ασχολείται κυρίως με εκεί-

νους τους παράγοντες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των συστημάτων υγειονομικής περίθαλ-

ψης και στους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας.  

Σύμφωνα με τους Thomson και Roebuck, (2001) η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 

προσφέρει ένα κοινό συγκριτικό τρόπο μέτρησης και δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ε-
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κτίμηση της επίδρασης διαφορετικών θεραπειών της ίδιας κατάστασης υγείας, ή την επίδρα-

ση διαφορετικών θεραπειών μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων υγείας, δείχνοντας έτσι το 

φορτίο που επωμίζεται ο ασθενής λόγω της κλινικής του κατάστασης. Ο καθορισμός της 

σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην 

επιλογή θεραπευτικών σχημάτων και στη δημιουργία νέων φαρμακευτικών και τεχνολογι-

κών παρεμβάσεων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων απο-

σκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της ζωής του ατόμου. 

Ο Υφαντόπουλος (2001) παρουσιάζει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ως μια 

αποκλειστικά προσωπική αντίληψη στην επίδραση, που επιφέρει στη σωματική, ψυχολογική 

και κοινωνική διάσταση της ζωής ενός ατόμου, η νόσος από την οποία υποφέρει καθώς και 

το βαθμό στον οποίο το άτομο αισθάνεται ικανοποίηση με τις συνθήκες της ζωής του. Επι-

πλέον, διακρίνει τις τρεις σημαντικότερες διαστάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότη-

τας ζωής: 

i. τη σωματική διάσταση – η φυσική υγεία και λειτουργικότητα του ατόμου στις καθη-

μερινές του δραστηριότητες,  

ii. τη ψυχολογική και συναισθηματική ευεξία του ατόμου – ο αυτοσεβασμός, η ευτυχία 

και η ικανοποίηση του ατόμου  

iii. την κοινωνική διάσταση – η συζυγική, κοινωνική και επαγγελματική προσαρμογή.   

 

 

1.2.1 Δείκτες Ποιότητας Ζωής  
 

Όπως και με τις αντίστοιχες έννοιες, οι πιθανές διαστάσεις της ΣΥΠΖ περιλαμβάνουν τη 

λειτουργική ικανότητα, την κατάσταση της υγείας, τα συμπτώματα και τη σωματική κατά-

σταση, την ψυχική ευημερία, την κοινωνική υποστήριξη και την ικανοποίηση από τη ζωή, 

την ηθική, την ανεξαρτησία, τον έλεγχο της ζωής και την προσαρμογή των ικανοτήτων. Οι 

διαστάσεις αυτές, στο σύνολό τους έχουν εφαρμοστεί στην έρευνα σχετικά με την ποιότητα 

ζωής, χωρίς να έχει όμως ληφθεί σημαντικά υπόψη το πώς η κοινή γνώμη ή οι ασθενείς ορί-

ζουν την αξία των διάφορων παραγόντων που σχετίζονται με τη ζωή (Bloom, 1978).  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται δυο κατηγορίες: υποκειμενικοί και αντικειμενικοί δείκτες για 

τη μέτρηση της ποιότητας ζωής. Η υποκειμενική διάσταση περιγράφει το αίσθημα της ευη-

μερίας, στη σωματική και ψυχοκοινωνική ευεξία και στην ικανοποίηση που αντλούν άτομα 
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από το περιβάλλον τους. Αξιολογείται από το ίδιο το άτομο ανάλογα με την ικανοποίηση ή 

τη δυσαρέσκεια που αισθάνεται για τη ζωή του, για τα συναισθήματα και τους στόχους που 

έχει θέσει καθώς και την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλει για να επιτύχει τους 

στόχους του. Η αντικειμενική διάσταση αναφέρεται στους κοινωνικούς δείκτες της ανθρώ-

πινης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Συνδέεται και περιλαμβάνει τον πολιτικό και 

κοινωνικό βίο, τις οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές ανάπτυξης μιας περιοχής, τις δια-

στάσεις του φυσικού περιβάλλοντος, τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα, την εθνική ταυ-

τότητα, την υγειονομική κατάσταση ενός τόπου και την ευκαιρία βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης. Η υποβάθμιση ενός από τους παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την 

ευημερία των ατόμων και των κοινωνιών. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αποτυπώσουν την 

κοινωνική και την ατομική πραγματικότητα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής και ταυτόχρο-

να αποτελούν χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία στην εκτίμηση της ανθρώπινης ανάπτυξης 

και ποιότητας ζωής. (Σαρρής, 2001) 

Οι Young και Longman (1983) υποστήριξαν ότι η ποιότητα ζωής σχετίζεται με το βαθμό 

ικανοποίησης από τη ζωή και τις συνθήκες διαβίωσης. Η ποιότητα ζωής αναφέρεται στη 

σωματική, κοινωνική, υλική και ψυχική ευεξία του ατόμου. Ανάμεσα στους παράγοντες που 

επισημαίνουν αποτελούν η οικογενειακή ζωή, ο γάμος, η υγεία, η γειτονιά, η φιλία, οι εργα-

σίες στο σπίτι, η απασχόληση, η στέγαση, η παιδεία, το βιοτικό επίπεδο, το μορφωτικό επί-

πεδο και η οικονομική άνεση.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Massam (1999), οι δείκτες ποιότητας αντικατοπτρί-

ζουν τις προεκτάσεις του βίου, της αίσθησης του ανήκειν, της προσωπικής εξέλιξης του κά-

θε ατόμου και διαμορφώνονται μέσα από τα προσωπικά βιώματα του ατόμου.  

Οι περισσότερες μελέτες για τη ΣΥΠΖ έχουν συμπεριλάβει την εφαρμογή των τεχνικών α-

νάλυσης της ανθρώπινης προσαρμογής στην πρόσβαση για τη ΣΥΠΖ, που αποτελεί μια από 

τις μεθόδους για τη μέτρηση της έννοιας με εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα (O’Boyle et 

al, 1992). Στην τεχνική αυτή, οι συμμετέχοντες καλούνται να ταξινομήσουν τους τομείς της 

ζωής που κρίνουν ως πιο σημαντικούς για τη συνολική ποιότητα της ζωής τους. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εξής: (Bowling, 1995) 

 Οι οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις 

 Οι σχέσεις με άλλους ανθρώπους 

 Η δική τους υγεία 

 Η υγεία των δικών τους ανθρώπων 
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 Η οικονομική κατάσταση και το επίπεδο διαβίωσης 

 Το περιβάλλον  

 Οι συνθήκες εργασίας και η ικανοποίηση από την εργασία 

 Η ικανότητα για εργασία 

 Η κοινωνική ζωή και οι κοινωνικές δραστηριότητες 

 Η θρησκεία 

 Η εκπαίδευση 

 

1.2.2 Κοινωνική Ποιότητα σε Σχέση με την Υγεία 
 

Σε επίπεδο ΕΕ έχει συσταθεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κοινωνική Ποιότητα (European 

Foundation on Social  Quality), το οποίο εισήγαγε την έννοια της κοινωνικής ποιότητας. Η 

κοινωνική ποιότητα (Social Quality) ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι είναι σε 

θέση να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινωνίας στην οποία ζουν 

υπό συνθήκες που βελτιώνουν την ευημερία και τις δυνατότητές τους». Για την επίτευξη ε-

νός ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικής ποιότητας είναι σημαντικό να ικανοποιούνται τέσ-

σερις συνθήκες, οι οποίες είναι κοινώς αποδεκτές ως οι τέσσερις διαστάσεις της κοινωνικής 

ποιότητας  (European Foundation on Social Quality, 2002). 

1. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κοινωνικο-οικονομική ασφάλεια -όσον 

αφορά στον εργασιακό τομέα, στην κοινωνική ασφάλεια και στην παροχή υγειονομι-

κής περίθαλψης- προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες και περιστάσεις που είναι 

αναγκαίες για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, να προστατευθούν από τη φτώχεια 

και άλλες υλικές και άυλες «στερήσεις». 

2. Οι άνθρωποι πρέπει να βιώνουν την ένταξη ή τουλάχιστον ελάχιστα επίπεδα απο-

κλεισμού από βασικούς πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς όπως είναι 

η αγορά εργασίας, το πολιτικό σύστημα και οι κοινοτικοί οργανισμοί, προκειμένου 

να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους.  

3. Οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν σε κοινότητες και κοινωνίες που χαρακτηρίζο-

νται από ικανοποιητικό επίπεδο συνοχής ως προϋπόθεση για συλλογικά αποδεκτές 

αξίες και νόρμες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κοινωνική τους υπόσταση. 
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4. Οι άνθρωποι πρέπει να κινητοποιούνται και να δέχονται ενδυνάμωση ώστε να είναι 

σε θέση να συμμετέχουν πλήρως και να είναι ενεργοί στις κοινωνικο-οικονομικές 

αλλαγές. Ενδυνάμωση σημαίνει ενίσχυση των ατόμων να ελέγχουν την ίδια τους τη 

ζωή και να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προκύπτουν. 

Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, τα κράτη-μέλη, έχουν συμφωνήσει σε μία ομάδα κοινωνικών θεμάτων 

σχετικών με την ποιότητα ζωής, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η υγεία, ο έλεγχος 

στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, η εργασία και η ποιότητα της εργασιακής ζωής 

(Bowling,  1997). Σύμφωνα με τον Υφαντόπουλο (2001), το επίπεδο της κοινωνικής ποιότη-

τας ζωής του πολίτη εξαρτάται από το βαθμό της οικονομικής ασφάλειας,  το επίπεδο της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης, το βαθμό της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, το επίπεδο 

της αυτονομίας και το επίπεδο υγείας.  

 

1.3 Εργαλεία Μέτρησης Της Σχετιζόμενης Με Την Υγεία Ποιότητας Ζωής 
 

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής έχει οριστεί ως η αντίληψη ενός ατόμου για την 

σωματική του υγεία, την ψυχολογική του κατάσταση, το επίπεδο της ανεξαρτησίας του, τις 

κοινωνικές του σχέσεις και τη σχέση του με το περιβάλλον (World Health Organization, 

2014). 

Για τη μέτρηση της κατάστασης της υγείας, υπάρχουν διαθέσιμες στη σχετική βιβλιογραφία 

πολλές προσεγγίσεις από επιδημιολόγους, δημογράφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, στα-

τιστικολόγους και οικονομολόγους για την εκτίμηση των διαφορετικών παραμέτρων της υ-

γείας. Σε μία προσπάθεια ταξινόμησης των εναλλακτικών προσεγγίσεων, διακρίνονται τέσ-

σερις περιοχές μελέτης οι οποίες παρέχουν τόσο θεωρητικές όσο και εμπειρικές μεθόδους 

για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του επιπέδου της υγείας ενός πληθυσμού, μιας κοινωνι-

κής τάξης ή μιας ομάδας ασθενών. Η πρώτη αναφέρεται ως η επιδημιολογική ή βιοϊατρική 

μέθοδος, σύμφωνα με την οποία η υγεία ορίζεται ως βιολογικό φαινόμενο (Morris, J. ,1975). 

Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στην ταξινόμηση των ασθενειών σε κατηγορίες σύμφωνα με τα 

συμπτώματα κάθε ασθένειας και θεωρεί τις διαφορετικές θεραπείες ως ομάδες συμπερασμά-

των για το ιατρικό σύστημα. Η δεύτερη μέθοδος είναι η λειτουργική/ μη λειτουργική προ-

σέγγιση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μία επέκταση της βιοϊατρικής προσέγγισης, καθώς 

επικεντρώνεται στη μέτρηση της επίδρασης των βιοϊατρικών ή των δυσλειτουργικών κατα-

στάσεων της υγείας (π.χ. ανικανότητα σε βασικές λειτουργίες) επί των δυνατοτήτων και των 

συναισθημάτων που αφορούν τις καθημερινές δραστηριότητες. Η τρίτη μέθοδος αφορά στην 
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πολιτισμική προσέγγιση, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επέκταση των δύο προη-

γούμενων μεθόδων και αφορά στην διαδικασία «ετικετοποίησης» ή στιγματισμού που εφαρ-

μόζει η κοινωνία ως απάντηση στην «αποκλίνουσα» συμπεριφορά. Η προσέγγιση αυτή ει-

σάγει μία νέα ερμηνεία του όρου της κακής υγείας, δεχόμενη το γεγονός ότι η αντίληψη των 

ανθρώπων σχετικά με το αν κάποιος είναι άρρωστος ή όχι, ανεξάρτητα από τη βιοϊατρική 

και δυσλειτουργική αναγνώριση, διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ ομάδων ανθρώπων 

σύμφωνα με την ηλικία, το εισόδημα, την κοινωνική τάξη, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

κ.λπ. Τέλος, η τέταρτη μέθοδος για τη μέτρηση της υγείας είναι η οικονομική προσέγγιση, η 

οποία αντιμετωπίζει τον ορισμό και τη μέτρηση της κατάστασης της υγείας υπό το πρίσμα 

της ωφέλειας/ χρησιμότητας. Αναπόφευκτα, η γενική ιδέα της χρησιμότητας βασίζεται σε 

ηθικές πεποιθήσεις, πρότυπα ή αξιολογικές κρίσεις σύμφωνα με την αναγνώριση και την 

αποτίμηση των ιατρικών αναγκών (Yfantopoulos, 2001).  

Η έννοια της Ποιότητας Ζωής που σχετίζεται με την Υγεία (Health Related Quality of Life, 

HRQL) μπορεί ευρέως να χρησιμοποιηθεί, αναφερόμενη σε ένα σύνθετο όρο που συνδυάζει 

την αντίληψη ενός ατόμου για την υγεία με την κοινωνική, συναισθηματική και σωματική 

του ευημερία. Οι Patrick and Erickson (1993) παρουσίασαν το σύνδεσμο μεταξύ HRQL και 

πολιτικής της υγείας. 

«Η Ποιότητα Ζωής που σχετίζεται με την Υγεία είναι η αξία που αποδίδεται στο χρόνο επιβίω-

σης-διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, όπως αυτή επηρεάζεται από την εξασθένηση του οργα-

νισμού και των λειτουργιών του, τις κοινωνικές ευκαιρίες που επηρεάζονται από την νόσο  και 

τη θεραπεία που ακολουθεί». 

Στη σχετική με την υγεία βιβλιογραφία, οι πρώτες εμπειρικές προσπάθειες να μετρηθεί η 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής χρονολογούνται από το 1970, έχοντας στόχο τη μέ-

τρηση του υγειονομικού αποτελέσματος (Υφαντόπουλος, 2007). Έως τότε, επικρατούσε η 

τάση να αναπτύσσονται διαφορετικά εργαλεία για τη μέτρηση υποκειμενικών εκτιμήσεων 

της ικανότητας των ανθρώπων να ανταπεξέρχονται σε λειτουργίες που σχετίζονται με την 

καθημερινή ζωή (Brooks et al, 1991, Brazier et al, 1996). Στο πλαίσιο ερευνητικών προσπα-

θειών για τη μέτρηση των διαστάσεων της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί αρκετά εργαλεία (Κάβουρα και συν., 

2003). Η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής υλοποιείται με τη χρή-

ση γενικών και ειδικών ερωτηματολογίων, τα οποία πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, α-

ξιοπιστίας και ευαισθησίας. Πρόκειται για τυποποιημένα εργαλεία μέτρησης των δεικτών 
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υγείας, τα οποία υπόκεινται σε γλωσσική και πολιτιστική προσαρμογή (Ware, JE, Gandek, 

B. 1998, Υφαντόπουλος, 2001, Παππά και συν, 2006). 

 Το ερωτηματολόγιο επισκόπησης της υγείας του Nottingham (Nottingham Health 

Profile – NHP- 1980), αποτελείται από 2 μέρη. Στο 1ο μέρος εξετάζονται 36 δηλώσεις/ κα-

ταστάσεις για την υγεία, οι οποίες ομαδοποιούνται σε έξι διαστάσεις εκφράζοντας την ενέρ-

γεια, τον πόνο, τη συναισθηματική αντίδραση, τον ύπνο, την κοινωνική απομόνωση και τη 

σωματική κινητικότητα. Στο 2ο μέρος απαντώνται ερωτήσεις σχετικά με επτά περιοχές επί-

δοσης που επηρεάζονται από την υγεία: φροντίδα του σπιτιού, εργασία, κοινωνική ζωή, οι-

κιακή ζωή, ερωτική ζωή, δραστηριότητες και διακοπές. Πρόκειται για εύκολο προς τη συ-

μπλήρωση ερωτηματολόγιο και σύντομο με απαντήσεις τύπου «Ναι» ή «Όχι», το οποίο συ-

μπληρώνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Διακρίνεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

του (Kielhorn, A. Graf von der Schulenburg, J.M., 2000).  

 Το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας (The General Health Questionnaire – 1972), διακρίνε-

ται σε τρεις τύπους και περιέχει τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων, που αφορούν το άγχος, 

την κατάθλιψη, τα σωματικά συμπτώματα και την κοινωνική λειτουργία. Απευθύνεται σε 

υγιείς αλλά και σε ασθενείς, χαρακτηρίζεται για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, ω-

στόσο ένα βασικό πλεονέκτημα του είναι ότι ασχολείται κυρίως με τη ψυχική υγεία του α-

τόμου χωρίς να προσεγγίζει άλλες διαστάσεις της ποιότητας ζωής (Υφαντόπουλος - Σαρρής, 

2001). 

Το ερωτηματολόγιο Mc Grill για τον πόνο (The Mc Grill Pain Questionnaire – 1972). Η 

πιο γνωστή κλίμακα για τον πόνο, η οποία αποτελείται από τρείς κατηγορίες ερωτήσεων, 

σχετικά με τον τρόπο που ο ασθενής αισθάνεται τον πόνο, την ένταση και τη συναισθηματι-

κή εκδήλωση του πόνου. Χρησιμοποιείται στην κλινική έρευνα για διάφορες κατηγορίες 

ασθενών. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς και διακρίνεται 

για την υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία του (Γείτονα και συν. , 1996).  

Επισκόπηση της επίδρασης της αρρώστιας (Sickness Impact Profile -SIP- 1976), αποτε-

λείται από 136 ερωτήσεις που υπάγονται σε 12 κατηγορίες. Οι ερωτήσεις αφορούν την ανε-

ξαρτησία (5), τη σωματική δραστηριότητα (3) και την ψυχολογική συμπεριφορά (4). Ένα 

μειονέκτημα είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του λόγω του μεγάλου αριθ-

μού των ερωτήσεων που περιλαμβάνει. Χαρακτηρίζεται για την εγκυρότητα και την αξιοπι-

στία του και αποτελεί ένα εργαλείο για την μέτρηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με διά-

φορα προβλήματα υγείας, (Kielhorn,  Graf von der Schulenburg, 2000). 
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Επισκόπηση υγείας SF-36 (The SF-36 Health Survey – 1992) είναι το εργαλείο που χρησι-

μοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα. Θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα, έγκυρα και ευ-

ρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια (Κοντοδημόπουλος και συν, 2004, Anagnostopou-

los et al, 2005, Παππά και συν, 2006). Η επισκόπηση υγείας SF – 36 εκφράζει γενικές κατα-

στάσεις υγείας που δεν προσδιορίζονται ως ειδικές κάποιας αρρώστιας ή θεραπείας. Οι 36 

ερωτήσεις συνθέτουν 8 κλίμακες από 2 έως 10 ερωτήσεις: (α) σωματική λειτουργικότητα, 

(β) σωματικός ρόλος, (γ) σωματικός πόνος, (δ) γενική υγεία, (ε) ζωτικότητα, (στ) κοινωνική 

λειτουργικότητα, (ζ) συναισθηματικός ρόλος και (η) ψυχική υγεία. Οι 8 επιμέρους κλίμακες 

διαμορφώνουν περιληπτικές μετρήσεις σε δυο γενικές κλίμακες, της σωματικής και ψυχικής 

υγείας (Υφαντόπουλος, 2001). 

EuroQol (EQ-5D - 1980): αποτελεί την πιο γνωστή, έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση παρόλο 

που αποτελεί όργανο γενικής χρήσης είναι ταυτόχρονα συνοπτικό και απλό (Υφαντόπουλος 

και Σαρρής, 2001). Tο ερωτηματολόγιο επιχειρεί να μετρήσει το επίπεδο υγείας του πληθυ-

σμού, που αποτελείται από διάφορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και πολιτισμικά πρότυ-

πα. Το ερωτηματολόγιο διαιρείται σε δύο μέρη, το περιγραφικό σύστημα (descriptive 

system) και την οπτική αναλογική κλίμακα (Visual Analog Scale, VAS) (Brooks and the Eu-

roQolGroup, 1996). Το περιγραφικό σύστημα βασίζεται σε πέντε ερωτήσεις που στοχεύουν 

στην εκτίμηση  διαφορετικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής (Παπαδόπουλος και συν, 

2007). Οι παράμετροι αφορούν την κινητικότητα, τις καθημερινές δραστηριότητες, την αυ-

τοεξυπηρέτηση, τον πόνο ή/και την ενόχληση και το άγχος ή/και την κατάθλιψη. Η κάθε πα-

ράμετρος χωρίζεται σε 3 άλλες ερωτήσεις. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται μια αξιολό-

γηση του γενικού επιπέδου ζωής με τη χρήση μιας οπτικής αναλογικής κλίμακας (Visual 

Analog Scale, VAS) με τη μορφή θερμομέτρου υγείας και λαμβάνει τιμές από το 0 μέχρι το 

100. Διακρίνεται για την ευκολία στη συμπλήρωση του και αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο 

μέτρησης της ποιότητας ζωής για ομάδες ασθενών αλλά και για υγιή πληθυσμό, (Υφαντό-

πουλος και Σαρρής, 2001). 

