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Περίληψη 

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται ορισμένες από τις σημαντικότερες πτυχές 

των διμερών σχέσεων Βουλγαρίας-Ελλάδας. Επιχειρείται μια σφαιρική 

προσέγγιση σε ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτικό, οικονομικό και νομικό 

πλαίσιο. Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αναδειχθούν σημαντικά 

δεδομένα των παραπάνω τομέων και να διατυπωθούν προτάσεις για το 

μέλλον. Παρουσιάζεται σε συνεχή διαδοχή ο βαθμός ανάπτυξης των 

εμπορικών και οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο κρατών. Μελετάται η 

πολιτική διαχείριση, κυρίως, μέσα από το ελληνικό νομικό πλαίσιο, με 

κεντρικό άξονα, την πριν και μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ. 

Αναλύει τα αίτια που συνέβαλαν στην ενίσχυση του μεταναστευτικού 

φαινομένου μεταξύ των δύο βαλκανικών χωρών σε τρεις φάσεις: πριν το 

1990, από το 1990 έως την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και όπως αυτή 

διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Η διατριβή βασίστηκε σε δευτερογενείς πηγές. 

Τα μέσα αυτά αντλήθηκαν μέσα από μια πλούσια βιβλιογραφική αναφορά 

Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, μέσα από τη συλλογή δεδομένων από την 

ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και άλλους σπουδαίους φορείς. Τα 

συμπεράσματα που εξήχθησαν δείχνουν ότι: α) Οι διπλωματικές τους σχέσεις 

βίωσαν περιόδους, στασιμότητας, κρίσεων και καχυποψίας, β) Η Ελλάδα με 

την ένταξή της στην ΕΕ κυριάρχησε οικονομικά στα Βαλκάνια, γ) Η Βουλγαρία 

μετά την ένταξή της το 2007 στην ΕΕ καθίσταται μια αναπτυσσόμενη 

οικονομία, δ) Η μετανάστευση μεταβάλλεται από την ένταξη της Ελλάδας και 

της Βουλγαρίας στην ΕΕ και προσαρμόζεται στην κοινοτική νομοθεσία, ε) Στο 

παρόν και για το μέλλον διαφαίνεται η διατήρηση και η ενίσχυση των ισχυρών 

στενών διμερών δεσμών. 

Λέξεις-κλειδιά: διμερείς σχέσεις, Ελλάδα-Βουλγαρία, ιστορικό-πολιτικό 

πλαίσιο, εμπορικό-οικονομικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, μετανάστευση, 

αλλοδαπότητα, ένταξη ΕΕ. 
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Abstract 

The present thesis discusses some of the most important aspects of 

bilateral relations between Bulgaria – Greece. It attempts a comprehensive 

approach in historical, religious, political, economic and legal framework. The 

purpose of this thesis is to outline important data of the above areas and to 

make recommendations for the future. It is shown in continuous succession of 

the development of trade and economic exchanges between the two 

countries. The political management is studied, mainly, through the Greek 

legal framework, with the focus on the before and after the accession of 

Bulgaria to the EU. It analyses the causes that contributed to the 

strengthening of migration between the two Balkan countries in three phases: 

before 1990, from 1990 up until Bulgaria ‘s accession to the EU and as this 

stands today. The thesis was based on secondary sources. These means 

were drawn from a rich literature reference from Greek and foreign scientists, 

through the collection of data by the Greek and the community legislation and 

other major bodies. The conclusions drawn show that: a) Their diplomatic 

relations went through periods of stagnation, crisis and mistrust, b) with its 

accession to the EU, Greece dominated economically in the Balkans, c) After 

Bulgaria’ s accession in 2007 to the EU, it is becoming a growing economy, d) 

The immigration is altered by the accession of Greece and Bulgaria to the EU 

and it is adjusted to the European law, e) The present and the future appears 

to maintain and enhance the strengths of close bilateral ties. 

 

Key Words: Bilateral ties,  Greece – Bulgaria, historical-political framework, 

commercial-financial framework, legal framework, immigration, foreign, 

accession EU.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη διατριβή αυτή επιχειρείται να δοθεί μια σφαιρική προσέγγιση των 

διμερών σχέσεων Βουλγαρίας-Ελλάδας. Στοχεύει σε μια συστηματική 

διείσδυση στα ιδιαίτερα συστατικά στοιχεία, που συνθέτουν την εικόνα αφενός 

των σχέσεων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και αφετέρου τη θέση της κάθε 

χώρας ξεχωριστά εντός της Βαλκανικής χερσονήσου και στα πλαίσια της ΕΕ. 

Εξετάζει λοιπόν, τις διπλωματικές, οικονομικο-εμπορικές και τις 

μεταναστευτικές πολιτικές των δύο πλευρών τόσο πριν το 1990, αλλά κυρίως 

μετά την κατάρρευση του σοβιετικού σοσιαλιστικού μοντέλου στα κράτη της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων αντίστοιχα, με κεντρικό 

χρονικό άξονα, την πριν και μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Η 

Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στο κέντρο των Βαλκανίων και 

αποτέλεσαν πεδίο έντονων συγκρούσεων ιδίως κατά τον 20ο αιώνα. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι διαπραγματευτικές θέσεις των δύο 

πλευρών, οι οποίες άλλοτε εξομαλύνονταν και άλλοτε εντείνονταν εξαιτίας του 

Μακεδονικού ζητήματος, αλλά και άλλων γεωστρατηγικών παραγόντων.  

Ακολούθως, παρουσιάζει την εξέλιξη και τις επιπτώσεις του 

μεταναστευτικού φαινομένου με το πέρασμα των αιώνων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας. Βασικά, επικεντρώνεται στις επιδράσεις των μετακινήσεων 

μεταξύ των δύο βαλκανικών χωρών σε γεωπολιτικό, οικονομικό, 

κοινωνιολογικό-εκπαιδευτικό και νομικό επίπεδο, σε τρεις φάσεις: μετά το 

1990, που  μεταβάλλεται το σοσιαλιστικό σύστημα στη γειτονική Βουλγαρία, 

ακολούθως, με την ένταξή της στην ΕΕ το 2007, αλλά και όπως αυτή 

διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Έτσι, η μετανάστευση θα μπορούσε να οριστεί, 

ως η μετακίνηση πληθυσμών και ομάδες ανθρώπων από τη χώρα 

προέλευσης στη χώρα υποδοχής, είτε για ανεύρεση εργασιακής 

απασχόλησης, είτε για άνοδο του βιοτικού επιπέδου τους. Η συνεχής ροή 

μεταναστών/πολιτών σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα, 

δημιούργησε μείζονα προβλήματα στο εσωτερικό τους. Έτσι λοιπόν, η 

Ελλάδα άμεσα συνδεδεμένη με την ΕΕ προβαίνει στην εισαγωγή αλλά και 

στην εφαρμογή μιας σειράς νομιμοποιητικών προγραμμάτων. 
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Βασικές για την παρούσα διατριβή, είναι οι προηγούμενες προσεγγίσεις 

από διακεκριμένους ερευνητές σε ιστορικό, οικονομικό-πολιτικό και νομικό 

πλαίσιο. Έτσι, ο Τσαρδανίδης (1995) θεωρεί σημαντική την ένταξη της 

Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ και παρουσιάζει την προσπάθεια 

δημιουργίας ενός θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

Επίσης, ο Κεντρωτής (1994) και ο Παπασωτηρίου (1994) παρουσιάζουν τις 

ελληνοβουλγαρικές πολιτικές σχέσεις μετά το 1989. Ενώ, ο Καραφωτάκης 

(2001) και ο Χαζάκης (2000) προσπαθούν να διεισδύσουν στο οικονομικό-

εμπορικό πλαίσιο της Βουλγαρίας. Οι Τριανταφυλλίδου, Μαρούκης (2010) 

αναλύουν τις διάφορες μορφές μετανάστευσης και εξηγούν τους λόγους, για 

τους οποίους αυξάνεται η ροή μετακινήσεων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

Επίσης, οι Μαρβάκης, Παρσάνογλου, Παύλου (2001) θεωρούν, ότι η 

οικονομική μετανάστευση συμβάλλει θετικά στο εισόδημα και στην εργασία 

των Ελλήνων. Πάντως, και οι Ναξάκης, Χλέτσος (2003) αναπτύσσουν τις 

συνέπειες της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Υποστηρίζουν, ότι οι ανειδίκευτοι 

μετανάστες ενισχύουν την παράνομη εργασία και δημιουργούν εμπόδια στην 

τεχνολογική ανάπτυξη. Αναλυτικότερα η διατριβή αυτή χωρίζεται σε πέντε 

θεματικές ενότητες: 

Η πρώτη ενότητα διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται 

βασικές νομικές έννοιες σχετικά με τους ακόλουθους όρους: αλλοδαπός, 

ημεδαπός, ομογενής, αλλογενής, ιθαγένεια, πολυϊθαγένεια, ανιθαγένεια, 

εθνικότητα, έθνος, κοινότητα, υπήκοος της ΕΕ και υπήκοος τρίτης χώρας. 

Ενώ, στο δεύτερο μέρος αναλύεται ερμηνευτικά και εννοιολογικά ο όρος της 

μετανάστευσης και οι κατηγορίες της. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικότερες 

μορφές μεταναστευτικής πολιτικής. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ο βασικός 

στόχος του μετανάστη/στριας είναι οικονομικός, καθώς η αρχική επιδίωξη του 

από την έλευσή του/της στη χώρα υποδοχής είναι η επιβίωση. Ωστόσο, 

μπορεί να λαμβάνει χώρα και μια μεταναστευτική κίνηση μεταξύ των δύο 

χωρών για διπλωματικούς, επενδυτικούς, κοινωνιολογικούς, εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και για λόγους οικογενειακής επανένωσης. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη 

διατριβή. Έτσι, δημιουργείται ένα υπόβαθρο που συνίσταται: στην ανάδειξη 

των νομικών, κοινωνικοοικονομικών και μεταναστευτικών δεδομένων που 
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συνθέτουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών με κεντρικό άξονα, 

την περίοδο πριν και μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Ακολούθως, 

παρουσιάζονται τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία για τη συλλογή 

του υλικού και την ανάλυση των πληροφοριών. Και για την καλύτερη 

κατανόηση της διατριβής και τον εντοπισμό του προβλήματος τίθενται 

ερευνητικά ερωτήματα. 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η πορεία των ιστορικών-πολιτικών 

σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας με βασικό άξονα, ένα καθοριστικό ιστορικό 

γεγονός, δηλαδή, την κατάρρευση του σοσιαλισμού στις χώρες του 

Ανατολικού μπλοκ. Έτσι λοιπόν, μελετάται η επίδραση του εν λόγω ιστορικού 

ζητήματος στην εξέλιξη των διμερών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών πριν 

και μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη και 

ειδικότερα στη γειτνιάζουσα χώρα. Αρχικά περιγράφονται οι ιστορικές εξελίξεις 

τόσο στην κάθε χώρα ξεχωριστά όσο και στις διμερείς τους σχέσεις, καθώς 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ιστορικής περιόδου. Η παρούσα 

εργασία εστιάζει στο μείζον ζήτημα της Μακεδονίας, μέχρι την οριστική 

διαμόρφωσή της, μετά από τις αλλεπάλληλες μεταβολές των συνόρων μεταξύ 

των όμορων βαλκανικών κρατών. Επιπλέον, διαφαίνεται η επίδραση των 

δεινών πολέμων (1912-1945) στη δημιουργία μειονοτήτων και στις δύο 

χώρες. Επίσης, η παρούσα ενότητα αναφέρεται στην έκθεση σημαντικών 

διπλωματικών επαφών μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. Και τέλος, 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των πιο σημαντικών γεγονότων και 

ανάλυση των αιτιών, που οδήγησαν και τις δύο χώρες στην ένταξή τους στο 

ΝΑΤΟ και στην ΕΕ και τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ τους λόγω της ένταξης. 

Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται οι σημαντικότεροι οικονομικο-εμπορικοί 

παράμετροι, οι οποίοι επηρεάζουν την οικονομία των δύο χωρών. Έτσι, 

παρουσιάζονται οι διάφορες διακυμάνσεις στις εξαγωγές και στις εισαγωγές 

προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από την περίοδο του 

μεσοπολέμου μέχρι πρόσφατα. Στην εν λόγω ενότητα εντάσσεται και η 

αναζήτηση νέων πολιτικών προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Οι υπό μετάβαση οικονομίες θέτουν ως άμεση 

προτεραιότητά τους την ανάπτυξη των επενδύσεων μέσα από την εφαρμογή 

οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, παρατίθενται οι 
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επιπτώσεις των οικονομικών και εμπορικών παραμέτρων μεταξύ των δύο 

χωρών πριν και μετά την ένταξη στην ΕΕ. Και ολοκληρώνεται η παρούσα 

ενότητα με την ανάλυση και παράλληλα την αξιολόγηση της τουριστικής 

εκροής και εισροής μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

Στη πέμπτη ενότητα εξετάζεται το διαχρονικό φαινόμενο της 

μετανάστευσης στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. 

Έτσι, αναπτύσσεται η ένταση των μετακινήσεων και οι βασικότεροι 

παράγοντες, που οδήγησαν την Ελλάδα να καταστεί χώρα υποδοχής 

μεταναστών/πολιτών, ιδίως από χώρες τις Κεντροανατολικής Ευρώπης. 

Ακολούθως, εξετάζονται οι μεταναστευτικές πολιτικές στο χώρο των 

επενδύσεων, στην αγορά εργασίας, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και 

στην εκπαίδευση και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία υποδοχής. Και 

ολοκληρώνεται αυτή η ενότητα με κάποια εξειδικευμένα θέματα, δηλαδή, με 

την παρουσίαση των αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων του ελληνικού νομικού 

πλαισίου, με τους εξής στόχους: από την μια πλευρά την προώθηση της 

νόμιμης μετανάστευσης και την προσπάθεια ένταξης και ενσωμάτωσης των 

ατόμων και των οικογενειών τους στο κοινωνικό περιβάλλον και από την άλλη 

πλευρά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινοτική νομοθεσία.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Βασικές έννοιες 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης συνεχίζει να επηρεάζει έως και σήμερα 

την πολιτειολογία τόσο των κρατών-μελών της ΕΕ όσο και των τρίτων χωρών. 

Στόχος της ΕΕ ήταν η διαμόρφωση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, 

που θα συνέβαλε στη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών-μελών 

της, στη δημιουργία εδάφους διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

και στην επιλογή των κατάλληλων προτύπων για την οικονομικο-κοινωνική 

ενσωμάτωση των μεταναστών/πολιτών στο εσωτερικό των κρατών-μελών 

της. Βέβαια, με την πάροδο των χρόνων μεταβάλλεται το μεταναστευτικό 

φαινόμενο. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται παράλληλα μια βαθμιαία πολιτική 

νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών.  

Οι ιστορικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο θέτουν νέα 

ερωτήματα όσον αφορά την εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής. Η Ελλάδα, 

από την ένταξή της στην ΕΕ, δεν υιοθέτησε μια αυστηρή πολιτική 

μετανάστευσης. Εφάρμοσε μια σειρά προγραμμάτων για τη νομιμοποίηση 

των μεταναστών στη χώρα. Για να μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή η 

πολιτική-οικονομική και μεταναστευτική διάσταση μεταξύ της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας, θα εξετάσουμε σε αυτό το μέρος της έρευνάς μας κάποιες 

βασικές έννοιες, που αναφέρονται στην παρούσα διατριβή. Οι παρακάτω 

έννοιες έχουν εκτός από πολιτικό περιεχόμενο και περιεχόμενο ιδιωτικού 

δικαίου. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι, η εννοιολογική διατύπωση συμβάλλει 

στη δημιουργία μιας σφαιρικής άποψης για το μεταναστευτικό θεσμικό 

πλαίσιο, πρωτίστως στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην ΕΕ και 

αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη. 
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1.1.1 Νομικές έννοιες 

Ο όρος ιθαγένεια έχει πολλές χρήσεις και πολλές εννοιολογικές 

αποχρώσεις. Έτσι, αν επιχειρούσε ο μελετητής να δώσει έναν περιεκτικό 

ορισμό θα έλεγε ότι:  

Η ιθαγένεια είναι ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός προσώπου με ένα 

συγκεκριμένο κράτος, δυνάμει του οποίου ενωτικού δεσμού μεταξύ

προσώπου και πολιτείας, αποτελεί μέλος του λαού ορισμένου κράτους1. Η 

ιθαγένεια διακρίνεται σε πολυϊθαγένεια και σε ανιθαγένεια2.  

Πολυϊθαγένεια υπάρχει όταν ένα άτομο έχει περισσότερες από μια 

ιθαγένειες, ενώ ανιθαγένεια έχουμε όταν ένα πρόσωπο δεν έχει καμιά 

ιθαγένεια και πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Ν. Υόρκης του 

1954, που κυρώθηκε με τον ν. 139/1975 (ΦΕΚ- 176 Α΄/1975)3 και του 

παραρτήματος αυτής περί του καθεστώτος των ανιθαγενών4. 

Το θεμέλιο της διάκρισης μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού είναι η 

ιθαγένεια. Μάλιστα, η διάκριση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση που επιφυλάσσει η ελληνική πολιτεία για όσους διαμένουν στη 

χώρα. 

Αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο έχει την ιθαγένεια άλλου 

κράτους. Έτσι, στην κατηγορία του αλλοδαπού ατόμου ανήκει και ο 

ανιθαγενής ή άπολις ή άπατρις, δηλαδή, εκείνος που δεν έχει την ιθαγένεια 

κανενός κράτους. Βέβαια, το φαινόμενο της ανιθαγένειας έχει περιοριστεί 

                                            
1
 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Βασικές έννοιες. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 13). 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1997), Ορισμός, έννοια και φύση του 
Δικαίου Ιθαγένειας. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ  Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 17-18). Σάκκουλας, 
Θεσσαλονίκη. 

2
 ΣτΕ 460/2013. 

3
 Άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. (αε) του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄49/2010) ‘’σύγχρονες διατάξεις για 

την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμένοντων 
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις’’. 

4
 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (1988), Προβλήματα από το πραγματικό των κανόνων συγκρούσεως. Στο Σ. 

ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (σ. 55). Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. ΧΑΤΖΗΣ, Ν. 
(2009), Νόμος υπ’ αριθμ. 3386/2005 «Είσοδος, διανομή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3536/2007 
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»: Ορισμοί-Πεδίο 
Εφαρμογής. Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ (επιμ.) Αλλοδαποί (σ. 3). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
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αισθητά τα τελευταία χρόνια τόσο με τη σύναψη διεθνών συμβάσεων όσο και 

με την υιοθέτηση από διάφορα κράτη ειδικών διατάξεων. 

Ημεδαπό φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που έχει την ιθαγένεια του 

συγκεκριμένου κράτους στο οποίο ανήκει. 

Ωστόσο, αλλοδαπός θεωρείται και εκείνο το πρόσωπο που έχει 

περισσότερες από μια ιθαγένειες, εκτός από την ιθαγένεια του συγκεκριμένου 

κράτους, δηλαδή, την ελληνική ιθαγένεια. Σε διαφορετική περίπτωση 

θεωρείται ημεδαπός, απολαμβάνοντας εντελώς διακριτά και διαφοροποιημένα 

τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του πολίτη του συγκεκριμένου 

κράτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ισχύει η αρχή της εξομοίωσης του 

αλλοδαπού με τον ημεδαπό στο ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και στο ιδιωτικό 

διεθνές δίκαιο5. Ωστόσο, ιδίως από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, 

παρουσιάζεται μια τάση αύξησης της προστασίας του αλλοδαπού και στο 

χώρο του δημοσίου διεθνούς δικαίου. Αναμφίβολα όμως, ο έλληνας 

νομοθέτης δύναται να θεσπίζει είτε περιοριστικές είτε ευνοϊκές διατάξεις για 

τον αλλοδαπό και ιδίως για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την 

«ιθαγένεια» ενός των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Παρατηρείται πάντως, ότι ιθαγένεια έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα. 

Παρόλα αυτά δύνανται καταχρηστικώς και τα νομικά πρόσωπα να 

διακρίνονται σε αλλοδαπά και σε ημεδαπά με κριτήριο την έδρα τους, 

χρησιμοποιώντας τον όρο «ιθαγένεια»6. Τη διαφορά μεταξύ του όρου 

ιθαγένεια και του όρου εθνικότητα ανέπτυξε η Παπασιώπη-Πασιά στο νομικό 

της έργο, Δίκαιο Ιθαγένειας. Η πρώτη συνδέεται με την έννοια του κράτους, 

ενώ η δεύτερη με την έννοια του έθνους. Βέβαια, η διαφοροποίηση αυτή είναι 

σημαντική όταν τίθεται θέμα μεταβολής ή απώλειας της ιθαγένειας ενός 

ατόμου. 

                                            
5
 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Βασικές έννοιες. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 14). 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, Χ. (2011), Ο αλλοδαπός και η θέση του στην 
εσωτερική και διεθνή έννομη τάξη. Στο Χ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η έννομη προστασία του αλλοδαπού 
από τη διοικητική απέλαση και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης (σ. 
11). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Βλέπε άρθρο 4 και 27 ΑΚ. 

6
 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Βασικές έννοιες. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 15). 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 
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Έτσι, ο προσδιορισμός της εθνικότητας γίνεται, βάσει της εθνικής 

συνείδησης, που όμως συνδέεται με το έθνος, με κοινή εθνοτική, πολιτιστική, 

γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα. Διαπιστώνεται πάντως, ότι η έννοια του 

έθνους συνδέεται με την έννοια του κράτους. Σύμφωνα με την άποψη του 

Σβορώνου, έθνος αποτελεί: 

 «Μια διαμορφωμένη σταθερή κοινότητα ανθρώπων με συνείδηση, που 

αποτελεί ένα ενιαίο και αλληλέγγυο σύνολο με δική του πολιτισμική 

φυσιογνωμία και ψυχοσύνθεση, με κοινά υλικά και πνευματικά συμφέροντα 

και με σταθερά εκφρασμένη βούληση ή τάση πολιτισμικής ή πολιτικής 

αυτονομίας, που μπορεί να φτάσει ως την απαίτηση κρατικής ανεξαρτησίας».  

