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Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην χώρα μας 

 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

1. Έλλειψη εγγράφων  

2. Επιλογή χώρας διαμονής  

3.  Δυσκολίες στην μετακίνηση και κίνδυνοι  

Κατά την άφιξή τους στο ελληνικό έδαφος, οι δύο κατηγορίες, τόσο οι πρόσφυγες, όσο και οι 
μετανάστες, χρησιμοποιούν σήμερα τους ίδιους δρόμους διέλευσης και εισόδου, και συχνά 
καταφεύγουν στα ίδια «κυκλώματα» διακινητών προκειμένου να αποφύγουν τους αυξημένους 
ελέγχους στα σύνορα και να φτάσουν στη χώρα προορισμού τους (που, για τους περισσότερους, δεν 
είναι η Ελλάδα). 
 
Γι’ αυτό γίνεται λόγος για «μικτές μεταναστευτικές ροές». Στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ. διαβατήριο, βίζα ή άλλα 
έγγραφα), γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, 
την χώρας καταγωγής ή την ανάγκης τους για διεθνή προστασία, όταν περνούν τα 
σύνορα. Μόνο εάν ζητήσουν άσυλο και ενταχθούν στη σχετική διαδικασία, και εφόσον 
το σύστημα ασύλου είναι δίκαιο και αποτελεσματικό, θα είναι δυνατό στο τέλος της 
διαδικασίας να εξακριβωθεί ποιοι είναι πραγματικά πρόσφυγες και ποιοι όχι. 
 

4.  Διαμονή  

Η μη προετοιμασία για τον αριθμό των ροών και το «μπλοκάρισμα» στην υπηρεσία ασύλου , τα κέντρα 

πρώτης υποδοχής και τα κέντρα κράτησης μεταναστών, καθώς και η συμφόρηση ατόμων μεγαλύτερου 

όγκου από την δυνατότητα φιλοξενίας των κέντρων, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν εντάσεις 

εσωτερικά . 

Η εκμετάλλευση των διαμερισμάτων από άλλες κατηγορίες προσφυγών, φερόμενων ως ευάλωτων, έχει 

ως αποτέλεσμα οι οικογένειες αυτές να μένουν χωρίς στέκι  

Σύστημα ταυτοποίησης και ασύλου 

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, καθότι δεν υπάρχουν 
όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και οι εγγυήσεις, ώστε, μετά από εξέταση των αιτημάτων 
τους, όλοι όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας και να τους χορηγείται το αντίστοιχο καθεστώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 



Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, που 
απαιτεί άμεση παραλαβή και καταγραφή των αιτημάτων τους από τις αρμόδιες αρχές, η εξασφάλιση 
επαρκούς διερμηνείας και νομικής συνδρομής, η διενέργεια ουσιαστικών συνεντεύξεων, η 
συνεκτίμηση νομικών και πραγματικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης 
πληροφοριών σχετικά με τη χώρα καταγωγής) και η έκδοση αποφάσεων πλήρως αιτιολογημένων. 
Η κατάσταση εδώ και χρόνια ήταν, και σε πολλά θέματα εξακολουθεί να είναι, εξαιρετικά 
προβληματική. 
 
Α. Το δικαίωμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου δεν είναι ακόμη εξασφαλισμένο 
για τους αιτούντες άσυλο, στα σημεία εισόδου (όπου υπάρχει έλλειψη διερμηνέων, ενημέρωσης και 
νομικής συνδρομής. 
Β. Καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματος  
Γ. Έκδοση κατάλληλων για όσους αναγνωρίζονται ως προσφυγές   
 

5.  Γλώσσα και κουλτούρα  

Αφού έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας , υπάρχει η δεύτερη διαδικασία  την ένταξη τους στην 
κοινωνική ζωή της χωράς και αυτό επιτυγχάνεται μόνο αν του μάθουμε καλά την γλώσσα , τα έθη και 
τα έθιμα, την ιστορία , μέχρι την κουζίνα και τον τρόπο σερβιρίσματος. 
   

6.  Εκπαίδευση  

Πολλοί από τους νεοεισερχόμενους στην χώρα μπορεί να μην γνωρίζουν κανένα επάγγελμα, ή να 

στερούνται μόρφωσης, ώστε να μπορούν να ενταχτούν στην αγορά εργασίας , και να προσφέρουν στην 

ανάπτυξη της, την εκπαίδευση τους σε τεχνικές οι παρόμοιες υπηρεσίες. Ειδικά στην πρώτη βιομηχανία 

της χωράς, τον τουρισμό,  είναι απαραίτητο, για να είναι ικανοί να ενσωματωθούν πλήρως στην 

οικονομία αυτής .   

7.  Εργασία και εγκατάσταση  

Πολλές φορές σκέφτομαι, ότι λόγω των πολλών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας όσον 

αφορά στο εργασιακο – οικονομικο και φορολογικό σύστημα, το οποίο καθίσταται δύσκολο ακόμα και 

για τους Έλληνες πολίτες , ίσως θα ήταν χρήσιμο και για τους Προσφυγές – Μεταναστες να μάθουν τα 

δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις τους στο χώρο εργασίας τους . 

Η εγκατάσταση τους πολλές φορές γίνεται μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την 

Πολιτεία όταν δεν γίνεται οργανωμένα και η έλλειψη όλων των προαναφερόμενων  δημιουργεί τα 

«γκέτο». Πρέπει να ξεκινήσει η  ελάφρυνση των περιοχών από την μαζική εγκατάσταση μεταναστών 

και προσφυγών από την ιδιά χώρα, η έθνος, η φυλής, με κριτήρια συνδεδεμένα με το δημογραφικό 

ανά περιοχή. 

 

 


