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Εισαγωγή 

Η Ενότητα 5 επικεντρώνεται στην κοινωνική-υγειονομική περίθαλψη των μεταναστριών. Οι ανισότητες στην 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης αποτελούν ένα σύνθετο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν κυρίως οι μετανάστες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, οι 
μετανάστριες είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες που σχετίζονται με διάφορους 
παράγοντες όπως: έλλειψη πρόσβασης ή περιορισμένη ασφάλιση υγείας ανάλογα με το καθεστώς διαμονής, το 
είδος της απασχόλησης, έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες, οικονομικοί πόροι, 
γλωσσικά εμπόδια κ.λπ. Η κοινωνική μέριμνα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
μεταναστριών, καθώς περιλαμβάνει κοινωνική ασφάλιση, υπηρεσίες απασχόλησης και κατάρτισης, κοινωνική 
στέγαση, φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα, υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας και υποστήριξη ψυχικής υγείας.  

 
 

Εννοιολογική προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο για την κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη με 
βάση την οπτική γωνία του φύλου και τη διαπολιτισμική προοπτική. Ιδιαίτερη έμφαση στις 

ευρωπαϊκές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις 
Η ισότητα στην υγεία είναι η απουσία άδικων, αποφεύξιμων ή επανορθώσιμων διαφορών μεταξύ ομάδων 

ανθρώπων, είτε οι ομάδες αυτές ορίζονται κοινωνικά, οικονομικά, δημογραφικά ή γεωγραφικά είτε με βάση άλλες 

διαστάσεις ανισότητας (π.χ. φύλο, εθνικότητα, αναπηρία ή σεξουαλικός προσανατολισμός). Η ισότητα στην υγεία 

επιτυγχάνεται όταν όλοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για υγεία και ευημερία. Η 

ανεπαρκής πρόσβαση των μεταναστριών σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 

εμπόδιο για την ένταξη και την ενσωμάτωση, επηρεάζοντας σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής, 
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συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα της υγείας περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής διαδικασίας, τους κοινωνικούς 

καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και τους κινδύνους και τις εκθέσεις στο περιβάλλον προέλευσης, διέλευσης 

και προορισμού. Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν με βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οδηγώντας σε 

διαφορετικά αποτελέσματα για την υγεία. Οι Townsend et al. (1992:358) υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας χωρίζεται σε τρεις τύπους: Η οικονομική πρόσβαση συνδέεται με την ισότιμη παροχή αγαθών ανεξάρτητα 

από την οικονομική δυνατότητα του ατόμου και με την προσφορά κοινωνικών αγαθών με βάση τις ανάγκες και όχι το 

κόστος του θεσμού και την οικονομική συνεισφορά του ατόμου. Οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σε ασθενείς 

από οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες κοστίζουν περισσότερο από το μέσο όρο, καθώς τείνουν να υποφέρουν από 

χρόνιες ασθένειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος ανάρρωσης λόγω κακής 

διατροφής, κακών συνθηκών διαβίωσης και έλλειψης κοινωνικής/προνοιακής υποστήριξης και τείνουν να έχουν 

υψηλότερα ποσοστά ασθενειών σε σχέση με τους πιο ευημερούντες. Η γεωγραφική πρόσβαση συνδέεται συνήθως 

με τη δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές και ιδιαίτερα με τη δυνατότητα μετακίνησης του 

ασθενούς. Η πολιτισμική πρόσβαση συνδέεται με τη σχέση μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας ή υπαλλήλων 

οργανισμών και με το βαθμό στον οποίο οι διαφορές στην εκπαίδευση, το φύλο, τον πολιτισμό, τη θρησκεία ή την 

εθνικότητα δημιουργούν εμπόδια στην επικοινωνία και την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών 

κοινωνικής/προνοιακής φροντίδας. Οι γυναίκες μετανάστριες έρχονται αντιμέτωπες με συγκεκριμένα επίμονα 

εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 

εμποδίων, των φόβων που συνδέονται με την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της παραμονής τους, των 

διακρίσεων, της έλλειψης πληροφοριών και εξοικείωσης με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των 

γλωσσικών και διαπολιτισμικών εμποδίων. Οι γυναίκες μετανάστριες αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις, καθώς 

τείνουν να έχουν χαμηλότερη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ασθενέστερα κοινωνικά δίκτυα και 

μεγαλύτερες ευθύνες για τη φροντίδα των παιδιών και την οικογένεια. Οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες 

παρουσιάζουν χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά τους δείκτες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Η υγεία των 

γυναικών μεταναστριών συνδέεται αναπόφευκτα με την ικανότητά τους να βρουν εργασία και να συνδεθούν έτσι με 

το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η πανδημία Covid-19 έριξε φως στις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας. Οι μετανάστες είναι πιο πιθανό να εργάζονται σε επισφαλείς, χαμηλού καθεστώτος/χαμηλόμισθες και 

αδήλωτες θέσεις εργασίας που δεν προσφέρουν χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης, περιορισμένη ή καθόλου 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία, απαιτούν στενή επαφή με άλλους, γεγονός 

που εκθέτει τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε υψηλότερο κίνδυνο να προσβληθούν από το Covid-19, καθώς και 

από άλλες μολυσματικές ασθένειες. Η ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για την ένταξη των μεταναστριών. Οι 

γυναίκες μετανάστριες, ιδίως οι γυναίκες πρόσφυγες, μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 

προβλημάτων ψυχικής υγείας λόγω τραυμάτων που βίωσαν στη χώρα καταγωγής τους, δυσκολιών που 

αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού τους ταξιδιού ή εμπειριών μετά την άφιξή τους, όπως η 

κοινωνική απομόνωση ή οι διακρίσεις, αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  
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Μοντέλα διαχείρισης της υγείας που λαμβάνουν υπόψη καταστάσεις επείγουσας περίθαλψης σε 
καταστάσεις ένταξης 

Σημαντικές διαφορές ανακύπτουν στην υγειονομική κάλυψη των μεταναστών και στην ικανότητα πρόσβασης σε 
υπηρεσίες μεταξύ των χωρών- οι πολιτικές συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες υγείας τους. Η 
ένταξη των μεταναστών στο σύστημα υγείας των χωρών προορισμού καθίσταται ουσιαστικό στοιχείο της 
ενσωμάτωσής τους. Η υγεία των μεταναστών σχετίζεται με 15 τομείς-στόχους της ατζέντας των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης του ΟΗΕ, με την επιταγή «Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω», αλλά οι πολιτικές υγείας χαρακτηρίζονται ως 
κατά το ήμισυ ευνοϊκές για την προώθηση της υγειονομικής κάλυψης και της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες 
για τους μετανάστες (49/100) (Solano and Huddleston, 2020). Οι περιφερειακές πολιτικές υγείας συνιστούν ή ορίζουν 
ότι η επείγουσα και επείγουσα περίθαλψη πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 
σε όλη την Περιφέρεια, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Πριν από τις πρόσφατες συγκρούσεις στην 
ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, η πιο συνηθισμένη απάντηση στις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών ήταν η 
δημιουργία καταυλισμών ή οικισμών- οι συνθήκες σε αυτούς τους καταυλισμούς διέφεραν σε τεράστιο βαθμό. α) Οι 
σοβαρότερες συνέπειες των συγκρούσεων και των μετακινήσεων πληθυσμών στην υγεία εμφανίστηκαν στη φάση 
της οξείας έκτακτης ανάγκης, κατά το πρώιμο στάδιο των προσπαθειών ανακούφισης, και χαρακτηρίστηκαν από 
εξαιρετικά υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. β) Μεταξύ των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων, πολλοί 
παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλά ποσοστά διαταραχών διατροφικής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένης 
της παρατεταμένης έλλειψης τροφίμων πριν και κατά τη διάρκεια της εκτόπισης. γ) Οι μεταδοτικές ασθένειες: οξείες, 
αναπνευστικές λοιμώξεις, διάρροια, ιλαρά και ελονοσία έχουν αναφερθεί συχνότερα, ως άμεσες αιτίες. Δ) Οι 
τραυματισμοί είναι ευρέως διαδεδομένοι σε όλους τους πληθυσμούς και ευθύνονται για σημαντική θνησιμότητα, 
νοσηρότητα και αναπηρία. ε) Μη μεταδοτικές ασθένειες. στ) Υγεία των γυναικών. ζ) Ψυχική υγεία (Toole, 2019). Οι 
γυναίκες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευάλωτο υποσύνολο του πληθυσμού, επειδή οι διακρίσεις λόγω φύλου που είναι 
πολύ συχνές στις σταθερές κοινωνίες συχνά επιδεινώνονται σε περιόδους κοινωνικού στρες και πενιχρών πόρων».  

Το πλαίσιο της ΕΕ που αποτελεί τη βάση της συζήτησης γύρω από το θέμα της ένταξης των ΤΚΜ, η πολιτική ένταξης 
των ΤΚΜ στην ΕΕ κατευθύνεται από την αναδιατυπωμένη οδηγία 2013/33/ΕΕ για την υποδοχή,η οποία αναφέρει ότι 
«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αιτούντες να λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η 
οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία ασθενειών και σοβαρών 
πνευματικών διαταραχών. Τα κράτη μέλη παρέχουν την απαραίτητη ιατρική ή άλλη 
συνδρομή στους αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της κατάλληλης 
ψυχιατρικής περίθαλψης.» (άρθρο  19, παρ. 1, 2).Η οδηγία 2011/95/ΕΕ (άρθρο 30, παρ. 1, 2) αναφέρει ότι: «Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό 
όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την προστασία αυτή.  

Τα κράτη μέλη παρέχουν, υπό ίδιους όρους πρόσβασης με τους ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους μέλους 
που έχει χορηγήσει την προστασία, επαρκή ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για 
πνευματικές διαταραχές όπου απαιτείται, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες 
ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή 
άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύματα 
οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις.»  

Οι εθνικοί νόμοι μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τους διεθνείς νόμους όσον αφορά την προώθηση του 
θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία, εάν η μεταναστευτική ιδιότητα ενός ατόμου χρησιμοποιείται για τον 
περιορισμό του δικαιώματος σε εθνικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Συχνά, οι παράτυπες μετανάστριες δεν 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προγεννητικής και μεταγεννητικής υγειονομικής περίθαλψης και συχνά περιορίζονται 
σε υπηρεσίες επείγουσας περίθαλψης. Το άρθρο. 29 (παρ. 1, 2) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ προστατεύει το δικαίωμα 
κοινωνικής φροντίδας των προσώπων με καθεστώς πρόσφυγα και των προσώπων που τελούν υπό επικουρική 
προστασία «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να λαμβάνουν στο κράτος μέλος στο 
οποίο έχει χορηγηθεί η προστασία αυτή την αναγκαία συνδρομή, από άποψη κοινωνικής αρωγής, όπως οι υπήκοοι 
του εν λόγω κράτους μέλους. Κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν 
να περιορίσουν την κοινωνική αρωγή που χορηγείται στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
στα βασικά ευεργετήματα, τα οποία θα χορηγούνται στα ίδια επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους επιλεξιμότητας που 
ισχύουν για τους υπηκόους τους.»  
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Προσδιορισμός των κύριων περιορισμών, επί του παρόντος, στην κοινωνικο-υγειονομική περίθαλψη με 
την οπτική γωνία του φύλου και προτάσεις βελτίωσης για μια επαρκή παρέμβαση 

Το δικαίωμα πρόσβασης των μεταναστριών σε υπηρεσίες υγείας ρυθμίζεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν υπάρχει ξεχωριστό κανονιστικό κείμενο που να συνοψίζει τα δικαιώματα των 
μεταναστριών σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Οι σχετικές διατάξεις είναι διάσπαρτες σε διάφορους 
νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Οι νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας μέσω της κοινωνικής ασφάλισης και μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται για τους πολίτες της 
ΕΕ. Σε πολλές περιπτώσεις η νοσηλεία υπηκόων τρίτων χωρών είναι εφικτή μόνο για επείγοντα περιστατικά και μέχρι 
τη σταθεροποίηση της υγείας τους. Παράγοντες όπως η γλώσσα, οι πολιτιστικοί και οικονομικοί φραγμοί και το 
αβέβαιο νομικό καθεστώς μπορούν να επηρεάσουν την ευπάθεια των γυναικών προσφύγων και των μεταναστριών 
σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό. Η έκθεση του 2018 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
αναφέρει τα εξής: Όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες, οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες μπορεί να είναι 
πιο ευάλωτες σε μολυσματικές ασθένειες στους τόπους καταγωγής, διέλευσης και προορισμού λόγω της έκθεσης σε 
λοιμώξεις, της έλλειψης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, της διακοπής της περίθαλψης και των κακών 
συνθηκών διαβίωσης. Όσον αφορά τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, οι γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστριες μπορεί να φτάσουν στην Ευρώπη με ελλιπή ή διακοπτόμενα προγράμματα 
εμβολιασμού, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτες σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό στις 
χώρες διέλευσης και προορισμού. Μόνο λίγα κράτη μέλη της ΕΕ διέθεταν εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού που 
περιελάμβανε πρόσφυγες και μετανάστες. Όσον αφορά την επαγγελματική υγεία, οι παράτυπες μετανάστριες 
ενδέχεται να έχουν άτυπες συμφωνίες εργασίας (π.χ. επισφαλείς, χαμηλού καθεστώτος/χαμηλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, οικιακή εργασία, φροντίδα, νοσηλεία, φύλαξη παιδιών, γεωργία, καθαριότητα, υπηρεσίες εστίασης και 
τουριστικές/ξενοδοχειακές και προσωπικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος) χωρίς την κοινωνική 
προστασία της υγείας ή την κοινωνική ασφάλιση, με αποτέλεσμα μυοσκελετικά, αναπνευστικά και ψυχικά 
προβλήματα υγείας, τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία και διακρίσεις στο χώρο εργασίας και έλλειψη 
δικαιωμάτων. Όσον αφορά την υγεία της μητέρας, παρατηρείται έντονη τάση για χειρότερους δείκτες που 
σχετίζονται με την εγκυμοσύνη μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών. Όσον αφορά τη μαιευτική και 
περιγεννητική υγεία, έχουν εντοπιστεί καθοριστικοί παράγοντες προβλημάτων ψυχικής υγείας ή κατάθλιψης της 
μητέρας μετά τον τοκετό μεταξύ των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών στην Ευρώπη.  
Όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, έχει αποδειχθεί ότι οι γνώσεις σχετικά με την αντισύλληψη 
και τον οικογενειακό προγραμματισμό εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χώρα καταγωγής και το προηγούμενο 
μορφωτικό επίπεδο. Οι παράτυποι μετανάστες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. 
Περιπτώσεις ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) συμβαίνουν σε μετανάστριες και 
οδηγούν σε μια σειρά από επιπλοκές στην υγεία. Η έλλειψη εκπαίδευσης, η ιδιότητα του πρόσφυγα ή του μετανάστη 
και η συμμετοχή σε ορισμένες θρησκευτικές ομάδες μπορεί να συνδέονται με τον ΑΓΓΟ. Η έλλειψη σταθερής 
κατοικίας ή η έλλειψη άδειας παραμονής αυξάνει την ευαλωτότητα, τον κίνδυνο επισφαλούς διαβίωσης και τον 
κίνδυνο θυματοποίησης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ). Όσον αφορά την ψυχική υγεία, ο 
επιπολασμός της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD) μεταξύ των προσφύγων που έχουν εκτεθεί σε πολύ 
στρεσογόνες και απειλητικές εμπειρίες αναφέρεται ότι είναι υψηλότερος από ό,τι στους πληθυσμούς υποδοχής, οι 
κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όπως η ανεργία ή η απομόνωση, συνδέονται με αυξημένα ποσοστά 
κατάθλιψης και άγχους στις γυναίκες πρόσφυγες μετά την επανεγκατάσταση. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από το νομικό καθεστώς και συνήθως 
οι μετανάστριες που έχουν τις απαιτούμενες άδειες παραμονής ακολουθούν τις ίδιες διαδρομές και υπηρεσίες με 
τον πληθυσμό υποδοχής. Οι εργαζόμενες μετανάστριες μπορεί να έχουν υγειονομική κάλυψη μέσω των εργοδοτών 
τους, αλλά το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι όσες απασχολούνται σε άτυπες θέσεις εργασίας ανεξάρτητα από το νομικό 
τους καθεστώς βασίζονται σε ΜΚΟ. Όσον αφορά την προληπτική φροντίδα, οι μετανάστριες δεν αντιμετωπίζονται 
επαρκώς και δεν περιλαμβάνονται σε προγράμματα επιτήρησης και η καθυστερημένη συμμετοχή σε προγράμματα 
ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε μεταγενέστερη ανίχνευση ασθενειών (π.χ. γυναικολόγος, ειδικές γυναικολογικές 
εξετάσεις). Σε σχέση με τη στοματική/οδοντιατρική υγεία έχει καταγραφεί ότι ο πληθυσμός των προσφύγων και των 
μεταναστών είναι φτωχότερος. Η κοινωνική υποστήριξη, όπως η πρόσβαση σε στέγαση και η βοήθεια για τα παιδιά, 
είναι σημαντική. Περιορισμένη χρηματοδότηση και διάρκεια των προγραμμάτων των εθνικών κυβερνήσεων, των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν την 
έγκαιρη ένταξη στην αγορά εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση.  
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UNICEF, 2021, Improving Social Protection for Migrants, Refugees and Asylum Seekers: An Overview of 
International Practices. Με βάση την πλήρη έκθεση των Andrade, Sato και Hammad (2021). 
https://bit.ly/IPC-RR57-en 
(https://www.unicef.org/egypt/media/6876/file/Improving%20social%20protection%20for%20migrants,%
20refugees%20and%20asylum%20seekers%20in%20Egypt%7C%20Report%20Highlights.pdf%20.pdf) 
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Πρακτική προσέγγιση σε εθνικό επίπεδο 
 

Ελλάδα 

Η Εθνική Στρατηγική Ένταξης του 2019 προσδιόρισε την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας και πρόνοιας μέσω δράσεων που συμβάλλουν στην άρση τυχόν εμποδίων λόγω γλωσσικών ή/και 

πολιτισμικών διαφορών, μέσω εξειδικευμένης διαπολιτισμικής κατάρτισης του προσωπικού των 

νοσοκομείων και των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το μέτρο πολιτικής 2.4 αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστριών, των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Το μέτρο πολιτικής 2.4.1. επικεντρώνεται στην επέκταση της ιατρικής 

περίθαλψης και των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους αιτούντες και τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας. Το μέτρο πολιτικής 2.4.2 δίνει έμφαση στην εξειδικευμένη διαπολιτισμική 

κατάρτιση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες υγείας. Το 

μέτρο πολιτικής 2.4.3 προωθεί εξειδικευμένες υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε νοσοκομεία 

και άλλες υπηρεσίες υγείας. Η Εθνική Στρατηγική Ένταξης του 2021 υπογραμμίζει την ανάγκη για 

προενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο. Στόχος 1: Η διασφάλιση ασφάλειας και προστασίας περιλαμβάνει: 

Στόχος 1: Εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης, ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα 

με αυξημένες ανάγκες περίθαλψης και υποδοχής. Στόχος 2: Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση χρόνιων 

προβλημάτων ψυχικής υγείας ή/και αναπηρίας. Στόχος 3: Προώθηση της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας. 

Όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, ο νόμος 4636/2019 (άρθρα 29, 30) προβλέπει πρόσβαση στην 

κοινωνική πρόνοια για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ 

προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα πρέπει να 

απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και να λαμβάνουν την αναγκαία κοινωνική βοήθεια σύμφωνα με τους 

όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς, χωρίς διακρίσεις. Δεν έχουν όλοι οι δικαιούχοι πρόσβαση σε 

κοινωνικά δικαιώματα και παροχές πρόνοιας. Στην πράξη, οι δυσκολίες στην πρόσβαση στα δικαιώματα 

οφείλονται σε γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία δεν προβλέπουν την αντιμετώπιση της αδυναμίας των 

δικαιούχων να υποβάλουν ορισμένα έγγραφα. οικογενειακό επίδομα, επίδομα μονογονεϊκής μητέρας, 

επίδομα γέννησης, φοιτητικό επίδομα, επιδόματα αναπηρίας, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα 

ανασφάλιστου συνταξιούχου. Εάν μια γυναίκα είναι αναγνωρισμένη πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής 

προστασίας, έχει το δικαίωμα από το νόμο να λαμβάνει τα απαραίτητα κοινωνικά επιδόματα υπό τους 

ίδιους όρους με τους Έλληνες υπηκόους. 

Όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τις γυναίκες δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας παρέχεται υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς (νόμος 4636/2019, άρθρο 31), σύμφωνα 

με τον ν. 4368/2016. Παρά το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο, η πραγματική πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης παρεμποδίζεται στην πράξη από σημαντικές ελλείψεις πόρων και ικανοτήτων 

τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για τον τοπικό πληθυσμό, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας που 

ακολουθούνται στην Ελλάδα, καθώς και από την έλλειψη κατάλληλων πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Οι 

γυναίκες υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ενώπιον 

των αρμόδιων Αρχών Υποδοχής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινό αριθμό ασφάλισης και 

υγειονομικής περίθαλψης (ΠΑΑΥΠΑ) για αιτούντες άσυλο. Αντιστοιχεί στην πλήρη κάρτα εγγραφής, η 

οποία τους επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ιατρική περίθαλψη, η 
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κοινωνική ασφάλιση και η αγορά εργασίας. Μόλις χορηγηθεί σε μια γυναίκα καθεστώς προστασίας, 

πρέπει να υποβάλει αίτηση για αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Με έναν αριθμό κοινωνικής 

ασφάλισης, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την προστασία της απασχόλησης, 

τα επιδόματα και άλλες κρατικές υπηρεσίες. Ωστόσο, τα διοικητικά εμπόδια όσον αφορά την έκδοση 

αριθμού κοινωνικής ασφάλισης εμποδίζουν επίσης την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Όσοι 

πέρασαν από διαδικασία προεγγραφής σε σχέση με την αίτησή τους για διεθνή προστασία θα μπορούσαν 

να λάβουν προσωρινό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) (νόμος 4782/2021) και με την ΚΥΑ 

2981/2021 καθορίστηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων έκδοσης ΠΑΜΚΑ, δηλαδή αιτούντες 

άσυλο και ασυνόδευτοι ανήλικοι χωρίς ΠΑΑΥΠΑ, καθώς και κρατούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών στα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. 

 

Από τη Γεωργία στην Ελλάδα, προσβάσιμο στη διεύθυνση https://viw.pixel-
online.org/case_view.php?id=MzA= Αυτή η ιστορία δείχνει τις δυσκολίες πρόσβασης στο σύστημα υγείας. 
 

Πηγές 
 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (2020). Βάση δεδομένων πληροφοριών για το άσυλο (AIDA) 
(2019). Κοινωνική πρόνοια - Ελλάδα. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους 
Εξόριστους.  
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/social-
welfare/#_ftn3 
Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από εθνικούς φορείς που σχετίζονται με τις 
διαδικασίες ασύλου. 
 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (2019). Εθνική Στρατηγική Ένταξης. Αθήνα: Εθνική Στρατηγική 
Ένταξης. 
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-Εθνική-Στρατηγική-2019.pdf 
Αυτός ο σύνδεσμος παρέχει πρόσβαση στην Εθνική Στρατηγική Ένταξης της Ελλάδας για το 2019. 
 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (2021). Εθνική Στρατηγική Ένταξης. Αθήνα: Εθνική Στρατηγική 
Ένταξης. 
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/ 
 
Αυτός ο σύνδεσμος παρέχει πρόσβαση στην Εθνική Στρατηγική Ένταξης της Ελλάδας για το 2021. 
 
 

Ισπανία 

Στην Ισπανία, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ρυθμίζεται από το «Βασιλικό διάταγμα-νόμος 

7/2018, της 27ης Ιουλίου, για την καθολική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». Μεταξύ της εθνικής 

νομοθεσίας, ένα άρθρο αναφέρεται ειδικά στον μεταναστευτικό πληθυσμό, τόσο στους άνδρες όσο και 

στις γυναίκες. Πρόκειται για το άρθρο 3.β. «Προστασία της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης των 

αλλοδαπών που ζουν στην Ισπανία αλλά δεν είναι νόμιμοι κάτοικοι της Ισπανίας». Το τμήμα 1 ορίζει ότι 

«Οι αλλοδαποί που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή δεν έχουν άδεια διαμονής στην Ισπανία έχουν δικαίωμα να 

επωφελούνται από την προστασία της υγείας και την υγειονομική περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους με 

τους Ισπανούς υπηκόους» (άρθρο 3.1). Βάσει αυτού, όλοι οι μετανάστες (άνδρες και γυναίκες) έχουν 

https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=MzA=
https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=MzA=
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/social-welfare/#_ftn3
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/content-international-protection/social-welfare/#_ftn3
https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Β6.-Εθνική-Στρατηγική-2019.pdf
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/politiki-entaxis-se-ethniko-epipedo/
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πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Πρέπει, ωστόσο: 

 Να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας. 

 Να αποδείξουν ότι διαμένουν πράγματι στην ισπανική επικράτεια τις τελευταίες 90 ημέρες. 

 Να αποδείξουν ότι δεν είναι σε θέση να εξάγουν το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη 

από τη χώρα προέλευσής τους στην Ισπανία. 

 Να αποδείξουν ότι δεν υποχρεούνται να πληρώσουν τρίτοι. 

Μολονότι αυτές οι νομικές προϋποθέσεις ενισχύουν την καθολικότητα της υγείας, το μοντέλο διαχείρισης 

της υγείας στην Ισπανία είναι αποκεντρωμένο. Κάθε Αυτόνομη Κοινότητα έχει αρμοδιότητες για την 

εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου, όπως καθορίζεται στο τμήμα 3. «Οι Αυτόνομες Κοινότητες, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθορίζουν τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης και την έκδοση του 

εγγράφου διαπίστευσης που επιτρέπει στους αλλοδαπούς να λαμβάνουν τη βοήθεια που αναφέρεται στο 

παρόν άρθρο. [...]». 

Υπό αυτή την έννοια, αν και οι ισπανικές κρατικές ρυθμίσεις υποστηρίζουν την καθολική πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών), οι θεσπισμένες διαδικασίες καθιστούν 

πολύ δύσκολη την πρόσβαση πολλών από αυτούς στις υπηρεσίες υγείας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το 

γλωσσικό εμπόδιο που συχνά δυσχεραίνει την ιατρική περίθαλψη. Οι Αυτόνομες Κοινότητες προσφέρουν 

συνήθως υπηρεσίες ταυτόχρονης μετάφρασης (για παράδειγμα, η Υπηρεσία Γλωσσικής Μετάφρασης της 

"Health Responds", στην Ανδαλουσία), αλλά συνεπάγονται πρόσθετες διαδικασίες για τους αλλοδαπούς. Η 

άγνοια της ύπαρξης αυτών των υπηρεσιών σημαίνει επίσης συχνά ότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη. Οι Pérez-Urdiales, & Goicolea (2018) διαπίστωσαν ότι στην Ισπανία, οι 

μετανάστες χρησιμοποιούν περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και λιγότερο εξειδικευμένες 

υπηρεσίες περίθαλψης σε σύγκριση με τον γηγενή πληθυσμό. Επιπλέον, όσον αφορά τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία, οι μετανάστριες προσέρχονται λιγότερο και αργότερα σε επισκέψεις 

προγεννητικού ελέγχου σε σύγκριση με τις γηγενείς γυναίκες. Χρησιμοποιούν επίσης λιγότερο ή πιο 

ανεπαρκώς μεθόδους αντισύλληψης και αποκτούν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, παρουσιάζουν 

χαμηλότερη ηλικία πρώτης εγκυμοσύνης και υψηλότερο ποσοστό εκούσιων διακοπών της εγκυμοσύνης. 

Οι εν λόγω συγγραφείς εντόπισαν ότι η πρόσβαση των μεταναστριών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και 

στη σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία εξαρτάται από παράγοντες όπως: τα προσωπικά χαρακτηριστικά, η 

καταγωγή των ίδιων των γυναικών (πολύ ισχυρός παράγοντας), η στάση του διοικητικού και υγειονομικού 

προσωπικού απέναντι στη φροντίδα τους, η λειτουργία του συστήματος υγείας και οι πολιτικές υγείας, 

καθώς και η έλλειψη επίγνωσης των δικαιωμάτων τους σε σχέση με την υγεία. 

 

Για το τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι μαθητές μπορούν να συμβουλευτούν την ακόλουθη ιστορία 
επιτυχίας μιας μετανάστριας στην Ισπανία, με τίτλο «Surmounting obstacles as a way of life. Crossing 
borders: Portugal, Venezuela and Spain» (Η υπέρβαση εμποδίων ως τρόπος ζωής. Διασχίζοντας τα 
σύνορα: Πορτογαλία, Βενεζουέλα και Ισπανία), προσβάσιμη στη διεύθυνση https://viw.pixel-
online.org/case_view.php?id=Mjg=Αυτή η ιστορία επιτυχίας δείχνει πώς η ανάπηρη κόρη μιας από τις 
μετανάστριες που ερωτήθηκαν στην Ισπανία αποκτά πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 
 

Πηγές 
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Pérez-Urdiales, I., & Goicolea, I. (2018). ¿Cómo acceden las mujeres inmigrantes a los servicios sanitarios en 
el País Vasco? Percepciones de profesionales sanitarias. Atención Primaria, 50(6), 368-376. 
 

Διαδικτυακές πηγές 
 

Competences in the management of health regions: Germany, Poland and Spain 
https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.775/6405274?login=true 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος υγείας στην Ισπανία σε σύγκριση με 
άλλες χώρες. 
Supporting immigrant women in an intercultural mediation health programme 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000200012 Το άρθρο αυτό 
παρουσιάζει μια μελέτη όπου η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική για την 
ποιοτική κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη των μεταναστριών. 
Ugarte Gurrutxaga MI and Ulla Díez, SM. Barriers to Adherence to the Maternal Healthcare in Immigrant 
Moroccan Women in Spain. A Qualitative Study. Nurs Health Care Int J 2019, 3(6): 000210. 
https://www.researchgate.net/profile/Idoia-
Ugarte/publication/338043730_Barriers_to_Adherence_to_the_Maternal_Healthcare_in_Immigrant_Moro
ccan_Women_in_Spain_A_Qualitative_Study/links/5dfca9aa4585159aa48ab17f/Barriers-to-Adherence-to-
the-Maternal-Healthcare-in-Immigrant-Moroccan-Women-in-Spain-A-Qualitative-Study.pdf 
Το άρθρο αυτό αναλύει τα εμπόδια πρόσβασης σε υπηρεσίες μητρικής υγείας στην Ισπανία, μέσω 
συνεντεύξεων σε βάθος με μαροκινές μετανάστριες, επαγγελματίες υγείας και πολιτισμικούς 
διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο του προγράμματος φροντίδας εγκυμοσύνης. 
Bonmatí-Tomas, A., Malagón-Aguilera, M. C., Gelabert-Vilella, S., Bosch-Farré, C., Vaandrager, L., García-
Gil, M. D. M., & Juvinyà-Canal, D. (2019). Salutogenic health promotion program for migrant women at 
risk of social exclusion. International journal for equity in health, 18(1), 1-9. 
https://equityhealthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12939-019-1032-0.pdf 
Το άρθρο αυτό αναλύει την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος προαγωγής της υγείας που στοχεύει 
στην ενδυνάμωση των μεταναστριών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας μείωσε το αντιλαμβανόμενο άγχος, αύξησε τη 
σωματική ποιότητα ζωής και έδειξε μια τάση αύξησης της αυτοεκτίμησης, ιδίως μεταξύ των μεταναστριών 
με πολλαπλές ευπάθειες. 
 
 

Γαλλία 

Στη Γαλλία, η πρόσβαση των μεταναστριών στις υπηρεσίες υγείας και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

εξαρτάται κυρίως από το αν έχουν άδεια παραμονής ή από την εργασιακή τους κατάσταση. Όλοι οι 

αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης μέσω διαφόρων μέτρων:  

1) Το AME (Aide médicale d'Etat- Κρατική Ιατρική Βοήθεια) είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας που 

προορίζεται να καλύψει τα ιατρικά έξοδα των αλλοδαπών που ζουν παράνομα στη γαλλική επικράτεια. Η 

πρόσβαση στο μέτρο αυτό γίνεται υπό προϋποθέσεις διαμονής (>= 3 μήνες) και πόρων (π.χ. < 9041€/έτος 

για ένα άτομο). Τα εξαρτώμενα μέλη (πρόσωπο με το οποίο ζείτε ως ζευγάρι και παιδιά κάτω των 16 ετών 

ή κάτω των 20 ετών εάν σπουδάζουν) μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε αυτό το μέτρο. Παρέχεται 

γενικά για ένα έτος και η ανανέωσή του πρέπει να γίνει με τις ίδιες διαδικασίες δύο μήνες πριν από την 

ημερομηνία λήξης. Τα παιδιά, των οποίων οι γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε ΑΜΕ και δεν διαθέτουν άδεια 

διαμονής, μπορούν να έχουν άνευ όρων πρόσβαση στην κοινωνική υγειονομική περίθαλψη μέσω ΑΜΕ. 

https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.775/6405274?login=true
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000200012
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000200012
https://www.researchgate.net/profile/Idoia-Ugarte/publication/338043730_Barriers_to_Adherence_to_the_Maternal_Healthcare_in_Immigrant_Moroccan_Women_in_Spain_A_Qualitative_Study/links/5dfca9aa4585159aa48ab17f/Barriers-to-Adherence-to-the-Maternal-Healthcare-in-Immigrant-Moroccan-Women-in-Spain-A-Qualitative-Study.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Idoia-Ugarte/publication/338043730_Barriers_to_Adherence_to_the_Maternal_Healthcare_in_Immigrant_Moroccan_Women_in_Spain_A_Qualitative_Study/links/5dfca9aa4585159aa48ab17f/Barriers-to-Adherence-to-the-Maternal-Healthcare-in-Immigrant-Moroccan-Women-in-Spain-A-Qualitative-Study.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Idoia-Ugarte/publication/338043730_Barriers_to_Adherence_to_the_Maternal_Healthcare_in_Immigrant_Moroccan_Women_in_Spain_A_Qualitative_Study/links/5dfca9aa4585159aa48ab17f/Barriers-to-Adherence-to-the-Maternal-Healthcare-in-Immigrant-Moroccan-Women-in-Spain-A-Qualitative-Study.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Idoia-Ugarte/publication/338043730_Barriers_to_Adherence_to_the_Maternal_Healthcare_in_Immigrant_Moroccan_Women_in_Spain_A_Qualitative_Study/links/5dfca9aa4585159aa48ab17f/Barriers-to-Adherence-to-the-Maternal-Healthcare-in-Immigrant-Moroccan-Women-in-Spain-A-Qualitative-Study.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12939-019-1032-0.pdf
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2) Η CSS (Complémentaire santé solidaire - Συμπληρωματική ασφάλιση υγείας) καλύπτει τους Γάλλους 

κατοίκους και τους αλλοδαπούς που έχουν άδεια διαμονής (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο 

που περιμένουν την απόφαση), υπό τους όρους των εσόδων τους (όπως και για την AME).  

3) Εάν το εισόδημα των μεταναστών υπερβαίνει το όριο, μπορούν να επωφεληθούν από ένα γενικό 

καθεστώς του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για το οποίο κατέβαλαν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης.  

 

Εδώ και αρκετά χρόνια, η πρόσβαση των μεταναστών στην υγειονομική κάλυψη είναι αυστηρότερη:  

- Από το 2019, για όσους λήγει η άδεια παραμονής ή για τους αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα 

απορρίπτεται, η πρόσβασή τους στην υγειονομική προστασία διατηρείται για 6 μήνες, αντί για 12 μήνες 

όπως ίσχυε. Θα πρέπει να υποβάλουν σε αυτή την περίπτωση αίτηση στην ΑΜΕ, η καθυστέρηση της 

οποίας διαρκεί 2 μήνες.  