Είναι εξίσου σημαντικό να παρατεθεί ο ορισμός της Κοινότητας στα θεσμικά 

πλαίσια για την προστασία των μειονοτήτων:  

«Κοινότητα αποτελεί μια ομάδα ανθρώπων που ζουν σε μια συγκεκριμένη 

χώρα ή περιοχή, έχοντας ιδιαίτερα φυλετικά χαρακτηριστικά, θρησκεία, 

γλώσσα και παραδόσεις και όντας ενωμένοι από τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της γλώσσας και της παράδοσης αυτής με αίσθημα αλληλεγγύης 

και στόχο τη διατήρηση των παραδόσεών τους, του τρόπου λατρείας τους και 

την εξασφάλιση της διατροφής και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους 

σύμφωνα με το πνεύμα και την παράδοση της φυλής τους βοηθώντας ο ένας 

τον άλλον»7. 

Μια άλλη σημαντική κατηγορία προσώπων είναι οι ομογενείς και οι 

αλλογενείς. Βασικό κριτήριο διάκρισης μεταξύ ενός ομογενούς και αλλογενούς 

είναι η εθνικότητα. Η εθνικότητα είναι ο αληθινός δεσμός ενός ατόμου και ενός 

έθνους. 

Ως ομογενής λοιπόν, χαρακτηρίζεται ένα πρόσωπο, το οποίο δεν έχει την 

ελληνική ιθαγένεια αλλά συνδέεται με το συγκεκριμένο έθνος καταρχήν με 

βάση την κοινή εθνική συνείδηση και επικουρικώς με βάση την «εθνική 

καταγωγή». Παρόλο, που η κρατούσα ως ένα σημείο θέση της θεωρίας και 

                                            
7
 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Βασικές έννοιες. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 14, 

υποσ. 2). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. (2006), Ερμηνευτική 
προσέγγιση του άρθρου 74 ΠΚ. Στο  Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Η απέλαση αλλοδαπού ως 
κύρωση του ποινικού δικαίου (σ. 211, υποσ. 8). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
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της επίσημης πρακτικής του Συμβουλίου Ιθαγένειας τάσσεται υπέρ της 

προαναφερθείσας θέσης, ένας ομογενής οφείλει να αποδεικνύει ότι 

συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κριτήρια της γλώσσας, της ιστορίας, της 

θρησκείας και των κοινών παραδόσεων8. Έτσι, ένας ομογενής αποκτάει την 

υπηκοότητα με προνομιακούς όρους αμέσως μετά την άφιξή του στην χώρα 

προορισμού. 

Αλλογενής είναι το άτομο που δεν έχει ελληνική εθνικότητα, ήτοι, δεν είναι 

Έλληνας πολίτης. Παρατηρείται, ότι και ως προς την έννοια του όρου 

«αλλογενής» υφίσταται διχογνωμία μεταξύ της ελληνικής νομοθεσίας και του 

Συμβουλίου Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρώτη υιοθετεί τη 

φυλετική καταγωγή ως βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας του αλλογενούς, 

ενώ η δεύτερη την εθνική του συνείδηση.  

Έτσι, η έννοια του αλλοδαπού διακρίνεται σε ομογενή αλλοδαπό, σε 

αλλογενή αλλοδαπό και στον αλλογενή ημεδαπό. Η ως άνω διάκριση έχει 

σημασία στα θέματα κτήσης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας και ιδίως 

με πολιτογράφηση, καθώς εμφαίνεται μια ευνοϊκή μεταχείριση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) υπέρ του ομογενούς αλλοδαπού, καθώς ο 

αλλογενής αλλοδαπός δεν έχει ούτε την ελληνική εθνικότητα, ούτε την 

ελληνική ιθαγένεια. Ο ενωτικός δεσμός που έχει ορισμένο κράτος με το άτομο, 

δηλαδή, η ελληνική ιθαγένεια, διακρίνει τον αλλογενή αλλοδαπό από τον 

αλλογενή ημεδαπό9. 

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στον διαχωρισμό μεταξύ της έννοιας του 

υπηκόου τρίτης χώρας και της έννοιας του υπηκόου της Ένωσης. Ο υπήκοος 

τρίτης χώρας δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου 

κράτους-μέλους της ΕΕ10. Ενώ, ο υπήκοος της Ένωσης έχει την υπηκοότητα 

                                            
8
 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Βασικές έννοιες του δικαίου ιθαγένειας. Στο Ζ. 

ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 45, 46). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 

9
 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Βασικές έννοιες του δικαίου ιθαγένειας. Στο Ζ. 

ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 47). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Άρθρο 2 παρ. 1 
στοιχ. (ε) του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄ 49/2010) ‘’σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια 
και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμένοντων μεταναστών και άλλες 
ρυθμίσεις’’. 

10
 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών πλην της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως 
αλλοδαπών, Ε΄ έκδοση (σ. 3). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. (β) του ν. 
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ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Και έχει εκτός από την εθνική του ιθαγένεια, 

την ιθαγένεια της Ένωσης11.  

Είναι χαρακτηριστικό, ότι κάθε κράτος έχει την αποκλειστική εξουσία να 

καθορίζει και να υιοθετεί από τα συνδετικά του στοιχεία (την ιθαγένεια ή την 

κατοικία ή τη διαμονή κ.λ.π.), εκείνο, το οποίο ακολουθεί κάθε φορά τον 

προσεγγιστικό του στόχο. Η επιλεκτική του στρατηγική φαίνεται να έχει σε 

αρκετό βαθμό «πολιτικό χαρακτήρα». Η επιλογή των συνδετικών στοιχείων 

αποτελεί μια σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση ειδών ή τύπων 

ένταξης ενός προσώπου και εν τέλει την αφομοίωση του στη χώρα-δέκτη.  

1.1.2 Ορισμοί και κατηγορίες της μετανάστευσης 

Το φαινόμενο της μετανάστευσης εμφανίζεται σε όλες τις Ηπείρους από τα 

βάθη των αιώνων έως και σήμερα. Πολλοί ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, νομικοί 

και οικονομολόγοι προσπάθησαν να διερευνήσουν το φαινόμενο της 

μετανάστευσης. Για μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της 

μεταναστευτικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι απαραίτητο 

να γίνει μια λεπτομερής παράθεση των βασικών εννοιών και μια εξέταση των 

σημαντικών κατηγοριών της μετανάστευσης.  

Είναι λοιπόν σημαντικό, να διαμορφωθεί ένας ορισμός για την έννοια της 

μετανάστευσης. Ως μετανάστευση ορίζεται η μετακίνηση πληθυσμών και 

ομάδες ανθρώπων από τη χώρα προέλευσης στη χώρα υποδοχής, για 

εθνικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, 

που μπορεί να έχει προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα. Για την βαθύτερη 

κατανόηση του φαινομένου της μετανάστευσης θα παραθέσουμε διάφορους 

τύπους μετανάστευσης.  

 Έτσι, με κριτήριο το στοιχείο του κράτους, ως γεωγραφική περιοχή 

κίνησης, διακρίνεται η μετανάστευση σε εσωτερική και εξωτερική ή διεθνής.  

                                                                                                                             
4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές 
διατάξεις’’. 

11
 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
καταστάσεως αλλοδαπών, Ε΄ έκδοση (σ. 219). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 
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Εσωτερική μετανάστευση είναι η ομαδοποιημένη μετακίνηση ανθρώπων 

εντός της επικράτειας του κράτους. Ενώ, η εξωτερική μετανάστευση οδηγεί σε 

μια γεωγραφική μετακίνηση πληθυσμών ή ατόμων από τη μία χώρα σε μία 

άλλη χώρα-δέκτη.  

Με βάση το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μετακίνησης, υφίστανται οι 

παρακάτω τύποι: 

Η εκούσια μετανάστευση είναι αποτέλεσμα της ατομικής επιλογής του 

μετανάστη. Ενώ, η μορφή της ακούσιας μετανάστευσης συνδέεται με την 

αναγκαστική μεταφορά ορισμένου ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων εκτός 

της εδαφικής του επικράτειας λόγω πολέμου, φυσικών καταστροφών κλπ. 

Υπάρχει και μία άλλη μορφή μετανάστευσης, η βίαιη μετανάστευση, που 

συνδέεται με την επιβολή αναγκαστικών κυβερνητικών μέτρων σε κατηγορίες 

πληθυσμών, όπως είναι οι αναγκαστικές ανταλλαγές πληθυσμών, 

αναγκαστικοί εποικισμοί και απελάσεις.  

Επίσης, διακρίνεται η μετανάστευση σε ατομική ή ομαδική και μαζική, με 

βάση το μέγεθος των μεταναστευτικών κινήσεων.  

Με βάση το στοιχείο της αναζήτησης καλύτερων συνθηκών ζωής, 

διακρίνεται η μετανάστευση σε αρχαϊκή και σε σύγχρονη. Μέχρι και τις αρχές 

του 20ου αιώνα παρουσιάζεται μια μαζική μετακίνηση από την Ευρώπη προς 

τις νέες χώρες. Στη μεταπολεμική περίοδο εμφανίζεται μια σταδιακή στροφή 

μετακινήσεων προς τις αναπτυσσόμενες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Λόγω 

της έλλειψης εργατικού δυναμικού σ’ αυτές τις χώρες επιχειρείται προσέλκυση 

μεταναστών με στόχο την εργασιακή απασχόληση και τη μακρότερη διάρκεια 

παραμονής τους στη χώρα υποδοχής. Η σύγχρονη μετανάστευση παίρνει νέα 

κατεύθυνση στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης με την Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση12. 
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ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ, Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. (2003), Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή 
μεταναστευτική πολιτική (σ.σ.14-15). ΙΝΕ/Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 15 μελέτες, στο: 
http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/MELETH_15.pdf (προσπελάστηκε στις 13.07.2016). 
ΖΟΛΩΤΑ, Ι. (2010), Ο ρόλος της γλώσσας στη χώρα υποδοχής στη διαδικασία ένταξης των 
μεταναστών: έρευνα σε μετανάστες στη Πάτρα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Σχολική αποτυχία 
και κοινωνικός αποκλεισμός, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο 
Πατρών (σ.12), στο: 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/MELETH_15.pdf


[25] 

 

Τέλος, η μετανάστευση διακρίνεται σε μόνιμη, προσωρινή ή κυκλική με 

κριτήριο τη διάρκεια διαμονής σε μία χώρα. Με την κυκλική μετανάστευση 

ασχολήθηκαν σπουδαίοι Έλληνες και διεθνείς επιστήμονες, όπως η 

Τριανταφυλλίδου Α., Παπαδόπουλος Α., Vertovec S., Fargues Ph., κλπ. Η 

κυκλική μετανάστευση αποτελεί μια μπρος-πίσω μετακίνηση ατόμων μεταξύ 

δύο χωρών, η οποία μπορεί να είναι προσωρινή, επαναλαμβανόμενη και εν 

τέλει μία σταθερή μετακίνηση με στόχο τον καταμερισμό της εργασίας και μία 

οικονομική εξέλιξη μεταξύ των δύο χωρών. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 

στοιχείο της επανάληψης ως σημείο διάκρισης μεταξύ των δύο τύπων 

μετανάστευσης. Στο ελλαδικό περιβάλλον δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί η 

κυκλική μετανάστευση λόγω των περιορισμένων εργασιακών αναγκών της 

χώρας.13 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ υιοθετεί τα 

δικά του πρότυπα και μέτρα για την ένταξη ενός μετανάστη/πολίτη στη χώρα 

υποδοχής, που επηρεάζονται από αν κάποιος είναι υπήκοος της Ε.Ε. ή μιας 

τρίτης χώρας. 

Οι πολιτικές και οι πρακτικές που ακολουθούνται και εν τέλει υιοθετούνται 

σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ επηρεάζονται από τα γενικότερα συμφέροντα 

και τις πολιτικοοικονομικές στρατηγικές του κάθε κράτους-μέλους. Κάθε χώρα 

υιοθετεί διάφορα μοντέλα για την ένταξη ενός μετανάστη/πολίτη στη χώρα-

δέκτη. 

Κατά βάση στην Ελλάδα ως μετανάστες ορίζονται οι γεννημένοι στο 

εξωτερικό, οι γηγενείς, οι αλλοδαποί και οι πολίτες μέσω πολιτογράφησης, 

                                                                                                                             

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj2m9_
VmtLLAhUFVRoKHR9BDZYQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fnemertes.lis.upatras.gr%2Fjs
pui%2Fbitstream%2F10889%2F3673%2F1%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CF%2580
%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%2
5CE%25BA%25CE%25AE%2520%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1
%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25B1.doc&usg=AFQjCNGaDOpf_HkGpV1FEFhzNts2
0rqROA&bvm=bv.117218890,d.bGs (προσπελάστηκε στις 21.03.2016). 
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Νεοανάλυση Σύμβουλοι ΕΠΕ. (Οκτώβριος 2010), Προσωρινή και κυκλική μετανάστευση: 

Εμπειρίες, Πρακτικές Τρέχουσας Πολιτικής και Μελλοντικές Επιλογές στην Ελλάδα (σ.σ. 10, 

11, 14, 15). Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΝ), στο: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/circular 

migration/11b.greece_national_report_circular_migration_final_version09march2011_el.pdf 

(προσπελάστηκε στις 29.02.2016). 
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που χωρίζονται σε πολιτογραφηφέντες πρώτης και δεύτερης γενιάς και σε 

ομογενείς. Μια βασική διάκριση στην εξέλιξη της μετανάστευσης είναι 

ανάμεσα στους «μετανάστες πρώτης γενιάς» και στους μετανάστες δεύτερης 

γενιάς. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για ένα άτομο που έχει γεννηθεί στο 

εξωτερικό, ήτοι στη χώρα υποδοχής. Στην δεύτερη περίπτωση πρόκειται για 

τον άμεσο απόγονο του «γεννημένου στο εξωτερικό» ή για το άτομο που 

εισέρχεται στη χώρα-δέκτη στην παιδική του ηλικία14. 

Ως μετανάστες θεωρούνται επίσης, οι αλλοδαποί που διαμένουν στην 

Ελλάδα και παραμένουν σ’ αυτήν έως την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση. Αυτή φαίνεται να είναι και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της 

έννοιας του μετανάστη και του αλλοδαπού αντίστοιχα, καθώς ο μετανάστης 

έρχεται στη χώρα υποδοχής με στόχο την  απασχόληση. Με την πάροδο των 

αιώνων ο θεσμός της πολιτογράφησης έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία 

για το δίκαιο της ιθαγένειας. Έτσι, μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια 

οποιοσδήποτε αλλοδαπός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, 

πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και έχει αποφανθεί με θετική 

απόφαση ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών (Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)15. Επομένως, η επιλογή 

ενός πολίτη με πολιτογράφηση εξαρτάται ως ένα βαθμό από την κυβερνητική 

πολιτική και τη βούληση της πολιτείας.  

Σύμφωνα με το προϊσχύσαν άρθρο 10 ΚΕΙ, η πολιτογράφηση του 

αλλοδαπού πατέρα ή της μητέρας αρκούσε για την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας με πολιτογράφηση από τα ανήλικα τέκνα τους. Τα ανήλικα ομογενή 

τέκνα με την ενηλικίωσή τους μπορούσαν να αποβάλουν την αποκτηθείσα 

ελληνική ιθαγένεια, ενώ τα αλλογενή τέκνα μπορούσαν να αποβάλουν την 

ιθαγένεια του πολιτογραφουμένου γονέα τους, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός 

έτους από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Ο έλληνας 
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 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2001), Επίσημοι ορισμοί και κοινωνικές 
πραγματικότητες: ποιοι θεωρούνται μετανάστες; Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ 
(επιμ.) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21

ου
 αιώνα (σ. 26). Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

15
 Άρθρο 1 παρ. 6 και άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄49/2010) ‘’σύγχρονες 

διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμένοντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις’’, 

στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 13.07.2016). 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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νομοθέτης επιπρόσθετα απαιτούσε τα αλλογενή τέκνα να έχουν ταυτόχρονα 

και την ιθαγένεια του γονέα τους κατά την πολιτογράφησή του και να υπάρχει 

το στοιχείο της βούλησης για την αποβολή της ιθαγένειας τους.  

Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 

3838/2010 και συμπληρώθηκε από τον ν. 4251/2014 και ειδικότερα στο 

άρθρο 11 του ν. 3284/2004, που διατηρείται σε ισχύ, ορίζεται: «Τα τέκνα του 

αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνονται Έλληνες, χωρίς 

άλλη διατύπωση, αν κατά την πολιτογράφηση είναι ανήλικα και άγαμα». 

Όμως, δύνανται τα ανήλικα τέκνα πολιτογραφηφέντων να αποβάλουν την 

ελληνική ιθαγένεια μετά από την εκφρασθείσα δήλωση και βούλησή τους στον 

αρμόδιο φορέα μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή τους16. 

Εκτός από τις προαναφερόμενες κατηγορίες υπάρχει και η πολιτογράφηση 

«τιμής ένεκεν», την οποία προσέδιδαν σε όσους φιλέλληνες προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους προς την τότε υπόδουλη Ελλάδα (έτος 1821). Κάθε χώρα 

θέτει τις δικές της προϋποθέσεις για την κτήση της ιθαγένειας μέσω 

πολιτογράφησης. Άλλωστε, η διαδικασία της πολιτογράφησης σε κάθε χώρα 

επηρεάζεται από κοινωνικοοικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς 

παράγοντες17. 

Επίσης, η θέση του σύγχρονου έλληνα νομοθέτη δεν είναι ξεκάθαρη στον 

χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ομογενή. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο 

μετανάστης που θα αποκτήσει την ιδιότητα του ομογενούς ατόμου εξισώνεται 

σε πολλές περιπτώσεις με τον ημεδαπό. Αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση του 
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 Άρθρο 9 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄49/2010) ‘’σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική 
ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμένοντων μεταναστών και 
άλλες ρυθμίσεις’’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/2015) 
‘’τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και τροποποίηση του ν. 
4251/2014’’ για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20011/98/ΕΕ και 2014/36/ΕΕ,  

στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 13.07.2016). 
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Α΄217/2004) ‘’περί κυρώσεως του κώδικα της ελληνικής ιθαγένειας’’, 
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ομογενούς οφείλεται στις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες του κάθε κράτους. 

Πρόκειται για τους έλληνες Πόντιους από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες 

της Γεωργίας, της Αρμενίας, του Καζακστάν και της Ρωσίας, τους 

Βορειοηπειρώτες και τους Κυπρίους, όπως και αυτούς που προέρχονται από 

την Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο18. 

Ευνοϊκή μεταχείριση έχει ο νομοθέτης απέναντι στους παλιννοστούντες 

ομογενείς πρωτίστως από την τέως Σοβιετική Ένωση, αλλά και σε άλλους 

ομογενείς. Αυτοί έχουν το δικαίωμα μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους να 

αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον πληρούν τις οριζόμενες 

προϋποθέσεις στον νόμο, ή να τους χορηγηθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας. 

Έτσι, στο πλαίσιο της ένταξης των παλιννοστούντων ομογενών το ελληνικό 

Κράτος λαμβάνει προνομιακά μέτρα που αφορούν τη στεγαστική τους 

αποκατάσταση, την αγροτική τους αποκατάσταση, την επαγγελματική 

κατάρτιση, την απασχόληση τους στο δημόσιο και στον τομέα της 

εκπαίδευσης19. 

Βαρύνουσα σημασία έχει και η έννοια του πρόσφυγα. Στη Σύμβαση της 

Γενεύης περί νομικής κατάστασης των προσφύγων της 28.07.1951 (που 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.δ. 3989/1959), όπως τροποποιήθηκε με το 

Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης της 31.01.1967 (που κυρώθηκε από την Ελλάδα 

με τον α.ν. 389/1968) ορίζεται ότι:  

«Πρόσφυγας είναι κάθε πρόσωπο (φυσικό), που «εκ δεδικαιολογημένου 

φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή 

πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της Χώρας της οποίας έχει την 

υπηκοότητα και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να 

απολαύη της προστασίας της Χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητά τινα 

και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της Χώρας της 

προηγουμένης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου 
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 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994),Βασικές έννοιες του δικαίου ιθαγένειας.  Στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 46-47). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2001), Επίσημοι ορισμοί και κοινωνικές 
πραγματικότητες: ποιοι θεωρούνται μετανάστες; Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ 
(επιμ.) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα του 21

ου
 αιώνα (σ. 27). Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

19
 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Ομογενείς. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί Νόμοι 

Δικαίου Καταστάσεις Αλλοδαπών (σ.σ. 390-397). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
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τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψει εις ταύτην» (άρθρο 1 παρ. Α εδ. 2 Συμβ. 

Γενεύης).  

Ο χαρακτηρισμός κάποιου ανθρώπου ως πρόσφυγα δίδεται από το Κράτος 

στο οποίο εισέρχεται ο πρόσφυγας και αιτείται την παροχή ασύλου20. 

Άσυλο δύναται να δοθεί σε πολίτη τρίτης χώρας μετά από αίτημα του για 

διεθνή προστασία στην αρμόδια υπηρεσία, ο οποίος εισέρχεται στη χώρα 

υποδοχής χωρίς να τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις. Στον ενδιαφερόμενο 

χορηγείται ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο, εφόσον βέβαια, δεν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος από το αρμόδιο γραφείο 

εντός των οριζόμενων προθεσμιών. Ενώ, στην περίπτωση, που εκδοθεί 

απορριπτική απόφαση, παραπέμπονται στην αρμόδια αρχή για την υπαγωγή 

τους στη διαδικασία απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής21.  