Επισκόπηση υγείας EQ-15D: προσαρμόζει τη φιλοσοφία του EQ-5D, με τη διαφορά ότι 

αναφέρεται σε 15 διαστάσεις ποιότητας ζωής. Οι διαστάσεις αυτές είναι: (1) κινητικότητα, 

(2) όραση, (3) ακοή, (4) αναπνοή, (5) ύπνος, (6) φαγητό, (7) ομιλία, (8) αφόδευση, (9) συνή-

θεις δραστηριότητες, (10) νοητικές λειτουργίες, (11) δυσφορία και συμπτώματα, (12) κατά-

θλιψη, (13) εξάντληση, (14) ζωτικότητα, (15) σεξουαλική δραστηριότητα. Κάθε μια διάστα-

ση αξιολογείται σε πέντε επίπεδα. (Brooks and the EuroQolGroup, 1996; Υφαντόπουλος, 

Σαρρής, 2001).  
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Δείκτης λειτουργικότητας Karnofski (The Karnofski Performance Index – 1969): σκοπός 

του εργαλείου είναι η εκτίμηση των διαστάσεων των σωματικών λειτουργιών. Το ερωτημα-

τολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις που κατηγοριοποιούνται σε 10 επίπεδα έχοντας μια ιε-

ραρχική θέση μεταξύ τους, χωρίς να περιλαμβάνει τη ψυχοκοινωνική διάσταση του ατόμου. 

Η συμπλήρωση του γίνεται από τους επαγγελματίες υγείας σε μια κλίμακα από το 0 έως το 

100. Η χρήση του είναι συχνή παρόλο που αποφέρει μια αδρή εκτίμηση της ποιότητας ζωής 

(Σαρρής, 2001). 

Δείκτης λειτουργικότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (The WHO Performance 

Status – 1979): Ο δείκτης λειτουργικότητας που σχεδιάστηκε από τον ΠΟΥ έχει αρκετά κοι-

νά σημεία με τον δείκτη Karnofski. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 5 κατηγορίες σωματι-

κής ικανότητας και λειτουργίας όμως δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις για την ψυχοκοινωνική 

διάσταση του ατόμου. Οι απαντήσεις κατατάσσονται σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 4 και 

συμπληρώνονται από τον ιατρό (Σαρρής, 2001). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα εργαλεία μέτρησης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 

γενικά και ειδικά. Οι γενικοί δείκτες μέτρησης είναι εργαλεία τα οποία αξιολογούν συγκε-

κριμένες πλευρές του επιπέδου υγείας του ατόμου και της ποιότητας ζωής. Τα εργαλεία εξε-

τάζουν γενικές διαστάσεις της υγείας όπως τη σωματική και κοινωνική λειτουργικότητα, τη 

ψυχική υγεία και το βαθμό εκπόνησης των καθημερινών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

του ατόμου, ωστόσο δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες ασθένειες ή διαγνώσεις. Αφενός, 

διακρίνονται για τη μέγιστη προσέγγιση ακρίβειας, αφετέρου, αδυνατούν στον εντοπισμό 

συγκεκριμένων αλλαγών στη ζωή των ασθενών και συγκεκριμένων στοιχείων μια ασθένειας 

μετά την περάτωση μια θεραπείας ( Υφαντόπουλος, 2007 και Κάβουρα και συν., 2003).   

Στη συνέχεια, τα ειδικά εργαλεία μέτρησης σχεδιάστηκαν για την αποτύπωση της ποιότητας 

ζωής, που αφορά την υγεία σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.  Επικεντρώνονται στην αντί-

ληψη του ασθενούς σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του και στην επίδραση της συ-

γκεκριμένης ασθένειας στην ποιότητα ζωής του. Παρέχουν πληροφορίες για αλλαγές του 

επιπέδου υγείας ή της σοβαρότητας της ασθένειας, που εμφανίζονται κατά την εξέλιξη της 

νόσου ή μετά τη θεραπευτική διαδικασία. Τα ειδικά εργαλεία διέπονται από την κλινική 

ευαισθησία και από την ικανότητα ανίχνευσης αλλαγών ως προς τη μέτρηση παραμέτρων 

(Υφαντόπουλος, 2007 και Κάβουρα και συν., 2003). Ένα μειονέκτημα, που χαρακτηρίζει τα 

ειδικά ερωτηματολόγια είναι η αδυναμία σύγκρισης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα 

ζωής μεταξύ διαφορετικών ομάδων ασθενών (Θεοδωροπούλου και συν, 2012).  
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2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ –  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

2.1 Έννοια Του Πρόσφυγα και Του Αιτούντος Άσυλο 
 

Πρόσφυγας θεωρείται ένα άτομο που προσπαθεί να ξεφύγει από μία ένοπλη σύγκρουση, δί-

ωξη ή φυσική καταστροφή. Λόγω βάσιμου φόβου ότι θα υποστεί δίωξη για λόγους φυλής, 

θρησκείας, εθνικότητας, ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, ή πολιτικών 

πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του, και αδυνατεί ή, εξαιτίας του 

φόβου του αυτού, επιθυμεί να θέσει τον εαυτό του υπό την προστασία της χώρας 

(Convention Relating to the Status of Refugees, 1951). 

Η έννοια του πρόσφυγα επεκτάθηκε και από περιφερειακές συμβάσεις στην Αφρική και τη 

Λατινική Αμερική προκειμένου να περιλαμβάνει άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα τους λό-

γω πολέμου ή βίας. Το άτομο που προσπαθεί να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας είναι ο αιτών 

άσυλο. Υπεύθυνο για το συντονισμό της προστασίας των προσφύγων είναι το Γραφείο του 

Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. (UNHCR, 2006) Οι «βιώσι-

μες λύσεις» για τους πρόσφυγες, όπως ορίζονται από την Ύπατη Αρμοστεία και τις κυβερ-

νήσεις είναι: ο εθελοντικός επαναπατρισμός στη χώρα καταγωγής, η τοπική ένταξη στη χώ-

ρα ασύλου και η επανεγκατάσταση σε τρίτη χώρα. 

Ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα που είναι κοινό σε όλους τους πρόσφυγες, στους αι-

τούντες άσυλο, στους μετανάστες και σε αυτούς που εκτοπίζονται στο εσωτερικό της χώρας 

τους είναι το δικαίωμα στην ελευθερία από διακρίσεις.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που έχει υπογραφεί από 140 χώρες, 

πρόσφυγας είναι κάποιος που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του και κινδυνεύει 

πραγματικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εξαιτίας της ταυτό-

τητάς του ή των πεποιθήσεών του. Δεν μπορεί ή δεν θέλει να επιστρέψει, επειδή η κυβέρ-

νησή του δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον προστατέψει. Εξαιτίας της δίωξης που μπορεί να α-

ντιμετωπίσει, ένας πρόσφυγας δικαιούται να προστατευθεί από εξαναγκαστική επιστροφή 

στη χώρα καταγωγής του. Εκτός από τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, ο πρόσφυ-

γας δικαιούται αυτήν την προστασία, όπως επίσης και προστασία από δίωξη για παράνομη 

είσοδο, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα και πρόσβαση σε μια μακροπρόθεσμη 

λύση. Αυτή μπορεί να είναι η ενσωμάτωση στη χώρα που του παρέχει άσυλο, η επανεγκα-

τάσταση σε μια άλλη χώρα ή ο εθελούσιος επαναπατρισμός στη χώρα καταγωγής του, εφό-
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σον αυτή γίνεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Οι πρόσφυγες είναι μια υποομάδα της γενι-

κότερης κατηγορίας των εκτοπισθέντων. Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες (εκτοπισμένα άτομα 

λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η ξηρασία) δεν συμπεριλαμβάνονται στον 

ορισμό του «πρόσφυγα» βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμέ-

νων ατόμων. Σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί προσφύγων, πρόσφυγας είναι κάποιος 

που προσπαθεί να βρει καταφύγιο σε μια ξένη χώρα λόγω του πολέμου και της βίας, ή από 

φόβο καταδίωξης "λόγω της φυλής, της θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή 

ένταξης σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα" (Η ορολογία προέρχεται από το αμερικανικό 

δίκαιο) (UNHCR, 2007)  

Ο αιτών άσυλο είναι αυτός που αναζητά προστασία ως πρόσφυγας, ακόμα και αν δεν έχει 

επισήμως αναγνωριστεί ως τέτοιος. Συνήθως ο όρος αυτός αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος 

αναμένει ακόμα από μια κυβέρνηση να αποφανθεί αν ο ίδιος είναι πρόσφυγας. Μέχρι η αί-

τηση για άσυλο να γίνει δεκτή, το άτομο αναφέρεται ως «αιτών άσυλο». Μόνο μετά την α-

ναγνώριση του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα, απολαμβάνει το καθεστώς του πρόσφυγα, το 

οποίο μεταφέρει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώ-

ρας υποδοχής. Η πρακτική εξέταση του αν ένα πρόσωπο είναι πρόσφυγας ή όχι καθορίζεται 

συχνά από ορισμένους κυβερνητικούς φορείς στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η χώρα δεν θα αναγνωρίσει το καθεστώς του 

πρόσφυγα στον αιτούντα άσυλο, και έτσι αντιμετωπίζεται ως παράνομος μετανάστης (Διε-

θνής Αμνηστία, 2006).  

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αιτήματα από άτομα τα οποία δεν δικαιούνται το άσυλο και 

σε ένα χαλαρό περιβάλλον θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτροπή των πόρων από αυτούς 

που έχουν πραγματική ανάγκη. Το ποσοστό των αιτούντων άσυλο / προσφύγων οι οποίοι 

δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα των προσφύγων, και για τους οποίους η επανεγκατάσταση 

θεωρείται ορθή, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η πιο συχνή κατάληξη των αιτούντων άσυλο 

είναι η απέλαση, η οποία μπορεί να γίνει μερικές φορές και μετά τη φυλάκιση ή κράτηση, 

όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αίτηση για άσυλο μπορεί επίσης να γίνει στην ξηρά, συνή-

θως μετά από μία παράνομη άφιξη. Μερικές κυβερνήσεις είναι σχετικά ανεκτικές στην απο-

δοχή των αιτήσεων ασύλου στην ξηρά. Άλλες κυβερνήσεις όχι μόνο αρνούνται αλλά μπο-

ρούν να συλλάβουν ή να κρατούν αυτούς που επιχειρούν να ζητήσουν άσυλο ( Υπηρεσία 

Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2014).  