- Από τον Ιανουάριο του 2021, ορισμένες μη επείγουσες φροντίδες και θεραπείες καλύπτονται μόνο μετά 

την πάροδο 9 μηνών από την εισαγωγή στην ΑΜΕ για όλους τους νέους δικαιούχους ή για όσους δεν 

έχουν λάβει την ΑΜΕ για περισσότερο από ένα έτος.  

- Τα διοικητικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 3μηνη παραμονή στη Γαλλία είναι πλέον 

απαραίτητα, ενώ προηγουμένως ήταν δηλωτικά. Και απαιτείται φυσική παρουσία σε περίπτωση αίτησης, 

ενώ αρκούσε η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου της αίτησης. 

 

Για όσους η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη δεν έχει (ακόμη) παραδοθεί, μπορούν να 

υπολογίζουν μόνο στη βοήθεια του κράτους ή των ενώσεων και των ΜΚΟ μέσω ειδικών μέτρων, όπως τα 

PASS (permanences d'accès aux soins de santé - γραφεία πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη) που 

παρέχουν άνευ όρων υποδοχή και υποστήριξη στην πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για 

άτομα χωρίς ιατρική κάλυψη ή με μερική κάλυψη. Το Medecin sans frontier και το Medecin du monde 

προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για όλους όσους ζουν σε επισφαλείς καταστάσεις και 

έχουν ανάγκη. Τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας για τους άστεγους που διαχειρίζεται η δημαρχία του 

Παρισιού, για παράδειγμα, διαθέτουν δωρεάν συμβουλές γιατρών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 

Covid-19, τα σημεία πρόσβασης στον εμβολιασμό εφαρμόστηκαν σε κέντρα έκτακτης ανάγκης ή στο 

δρόμο από τις ενώσεις και με την υποστήριξη του κράτους, ώστε όσοι βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση 

να μπορούν να κάνουν δωρεάν τον εμβολιασμό με το Covid. 

 

Οι μετανάστριες μπορούν επίσης να βασίζονται σε συλλόγους που ειδικεύονται είτε στην υγειονομική 

περίθαλψη για όλες τις γυναίκες είτε στην υγειονομική περίθαλψη για τις εξόριστες μετανάστριες.  

Για παράδειγμα:  

- Η Agir pour la Santé des Femmes είναι μια ένωση που στοχεύει στη βελτίωση της περίθαλψης των πιο 

επισφαλών γυναικών (άστεγες, απομονωμένες, θύματα βίας ή θύματα εμπορίας ανθρώπων). Οι δράσεις 

τους προσπαθούν να εντοπίσουν ψυχολογικά προβλήματα ή βία που σχετίζεται με το φύλο τους (βία, 

βιασμός, σεξουαλικές πρακτικές, ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, αναγκαστικοί και πρόωροι 
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γάμοι κ.λπ.) Η πρόληψη και ο έλεγχος αποτελούν ένα από τα σημεία εστίασής τους. Παρέχουν επίσης 

ευκολότερη πρόσβαση στην αντισύλληψη και ευαισθητοποιούν για τα δικαιώματα των γυναικών. 

- Το δίκτυο SOLIPAM συγκεντρώνει επαγγελματίες του ιατρικού και κοινωνικού τομέα προκειμένου να 

διασφαλίσει και να βελτιστοποιήσει αυτή τη φροντίδα για τις έγκυες γυναίκες (με την επιθυμία να 

διατηρήσουν την εγκυμοσύνη ή όχι), τις νεαρές μητέρες και τα παιδιά τους, μέχρι τον 3ο μήνα μετά τη 

γέννηση. Το κοινό-στόχος τους είναι μητέρες και παιδιά που βρίσκονται σε πολύ επισφαλή κατάσταση 

λόγω έλλειψης συντονισμένης φροντίδας προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους (σωματικός και 

ψυχολογικός κίνδυνος και σχέση μητέρας-παιδιού που μπορεί να διαταραχθεί σοβαρά με συχνά μη 

αναστρέψιμες συνέπειες). 

- Η COMEDE (Comité pour la santé des exilés - Επιτροπή για την υγεία των εξόριστων) έχει δραστηριότητες 

υποδοχής, περίθαλψης και υποστήριξης των εξόριστων, καθώς και ενημέρωσης, κατάρτισης και έρευνας. 

Παρέχει υποστήριξη σε κοινωνικούς, νομικούς, ιατρικούς, ψυχικής υγείας και πρόληψης τομείς. 

 

Ακόμα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εμπόδια που χρειάζονται βελτιώσεις: 

- τα γλωσσικά εμπόδια για την πρόσβαση των μεταναστριών στην υγειονομική περίθαλψη 

αντιπροσωπεύουν υψηλό κόστος είτε από την άποψη των μεταφραστικών τελών για τις υπηρεσίες υγείας 

είτε από την άποψη της μη αναζήτησης περίθαλψης. Υπάρχει επίσης έλλειψη πολιτισμικά ικανών και 

ευαίσθητων υπηρεσιών, 

- η έλλειψη υπηρεσιών ψυχολογικής υγειονομικής περίθαλψης που να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 

ανάγκες των μεταναστριών. Αυτό σημαίνει μεγάλο χρόνο αναμονής για τις μετανάστριες για να έχουν 

πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, 

- τα κοινωνικά και πολιτισμικά στίγματα που σχετίζονται με την υγεία, ιδίως την ψυχική υγεία, εμποδίζουν 
τις γυναίκες να αναζητήσουν βοήθεια. 
 

Πηγές 
 
Unmet healthcare needs in homeless women with children in the Greater Paris area in France 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184138#references 

Αυτό το άρθρο προσδιορίζει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης σε άστεγες γυναίκες και 

αναλύει τους σχετικούς παράγοντες. 

 

Access to healthcare for undocumented migrants in France: a critical examination of State Medical 

Assistance 

https://doi.org/10.1186/s40985-016-0017-4 

Το άρθρο αυτό επιχειρηματολογεί υπέρ της αναγκαιότητας της υγειονομικής προστασίας των μεταναστών 

χωρίς χαρτιά, ιδίως κατά τη διάρκεια των πολιτικών συζητήσεων που τείνουν να καταστήσουν 

δυσκολότερη την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

Discrimination in healthcare as a barrier to care: experiences of socially disadvantaged populations in 

France from a nationally representative survey 

https://doi.org/10.1186/s12889-019-8124-z 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184138#references
https://doi.org/10.1186/s40985-016-0017-4
https://doi.org/10.1186/s12889-019-8124-z
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Η μελέτη αυτή παρουσιάζει πώς οι εμπειρίες διακρίσεων στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης 

γίνονται εμπόδιο για τα άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικά μειονεκτική θέση λόγω φύλου, 

μετανάστευσης, φυλής/εθνικής καταγωγής ή θρησκείας. 

 

Immigrants’ Health Status and Use of Healthcare Services: A Review of French Research 

http://www.irdes.fr/EspaceAnglais/Publications/IrdesPublications/QES172.pdf 

Μέσω μιας ανασκόπησης της γαλλικής έρευνας σχετικά με την κατάσταση της υγείας των μεταναστών, το 
παρόν άρθρο διαπιστώνει επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των μεταναστών και χαμηλότερη χρήση 
των υπηρεσιών υγείας. Ζητά προσαρμοσμένες πολιτικές υγείας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των 
μεταναστών στην υγειονομική περίθαλψη. 
 
 

Ιταλία 

Στην Ιταλία, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) εγγυάται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, 

το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη. 

Η Ιταλία δεν διαθέτει ειδική νομοθεσία που να αφορά την υγεία των μεταναστριών. Κατά συνέπεια, οι 

σχετικές διατάξεις πρέπει να αναζητηθούν στους μεταναστευτικούς νόμους και διατάγματα. Οι κυριότεροι 

κανονισμοί που αφιερώνουν κάποια άρθρα στο ΕΣΥ για τους μετανάστες είναι οι εξής: 

 Διάταγμα Dini 489/1995: άρθρο 13, δικαίωμα των μεταναστών (είτε νόμιμων είτε παράτυπων) να 

έχουν πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, 

 Νόμος Turco-Napolitano 40/1998 (που αργότερα συγχωνεύθηκε στον ενοποιημένο νόμο για τη 

μετανάστευση, 286/1998): το άρθρο 34 ασχολείται με την υγειονομική περίθαλψη για τους 

νόμιμους μετανάστες- το άρθρο 35 ορίζει το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης για τους 

παράτυπους μετανάστες στην Ιταλία- το άρθρο 36 ρυθμίζει την είσοδο και την παραμονή για 

ιατρική περίθαλψη, 

 Διάταγμα του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, 12 Ιανουαρίου 2017: το άρθρο 62 

επιβεβαιώνει την ίση μεταχείριση με τους Ιταλούς πολίτες όσον αφορά την υγειονομική 

περίθαλψη. 

Τα τελευταία χρόνια, οι μεταναστευτικές ροέςθηλυκοποιούνται όλο και περισσότερο, γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Το φαινόμενο αυτό έχει 

απαιτήσει την προσοχή των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, προτρέποντάς τες να υιοθετήσουν 

μια προσέγγιση της υγείας με βάση το φύλο, καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της 

αποτελεσματικής καταπολέμησης των ανισοτήτων όσον αφορά την κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη 

(ΠΟΥ 2007). Οι ανάγκες των μεταναστριών αφορούν κυρίως τη φροντίδα της αναπαραγωγικής υγείας 

(εγκυμοσύνη, ψυχολογική και σεξουαλική υγεία, πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, 

ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης κ.λπ. 

Σε σύγκριση με τις αυτόχθονες ομολόγους τους, οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες 

στην πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΕΣΥ, οι οποίες οφείλονται βασικά σε: 

 έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

 στην επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και χρηστών και στις γλωσσικές δυσκολίες 

http://www.irdes.fr/EspaceAnglais/Publications/IrdesPublications/QES172.pdf
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 οικονομικούς παράγοντες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τμήματα του μεταναστευτικού 

πληθυσμού. 

Προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά, ο τρίτος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσω του 

συστήματος συλλόγων, ΜΚΟ και κοινωνικών συνεταιρισμών που υποστηρίζουν τις μετανάστριες στην 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης: η δράση τους κυμαίνεται από τη διάδοση 

πληροφοριών έως την παροχή πολιτισμικής-γλωσσικής διαμεσολάβησης (π.χ. στα νοσοκομεία) και άλλων 

υπηρεσιών υποστήριξης. 

Καλές πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: 

 Οι υπηρεσίες υγείας, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στις ημερήσιες κλινικές, μπορούν να 

υποστηριχθούν από πολιτισμική-γλωσσική διαμεσολάβηση. 

 ειδικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τις μετανάστριες, τόσο τις κανονικές όσο και τις 

παράτυπες, παρέχονται σε ορισμένα πλαίσια και οργανώνονται κατόπιν ραντεβού ή σε 

συγκεκριμένες ημέρες για ορισμένες ώρες την εβδομάδα 

 αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των ενδιαφερόμενων μεταναστριών 

 το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αξιολογείται ως καλό από τις μετανάστριες (και 

τους άνδρες): η αξιολόγηση αυτή οφείλεται στην καθολική κάλυψή του, ανεξάρτητα από το 

νομικό καθεστώς του ατόμου, καθώς και στις καλύτερες υπηρεσίες και το κόστος που προσφέρει 

το ιταλικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε σύγκριση με αυτό που είχαν αφήσει οι 

μετανάστες στις πατρίδες τους. 

Συστάσεις. Η πρόσβαση των μεταναστριών στις υπηρεσίες υγείας θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω των 

ακόλουθων πρωτοβουλιών: 

 καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας για τις 

μετανάστριες 

 κατάρτιση των επαγγελματιών (ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.) 

σχετικά με την υγεία των μεταναστριών και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη 

μεταναστευτική τους εμπειρία 

 προώθηση δράσεων για την άρση των οικονομικών φραγμών που εμποδίζουν την πρόσβαση των 

μεταναστριών σε υπηρεσίες υγείας. 

 

«Migration as a Passport to Recognising your Skills» (Η μετανάστευση ως διαβατήριο για την αναγνώριση 
των δεξιοτήτων σου) https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=NDY=: η πρωταγωνίστρια αυτής της 
ιστορίας ήρθε στην Ιταλία για λόγους υγείας που δεν μπορούσε να λύσει στη χώρα καταγωγής της- 
κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, μετά την οποία παρέμεινε στην Ιταλία για 
να χτίσει μια νέα ζωή για τον εαυτό της και την οικογένειά της. 

Πηγές 
 
Della Puppa F., Pasian P., Sanò G., 2020, “Quando la paura guida le scelte. Donne immigrate e salute 
riproduttiva”, Mondi Migranti, 3, σ. 71-97. 
(https://www.researchgate.net/publication/347325361_Quando_la_paura_guida_le_scelte_Donne_immig

https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=NDY=
https://www.researchgate.net/publication/347325361_Quando_la_paura_guida_le_scelte_Donne_immigrate_e_salute_riproduttiva
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rate_e_salute_riproduttiva) 
Το άρθρο φέρνει σημαντικούς προβληματισμούς σχετικά με την υποστήριξη και τις στρατηγικές για τις 
μετανάστριες όσον αφορά την αναπαραγωγική τους υγεία. 
 
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, 2015, Salute delle Donne Immigrate, Gruppo Salute Donne 
Immigrate 
(https://www.simmweb.it/aree-tematiche/salute-delle-donne-immigrate) 
Αυτή η διαδικτυακή συνεισφορά ασχολείται με τα ζητήματα μιας έμφυλης ιατρικής στην Ιταλία, καθώς και 
με το σύνολο των ορίων και των στρατηγικών για την προώθησή της. 
 
 
 

Πορτογαλία 

Το πορτογαλικό Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην υγεία ως θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 64 

του Συντάγματος ορίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην υγεία, μέσω μιας εθνικής, καθολικής και γενικής 

υπηρεσίας υγείας που τείνει να είναι δωρεάν. Το δικαίωμα αυτό συγκεκριμενοποιείται στον νόμο αριθ. 

95/2019 της 4ης Σεπτεμβρίου, ο οποίος εγκρίνει τον βασικό νόμο για την υγεία. Οι πολίτες που είναι 

υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της 

Ελβετίας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι ανιθαγενείς έχουν δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη. Οι εν 

λόγω δικαιούχοι απολαμβάνουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη υπό συνθήκες αμοιβαιότητας, 

καθορίζοντας ότι οι αλλοδαποί πολίτες που διαθέτουν άδεια διαμονής που εκδίδεται από την Υπηρεσία 

Αλλοδαπών και Συνόρων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ επί ίσοις όροις με τους άλλους ημεδαπούς 

πολίτες. Όταν οι πολίτες βρίσκονται στην εθνική επικράτεια, με την κατάστασή τους να έχει ρυθμιστεί, θα 

πρέπει να προχωρήσουν στην απόκτηση του αριθμού χρήστη τους. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο 

Κέντρο Υγείας της περιοχής διαμονής, έχοντας να προσκομίσουν την άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από 

το SEF. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος LBS αναφέρει στη βάση 21, αριθ. 2, ότι «οι πολίτες που είναι υπήκοοι 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, αιτούντες 

διεθνή προστασία και μετανάστες, με ή χωρίς νομιμοποίηση της κατάστασής τους σύμφωνα με τους 

όρους του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, είναι επίσης δικαιούχοι του SNS, με μόνιμη διαμονή ή σε 

κατάσταση προσωρινής διαμονής ή διαμονής στην Πορτογαλία». Έτσι, ακόμη και αν ο πολίτης παραμένει 

στην εθνική επικράτεια χωρίς να έχει νομιμοποιηθεί η κατάστασή του, μπορεί να απευθυνθεί σε Κέντρο 

Υγείας ή Νοσοκομειακή Μονάδα, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Θα πρέπει να προσκομίσει 

πιστοποιητικό διαμονής (που εκδίδεται από το Ενοριακό Συμβούλιο), το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ότι 

βρίσκεται στην Πορτογαλία για πάνω από ενενήντα ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω πολίτης 

μπορεί να κληθεί να πληρώσει για την περίθαλψη που έλαβε, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές του 

συνθήκες, υπό τους ίδιους όρους που αναγνωρίζονται στους υπηκόους. Η απαίτηση αυτή παύει να ισχύει 

σε περιπτώσεις όπως η επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, ο εμβολιασμός, η παροχή βοήθειας σε 

ανηλίκους, η οικογενειακή επανένωση, ο κοινωνικός αποκλεισμός ή η οικονομική ανάγκη. 

Οι αιτούντες διεθνή προστασία, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες, είναι επίσης δικαιούχοι του 

δικαιώματος στην υγεία. Το προνόμιο αυτό προβλέπεται στο άρθρο 52 του νόμου αριθ. 27/2008, της 30ής 

Ιουνίου. Για το σκοπό αυτό ο πολίτης/πολίτης πρέπει να είναι κάτοχος δήλωσης που να αποδεικνύει τη 

διεθνή προστασία. 

https://www.researchgate.net/publication/347325361_Quando_la_paura_guida_le_scelte_Donne_immigrate_e_salute_riproduttiva
https://www.simmweb.it/aree-tematiche/salute-delle-donne-immigrate
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Κατά την εφαρμογή τους, οι προηγούμενες διατάξεις δεν είναι πάντοτε σαφείς. Η Ρυθμιστική Αρχή Υγείας 

είχε την ανάγκη να εκδώσει το ενημερωτικό σημείωμα αριθ. 12/DQS/DMD/07.05.09 λόγω των 

αμφιβολιών που εγείρει το πλαίσιο για το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία των μεταναστών πολιτών. Η 

ενέργεια επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες των γυναικών που ερωτήθηκαν και οι οποίες ανέφεραν τη 

βραδύτητα, τη δυσκολία πρόσβασης και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Οι δυσκολίες αυτές μπορούν 

να αμβλυνθούν μέσω της παραπομπής στις υπηρεσίες υγείας από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(στην περίπτωση των διεθνών φοιτητών, κυρίως από τρίτες χώρες) και από τα διάφορα CLAIMs. 