Ο έλληνας νομοθέτης στην προσπάθειά του να εναρμονίσει τη Συνθήκη 

στην εσωτερική του νομοθεσία, στα πλαίσια της ανακατανομής των 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, θέσπισε 

κάποιους περιορισμούς σχετικά με την παραμονή, την απομάκρυνση και τον 

επαναπατρισμό υπηκόων τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα, ο Δετσαρίδης 

παραθέτει τους κάτωθι ορισμούς: απέλαση είναι η πράξη που εκδίδεται από 

τα αρμόδια όργανα του κράτους στον αλλοδαπό που δεν πληροί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος και του επιβάλλεται να αποχωρήσει 

εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την Ελλάδα. 

                                            
20

 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Οι Πρόσφυγες. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ.σ. 
132,133,136). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Πολιτικοί 
πρόσφυγες-Ανιθαγενείς. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί Νόμοι Δικαίου Καταστάσεις 
Αλλοδαπών (σ. 615). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

21
Άρθρο 11 του ν. 3907/2011(ΦΕΚ Α΄7/2011) Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής. προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/115/ΕΚ, ‘’σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών’’ και λοιπές διατάξεις, 
όπως καταργήθηκε από το άρθρο 81 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51/2016) ‘’οργάνωση και 
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)», (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την 
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις’’. Άρθρο 34 (άρθρα 2 και 4 της 
Οδηγίας) και άρθρο 60 παρ. 3 (άρθρο 43 της Οδηγίας) του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51/2016). 



[30] 

 

Η απέλαση διακρίνεται: στη δικαστική απέλαση, που διατάσσεται από το 

αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον επιβληθεί στον αλλοδαπό η ποινή της φυλάκισης 

ή της κάθειρξης. Και στη διοικητική απέλαση, που αφορά την εκτέλεση της 

διοικητικής πράξης της απέλασης από το αρμόδιο όργανο, μετά την έκτιση της 

ποινής ή της επιβολής κάποιου άλλου μέτρου από τον νόμο22. 

Η απέλαση διαφοροποιείται από την έκδοση, καθώς η έκδοση προβλέπεται 

όταν πρόκειται για ένα πρόσωπο αλλοδαπό ή έναν πολίτη του κράτους που 

ζητά την έκδοση του, με σκοπό να δικαστεί από τα δικαστήρια του κράτους 

αυτού, χάρη στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης23. 

Κατά τον προγενέστερο ν. 1975/1991 θεσπιζόταν το μέτρο της 

επαναπροώθησης των παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, που 

προσπαθούσαν να εισέλθουν στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και οι 

οποίοι, είτε μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη χώρα εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών, είτε εξαναγκάζονταν σε άμεση αναχώρηση. 

Μεταγενέστερα με τον ν. 3907/2011 (ΦΕΚ- 7Α΄/2011) προσαρμόστηκε η 

εθνική νομοθεσία στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών». Έτσι, ως νέα μορφή απομάκρυνσης 

πολίτη τρίτης χώρας υιοθετείται ο όρος επιστροφή, που διενεργείται, είτε με 

την οικειοθελή αποχώρηση του από τη χώρα-δέκτη, είτε αναγκαστικά24. 

Από τα παραπάνω παρατηρεί κανείς ότι στη βάση της διάκρισης μεταξύ 

αλλοδαπού και ημεδαπού βρίσκεται η ιθαγένεια. Η ως άνω διάκριση είναι πιο 

διαδεδομένη στη στατιστική απεικόνιση του νέου μεταναστευτικού ρεύματος. 

Διάφορες μορφές μεταναστευτικής πολιτικής συμβάλλουν στις 

κατηγοριοποιήσεις των ατόμων, όπως είναι: η είσοδος αυτών στην χώρα 
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ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, Χ. (2011), Η διοικητική απέλαση. Στο Χ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η έννομη 
προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση και το ένδικο βοήθημα των 
αντιρρήσεων κατά της κράτησης (σ.σ. 69, 74-75). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

23
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, Χ. (2011), Η διοικητική απέλαση. Στο Χ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η έννομη 

προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση και το ένδικο βοήθημα των 
αντιρρήσεων κατά της κράτησης (σ.σ. 77-78). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

24
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, Χ. (2011), Η διοικητική απέλαση. Στο Χ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η έννομη 

προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση και το ένδικο βοήθημα των 
αντιρρήσεων κατά της κράτησης (σ.σ. 80, 83-84). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρο 1 
παρ. 1 στοιχ. (νγ) του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 
κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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υποδοχής, η διαμονή τους και η εργασία σ’ αυτήν, η απέλαση, ο κατάλογος 

ανεπιθύμητων, η κοινωνική προστασία και η υποδοχή ανηλίκων. Παρακάτω 

θα μελετήσουμε ορισμένες από τις εν λόγω μορφές. 

1.1.3 Μορφές μεταναστευτικής πολιτικής 

α. Είσοδος αλλοδαπών 

Κατά τις αναφορές του Βρέλλη, στο επιστημονικό του έργο, Δίκαιο 

Αλλοδαπών, ο ημεδαπός κατά κανόνα μπορεί να εισέλθει στην Ελλάδα και να 

εξέλθει από αυτήν ελεύθερα. Ενώ, ο αλλοδαπός για να εισέλθει στη χώρα θα 

πρέπει να κατέχει κανονικό θεωρημένο διαβατήριο σε ισχύ ή να φέρει 

οποιοδήποτε άλλο έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως αναγνωρίζεται από τις 

διεθνείς συμβάσεις και την κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, θα πρέπει να 

φέρει θεώρηση εισόδου (visa), εφόσον αυτό απαιτείται από το ενωσιακό 

κεκτημένο και τις εθνικές ρυθμίσεις25. Το κράτος επιβάλλεται κατά την είσοδο 

του ξένου υπηκόου στη χώρα υποδοχής, να εξετάζει, αν υφίστανται λόγοι 

δημοσίας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, που αντιβαίνουν στη χορήγηση 

της άδειας διαμονής. 

Επιπλέον, ο αλλοδαπός που εισέρχεται στον ελλαδικό χώρο υποβάλλεται 

στον αναγκαίο έλεγχο από τις αρμόδιες αστυνομικές, τελωνειακές ή λιμενικές 

αρχές. Όμως ο νόμος θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τους ομογενείς, τους 

αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Είναι αυτονόητο, ότι κάθε κανόνας 

υπόκειται και σε εξαιρέσεις.  

Ο έλληνας νομοθέτης, για την προστασία των ξένων πολιτών που 

διέρχονται από χώρους αεροδρομίων ή λιμανιών της χώρας, θέσπισε μια 

σειρά από νομοθετικές διατάξεις. Έτσι, όρισε την ως άνω περιοχή ως ζώνη 

διέλευσης και επέτρεψε σε όσους παραμένουν σε χώρους αεροδρομίων ή 

λιμανιών με σκοπό να ταξιδέψουν από μια τρίτη χώρα, ευρωπαϊκή ή μη, σε 

μια άλλη, μέσω της Ελλάδας, να μην υπόκεινται σε έλεγχο θεώρησης των 

διαβατηρίων τους, όπως ορίζεται στον Κοινοτικό Κώδικα Θεωρήσεων. 

Ωστόσο υποχρεούνται όσοι είναι υπήκοοι συγκεκριμένων τρίτων χωρών, οι 
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Άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 
κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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απάτριδες και οι πρόσφυγες να είναι εφοδιασμένοι με την απαιτούμενη βίζα 

(visa) για να διέλθουν από την ειδική ζώνη διέλευσης26. Κάθε κράτος έχει το 

δικαίωμα να ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των ξένων προσώπων. Όμως τα 

κράτη που έχουν υπογράψει και επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιορίζονται κατά την άσκηση των κυριαρχικών 

τους δικαιωμάτων.  

β. Διαμονή αλλοδαπών 

Οι μετανάστες διακρίνονται σε αυτούς που έχουν δικαίωμα προσωρινής 

διαμονής και στους υπαγόμενους στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. 

1. Προσωρινή διαμονή 

Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να εισέλθει στην Ελλάδα και 

να παραμείνει «προσωρινά» σ’ αυτήν, εφόσον πληροί τους όρους και τηρεί τη 

διαδικασία που θέτει ο νόμος. Δηλαδή, κάθε αλλοδαπός όφειλε, πριν από τη 

λήξη της θεώρησης εισόδου του (visa), να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια 

αρχή του τόπου διαμονής του αιτούντος για τη χορήγηση αρχικής άδειας 

διαμονής. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή 

διαμονής του υπηκόου εξέταζε την αίτηση και χορηγούσε την άδεια διαμονής 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας27. Σήμερα, ο νομοθέτης 

προσπαθώντας να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία στα κοινοτικά θεσμικά 

πλαίσια, θέσπισε τις αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με την είσοδο, τη διαμονή 

και την εργασία νόμιμα στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών ή της Ένωσης28.  

Οι μετανάστες συνήθως προσωρινής διαμονής ζητάνε από την αρμόδια 

αρχή άδεια παραμονής στη xώρα βραχείας διάρκειας για συγκεκριμένο 
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ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Είσοδος αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών 
(σ.σ. 38, 40). Νομική Βιβλιοθήκη. ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Παράρτημα νομοθεσίας Ν. 2910/2001 
(ΦΕΚ Α΄91/2991). Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 164). Νομική Βιβλιοθήκη. 
Άρθρο 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης 
και λοιπές διατάξεις’’. 
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ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Είσοδος αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών 

(σ.σ. 45, 46). Νομική Βιβλιοθήκη. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Οι νόμοι περί αλλοδαπών 
και συναφή νομοθετήματα.  Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί Νόμοι Δικαίου Καταστάσεις 
Αλλοδαπών (σ. σ. 14-16). Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρα 11, 12 και 13 του 
ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) ‘’είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια’’. 
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Άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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σκοπό. Ο μετανάστης βραχείας διάρκειας διακρίνεται από τον μετανάστη 

μακρότερης διάρκειας από τον χρόνο και τον σκοπό παραμονής του στη 

χώρα. Για να χορηγηθεί σε μετανάστη άδεια παραμονής στην Ελλάδα 

μακρότερης διάρκειας οφείλει να έχει εφοδιαστεί με ειδική άδεια και να 

αποδείξει στο αρμόδιο όργανο ότι εργάζεται, σπουδάζει, συντηρείται από 

δικούς του/της πόρους, έχει ασφαλιστική κάλυψη, γνωρίζει την ελληνική 

ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και έχει αποκτήσει επάρκεια στην ελληνική 

γλώσσα29.  

Στα ανήλικα μέλη των οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών χορηγείται 

άδεια διαμονής εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:  

Οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στη χώρα. 

Υποβάλλεται αίτηση από τον γονέα, που ασκεί την επιμέλεια των τέκνων, 

είτε εντός διετίας από τη γέννησή τους, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο, 

είτε πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου των ανηλίκων μελών οικογενειών 

πολιτών τρίτων χωρών. 

Δίδεται αρχική άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας με ημερομηνία 

λήξεως αυτήν της διαμονής του συντηρούντος γονέα. 

Τα ανήλικα παιδιά δύνανται να αποκτήσουν άδεια διαμονής μακράς 

διάρκειας εφόσον τόσο οι γονείς τους όσο και αυτοί εξακολουθούν να 

παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχει αποκτήσει ο συντηρών γονέας την 

ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος και εξακολουθεί να διατηρεί την 

οικογενειακή σχέση με τα τέκνα του. 

Χορηγείται στα συντηρούμενα μέλη της οικογένειας και αυτοτελής άδεια 

διαμονής υπό τους όρους και τις διαδικασίες, που προβλέπει ο εκάστοτε 

νόμος30. 
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 ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντες. Στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί Νόμοι Δικαίου Καταστάσεις Αλλοδαπών (σ.σ. 56-57). Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρο 67 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) ‘’είσοδος, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια’’. 

30
 ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας και μεταναστευτικής πολιτικής. Στο 

Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ. σ. 335-337 ). Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρα 39 
και 41 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008) ‘’αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών’’. Άρθρα 70, 72 παρ. 1, 73 
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2. Διαμονή επί μακρόν διαμένοντος 

Είκοσι τρία χρόνια μετά τον ν. 1975/1991 το ελληνικό νομικό καθεστώς 

προσαρμόζεται στην Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου του 2011, που τροποποίησε την Οδηγία 

2003/109/ΕΕ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το νομικό 

καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, 

συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας31. Με τον ν. 

4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) διευρύνονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για την απόκτηση διαμονής επί μακρόν διαμένοντες. Οι 

υπήκοοι στους οποίους χορηγείται επί μακρόν χρονικό διάστημα νόμιμη άδεια 

παραμονής32 προχωρούν θετικά για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 

Επίσης, αυτή η κατηγορία πολιτών δύναται να ζητήσει την είσοδο και την 

εγκατάσταση στη χώρα των μελών της οικογένειάς του33. Βέβαια, θα πρέπει 

να παραμένει εντός της ελληνικής επικράτειας για χρονική περίοδο 

τουλάχιστον πέντε ετών με δυνατότητα απουσίας του από τη χώρα υποδοχής 

συνολικά έως δέκα μήνες34.  

γ. Ενιαία άδεια διαμονής για εργασία  

Ο έλληνας νομοθέτης ήδη στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο του 

καταργηθέντος ν. 3386/2005 είχε ενοποιήσει την άδεια διαμονής και την άδεια 

                                                                                                                             
και 76 του ν. 4251/2014(ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και 
λοιπές διατάξεις’’, 

στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php (προσπελάστηκε 
στις 23.07.2016). 

31
 Άρθρο 88 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής 

ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, 

στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 23.07.2016). 

32
 Άρθρο 89 και 90 του ν. 4251/2014(ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. Εφόσον εκδοθεί θετική απόφαση, χορηγείται στον 
πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής ενιαίου τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1030/2002 του Συμβουλίου της 13

ης
 Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 157/15.06.2002) για την καθιέρωση 

αδειών ενιαίου τύπου σε πολίτες τρίτων χωρών. 

33
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Η διαμονή των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 

Αλλοδαπών (σ. 46-48). Νομική Βιβλιοθήκη.  

34
Άρθρο 89 παρ. 1 και 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, 

στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 23.07.2016). 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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εργασίας σε μια πράξη. Ακολούθως, ρύθμισε το ζήτημα της εργασιακής 

απασχόλησης προβαίνοντας στις ακόλουθες διακρίσεις: 

1.Εποχιακή απασχόληση 

Η εποχιακή απασχόληση είναι η κάθε μορφής εργασία στη χώρα υποδοχής 

της οποίας η διάρκεια είναι περιορισμένη ή περιοδική καθώς σχετίζεται με 

ορισμένη εποχή του χρόνου. Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να διατηρεί τον 

κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα35. Οι υπήκοοι που έρχονται στην 

Ελλάδα για να εργαστούν εποχιακά έχουν συνήθως άδεια παραμονής 

περιορισμένης διάρκειας. Κυρίως, οι Βούλγαροι υπήκοοι απασχολούνταν σε 

αγροτικές εργασίες, σε οικοδομές ή σε τουριστικές επιχειρήσεις. Παρατηρείται 

ότι, ο αριθμός των εργαζομένων γυναικών στο χώρο της γεωργίας, με την 

πάροδο των χρόνων μειώνεται αισθητά, ενώ αντίστροφα αυξάνεται η 

απασχόλησή τους ως οικιακές βοηθούς, καθαρίστριες οικιών ή ξενοδοχείων ή 

συνεργείων καθαρισμού δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, φροντιστές 

ηλικιωμένων ή παιδιών36. 

Ο νομοθέτης για να διαφυλάξει την ελληνική αγορά εργασίας έθεσε όρια 

στην εποχιακή μετακίνηση στον χώρο εργασίας. Κατά τις προγενέστερες 

νομοθετικές διατάξεις, κάθε μετανάστης που εισερχόταν νόμιμα στη χώρα είχε 

δικαίωμα να παραμείνει χωρίς ειδική άδεια έως έξι μήνες και άλλους τρεις 

μήνες και επιπλέον έως τριάντα ημέρες, με άδεια παραμονής βραχείας 

διάρκειας37. Με τον ν. 4332/2015 (ΦΕΚ- 76 Α΄/2015), όπως τροποποίησε τον 

                                            
35

 Άρθρο 1 παρ. 1 (στοιχ.) κε΄ του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας 
μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’ σε συνδυασμό με άρθρο 7 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76/2015) ‘’τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και 
τροποποίηση του ν. 4251/2014‘’ προσαρμόζεται το ελληνικό νομικό πλαίσιο στις Οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι, την Οδηγία 2011/98/ΕΕ της 13

ης
 

Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης και τη 
χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών (EEL.343 της 
23.12.2011) και την Οδηγία 2014/36/ΕΕ της 26

ης
 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σύνολο 

των δικαιωμάτων αλλοδαπών απασχολούμενων που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (EEL.94 
της 28.3.2014).  

36
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2001), Οι Βούλγαροι στην Ελλάδα: Φάσεις 

και Τάσεις. Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ (επιμ.) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα 
του 21

ου
 αιώνα (σ. 273). Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

37
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Η διαμονή των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 

Αλλοδαπών (σ.σ. 45, 48). Νομική Βιβλιοθήκη. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α. (2005), Η ελληνική 
μεταναστευτική πολιτική: βασικά ζητήματα και προτάσεις, Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ελληνική 
Μεταναστευτική Πολιτική: προβλήματα και κατευθύνσεις (σ. 57). Ελληνικό Ίδρυμα 
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ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) συμπληρώθηκε με ευνοϊκές διατάξεις το 

καθεστώς παραμονής για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα, υπό την επιφύλαξη 

ειδικότερων διατάξεων, που προκύπτουν από  διμερείς συμφωνίες μεταξύ 

των δύο συμβαλλόμενων μερών38. Έτσι, οι Βούλγαροι υπήκοοι έχουν το 

δικαίωμα να εργαστούν προσωρινά για χρονικό διάστημα τριών έως έξι 

μηνών39. Για να εισέλθει στη χώρα υποδοχής ένας υπήκοος τρίτης χώρας 

πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: να υποβληθεί αίτηση από τον 

εργοδότη του στην αρμόδια υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή διαμονής 

του, να υπάρχει θέση εργασίας για κάλυψη, να έχει συναφθεί σύμβαση 

εργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών θεωρημένη από την 

αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας αντίστοιχα και των δύο χωρών, κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής και υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα του παρέχει 

στέγαση40. 

Επιπρόσθετα, ο νόμος, για να ελέγξει την αυξανόμενη εισροή προσώπων, 

υποχρέωνε τους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν τη χώρα υποδοχής μετά τη 

                                                                                                                             
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), στο: 
http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf (προσπελάστηκε στις 13.05.2015). 

38
Άρθρο 7 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/2015) ‘’τροποποίηση διατάξεων του κώδικα 

ελληνικής ιθαγένειας και τροποποίηση του ν. 4251/2014 ‘’προσαρμόζεται το ελληνικό νομικό 
πλαίσιο στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι, την Οδηγία 
2011/98/ΕΕ της 13

ης
 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία για την 

υποβολή αίτησης και τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας σε υπηκόους τρίτων 
χωρών (EEL.343 της 23.12.2011) και την Οδηγία 2014/36/ΕΕ της 26

ης
 Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με το σύνολο των δικαιωμάτων αλλοδαπών απασχολούμενων που διαμένουν νόμιμα 
στην Ελλάδα (EEL.94 της 28.3.2014).  

39
Άρθρο 2 του ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/ 1996) ‘’κύρωσης συμφωνίας εποχιακής 

απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και των παραρτημάτων αυτής’’. 

40
 ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Άδεια διαμονής για εργασία. Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ. 41). 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρα 1, 2 και 9 του ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/ 
1996) ‘’κύρωσης συμφωνίας  εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της 
κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας, καθώς και των παραρτημάτων αυτής’’. Βλέπε και άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 
4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76

 
/2015) ‘’τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και 

τροποποίηση του ν. 4251/2014‘’ προσαρμόζεται το ελληνικό νομικό πλαίσιο στις Οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι, την Οδηγία 2011/98/ΕΕ της 13

ης
 

Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης και τη 
χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών (EEL.343 της 
23.12.2011) και την Οδηγία 2014/36/ΕΕ της 26

ης
 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σύνολο 

των δικαιωμάτων αλλοδαπών απασχολούμενων που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (EEL.94 
της 28.3.2014). 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf
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λήξη ισχύος της επιτρεπόμενης άδειας παραμονής τους σ’ αυτήν41. Την 

περίοδο 1997-2005 παρατηρήθηκε μια αύξηση των παράτυπα 

απασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών.  

Συνήθως, η εποχιακή μετακίνηση ρυθμίζεται μέσω διμερών ή πολυμερών 

συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρών. Η Ελλάδα έχει συνάψει 

Διμερείς Συμβάσεις στον τομέα της εποχιακής εργασίας με γειτονικές 

βαλκανικές χώρες. 

2. Σχέση εξαρτημένης εργασίας 

Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας ρυθμίζεται στο εργατικό δίκαιο, στον 

ΑΚ και σε ειδικότερες διατάξεις. Θα μπορούσε να οριστεί, ως εξαρτημένη 

εργασία, η παροχή εργασίας συγκεκριμένου είδους και φύσεως για ορισμένο 

ή αόριστο χρόνο από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη και η υποχρέωση 

του εργοδότη να του καταβάλει το συμφωνημένο μισθό.42 Για εισέλθει στην 

Ελλάδα πολίτης τρίτης χώρας για να απασχοληθεί πρέπει να μην υφίστανται 

αρκετοί διαθέσιμοι εργάτες ημεδαποί ή υπήκοοι της ΕΕ. Οι υπήκοοι αυτού του 

τύπου για να εργαστούν πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον εργοδότη στην 

αρμόδια αρχή, να λάβει ο πολίτης τρίτης χώρας έγκριση εισόδου από την 

αρμόδια αρχή, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας (άδεια διαμονής ενιαίου 

τύπου) ή εθνική θεώρηση (visa) εισόδου για εργασία. Για να γίνει δεκτή η 

αίτηση του εργοδότη πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αντί της 

υποχρέωσης καταβολής εγγυητικής επιστολής. Καθώς επίσης, στον εργοδότη 

τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια43. 