Πολλές φορές συγχέεται ο όρος πρόσφυγα και ο όρος του μετανάστη. Αποσαφηνίζοντας 

λοιπόν, μετανάστης είναι ένα άτομο που μετακινείται από ένα μέρος σε ένα άλλο. Είναι πι-
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θανό να αναγκάζεται να φύγει επειδή φοβάται, λιμοκτονεί ή φοβάται πολύ για την ασφάλεια 

και προστασία της οικογένειας του, μπορεί, όμως, να μετακινείται και οικειοθελώς, καθώς 

είναι δυνατό να συμβάλουν πολλοί λόγοι σε μια τέτοια απόφαση. Οι μετανάστες έχουν αν-

θρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία από αυθαίρετη κράτηση, 

στην ελευθερία από βασανιστήρια, καθώς και σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Υπάρ-

χουν κάποια διεθνή νομικά κριτήρια, τα οποία είναι συγκεκριμένα ως προς τα δικαιώματα 

των μεταναστών εργαζομένων, όπως η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Με-

ταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιουλίου 2003 (Διεθνής Αμνηστία, 2006). 

Κατόπιν των προεκτεθέντων, στη διαδικασία αναγνώρισης ενός αλλοδαπού ως πολιτικού 

πρόσφυγα διακρίνονται οι εξής τρεις κατηγορίες αλλοδαπών: 

1. οι αιτούντες άσυλο, στους οποίους χορηγείται ατελώς δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλ-

λοδαπού, με το οποίο τους επιτρέπεται η παραμονή στην ελληνική επικράτεια για 

όσο διάστημα εξετάζεται η αίτησή τους (άρθρο 5 Π.Δ. 220/2007). Το δελτίο είναι 

εξάμηνης διάρκειας και ανανεώνεται ανά εξάμηνο έως την έκδοση οριστικής απόφα-

σης επί της αίτησης, (στην πρακτική είναι γνωστό και ως ροζ κάρτα), 

2. οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, στους οποίους χορηγείται το ειδικό δελτίο 

ταυτότητας πολιτικού φυγάδα, καθώς και άδεια παραμονής ισχύος πέντε ετών, η ο-

ποία ανανεώνεται στη συνέχεια ανά πενταετία και 

3. όσοι διαμένουν στην Ελλάδα προσωρινά για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους 

χορηγείται αντίστοιχη άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η οποία κατά 

λέξη ορίζεται ως ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνω-

ρισθεί ως πρόσφυγας, είναι ετήσιας διάρκειας και στη συνέχεια ανανεώνεται ανά έ-

τος. 

 

2.2  Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις 

 

2.2.1 Σύμβαση της Γενεύης 
 

Η σύμβαση για το καθεστώς των Προσφύγων υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου 1951 στη Γενεύη. 

Με τη συγκεκριμένη συνθήκη εξασφαλίζονται τα δικαιώματα που έχουν οι πρόσφυγες κα-

θώς αποσαφηνίζεται και ο όρος «πρόσφυγας» καθαυτός. Μέσα στη Συνθήκη γίνεται κατα-
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νοητό πως κάθε κράτος υποχρεούται να την εφαρμόσει ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή 

χώρας καταγωγής των προσφύγων κάτω από την επίβλεψη της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ. (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2016) 

Η συνθήκη της Γενεύης αποτέλεσε την πρώτη διεθνή συμφωνία που κάλυπτε τις πιο ουσια-

στικές πλευρές της ζωής των προσφύγων. Καθόριζε μια σειρά θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τις ελευθερίες που απολαμ-

βάνουν οι αλλοδαποί υπήκοοι μιας χώρας ή και σε μερικές περιπτώσεις και οι ίδιοι οι πολί-

τες της χώρας. Αναγνώριζε το διεθνές πεδίο δράσης των προσφυγικών κρίσεων και τη σπου-

δαιότητα της διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της από κοινού συμμετοχής 

των κρατών στη διευθέτηση του προβλήματος των προσφύγων. (Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ, 2016) 

Καθορίζει τον ορισμό του πρόσφυγα. Παραθέτει τα δικαιώματά του περιλαμβάνοντας και 

ελευθερίες όπως αυτές της θρησκείας, της μετακίνησης, της ελευθερίας, της εκπαίδευσης, 

της κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων, της δυνατότητας εργασίας και τονίζει τις υποχρεώσεις 

του ή της πρόσφυγα προς τη χώρα υποδοχής. Μία σημαντική διάταξη ορίζει τη μη επιστρο-

φή του πρόσφυγα -ο νομικός όρος είναι η μη επαναπροώθηση σε χώρα όπου υπάρχει φόβος 

δίωξής του. Επίσης διασαφηνίζει ποια άτομα ή ομάδες ατόμων δεν καλύπτονται από τη 

Σύμβαση, όπως για παράδειγμα άτομα τα οποία έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ειρή-

νης, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή κάποιο σοβαρό μη-πολιτικό 

έγκλημα εκτός της χώρας ασύλου.  (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2016) 

Το Πρωτόκολλο αφαιρεί τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που έθετε η αρχι-

κή Σύμβαση σύμφωνα με τους οποίους μόνο άτομα που εμπλέκονταν στα γεγονότα που συ-

νέβησαν στην Ευρώπη πριν την 1η Ιανουαρίου του 1951, μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση 

ασύλου. (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2016) 

Επιπρόσθετα, το ζήτημα των παραγκωνισμένων πληθυσμών αυξανόταν και εξαπλωνόταν σε 

όλο τον κόσμο. Το Πρωτόκολλο του 1967 διεύρυνε την εντολή της Ύπατης Αρμοστείας. Με 

αφετηρία την αρχική Σύμβαση ακολούθησε και η υπογραφή και άλλων κειμένων τοπικού 

κυρίως χαρακτήρα, όπως η Σύμβαση του 1969 του Οργανισμού Αφρικανικής Κοινότητας 

και η Διακήρυξη του Καρθαγένης το 1984. (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, 2016) 
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2.2.2 Συνθήκη Σένγκεν 
 

Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη της Σένγκεν του 1985. Ο χώρος 

Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι 

χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία κατήργησαν τα εσωτερικά σύνορα, αντικαθιστώ-

ντας τα με ενιαία εξωτερικά σύνορα. Εντός του χώρου αυτού εφαρμόζονται κοινοί κανόνες 

και διαδικασίες όσον αφορά τις θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις 

ασύλου και τους ελέγχους στα σύνορα. Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός 

του χώρου Σένγκεν, ενισχύθηκαν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών 

υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών. Η συνεργασία Σένγκεν ενσωματώθηκε στο δίκαιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1997. Ωστόσο, δεν είναι 

όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν ως μέλη, είτε γιατί δεν επιθυμούν 

την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες του χώρου αυτού είτε γιατί 

δεν πληρούν ακόμα τους απαιτούμενους όρους για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέν-

γκεν. (Δίκαιο της Ε.Ε., 2009) 

Στις 14 Ιουνίου 1985 υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία μεταξύ των πέντε ιδρυτικών μελών. 

Εκπονήθηκε κατόπιν σύμβαση που υπογράφηκε στις 19 Ιανουαρίου 1990. Αυτή άρχισε να 

ισχύει το 1995 και επέτρεψε την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των 

χωρών που την είχαν υπογράψει, ενώ δημιούργησε ενιαία εξωτερικά σύνορα, όπου πραγμα-

τοποιούνται έλεγχοι εισόδου στον χώρο Σένγκεν σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες. Καθιε-

ρώθηκαν κοινοί κανόνες όσον αφορά την έκδοση θεώρησης, το δικαίωμα ασύλου και τον 

έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα έτσι ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώ-

πων στο εσωτερικό των χωρών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση χωρίς να διαταράσσεται η 

δημόσια τάξη. (Δίκαιο της Ε.Ε., 2009) 

Ο χώρος Σένγκεν επεκτάθηκε σιγά σιγά σε όλα σχεδόν τα κράτη - μέλη. Η Ιταλία υπέγραψε 

τις συμφωνίες στις 27 Νοεμβρίου 1990, η Ισπανία και η Πορτογαλία στις 25 Ιουνίου 1991, η 

Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου 1992, η Αυστρία στις 28 Απριλίου 1995 και η Δανία, η Φινλανδία 

και η Σουηδία στις 19 Δεκεμβρίου 1996. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, η 

Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία εντάχθηκαν στις 21 

Δεκεμβρίου 2007 και η Ελβετία, συνδεδεμένη χώρα, στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Βουλγα-

ρία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν είναι ακόμη πλήρη μέλη του χώρου Σένγκεν. Οι έλεγχοι 

στα σύνορα μεταξύ των χωρών αυτών και του χώρου Σένγκεν διατηρούνται έως ότου το 

Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει ότι πληρούνται οι όροι για την άρση των ελέγχων στα εσωτε-

ρικά σύνορα. (Δίκαιο της Ε.Ε., 2009) 
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Οι κύριοι κανόνες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Σένγκεν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων α) 

την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, β) την κοινή σειρά κανόνων που εφαρμόζο-

νται σε άτομα που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ, γ) την εναρ-

μόνιση των κανόνων σχετικά με τους όρους εισόδου και θεώρησης διαβατηρίου για σύντο-

μες διαμονές, δ) την ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένων των δι-

καιωμάτων διασυνοριακής παρακολούθησης και συνεχούς καταδίωξης), ε) την ενισχυμένη 

δικαστική συνεργασία μέσω ενός ταχύτερου συστήματος έκδοσης και καλύτερης μεταβίβα-

σης της εκτέλεσης των κατασταλτικών δικαστικών αποφάσεων και στ) τη θέσπιση και ανά-

πτυξη του συστήματος πληροφόρησης Σένγκεν (Δίκαιο της Ε.Ε., 2009). 