 

Για να καταδείξουμε τις δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους προτείνουμε την ανάλυση της ιστορίας επιτυχίας 

«Preparation and information lead to integration» (Η προετοιμασία και η πληροφόρηση οδηγούν στην 

ένταξη) που είναι διαθέσιμη στο https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=Mzc=.  

 

Πηγές 
 
Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de Cidadãos Estrangeiros. [Εγχειρίδιο υποδοχής 

στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας για αλλοδαπούς πολίτες.] 

https://www.sns.gov.pt/wp-

content/uploads/2017/03/CHLeiria_CidadaosEstrangeiros_ManualAcolhimento.pdf 

Ο γενικός στόχος του Εγχειριδίου είναι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών που εξασφαλίζουν την 

ταυτοποίηση και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγγραφή και την πρόσβαση των αλλοδαπών 

πολιτών στο πορτογαλικό σύστημα υγείας. 

 

Acesso de imigrantes à prestação de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde [Πρόσβαση των 
μεταναστών στην υγειονομική περίθαλψη στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας] 
https://www.ers.pt/pt/utentes/perguntas-frequentes/faq/acesso-de-imigrantes-a-prestacao-de-cuidados-
de-saude-no-servico-nacional-de-saude/# 
Σελίδα του ρυθμιστικού φορέα υγείας που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα στην υγεία και 
τις προϋποθέσεις για τη χρήση υπηρεσιών υγείας από υπηκόους τρίτων χωρών που καλύπτονται από 
διμερή συμφωνία, από μετανάστες πολίτες που βρίσκονται σε κανονική ή παράτυπη κατάσταση στην 
Πορτογαλία και για πολίτες με καθεστώς πρόσφυγα ή δικαίωμα ασύλου. 
 
 

Σλοβενία 

Όσον αφορά την υγεία, η κατάσταση για τους μετανάστες στη Σλοβενία είναι ελαφρώς δυσμενής. Η 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις εγκαταστάσεις υγείας αποτελεί έναν ακόμη αποτρεπτικό 

παράγοντα για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη Σλοβενία, διότι πολλοί μετανάστες 

εξακολουθούν να δυσκολεύονται να έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 

ιδίως οι γυναίκες. Οι υπηρεσίες υγείας καθίστανται προσιτές και ανταποκρίνονται στους 

νεοεισερχόμενους ασθενείς μόνο μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τα νομικά τους 

δικαιώματα. 

 

https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=Mzc=
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/03/CHLeiria_CidadaosEstrangeiros_ManualAcolhimento.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/03/CHLeiria_CidadaosEstrangeiros_ManualAcolhimento.pdf
https://www.ers.pt/pt/utentes/perguntas-frequentes/faq/acesso-de-imigrantes-a-prestacao-de-cuidados-de-saude-no-servico-nacional-de-saude/
https://www.ers.pt/pt/utentes/perguntas-frequentes/faq/acesso-de-imigrantes-a-prestacao-de-cuidados-de-saude-no-servico-nacional-de-saude/
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Προκειμένου να μην πληρώνουν για ιατρικά έξοδα, πρέπει να βρεθεί ένας «προσωπικός γιατρός», ο 

οποίος στη συνέχεια καθοδηγεί τους ασθενείς όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και πιθανές 

περαιτέρω εξειδικευμένες θεραπείες. Αυτό αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις μετανάστριες γυναίκες. Η 

κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς είναι γενικά πολύ δύσκολο να βρεθεί 

ένας προσωπικός γιατρός που εξακολουθεί να δέχεται ασθενείς, επειδή η κατάσταση στη δημόσια 

υγειονομική περίθαλψη είναι ανησυχητική στο σύνολό της, πόσο μάλλον για τους μετανάστες. Η έλλειψη 

πληροφόρησης είναι επίσης προβληματική, καθώς οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 

συστήματος υγείας είναι δύσκολο να βρεθούν. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι μετανάστριες 

ανεξαρτήτως του επίσημου καθεστώτος τους δικαιούνται επείγουσα ιατρική περίθαλψη και πρόσβαση σε 

εφημερεύοντα γιατρό δεν είναι πάντα μια πληροφορία που θα ήταν διαθέσιμη στους αλλοδαπούς 

υπηκόους. Επιπλέον, οι μετανάστες βιώνουν διακρίσεις στην υγειονομική περίθαλψη και εάν δεν 

γνωρίζουν καλά τη σλοβενική γλώσσα, μπορεί να τους αρνηθούν τη θεραπεία, επειδή η Σλοβενία δεν 

εξασφαλίζει αρκετούς διαθέσιμους διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές και μεταφραστές. Συχνά 

εξακολουθεί να συμβαίνει ότι τα ανήλικα παιδιά πρέπει να μεταφράζουν για τις μητέρες τους στα 

ραντεβού με τους γιατρούς, πρακτική άκρως ακατάλληλη τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί (π.χ. σε 

εξέταση από γυναικολόγο κ.λπ.). 

Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θέτουμε στη διάθεση των φοιτητών την ακόλουθη ιστορία επιτυχίας 

με πρωταγωνίστρια μια μετανάστρια στη Σλοβενία και τίτλο «Success in getting work opportunities, but 

facing health service access discrimination» (Επιτυχία στην απόκτηση ευκαιριών εργασίας, αλλά 

αντιμετώπιση διακρίσεων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας), η οποία είναι προσβάσιμη στη 

διεύθυνση https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=Njc= καθώς και την ιστορία «Overcoming the 

bureaucratic obstacles, poor information flow and health care issues» (Ξεπερνώντας τα γραφειοκρατικά 

εμπόδια, την κακή ροή πληροφοριών και τα ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης), προσβάσιμη στη 

διεύθυνση: https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=NjU= . 

 

Πηγές 
 
ZZZS.  

https://www.zzzs.si/en/accessing-healthcare-in-slovenia/temporary-stay-in-slovenia/ 

 

https://welcomm-europe.eu/slovenia/health/ 
 
  

https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=Njc
https://viw.pixel-online.org/case_view.php?id=NjU
https://www.zzzs.si/en/accessing-healthcare-in-slovenia/temporary-stay-in-slovenia/
https://welcomm-europe.eu/slovenia/health/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Γαλλία 

Η σύγχρονη ασφάλιση υγείας 
βασίζεται στη δόμηση της 
κοινωνικής ασφάλισης βάσει 
ορισμένων αρχών, όπως 
θεσπίστηκε από το κράτος το 
1945. Βασίζεται στις κοινωνικές 
εισφορές που παρακρατούνται 
από τους μισθούς 
(απασχόληση) και όχι στη 
φορολογία. Η κρατική ρύθμιση 
είναι θεμελιώδης και βασίζεται 
στην ιδέα της κοινωνικής 
αναδιανομής για κοινωνική 
δικαιοσύνη. Οι μισθολογικές 
εισφορές από αυτούς που 
εργάζονται θα παρέχουν 
πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη για όσους δεν 
μπορούν να εργαστούν για 
πολλούς λόγους. Ως 
αποτέλεσμα των ανισοτήτων 
στην υγειονομική περίθαλψη, 
το 1999 δημιουργήθηκε η 
Καθολική Υγειονομική Κάλυψη 
(CMU) για όλα τα άτομα σε 
γαλλικό έδαφος, ανεξάρτητα 
από τη διοικητική τους 
κατάσταση. Άλλα 
συμπληρωματικά συστήματα 
αποσκοπούν στο να καλύψουν 
τις υγειονομικές ανάγκες όλων. 

Όταν μια μετανάστρια μπορεί να 
αποδείξει ότι έχει διαμείνει νόμιμα 
στη Γαλλία για τρεις μήνες, 
δικαιούται δωρεάν πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη. Έχουν 
επίσης εξειδικευμένες ενώσεις που 
μπορούν να τις βοηθήσουν όταν 
δεν τους έχει δοθεί ακόμη 
πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. 

Γλωσσικές δυσκολίες, έλλειψη 
πολιτισμικά ικανών και 
ευαισθητοποιημένων 
υπηρεσιών, έλλειψη 
ψυχολογικής φροντίδας, 
κοινωνικό και πολιτισμικό 
στίγμα. 

Ελλάδα 

Μεταξύ των ρυθμιστικών 
νόμων, μπορεί να επισημανθεί 
ο Νόμος 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» και η εγκύκλιος που 
εκδόθηκε το 2019 για την 
ανάκληση της πρόσβασης των 
αιτούντων άσυλο σε ΑΜΚΑ. Το 
άρθρο 55 του Ν. 4636/2019 
εισήγαγε έναν νέο Προσωρινό 
Αριθμό Ασφάλισης και 
Υγειονομικής Περίθαλψης 
Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) που 
ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο 
του 2020. Εάν κάποιος 
υποβάλει αίτηση για διεθνή 
προστασία στην Ελλάδα, η 
Υπηρεσία Ασύλου θα του 

Για την έκδοση αριθμού μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης είναι 
δυνατή η υποβολή αίτησης στα 
γραφεία κάποιου φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης ή σε ένα 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
προσκομίζοντας μια έγκυρη κάρτα 
αιτούντος διεθνούς προστασίας ή 
αιτούντος ασύλου καθώς και 
αποδεικτικό διεύθυνσης. Οι 
διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 
4782/2021, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 97 του Ν. 4796/2021, 
προβλέπουν την έκδοση 
Προσωρινού Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) – 
σε κάθε πρόσωπο που δεν έχει 
ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό 
Ασφάλισης και Υγειονομικής 

Έλλειψη πόρων, περιορισμένος 
αριθμός επαγγελματιών υγείας, 
έλλειψη πολιτιστικών 
διαμεσολαβητών, έλλειψη 
κατάρτισης για επαγγελματίες 
υγείας, γλωσσικά εμπόδια. 
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παράσχει μια κάρτα πλήρους 
καταγραφής, στην οποία 
αναγράφεται ο ΠΑΑΥΠΑ. Εάν 
χορηγηθεί το καθεστώς 
πρόσφυγα σε κάποιον, ο 
ΠΑΑΥΠΑ θα απενεργοποιηθεί 
και θα μετατραπεί σε αριθμό 
ΑΜΚΑ έναν μήνα μετά τη λήψη 
της άδειας διαμονής του εν 
λόγω προσώπου. Αλλά σε 
αυτήν την περίπτωση, ένα 
άτομο μπορεί να κάνει αίτηση 
και να μετατρέψει τον ΠΑΑΥΠΑ 
σε ΑΜΚΑ. Όσοι περάσουν από 
διαδικασία προεγγραφής σε 
σχέση με την αίτηση διεθνούς 
προστασίας τους θα λάβουν 
έναν Προσωρινό Αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΠΑΜΚΑ), ο οποίος εκδίδεται 
από τις ελληνικές αρχές μόνο 
για σκοπούς εμβολιασμού κατά 
του COVID-19. Άτομα που δεν 
είχαν ποτέ αριθμό μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 
ή Προσωρινό Αριθμό 
Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(ΠΑΑΥΠΑ) μπορούν να 
εκδώσουν ΠΑΜΚΑ πηγαίνοντας 
στο πλησιέστερο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) 
– αποκλειστικά για τους σκοπούς 
των δράσεων που σχετίζονται με 
την προστασία της δημόσιας 
υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας 
του COVID-19. 

Ιταλία 

*Κύρια νομικά κείμενα 
αναφοράς στην Ιταλία: Νόμος 
40/1998, γνωστός ως «Νόμος 
Turco-Napolitano», και ο 
συνακόλουθος Ενοποιημένος 
Νόμος για τη Μετανάστευση, 
δηλαδή το νομοθετικό 
διάταγμα 286/1998, ιδίως το 
άρθρο 35 (TUI). 
Σε συμμόρφωση με τους 
ακόλουθους κανονισμούς, 
ιδίως τα «Πακέτα ασφαλείας», 
οι συνθήκες πρόσβασης σε 
εθνικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης (και 
άλλα κοινωνικά δικαιώματα) 
για τους μετανάστες και τους 
αιτούντες άσυλο έχουν 
επιδεινωθεί από το 2016, ιδίως 
από το 2018-19 έως το 2020. 
Ειδικότερα: 
**Νομοθετικό διάταγμα 
113/2018 για τη μετανάστευση 

Οι αλλοδαποί πολίτες που 
διαμένουν νόμιμα στην Ιταλία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αιτούντων άσυλο και των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 
έχουν δικαίωμα δημόσιας 
υγειονομικής περίθαλψης. 
Οι αλλοδαποί υπήκοοι θα πρέπει 
να έχουν νόμιμη κατοικία που να 
τους επιτρέπει να ανανεώνουν την 
άδεια διαμονής τους και την κάρτα 
υγείας. Είναι υποχρεωμένοι να 
εγγραφούν στο εθνικό σύστημα 
υγείας για να αποκτήσουν κάρτα 
και αριθμό υγείας, προκειμένου να 
μπορούν να επισκεφτούν δωρεάν 
τον γιατρό της επιλογής τους. 
Αφού εγγραφούν θα μπορούν να 
απολαμβάνουν τις παροχές της 
δημόσιας υγείας υπό τους ίδιους 
όρους με τους Ιταλούς πολίτες. Οι 
υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης 
καλύπτουν επίσης ανηλίκους και 

Οι πληροφορίες για τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες θα 
πρέπει να είναι περισσότερο 
διαδεδομένες και σωστές. 
Γλωσσικά εμπόδια και 
δυσκολίες επικοινωνίας, 
οικονομικές δυσκολίες. Πρέπει 
να προωθηθούν και να 
ενισχυθούν ειδικά μέτρα για 
την υγεία των γυναικών, ειδικά 
για μετανάστριες που φτάνουν 
μόνες ή ζουν σε δύσκολες 
συνθήκες. Έλλειψη ειδικής 
κατάρτισης για ιατρικό 
προσωπικό σχετικά με τη 
διεθνή προστασία και τις 
ειδικές υγειονομικές συνθήκες. 
**Ο Νόμος 113/2018 (2018-19) 
εισήγαγε εκτενείς 
περιορισμούς στις ιταλικές 
μεταναστευτικές πολιτικές, 
αποδυναμώνοντας τα 
δικαιώματα των μεταναστών. 
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και την ασφάλεια, ένα «Σύνολο 
ασφαλείας», κυρίως γνωστό ως 
«Διατάγματα ασφαλείας 
Salvini» ή μάλλον «Διατάγματα 
μεταναστών και ασφάλειας» 
(όπως εφαρμόζεται από τον 
Νόμο 132/2018, καθώς και το 
ακόλουθο Διάταγμα ασφαλείας 
του 2019). 

νεογέννητα μωρά γονέων που 
είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό 
σύστημα υγείας. 
*Σύμφωνα με το άρθρο 35, 
286/1998, οι παράτυποι 
μετανάστες έχουν πρόσβαση σε 
επείγουσες υπηρεσίες και 
απαραίτητη θεραπευτική αγωγή, 
και μπορούν να επωφεληθούν από 
προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής περίθαλψης που 
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της 
ατομικής και της δημόσιας υγείας. 

Μεταξύ άλλων, ο νόμος αυτός 
κατάργησε τη ληξιαρχική 
εγγραφή (διαμονή) των 
αιτούντων άσυλο, 
δημιουργώντας δυσκολίες σε 
σχέση με την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική κάλυψη. 

Πορτογα
λία 

Ρυθμίζεται κυρίως από το 
πορτογαλικό σύνταγμα και τον 
νόμο αριθ. 95/2019 της 4ης 
Σεπτεμβρίου, με τον οποίο 
εγκρίνεται ο Βασικός Νόμος για 
την Υγεία. 

Πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη υπό συνθήκες 

αμοιβαιότητας. Πρέπει να έχουν 

νομιμοποιημένη κατάσταση 
προκειμένου να αποκτήσουν τον 
αριθμό χρήστη. Ωστόσο, τα άτομα 
που δεν έχει νομιμοποιηθεί η 
κατάστασή τους μπορούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Βραδύτητα, δυσκολία 
πρόσβασης και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Σλοβενί
α 

Οι πιο σχετικοί είναι ο Γενικός 
νόμος για την υγειονομική 
περίθαλψη και την ασφάλιση 
υγείας (1992) και ο Νόμος για 
τη διεθνή προστασία, ο οποίος 
ορίζει τις ιδιαιτερότητες που 
αφορούν τους αιτούντες 
άσυλο. Αφού τους χορηγηθεί 
καθεστώς διεθνούς 
προστασίας, οι πρόσφυγες 
έχουν επίσημα τα ίδια 
δικαιώματα με τους πολίτες. Οι 
μετανάστες (αλλοδαποί 
υπήκοοι) πρέπει να 
διευθετήσουν το ζήτημα της 
βασικής και υποχρεωτικής 
πρόσθετης ασφάλισης υγείας –
όπως και όλοι οι άλλοι– για να 
έχουν πρόσβαση στο δημόσιο 
σύστημα υγείας. 

Πρέπει να βρεθεί ένας 
«προσωπικός γιατρός» (GP). 

Δυσκολία εύρεσης 
«προσωπικού ιατρού», έλλειψη 
πληροφόρησης, διακρίσεις 
στην υγειονομική περίθαλψη, 
γλωσσικά εμπόδια 

Ισπανία 

Ρυθμίζεται κυρίως από το 
Βασιλικό Διάταγμα 7/2018 της 
27ης Ιουλίου για την καθολική 
πρόσβαση στο εθνικό σύστημα 
υγείας. 

Παροχή εγγράφων ταυτότητας, 
παροχή αποδείξεων ότι διέμεναν 
ουσιαστικά σε ισπανικό έδαφος τις 
τελευταίες 90 ημέρες, παροχή 
αποδείξεων ότι δεν μπορούν να 
εξάγουν το δικαίωμά τους στην 
υγειονομική περίθαλψη από τη 
χώρα καταγωγής τους στην 
Ισπανία, παροχή αποδείξεων ότι 
δεν υφίσταται υποχρέωση 
πληρωμής από τρίτα μέρη. 

Η αποκέντρωση του μοντέλου 
διαχείρισης της υγείας 
ορισμένες φορές συνεπάγεται 
την ύπαρξη μεγαλύτερων 
δυσκολιών σε ορισμένες 
αυτόνομες κοινότητες. Επίσης, 
ένα από τα κύρια προβλήματα 
είναι τα γλωσσικά εμπόδια. 