Αν κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας του 

θέλει να συνεχίσει να παραμένει στη xώρα για να εργαστεί, οφείλει να ζητήσει 

                                            
41

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α. (2005), Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική: βασικά ζητήματα 
και προτάσεις, Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική: προβλήματα και 
κατευθύνσεις (σ. 57). Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), 
στο: http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf (προσπελάστηκε στις 13.05.2015). 
Άρθρο 10 του ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/ 1996) ‘’κύρωσης συμφωνίας εποχιακής 
απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και των παραρτημάτων αυτής’’. 

42
ΦΙΛΙΟΥ, Π. (1990), Σύμβαση Εργασίας: γενικά, ουσιώδη στοιχεία, Στο Π. ΦΙΛΙΟΥ 

Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Α΄ τόμος (σ. 267). Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Άρθρο 648 ΑΚ. 

43
Άρθρο 12 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής 

ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 

http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/TRIAND.pdf
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βεβαίωση δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας παραμονής του από τον 

αρμόδιο φορέα ασφάλισής του. Στη βεβαίωση θα αναγράφονται τα 

ημερομίσθια και η διάρκεια της ασφάλισής του και οι τυχόν ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις. Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σωρευτικά απαιτούνται οι 

παρακάτω προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας διαμονής: η ύπαρξη 

του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης, βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ από 

τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και εκπλήρωση των φορολογικών του 

υποχρεώσεων. Εφόσον από τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει προκύπτει, 

ότι πληροί τους απαιτούμενους προαναφερόμενους όρους, παρέχεται 

βεβαίωση τύπου Α από την αρμόδια υπηρεσία μέχρι να ανανεωθεί η άδεια 

διαμονής του για εξαρτημένη εργασία44.  

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, 

ναυτικούς, για εξειδικευμένο προσωπικό εργαζόμενο σε βιομηχανίες ή 

μεταλλεία και σε άλλους επενδυτικούς τομείς, τους αθλητές, τους προπονητές 

ομάδων, ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ, διευθυντές ξένων αεροποριών εταιριών, 

μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών κλπ 

45. 

3. Άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων 

Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

έρχονται στην Ελλάδα για να απασχοληθούν για δικό τους λογαριασμό, 

κυρίως στον εμπορικό, τουριστικό, επιχειρηματικό και επαγγελματικό κλάδο 

χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από κάποιον εργοδότη. Εφόσον τηρούν τους 

προβλεπόμενους όρους και τις διαδικασίες που τάσσει ο νόμος, αποκτούν 

άδεια διαμονής δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης για το ίδιο χρονικό 

διάστημα αντίστοιχα. Και σ’ αυτού του τύπου πολιτών ισχύουν οι ίδιες 

προϋποθέσεις, που προαναφέρθηκαν, για την άσκηση οποιασδήποτε 

εργασιακής απασχόλησης. Οι ασκούντες επιστημονικά και ελευθέρια 

επαγγέλματα θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής στην οποία να 

αναγράφεται ο ειδικός σκοπός. Εξαιρούνται όσοι έχουν λάβει άδεια αόριστης 
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Άρθρο 9 και 15 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 
κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Η εργασία του αλλοδαπού. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 

Αλλοδαπών (σ. 64). Νομική Βιβλιοθήκη. 
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διάρκειας. Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν άδεια διαμονής για άσκηση 

αυτόνομης ή εξαρτημένης απασχόλησης σε οποιαδήποτε επιχειρηματική 

δραστηριότητα οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση έναρξης, μεταβολής και 

παύσης εργασιών στην αρμόδια υπηρεσία, να τηρούν φορολογικά βιβλία και 

στοιχεία και να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος46.  

Με τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’ προβλέπεται ειδική ρύθμιση σχετικά 

με την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα για επενδυτική 

δραστηριότητα λόγω της αυξημένης οικονομικής ύφεσης στη χώρα. Η 

θέσπιση αυτής της ρύθμισης αποσκοπεί στην εθνική και στην οικονομική 

ανάκαμψη αντίστοιχα. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού χορηγείται 

αρχικά πενταετής άδεια διαμονής, που δύναται να ανανεώνεται για ισόποσο 

χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ο νομοθέτης 

προβαίνει σε αύξηση της διάρκειας διαμονής στην Ελλάδα ξένων επενδυτών 

τρίτων χωρών, σε δέκα έτη, προκειμένου να υλοποιηθεί μια στρατηγική 

επένδυση47.  

Ωστόσο, μετά το 2001 εμφανίζεται μια αυξητική τάση εισόδου, διαμονής και 

εργασίας στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών σε οποιαδήποτε επαγγελματική 

δραστηριότητα, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την είσοδο 

πολιτών από τη Βουλγαρία σε χώρες της ζώνης (Schengen) χωρίς θεώρηση 

και παραμονής τους σ’ αυτές έως τρεις μήνες. Η Ελλάδα κύρωσε αυτή τη 

συμφωνία με τους ν. 2910/2001 και ν. 3386/2005, ο οποίος καταργήθηκε με 

τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014)48.   

Μέχρι την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ οι περισσότεροι υπήκοοι 

απασχολούνταν σε επιχειρήσεις. Μετά το 2007 αυξάνεται το ποσοστό των 
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ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Η φορολογική αντιμετώπιση του αλλοδαπού. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ 
(επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 75). Νομική Βιβλιοθήκη. ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Άδεια διαμονής 
για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και για επενδυτικούς σκοπούς. Στο Ν. 
ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ. 89). Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

47
Άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής 

ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 21 του ν. 4332/2015 
(ΦΕΚ Α΄76/2015). 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2001), Οι Βούλγαροι στην Ελλάδα: Φάσεις 

και Τάσεις. Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ (επιμ.) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα 
του 21

ου
 αιώνα (σ. 280 υποσ. 22). Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
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αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό ή απασχολούμενων σε είδη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρατηρείται λοιπόν από τα στοιχεία της 

ΕΕΔ (2001, 2005, 2008) και του Εμπορικού Επιμελητηρίου (2007), ότι ο 

αριθμός των αυτοαπασχολούμενων γυναικών αυξάνεται σταδιακά και είναι 

υψηλότερος σε σχέση με τον αριθμό των αυτοαπασχολούμενων ανδρών, ενώ 

η διαφορά μεταξύ τους παρουσιάζει μια ελαφρά μείωση κατά το έτος 2005-

200849. 

δ. Άδειες διαμονής στον τομέα της εκπαίδευσης 

Ο νόμος από το 1991 όρισε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την 

είσοδο και την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Μετέπειτα με τον ν. 4251/2014 εναρμονίζεται η ελληνική 

νομοθεσία με την Οδηγία 2004/114/ΕΚ ‘’για την είσοδο πολιτών τρίτων 

χωρών με σκοπό τις σπουδές, την εθελοντική υπηρεσία και άλλες 

διατάξεις’’50. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε 

υπήκοο τρίτης χώρας είναι να έχει λάβει την ειδική θεώρηση εισόδου (βίζα) για 

τους κάτωθι σκοπούς: 

 Χορήγηση άδειας παραμονής για λόγους σπουδών. 

 Συμμετοχή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές. 

 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. 

 Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών και συνεργασίας ή 

υποτροφιών. 

 Χορήγηση άδειας διαμονής σε λειτουργούς γνωστών θρησκειών. 

 Χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής για 

φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους. 

 Χορήγηση άδειας παραμονής στην περιοχή του Αγίου Όρους για 

σπουδή ή γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2001), Οι Βούλγαροι στην Ελλάδα: Φάσεις 
και Τάσεις. Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ (επιμ.) Η Μετανάστευση στην Ελλάδα 
του 21

ου
 αιώνα (σ. 270). Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
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Άρθρο 31 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής 

ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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 Χορήγηση άδειας για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα51. 

Στους πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα και λαμβάνουν 

ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών, σε οποιοδήποτε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα ή για μεταπτυχιακά προγράμματα ή για επαγγελματική 

κατάρτιση, χορηγείτε άδεια διαμονής αρχικά για ένα έτος. Ωστόσο, η ισχύ της 

άδειας διαμονής εξαρτάται από τη διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού 

προγράμματος και τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης, προσαυξημένο κατά 

το ήμισυ. Ο έλληνας νομοθέτης παρέχει στον υπήκοο της τρίτης χώρας ένα 

έτος επιπλέον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας52. Επίσης, λειτουργεί 

περιοριστικά ως προς τη διάρκεια άδειας διαμονής για σπουδές σε 

στρατιωτικές σχολές, σε ειδικά προγράμματα και για φοίτηση στην Αθωνιάδα 

Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους. Ο χρόνος χορήγησης της άδειας 

διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί τα έτη φοίτησης ή τη διάρκεια του 

προγράμματος. Στους αιτούντες πολίτες άδεια διαμονής για απόκτηση 

ιατρικής ειδικότητας και στους λειτουργούς γνωστών θρησκειών στη χώρα 

χορηγείται άδεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσής της ανά διετία53. 

Την περίοδο 1997-2005 η Ελλάδα αποτέλεσε εργασιακό μοχλό έλξης 

αρκετών μεταναστευτικών ομάδων από χώρες κυρίως της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Οι περισσότεροι που έρχονταν για να εργαστούν προσωρινά 

επιδίωκαν μακροπρόθεσμα την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και την 

πρόσβασή τους στο ελληνικό μερίδιο αγοράς. Έτσι, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 53 του ν. 3386/2005 περί του δικαιώματος οικογενειακής 

επανένωσης, το οποίο καταργήθηκε με τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 35 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ- 76 

Α΄/2015), οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν στην Ελλάδα τουλάχιστον 

δύο έτη, προσπαθούσαν να λάβουν έγκριση για την εγκατάσταση πλησίον 
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ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους. Στο 
Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ.σ. 106-120 ). Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
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Άρθρο 34 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής 

ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ειδικούς λόγους. Στο 

Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ.σ. 110, 111, 112, 118 ). Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Η διαμονή των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών 
(σ.σ. 51-52). Νομική Βιβλιοθήκη. Άρθρα 45, 46, 47 και 48 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) 
‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’. 
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τους, των οικογενειών τους. Συνήθως, η άδεια παραμονής που παρέχεται στα 

μέλη της οικογένειάς τους είναι ισόχρονης διάρκειας με αυτήν του 

συνοικούντος54. Στο άρθρο 1 εδάφιο ε του ν. 3386/2005, το οποίο έχει 

καταργηθεί με τον εν λόγω νεότερο νόμο, ορίζεται η έννοια της οικογενειακής 

επανένωσης:  

«Οικογενειακή επανένωση είναι η είσοδος και η διαμονή στη χώρα των μελών 

της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, 

προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι 

οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδό του στη 

χώρα»55.  

Η εγκατάσταση των οικογενειών τους σε διάφορες πόλεις στην ελληνική 

επικράτεια και η κοινωνικοποίησή τους επέδρασε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

πραγματοποιούνται δράσεις για την ένταξη των παιδιών πολιτών τρίτων 

χωρών στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, η εκπαιδευτική πρακτική 

δραστηριοποιείται σε δύο άξονες: Ο πρώτος άξονας αφορά την 

προπαρασκευή των παιδιών για την είσοδο τους στη σχολική τάξη, με τη 

δημιουργία ταχύρρυθμων τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ενώ, 

ο δεύτερος άξονας λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς προσπαθεί να βοηθήσει 

τα παιδιά αυτά, με τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών 

τμημάτων. Η ενσωμάτωση των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον δυσχεραίνεται ακόμα και σήμερα, λόγω των 

αδυναμιών και των κενών που παρουσιάζουν οι εκάστοτε νόμοι (1975/91, 

2910/2001, 3386/2005, 4251/2014 και 4332/2015).  
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ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Προεδρικό Διάταγμα 131/2006 (ΦΕΚ Α΄143/2006) «Εναρμόνιση της 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

2.1 Μεθοδολογία 

Η ιδέα της διατριβής δημιουργήθηκε λόγω του έντονου μεταναστευτικού 

φαινομένου που υφίσταται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθώς 

παρουσιάζεται μια κίνηση από τα γειτονικά βαλκανικά κράτη, χώρες της Ασίας 

και της Αφρικής προς την Ελλάδα και μια κίνηση από την Ελλάδα προς την 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ αντίστοιχα. Η επεξεργασία των δεδομένων ήταν 

συνεχής, από την έρευνα και τη συγκέντρωση στοιχείων από τον Ιανουάριο 

του 2014 μέχρι την παράδοση της διατριβής τον Σεπτέμβριο του 2016. Στην 

εν λόγω διατριβή για τη δημιουργία του υποβάθρου της αξιοποιήθηκαν 

στοιχεία ανάλυσης νομικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. 

Πρόκειται για μια εργασία που αναζητά την αντικειμενικότητα μέσα από την 

ερμηνεία του παρελθόντος σε ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτικό, οικονομικό-

εμπορικό και νομικό πλαίσιο προκειμένου να φωτίσουμε το μέλλον. Για την 

κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας σχεδιάσαμε τη μεθοδολογία που 

ακολουθείται στη διατριβή, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:  

Η ανάλυση του παρακάτω διαγράμματος στοχεύει στην ανάδειξη των 

νομικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων που συνθέτουν τις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών. Μελετάται η πολιτική διαχείριση κυρίως μέσα από το 

ελληνικό νομικό πλαίσιο μέχρι την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ (2007), 

ενώ μετά το 2007 προσαρμόζεται τόσο η ελληνική όσο και η βουλγαρική 

νομοθεσία στη νομοθεσία της Ένωσης. Παρουσιάζεται η αιτιατή διαδοχή των  

γεωγραφικών, των θρησκευτικών, των ιστορικών-πολιτικών και των 

εμπορικών-οικονομικών αιτιών και του αιτιατού, δηλαδή, τη θεμελίωση στενών 
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Διάγραμμα 2.1.: Διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας 
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διμερών επαφών μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, που οδήγησαν στην 

προώθηση και στην ανάπτυξη εμπορικών-οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ 

τους. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι δύο γειτονικές χώρες. Το θρησκευτικό 

στοιχείο μπορεί να ενώνει τους δύο λαούς, αλλά η γεωγραφική τους θέση 

άλλοτε ενέτεινε τις σχέσεις τους και συγκεκριμένα λόγω του Μακεδονικού 

ζητήματος και άλλοτε προσέγγιζε τις δύο χώρες με την υπογραφή διμερών 

συμφωνιών Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας. Η Ελλάδα αποτελούσε το 

δίαυλο για την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Στην ανάλυση των ιστορικών-

πολιτικών δεδομένων εξετάζονται οι ιστορικές εξελίξεις και οι διπλωματικές 

επαφές μεταξύ των δύο χωρών σε τρεις περιόδους: 1912-1990, 1990-2007 

και 2007-2015. Καλύπτεται το διάστημα από τους Βαλκανικούς πολέμους 

μέχρι την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στις χώρες της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης και ιδίως στην περίπτωση της Βουλγαρίας, 

ακολουθούν οι αλληλοεπιδράσεις, κυρίως μέχρι την ένταξη της Βουλγαρίας 

στην ΕΕ και από την προσχώρηση της γειτονικής χώρας μέχρι πρόσφατα.  

Τις ίδιες προαναφερόμενες περιόδους εξετάζονται οι εμπορικές-οικονομικές 

παράμετροι, ήτοι, οι εξαγωγές, εισαγωγές, επενδύσεις και ο τουρισμός, ιδίως 

μεταξύ των δύο πλευρών και παρουσιάζεται η επίδραση τους στην οικονομία 

της κάθε χώρας. Ουσιαστικά διαφαίνεται, κατά πόσο στην πραγματικότητα οι 

εν λόγω αλλαγές επέδρασαν θετικά ή μη στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-

Βουλγαρίας. 

Έπειτα, αναλύονται τα βασικότερα αίτια, που ωθούν τη μετακίνηση από τη 

Βουλγαρία προς την Ελλάδα και αντίστροφα από την Ελλάδα προς τη 

γειτονική χώρα. Πριν το 2007, τα σημαντικότερα αίτια που είχαν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης ήταν: οι πόλεμοι, 

που δημιούργησαν αναδιαμορφώσεις των εθνικών συνόρων, η ζήτηση ξένου 

εργατικού δυναμικού με στόχο την επιβίωση, η ανεργία και η φτώχεια και 

διάφοροι μορφωτικοί παράγοντες. Ενώ, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην 

ΕΕ μεταβάλλονται τα αίτια, όπως είναι η ζήτηση εργατικού δυναμικού με 

στόχο την αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου, η κοινωνική ασφάλιση και η 

συνταξιοδότηση, οι οικονομικές και επενδυτικές προσδοκίες, εκπαιδευτικοί 

λόγοι, αλλαγή πολιτιστικών και κοινωνικών προτύπων και του 

κοινωνικοοικονομικού προφίλ του υπηκόου της Ένωσης. Με αποτέλεσμα να 
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αυξάνεται η ροή της κινητικότητας μεταξύ Βουλγαρίας-Ελλάδας από το 1990-

2009, ενώ από την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ, αυξήθηκε σημαντικά η 

ροή Ελλήνων για επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς προς τη 

Βουλγαρία. Για τη διεύρυνση του μεταναστευτικού φαινομένου, περιγράφουμε 

τους διάφορους τύπους μετακινήσεων, που είναι: η οικονομική, η 

επαγγελματική-επενδυτική μετακίνηση, η εκπαιδευτική-μορφωτική, η 

κοινωνιολογική, ήτοι, για λόγους οικογενειακής επανένωσης και η πολιτική, 

όπως οι πρόσφυγες. 

Όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα εφαρμόζονται μέσα από νομοθετικές 

ρυθμίσεις. Με μια σειρά νόμων, κυρίως, των ν. 1975/91, ν. 2910/2001, 

ν.3386/2005, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και 4375/2016 δρομολογείται η 

μεταναστευτική πολιτική σε κάθε χρονική περίοδο. Το νομικό πλαίσιο 

μεταβάλλεται λόγω της δημιουργίας νέων δεδομένων και αναγκών στο 

πολιτικό-οικονομικό και νομικό πεδίο και της προσαρμογής της ελληνικής 

νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.    

 Η διατριβή βασίστηκε σε δευτερογενείς πηγές. Το δευτερογενές υλικό 

αντλήθηκε μέσα από τη συλλογή δεδομένων από την ελληνική νομοθεσία, 

κυρίως από τη Νόμος-Νομική Βιβλιοθήκη και πλέον από την Intrasoft 

International, μετά από απορρόφησή της, αφενός με μια παράθεση μιας 

σειράς νόμων, νομικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων 

του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εσωτερικών. Και αφετέρου 

χρησιμοποιήθηκαν νομικά έγγραφα, όπως, Διμερείς Συμβάσεις μεταξύ των 

δύο χωρών, Οδηγίες και Κανονισμούς του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Επίσης, η εργασία αυτή βασίστηκε στη συγκέντρωση υλικού 

από επίσημες αρχές, όπως την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Κέντρο 

Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, από επίσημες εκθέσεις του διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, από διάφορους φορείς, όπως, το Επιμελητήριο 

Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηρακλείου, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Τεχνικών Εταιρειών και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Ως άμεση πηγή 

πληροφοριών επιλέχθηκε και το Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο, και 

πληθώρα εκθέσεων του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια. Πάντως, το δευτερογενές υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε, προέρχεται από μια πλούσια βιβλιογραφική αναφορά 
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Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, από τη βιβλιοθήκη Μακεδονίας, τη 

βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τη 

βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας, του Ελληνικού Ιδρύματος 

Ελληνικής και Εξωτερικής Πολιτικής, ελληνικές και ξένες εφημερίδες και 

Εγκυκλοπαιδικό υλικό. Μέσα από τα ως άνω χρήσιμα και πλούσια ευρήματα 

εξετάστηκαν με αντικειμενικότητα οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-

Βουλγαρίας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το σήμερα και η παρούσα 

εργασία εστιάζει στην επίδραση του μεταναστευτικού φαινομένου στις επαφές 

των δύο πλευρών σε πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό και νομικό πεδίο. Για 

να διαφανεί η εικόνα των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, τίθενται 

σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα.  

Έτσι, αναζητά λύσεις, επανεκτιμά τα δεδομένα και παρουσιάζει και 

αξιολογεί τα αποτελέσματα μιας μακράς σειράς αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

δύο γειτνιαζόντων χωρών των Βαλκανίων. 