 

2.3  Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο Για Τους Πρόσφυγες – Αιτούντες Άσυλο 
 

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και στο Πρωτό-

κολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Η βασική νομοθεσία για το άσυλο ακόμα περιλαμβάνει 

το Νόμο 2452/1996, τα Προεδρικά Διατάγματα 189/1998 (σχετικά με τη χορήγηση αδειών 

εργασίας), 61/1999 (σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και την οικογενειακή επανένωση 

προσφύγων) και 266/1999 (σχετικά με το κέντρο υποδοχής στο Λαύριο και ζητήματα πρό-

σβασης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη). 

Η Παράγραφος 13 του άρθρου 2 (ΠΔ 61/1999) ορίζει ότι οι αλλοδαποί που κατέχουν δελτίο 

αιτήσαντος άσυλο (ροζ κάρτα) δύνανται να επωφεληθούν των μέτρων υποδοχής Τα μέτρα 

αυτά περιλαμβάνουν (α) ελεύθερη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, (β) 

οικονομική και κοινωνική υποστήριξη ώστε να αντιμετωπίζονται επείγουσες και σοβαρές 

καταστάσεις, και τέλος (γ) προσωρινή εργασία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών (ΦΕΚ 

63/1999) .  

Παρά το γεγονός ότι η στέγαση δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα υποδοχής που απαριθ-

μούνται, το Ν.2452/1996, ορίζει ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας κέντρων προσωρινής 

στέγασης αιτούντων άσυλο με Προεδρικά Διατάγματα και κατόπιν συλλογικής πρότασης 

που θα υποβληθεί από τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Πρόνοιας. (ΦΕΚ 

283/1996) 

Σε επίπεδο διοικητικών διευθετήσεων, το Γραφείο Ασύλου του Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

(Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που αφορούν στην 

καταγραφή των αιτούντων άσυλο και τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρό-
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σφυγα, ενώ το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας είναι υπεύθυνο για τη στέγαση 

και τα περισσότερα από τα ζητήματα υποδοχής. (ΦΕΚ 63, 1999) 

 Προεδρικό Διάταγμα 668/18.5.2005 προβλέπει τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων που δεν είναι ασφαλισμένοι ή δεν 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Η ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει δωρεάν νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο και 

δωρεάν χορήγηση φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία. Για να έχουν δικαίωμα 

στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι μεν αιτούντες άσυλο πρέπει να έχουν 

στην κατοχή τους ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο, οι δε πρόσφυγες πρέπει να διαθέ-

τουν το δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα. Σύμφωνα με το Π.Δ. 266/1999, τα 

ίδια ισχύουν και για τους αλλοδαπούς των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει ε-

γκριθεί για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει οριστεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν 

έχει εκπνεύσει ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 61/1999, οι οποίοι πρέπει να 

κατέχουν το ειδικό δελτίο παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (Ελληνικό Συμ-

βούλιο για τους Πρόσφυγες, 2008). ·  

 Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετι-

κά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα Κράτη- 

Μέλη. Αναφέρεται μεταξύ άλλων άρθρων η ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη που 

καλούνται να παρέχουν τα κράτη υποδοχής. Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι απαιτή-

σεις που ισχύουν για την ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη κατά τη διεξαγωγή των 

τακτικών και των κατ' έφεση διαδικασιών. Η παροχή στους αιτούντες άσυλο επιπέ-

δου περίθαλψης ίδιου με αυτό που ισχύει για τους ημεδαπούς καθ' όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας ή παροχή διαφορετικών επιπέδων περίθαλψης με κριτήριο ένα πλή-

θος παραγόντων. Στους αιτούντες άσυλο και στα συνοδεύοντα μέλη της οικογένειάς 

τους πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται τουλάχιστον πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 

και ψυχολογική περίθαλψη, καθώς και ιατρική περίθαλψη που δεν επιδέχεται αναβο-

λή. Με τον όρο «πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη» νοείται η φροντίδα που παρέχε-

ται από γενικό ιατρό αποκλειομένης της εξειδικευμένης περίθαλψης, που παρέχεται 

υποχρεωτικά μόνο όταν δεν επιδέχεται αναβολή (η οδοντιατρική περίθαλψη εμπίπτει 

στη συγκεκριμένη διάταξη). Η εξέταση του κατά πόσο δεδομένη περίθαλψη δεν επι-

δέχεται αναβολή πρέπει να γίνεται από τον εκάστοτε ιατρό σε συνεργασία με την αρ-

χή που θα καλύψει τη σχετική δαπάνη. Στη συνέχεια, αναφέρεται η ιατρική περίθαλ-
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ψη με την οποία αποτρέπεται η επιδείνωση ασθένειας που υπάρχει ήδη. Σύμφωνα με 

αυτήν, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις 

σχετικά με το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο και των μελών της οικογένειάς τους 

που τους συνοδεύουν να λάβουν περίθαλψη αυτής της μορφής. Τέλος, αναφέρεται το 

οικονομικό κόστος της κατεπείγουσας περίθαλψης και αποτελεί την απάντηση στο 

συμπέρασμα του Συμβουλίου σχετικά με την έλλειψη «επαρκών πόρων» των αιτού-

ντων άσυλο. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από τους αιτούντες που διαθέτουν 

τη σχετική οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν στα έξοδα της ιατρικής ή ψυχο-

λογικής περίθαλψης που τους παρέχεται ή να καλύπτουν εξ ολοκλήρου την αναγκαία 

δαπάνη. Οι αποφάσεις για τη συνεισφορά των αιτούντων πρέπει να λαμβάνονται σε 

ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα. Οι αρνητικές αποφάσεις πρέπει να αι-

τιολογούνται, ούτως ώστε να είναι δυνατή η όσο το δυνατόν αρτιότερη επανεξέτασή 

τους. (ΦΕΚ 251/2007) 

 Προεδρικό Διάταγμα 80/2006 - Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζι-

κής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα καθορίζονται η διάρκεια 

και εφαρμογή της προσωρινής προστασίας, η επέκταση και σε άλλες κατηγορίες ε-

κτοπισθέντων. Καθορίζονται τα δικαιώματα για ενημέρωση δικαιούχων, προσωρινής 

προστασίας, τα δικαιώματα σε εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, φιλοξενία, κοι-

νωνική βοήθεια, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, και διατήρηση οικογενειακής ενό-

τητας. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, αίτηση 

και κριτήρια χορήγησης αυτού.  (ΦΕΚ 82/2006) 

Τέλος το δικαίωμα στον επαναπατρισμό και τα μέτρα μετά τη λήξη της προσωρινής προ-

στασίας, τη διοικητική συνεργασία του τμήματος ασύλου της διεύθυνσης αλλοδαπών με τις 

αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.  

Σε έρευνα σχετικά με τις πρακτικές ασύλου στην Ελλάδα σημειώθηκαν πολύ σοβαρές ελ-

λείψεις στη νομική και κοινωνική προστασία των προσφύγων, γεγονός που καταδείκνυε σα-

φώς την έλλειψη αποτελεσματικής διοικητικής υποδομής και συνεκτικού σχεδίου κρατικής 

δράσης για ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία των προσφύγων. Επίσης, ο συγ-

γραφέας το γεγονόες ότι το καθεστώς ασύλου θα έπρεπε να θεωρηθεί από το ελληνικό κρά-

τος ως ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο του εγχώριου πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που μόλις είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας «εξευρω-

παϊσμού» του / εκσυγχρονισμού. ( Sitaropoulos, N., 2000). Επιπλέον, σε μελέτη αναφορικά 

με την αξιολόγηση της πολιτικής της Ελλάδα σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και τους 
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πρόσφυγες παρατηρήθηκε ότι η Ελλάδα εφάρμοσε μια πολιτική, που αφορούσε μόνο την 

μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα σε βιομηχανικά κράτη. Η ευθύνη για την προ-

στασία των προσφύγων στηρίζόταν από ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ από τα μέσα της δεκα-

ετίας του '90. Η καθυστέρηση του ελληνικού μηχανισμού κοινωνικής πρόνοιας είναι μια πα-

ρενέργεια του φτωχού γενικού καθεστώτος ευημερίας της χώρας. Εντούτοις, συνδέθηκε 

στενά με τον μικρό αριθμό αιτούντων άσυλο (διαφορετικά από τους παράνομους μετανά-

στες) που έφθασαν στο έδαφος της Ελλάδας, καθώς και με το χαμηλό προφίλ που διατηρούν 

οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες. Η κατάσταση αυτή δεν συνέβαλε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοι-

νού ή στην άσκηση αποτελεσματικής πίεσης στον κρατικό μηχανισμό, ώστε αυτός να αντα-

ποκριθεί στις ευθύνες του έναντι των αναγκαστικών μεταναστών που χρειάζονται αποτελε-

σματική προστασία. Ο συγγραφέας υπογράμμισε την ανάγκη ριζικής ανανέωσης του ελλη-

νικού καθεστώτος των προσφύγων και το καθεστώς αυτό να βασιστεί σε μια σαφή, μακρο-

πρόθεσμη πολιτική σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τις σχετι-

κές αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους. ( Sitaropoulos, N., 2002). 

 

 

 

 

2.4  Προβλήματα Των Αιτούντων Άσυλο και Των Προσφύγων 

 

Εκτός από τις σωματικές δυσλειτουργίες, τις δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες και τις δυ-

σκολίες προσαρμογής στη χώρα ασύλου, ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων αναπτύσσουν 

συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD) ή και κατάθλιψη. Μακροπρόθεσμα τα ψυχικά 

προβλήματα πιθανό να εμποδίσουν τη λειτουργικότητα του ατόμου σε καθημερινές κατα-

στάσεις. 

Σε πρόσφατη έρευνα σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στα σημεία εισόδου 

στην χώρα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παρατηρήθηκε φτωχή παροχή πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγεία στους πρόσφυγες (κυρίως Σύριους) και η δυσκολία πρόσβασης αυτών σε 

μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας (Kousoulis et al, 2016). 

Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι τραυματικές εμπειρίες αποτελούν ισχυρό παράγοντα κινδύνου ψυ-

χικής διαταραχής και ο κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με τον τύπο της τραυματικής εμπειρίας. 
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Σε περιπτώσεις που υπάρχει συνδυασμός διαταραχής μετά από τραυματική ψυχική καταπό-

νηση και καταθλιπτικών συμπτωμάτων, το επίπεδο της προσωπικής, οικογενειακής, κοινω-

νικής αναπηρίας μπορεί να είναι σημαντικό, επηρεάζοντας τη μελλοντική προσαρμογή. Η 

κατάθλιψη είναι χαρακτηριστικό μετατραυματικού στρες αλλά μπορεί να εμφανιστεί χωρίς 

να συνοδεύεται από μετατραυματικό στρες (Silove D, Ekblad S, 2002) 

Σε μακρόχρονη μελέτη στη Σουηδία διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση στον επιπολασμό της 

διαταραχής μετά από τραυματική ψυχική καταπόνηση σε πληθυσμό προσφύγων, προερχό-

μενων από το Κόσοβο. Ο επιπολασμός της διαταραχής αυξήθηκε από 45% κατά την έναρξη 

της μελέτης σε 78% μετά από 18 μήνες. Επίσης, σε μελέτη προσφύγων από τη Βοσνία που 

είχε διαρκεί 3 ετών διαπιστώθηκε ότι τα μετατραυματικά συμπτώματα, ιδίως η κατάθλιψη 

τείνουν να παραμείνουν κατά την περίοδο του επαναπατρισμού. (Ekblad S. et al, 2002) 

Επίσης, μετατραυματικό στρες διαγνώσθηκε στο 34,1% των παιδιών – προσφύγων που προ-

έρχονταν από την Παλαιστίνη, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν αρρένες και εργάζονταν. 

Οι συμμετέχοντες ήταν 1000 παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών από δημόσια και ιδιωτικά σχο-

λεία των Ηνωμένων Εθνών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και σε διάφορες επαρχίες της Δυτι-

κής Όχθης (Khamis, V., 2005). 

Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι τι 28,3% των Βόσνιων γυναικών προσφύγων είχαν συμπτώματα 

PTSD τρία ή τέσσερα χρόνια μετά την άφιξη τους στη Σουηδία. Οι γυναίκες αυτές είχαν ση-

μαντικά υψηλότερους κινδύνους από τα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, ψυχολογικής κα-

ταπόνησης σε σχέση με τις γυναίκες που είχαν γεννηθεί στη Σουηδία. Οι πιθανότητες για 

την κατάθλιψη ήταν 9,50 φορές υψηλότερη στις γυναίκες από τη Βοσνία (Sundquist et al, 

2005).   
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1  Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας 

ζωής προσφύγων, που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και στο αστικό περιβάλλον της Β. 

Ελλάδος. Η παρούσα μελέτη εγκρίθηκε από το Γραφείο Περιφερειακού Συντονισμού των 

Δομών Φιλοξενίας Βόρειας Ελλάδας και Ηπείρου του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το Φεβρουάριο -  Απρίλιο του 2017 στο 

Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης καθώς και σε άτομα που ζού-

σαν σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο Μαγνησίας.  

 

3.2  Ερευνητικό Εργαλείο  
 

Το ερωτηματολόγιο απαρτίστηκε από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφηκαν κάποια 

δημογραφικά στοιχεία, για παράδειγμα φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και κάποιες επι-

πρόσθετες πληροφορίες όπως ο χρόνος παραμονής στη Ελλάδα, η τοποθεσία διαμονής. Στο 

δεύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο επισκόπησης υγείας SF-36. Η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου ήταν εθελοντική, ανώνυμη και διήρκησε 5 έως 10 λεπτά. Το ερωτη-

ματολόγιο είχε μεταφραστεί στην αραβική γλώσσα, απευθυνόταν σε Σύριους πρόσφυγες και 

κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του σε ενδεχόμενη απορία ή ερώτηση υπήρχε βοηθητι-

κά διερμηνέας αραβικής γλώσσας. Τέλος, η αραβική εκδοχή του SF-36 έχει αποδειχθεί για 

την εγκυρότητα και  την αξιοπιστία του (Sabbah et al, 2003). Όπως αναφέρθηκε στο γενικό 

μέρος το εργαλείο επισκόπηση υγείας SF-36 (The SF-36 Health Survey) μεταφραστεί σε πε-

ρισσότερες από 40 γλώσσες κατά τη διάρκεια στου σχεδίου «Διεθνούς Αξιολόγησης Ποιό-

τητας Ζωής (IQOLA)» (Ware, 1998). Θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα, έγκυρα και ευ-

ρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια (Κοντοδημόπουλος και συν, 2004; 

Anagnostopoulos et al, 2005; Παππά και συν, 2006). 
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3.3 Στατιστική Ανάλυση 
 

Πραγματοποιήθηκε μια περιγραφική ανάλυση της κατανομής των μεταβλητών ενδιαφέρο-

ντος και μια ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Στη συνέχεια, χρησιμο-

ποιήθηκε η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης για να μελετηθεί η σχέση μεταξύ HRQoL 

και της ακόλουθης σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών: ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, χρόνος 

διαμονής στην Ελλάδα, χώρος διαμονής, ύπαρξη σοβαρού προβλήματος υγείας και χρήση 

φαρμακευτικής αγωγής.  

Η ανάλυση διεξήχθη με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS v.23.  

 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε συνολικά σε 300 πρόσφυγες και από αυτούς δέχτηκαν να 

συμμετέχουν στην έρευνα οι 106, οι υπόλοιποι αρνήθηκαν να συμμετέχουν για διάφορους 

λόγους. Με αποτέλεσμα το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) στην έρευνα να διαμορ-

φώνεται στο 35%.  

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, αφορούσε δημογραφικές ερωτήσεις όπου διαχωρί-

στηκαν στις παρακάτω κατηγορίες: κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηρι-

στικά σχετικά με την υγεία και χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαμονή στην Ελλάδα.  

Όσον αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 

31.0 με χαμηλότερη ηλικία τα 18 χρόνια και υψηλότερη τα 56 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος 

συμμετοχής κατέχουν οι άνδρες με ποσοστό 71% και γυναίκες με 29% (σχήμα 1). Σχετικά 

με το επίπεδο εκπαίδευσης η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν ποσοστό 

43%, ακολούθησε η τριτοβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 13% και οι μεταπτυχιακές σπου-

δές με ποσοστό 1%, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1. Στην πλειοψηφία του οι συμμετέχοντες 

ήταν παντρεμένοι με ποσοστό 51%, το ποσοστό των ανύπαντρων ήταν 43% και τέλος, το 

ποσοστό διαζευγμένων και χήρων ήταν 3% αντίστοιχα.  
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Σχήμα 1: Φύλο και εκπαίδευση συμμετεχόντων προσφύγων.. 

 

Έπειτα, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά σχετικά με τη υγεία, το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος δήλωσε πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας με ποσοστό 90% 

και πως δεν λαμβάνει κάποια συγκεκριμένη και σταθερή φαρμακευτική αγωγή δήλωσε το 

84% (σχήμα 2).  

 

  

Σχήμα 2: Χαρακτηριστικά σχετικά με τη υγεία των συμμετεχόντων 

 

Τέλος όσον αφορά, τα χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαμονή στην Ελλάδα. Τη δεδομένη 

χρονική στιγμή της έρευνας η πλειονότητα του προφυγικού πληθυσμού με ποσοστό 57% έμε-

ναν περισσότερο από 12 μήνες στην Ελλάδα. Το 35% παρέμενε για τουλάχιστον 6 μήνες αλ-

λά λιγότερο από 12 μήνες, το 5% διέμενε για 3 έως 6 μήνες και το 3% έμενε για λιγότερο από 
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3 μήνες. Εύλογα προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα καθώς οι προσφυγικές ροές είχαν μειωθεί 

αισθητά στην αρχή του 2017 με ποσοστό άφιξης 15% στην Ελλάδα και 85% στην Ιταλία. 

 

 

Σχήμα 3: Χρόνος Διαμονής και Τόπος διαμονής των συμμετεχόντων  

 

Αντίθετα τις πρώτες 39 μέρες του 2016 είχαν εισέλθει στην Ευρώπη 76.395 άτομα, εκ των 

οποίων 6.030 βρίσκονταν στην Ιταλία και 70.365 βρίσκονταν στην Ελλάδα σύμφωνα με 

στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ, 2016). Στη συνέχεια, το 70% 

πίστευε πως θα καταφέρει να φτάσει στην Ευρωπαϊκή χώρα προορισμού, που επιθυμούσε. 

Στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαϊκών χωρών προορισμού για τους πρόσφυγες ήταν η Γερ-

μανία, Σουηδία, Γαλλία κ.α. (UNHCR, 2016). Έπειτα, το 53% των προσφύγων υποστήριξε 

πως οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται επαρκώς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΜΚΟ. 

Τέλος, σχετικά με τον χώρο διαμονής, το μεγαλύτερο ποσοστό 56% κατείχαν όσοι διέμεναν 

σε Κέντρο Φιλοξενίας (camp), ακολουθούσαν όσοι διέμεναν σε διαμερίσματα μέσα στην 

πόλη (αστικό περιβάλλον) με ποσοστό 41% και 3% όσοι διέμεναν σε Ξενώνα Φιλοξενίας. 

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται συνολικά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, τα χαρα-

κτηριστικά σχετικά με την υγεία και τα χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαμονή στην Ελλά-

δα. 
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Πίνακας 1: Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, σχετικά με την Υγεία και με τη διαμονή 

στην Ελλάδα χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Σχετικά με την Υγεία Χαρακτηριστικά Σχετικά με Διαμονή στην 

Ελλάδα 

Χαρακτηριστικό     Ν 

(106) 

      %            Χαρακτηριστικό       Ν 

(106)                 

    %  Χαρακτηριστικό                                            Ν 

(106) 

% 

Φύλο   Σοβαρό Πρόβλημα Υγείας   Χρόνος Παραμονής   

Άνδρας   75 (71%) Ναι   11 (10%) <3 μήνες                              3 (3%) 

Γυναίκα 31 (29%) Όχι   95 (90%) 3 έως 6 μήνες                      6 (5%) 

Εκπαίδευση   Φαρμ. Αγωγή   6 <12  μήνες                        37 (35%) 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση        46 (43%) Ναι 17 (16%) >12 μήνες                            60 (57%) 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση       46 (43%) Όχι 89 (84%) Χώρα Προορισμού   

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση          13 (13%)    Ναι αλλά όχι σύντομα          74 (70%) 

Μεταπτυχιακές Σπουδές           1 (1%)    Όχι       32 (30%) 

Οικογενειακή Κατάσταση      Κάλυψη Αναγκών 

ΜΚΟ 

  

Ανύπαντρος, -η                          46 (43%)    Ναι   50 (47%) 

Παντρεμένος, -η                          54 (51%)    Όχι   56 (53%) 

Διαζευγμένος, -η                         3 (3%)    Χώρος Διαμονής   

Χήρος,-α                                    3 (3%)    Ξενώνας 4 (3%) 

      Διαμέρισμα 43 (41%) 

      Camp   59 (56%) 

 

 

 

 

4.1 Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής  
 

Το SF-36 εννοιολογικά αντιπροσωπεύει τις εξής διαστάσεις της υγείας: (α) σωματική υγεία, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική λειτουργικότητα, την ικανοποίηση από τη σωματική ικα-

νότητα στην πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων, τη σοβαρότητα του πόνου και 

τις επιδράσεις του και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων λόγω των σωματικών προβλη-

μάτων, (β) ψυχική υγεία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το άγχος, η αγωνία, η κατάθλιψη, 

η ψυχολογική ευημερία, τα θετικά συναισθήματα, ο περιορισμός των δραστηριοτήτων εξαι-

τίας των συναισθηματικών προβλημάτων, και (γ) γενική υγεία, όπου εμπεριέχεται η ενεργη-
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τικότητα, η κοινωνική λειτουργία και οι πρόσφατες εκτιμήσεις για το επίπεδο υγείας (Ware 

et al, 1993).  

Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο sf-36 απαρτίζεται από 36 ερωτήσεις και διακρίνεται 

σε 8 κλίμακες: (Ware et al, 1993) 

 Σωματική Λειτουργικότητα (Physical Functioning, ΣΛ, 10 ερωτήσεις): οι ερωτή-

σεις προσδιορίζουν την παρουσία και τον βαθμό ύπαρξης σωματικών περιορισμών.   

 Ρόλος Σωματικός (Role Physical, ΡΣ, 4 ερωτήσεις): αναφέρεται στη θετική ή στην 

αρνητική επίδρασης του επιπέδου της φυσικής υγείας στην εργασία και σε άλλες συ-

νηθισμένες δραστηριότητες.  

 Σωματικός Πόνος (Bodily Pain, ΣΠ, 2 ερωτήσεις): προσδιορίζει την ένταση και 

διάρκεια του σωματικού πόνου και την επίδρασή του στις καθημερινές δραστηριότη-

τες του ατόμου.  

 Γενική Υγεία (General Health, ΓΥ, 5 ερωτήσεις): προσδιορίζει την προοπτική δια-

τήρησης της υγείας σε υψηλό επίπεδο και τη δυνατότητα αντίστασης στην ασθένεια.  

 Ζωτικότητα (Vitality, ΖΤ, 4 ερωτήσεις): μετρά το αίσθημά της ζωντάνιας, της δη-

μιουργικότητας, της εξάντλησης και κούρασης. 

 Κοινωνική Λειτουργικότητα (Social Functioning, ΚΛ, 2 ερωτήσεις): προσδιορίζει 

το βαθμό στον οποίο η φυσική υγεία και τα συναισθηματικά προβλήματα παρεμβαί-

νουν στις κοινωνικές δραστηριότητες.  

 Ρόλος Συναισθηματικός (Role Emotional, ΡΣΘ, 3 ερωτήσεις): αναφέρεται σε πε-

ριορισμούς λόγω συναισθηματικών προβλημάτων, όπως στο μειωμένο χρόνο που 

αφιερώνει κανείς στην εργασία και σε άλλες δραστηριότητες ή στη δυσκολία να πα-

ρευρεθεί στην εργασία ή σε άλλες δραστηριότητες. 

 Ψυχική Υγεία (Mental Health, ΨΥ, 5 ερωτήσεις): περιλαμβάνει τις τέσσερις βασικές 

διαστάσεις της ψυχικής υγείας την κατάθλιψη, την ανησυχία την απώλεια ελέγχου 

της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων και τη ψυχολογική ευημερία.  

Η 36η ερώτηση αφορά τη μεταβολή της γενικής υγείας σε διάστημα ενός έτους και σε ανήκει 

σε καμία κλίμακα.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, προκύπτει ότι οι πρόσφυγες του δείγματος ανέφεραν σχετικά μέ-

τριες τιμές σε όλες τις κλίμακες του οργάνου μέτρησης SF-36. Η υψηλότερη μέση βαθμολο-

γία σημειώθηκε στην κλίμακα Σωματικός Πόνος (BP) με μέση τιμή 77,80 (SD 14,52) και η 
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χαμηλότερη μέση βαθμολογία στην κλίμακα Συναισθηματικός Ρόλος (RE) με μέση τιμή 

34,91 (SD 38,86). Στις υπόλοιπες κλίμακες του οργάνου παρατηρήθηκε ότι, η Σωματική 

Λειτουργικότητα (PF) είχε μέση τιμή 58,63 (SD 33,09), ο Σωματικός Ρόλος (RP) μέση τιμή 

51,18 (SD 40,58), η κλίμακα Γενική Υγεία (GH) πήρε μέση τιμή 59,24 (SD 20,75). Έπειτα, 

η μέση τιμή της Ζωτικότητας (VT) ήταν 52,31 (SD 23,06), της Κοινωνικής Λειτουργικότη-

τας (SF)  58,02 (SD 23,22) και τέλος, της κλίμακας της Ψυχικής Υγείας (MH) 59,02 (SD 

17,68). Οι μέσες τιμές των συνοπτικών κλιμάκων εκτιμήθηκαν ότι ήταν 39,27 (SD 10,30) 

για τη Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας (MSC) και 45,39 (SD 8,97) για τη Συνοπτική 

Κλίμακα Φυσικής Υγείας (PCS).  

Πίνακας 2: Περιγραφική στατιστική ανάλυση των κλιμάκων του SF-36 

Κλίμακα SF-36 Min Max Mean SD 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (PF) 0,00 100,00 58,63 33,09 

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ (RP)  0,00 250,00 51,18 40,58 

ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ (BP)  52,00 100,00 77,80 14,52 

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (GH)  10,00 100,00 59,24 20,75 

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (VT)  0,00 100,00 52,31 23,06 

ΚΟΙΝΩΝΙKΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (SF)  0,00 100,00 58,02 23,22 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ (RE)  0,00 100,00 34,91 38,86 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (MH)  20,00 100,00 59,02 17,68 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ (MSC) 

11,66 68,45 39,27 10,30 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Υ-

ΓΕΙΑ (PCS)  

24,71 63,63 45,39 8,97 

 

4.2 Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η στατιστικής σχέση ανάμεσα στην ΣΥΠΖ και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά σχετικά με την υγεία και τα χαρακτηριστικά σχετικά με 

τη διαμονή στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν δύο γραμμικές παλινδρομήσεις. Μια γραμμική παλιν-

δρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας και μια γραμμι-

κή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας. Ως α-

νεξάρτητες μεταβλητές τέθηκαν: το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο χρόνος πα-
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ραμονής στην Ελλάδα, ο τόπο διαμονής, η ύπαρξη σοβαρού προβλήματος υγείας και η λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρέμειναν ίδιες και στις δύο αναλύ-

σεις.  

Ειδικότερα, η ανεξάρτητη μεταβλητή «φύλο» ενσωματώθηκε με μια δυαδική μεταβλητή, η 

οποία πήρε την τιμή 1 = άνδρας και 0 = γυναίκα. Η μεταβλητή «εκπαίδευση» ενσωματώθη-

κε με δύο δυαδικές μεταβλητές, όπου η «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» πήρε την τιμή 1 για 

όσους είχαν αποφοιτήσει από Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τιμή 0 για όλους τους υ-

πόλοιπους. Η μεταβλητή «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» πήρε την τιμή 1 για όσους κατείχαν 

εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου και την τιμή 0 για τους υπόλοιπους. Η μεταβλητή 

«Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» χρησιμοποιήθηκε ως κατηγορία αναφοράς (reference category) 

και δεν συμπεριλήφθηκε στην εξίσωση. Έπειτα, η ανεξάρτητη μεταβλητή «χρόνος παραμο-

νής στην Ελλάδα», ενσωματώθηκε με μια δυαδική μεταβλητή, όπου η τιμή 1 συμπεριλάμ-

βανε όσους διέμεναν στην Ελλάδα περισσότερο από ένα χρόνο και η τιμή 0 όσους ζούσαν 

στην Ελλάδα λιγότερο από ένα χρόνο. Τέλος, η μεταβλητή «τόπος διαμονής» μετατράπηκε 

σε μια δυαδική μεταβλητή, που πήρε την τιμή 1 = κέντρα φιλοξενίας (camp) και την τιμή 0 

= αστικό περιβάλλον (ξενώνας ή διαμέρισμα).  

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε εάν οι εξαρτημένες μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κα-

τανομή. Η κανονικότητα των μεταβλητών ελέχθηκε με τα test Kolmogorov-Smirnov και 

Shapiro-Wilk, σύμφωνα με τα οποία, φάνηκε ότι και οι δύο μεταβλητές ακολουθούν την κα-

νονική κατανομή,  η συνοπτική κλίμακα Φυσικής Υγείας p= 0,103 και η μεταβλητή συνο-

πτική κλίμακα Ψυχικής Υγείας p= 0,649. Η εξίσωση της Ποιότητας Ζωής εκτιμήθηκε με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα του μοντέ-

λου χρησιμοποιήθηκε ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού R2. Συνολικά, η στα-

τιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών στον προσδιορισμό της εξαρτημένης 

μεταβλητής διερευνήθηκε με το στατιστικό F.  

Αναλυτικότερα, στην ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλη-

τή της συνοπτικής κλίμακας Ψυχικής Υγείας βρέθηκε ότι το 16,5% της μεταβλητότητας της 

κλίμακας Ψυχικής Υγείας ερμηνεύεται από το μοντέλο, δηλαδή από τη μεταβλητότητα των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (Adjusted R2 = 0,165). Το στατιστικό F του μοντέλου ήταν 3,599 

(p=0.001) και επομένως, συμπεραίνουμε ότι το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό.  
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Πίνακας 3: Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη Ψυχι-

κή Υγεία (MSC) 

Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας (MSC) 

 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα p-τιμή 

Σταθερά 55,381 4,076 0,000 

Φύλο -0,655 2,127 0,759 

Ηλικία -0,364 0,117 0,002 

Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση 

-1,222 2,098 0,562 

Τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση 

0,393 3,096 0,899 

Διαμονή σε αστικό 

περιβάλλον 

-5,378 1,921 0,006 

Ύπαρξη σοβαρού 

προβλήματος υγείας 

1,775 3,819 0,643 

Λήψη φαρμακευτι-

κής αγωγής 

-2,088 3,010 0,489 

Χρόνος παραμονής 

στην Ελλάδα 

-1,727 1,879 0,360 

Adjusted R2 0,165 

F 3,599 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα 3,  διακρίνουμε ότι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές βρέθηκαν 

να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στην Ψυχική Υγεία των προσφύγων. Ο συντελε-

στής της ηλικίας ήταν σημαντικός (p=0,002) και φάνηκε ότι η ηλικία είχε αρνητική επίδρα-

ση στη ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα, κάθε ένα έτος που αυξάνεται η ηλικία, η ψυχική υγεία 

μειώνεται, κατά μέσο όρο, κατά 0,364 μονάδες. Το φύλο, η εκπαίδευση και ο χρόνος παρα-

μονής στην Ελλάδα δεν φάνηκε να επηρεάζουν την ψυχική υγεία των προσφύγων – μετανα-

στών. Ομοίως, οι συντελεστές της ύπαρξης σοβαρού προβλήματος υγείας και της λήψης 

φαρμακευτικής αγωγής δεν εμφάνισαν στατιστική σημαντικότητα στην ανάλυση παλινδρό-

μησης.  