 
 
 
 
Αριθμός Έργου: 2020-1-ES01-KA203-082364 

 

 

 

 

Γενικές ιδέες 

Όσον αφορά το σύστημα υγείας, παρατηρούνται διαφορές σε καθένα από τα πλαίσια που αναλύθηκαν. 
Παρότι ορισμένες χώρες παρέχουν καθολική πρόσβαση, υπάρχουν άλλα πλαίσια όπου οι μετανάστριες 
δυσκολεύονται περισσότερο να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 

Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν γενικά δυσκολίες όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, γλωσσικά εμπόδια και αργές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Επομένως, στο πλαίσιο προτάσεων βελτίωσης, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν περισσότεροι διερμηνείς και 

διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές στο σύστημα υγείας, καθώς και να εξορθολογιστεί/διευκολυνθεί 

ολόκληρη η γραφειοκρατική διαδικασία, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες στις μετανάστριες. 
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Μαθησιακά αντικείμενα/πρακτικές δραστηριότητες 
 

Μαθησιακά αντικείμενα/πρακτικές δραστηριότητες 

Στην Ενότητα 5 μελετάμε τις διαφορετικές μορφές πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για τους 
μετανάστες και τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν. 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Στόχοι: 

 Προσδιορισμός συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 

 Κατανόηση της σημασίας της ισότητας των φύλων και της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη 

 Κατανόηση της έννοιας της ισότητας υγείας 

 Προσδιορισμός των τύπων πρόσβασης στο σύστημα υγείας και τις πιο κοινές ειδικές ασθένειες των 
μεταναστριών. 

Προκειμένου να ενισχύσουμε τις γνώσεις σας, προτείνουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα 1: Ισότητα υγείας 

- Προσδιορίστε ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για την επίτευξη της ισότητας της υγείας. 
- Γνωρίζετε τη διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα υγείας στην περιοχή σας για ένα μετανάστη και θεωρείτε 

ότι οι πολιτισμικές διαφορές και οι διαφορές φύλου μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας; 

Δραστηριότητα 2: Αναλογιστείτε τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να έχει ένας μετανάστης μετά από 
ένα παράτυπο μεταναστευτικό ταξίδι. 

Υπάρχουν διαφορές στις ανάγκες μεταξύ γυναικών και ανδρών; 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 

Όροι Σημειώσεις Πηγή 

Kτήση ιθαγένειας Kτήση ιθαγένειαςθεωρείται οποιοσδήποτε 
τρόπος που μπορεί να γίνει κανείς 
υπήκοος, δηλαδή από τη γέννηση ή 
οποιαδήποτε στιγμή μετά τη γέννηση, 
αυτόματος ή μη, βάσει απόδοσης, 
δήλωσης, επιλογής ή εφαρμογής. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Ιθαγένεια / υπηκοότητα Ο συγκεκριμένος νομικός δεσμός μεταξύ 
ενός ατόμου και του κράτους του, που 
αποκτάται μέσω γέννησης ή 
πολιτογράφησης, είτε με δήλωση, επιλογή, 
γάμο είτε με άλλα μέσα σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Διπλή ιθαγένεια Η ταυτόχρονη κατοχή δύο ή περισσότερων 
υπηκοοτήτων από το ίδιο πρόσωπο. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Μπλε κάρτα της Ε.Ε Η εξουσιοδότηση που φέρει τον όρο Μπλε 
Κάρτα της ΕΕ που δίνει στον κάτοχό της το 
δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται 
στην επικράτεια κράτους μέλους της ΕΕ 
σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για 
τη Μπλε Κάρτα). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Oικογενειακή επανένωση Η σύναψη οικογενειακής σχέσης που είναι 
είτε: α) η είσοδος και η διαμονή σε κράτος 
μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 
2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου (Οδηγία για 
την οικογενειακή επανένωση), από μέλη 
της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας 
που διαμένει νόμιμα σε αυτό το κράτος 
μέλος της ΕΕ («χορηγός»), προκειμένου να 
διατηρηθεί η οικογενειακή μονάδα, είτε η 
οικογενειακή σχέση προέκυψε πριν είτε 
μετά την είσοδο του χορηγού ή β) μεταξύ 
πολίτη της Ένωσης και υπηκόου τρίτης 
χώρας εγκατεστημένο εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος στη 
συνέχεια εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 

Ενδοϋπηρεσιακώς Υπήκοος τρίτης χώρας που υπόκειται σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf


 
 
 
 
Αριθμός Έργου: 2020-1-ES01-KA203-082364 

 

μετατιθέμενος προσωρινή απόσπαση από επιχείρηση 
εγκατεστημένη εκτός της επικράτειας 
κράτους μέλους της ΕΕ και με την οποία ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεσμεύεται με 
σύμβαση εργασίας σε οντότητα που 
ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων εγκατεστημένος εντός αυτής 
της επικράτειας. 

και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 

Δίκαιο του αίματος  Ο προσδιορισμός της ιθαγένειας ενός 
ατόμου με βάση την ιθαγένεια των γονέων 
του (ή του ενός γονέα ή ενός 
συγκεκριμένου γονέα) κατά τη γέννηση 
του ατόμου-στόχου και κατά τη στιγμή της 
απόκτησης της ιθαγένειας από το άτομο-
στόχο (τα δύο χρονικά σημεία διαφέρουν 
σε περιπτώσεις απόκτησης μετά τη 
γέννηση). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Δίκαιο του εδάφους Η αρχή ότι η ιθαγένειαενός ατόμου 
καθορίζεται με βάση τη χώρα γέννησής 
του. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Επί μακρόν διαμένων Υπήκοος τρίτης χώρας που έχει καθεστώς 
επί μακρόν διαμένοντος, όπως 
προβλέπεται από τα άρθ. 4 έως 7 της 
Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου 
(Οδηγία για τους Μακρόν Διαμένοντες) ή 
όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Απώλεια ιθαγένειας Οποιοσδήποτε τρόπος απώλειας της 
ιδιότητας του πολίτη μιας χώρας, εκούσια 
ή ακούσια, αυτόματα ή με πράξη 
δημοσίων αρχών. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Πολιτογράφηση Οποιοσδήποτε τρόπος κτήσης ιθαγένειας 
μετά τη γέννηση που δεν κατείχε 
προηγουμένως το πρόσωπο-στόχος και 
που απαιτείται αίτηση από αυτό το 
πρόσωπο ή τον νομικό του εκπρόσωπο, 
καθώς και πράξη χορήγησης ιθαγένειας 
από δημόσια αρχή. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Άδεια διαμονής Οποιαδήποτε άδεια που εκδίδεται από τις 
αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΕ που 
επιτρέπει σε υπήκοο τρίτων χωρών να 
διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ.265/2010 (Κανονισμός για τις 
θεωρήσεις εισόδου μακράς διαμονής). 

09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Εποχικά εργαζόμενος Υπήκοος τρίτης χώρας που διατηρεί τον 
κύριο τόπο διαμονής του σε τρίτη χώρα 
και διαμένει νόμιμα και προσωρινά στην 
επικράτεια κράτους μέλους της ΕΕ για την 
άσκηση δραστηριότητας που εξαρτάται 
από την πάροδο των εποχών, με μία ή 
περισσότερες εργασίες ορισμένου χρόνου 
και με συμβάσεις που συνάπτονται 
απευθείας μεταξύ του εν λόγω υπηκόου 
τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι 
εγκατεστημένος σε αυτό το κράτος μέλος 
της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Ενιαία άδεια Άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις 
αρχές ενός κράτους μέλους της ΕΕ μετά 
από ενιαία διαδικασία αίτησης, 
επιτρέποντας στο υπήκοο τρίτης χώρας να 
διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του για 
λόγους εργασίας. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Υπήκοος τρίτης χώρας Κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του 
άρθρου 20 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και δεν 
είναι πρόσωπο που απολαμβάνει το 
δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
ελεύθερη κυκλοφορία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2(5) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 
(Κώδικας Συνόρων Σένγκεν). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Άδεια διαμονής για 
εργασία 

Σε παγκόσμιο πλαίσιο, η άδεια διαμονής 
για εργασία είναι ένα νομικό έγγραφο που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ενός 
κράτους που επιτρέπει την απασχόληση 
μεταναστών εργαζομένων στη χώρα 
υποδοχής κατά τη διάρκεια ισχύος της 
άδειας. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η άδεια 
διαμονής για εργασία είναι ένα νομικό 
έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή ενός κράτους μέλους της ΕΕ στο 
οποίο αναφέρεται το δικαίωμα υπηκόου 
τρίτης χώρας να εργάζεται στην επικράτειά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 

Πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη 

Δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης που 
απολαμβάνουν υπήκοοι τρίτων χωρών 
(μετανάστες, αιτούντες 
διεθνούςπροστασία και πρόσφυγες) στα 
κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες 
καταγωγής τους. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
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Ωφελήματα κοινωνικής 
προστασίας 

Μεταφορές, σε μετρητά ή σε είδος, μέσω 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε 
νοικοκυριά και άτομα για την απαλλαγή 
τους από το βάρος ενός ή περισσότερων 
από τους κινδύνους που ορίζονται στο 
σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική 
προστασία. 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Αφομοίωση Η διαδικασία με την οποία η πολιτιστική 
έκφραση μιας μειονοτικής ομάδας 
απορροφάται στην κυρίαρχη κουλτούρα 
της χώρας υποδοχής. Η διαδικασία 
προκύπτει από δημόσια μέτρα και 
κοινωνικές πρακτικές που συμβάλλουν στο 
λεπτή εξάλειψη των πολιτισμικών 
στοιχείων προέλευσης, αντικαθιστώντας 
τα με τα χαρακτηριστικά του κυρίαρχου 
πολιτισμού που αφορούν τη γλώσσα, τις 
παραδόσεις, τις αξίες και τις 
συμπεριφορές. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0, 
σελ. 34 
 
Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση, σελ. 12. 

Πολιτιστική 
ποικιλομορφία 

Κοινότητα ή ομάδα στην οποία μπορεί να 
εντοπιστεί μια ποικιλία πολιτιστικών και 
κοινωνικών διαφορών. Αυτές οι διαφορές 
βασίζονται σε διάφορες μορφές 
εκφράσεων με βάση τη φυλή, την 
εθνότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το 
φύλο, το γένος, την κοινωνικοοικονομική 
θέση, τη γλώσσα, τις σωματικές και 
ψυχολογικές ικανότητες, τις πεποιθήσεις, 
τις αξίες και τις παραδόσεις. 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση, σελ. 41. 
 

Αίσθημα του ανήκειν Υποκειμενική εμπειρία που απορρέει από 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, σε ατομικό 
και δημόσιο επίπεδο, και που προκαλεί 
την αίσθηση του ανήκειν στη χώρα 
υποδοχής. Αυτό το συναίσθημα εξαρτάται 
από ένα σύνολο μεταβλητών, δηλαδή τη 
γλωσσική επάρκεια, τη συμμετοχή στις 
τοπικές κοινότητες, την ανταπόκριση στις 
κοινωνικές υπηρεσίες και το επίπεδο 
ικανοποίησης από τη ζωή. Το αίσθημα του 
ανήκειν επηρεάζεται από τη δυναμική 
μεταξύ του πολιτισμού από τη χώρα 
καταγωγής και του πολιτισμού της χώρας 
υποδοχής. 

AdaptedLähdesmäki, T., Mäkinen, 
K., Čeginskas, V. L. A., &Kaasik-
Krogerus, S. (2021). Politics of 
Belonging: Concepts and Method. 
In Europe from Below: Notions of 
Europe and the European among 
Participants in EU Cultural 
Initiatives (pp. 25–44). Brill. 
http://www.jstor.org/stable/10.11
63/j.ctv1sr6j1b.7 
 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(2020). Γλωσσάρι φιλικό προς τα 
μέσα για τη μετανάστευση: 
Γυναίκες μετανάστριες 
εργαζόμενες και τερματισμός της 
βίας κατά των γυναικών (EVAW), 
σελ. 4. 

Φύλο (γένος) Κοινωνική κατασκευή διαφορετικών Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
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ρόλων που ανατίθενται σε άνδρες και 
γυναίκες που αφορούν οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Οι 
ρόλοι των φύλων θεωρούνται κατάλληλοι 
για άτομα ενός συγκεκριμένου φύλου και 
επηρεάζουν τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, οδηγώντας τελικά σε ανισότητες 
και διαφορετικές ίσες ευκαιρίες. Ο όρος 
φύλο (γένος) συχνά συγχέεται με το 
«βιολογικό φύλο», το οποίο περιλαμβάνει 
βιολογικές διαφορές. 

(2020). Γλωσσάρι φιλικό προς τα 
μέσα για τη μετανάστευση: 
Γυναίκες μετανάστριες 
εργαζόμενες και τερματισμός της 
βίας κατά των γυναικών (EVAW), 
σελ. 8. 
 
Γραφείο του Ειδικού Συμβούλου 
για Θέματα Φύλου και Προώθηση 
των Γυναικών (OSAGI) Ηνωμένα 
Έθνη, Ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου, ορισμοί και έννοιες. 
https://www.un.org/womenwatch
/osagi/conceptsandefinitions.htm 
 

Ταυτότητα Φύλου Εσωτερική και ατομική εμπειρία που 
αισθάνεται κάθε άτομο σχετικά με το 
φύλο με το οποίο ταυτίζεται, το οποίο 
μπορεί να αντιστοιχεί ή να μην αντιστοιχεί 
στο φύλο που του αποδόθηκε κατά τη 
γέννηση. Η ταυτότητα φύλου μπορεί να 
είναι ίδια ή διαφορετική από το φύλο με 
το οποίο γεννήθηκε το άτομο και μπορεί 
ακόμη και να μην αντιστοιχεί σε κανένα 
από τα δύο. Τα άτομα μπορεί να 
συνειδητοποιήσουν την ταυτότητα φύλου 
τους σε διαφορετικά στάδια της ζωής και η 
έκφρασή της μπορεί να αποκαλυφθεί 
μέσω της ένδυσης, της συμπεριφοράς και 
της προσωπικής εμφάνισης. «Η ταυτότητα 
φύλου είναι μόνο μία από τις πολλές 
πιθανές κοινωνικές ταυτότητες». 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(2020). Γλωσσάρι φιλικό προς τα 
μέσα για τη μετανάστευση: 
Γυναίκες μετανάστριες 
εργαζόμενες και τερματισμός της 
βίας κατά των γυναικών (EVAW), 
σελ. 18. 
 
Wood, W., Eagly, A. (2009). 
 

Ταυτότητα Η ταυτότητα μεταφράζει την εικόνα που 
έχει κάποιος για τον εαυτό του σε σχέση 
με τους άλλους. Από οντολογική άποψη, 
φέρει την ουσία της ύπαρξης, η οποία 
είναι μεταβλητή, ειδικά όταν λαμβάνει 
κανείς υπόψη χαρακτηριστικούς 
παράγοντες όπως η εθνικότητα, η 
εθνότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο 
και οι συμπεριφορές. Η ταυτότητα 
αναφέρεται σε κοινωνικές κατηγορίες και 
πηγές του αυτοσεβασμού ή της 
αξιοπρέπειας του ατόμου. Υπό αυτή την 
έννοια, το άτομο δεν υπάρχει 
απομονωμένο από το κοινωνικό του 
πλαίσιο. Με τη σειρά της, η κοινωνία δεν 
είναι αποκομμένη από διαδικασίες 
ταυτότητας, γεγονός που καθιστά την 

Συμβούλιο της Ευρώπης, Γλωσσάρι 
βασικής ορολογίας 
https://www.coe.int/en/web/auto
biography-intercultural-
encounters/glossary 
Fearon, J. (1999). What is identity 
(as we now use the word)?, p. 3. 
https://web.stanford.edu/group/fe
aron-research/cgi-
bin/wordpress/wp-
content/uploads/2013/10/What-is-
Identity-as-we-now-use-the-word-
.pdf 
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έννοια ρευστή και ποικιλόμορφη. 
Υπηρεσίες κοινωνικής 
ένταξης 

Δράσεις και συμπεριφορές που 
αναπτύχθηκαν με σκοπό την αποδόμηση 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων με 
στόχο τη μείωση των διακρίσεων με 
ταυτόχρονη προώθηση αποτελεσματικών 
συνθηκών συμμετοχής στην κοινωνία. Οι 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης 
ενημερώνουν και προωθούν ευκαιρίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 
διευκρινίζοντας τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μεταναστών, 
μεταδίδοντας και παρακολουθώντας τη 
διαδικασία νομιμοποίησης στη χώρα 
υποδοχής, επισημαίνοντας λύσεις που 
σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση 
ή τη νομική υποστήριξη. 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση. 
 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(2020). Γλωσσάρι φιλικό προς τα 
μέσα για τη μετανάστευση: 
Έκδοση μετανάστριες εργαζόμενες 
και τερματισμός της βίας κατά των 
γυναικών (EVAW). 

Πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης 

Συνίστανται στο σχεδιασμό μέσων 
δημόσιας πολιτικής που εγγυώνται την 
πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του 
πολίτη σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι 
στρατηγικές ένταξης επικεντρώνονται στη 
διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των 
πολιτών όλων των ομάδων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μειονοτήτων). Οι πολιτικές κοινωνικής 
ένταξης εκφράζουν συνταγματικά 
κατοχυρωμένα δικαιώματα σε πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στον 
τομέα της μετανάστευσης, οι πολιτικές 
κοινωνικής ένταξης σχεδιάζονται σε τομείς 
όπως η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η 
εργασία, τα συνεταιριστικά κινήματα και 
άλλα. Αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν 
στην κοινωνική συνοχή και στη ζωτικότητα 
της κοινωνίας των πολιτών, συμβάλλοντας 
στη μεγαλύτερη έκφραση της πολιτιστικής 
πολυμορφίας. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). 
Άσυλο και Μετανάστευση. 
Γλωσσάρι 6.0. 
 