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα  

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από το θέμα της διατριβής είναι η 

επίδραση της ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-

Βουλγαρίας σε πολιτικό-οικονομικό και μεταναστευτικό πλαίσιο. Με τη 

συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών οριοθετούνται τα βασικά σημεία 

των εσωτερικών και εξωτερικών ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων μεταξύ 

Ελλάδας-Βουλγαρίας με ιδιαίτερη έμφαση, την περίοδο πριν και μετά την 

ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Δίνονται πολύτιμες πληροφορίες για τις 

οικονομικές-εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. Ακολουθεί 

ανάλυση των εμπορικών παραμέτρων με στατιστικούς πίνακες και 

διαγράμματα. Και τέλος, μέσα από μια νομική ανάλυση του μεταναστευτικού, 

μελετάται το ζήτημα των μετακινήσεων μεταξύ των δύο πλευρών από το 

παρελθόν μέχρι το σήμερα. Για να δοθεί μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της 

παρούσας διατριβής και εντοπισμός του προβλήματος είναι σημαντικό να 

τεθούν ορισμένα ερωτήματα: 

 Ποια σοβαρή αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις χώρες της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης και στις βαλκανικές χώρες μετέβαλε την 



[48] 

 

πολιτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας και με 

ποιον τρόπο; 

 Ποιοι ήταν οι παράγοντες που επέδρασαν στην αποσταθεροποίηση και 

αργότερα στη σταθεροποίηση της βουλγαρικής οικονομίας; 

 Πως επέδρασε το μεγάλο αγκάθι του Μακεδονικού στις 

ελληνοβουλγαρικές σχέσεις; 

 Ποιοι λόγοι ώθησαν στην ανάπτυξη στενών δεσμών μεταξύ των δύο 

πλευρών;  Και εν τέλει, οι δεσμοί αυτοί είναι πραγματικοί ή εικονικοί; 

 Τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις που είχε η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην 

ΕΕ για τις δύο χώρες αντίστοιχα 

 Πως επέδρασε η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ τόσο στο εσωτερικό 

της όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον και κυρίως στις πολιτικο-

οικονομικές σχέσεις της με την Ελλάδα; 

 Πως επηρέασε η πολιτική των δύο χωρών στη θέσπιση μιας σειράς 

νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της μεγάλης 

κινητικότητας στην Ελλάδα, ιδίως μετά το 1990; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι, που ωθούν στην ανάγκη για μετακινήσεις υπηκόων 

τρίτων χωρών ή της Ένωσης; 

 Είχε θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για τους Έλληνες πολίτες και την 

αγορά εργασίας, η εισροή οικονομικών υπηκόων στην Ελλάδα; 

 Η ελληνική πολιτική και η πολιτεία ενθαρρύνουν τη διαδικασία 

νομιμοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών και εν τέλει την 

ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία; Και πως ελέγχεται η ροή 

των μετακινήσεων; 

 Ποιες είναι οι επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης και της 

παραοικονομίας στην ελληνική οικονομία; 

 Ποια στροφή παρατηρείται σχετικά με την είσοδο και την εγκατάσταση 

υπηκόων τρίτων χωρών ή της Ένωσης τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα; 

 Ποιες μελλοντικές προοπτικές διαφαίνονται στις μεταξύ τους σχέσεις; 

Στην παρούσα διατριβή θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα 

προαναφερόμενα ερωτήματα με σαφήνεια και πληρότητα.  
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

3.1 Ιστορική εξέλιξη των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων μέχρι την 

κατάρρευση του κομμουνισμού 

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, αποτέλεσαν επί αιώνες το σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών. Είναι 

αξιοσημείωτη η χρονική περίοδος 681, που ιδρύθηκε η Πρώτη Βουλγαρική 

Αυτοκρατορία. Εκείνη την περίοδο είχαν γίνει πολλές προσπάθειες κατάληψης 

της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους. Ακολούθησε η χρυσή εποχή της 

Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας το 863-893. Το 864 βαπτίζεται χριστιανός ο 

Βόρης και μετονομάζεται σε Μιχαήλ και ακολουθεί η εξάπλωση του 

χριστιανισμού από τους μαθητές των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου56.  

Οι δύο Έλληνες Θεσσαλονικείς, φωτιστές των Σλάβων μετάφρασαν τα 

πρώτα εκκλησιαστικά κείμενα της Μοραβίας χρησιμοποιώντας τη γλαγολιτική 

γραφή. Από τις αρχές του 12ου αιώνα η κυριλλική γραφή αντικατέστησε τη 

γλαγολιτική γραφή και χαρακτήρισε τα έργα της πρώιμης βουλγαρικής 

γραμματείας57. Η Βουλγαρική Αυτοκρατορία έγινε και πάλι ισχυρή κατά την 

περίοδο βασιλείας του Ιβάν Ασέν Β΄ (1218-1241). Η επεκτατική πολιτική της 

περιορίστηκε λόγω των τεράστιων εσωτερικών διαμαχών. Η οριστική πτώση 

της επήλθε με την κατάκτηση των βουλγαρικών εδαφών από τους 
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 ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ, Κ. (2003), Ο Φώτιος στη βουλγαρική παράδοση και γραμματεία. Στο Κ. 
ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος: Οι Αγώνες και το έργο τους για την ένταξη των 
Σλάβων στον βυζαντινό πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα (σ.σ. 22,23,161). Αντ. Σταμούλη. 
ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ, Κ. (2012), Η Εκκλησιαστική και η κοσμική θεώρηση του έργου των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στο Κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ (επιμ.) Κύριλλος και Μεθόδιος: Παρακαταθήκες 
Πολιτισμού (σ.σ. 56,58). Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 
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 ΝΙΚΩΡΙΤΗΣ, Κ. (2004), Εισαγωγή. Στο Κ. ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Παλαιοσλαβική και Εκκλησιαστική 

Σλαβονική Γλώσσα και Γραμματική (σ.σ. 16, 17). Αντ. Σταμούλη. 
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Οθωμανούς Τούρκους τα τέλη του 14ου αιώνα. Η Οθωμανική κυριαρχία 

επεκτάθηκε και στον ελλαδικό χώρο με ορόσημο την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης το 145358. 

Πάντως, η Οθωμανική διείσδυση στην ελληνική και βουλγαρική επικράτεια 

αδρανοποίησε την οικονομική ανάπτυξη των δύο κρατών και επηρέασε την 

εθνολογική σύσταση του πληθυσμού τους. Ήδη από τον 17ο αιώνα 

παρουσιάζεται μια μεγάλη κινητική ροή Βούλγαρων σε οθωμανικές περιοχές 

γύρω από τον χώρο της Μακεδονίας. Οι περισσότεροι Βούλγαροι έρχονταν 

για να εργαστούν εποχιακά κυρίως σε αγροτικές εργασίες ή και μόνιμα στους 

Τούρκους μεγαλοφεουδάρχες. Όμως, με την ίδρυση της βουλγαρικής 

Εξαρχίας (εκκλησίας το 1870) και τη δημιουργία επαναστατικών οργανώσεων 

διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ Ελλήνων και Βούλγαρων με 

στόχο την αυτονόμηση της Μακεδονίας. Οι Νεότουρκοι κατά τα τελευταία 

χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους 

προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση με έντονες βιαιότητες κατά των 

χριστιανικών πληθυσμών. Ο σκληρός οθωμανικός εθνικισμός οδήγησε σε 

συμμαχίες των βαλκανικών λαών κατά των Τούρκων59. 

3.1.1 Η Ελλάδα την περίοδο 1912-1990 

Η πολεμική ανάφλεξη στη Βαλκανική χερσόνησο προκάλεσε την αρχή της 

πτώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την ήττα της κατά τον Α΄ 

Βαλκανικό πόλεμο (1912). Η αντιπαράθεση μεταξύ της Βουλγαρίας και των 

δύο άλλων βαλκανικών χωρών (Ελλάδας και Σερβίας) για την αναδιανομή 

των νεοκτηθέντων εδαφών και ιδίως των μακεδονικών εδαφών κατέληξε στον 

Β΄ Βαλκανικό πόλεμο (1913). Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος λήγει με τη 

βουλγαρική ήττα και τη θριαμβευτική επικράτηση της Ελλάδας σε διπλωματικό 

και πολεμικό τομέα. Η Ελλάδα με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου αύξησε 
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σημαντικά την εδαφική της επικράτεια και διπλασίασε τον πληθυσμό της. Η 

κατάσταση στα Βαλκάνια εξακολουθούσε να είναι ευμετάβλητη και έκρυθμη60. 

Η περίοδος του μεσοπολέμου χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη κινητική ροή 

προσφύγων από την Ελλάδα προς την Τουρκία και τη Βουλγαρία και 

αντίστοιχα από την Τουρκία και τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Ταυτόχρονα στον 

διεθνή χώρο, η Κοινωνία των Εθνών (1919) προωθούσε δράσεις σχετικά με 

την αποφυγή πολεμικών συρράξεων, την επιδίωξη φιλειρηνικής πολιτικής 

μεταξύ των κρατών και εν τέλει τον αφοπλισμό των κρατών. Ωστόσο, η 

προσπάθεια των Μεγάλων Δυνάμεων για μόνιμη ειρήνη και αποφυγή ενός 

επερχόμενου πολέμου και αιματοχυσιών δεν ευδοκίμησε. Αυτό συνέβαινε 

διότι οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις χρησιμοποιούσαν τον διεθνή οργανισμό ως 

κέντρο των διπλωματικών τους δραστηριοτήτων για την επίλυση των 

εδαφικών τους διαφορών. Έτσι και η Ελλάδα προσέφυγε στην ΚτΕ για την 

αντιμετώπιση των πληθυσμιακών της μετακινήσεων. Μετά την υπογραφή της 

Συνθήκης της Λωζάνης το 1923 μεταβάλλεται ριζικά η εθνολογική δομή του 

πληθυσμού της Ελλάδας.  

Ακολούθως, η Ελλάδα στις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου 

προσπάθησε να μην εμπλακεί σ’ αυτόν τον πόλεμο διατηρώντας 

ουδετερότητα. Φυσικά οι εκβιαστικές πιέσεις και τα διπλωματικά παιχνίδια της 

Αγγλίας είχαν ως επακόλουθο τη συμμετοχή και της Ελλάδας στον 

αβυσσαλέο πόλεμο. Σ’ αυτό συνέβαλε και η επιθετική πολιτική της Ιταλίας. Η 

Ιταλία προσπαθούσε να δημιουργήσει βαλκανικές συμμαχίες και κυρίως με τη 

Βουλγαρία, ενισχύοντας τις βλέψεις της γειτονικής χώρας. Διαπιστώνεται 

πάντως ότι, μέχρι και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου διαφαίνεται η 

επίμονη προσπάθεια του βουλγαρικού έθνους να επεκτείνει την κυριαρχία του 

στον ελλαδικό χώρο. Η Βουλγαρία κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πολέμων 

προσανατολιζόταν προς την επίτευξη του μεγάλου της οράματος. Το
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μεγαλεπήβολο σχέδιο της για τη δημιουργία της «Μεγάλης Βουλγαρίας» 

ανακόπηκε με την ολοκληρωτική ήττα των δυνάμεων του Άξονα στην 

Ευρώπη.  

 

Χάρτης 3.1.: Η Γερμανική και η Ιταλική ζώνες κατοχής της δυτικής 
Μακεδονίας 

 

    πηγή: Νικολούδης Γ., Οι Έλληνες Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία, Ηρόδοτος, 2002, σ. 64 

Τα εξωτερικά προβλήματα της Ελλάδας έως την τελική έκβαση του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου αμβλύνθηκαν. Ωστόσο, η εσωτερική αστάθεια στη χώρα 

εξώθησε σε εμφύλιους πολέμους. Στη δημιουργία αντίπαλων παρατάξεων 

στόχευαν οι ευρωπαϊκές βρετανικές δυνάμεις, επιδιώκοντας τον απόλυτο 

έλεγχο της Ελλάδας. Ο Ψυχρός Πόλεμος που ξέσπασε την εν λόγω περίοδο 

στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση μίας βαθύτατης οικονομικής 

και πολιτικής κρίσης. Ο Ελλαδικός χώρος διχάστηκε σε δύο στρατόπεδα. Η 

γερμανική εισβολή αποτέλεσε το καταλυτικό στοιχείο με την εισβολή της 

τριπλής κατοχής δημιουργώντας ζώνες κατοχής μεταξύ Γερμανών, Ιταλών και 
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Βουλγάρων. Βλέπε παραπάνω χάρτη 3.1. Η βουλγαρική κυβέρνηση είχε 

στείλει εκπροσώπους της στη δυτική Μακεδονία με στόχο την υποστήριξη της 

από τον «σλαβόφωνο πληθυσμό». Στο εσωτερικό της χώρας δημιουργήθηκε 

ένα έντονο πολιτικό αδιέξοδο. Έτσι, στην εθνική αντίσταση του ΕΛΑΣ 

διείσδυσαν οι κομμουνιστικές ιδέες. Επίσης, οργανώθηκαν δύο αντίπαλες 

οργανώσεις στη Μακεδονία, οι ΠΑΟ και ΕΑΜ αντίστοιχα. Οι πρώτοι 

χαρακτηριζόμενοι ως εθνικόφρονες και οι δεύτεροι ως αντάρτες. Η 

ανομοιογένεια του ελληνικού πληθυσμού ώθησε σε διχασμό και εχθροπραξίες 

ανάμεσα τους61. Οι Μεγάλες Δυνάμεις προσέγγιζαν την κάθε πλευρά 

επιδιώκοντας την ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων. 

Οι σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών δεν ήταν ομαλές τα πρώτα χρόνια 

μετά τον Ψυχρό Πόλεμο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα επιδιώκει και προωθεί την 

καλή συνεργασία μετά την πτώση της δικτατορίας (1974)62. Είναι 

χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός, ότι η συμμετοχή του βουλγαρικού 

κράτους στο πλευρό της Γερμανίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και 

το καλοκαίρι του 1944 και η ανάμειξη του στις εσωτερικές αναταραχές της 

Ελλάδας όξυναν τις διπλωματικές τους σχέσεις63. H Βουλγαρία από την 9η 

Σεπτεμβρίου 1944 δέχεται την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης και αποτελεί 

μία από τις χώρες της Ανατολικού μπλοκ. Ενώ στην Ελλάδα μειώνεται 

σθεναρά η κομμουνιστική εξουσία και ο στρατιωτικός έλεγχος64. 
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3.1.2 Η Βουλγαρία την περίοδο 1946-1990 

Στη Βουλγαρία περί τα τέλη του καλοκαιριού του 1946 ακολούθησε 

ανατροπή της Μοναρχίας με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και την 

αποχώρηση του Συμεών Β΄ ή Συμεών Μπορίσοφ Σαξ Κόμπουργκ Γκότα65. 

Μέχρι και τον Μάρτιο του 1953 ακολουθούνται τα δορυφορικά σταλινικά 

καθεστώτα της ΕΣΣΔ υπό των Δημητρόφ, Κολάροφ και Τσερβένκοφ. Με τη 

ψήφιση του «Συντάγματος Δημητρόφ» επικράτησε ένα νέο σοσιαλιστικό 

σύστημα διακυβέρνησης. Κατά το επίσημο συνέδριο του κόμματος, ο 

Δημητρόφ διακήρυξε: 

«ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού από το 

σοβιετικό δρόμο, ενώ χαρακτηριστικά δήλωσε ότι η φιλία της Σοβιετικής 

Ένωσης είναι τόσο σημαντική για τη Βουλγαρία, όσο ο αέρας και ο ήλιος είναι 

για τον άνθρωπο »66.  

Ακολουθεί μία περίοδος κρατικοποιήσεων των περιουσιών των πολιτών, 

του επιχειρηματικού κλάδου, του βιομηχανικού τομέα, της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και της εκκλησιαστικής αρχής. Οι πολιτικές εξελίξεις στην ΕΣΣΔ μετά 

το θάνατο του Στάλιν (1953) επηρέασαν την οικονομική και πολιτική πορεία 

της Βουλγαρίας. Από το 1963 αρχίζει μία πορεία τρομερής ανάκαμψης της 

βουλγαρικής χώρας, που διήρκησε μέχρι το 198067. 

Η οικονομική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας τη δεκαετία του 1980 έπληξε 

τη Βουλγαρική χώρα. Τη δεκαετία του 1980 η Βουλγαρία διανύει μία εποχή 

δραματικής οικονομικής ύφεσης68. Βέβαια πέρα από τις οικονομικές συνέπειες 

δημιουργήθηκαν πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα. Ο βουλγαρικός λαός 

άρχισε να συνειδητοποιεί τις διαφοροποιήσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ο 

Ζίβκοφ πραγματοποίησε τις τελευταίες του προσπάθειες για την ενίσχυση του 
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βουλγαρικού εθνικισμού. Έτσι χαρακτηριστικά αναγράφεται στο έργο του 

Plamen S. Tzvetkov ότι:  

«Οι βούλγαροι κομμουνιστές έκαναν ότι μπορούσαν για να ενισχύσουν τον 

βουλγαρικό εθνικισμό, υποδαυλίζοντας αντιτουρκικά συναισθήματα, ενώ 

παράλληλα έσπευδαν να αποκηρύξουν τη ρωσοφοβία και τον αντισοβιετικό 

ως προσβολή προς την ιστορία του βουλγαρικού έθνους και των 

συναισθημάτων του…»69.  

Η βουλγαρική κυβέρνηση επέβαλλε καταπιεστικά μέτρα κατά των 

μειονοτήτων φοβούμενη την εξάπλωση της τουρκικής μειονότητας και της 

σλαβικής ενότητας.  

Μπορεί να παρατηρήσει κανείς μελετώντας τις ιστορικές εξελίξεις των 

βαλκανικών χωρών ότι οι θετικές ή αρνητικές πολιτικές εξελίξεις ανάμεσα στις 

χώρες, Ρουμανία, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Ρωσία επηρέαζαν αντίστοιχα 

τις πολιτικές εξελίξεις των ιδίων βαλκανικών χωρών με τη Βουλγαρία. Έτσι 

λοιπόν, η σοβιετική επιρροή στη Βουλγαρία φθάνει μέχρι το 1989. Ενώ, η 

γειτονική Γιουγκοσλαβία εγκατέλειψε το σοβιετικό μοντέλο ήδη από το 1950, 

με την Αλβανία να ακολουθεί το 1961. Η Ρουμανία από τη δεκαετία του 1950 

προσπάθησε να αποδυναμώσει τον σταλινισμό, που εντάθηκε την περίοδο 

Τσαουσέσκου70. Η σοβιετική κομμουνιστική κατάρρευση άρχισε με την πτώση 

του τείχους του Βερολίνου και άνοιξε τον δρόμο προς τις υπόλοιπες 

σοσιαλιστικές χώρες. Οι περισσότερες πρώην κομμουνιστικές χώρες 

στρέφονται πλέον προς τη Δύση επιδιώκοντας τη σύναψη συμμαχιών. Εκείνη 

η περίοδος χαρακτηρίζεται από ένα «πηγαινέλα» ήτοι, μία κίνηση προς τα 

μπρος, στον καπιταλισμό και μία κίνηση προς τα πίσω, στον σοσιαλισμό. Οι 

οικονομικές δυσκολίες της κάθε κοινωνίας στη Βαλκανική χερσόνησο 
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ωθούσαν με την πρώτη ευκαιρία τις πολιτικές αλλαγές στην κάθε χώρα και 

την επιστροφή στα πρώην κομμουνιστικά κόμματα71. 

3.2 Οι επιδράσεις του Μακεδονικού ζητήματος στις σχέσεις των δύο 

βαλκανικών χωρών 

Η Μακεδονία είναι ένας γεωγραφικός χώρος, ο οποίος έχει παρουσιάσει 

έντονες μεταβολές ορίων ανά τη Βαλκανική χερσόνησο. «Μήλον της έριδος» 

αποτέλεσε ο όρος Μακεδονία από τους λαούς των βαλκανικών χωρών λόγω 

των βλέψεων τους προς τη Μακεδονία. Κατά την Οθωμανική κατάληψη ο 

όρος Μακεδονία δεν περιλαμβανόταν στο διοικητικό σχήμα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη72. Μετά τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Μακεδονία διεκδικήθηκε από όλα τα μέλη της 

Βαλκανικής Συμμαχίας (Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία). Είναι αλήθεια ότι, 

ο χώρος της Μακεδονίας αποτέλεσε πρόσφορο πεδίο πολιτικών και 

πολεμικών διενέξεων από τις γειτονικές μας χώρες. Οι δύο Βαλκανικοί 

πόλεμοι και ο επερχόμενος Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος διαμόρφωσαν τα 

σημερινά σύνορα των μακεδονικών εδαφών, της Βαλκανικής χερσονήσου, 

αλλά και της Ευρώπης. 
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Χάρτης 3.2.: Τα τρία Οθωμανικά Βιλαέτια 

 

     πηγή: Νικολούδης Γ., Οι Έλληνες Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία, Ηρόδοτος, 2002, σ. 21 

 Η Μακεδονία μέχρι και την Οθωμανική εποχή ήταν πολυεθνοτική. 

Αποτελούνταν από Ρωμιούς, Μουσουλμάνους, Σλάβους, Αλβανούς, 

Αθίγγανους και Εβραίους73. Αυτή η πληθυσμιακή διαφοροποίηση 

δημιούργησε βλέψεις επεκτατισμού πρωτίστως από τη Βουλγαρία κατά το 19ο 

αιώνα προς την Ελλάδα και τα Σκόπια. Έτσι, οι αλλεπάλληλες μεταβολές των 

συνόρων των Βαλκανίων δημιούργησαν σ’ αυτά τα κράτη μειονότητες74. Οι 

σπουδαιότερες μετακινήσεις πληθυσμών πραγματοποιήθηκαν με τις δύο 

Συνθήκες Νεϊγύ και Λωζάνης. Η κυβερνητική πολιτική στην Ελλάδα επιδίωκε 

τη δημιουργία ενός ομοιογενούς ελληνικού πληθυσμού. Η Ελλάδα στη 

διάρκεια του μεσοπολέμου βρίσκεται αντιμέτωποι με δύο καίρια προβλήματα: 

με ένα εσωτερικό συγκρουσιακό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και με τις 

εξωτερικές ευρωπαϊκές και βαλκανικές πιέσεις.  
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3.2.1 Σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας λόγω του μακεδονικού ζητήματος 

Οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέχρι το 1990. Η Βουλγαρία ήδη από την Οθωμανική 

εποχή, ήτοι, από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα προσπαθούσε να 

διεισδύσει στους χριστιανικούς λαούς των Βαλκανίων και ιδίως στον 

«σλαβόφωνο πληθυσμό» τους. Με την κατάληψη της Ανατολικής Ρωμυλίας το 

1885 από τους Βούλγαρους αρχίζει να κερδίζει η Βουλγαρία έδαφος και 

δύναμη. H βουλγαρική κυβέρνηση παρ’ όλες τις προσπάθειες 

εκβουλγαρισμού του σλαβόφωνου πληθυσμού με την εφαρμογή 

εκπαιδευτικής πολιτικής σ’ αυτούς δεν μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της. 