Ο τόπος διαμονής, αντίθετα, φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση στην 

ψυχική υγεία (p=0,006).  Όσοι διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας (camps) δήλωσαν, κατά μέσο 

όρο, χειρότερη ψυχική υγεία κατά 5,378 μονάδες σε σχέση με εκείνους, οι οποίοι διέμεναν 

σε αστικό περιβάλλον.  
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Στην ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή της συνοπτικής 

κλίμακας Φυσικής Υγείας βρέθηκε ότι μόλις το 8% της μεταβλητότητας της κλίμακας Φυσι-

κής Υγείας ερμηνεύεται από το μοντέλο, δηλαδή από τη μεταβλητότητα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (Adjusted R2 = 0,080). Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές είχαν στατιστικά μη 

σημαντικούς συντελεστές. Επιπλέον, το στατιστικό F του μοντέλου είναι 2,138 (p=0.039) με 

αποτέλεσμα το μοντέλο να μην είναι στατιστικά σημαντικό.  

 

Πίνακας 4: Ανάλυση Γραμμικής Παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη Φυσι-

κή Υγεία (PCS)  

Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας (PCS) 

 Συντελεστής  Τυπ. Σφάλμα p-τιμή 

Σταθερά 44,768 3,726 0,000 

Φύλο 1,768 1,944 0,365 

Ηλικία 0,030 0,107 0,778 

Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση 

1,189 1,918 0,537 

Τριτοβάθμια Εκπαί-

δευση 

1,802 2,830 0,526 

Διαμονή σε αστικό 

περιβάλλον 

-2,795 1,756 0,115 

Ύπαρξη σοβαρού 

προβλήματος υγείας 

-3,323 3,491 0,344 

Λήψη φαρμακευτικής 

αγωγής 

-5,212 2,751 0,061 

Χρόνος παραμονής 

στην Ελλάδα 

0,785 1,717 0,649 

Adjusted R2 0,080 

F 2,138 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας 

ζωής των προσφύγων, οι οποίοι διαμένουν σε αστικό περιβάλλον και σε κέντρα φιλοξενίας 

στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας. Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιή-

θηκε το εργαλείο γενικής μέτρησης SF – 36.  

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι τα συνοπτικά αποτελέσματα των μέσων 

βαθμολογίας για τη Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας εκτιμήθηκαν 39,27% (SD 10,30) 

και για τη Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας 45,39 (SD 8,97). Αποδείχθηκε ακόμη ότι τα 

άτομα διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας (camps) δήλωσαν, κατά μέσο όρο, χειρότερη ψυχική 

υγεία κατά 5,378 μονάδες σε σχέση με εκείνους, οι οποίοι διέμεναν σε αστικό περιβάλλον. 

Βέβαια, καλούμαστε να λάβουμε υπόψη ότι δεδομένης της 100-βαθμης κλίμακας μια διαφο-

ρά 5 μονάδων δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική.   

Ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία σε παρόμοιες μελέτες, που επιχειρούν να μετρήσουν τη σχε-

τιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των προσφύγων διαπιστώνουμε παρόμοια αποτελέ-

σματα. Σε έρευνα που εκπονήθηκε το 2014 σε πρόσφυγες, που διέμεναν σε κέντρα φιλοξε-

νίας στο Κουρδιστάν διαπιστώθηκε κακή ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση ενώ την 

υψηλότερη μέση βαθμολογία κατείχε η σωματική υγεία. Συνολικά συμμετείχαν 270 πρό-

σφυγες και η μέτρηση της ποιότητας ζωής έγινε με το ερωτηματολόγιο WHOQOL-BREF. 

Αναφορικά με τη σωματική υγεία η μέση βαθμολόγηση ήταν 23.21 (SD 4.29), η ψυχολογική 

κατάσταση είχε score 20.30 (SD 3.62), η κοινωνική κατάσταση 10.10 (SD 2.25) και τέλος το 

περιβάλλον 22.85 (SD 4.62) (Aziz et al, 2014).  

Σε μελέτη, που διεξήχθη το 2012 στη Δυτική Αφρική σε πρόσφυγες έδειξε συνολικά σε όλες 

τις κλίμακες οι βαθμολογίες ήταν σημαντικά χαμηλές. Συγκεκριμένα, η ψυχολογική κατά-

σταση και η κοινωνική λειτουργία είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά κατά μέσο όρο ενώ το υ-

ψηλότερο είχε η σωματική κατάσταση. Για τη διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία 

ποιότητα ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ) - WHOQOL-BREF, το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν 444 πρόσφυγες και η συ-

νολική μέση βαθμολογία της ποιότητας ζωής ήταν 67.47 (SD 13.46, p < 0.001). Ειδικότερα, 

η σωματική κατάσταση είχε βαθμολογία 19.45 (SD 4.18,), η ψυχολογική κατάσταση 16.86 

(SD 4.04), η κοινωνική λειτουργία 8.66 (SD 2.59) και η κλίμακα περιβάλλον πήρε βαθμολο-

γία 26.09 (SD 5.03) (Akinyemi et al. 2012).  



 

40 

 

Επιπλέον, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας σε 197 πρόσφυγες που 

διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο μέτρησης WHOQOL-BREF, 

σε κλίμακα βαθμολόγησης από 0-100, παρατηρήθηκε η υψηλότερη μέση βαθμολογία στην 

κλίμακα φυσικής κατάστασης 75.9 (SD 20.92). Στη συνέχεια, ακολουθεί η κλίμακα των  

κοινωνικών σχέσεων με μέση τιμή 71.4 (SD 19.48), η ψυχολογική κατάσταση με score 70.0 

(SD 21.65) και τέλος, το περιβάλλον με 36.2 (SD 20.20) (Eljed et al. 2006).  

Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη μελέτη αναφορικά με την ποιότητα ζωής των προσφύγων συ-

γκριτικά με τις διαφορές σε αστικό περιβάλλον και κέντρα φιλοξενίας προέκυψε το συμπέ-

ρασμα ότι οι πρόσφυγες που διέμεναν σε αστικό περιβάλλον έδειξαν καλύτερη φυσική και 

ψυχική ποιότητα ζωής σε σχέση με αυτούς που διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας. Σε πολυμε-

ταβλητές αναλύσεις, το αστικό περιβάλλον συνδέονταν με την καλύτερη σωματική υγεία για 

τους πρόσφυγες σε σύγκριση με τα κέντρα φιλοξενίας. Τέλος, αισθάνονται περισσότερο α-

σφαλείς στο περιβάλλον του σπιτιού (αστικό επίπεδο) και μπορούν να ικανοποιήσουν τις 

καθημερινές τους ανάγκες (Crea et al. 2015). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία σε πρόσφυγες με καταγωγή από το Ιράν, οι 

οποίοι πρόσφατα είχαν μετεγκατασταθεί στη χώρα παρατηρήθηκε πως άτομα, τραυματιζό-

μενα από εμπειρίες μάχης ως στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου έδειξαν κατά μέσο 

όρο καλύτερη σωματική υγεία και περισσότερη διαθεσιμότητα για κοινωνική ενσωμάτωση 

σε σχέση με ανθρώπους που δεν είχαν εμπειρίες σε εμπόλεμη κατάσταση αλλά είχαν ίδια 

ποσοστά στην καταγραφή κατάθλιψης “Beck” με αυτά των προσφύγων (Ghazinou et al. 

2004). 

 

Περιορισμοί Της Μελέτης 
 

Ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης ήταν το μικρό μέγεθος του δείγματος και το μι-

κρό ποσοστό απαντησιμότητας του ερωτηματολογίου, το οποίο ενδεχομένως να συνεπάγεται 

μεροληψίες και περιορίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης μικρών αλλαγών μεταξύ των μεταβλη-

τών. Ένας ακόμη, περιορισμός αποτελεί το γεγονός ότι το δείγμα ήταν περιορισμένο γεω-

γραφικά καθώς στην έρευνα συμμετείχαν μόνο από πρόσφυγες που διέμεναν στη Β. Ελλάδα, 

αυτό συνεπάγεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνα να μην είναι γενικεύσιμα για όλους τους 

πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα.   

 



 

41 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας 

ζωής του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Η διερεύνηση της ποιότητα ζωής των προ-

σφύγων, οι οποίοι διέμεναν σε Κέντρα φιλοξενίας σε σχέση με τους πρόσφυγες, που διέμε-

ναν σε διαμερίσματα και ξενώνας (αστικό περιβάλλον) αποτέλεσε το σκοπό της εργασίας.    

Μετά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε το συμπέρασμα πως η συνοπτική κλίμακα της 

φυσικής κατάστασης έχει καλύτερη βαθμολόγηση σε κλίμακα 0-100 σε σύγκριση με τη συ-

νοπτική κλίμακα της ψυχική υγείας. Στις επιμέρους 8 κλίμακες η υψηλότερη βαθμολόγηση 

καταγράφηκε στην κλίμακα Σωματικός Πόνος (BP) 77,80 (SD 14,52) και η χαμηλότερη 

στην κλίμακα Συναισθηματικός Ρόλος (RE) 34,91 (SD 38,86).  

Στην ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης αποδείχθηκε πως στατιστικά σημαντική ήταν η 

σχέση ανάμεσα στην ηλικία και την κατάσταση της ψυχικής υγείας, καθώς η αύξηση της 

ηλικίας επιδρούσε αρνητικά σε αυτή.  

Σημαντικό ρόλο στην κλιμακα της ψυχικής υγείας διαδραμάτισε, επιπλέον, ο τόπος διαμο-

νής καθώς, οι άθρωποι που διέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας είχαν χαμηλότερη ψυχική υγεία 

σε σχέση με αυτούς που διέμεναν σε αστικό περιβάλλον.  

Συμπερασματικά, οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζω-

ής του προσφυγικού πληθυσμού στη Ελλάδα. Τα ευρήματα της έρευνας, βέβαια, δεν μπο-

ρούν να αποτελέσουν κανόνα και να γενικευτούν, αν ληφθεί υπόψη το μικρό μέγεθος του 

δείγματος και ο γεωγραφικός περιορισμός του.   
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