Πρακτικές κοινωνικής 
ένταξης 

Οι πρακτικές κοινωνικής ένταξης 
αναφέρονται στις ενέργειες, τις δυναμικές 
και τις στρατηγικές για την προώθηση της 
διαδικασίας βελτίωσης της ικανότητας, 
των ευκαιριών και της αξιοπρέπειας των 
ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση λόγω της ταυτότητάς τους, να 
συμμετέχουν στην κοινωνία. 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση. 
 

Διαδικασίες ένταξης Μέθοδος, συστήματα ή αλληλουχίες 
ενεργειών που διευκολύνουν ή 
επιτρέπουν την ενσωμάτωση στοιχείων 
μιας μειονοτικής ομάδας στην κυρίαρχη 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση. 
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ομάδα. Αυτές οι διαδικασίες είναι 
πολύπλοκες και πολυδιάστατες και 
συνεπάγονται την εξέταση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
μεταναστών και των κοινωνιών των χωρών 
διέλευσης ή προορισμού. Η ένταξη απαιτεί 
την πρόσβαση σε διαφορετικά είδη 
υπηρεσιών, την αγορά εργασίας και τον 
προσδιορισμό και τον σεβασμό ενός 
βασικού συνόλου αξιών που δεσμεύουν 
τους μετανάστες και τις κοινότητες 
υποδοχής σε έναν κοινό σκοπό. 

Ένταξη Στο πλαίσιο της ΕΕ, η ένταξη είναι μια 
δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία 
αμοιβαίας στέγασης από όλους τους 
μετανάστες και τους γηγενείς 
υπηκόους(EMN, 2018, σελ.214).  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). 
Άσυλο και Μετανάστευση. 
Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 

Διαπολιτισμικότητα Αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των 
πολιτισμών. Οι διαπολιτισμικές 
προοπτικές χαρακτηρίζονται από τη 
σκοπιμότητα των αλληλεπιδράσεων, της 
μάθησης και της αμοιβαίας ανταλλαγής 
μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. 
Προβλέπουν μια αποτελεσματική 
συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων από 
διαφορετικούς πολιτισμούς και τη 
δυνατότητα αποτελεσματικής ανταλλαγής 
γνώσεων και τρόπων ύπαρξης και ζωής. Η 
διαπολιτισμικότητα από την άποψη του 
φύλου (γένους) επιδιώκει να προωθήσει 
την ενδυνάμωση των γυναικών και των 
κοριτσιών καταπολεμώντας τα εμπόδια 
που διατηρούν τις ανισότητες. 

UNESCO. Ποικιλομορφία 
Πολιτισμικών Εκφράσεων. 
https://en.unesco.org/creativity/in
terculturality 
Άρθρο 4.8 της Σύμβασης για την 
Προστασία και Προώθηση της 
Ποικιλομορφίας της Πολιτιστικής 
Έκφρασης. 

Μετανάστευση Ο όρος μετανάστευση προσδιορίζεται με 
μια ευρύτερη έννοια. Αντιστοιχεί σε μια 
διαδικασία μετατόπισης που καλύπτει 
κάθε είδους μετακίνηση ανθρώπων, 
ομάδων ή ατόμων από το ένα μέρος στο 
άλλο προς αναζήτηση καλύτερων 
συνθηκών και επιπέδων διαβίωσης. Η 
μετακίνηση ανθρώπων περιλαμβάνει τη 
διεθνή μετανάστευση (διασυνοριακή σε 
άλλο κράτος) και την εσωτερική 
μετανάστευση (μετακίνηση εντός της 
χώρας). Η διαδικασία μετανάστευσης 
θεωρείται πάντα με διάρκεια πάνω από 
ένα έτος ανεξάρτητα από τη διάρκεια, τη 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). 
Άσυλο και Μετανάστευση. 
Γλωσσάρι 6.0, σελ. 255 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 
 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(2020). Γλωσσάρι φιλικό προς τα 
μέσα για τη μετανάστευση: 
Έκδοση μετανάστριες εργαζόμενες 
και τερματισμός της βίας κατά των 
γυναικών (EVAW) 

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://en.unesco.org/creativity/interculturality
https://en.unesco.org/creativity/interculturality


 
 
 
 
Αριθμός Έργου: 2020-1-ES01-KA203-082364 

 

σύνθεση ή τα αίτια. Περιλαμβάνει τη 
μετανάστευση προσφύγων, εκτοπισμένων, 
ξεριζωμένων ατόμων, περιβαλλοντικών 
μεταναστών, οικονομικών μεταναστών και 
ατόμων που μετακινούνται για άλλους 
λόγους, π.χ. πολιτική δίωξη, συγκρούσεις, 
οικογενειακή επανένωση. 

 
Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Διεθνές 
Μεταναστευτικό Δίκαιο. Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση. Σελ. 132 

Πολυπολιτισμικότητα Ένα μοντέλο που προτείνει μια κοινωνία 
βασισμένη στην αρχή ότι ο καθένας έχει 
μια κοινότητα, κάθε κοινότητα έναν 
πολιτισμό και κάθε πολιτισμός τον δικό 
του χώρο και τα απαράβατα όρια. 
Βασίζεται σε μια πολιτική που 
προσυπογράφει την αρχή της πολιτιστικής 
πολυμορφίας και υποστηρίζει το δικαίωμα 
διαφορετικών πολιτισμών και εθνοτικών 
ομάδων να διατηρούν διακριτές 
πολιτιστικές ταυτότητες διασφαλίζοντας 
τη δίκαιη πρόσβασή τους στην κοινωνία, 
ενστερνίζοντας τις συνταγματικές αρχές 
και τις κοινές αξίες που επικρατούν στην 
κοινωνία. Τονίζει τις πολιτισμικές 
διαφορές και τους διαφορετικούς 
πολιτισμούς που υπάρχουν ο ένας γύρω 
από τον άλλο χωρίς απαραίτητα μεγάλη 
επαφή ή συμμετοχική αλληλεπίδραση. 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Διεθνές 
Μεταναστευτικό Δίκαιο. Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση. Σελ. 142 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). 
Άσυλο και Μετανάστευση. 
Γλωσσάρι 6.0, σελ. 265 
 

Κοινότητα Η κοινότητα είναι μια ομάδα ανθρώπων 
που ενώνονται με παρόμοια συμφέροντα 
και έχουν κοινά συμφέροντα. Με άλλα 
λόγια, είναι ομάδες οργανωμένες μεταξύ 
τους σύμφωνα με ορισμένους στόχους και 
μοιράζονται κοινές αξίες και πεποιθήσεις 
με βάση τη γλώσσα, τα έθιμα, την 
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, τη 
γεωγραφική θέση και την παγκόσμια 
προοπτική. Μέσα σε μια κοινότητα, είναι 
σύνηθες να δημιουργείται μια αμοιβαία 
ταυτότητα που είναι διαφορετική από 
άλλες ομάδες. Συνήθως οι κοινότητες 
μεταναστών υποστηρίζονται από άλλους 
μετανάστες από την ίδια εθνικότητα, 
γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία 
και διατήρηση άτυπων δικτύων που 
παίζουν ρόλο στην καθοδήγηση και τη 
διατήρηση του δικού τους πολιτισμού για 
τις μελλοντικές γενιές. 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (2019). Διεθνές 
Μεταναστευτικό Δίκαιο. Γλωσσάρι 
για τη Μετανάστευση. 

Ενδυνάμωση (γυναικών ε., μεταναστριών ε.) 
 
Είναι μια διαδικασία ενίσχυσης της 
αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
(2020). Γλωσσάρι φιλικό προς τα 
μέσα για τη μετανάστευση: 
Γυναίκες μετανάστριες 
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αυτονομίας και της αυτοδιάθεσης ενός 
ατόμου, που έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής του και 
μεγαλύτερη προσωπική ανάπτυξη, 
ικανότητα υπεράσπισης και αντίστασης 
στις αντιξοότητες. Απευθύνεται σε ομάδες 
που για διάφορους λόγους βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση. Η ενδυνάμωση των 
γυναικών περιλαμβάνει την προώθηση της 
αυξημένης συμμετοχής στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων σε όλες τις πτυχές της 
ζωής. Η ενδυνάμωση των μεταναστριών 
πρέπει να βασίζεται στη βελτίωση της 
αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και 
των ικανοτήτων ως μέρος μιας 
διαδικασίας οικοδόμησης, συνεργασίας 
και αλληλεγγύης. Η ενδυνάμωση των 
γυναικών βασίζεται σε μια διαδικασία 
προόδου προς την ισότητα. 

εργαζόμενες και τερματισμός της 
βίας κατά των γυναικών (EVAW), 
σελ. 22. 
 
Οντότητα των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ισότητα των Φύλων και την 
Ενδυνάμωση των Γυναικών. 
Έννοιες και ορισμοί. 
https://www.un.org/womenwatch
/osagi/conceptsandefinitions.htm 
 

Αλλοδαπός Στο παγκόσμιο πλαίσιο, ένα άτομο που δεν 
είναι υπήκοος 
(ιθαγενής ή πολίτης) ενός δεδομένου 
κράτους. Στο πλαίσιο της ΕΕ, πρόσωπο που 
δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf 

Ετερότητα Η ετερότητα είναι μια έννοια φιλοσοφικής 
προέλευσης που σημαίνει «ο χαρακτήρας 
του άλλου» και «την αναγνώριση του 
άλλου στη διαφορά του/της», η διαφορά 
νοείται ως εθνική, κοινωνική, πολιτιστική ή 
θρησκευτική. 
 

Lalande André, Dictionnaire de 
philosophie, éd. PUF, Paris, 1993 

Εθνικοποίηση Η εθνικοποίηση αναφέρεται σε μια 
διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι 
λανθασμένα ή σωστά τοποθετούνται σε 
μια εθνική ομάδα με βάση την καταγωγή, 
την εμφάνιση ή τον τρόπο ζωής τους. Η 
συμπεριφορά των ανθρώπων εξηγείται 
κυρίως με βάση μια υποτιθέμενη 
εθνότητα. 

Διαμορφώθηκεαπό Jean-Loup 
Amselle in L'Ethnicisation de la 
France (Éditions Lignes, 2011). 

Ρατσισμός Ρατσισμός, που ονομάζεται επίσης 
φυλετική διάκριση, είναι η πεποίθηση ότι 
οι άνθρωποι μπορούν να χωριστούν σε 
ξεχωριστές και αποκλειστικές βιολογικές 
οντότητες που ονομάζονται «φυλές». 
Ότιδηλαδή υπάρχει αιτιώδης σύνδεση 
μεταξύ κληρονομικών φυσικών 
χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας, της διάνοιας, της ηθικής 
και άλλων πολιτιστικών και 

https://www.britannica.com/topic/
racism 
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συμπεριφορικών χαρακτηριστικών· και ότι 
κάποιες φυλές είναι εγγενώς ανώτερες 
από άλλες. 

Θεσμικός ρατσισμός Η έννοια του «θεσμικού ρατσισμού» 
χρησιμοποιείται για την ονομασία ενός 
φαινομένου που χαρακτηρίζεται από το 
γεγονός ότι, παρά τη νομοθεσία που 
προωθεί την ισότητα μεταξύ των πολιτών, 
όσοι προέρχονται από μειονοτικά 
υπόβαθρα βρίσκονται συχνά σε 
μειονεκτική θέση. Ονομάζοντας το 
φαινόμενο, μπορούμε να προσπαθήσουμε 
να εντοπίσουμε τους μηχανισμούς και 
πιθανώς να καταπολεμήσουμε τις πηγές 
της ανισότητας. 

"Le racismeinstitutionnel : de 
l'invention politique a la recherche 
d'outils", 
Audrey Osler, Hugh Starkey, 
Migrations Société, 
2010/5 N° 131 | pages 133 à 152 
DOI 10.3917/migra.131.0133 

Κρατικός ρατσισμός Ο κρατικός ρατσισμός, που επίσης 
εννοείται ως «θεσμικός ρατσισμός», είναι 
ιστορικά θεσμοθετημένος ρατσιστικός 
διαχωρισμός. Ο όρος «φυλή» αναφέρεται 
στη συνέχεια στην εθνική της διάσταση. 
Στη σύγχρονη εποχή στη Δύση, οι 
υποστηρικτές αυτής της έννοιας που 
συζητείται ή επικρίνεται την κατανοούν με 
την έννοια της συστημικής διάκρισης που 
αφορά το κράτος. Ο όρος «φυλή» 
αναφέρεται σε μια κοινωνική κατασκευή. 
 

Saïd Bouamama, Des classes 
dangereuses à 
l'ennemiintérieur,Syllepse Eds, 
2021. 

Φυλετισμός Η έννοια του φυλετισμού αναφέρεται στη 
διαδικασία κατηγοριοποίησης και 
παραγωγής φυλετικών ιεραρχιών μέσα σε 
μια δεδομένη κοινωνία. Αυτή η διαδικασία 
συνίσταται στη ριζοσπαστικοποίηση των 
αντιληπτών διαφορών μεταξύ ατόμων ή 
ομάδων που ιεραρχούνται βάσει 
βιολογικών κριτηρίων, με σκοπό την 
κυριαρχία, την εκμετάλλευση ή τον 
αποκλεισμό των κατώτερων και 
αλλοιωμένων ομάδων εντός αυτής της 
σχέσης εξουσίας. 

Suzie Telep, “Racialisation”, 
Langage et société, 2021/HS1, pp. 
289 à 292. 

Σεξισμός Ο σεξισμός είναι η διάκριση με βάση το 
φύλο ενός ατόμου ή κατ' επέκταση στο 
ίδιο το φύλο. Ο σεξισμός συνδέεται με την 
προκατάληψη και την έννοια των 
στερεοτύπων και των ρόλων των φύλων, 
που μπορεί να περιλαμβάνει την 
πεποίθηση ότι το ένα φύλο ή γένος είναι 
εγγενώς ανώτερο από το άλλο. Στην 
ακραία του μορφή, μπορεί να ενθαρρύνει 
τη σεξουαλική παρενόχληση, τον βιασμό ή 
άλλες μορφές σεξουαλικής βίας. Ο 

Λεξικό Larousse 
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σεξισμός αναφέρεται επίσης στις 
διακρίσεις λόγω φύλου με τη μορφή της 
ανισότητας των φύλων. Στόχος του 
σεξισμού είναι κυρίως οι γυναίκες. 

Διατομεακότητα Η διατομεακότητα ή διατομεακισμός είναι 
μια έννοια που χρησιμοποιείται στην 
κοινωνιολογία και την πολιτική σκέψη, η 
οποία αναφέρεται στην κατάσταση των 
ανθρώπων που βιώνουν πολλές μορφές 
διαστρωμάτωσης, κυριαρχίας ή 
διακρίσεων ταυτόχρονα σε μια κοινωνία. 

Patricia Hill Collins, 
Intersectionality as Critical Social 
Theory: Intersectionality as Critical 
Social Theory, Duke University 
Press, 2019 

 
Καταπίεση 

Η κοινωνική καταπίεση αναφέρεται στην 
καταπίεση που επιτυγχάνεται με 
κοινωνικά μέσα και έχει κοινωνική 
εμβέλεια – επηρεάζει ολόκληρες 
κατηγορίες ανθρώπων. Συμβαίνει κάθε 
φορά που μια ομάδα κατέχει την εξουσία 
πάνω σε μια άλλη στην κοινωνία μέσω του 
ελέγχου των κοινωνικών θεσμών, νόμων, 
εθίμων και κανόνων της κοινωνίας. 
 

https://www.crrf-
fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-
fr-1/item/27171-oppression-
sociale 

Νομιμοποίηση Στο πλαίσιο της ΕΕ, κρατική διαδικασία με 
την οποία παρανόμως 
στους διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών απονέμεται νόμιμος 
κατάσταση. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf, σελ.315 

Ξενοφοβία Στάσεις, προκαταλήψεις και συμπεριφορές 
που απορρίπτουν, αποκλείουν 
και συχνά δυσφημούν πρόσωπα, με βάση 
την αντίληψη 
ότι είναι ξένοι ή ξένοι στην κοινότητα, 
κοινωνία ή εθνική ταυτότητα. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018) Άσυλο 
και Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/system/files_en?file=2020-
09/interactive_glossary_6.0_final_
version.pdf, σελ.407 

Αλλοφοβία Αποστροφή προς την ετερότητα ή εχθρική 
συμπεριφορά προς άτομα από άλλη 
κουλτούρα ή θρησκεία. 

http://www.encyclopedie.fr/definit
ion/allophobie 

Ισλαμοφοβία Η Ισλαμοφοβία είναι ένας πολύσημος 
όρος, ο οποίος ετυμολογείται ως ο φόβος 
ή ο τρόμος του Ισλάμ, αλλά μπορεί επίσης 
να σημαίνει εχθρότητα προς το Ισλάμ ή 
τους Μουσουλμάνους, αν και δεν υπάρχει 
συναίνεση σήμερα. 
 

Προσαρμόστηκεαπό La 
Commission nationale consultative 
des droits de l'Homme (CNCDH) 
στηνετήσιαέκθεσήτηςγιατο 2013 

Κοινωνική πρόνοια (σ. ευεξία) 

Η ευημερία μιας κοινότητας ή μιας 
κοινωνίας γενικότερα, αντανακλάται στην 
ευημερία των μεμονωμένων μελών της με 
ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα υγείας και 
οικονομίας [προσαρμογή από το Λέξικο, 

Προσαρμογή από Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης, 2019, 
Γλωσσάρι για τη Μετανάστευση, 
σελ. 197 &Merriam-Webster, 2022 
&Cambridge Λεξικό, 2022. 

https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/27171-oppression-sociale
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/27171-oppression-sociale
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/27171-oppression-sociale
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1/item/27171-oppression-sociale
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
http://www.encyclopedie.fr/definition/allophobie
http://www.encyclopedie.fr/definition/allophobie
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2022 &OxfordReference, 2022]. Κοινωνική 
πρόνοια ή Σ. προστασία. Το σύνολο των 
οργανωμένων δημόσιων 
(κρατικών/κυβερνητικών) ή ιδιωτικών 
υπηρεσιών, πολιτικών και προγραμμάτων 
που στοχεύουν στην πρόληψη, μείωση και 
εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών 
ευπαθειών στη φτώχεια και τη στέρηση 
μειονεκτούντων ομάδων (φτωχοί, 
ασθενείς, ηλικιωμένοι κ.λπ.). 