Έτσι, στράφηκε στην ίδρυση της μετονομαζόμενης Εσωτερικής Μακεδονικής 

Επαναστατικής Οργάνωσης ή Bnatresna Makedonska Revolucionerna 

Organizacija (ΕΜΕΟ ή BMRO) το 1893, με στόχο της, την αυτονόμηση της 

Μακεδονίας. Ακολούθησε η ίδρυση και άλλων οργανώσεων με τον ίδιο στόχο, 

αλλά με διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές75. Η βουλγαρική επεκτατική 

πολιτική περιορίστηκε κατά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο, καθώς η Βουλγαρία 

εκείνη την περίοδο επιζητούσε συμμαχίες με τη Σερβία και την Ελλάδα για την 

αντιμετώπιση της Τουρκίας. 

Οι πολεμικές και διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας-Βουλγαρίας 

οξύνθηκαν μετά τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο. Η βουλγαρική επικράτεια με τη 

Συνθήκη του Βουκουρεστίου (20 Ιουλίου 1913) μειώθηκε αισθητά76. Έτσι, η 

βουλγαρική κυβέρνηση στον μεσοπόλεμο εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της 

Ελλάδας να διαχειριστεί την εσωτερική της κατάσταση προσέγγιζε τον 

«σλαβόφωνο πληθυσμό» της Μακεδονίας. Η περίοδος του εμφυλίου πολέμου 

στην Ελλάδα αφενός δημιούργησε μια τεράστια ζώνη εσωτερικών πολιτικών 

συγκρούσεων και αφετέρου ενίσχυσε τη βουλγαρική προπαγάνδα κυρίως 

στον «σλαβόφωνο πληθυσμό». Ωστόσο είναι αδιαμφισβήτητο, ότι η ελληνική 

κυβέρνηση προσπαθούσε να αναχαιτίσει την εξαρχική πλημμυρίδα και να 
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διατηρήσει το εθνικό φρόνημα του ελληνισμού της Μακεδονίας. Το 

Μακεδονικό ζήτημα παρέμενε ένα ανοικτό ζήτημα μεταξύ των βαλκανικών 

κρατών σε όλη την περίοδο του μεσοπολέμου. 

Τη δεκαετία του ’60 η κυβερνητική βουλγαρική πολιτική απομακρύνεται από 

την κοινή θέση της με τη Γιουγκοσλαβία για τη δημιουργία μιας νοτιοσλαβικής 

ομοσπονδίας αποτελούμενη από το μακεδονικό έθνος συμπεριλαμβανομένης 

και της ελληνικής Μακεδονίας77. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γιουγκοσλαβίας από την  ίδρυση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας (1944)78 

ασκούσε πολιτικές με κεντρικό πυλώνα της, το Μακεδονικό. 

Είναι χαρακτηριστική η άποψη του Λαζάρ Κολισέφσκι το 1959:  

«το Μακεδονικό ζήτημα εις τα πλαίσια της Βαλκανικής αντικειμενικώς είναι 

αποτέλεσμα του τεμαχισμού του Μακεδονικού λαού, του αισθήματος 

διασπάσεως της ενότητάς του, και του γεγονότος ότι ο έξω της 

Γιουγκοσλαβίας Μακεδονικός πληθυσμός… στερείται της δυνατότητας μιας 

οπωσδήποτε ελευθερωτέρας αναπτύξεως εις τα πλαίσια ενός μειονοτικού 

καθεστώτος, ωρισμένα μέτρα της Ελληνικής Κυβερνήσεως επί της εν Ελλάδι 

Μακεδονικής μειονότητας είναι λίαν ανησυχητικά… πιέσεις επί του 

Μακεδονικού στοιχείου αι οποίαι σκοπόν έχουσι να εξαφανίσουν την εθνικήν 

συνείδηση της Μακεδονικής μειονότητας»79. 

Την ίδια θέση είχε ακολουθήσει και η κυβέρνηση του Κούντς το 1961, 

δηλαδή, ότι υπάρχει στην Ελλάδα μακεδονική μειονότητα80. Οι 

ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις επηρεάζονταν από το Μακεδονικό ζήτημα 
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παρ’ όλες τις θετικές προσπάθειες αναθέρμανσης των πολιτικών και 

εμπορικών σχέσεων τους. Ενώ, οι θετικές εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις 

Βουλγαρίας-Ελλάδας επισκίασαν το Μακεδονικό, μέχρι την άνοδο του 

πλουραλισμού στη Βουλγαρία και την κάθοδο του σοσιαλισμού81. 

Την περίοδο 1991-1993 επανέρχεται το Μακεδονικό, καθώς η Βουλγαρία 

τάσσεται με ανακοίνωσή της υπέρ της άμεσης αναγνώρισης της «Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Έτσι, η Βουλγαρία, μετά την 

έκβαση του δημοψηφίσματος στην «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, «υπέρ της κυριαρχίας μιας αυτόνομης Μακεδονίας»82 

αναγνώρισε το κράτος της ΠΓΔΜ την 15-01-1992. Οι διμερείς σχέσεις 

Αθήνας-Σόφιας διανύουν μια περίοδο σφοδρών εντάσεων και επικριτικών 

αντιδράσεων83.  

Η στάση της βουλγαρικής κυβέρνησης απέναντι στο Μακεδονικό ζήτημα θα 

αλλάξει άρδην λόγω του ανοίγματος της Βουλγαρίας προς το ΝΑΤΟ και λίγο 

μετέπειτα προς την Ε.Ε. Η Βουλγαρία επικεντρώνεται στον στόχο της, που 

είναι η ένταξή της στην Ε.Ε. 

3.2.2 Η ύπαρξη και οι μετακινήσεις των μειονοτικών πληθυσμών 

Ήδη κατά την οθωμανική περίοδο είχε εμφανιστεί μια πληθυσμιακή 

διαφορετικότητα, καθώς διέμεναν στην ίδια περιοχή μουσουλμάνοι και 

χριστιανοί. Οι ορθόδοξοι Έλληνες προσπαθώντας να διατηρήσουν την εθνική 

τους συνείδηση μετακινούνται σε δύσβατες περιοχές. Έτσι, δημιουργήθηκαν 

τρία Οθωμανικά Βιλαέτια με βάση τη γλωσσική ταυτότητα και την εθνότητα 
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των πληθυσμών84. Η διάσπαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η 

διανομή των αποκτηθέντων εδαφών της από τις Μεγάλες Δυνάμεις και των 

κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου του Αίμου δημιούργησε ετερότητα στην 

πληθυσμιακή σύνθεση του πληθυσμού των Βαλκανικών κρατών. Αυτή η  

εθνολογική βαλκανική μεταβολή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, που 

παρουσιάζει στοιχεία από τέσσερις στατιστικές μεταξύ 1899 και 1905. 

Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι Βούλγαροι μειώνονται αισθητά. Από 1.179.036 το 

1900 φθάνουν τους 332.162 το 1904. Μέχρι το 1923 εμφανίζονται στον 

μακεδονικό χώρο δεκαεπτά μεταναστευτικά ρεύματα. Εκείνες τις ιστορικές 

περιόδους μετανάστευσαν Έλληνες προς τη Σερβία και τη Βουλγαρία, 

Βούλγαροι που διέμεναν στην Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και μουσουλμάνοι 

προς την Τουρκία. Επίσης, με τη Μικρασιατική καταστροφή ακολούθησε 

πληθώρα εισροή Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία κυρίως προς τη 

Μακεδονία85. 

 

Πίνακας 3.1: Βαλκανικές εθνολογικές στατιστικές του πληθυσμού της 
Μακεδονίας στις αρχές του 20ου αιώνα 

              Ελληνική 

1904 

(ιστορική 

Μακεδονία) 

Τουρκική 

1905 

(2 βιλαέτια) 

Βουλγαρική 

1900 

(μείζων 

Μακεδονία) 

Σερβική 

1899 

(τρία βιλαέτια) 

Τούρκοι 634.017 748.155 494.664 231.400 

Αλβανοί - - 69.494 165.620 

Έλληνες 605.709 626.889 225152 201.140 

Βούλγαροι 332.162 352.788 1.179.036 57.600 

Σέρβοι 13.048 - 700 2.043.320 

Βλάχοι 12.053 26.042 77.267 74.465 
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Εβραίοι 53.147 57.854 67.840 - 

Λοιποί 16.471 12.304 76.967 101.875 

Σύνολο 1.711.607 1.824.032 2.190.520 2.880.420 

πηγή: Κωστόπουλος Τ., Η Απαγορευμένη γλώσσα, Μαύρη Λίστα, Αθήνα, 2002, σ. 23 

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο με τις Συνθήκες του Νεϊγύ και της Λωζάνης 

ρυθμίζεται το ζήτημα των μειονοτικών πληθυσμών. Όμως ουσιαστικά, το 

μειονοτικό ζήτημα οξύνθηκε. Οι τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών από το 

ένα κράτος στο άλλο, είτε ως απόρροια διωγμών είτε ως εθελούσιων 

μετακινήσεων, δημιούργησαν τεράστια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα86. Ίσως να αποτελούσε μια πρώτη μεταναστευτική πολιτική 

μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με στόχο την εθνική ομογενοποίηση 

του πληθυσμού των δύο γειτονικών χωρών. Η σύμβαση αυτή έδινε τη 

δυνατότητα της εθελούσιας και αμοιβαίας μετανάστευσης και της ανταλλαγής 

των περιουσιών. Η Συνθήκη της Λωζάνης προέβλεπε την υποχρεωτική 

ανταλλαγή των χριστιανικών και μουσουλμανικών πληθυσμών μεταξύ 

Ελλάδας-Τουρκίας θέτοντας ορισμένους περιορισμούς. Επίσης, με τη δεύτερη 

προαναφερόμενη Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ το ζήτημα της προστασίας των 

μειονοτήτων87.  
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Χάρτης 3.3: Η Ελλάδα μετά τις Συνθήκες Νεϊγύ και Σεβρών 

 

πηγή: Νικολούδης Γ., Οι Έλληνες Σλαβόφωνοι στη Μακεδονία, Ηρόδοτος, 2002, σ. 45 

Ο τότε αρχηγός του ελληνικού κράτους είχε ταχθεί υπέρ της προστασίας 

των δικαιωμάτων των μειονοτήτων88. Θα αναφερθώ σε μερικά σημεία από την 

ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1929, που είπε χαρακτηριστικά: 

«Εάν δεν πλανώμαι δεν υπήρξε ποτέ εθνικόν ελληνικόν κράτος εξ ίσου 

μεγάλον όσον αυτό το οποίον έχομεν σήμερον. Διεμορφώσαμεν 

αυτοκρατορίας και επί της μακεδονικής εποχής και εις την Βυζαντινήν εποχήν, 

αλλά ήσαν αυτοκρατορίαι ελληνικαί, δεν ήσαν καθαρώς ελληνικόν κράτος και 

μάλιστα τόσο ομοιογενές, ώστε να είναι ίσως το πλέον ομοιογενές εθνικόν 

κράτος της σημερινής Ευρώπης».89 
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Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και την είσοδο των προσφύγων 

παρατηρείται ραγδαία αύξηση του ελληνικού πληθυσμού στη Μακεδονία. 

Έτσι, το 1926 το ελληνικό στοιχείο αγγίζει το 88,8%, ήτοι, 1.341.000, ενώ οι 

Βούλγαροι φθάνουν τους 77.000 και οι μουσουλμάνοι μειώνονται αισθητά. Οι 

μεταβολές αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Η ελληνική κυβέρνηση 

έρχεται να προστατεύσει αυτή τη πολιτισμική διαφορετικότητα των 

μειονοτήτων με μια μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική με στόχο της, την 

ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας. 

 

Πίνακας 3.2: Στατιστικά στοιχεία τριών εθνικών ομάδων 

 1912 1926 

Έλληνες 513.000    42,6%     1.341.000   88,8% 

Μουσουλμάνοι 475.000    39,4% 2.000          0,1% 

Βούλγαροι 119.000     9,9% 77.000        5,1% 

Διάφοροι 98.000       8,1% 91.000        6% 

Σύνολο     1.205.000   100%     1.511.000   100% 

πηγή: Κωστόπουλος Τ., Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: η περίπτωση της 

ελληνικής Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση (1912-1913), Περ. Τα Ιστορικά, τ.χ.36, 2002, 

Αθήνα, σ. 27 

3.2.3 Μειονότητες στη Βουλγαρία μετά το 1945 

Το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο κατά το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα 

στις νότιες περιοχές της Βουλγαρίας. Μέχρι το 1906 έμεναν στη Βουλγαρία 

τουλάχιστον 70.000 Έλληνες. Όμως, μετά τη Συνθήκη του Νεϊγύ απόμειναν 

μόνο 10.000 Έλληνες. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονταν οι εναπομείναντες 

Έλληνες, οι Σαρακατσάνοι της Ανατολικής Ρωμυλίας και οι πολιτικοί 

πρόσφυγες. 

Εκτός από τους Έλληνες υπήρχαν σύμφωνα με την απογραφή του 1956, 

197.865 Ρόμ, περίπου 21.954 Αρμένιοι, ένας μικρός αριθμός Αλβανών, 

Σέρβων, Ούγγρων, Τσέχων, Ρώσων και Τατάρων. Επίσης, στη Βουλγαρία 

διέμεναν 60.000 Εβραίοι μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Εκείνη τη 
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χαρακτηριστική περίοδο, η Βουλγαρία επικεντρώνεται στον προσεταιρισμό 

του «σλαβόφωνου πληθυσμού» με την εφαρμογή και τη μεθόδευση μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής κυρίως στη Μακεδονία. Απώτερος στόχος της ήταν η 

επέκταση της εδαφικής κυριαρχίας της και η πραγματοποίηση του 

μεγαλύτερου οράματός της, ήτοι, της δημιουργίας του μεγάλου βουλγαρικού 

κράτους. Βέβαια, το μεγαλύτερο μειονοτικό της πρόβλημα ήταν η τουρκική 

μειονότητα, που έφθανε τους 656.025. Το ΚΚΒ της Βουλγαρίας μπορεί να 

υποστήριζε θερμά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά απώτερος στόχος 

της βουλγαρικής κυβέρνησης ήταν η ανάπτυξη εθνικής κομματικής 

βουλγαρικής συνείδησης. Και αυτό μπορεί κανείς να το συμπεράνει από την 

αλλαγή της μειονοτικής πολιτικής μετά το 1958, καθώς χρησιμοποιείται πλέον 

μόνο η βουλγαρική γλώσσα στον τύπο και στην εκπαίδευση. Η αύξηση του 

αριθμού της τουρκικής μειονότητας στο 10% του συνολικού πληθυσμού στη 

Βουλγαρία ενέτεινε συνεχώς την κατάσταση. Η  βουλγαρική πολιτική την 

περίοδο 1988-1989 είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική έξοδο της τουρκικής 

μειονότητας από τη χώρα. Οι βουλγαροτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν σε μια 

σοβαρή κρίση90.  

Η μεταχείριση των μειονοτήτων στη Βαλκανική χερσόνησο επηρέαζε τις 

διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών. Έτσι, τόσο το ελληνικό κράτος 

όσο και το βουλγαρικό κράτος ακολούθησαν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις 

στα πλαίσια μιας αφομοιωτικής πολιτικής με στόχο την εθνοτική και γλωσσική 

ομοιογένεια. Πρόκειται για μια εθνοκεντρική διαδικασία που επιζητά να 

ενισχύσει την επίσημη γλώσσα του κράτους και την εθνική συνοχή. 

3.3 Διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας προ του 1990  

3.3.1 Η ελληνοβουλγαρική πολιτική  

Οι πολιτικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας μέχρι το 1950 δημιουργούσαν 

ένα αρνητικότατο κλίμα για το ειρηνικό μέλλον στα Βαλκάνια. Υπήρχαν 

κάποιοι χαρακτηριστικοί παράμετροι που επηρέαζαν την ισορροπία των 

                                            
90

 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Γ. (2003), Βουλγαρία. Στο Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια 
(σ.σ. 143 (υποσ. 541, 542, 543),144, 178). Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 
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σχέσεων τους. Η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ενέτεινε τον 

ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων για τη διανομή της ευμεγέθους 

εδαφικής «κληρονομιάς». Η επεκτατική διαπραγματευτική πολιτική των 

Μεγάλων Δυνάμεων δημιούργησε τις μεγαλύτερες πολεμικές αναταραχές στη 

Βαλκανική χερσόνησο και κατά επέκταση στην Ευρώπη. Έτσι, προέκυψε το 

λεγόμενο Μακεδονικό ζήτημα. Ο βαλκανικός καιροσκοπισμός που έδειχνε η 

Βουλγαρία μέχρι και τον μεσοπόλεμο επηρέαζε τις πολιτικοστρατιωτικές 

εξελίξεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Βουλγαρία μετά και τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο απέκλινε από τον εθνικό ιδεολογικό της οραματισμό, όπως 

προβλεπόταν στη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) και φαίνεται στον 

παρακάτω χάρτη. Έτσι, μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών προέκυψαν καίρια 

ζητήματα, όπως η οριοθέτηση της συνοριακής τους γραμμής, το θέμα των 

πολεμικών αποζημιώσεων και των κρατικοποιήσεων ελληνικών περιουσιών.  

Μια αλλαγή του κλίματος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία επήλθε 

την 30 Δεκεμβρίου 1953 με την υπογραφή της συνοριακής συμφωνίας στην 

Ελλάδα. Ωστόσο εν τοις πράγμασι καθυστέρησε μερικά χρόνια η επίτευξη 

συνεργασίας στον τομέα των συγκοινωνιών και των επικοινωνιών. Μέχρι το 

1964 η πορεία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας 

επηρεάζεται από το καυτό ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων. Η Ελλάδα 

έπρεπε να λάβει από τη Βουλγαρία το ποσό των 45 εκατομμυρίων δολαρίων 

και να τηρήσει τους όρους για τις αμυντικές συμφωνίες91. Ενώ, η Βουλγαρία 

ζητούσε να καταβάλλει το ποσό που τυχόν θα προέκυπτε μετά την αφαίρεση  
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 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Ε. (2015), Οι Σχέσεις Ελλάδας και Βαλκανικών Κρατών την 
περίοδο 1945-1974. Στο Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στα 
Βαλκάνια, 1974-1989 (σ.σ. 39, 40). University Studio Press Α.Ε., Θεσσαλονίκη. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 
Γ. (2003), Βουλγαρία. Στο Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια (σ.σ. 172, 173). 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 
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Χάρτης 3.4.: Τα σύνορα της Μεγάλης Βουλγαρίας σύμφωνα με τη Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου 

 

    πηγή: Βικιπαίδεια, Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, στο: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE

%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE

%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85 (προσπελάστηκε 

στις 17.08.2016) 

του ποσού των χρεών της Ελλάδας, που αφορούσαν τις εκκρεμότητες της 

συμφωνίας Καφαντάρη – Μολλώφ (1927) και τις εναπομείνασες περιουσίες 

των Βουλγάρων στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο92. Η κατάσταση 

εντάθηκε το 1959 όταν το ΝΑΤΟ ζήτησε από την Ελλάδα να εγκαταστήσει 

αμερικανικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς στον ελλαδικό χώρο. Λόγω των 

έντονων βουλγαρικών αλλά και των ελληνικών αντιδράσεων, η Ελληνική 

κυβέρνηση αποφάσισε την εγκατάσταση συστημάτων πυρηνικών όπλων 
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και Χίμαιρες (σ. 200). Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.,  
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μικρού βεληνεκούς93. Μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’60 οι διμερείς 

σχέσεις εξομαλύνθηκαν καθώς τον Ιούλιο του 1964 υπογράφηκαν στην Αθήνα 

δώδεκα συμφωνίες με τις οποίες επιλύονταν τα προαναφερόμενα ζητήματα 

και το προβληματικό θέμα της συνεργασίας στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων όσον αφορά τα ύδατα των ποταμών Νέστου, Έβρου και 

Στρυμόνα94. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλαγή της διπλωματικής στάσης 

της Ελλάδας υπέρ μιας θετικής εγγύτερης προσέγγισης της Βουλγαρίας 

οφειλόταν στη σοβαρότερη κρίση του Κυπριακού ζητήματος, που έφερε την 

Ελλάδα και την Τουρκία σε έκρυθμη πολεμική κατάσταση το 1964.  

Μια ουσιαστική αναθέρμανση των οικονομικών, εμπορικών και πολιτικών 

ελληνοβουλγαρικών σχέσεων αναπτύσσεται μετά την πτώση της Δικτατορίας 

στην Ελλάδα, μέχρι και το 1989. Καθώς στην Αθήνα είχε επιστρέψει η 

κοινοβουλευτική ομαλότητα άνοιγε ο δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με 

τη Σόφια. Η Βουλγαρία προτρεπόμενη από τη Σοβιετική Ένωση συμμετείχε 

στη διαβαλκανική συνάντηση στην Αθήνα το 1974 προκειμένου να βρεθεί 

λύση για το Κυπριακό ζήτημα εκτός του ΝΑΤΟ. Το ίδιο έτος η Ελλάδα 

αποσύρεται από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και επανέρχεται λίγο πριν 

την είσοδο της στην ΕΟΚ. Η τότε απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης έγινε 

ευμενώς δεκτή από τα σοσιαλιστικά κράτη. Η δημιουργία καλής γειτονίας ήταν 

αποτέλεσμα του κοινού κινδύνου Ελλάδας-Βουλγαρίας μπροστά στην 

τουρκική πρόκληση για μια ένοπλη σύγκρουση95. Και τον Σεπτέμβριο του 
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1986 υπέγραψαν Διακήρυξη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας σχετικά 

με την ειρήνη στα Βαλκάνια, την εμπορική και οικονομική συνεργασία. Στην 

ως άνω Διακήρυξη ρυθμίζονται θέματα πολιτιστικών, αθλητικών, μορφωτικών 

και τουριστικών συνεργασιών96. 