Κράτος πρόνοιας 
(σύστημα) 

Ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο το κράτος 
αναλαμβάνει να προστατεύει την ατομική 
και συλλογική ευημερία των πολιτών του, 
ιδιαίτερα εκείνων που έχουν οικονομική ή 
κοινωνική ανάγκη, παρέχοντας μια σειρά 
από υπηρεσίες όπως υγειονομική 
περίθαλψη, ανεργία, εκπαίδευση, 
συντάξεις και άλλα επιδόματα πρόνοιας. 
ένα κράτος/έθνος/χώρα που 
χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία του 
συστήματος του κράτους πρόνοιας, που 
χρηματοδοτείται τόσο από τη φορολογία 
όσο και από την εθνική ασφάλιση. 

Προσαρμογή από το Λεξικό 
Cambridge, 2022&Λεξικό,2022 
&Giddens, 2009, Sociology, p. 1137 
&OxfordReference, 2022 
&Merriam-Webster, 2022. 

Ανθρώπινα δικαιώματα 
(οπτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων) 

Συμφωνημένα διεθνή πρότυπα που 
αναγνωρίζουν και προστατεύουν την 
αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα κάθε 
ατόμου, χωρίς καμία διάκριση (Κύριο 
Γλωσσάρι Όρων της UNHCR). Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος 
του εθιμικού διεθνούς δικαίου και 
ορίζονται σε μια ποικιλία εθνικών, 
περιφερειακών και διεθνών νομικών 
εγγράφων που γενικά αναφέρονται ως 
μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα [ΕΜΝ 
Γλωσσάρι, 2018, σελ. 195]. Ένα σύνολο 
βασικών δικαιωμάτων που θεωρούνται ότι 
ανήκουν σε όλα τα άτομα και τα οποία 
κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να έχει 
δικαίωμα. αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα: το δικαίωμα στη ζωή, τη 
δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ελευθερία 
της έκφρασης ή την ελευθερία από 
παράνομη φυλάκιση, βασανιστήρια, 
εκτέλεση· κοινωνικά, πολιτιστικά και 
οικονομικά δικαιώματα: δικαίωμα 
συμμετοχής στον πολιτισμό, δικαίωμα στη 
πρόσβαση σε φαγητό, στην εργασία και 
στην εκπαίδευση. 

Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 19 
&OxfordReference, 2022 
&Merriam-Webster, 2022 
&CambridgeΛεξικό, 2022 &Λεξικό, 
2022. 
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(Ανθρώπινα) δικαιώματα 
γυναικών 

(συν. ανθρώπινα δικαιώματα των 
γυναικών). 

Δικαιώματα που προάγουν μια θέση 
νομικής, πολιτικής και κοινωνικής ισότητας 
των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες και 
της δίκαιης μεταχείρισης για τις γυναίκες, 
καθώς και για τους άνδρες, σε όλους τους 
τομείς της κοινωνίας. Τα δικαιώματα των 
γυναικών και των κοριτσιών ως 
αναπαλλοτρίωτο, αναπόσπαστο και 
αδιαίρετο μέρος των οικουμενικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή η 
αναγνώριση ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και 
ότι οι γυναίκες βιώνουν αδικίες 
αποκλειστικά λόγω του φύλου τους. 

Προσαρμογή από το 
OxfordReference, 2022 & Λεξικό, 
2022 &Cambridge Λεξικό, 2022 
&Merriam-Webster, 2022. 
 
Προσαρμογή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2004, Γλωσσάρι όρων 
φύλου και ανάπτυξης, σελ. 4 & 
Χριστοδούλου, Zobnina, 2009, 
Γλωσσάρι όρων που σχετίζονται με 
το φύλο, σελ. 31. 

Προστασία (ανθρωπίνων) 
δικαιωμάτων 
 

Προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα (ΠΑΔ). 
 

Η ΠΑΔ είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο για 
τη διαδικασία της ανθρώπινης ανάπτυξης 
που βασίζεται κανονιστικά στα διεθνή 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
στοχεύει λειτουργικά στην προώθηση και 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων: αυτή η προσέγγιση 
συνεπάγεται συνειδητή και συστηματική 
προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
όλες τις πτυχές της ανάπτυξης. Ο στόχος 
της ΠΑΔ είναι να δώσει τη δυνατότητα 
στους ανθρώπους (κατόχους 
δικαιωμάτων) να πραγματοποιήσουν τα 
δικαιώματά τους και να ενισχύσει το 
κράτος (φορείς του καθήκοντος) να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντά τους ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Οι υποχρεώσεις των κρατών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτούν 
από αυτά να σέβονται, να προστατεύουν 
και να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των 
γυναικών και των κοριτσιών, μαζί με τα 
δικαιώματα των ανδρών και των αγοριών. 

Προσαρμογή από τη UNICEF, 2017, 
Ισότητα των φύλων: Γλωσσάρι…, 
σελ. 9. 

Χειραφέτηση/Απελευθέρ
ωση 

(γυναικών α., μεταναστριών α.) 
Η δράση ή η διαδικασία χειραφέτησης, 
δηλαδή η απελευθέρωση από νομικούς, 
κοινωνικούς ή πολιτικούς περιορισμούς, 
δηλαδή από τον έλεγχο ή την εξουσία 
άλλου ατόμου· η ενέργεια ή η διαδικασία 

Προσαρμογή από το 
OxfordReference, 2022 & Λεξικό, 
2022 &Merriam-Webster, 2022 
&Cambridge Λεξικό, 2022. 
Γυναικεία/γυναικεία χειραφέτηση 
ή απελευθέρωση των γυναικών: η 
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απελευθέρωσης από νομικούς, 
κοινωνικούς ή πολιτικούς περιορισμούς 
και παροχή κοινωνικής ή πολιτικής 
ελευθερίας και δικαιωμάτων (συν. 
απελευθέρωση, π.χ. χειραφέτηση από τη 
δουλεία). η πράξη της απελευθέρωσης 
από οποιαδήποτε ελεγκτική επιρροή, 
όπως παραδοσιακά ήθη ή πεποιθήσεις. 

δράση ή η διαδικασία για την 
επίτευξη της ισότητας για τις 
γυναίκες σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας (π.χ. το κίνημα 
απελευθέρωσης των γυναικών) 
Προσαρμογή από το Λεξικό του 
Cambridge, 2022. 

Ισότητα των φύλων 
(συν. Ισονομία/ισοτιμία των φύλων, 
ισότητα φύλων, σεξουαλική ισότητα). 

Η πράξη της ίσης μεταχείρισης γυναικών 
και ανδρών: η ισότητα των φύλων δεν 
συνεπάγεται ότι οι γυναίκες και οι άνδρες 
είναι το ίδιο, αλλά ότι έχουν ίση αξία και 
ότι πρέπει να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης. Η κατάσταση στην οποία η 
πρόσβαση σε δικαιώματα ή ευκαιρίες δεν 
επηρεάζεται από το φύλο. Η έννοια ότι οι 
γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα 
αγόρια έχουν ίσες συνθήκες, μεταχείριση 
και ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις δυνατότητές τους, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους και 
να συμβάλουν και να επωφεληθούν από 
την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική ανάπτυξη. 

 

Cambridge Λεξικό, 2022. Oxford 
Reference, 2022; Lexico, 2022. 

UNICEF, 2017, Ισότητα των φύλων: 
Γλωσσάρι…, σελ. 3. 
 

Ανισότητα των φύλων 
Οι διαφορές στο καθεστώς, τη δύναμη και 
το κύρος που έχουν οι γυναίκες και οι 
άνδρες σε ομάδες, συλλογικότητες και 
κοινωνίες. 

Giddens, 2009, Sociology, p. 1119. 
 

Οπτική του φύλου (σε σπουδές σχετικά με την 
μετανάστευση) 
Η οπτική του φύλου αναγνωρίζει ότι οι 
διαφορές στις εμπειρίες ζωής με βάση το 
φύλο συχνά οδηγούν σε κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτικές και άλλες 
ανισότητες για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια: Εφαρμόζεται στην ανάπτυξη 
πολιτικής και στην παροχή υπηρεσιών, η 
οπτική του φύλου μπορεί να συμβάλει 
στην προώθηση θετικών αλλαγών στη ζωή 
τους. Συνεπάγεται περαιτέρω συνείδηση 
του φύλου που αναγνωρίζει τη συνάφεια 
του φύλου στις πολλαπλές κοινωνικές του 
διαστάσεις και περιλαμβάνει, τόσο ως 
έννοια όσο και ως δράση, «τη γνώση και 
την κατανόηση των διαφορών στους 

Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 19. 
 
(CambridgeΛεξικό, 
2022)Προσαρμογή απόLapov, 
Campani, 2017, σελ. 91-92. 
 
Προσαρμογή από Morokvasic, 
1984, σελ. 899. 
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ρόλους και τις σχέσεις μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, ειδικά στο χώρο εργασίας». 
Όσον αφορά την έρευνα και την ανάλυση, 
η οπτική του φύλου συνεπάγεται αύξηση 
της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
προκατάληψη των ανδρών στην έρευνα 
για τη μετανάστευση και την αναγνώριση 
των μεταναστριών ως ενεργών 
συμμετεχόντων. 

Στερεότυπο (α)  
(κοινωνικά) 

Μια προκατασκευασμένη, τυποποιημένη, 
σταθερή και άκαμπτη νοητική εικόνα ή 
χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει ένα άτομο ή μια ομάδα 
ανθρώπων ή καλύτερα την τάξη, τον τύπο 
ή την κοινότητα στην οποία ανήκουν: ένα 
στερεότυπο υποδηλώνει μια 
υπεραπλουστευμένη γνώμη, 
προκατειλημμένη στάση ή άκριτη κρίση 
που μπορεί να οδηγήσει σε 
αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους με 
συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. σεξουαλικά και 
φυλετικά στερεότυπα, το στερεότυπο της 
γυναίκας ως φροντιστή). Αποδίδεται σε 
μια συγκεκριμένη εθνική/εθνική, 
πολιτιστική ή φυλετική ομάδα, ένα τέτοιο 
γενικευμένο σύνολο χαρακτηριστικών και 
χαρακτηριστικών γεννά ψευδείς 
προσδοκίες ότι τα μεμονωμένα μέλη της 
ομάδας θα συμμορφωθούν με αυτά. 

Προσαρμογή απόMerriam-
Webster, 2022 &CambridgeΛεξικό, 
2022 &Λεξικό,2022 
&OxfordReference, 2022 
&Giddens, 2009, Sociology, p. 1134 
&Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004, 
Γλωσσάρι όρων φύλου και 
ανάπτυξης, σελ. 5. 
 
Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 28. 
 

Στερεότυπο με βάση το 
φύλο (στερεότυπο φύλου)  

(συν. στερεότυπα για το ρόλο του φύλου, 
σεξουαλικά στερεότυπα). 

Γενίκευση των διαφορών με βάση το φύλο 
που βλέπουν ορισμένες στάσεις, 
συναισθήματα και συμπεριφορές ως 
χαρακτηριστικό του τι σημαίνει να είσαι 
γυναίκα ή άνδρας, δηλαδή η υπόθεση ότι 
ορισμένοι κοινωνικοί ρόλοι, συμπεριφορές 
και επαγγέλματα πρέπει να περιορίζονται 
σε μέλη ενός φύλου. Τα στερεότυπα 
φύλου μπορεί να είναι αρνητικά (π.χ. οι 
γυναίκες είναι κακοί οδηγοί, οι άντρες δεν 
μπορούν να αλλάξουν πάνες) και 
καταφατικά (π.χ. οι γυναίκες φροντίζουν 
καλύτερα, οι άνδρες είναι ισχυρότεροι): τα 
στερεότυπα των ανδρών είναι συνήθως 
πιο θετικά από τα στερεότυπα των 
γυναικών, καθώς θεωρούνται οι άνδρες 
πιο ανεξάρτητη και με μεγαλύτερη φυσική 
αντοχή. Τα αρνητικά στερεότυπα για τις 

Προσαρμογή από 
OxfordReference, 2022 &UNICEF, 
2017, Ισότητα των φύλων: 
Γλωσσάρι…, σελ. 5 & 
Encyclopedia.com, 2019. 
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γυναίκες έχουν συνήθως τόσο οι άνδρες 
όσο και οι γυναίκες σε μια κοινωνία λόγω 
της έλλειψης αυτοσεβασμού και 
αυτοπεποίθησης που μεταδίδεται στις 
γυναίκες από τις κοινωνικές 
προκαταλήψεις. Τα στερεότυπα για το 
φύλο καθίστανται επιβλαβή όταν 
περιορίζει την ικανότητα του ατόμου να 
κάνει τις επιλογές της ζωής του, όπως 
εκπαίδευση, επαγγελματική πορεία ή 
προσωπικές ικανότητες (βλ. επίσης, π.χ. 
εργαζόμενοι και οι υπάλληλοι 
αρχειοθέτησης πρέπει να είναι γυναίκες). 

 
Προκατάληψη 

Η κατοχή προκατασκευασμένων ιδεών για 
ένα άτομο ή ομάδα, ιδέες που είναι 
ανθεκτικές στην αλλαγή ακόμη και ενόψει 
νέων πληροφοριών. Η προκατάληψη 
μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. 
Τις περισσότερες φορές, μια προκατάληψη 
αποτελείται από δυσμενείς ή 
μεροληπτικές συμπεριφορές έναντι 
ατόμων διαφορετικών κατηγοριών: 
φυλετικές, σεξουαλικές και άλλα είδη 
προκατάληψης μπορεί να υπάρχουν σε 
επίπεδο προσωπικών σχέσεων και 
ατομικής συμπεριφοράς, καθώς και να 
θεσμοθετηθεί ως νομική ή διοικητική 
πολιτική. 

Giddens, 2009, Sociology, p. 1128. 

Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 22. 
 

Προκατάληψη με βάση το 
φύλο 

(syn. προκατάληψη του φύλου, 

μεροληψία λόγω φύλου) 

Οι διαφορές ρόλων των φύλων 
αντικατοπτρίζουν προκαταλήψεις ή 
μεροληψίες, δηλαδή μια αρνητική στάση 
απέναντι στους άλλους που βασίζεται σε 
κοινωνικά στερεότυπα για τις γυναίκες και 
τους άνδρες και σε μια προκατάληψη για 
τα άτομα εκείνα που δεν έχουν 
προηγούμενη γνώση ή εμπειρία. Η 
προκατάληψη του φύλου, δηλαδή η άδικη 
διαφορά στον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται οι γυναίκες και οι άνδρες 
(μεροληπτική συμπεριφορά  λόγω φύλου), 
έχει ως αποτέλεσμα να ευνοείται εύκολα 
το ένα φύλο έναντι του άλλου, συνήθως 
άνδρες και αγόρια έναντι των γυναικών 
και των κοριτσιών. 

Προσαρμογή από 
Encyclopedia.com, 2019. 
 
Προσαρμογή από 
CambridgeΛεξικό, 2022 UNICEF, 
2017, Ισότητα των φύλων: 
Γλωσσάρι…, σελ. 3. 
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Εκμετάλλευση με βάση το 
φύλο 

Εκμετάλλευση. Μια κοινωνική ή θεσμική 
σχέση στην οποία η μια ομάδα ωφελείται 
σε βάρος της άλλης μέσω μιας 
ανισορροπίας στην εξουσία. Η πράξη 
εκμετάλλευσης κάτι ή κάποιου, ειδικότερα 
η πράξη εκμετάλλευσης άδικου 
πλεονεκτήματος άλλου προς όφελός του 
(π.χ. σεξουαλική εκμετάλλευση, 
καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες, 
επαιτεία, δουλεία ή πρακτικές παρόμοιες 
με τη δουλεία, την υποτέλεια, την 
εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων , η αφαίρεση οργάνων 
κ.λπ.) (πηγή: Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης, Γλωσσάρι για τη 
Μετανάστευση, 2. Aufl., 2011). 
 

Giddens, 2009, Sociology, p. 1118. 
Προσαρμογή από EMN Γλωσσάρι, 
2018, σελ. 151. Η σεξουαλική 
εκμετάλλευση και κακοποίηση 
είναι μια μορφή βίας με βάση το 
φύλο [PSEA]. 

Έμφυλη βία ΕΒ(συν. έμφυλη βία, βλάβη με βάση το 
φύλο). 
 
Ένας γενικός όρος για κάθε επιβλαβή 
πράξη που διαπράττεται ενάντια στη 
θέληση ενός ατόμου και βασίζεται σε 
κοινωνικά αποδιδόμενες διαφορές φύλου. 
Η φύση και η έκταση συγκεκριμένων 
τύπων έμφυλης βίας ποικίλλει ανάλογα με 
τους πολιτισμούς, τις χώρες και τις 
περιοχές. αυτές οι πράξεις μπορούν να 
συμβούν δημόσια ή ιδιωτικά. Τα 
παραδείγματα περιλαμβάνουν πράξεις 
που προκαλούν σωματική, σεξουαλική ή 
ψυχική βλάβη ή ταλαιπωρία. απειλές 
τέτοιων πράξεων, εξαναγκασμός και 
άρνηση πόρων, ευκαιριών ή υπηρεσιών· 
αναγκαστικός/πρόωρος γάμος και άλλες 
στερήσεις της ελευθερίας· σεξουαλική βία, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης/κακομεταχείρισης, της 
εμπορίας ανθρώπων και της 
καταναγκαστικής πορνείας· 
ενδοοικογενειακή βία; επιβλαβείς 
παραδοσιακές πρακτικές όπως ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, οι δολοφονίες τιμής 
και η κληρονομιά χηρών. Η βία με βάση το 
φύλο χρησιμοποιείται συχνά στο ίδιο 
πλαίσιο με τη βία κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών (Βία κατά των Γυναικών, 
ΒκΓ), ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

Προσαρμογή από Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης, 
Γλωσσάρι για τη Μετανάστευση, 
σελ. 81&UNICEF, 2017, Ισότητα 
των φύλων: Γλωσσάρι…, σελ.  2. 
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βία με βάση το φύλο μπορεί να επηρεάσει 
οποιονδήποτε. 
 

Προσέγγιση που λαμβάνει 
υπόψη τη διάσταση του 
φύλου 

Ευαίσθητη ως προς στο φύλο. 
Αντιμετωπίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάσταση του φύλου. 