3.3.2 Οι πολιτικές επαφές των κυβερνήσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας 

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας δοκιμάστηκαν σκληρά στα μέσα 

του 20ου αιώνα κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Η κυβέρνηση του Γκέσοφ στη 

Βουλγαρία επεδίωκε τη σύναψη συμμαχίας κυρίως με τη Σερβία, ενώ η Ρωσία 

ασκούσε πιέσεις για την προσέγγιση της Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός της 

Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος επηρεαζόμενος από τον φίλο του ανταποκριτή 

στα Βαλκάνια Τζέιμς Μπάουτσερ, προώθησε τις συνομιλίες μεταξύ των δύο 

χωρών. Τα δύο κράτη την 29.05.1912 υπέγραψαν Συνθήκη αμυντικής 

συμμαχίας. Ο Ε. Βενιζέλος είχε δηλώσει, «πως ήταν έτοιμος να κάνει, ότι ήτο 

ανθρωπίνως δυνατό δια να φθάσει εις ειρηνικόν και επιεική διακανονισμό των 

ζητημάτων» μετά της Βουλγαρίας. Ήταν ένας πολιτικός ηγέτης, που 

προτιμούσε τη σύναψη Διμερών Συμβάσεων για την επίλυση των 

αναφυόμενων ζητημάτων97. Ο κοινός στόχος των τεσσάρων χωρών 

(Ελλάδας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Βουλγαρίας) για την πτώση της 

τεράστιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδήγησε στη διαβαλκανική συμμαχία. 

Βέβαια, η Ελλάδα παρέμενε κατηγορηματική ως προς την πρόταση της 
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βουλγαρικής κυβέρνησης για αυτονόμηση της Μακεδονίας, της Θράκης και 

τμήματος του βιλαετίου του Κοσσυφοπεδίου98.  

Η μικρασιατική καταστροφή έφερε το τέλος του «ονείρου» του Ελευθερίου 

Βενιζέλου για τη δημιουργία ενός ομοιογενούς εκσυγχρονισμένου κράτους. 

Κατά την αυταρχική κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά εμφανίζεται στο εσωτερικό 

της Ελλάδας μια υποτονική κομμουνιστική δράση με πυρήνα το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ 

συμμετείχε στην Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία (ΒΚΟ), όπως και το 

Βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΒΚΚ)99. Πάντως, το Μακεδονικό ζήτημα 

δημιούργησε σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης μια 

αντιβουλγαρική στάση. Ταυτόχρονα, άνοιγε ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ 

της Βουλγαρικής Εξαρχίας και του «σλαβόφωνου πληθυσμού» της 

Μακεδονίας. Όμως η  βουλγαρική κυβέρνηση μετά τη διάλυση της ΕΜΕΟ 

στρέφεται προς τη Γιουγκοσλαβία και επισφραγίζεται η καλή τους σχέση, την 

24.01.1937, με την υπογραφή του βουλγαρο-γιουγκοσλαβικού συμφώνου 

αιώνιας φιλίας από τον Γιουγκοσλάβο Στογιαντιόνοβιτς και τον Βούλγαρο 

ηγέτη Γκεόργκι Κιοσεϊβάνωφ. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας 

ικανοποιούσε σε μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα της Βουλγαρικής κυβέρνησης. 

Ωστόσο, η ως άνω συμφωνία κατέστη νεκρό γράμμα από τον αντιβασιλέα της 

Γιουγκοσλαβίας Παύλο100. 

Μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’40 οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις δύο 

πλευρές κλονίζονται. Οι εδαφικές διεκδικήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και 

των κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου του Αίμου επηρέασαν την 

γεωγραφική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Η κυβέρνηση 

του Βούλγαρου Γκεόργκι Δημητρώφ τάσσεται υπέρ της ομοσπονδιακής 

ένωσης Γιουγκοσλαβίας-Βουλγαρίας και της αναγνώρισης της ύπαρξης 
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μακεδονικού έθνους. Η Βουλγαρική κυβέρνηση επιδίωκε την εδαφική της 

διέξοδο προς το Αιγαίο. Έτσι, μετά τη ρήξη των σχέσεων Ρωσίας-

Γιουγκοσλαβίας, η βουλγαρική κυβέρνηση μετέβαλε τις θέσεις της101.  

Μετά την άνοδο στην εξουσία του Τόντορ Χριστώφ Ζίβκοφ, 

πραγματοποιούνται συνομιλίες και διερευνητικές επαφές ανάμεσα στην 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το 1954, ακολουθεί μια διπλωματική προσέγγιση 

ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα 

των πολεμικών αποζημιώσεων. Η Βουλγαρία σύμφωνα με τη Συνθήκη των 

Παρισίων όφειλε στην Ελλάδα 45 εκατομμύρια δολάρια. Όμως υποστήριζε, ότι 

τα χρέη της Ελλάδας άγγιζαν τα 51 εκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση του 

Γεωργίου Παπανδρέου κατόρθωσε να κλείσει το ζήτημα με την καταβολή από 

τη Βουλγαρία στην Ελλάδα του ποσού των 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 

Γεώργιος Παπανδρέου υποστήριζε ότι το βασικότερο είναι, η Ελλάδα να 

εξασφαλίσει τα βόρεια σύνορά της102.  

Κατά την περίοδο της δικτατορίας, η Ελλάδα προσπάθησε να προσεγγίσει 

τις γειτονικές σοσιαλιστικές χώρες. Έτσι, κατά την επίσκεψη του Βούλγαρου 

υπουργού Εξωτερικών Πέταρ Μλαντένωφ στην Ελλάδα, την 31 Μαΐου 1973, 

ακολούθησε «Κοινή Δήλωση επί των αρχών καλής γειτνίασης, αμοιβαίας 

κατανόησης και συνεργασίας»103. Από το 1974-1989, η Ελλάδα ανανεώνει 

ριζικά την βαλκανική της πολιτική. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή επηρεαζόμενη από την γενικότερη ύφεση στις ΗΠΑ και από την 

εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο στρέφεται προς την Ευρώπη, τα Βαλκάνια 
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και τη Μέση Ανατολή. Η στάση των ΗΠΑ οδήγησε την Ελλάδα στη μερική 

αποχώρησή της από το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είχε πλέον να αντιμετωπίσει τον 

ανατολικό κίνδυνο. 

Διαπιστώνεται πάντως, ότι η Ελλάδα σταθεροποιεί την πολιτική που είχε 

αρχίσει το 1975-1976 και κινείται σε δύο άξονες. Αφενός ενδυναμώνει τη 

διαβαλκανική συνεργασία με τη Γιουγκοσλαβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 

και αφετέρου επικεντρώνεται στην ολοκληρωτική ένταξη της στην ΕΟΚ104. 

Αυτό επιβεβαιώνει και η πολιτική κίνηση του Παπανδρέου προς το Ζίβκοφ της 

Βουλγαρίας σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων. Το 

θετικότατο κλίμα διαφαίνεται καθαρά από τη δήλωση του Ζίβκοφ: «Οι σπόροι 

που σπείραμε για την ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων έχουν ήδη 

αποδώσει άφθονους καρπούς και αποκτούν πλέον ουσιαστική υπόσταση». 

Ωστόσο, ούτε η φημολογία για την εγκατάσταση σοβιετικών πυραύλων στο 

βουλγαρικό έδαφος, αλλά και εν τέλει η εγκατάστασή τους το 1985 δεν 

επέδρασε αρνητικά στην εγκαθίδρυση καλής γειτονίας και συνεργασίας 

μεταξύ των δύο πλευρών. Οι διμερείς επαφές των δύο χωρών 

επισφραγίζονται, την 11-12 Σεπτεμβρίου 1986, με την υπογραφή της 

«Διακήρυξης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας». Η διαβαλκανική 

συνεργασία ενδυναμώνεται και αποτελεί γέφυρα εμπιστοσύνης105.  

3.4 Η πορεία των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων από το 1990 έως 

σήμερα 

3.4.1 Χαρακτηριστικά της πολιτικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 

Οι εξελίξεις στην Νοτιανατολική Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του 

1980 σηματοδότησαν τη σταδιακή μετάβαση στον εκδημοκρατισμό σε διμερές 

και πολυμερές επίπεδο. Οι μεταβολές που συνέβησαν στις χώρες υπαρκτών 

κομμουνιστικών καθεστώτων οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες.  
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Έτσι, λοιπόν, η επερχόμενη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι 

αντιδράσεις των επιχειρηματικών ομάδων ανάμεσα αφενός στο παραδοσιακό 

πολιτικό σύστημα από την κεντρική εξουσία και αφετέρου στις θεσμικές 

ανάγκες ανάπτυξης της οικονομίας των επιχειρήσεων συνέβαλαν στην 

αποδυνάμωση του σοβιετικού κατεστημένου στη Βαλκανική χερσόνησο. 

Παράλληλα, έγινε πλέον ορατό στη σοβιετική κοινή γνώμη, ότι η αυθαίρετη 

κατάτμηση πολλών εθνοτήτων στην ΕΣΣΔ όξυνε τις εθνικές αντιθέσεις. Η 

ανατροπή της σοβιετικής πολιτικής, η πτώση του τείχους του Βερολίνου 

προμηνύουν την κατάργηση του μονοπωλίου του κομμουνισμού στις χώρες 

του Ανατολικού μπλοκ. Επίσης, η σημαντική οικονομική ύφεση που 

προκλήθηκε στην ΕΣΣΔ επηρέασε άρδην τις υπόλοιπες συγκεντρωτικές 

σοσιαλιστικές χώρες. Ένας άλλος παράγοντας που ώθησε τα νέα καθεστώτα 

προς τη Δυτική Ευρώπη είναι ο κίνδυνος μείωσης της αμυντικής κάλυψης 

τους και της ασφάλειας που τους παρείχε η ΕΣΣΔ. Καθώς, κάθε χώρα 

αντιλαμβανόταν ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος περιθωριοποίησης και 

αποσταθεροποίησης των Βαλκανίων και των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη φάνηκε ότι δεν ήταν 

προετοιμασμένη και έτοιμη να δεχτεί στους κόλπους της και να ρυθμίσει μια 

τέτοια κατάσταση. Η ανωριμότητα της Ευρώπης αύξησε την αβεβαιότητα στις 

χώρες αυτές και ενδυνάμωσε τον εθνικισμό106. 

Η Βουλγαρία ήταν ένας κράτος, που είχε στενότατους δεσμούς με τη 

Σοβιετική Ένωση. Η αλλαγή του πολιτικού κομμουνιστικού σκηνικού στις δύο 

κυρίαρχες δυνάμεις (Ρωσία-Γερμανία) επιδείνωσε τις σχέσεις μεταξύ ΕΣΣΔ-

Βουλγαρίας. Ακολούθησαν στη Βουλγαρία έντονες αντιδράσεις για το 

πρόγραμμα των δραστικών πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Οι 

Βούλγαροι επιζητούσαν στο εσωτερικό κυβερνητικό τους σύστημα ένα 

πλουραλισμό κομμάτων.  
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3.4.2 Η Βουλγαρία την περίοδο 1990-2007 

Η Βουλγαρία από το 1989 στρέφεται προς την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Το 1991 

εξελίσσεται το πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας με την υιοθέτηση ενός 

δημοκρατικού συντάγματος το οποίο παρέμεινε μέχρι πρόσφατα. Ταυτόχρονα 

βελτιώνει τις πολιτικές και οικονομικές της σχέσεις με την Ελλάδα. Η ελληνική 

πλευρά ενθαρρύνει τη γειτονική της χώρα να αναπτύξει επαφές με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, οι πρώτες προσπάθειες ένταξης της Βουλγαρίας 

στην Ε.Ε. απέβησαν αναποτελεσματικές. Καθώς η Βουλγαρία λόγω της 

δυσχερούς και ασταθούς οικονομικής κατάστασης μετά την κατάρρευση του 

κομμουνισμού χρειαζόταν άμεσα οικονομική βοήθεια. Και αυτό που 

επισήμανε ο Πρόεδρος Ζέλεφ ήταν: «η πρώτη μας προτεραιότητα είναι 

ενσωμάτωση στην Ευρώπη»107. Όμως, η Ε.Ε. επιζητούσε από τη βαλκανική  

χώρα μία σειρά από μέτρα για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Αυτή η 

ανυπέρβλητη καθυστέρηση της Ε.Ε. έστρεψε τη Βουλγαρία προς τις ΗΠΑ, 

ιδίως το 1991, με την άνοδο στην εξουσία μίας φιλελεύθερης 

αντιπολίτευσης108. 

Μετά το 1990, αυξήθηκαν οι διμερείς συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. 

Κατά την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έγιναν σημαντικά 

βήματα στο πλαίσιο συμφωνιών στον οικονομικό, δημοσιονομικό, τουριστικό 

τομέα και στο ζήτημα της αεροπορικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Σόφιας. Οι 

άριστες σχέσεις μεταξύ Κωνταντίνου Μητσοτάκη και Ντ. Ποπώφ διαφαίνονται 

από την υπογραφή «Συμφωνίας, καλής Γειτονίας, Συνεργασίας και 

Ασφάλειας». Ακολουθούν σημαντικές συμφωνίες και πρωτόκολλα 

συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες109. Η βουλγαρική πολιτική του 
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πρωθυπουργού Φ. Ντιμιτρώφ προσπάθησε να διατηρήσει μια ισορροπία 

απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ωστόσο, τόσο ο Φ. Ντιμιτρώφ, όσο 

και ο πρόεδρος Ζέλεφ ακολούθησαν μια φιλομακεδονική γραμμή110. Εξίσου 

και η ελληνική πολιτική ηγεσία, μετά από μια σύντομη περίοδο ψύχρανσης, 

αντιπαρήλθε όταν η Βουλγαρία προέβη στην αναγνώριση της «ΠΓΔΜ». 

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση παρέμεινε στην αυστηρή θέση της, ως προς 

το όνομα Μακεδονία. Υποστήριζε, ότι η ονομασία αυτή αποτελεί την ιστορική 

και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολούθησε μια πιο μετριοπαθή στάση. Η κυβέρνηση της 

Βουλγαρίας αναθεώρησε την άποψή της. Έτσι, ενώ απέφευγε να αναφέρεται 

στην ύπαρξη μακεδονικού έθνους, δεν παρέλειπε να υποστηρίζει την ύπαρξη 

βουλγαρικής ομάδας στη ΠΓΔΜ111.  

Οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις οξύνονται το 1992 με την αναγνώριση από 

τη Βουλγαρία της «Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας»112. 

Και το 1993, ακολουθεί μία περίοδος δυστροπίας απέναντι στην πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία προσπάθεια αναθέρμανσης των 

βουλγαρορωσικών σχέσεων113. Την περίοδο 1994-1996 επικρατεί στην 

εξουσία το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και παραμένει στην εξουσία μέχρι 

την κατάρρευση του τραπεζικού της συστήματος. Η Βουλγαρία προσεγγίζει 
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την Ελλάδα και τη Ρωσία προωθώντας την οικονομική της ανάπτυξη και τη 

βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου114. 

Επί κυβέρνηση Σημίτη (1995), οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις βαθμιαία 

μετεξελίσσονται σε περιφερειακό και σε διαβαλκανικό επίπεδο. Η οικονομική 

διπλωματία έφερε την Ελλάδα σε θέση ισχύος και επιρροής των γειτονικών 

βαλκανικών χωρών. Από την άλλη πλευρά, η Βουλγαρία υπό τη νέα 

υπηρεσιακή κυβέρνηση Στεφάν Σοφιάνσκι αιτείται για ένταξή της στο ΝΑΤΟ. 

Η Βουλγαρία διανύει μια περίοδο ανάκαμψης έως και το 2001. Ο 

πρωθυπουργός Ιβάν Κόστωφ, κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το λεβ, να 

μειώσει την ανεργία, να αυξήσει τις επενδύσεις και να μειώσει τον 

πληθωρισμό. Η Ελλάδα αποτελεί το δίαυλο για την ένταξη της Βουλγαρίας 

στην Ε.Ε. 

Μετά το 2000 μεταβάλλεται η εσωτερική πολιτική της Βουλγαρίας, με την 

επιστροφή του τσάρου Συμεών Β΄ και τη διακυβέρνηση του μαζί με το εθνικό 

τουρκικό κίνημα. Ο Συμεών Β΄ παραμένει στην εξουσία μέχρι το 2005 και θέτει 

τις βάσεις για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. Το 2006, ο 

πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Στανίσεφ προσπαθούσε να επηρεάσει την 

ΕΕ για την ένταξη της χώρας στην υπερεθνική οντότητα. Ωστόσο, η ένταξη 

της Βουλγαρίας στην ΕΕ επιτελέσθηκε λίγους μήνες αργότερα, την 1η 

Ιανουαρίου 2007115. 

3.4.3 Η πορεία της ένταξης των δύο κρατών στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. 

α. Ελλάδα 

Η Ελλάδα τη δεκαετία του 1940 διένυε μια έκρυθμη περίοδο με πολλές 

εσωτερικές και εξωτερικές ένοπλες συγκρούσεις. Ο εμφύλιος πόλεμος στο 

εσωτερικό της χώρας και το λεγόμενο Μακεδονικό ζήτημα όξυνε τις διμερείς 
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σχέσεις Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας αλλά και Ελλάδας-Βουλγαρίας. Όμως, 

γενικότερα, σε όλα τα Βαλκάνια εντείνεται η κρίση και αποδυναμώνονται οι 

σχέσεις ΕΣΣΔ-Γιουγκοσλαβίας αλλά και οι σχέσεις Αλβανίας-Γιουγκοσλαβίας. 

Η ελληνική πολιτική ηγεσία διέβλεπε τους κινδύνους τόσο από βορράν όσο 

και από ανατολάς116. Έτσι, αφενός οι εδαφικές διεκδικήσεις μεταξύ των 

βαλκανικών χωρών και αφετέρου η κρίση του Κυπριακού ώθησαν την Ελλάδα 

στην προσχώρησή της στο ΝΑΤΟ το 1952. Από την άλλη πλευρά, οι 

διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας προς στο ΝΑΤΟ αναμφίβολα επηρέασαν 

την ελληνική στρατηγική πολιτική. Οι τραγικές ιστορικές μνήμες του εμφυλίου 

πολέμου στην Ελλάδα αλλά και του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου δημιούργησαν 

έντονη την ανάγκη για απόκτηση αίσθησης ασφάλειας και διαφύλαξης της 

ειρήνης στο βαλκανικό γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα, οι σχέσεις Ελλάδας-Μεγάλης 

Βρετανίας οξύνονται λόγω του Κυπριακού. Η Ελλάδα διευρύνει τις σχέσεις της 

με τις ΗΠΑ υπογράφοντας, την 12 Οκτωβρίου 1953, τη συμφωνία Περί 

Στρατιωτικών Ευκολιών των εν Ελλάδι Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 

συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ συνεπαγόταν πολλά προνόμια αλλά και 

δεσμευτικές υποχρεώσεις117. 

Ένα σημαντικό βήμα πραγματοποίησε η Ελλάδα το 1961 με τη σύναψη 

συμφωνίας τελωνειακής σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ. Η είσοδος της Ελλάδας 

στην ΕΟΚ καθυστέρησε είκοσι χρόνια λόγω των ιστορικών και πολιτικών 

εξελίξεων και της έντονης επιφυλακτικότητας της εκάστοτε ηγεσίας για τις 

πτυχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η μέχρι πρόσφατα θετική και εξελίξιμη 

πορεία της Ελλάδας προς την Ε.Ε. αποτέλεσε μια καλή αφορμή για να 

εκτιμήσει την απόφασή της να γίνει πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης. 

Η Ελλάδα μέχρι το 1974 βρισκόταν σε μια δυσμενές περιβάλλον. Η πτώση 

της επτάχρονης δικτατορίας και η προσδοκία εγκαθίδρυσης ενός νεοσύστατου 

δημοκρατικού κράτους αποτέλεσε έναν από τους λόγους προώθησης της 

ενοποίησης στον πολιτικό, θεσμικό και αμυντικό τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση 
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είχε κατανοήσει ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους σε οικονομικούς, 

εμπορικούς, τεχνολογικούς, επιστημονικούς και μορφωτικούς τομείς αλλά και 

η θεσμική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος θα 

επιτυγχανόταν με τον καλύτερο τρόπο στους πυλώνες της ΕΕ. Από την άλλη 

πλευρά η Ελλάδα με την ιδιότητα του κράτους-μέλους της υπερεθνικής 

οντότητας ενίσχυε τη διαπραγματευτική της ισχύ σε περιφερειακό και 

ευρωπαϊκό πεδίο και αποκτούσε μια πολυπόθητη οικονομική δυναμική έναντι 

των υπόλοιπων κρατών στα Βαλκάνια. Αφού, στις σχέσεις της με τις 

γειτονικές βαλκανικές χώρες θα ίσχυε το κοινό δασμολογικό και εμπορικό 

καθεστώς της ΕΕ118. Η Ελλάδα με την προσχώρησή της στη 

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) πέτυχε την αμυντική της θωράκιση. Ενώ, με 

τη Συνθήκη του Άμστερνταμ αποκόμισε τεράστια οικονομικά οφέλη. Η χώρα 

το 2002 μπορεί να πέτυχε να γίνει πλήρες μέλος της Οικονομικής 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), αλλά εν τέλει, μακροπρόθεσμα ενίσχυσε τα 

ελληνικά οικονομικά της συμφέροντα; Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις 

από το 2008 και μετά αναδεικνύουν τα λάθη, τις ευκαιρίες και τις απειλές. 