Ευαισθησία ως προς το φύλο: η ικανότητα 
αναγνώρισης, ανάδειξης και 
αποκατάστασης υφιστάμενων διαφορών, 
ζητημάτων και ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων και η ενσωμάτωσή τους σε 
στρατηγικές και δράσεις ·βαθμός 
ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου 
σε δράσεις και πολιτικές, δηλαδή 
αντιμετώπιση των κανόνων φύλου, των 
ρόλων και της πρόσβασης σε πόρους στο 
βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη 
καθορισμένων αναπτυξιακών στόχων. 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004, 
Γλωσσάρι όρων φύλου και 
ανάπτυξης, σελ. 4. 
Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 13-14, 
17. 

Εκπαίδευση που λαμβάνει 
υπόψη τη διάσταση του 
φύλου 

Ισοτιμία στην εκπαίδευση. Αναφέρεται σε 
ισοδύναμα ποσοστά ανδρών και γυναικών 
σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα (σε σχέση 
με τον πληθυσμό ανά ηλικιακή ομάδα). Η 
ισοτιμία είναι απαραίτητη αλλά όχι 
επαρκής για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων. Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση: 
καθολική πρόσβαση σε ποιοτική 
εκπαίδευση, από την προσχολική έως την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ειδική εντολή 
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
ανισοτήτων που υπονομεύουν την 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 
Εξαλείψτε τις ανισότητες μεταξύ των 
φύλων σε όλα τα επίπεδα και βεβαιωθείτε 
ότι οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις είναι 
ευαίσθητες ως προς το φύλο για τη 
δημιουργία αποτελεσματικών 
περιβαλλόντων μάθησης. Το ψήφισμα 
70/138 της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε 
ότι το ίσο δικαίωμα των κοριτσιών σε 
ποιοτική εκπαίδευση είναι κεντρικό 
στοιχείο της ατζέντας για την αειφόρο 
ανάπτυξη. 
 

UNICEF, 2017, Ισότητα των φύλων: 
Γλωσσάρι…, σελ. 6. 
UNICEF, 2017, Ισότητα των φύλων: 
Γλωσσάρι…, σελ. 10. 

Πολιτικές που λαμβάνουν 
υπόψη τη διάσταση του 
φύλου 

(συν. πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη το 
φύλο, πολιτικές για το φύλο). 

Πολιτικές που γνωρίζουν και 

Προσαρμογή από UNICEF, 2017, 
Ισότητα των φύλων: Γλωσσάρι…, 
σελ. 5. Προσαρμογή από 
Χριστοδούλου, Zobnina, 2009, 
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αντιμετωπίζουν τις διαφορές των φύλων. 
Πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη το 
φύλο: οι πολιτικές που αναγνωρίζουν ότι 
οι γυναίκες (όπως και οι άνδρες) είναι 
φορείς ανάπτυξης και ότι συχνά 
περιορίζονται με διαφορετικό τρόπο από 
τους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι 
προτεραιότητές τους μπορεί να διαφέρουν 
και μερικές φορές να συγκρούονται. 
Σχεδιασμός φύλου: μια προσέγγιση 
σχεδιασμού που αναφέρεται στη 
διαδικασία σχεδιασμού αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών που είναι 
ευαίσθητα ως προς το φύλο, που σημαίνει 
αναγνώριση και συνεκτίμηση του 
αντίκτυπου των διαφορετικών ρόλων που 
διαδραματίζουν οι γυναίκες και οι άνδρες 
στην κοινωνία και το γεγονός ότι συχνά 
έχουν διαφορετικούς ανάγκες στην 
κοινότητα ή τον τομέα-στόχο. 
 

Γλωσσάρι όρων που σχετίζονται με 
το φύλο, σελ. 14-15. 
Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 14 
&UNICEF, 2017, Ισότητα των 
φύλων: Γλωσσάρι…, σελ. 5. 

Μετανάστρια ως παθητικό 
θύμα 

Ο ρόλος της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα 
ζωτικής σημασίας για μια έμφυλη 
περιγραφή της μετανάστευσης, καθώς 
συχνά υποτίθεται ότι οι γυναίκες 
«ακολουθούν» τους άνδρες και ο ρόλος 
τους στη μετανάστευση είναι 
αντιδραστικός και όχι προληπτικός, καθώς 
η μετανάστευση αντιμετωπίζεται ως 
φαινόμενο που περιλαμβάνει τους άνδρες 
μόνο ως ενεργούς φορείς. Κοιτάζοντας 
πίσω, ορισμένες έρευνες φαίνεται να 
έχουν εμμονή με την οικονομία και την 
τάξη αποκλείοντας άλλους παράγοντες, 
ενώ κάποιες άλλες έδωσαν προσοχή στα 
θέματα φύλου [προσαρμογή από Kofman, 
Phizacklea, Raghuram, Sales, 2001, σελ. 
23]. Μια τέτοια στερεότυπη άποψη 
ενισχύει την έννοια των μεταναστριών ως 
παθητικών πρακτόρων, δηλαδή «οπαδών» 
και «εξαρτώμενων», των οποίων η 
απασχόληση (όπου εμφανίζεται) γίνεται 
επίσης δευτερεύουσας σημασίας. 
 

Προσαρμογή από Morokvasic, 
1984, σελ. 897 &Kofman, 1999, 
σελ. 273. 

Η μετανάστρια ως ενεργό 
υποκείμενο 

(παράγοντας της μεταναστευτικής της 
εμπειρίας) 
Η πράξη της θεώρησης της κατάστασης 
των μεταναστριών ως ενεργών 

Προσαρμογή από Morokvasic, 
1984, σελ. 895, 899 &Kofman, 
1999, σελ. 270, 273-274, 286. 
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συμμετεχόντων στις μεταναστεύσεις. Αυτή 
η αλλαγή στην αντίληψη και την 
αναγνώριση των ρόλων οφείλεται στην 
διέγερση του ενδιαφέροντος για τις 
μετανάστριες από την έρευνα και τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στην 
αυξανόμενη συνειδητοποίηση της 
προκατάληψης των ανδρών στην έρευνα 
για τη μετανάστευση: οι προκύπτουσες 
αναφορές συμβάλλουν στην 
αποκατάσταση της ανισορροπίας και στην 
απεικόνιση ενεργών μεταναστριών που 
αναπτύσσουν μεμονωμένες στρατηγικές 
και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
του νοικοκυριού. Μια τέτοια προσέγγιση 
υποστηρίχθηκε περαιτέρω με την 
παρατήρηση μεμονωμένων γυναικών που 
διαχειρίζονται το δικό τους πρόγραμμα 
μετανάστευσης ως ενεργά άτομα. 

Διπλή (ή Τριπλή) 
απομόνωση & 
περιθωριοποίηση και 
καταπίεση 

(των γυναικών μεταναστριών) 
 
Το φύλο και η εθνικότητα, καθώς και η 
ενασχόληση με την οικιακή εργασία, που 
στερούνται κοινωνικής αναγνώρισης, 
καθιστούν τις μετανάστριες υποταγμένες 
σε μια τριπλή περιθωριοποίηση: 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική. Σε 
αυτόν τον τομέα, ο επαγγελματικός 
διαχωρισμός καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη 
θέση, που σημαίνει: τη συγκέντρωση 
γυναικών και ανδρών σε διαφορετικούς 
τύπους και επίπεδα δραστηριότητας και 
απασχόλησης, με τις γυναίκες να 
περιορίζονται σε ένα στενότερο φάσμα 
επαγγελμάτων (οριζόντιος διαχωρισμός) 
από τους άνδρες και στο χαμηλότερο 
βαθμοί εργασίας (κάθετος διαχωρισμός) 

Campani, 2007, σελ. 5. 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004, 
Γλωσσάρι όρων φύλου και 
ανάπτυξης, σελ. 4. 

Οι διαφορές των 
μεταναστριών 

(η συνθήκη του να είναι κανείς 
μετανάστης και γυναίκα) 

Μια προσέγγιση εξέτασης της 
ποικιλομορφίας των εμπειριών των 
μεταναστριών και των τρόπων με τους 
οποίους η τάξη, η φυλή/εθνικότητα, η 
εργασία και άλλες μεταβλητές 
διασταυρώνονται με το φύλο: αυτοί και 
άλλοι παράγοντες είναι όλοι σημαντικοί 
ενώ αντιμετωπίζονται οι μετανάστριες στη 
διπλή τους κατάσταση να είναι 
μετανάστριες και γυναίκα ως αφετηρία 

Προσαρμογή από Χριστοδούλου, 
Zobnina, 2009, Γλωσσάρι όρων που 
σχετίζονται με το φύλο, σελ. 31-32. 
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των διαφορετικοτήτων τους. 
 

Φυλή Υπάρχει στις μέρες μας μια ευρεία 
επιστημονική συναίνεση για την 
ανυπαρξία φυλής με βιολογική έννοια. Ο 
όρος φυλή χρησιμοποιείται στην 
καθημερινή γλώσσα με μια ευρύτερη 
έννοια που αναφέρεται σε εθνότητες και 
κοινωνική ομάδα με κοινή καταγωγή. Η 
έννοια της εθνότητας έχει οριστεί ευρέως 
από την ανθρωπολογία, αναφερόμενη 
επίσης σε χαρακτηριστικά που 
αποδίδονται είτε από την εξω-ομάδα ή/και 
την ενδο-ομάδα, αλλά πάντα σχετίζονται 
με την πολιτιστική ιστορία και τις σχέσεις 
ετερότητας, περισσότερο με στατικές 
φυσικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Αμερικανική Ένωση Φυσικών 
Ανθρωπολόγων (2019). «Δήλωση 
AAPA για τη φυλή και τον 
ρατσισμό». Αμερικανική Ένωση 
Φυσικών 
Ανθρωπολόγων.Ανακτήθηκε στις 3 
Μαρτίου 2022. 
 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης (2018). Άσυλο και 
Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0 ένα 
εργαλείο για καλύτερη 
συγκρισιμότητα που παράγεται 
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης. Ανακτήθηκεστις 3 
Μαρτίου 2022. 
 
Barth, F. (1970). Ethnic Groups and 
Boundaries: The Social 
Organisation of Culture Difference. 
London: George Allen & Unwin. 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, 
Recomendación general relativa al 
artículo 1 de la Convención (1999), 
anexo 5 al informe del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
Racial, documento A/54/18 de las 
NacionesUnidas, párr. 1; 
Oficina del Alto Comisionado de las 
NacionesUnidas para los 
Refugiados (ACNUR), Manual y 
Directrices sobreProcedimientos y 
Criterios para Determinar la 
Condición de Refugiado (2011), 
documento HCR/1P/4/Spa/Rev.3 
del ACNUR 
 

Ρατσιμός Οποιαδήποτε θεωρία, δόγμα, ιδεολογία ή 
ομάδα ιδεών που υποστηρίζει την 
ανωτερότητα μιας ομάδας ανθρώπων 
έναντι των άλλων, με βάση τα πολιτισμικά, 
εθνικά σωματικά χαρακτηριστικά τους. 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης (2018). Άσυλο και 
Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0  ένα 
εργαλείο για καλύτερη 
συγκρισιμότητα που παράγεται 
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης. Ανακτήθηκε στις 
3 Μαρτίου 2022. 
Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης (IOM) (2019): 
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Γλωσσάρι του IOM για τη 
Μετανάστευση. Ανακτήθηκε στις 3 
Μαρτίου 2022. 
Διαμερικανική Σύμβαση κατά του 
ρατσισμού, των φυλετικών 
διακρίσεων και των συναφών 
μορφών μισαλλοδοξίας (εγκρίθηκε 
στις 5 Ιουνίου 2013 και ισχύει από 
τις 11 Νοεμβρίου 2017), άρθ. 1, 
παράγρ. 4. 

Διαχωρισμός Η πράξη με την οποία ένα άτομο ή μια 
ομάδα διαχωρίζεται από άλλα με βάση τη 
φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
την εθνικότητα ή την εθνική καταγωγή. 

Berry, J. W. (2007). Acculturation 
strategies and adaptation. In J. E. 
Lansford, K. Deater-Deckard, & M. 
H. Bornstein (Eds.), Immigrant 
families in contemporary 
society (pp. 69–82). GuilfordPress. 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης (2018). Άσυλο και 
Μετανάστευση. Γλωσσάρι 6.0  ένα 
εργαλείο για καλύτερη 
συγκρισιμότητα που παράγεται 
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης. Ανακτήθηκε στις 
3 Μαρτίου 2022. 
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αριθ. 7: Εθνική νομοθεσία για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και 
των φυλετικών διακρίσεων 

Κοινωνική ταυτότητα 
μετανάστριας 

(κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και 
άλλες συνθήκες) 
 
Μπορούμε να κατανοήσουμε την 
κατασκευή κοινωνικής ταυτότητας ως μια 
δράση που στοχεύει στον ορισμό ή τον 
χαρακτηρισμό του εαυτού μας και συχνά 
σε σχέση με τα συναισθήματα του  ανήκειν 
και της προσκόλλησης σε διαφορετικές 
ομάδες (οικογένεια, πολιτισμική ομάδα, 
φύλο, κ.λπ.). Η δράση της ταύτισης 
εκτελείται συχνά μέσω αφηγήσεων, οι 
οποίες προσφέρουν νόημα σε τροχιές 
ζωής που έχουν γνωρίσει σημεία καμπής, 
όπως η μετανάστευση. Η κοινωνική 
ταυτότητα ενός ατόμου δομείται επίσης σε 
διάλογο με κοινωνικές κατηγορίες. Υπό 
αυτή την έννοια, η κοινωνική ταυτότητα 
μιας μετανάστριας ενσωματώνει 
κοινωνικές κατηγορίες και σχήματα που 
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σχετίζονται με το φύλο, τη μετανάστευση 
και τις κοινωνικο-πολιτισμικές και 
οικονομικές συνθήκες, καθώς 
αναπαράγονται ή αντιστέκονται στη δική 
της πρακτορική προσωπική αφήγηση και 
την καθημερινή της τοποθέτηση. 

Berliner (Eds.): Conceptual and 
applied approaches to self in 
culture in 
mind.AalborgUniversityPress. 
Aalborg. 

Πολιτισμική ικανότητα (στις σπουδές σχετικά με την 
μετανάστευση και στις κοινωνικές 
υπηρεσίες) 
 
Τα πρότυπα ορίζουν την πολιτιστική 
ικανότητα ως τη διαδικασία μέσω της 
οποίας άτομα και συστήματα σχετίζονται 
με σεβασμό και αποτελεσματικότητα με 
ανθρώπους όλων των πολιτισμών, 
γλωσσών, τάξεων, εθνοτικών καταβολών, 
θρησκειών και άλλων παραγόντων 
διαφορετικότητας με τρόπο που 
αναγνωρίζει, επιβεβαιώνει και εκτιμά την 
αξία των ατόμων , οικογενειών και 
κοινοτήτων, προστατεύοντας και 
διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπεια του 
καθενός. Η πολιτιστική ικανότητα μπορεί 
να αναπτυχθεί μέσω της διαπολιτισμικής 
εμπειρίας και σχετίζεται με την 
«αποφυσικοποίηση» και τη συνείδηση των 
δικών τους πολιτισμικών αξιών και 
πρακτικών. 
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Macmillan, Cham. 
 

Κοινωνικές ευκαιρίες Γενικά χρησιμοποιείται για να αναφέρεται 
στην ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές αναπτυξιακές αντικειμενικές 
δυνατότητες με βάση το περιβάλλον στο 
οποίο αναπτύσσονται και συμμετέχουν. 
Έχει να κάνει με τη διαφορετική πρόσβαση 
σε ποιοτική εκπαίδευση, υγειονομική 
περίθαλψη, κοινωνική πρόοδο, οικονομική 
υποστήριξη, κοινωνικό κεφάλαιο, 
αναψυχή κ.λπ. Οι κοινωνικές ευκαιρίες 
μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθούν 
καθώς σχετίζονται με υποκειμενικά 
καθορισμένες επιθυμίες και ανάγκες. 
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cienciassociales. SantaFe, 
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Κοινωνική ισότητα Η κοινωνική ισότητα έχει χρησιμοποιηθεί 
με διαφορετικές έννοιες ανάλογα με τον 
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τομέα στον οποίο εφαρμόζεται αυτός ο 
όρος (υγεία, εκπαίδευση, νομικά, 
οικονομικά, ψυχολογία κ.λπ.). Σχετίζεται 
με τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε 
όλους τους πόρους και τη διανομή των 
μέσων. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση 
διαφορετικών κατηγοριών πόρων, που 
σχετίζονται όχι μόνο με τα 
χρηματοοικονομικά αγαθά, αλλά και με το 
κοινωνικό κεφάλαιο, το κοινωνικό κλίμα, 
τη συμμετοχή, τα δίκτυα βοήθειας, τους 
συναισθηματικούς δεσμούς, τις σχέσεις 
και την κοινότητα και την προσωπική 
ευημερία. 
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Μετανάστευση Στο παγκόσμιο πλαίσιο, η πράξη της 
άφιξης σε μια περιοχή και της παραμονής 
για μια περίοδο αρκετά μεγάλη ώστε να 
την κάνει την κύρια κατοικία της. Στο 
πλαίσιο της ΕΕ, η ενέργεια με την οποία 
ένα άτομο εγκαθιστά τη συνήθη διαμονή 
του στην επικράτεια κράτους μέλους της 
ΕΕ για περίοδο που είναι ή αναμένεται να 
είναι τουλάχιστον 12 μήνες, αφού 
προηγουμένως διέμενε συνήθως σε άλλο 
μέλος της ΕΕ κράτος ή τρίτη χώρα. 
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Κοινωνική ένταξη Ορισμός στο πλαίσιο της ΕΕ, πλαίσιο για 
την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής, καθώς 
και για τον συντονισμό πολιτικών μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ, σε θέματα που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 
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Κοινωνικός αποκλεισμός Στο πλαίσιο της ΕΕ, μια κατάσταση κατά 
την οποία ένα άτομο εμποδίζεται (ή 
αποκλείεται) να συνεισφέρει και να 
επωφεληθεί από την οικονομική, 
κοινοτική και κοινωνική πρόοδο. 
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