β. Βουλγαρία 

Το άνοιγμα της Βουλγαρίας προς το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. ανάγεται στους 

παρακάτω διπλωματικούς χειρισμούς της βουλγαρικής ηγεσίας: 

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας επί κυβερνήσεως Ζίβκοφ ήταν 

άριστες. Μετά την υπογραφή της «Διακήρυξης Φιλίας, Καλής Γειτονίας και 

Συνεργασίας», το έτος 1986, ακολουθεί μια σύμπλευση στους τομείς 

ασφάλειας και οικονομίας119. Το 1991 υποχωρούν οι συντηρητικές και 

σκληροπυρηνικές δυνάμεις του παρελθόντος και για πρώτη φορά μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο σχηματίζεται κυβέρνηση από φιλελεύθερες δυνάμεις120.  
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Βέβαια, η καταστροφή της βουλγαρικής οικονομίας οδήγησε την ηγεσία σε 

ριζικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και σ’ αυτό συνέβαλε το γεγονός, ότι η 

Βουλγαρία εξαρτιόταν από την ΕΣΣΔ σε διάφορους τομείς, ήτοι, στις 

εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, στις εισαγωγές σοβιετικών πηγών 

ενέργειας, στις εισαγωγές όπλων και πολεμικού υλικού των βουλγαρικών 

ενόπλων δυνάμεων και στον εξωτερικό δανεισμό. Η θεσμική και πολιτική 

ηγεσία, μετά τη ρήξη των βουλγαροσοβιετικών σχέσεων το 1989121, 

προσδοκά ένα διαβαλκανικό άνοιγμα προς τη Δυτική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, 

προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες με τα υπόλοιπα γειτονικά βαλκανικά 

κράτη. 

Το κράτος στα μέσα του 20ου αιώνα επηρεάστηκε οικονομικά και από τις 

διεθνείς μεταβολές. Ο Πόλεμος του Κόλπου, το εμπάργκο στις εξαγωγές 

πετρελαίου από το Ιράκ, οι αυξημένες απαγορευτικές κυρώσεις προς τη 

Σερβία και το Μαυροβούνι στις εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων, η 

παραβίαση του εμπάργκο του ΟΗΕ προς τα Σκόπια με τη χορήγηση 

εξοπλισμού από τη Βουλγαρία και η απώλεια της ρωσικής αγοράς είχαν 

σοβαρό αντίκτυπο στην βουλγαρική αγορά122.  

Η βουλγαρική κυβέρνηση εξαιτίας της σοβαρής εσωτερικής και διεθνής 

οικονομικής αστάθειας στρέφεται προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ένα πρώτο βήμα 

συμμετοχής της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ διεξήχθη με την ίδρυση του 

Βορειαντλαντικού Συμβουλίου Συνεργασίας στα τέλη του 1991. Ακολούθησε η 

ιδέα της «Συνεργασίας για την Ειρήνη» το 1994, που χαρακτηρίστηκε από τον 

Πρόεδρο Zhelev «ως μια μνημειώδη διαδικασία που θα υποβοηθήσει να 

αποκτήσει η δημοκρατία βαθιές ρίζες στην Ανατολική Ευρώπη». Η 
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ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Λ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, Χ. (1995), Κ. Κεντρωτής: « Οι ελληνοβουλγαρικές 
πολιτικές σχέσεις στη μετακομμουνιστική περίοδο». Στο Λ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ 
(επιμ.) Οι Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις: Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (σ.σ. 
46, 47). Παπαζήση, Αθήνα. ΒΕΡΕΜΗΣ, Θ. (1994), Κ. Κεντρωτής: «Βουλγαρία». Στο Θ. 
ΒΕΡΕΜΗΣ (επιμ) Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή (σ.σ. 373, 375). Γνώση. 
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ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Γ. (2008), Η περίοδος «πολιτικής κυριαρχίας» του  Μιλόσεβιτς, 1987-

2000. Στο Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Από τον Μιλόσεβιτς στον Κοστούνιτσα, Οι πολιτικές εξελίξεις στη 
Σερβία και η σερβική πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο 1987-2008 (σ. 26). Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χ. (1994), Η περίπτωση της Βουλγαρίας. Στο Χ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Τα 
Βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (σ.σ. 175, 180, 183). Παπαζήση, Αθήνα. 
ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Λ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, Χ. (1995), Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ: « Η Ευρωπαϊκή πολιτική της 
Βουλγαρίας». Στο Λ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ (επιμ.) Οι Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις: 
Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (σ. 50). Παπαζήση, Αθήνα.  
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Βουλγαρική πολιτική ήθελε να δείξει προς τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ ότι 

διένυε μια περίοδο ουσιαστικών οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. 

Η επιφυλακτική στάση που κρατούσε το ΝΑΤΟ καθυστέρησε την είσοδο της 

Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ μέχρι το 2004. Πάντως, η στάση της Γερμανίας 

απέναντι στη συμμετοχή της Βουλγαρίας και κατά επέκταση των υπόλοιπων 

βαλκανικών κρατών ήταν καθοριστική. Αφού, η γερμανική ηγεσία προωθούσε 

τις διαδικασίες για την ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ των χωρών του 

Βίζεγκραντ (Πολωνίας, Τσεχίας και της Ουγγαρίας) για τους δικούς της 

γεωπολιτικούς και πολιτικούς λόγους123. 

Η Βουλγαρία είχε συνειδητοποιήσει ότι στο άμεσο μέλλον δεν υφίστατο 

περίπτωση προσχώρησης στο ΝΑΤΟ. Έτσι, ανέλαβε δράσεις προς τους εξής 

άξονες: 

Προώθησε και ανέπτυξε στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και δέχτηκε βοήθεια 

ύψους $ 107 εκατομμυρίων. Η ισότιμη μεταχείριση της Βουλγαρίας με τις 

υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από τις ΗΠΑ δημιούργησε στη 

χώρα μια αίσθηση ασφάλειας. Αναμφίβολα λοιπόν, η αμερικανική κυβέρνηση 

επιδίωκε να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των τριών γειτονικών 

κρατών, ήτοι, της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Αυτή η 

στρατηγική πολιτική επιβεβαίωνε τους φόβους της βουλγαρικής ηγεσίας για 

μείωση των αμυντικών της εγγυήσεων στα Βαλκάνια και τη δημιουργία 

ανισορροπία ισχύος. 

Είναι γεγονός πλέον, ότι η Βουλγαρία επαναπροσανατολιζόταν προς τη 

Ρωσία. Αφού, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ δεν διευκόλυναν την ενσωμάτωση 

της χώρας σε αυτούς τους δύο υπερεθνικούς θεσμούς. Έτσι, το 1992 

υπογράφηκε στη Βουλγαρία υπό την προεδρία Yeltsin, μια διμερή Συνθήκη 

που απαγόρευε την στρατιωτική εμπλοκή της μιας χώρας εναντίον της άλλης. 

Τα βουλγαρικά οφέλη από το άνοιγμα προς τη Ρωσία ήταν τα εξής: η 

Βουλγαρία απόκτησε και πάλι αμυντικές εγγυήσεις σε περίπτωση που θα 

υπήρχε έκρυθμη κατάσταση ιδίως με την Τουρκία, προώθησε τις εισαγωγές 
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ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χ. (1994), Η περίπτωση της Βουλγαρίας. Στο Χ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Τα Βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (σ.σ. 200, 201). Παπαζήση, Αθήνα. 
ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Λ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, Χ. (1995), Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ: «Η Ευρωπαϊκή πολιτική της 
Βουλγαρίας». Στο Λ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ (επιμ.) Οι Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις: 
Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (σ.σ. 37, 38, 39). Παπαζήση, Αθήνα.  
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πετρελαίου, ενίσχυσε τον εκσυγχρονισμό του πολεμικού της οπλισμού και 

εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων προς την αγορά της Ρωσίας.  

Η Βουλγαρία επιδίωκε την ίδρυση της Παραδουνάβιας Συνεργασίας, της 

Βαλκανικής πολυμερούς συνεργασίας και της Παρευξείνιας Συνεργασίας. Η 

υλοποίηση των προαναφερόμενων συνεργασιών θα μπορούσε να επιτευχθεί 

σε μεγάλο βαθμό, με την αποκατάσταση της ειρήνης και τη δημιουργία 

ασφαλούς γεωπολιτικού πεδίου μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης124. Ίσως, κάποιες από τις περιφερειακές συνεργασίες δύνανται να 

πραγματοποιηθούν στο απώτερο μέλλον, με την ολοκληρωτική ενοποίηση 

των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η γειτνιάζουσα βαλκανική χώρα, μετά από αγώνες πολλών ετών, έγινε 

πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η βουλγαρική ηγεσία επιδιώκει τη 

δημιουργία ενός θετικού κλίματος σταθερότητας στον δημοσιονομικό και 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι βλέψεις της ηγεσίας του Στανίσεφ δεν ήταν 

δυνατόν να επιτευχθούν λόγω των άνισων κοινωνικών τάξεων. Η μεγάλη 

διαφοροποίηση οφείλεται στην δυσανάλογη αύξηση των τιμών σε σχέση με το 

εισόδημα του κάθε πολίτη125. Παράλληλα, η κυβερνητική πολιτική της 

δημιούργησε ένα καλό κλίμα συνεργασίας και ομαλότητας με την Ελλάδα, την 

Τουρκία, τη Γιουγκοσλαβία, την Κροατία, τη Βοσνία και τη Ρουμανία. Η 

διαμεσολαβητική της δράση αποτέλεσε εγγύηση ζωτικής σημασίας για την 

ισορροπία και την ασφάλεια στα Βαλκάνια μέχρι και σήμερα. Είναι 

χαρακτηριστική η βουλγαρική πολιτική μπροστά στις νέες προκλήσεις το 

2014, με την προσάρτηση της Κριμαίας, την αποσταθεροποίηση της 

Ανατολικής Ουκρανίας, τη δραματική αύξηση της τρομοκρατίας και των 

προσφυγικών ρευμάτων. 
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ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Λ., ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, Χ. (1995), Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ: «Η Ευρωπαϊκή πολιτική 
της Βουλγαρίας». Στο Λ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ (επιμ.) Οι Ελληνο-βουλγαρικές 
σχέσεις: Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (σ.σ.39, 40, 42, 47, 48). Παπαζήση, 
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BAEVA, I. KALINOVA, E. (2011), Τα πρώτα βήματα της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Στο Ι. BAEVA, Ε., KALINOVA (μετάφραση), Ε. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Σύγχρονη Βουλγαρία: 
Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σ. 259). Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

4.1 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας προ του 1990 

4.1.1  Οικονομικό πλαίσιο 

Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η βουλγαρική οικονομία παρουσίαζε 

βαθμιαία βελτίωση και ο ρυθμός ανάπτυξης της κυμαινόταν σε καλό επίπεδο. 

Μεταξύ των δύο χωρών – Ελλάδας και Βουλγαρίας – διεξάγονταν εμπορικές 

συναλλαγές κυρίως στον αγροτικό τομέα126. Όμως, κατά την άνοδο του 

Μεταξά στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οικονομικές-εμπορικές 

επαφές μεταξύ των δύο κρατών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δραστηριοποιήσεις 

έδειξαν οι εμπορικοβιομηχανικοί σύλλογοι. Έτσι, ιδίως η ίδρυση της Δ.Ε.Θ. 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ορόσημο για την επέκταση του 

ελληνικού εμπορίου στα Βαλκάνια. Η επιχειρηματική πρωτοβουλία κατέστησε 

τη Θεσσαλονίκη και πάλι ως ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της 

Βαλκανικής χερσονήσου. Η Ελλάδα κατέβαλλε εξαίρετη προσπάθεια για να 

προσεγγίσει τη γειτονική της χώρα και τον Απρίλιο του 1937 έγιναν οι πρώτες 

ιδιωτικές τραπεζικές-χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Τράπεζας 

της Ελλάδας και της Εκδοτικής Τράπεζας της Βουλγαρίας127.  
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ. (1994), Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ: Εμφάνιση-Εξέλιξη και Ανάπτυξη της 
Οικονομικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας-Ιστορική Ανασκόπηση. Στο Δ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (επιμ) Η Σύγχρονη βουλγαρική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και οι 
δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα (σ. 128). ΕΛΚΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. 

127
ΓΚΟΛΝΤΑ, Χ. (2014), Οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές επαφές. Στο Χ. ΓΚΟΛΝΤΑ Η 

βαλκανική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος, 1936-1941(σ.σ.50, 
51, 54). Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή οικονομικών και 
περιφερειακών σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Π.Μ.Σ.: 
Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
Θεσσαλονίκη. 
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Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1947-1989) οι οικονομικές-εμπορικές 

σχέσεις των δύο κρατών παρουσιάζουν μια υφεσιακή πορεία. Διαπιστώνεται 

πάντως ότι, την ίδια χρονική περίοδο, οι χώρες της Κεντροανατολικής 

Ευρώπης απομακρύνθηκαν από τη Δύση και προσανατολίστηκαν προς την 

ΕΣΣΔ. Η ΕΣΣΔ αποτέλεσε την κεντρομόλο δύναμη, που ασκούσε έλεγχο και 

κατεύθυνε την Βουλγαρική ηγεσία μέχρι την κατάρρευση του σταλινισμού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κράτη-μέλη της ΚΟΜΕΚΟΝ απορροφούσαν 

περισσότερο από το 75% των βουλγαρικών εμπορικών ανταλλαγών. Βέβαια, 

η ΕΣΣΔ παρείχε οικονομική βοήθεια, που έφθασε το $1 δις σε διάστημα 

δώδεκα ετών128. Ήδη, από το 1947, είχε ψηφιστεί νόμος στη Βουλγαρία για 

την κρατικοποίηση ολόκληρης της οικονομικής δομής. Έτσι, επιβλήθηκε το 

κρατικό μονοπώλιο του εξωτερικού εμπορίου και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εκβιομηχάνιση της χώρας. Ταυτόχρονα απαγορεύτηκαν οι ξένες δυτικές 

επενδύσεις. Ενώ, στον γεωργικό τομέα εφαρμόστηκε το σύστημα των 

«αγροτικών συνεταιρισμών». Όμως, μετά το θάνατο του Στάλιν, στις 3 

Μαρτίου 1953, αναπτύχθηκε η αγροτική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, τον 

Μάρτιο του 1948, υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας το Σύμφωνο 

Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας και την ίδια χρονιά έκλεισαν 28 

συμφωνίες και πρωτόκολλα. 

Οι ουσιαστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, κατά την περίοδο 1963-1980, 

επέφεραν δημογραφικές αλλαγές στον τομέα της αναπαραγωγής, άνοδο της 

βιομηχανίας και του παραγωγικού τομέα και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και 

των εξουσιών ανώτερων επιχειρησιακών στελεχών. Το βουλγαρικό κράτος 

εξελίχθηκε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας - αφού συναρμολογούσε 

αυτοκίνητα και φορτηγά, που διοχέτευε η Ρωσία - στον ναυπηγικό τομέα και 

                                                                                                                             

στο: https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/16466/3/GkolnaChristinaMsc2014.pdf 
(προσπελάστηκε στις 29.02.2016). 

Βλέπε επίσης, Εφημ. ΄΄Καθημερινή΄΄, άρθρο «Η πόλη… των 22 ημερών έγινε κιόλας 75 
χρόνων! Ιστορία και προϊστορία της πρώτης μεγάλης διεθνούς οικονομικής διοργάνωσης της 
χώρας», της Νατάσας Γ. Μάνου, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2001. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ, Ε.-ΡΟΥΠΑ, 
Ε. (2000), 75 χρόνια ιστορίας Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 1925-2000. Εκδόσεις Διεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, HELEXPO Α.Ε., Θεσσαλονίκη. 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ. (1994), BENAR, N.:Οι βουλγαροελληνικές οικονομικές 

σχέσεις:Προβλήματα-Προοπτικές. Στο Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (επιμ) Η Σύγχρονη βουλγαρική 
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα (σ. 147). 
ΕΛΚΕΠΑ, Θεσσαλονίκη. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Γ. (2003), Βουλγαρία. Στο Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Τα 
Κομμουνιστικά Βαλκάνια (σ. 167). Βάνιας, Θεσσαλονίκη.  
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στον τεχνολογικό τομέα, στον ηλεκτροτεχνολογικό κλάδο και στην προώθηση 

χημικών προϊόντων129. Μετέπειτα, η Βουλγαρία (1956) ανανέωσε την 

εμπορική συμφωνία, που είχε υπογράψει το 1953, με την Ελλάδα. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική είναι η ομιλία του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Άντον 

Γιούγκωφ το 1960, που αναφέρεται στη συνεργασία για τους κοινούς 

υδάτινους πόρους. Παράλληλα, κατά τη σύσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής 

για την Ευρώπη του ΟΗΕ, έγιναν προσπάθειες για μια διαβαλκανική 

συνεργασία στις οδικές συγκοινωνίες, όπως η οδική διαδρομή 

Κωνσταντινούπολη-Κεντρική Ευρώπη μέσω Ελλάδας και μέσω 

Βουλγαρίας130.  

Τη δεκαετία του 1980, η βουλγαρική πολιτική μεταβάλλεται εξαιτίας της 

τεράστιας ύφεσης και του τεράστιου εξωτερικού της χρέους, που άγγιζε τα 

$4,4 δις. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα Νέο Οικονομικό 

Μηχανισμό (ΝΟΜ), αλλά χωρίς θετικά αποτελέσματα. Εν συνόψει, τα 

σημαντικότερα αίτια ήταν: η ανύπαρκτη τεχνολογική εξέλιξη, η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις δυτικές οικονομίες και η αδυναμία 

δημιουργίας ηγετών στο χώρο των επιχειρήσεων. Άλλωστε, η αλλαγή της 

πολιτικής σκηνής, με την άνοδο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ (τον Μάρτιο του 

1985) επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στη βουλγαρική οικονομία και στο 

βιοποριστικό επίπεδο του πληθυσμού. Γιατί αυτό που συνέβη τότε ήταν, ότι η 

νέα ηγεσία διέκοψε την οικονομική στήριξη προς τον βουλγαρικό λαό131. 

Επίσης, και επί κυβερνήσεως Καραμανλή (1975), υπογράφηκαν 

σημαντικές συμφωνίες σχετικά με τις εμπορικές ανταλλαγές, τα τελωνιακά 

ζητήματα και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα 
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ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Γ. (2003), Βουλγαρία. Στο Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια 
(σ.σ. 141, 148, 152, 167, 168). Βάνιας, Θεσσαλονίκη. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χ. (1994), Η 
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Πολέμου (σ. 180). Παπαζήση, Αθήνα. 
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ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Γ. (2003), Βουλγαρία. Στο Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια 

(σ.σ. 156, 158, 159). Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 
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και τον υδροηλεκτρισμό132. Όμως, με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

αποδυναμώνονται οι οικονομικές επαφές με τη γειτονική χώρα. Οι συνθήκες 

υπαγορεύουν, με δεδομένη την εμπορική-οικονομική συνεργασία των δύο 

χωρών, να εξετάσουμε παρακάτω ορισμένους βασικούς τομείς των 

εμπορικών ανταλλαγών. 

4.1.2 Εξαγωγές 

Οι εμπορικές συναλλαγές προϊόντων μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, την 

περίοδο 1919-1939, παρουσιάζουν μια έντονη κλιμάκωση. Όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία του πίνακα 4.1, τις περιόδους 1919-1923 και 1929-1933, οι 

εξαγωγές κυμαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα και ανέρχονταν σε 805.058 

χιλιάδες λέβα και σε 873.422 χιλιάδες λέβα αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εξαγωγές 

παρουσιάζουν μια ανοδική πορεία την περίοδο 1924-1928, ενώ μειώνονται 

αισθητά την περίοδο 1934-1939. Σε αυτό συνέβαλε η υποτίμηση της δραχμής 

(1932), γεγονός που λειτούργησε αργότερα προστατευτικά για την ελληνική 

οικονομία. Αφού, το ελληνικό κράτος αρχίζει να καλύπτει τις ανάγκες αγοράς 

της από την αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή. Είναι ωστόσο φυσικό, η 

Ελλάδα ως μια χώρα βασισμένη στο γεωργικό τομέα, να εξαγάγει προς τη 

Βουλγαρία κυρίως αγροτικά είδη, ήτοι, σταφίδα, σύκα, μανταρίνια, ελαιόλαδο, 

ελιές, μαστίχα, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ. Όμως τελικά, η 

απορρόφηση των γενικών εξαγωγών της Βουλγαρίας από την Ελλάδα 

μειώνεται περίπου δώδεκα μονάδες, από την πρώτη μέχρι την τελευταία 

περίοδο133. 

Πίνακας 4.1: Οι ανταλλαγές εμπορευμάτων μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας 
την περίοδο 1919-1939 σε χιλιάδες λέβα, σε τρέχουσες τιμές 

 1919-1923 1924-1928 1929-1933 1934-1939 

Εξαγωγές 805.058 3.664.819 873.422 196.004 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Ε. (2015), Οι διμερείς σχέσεις με τη Βουλγαρία. Στο Ε. 
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Εισαγωγές 473.772 525.662 235.395 115.120 

Υπόλοιπο + 367.286 + 3.139.157 + 638.027 + 80.884 

πηγή: Χριστοδούλου Δ., Φουντουλής Χ., Η Σύγχρονη βουλγαρική κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα, Ελληνικό Κέντρο 

Παραγωγικότητας Παράρτημα Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΠΑ), Θεσσαλονίκη, 1994, σ. 128 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας με τη Βουλγαρία μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

(1953-1963) παρουσιάζουν διάφορες διακυμάνσεις. Έτσι, μέχρι το 1955, οι 

εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Ακολούθως, από το 1956-1963, με 

την άνοδο του Βούλγαρου ηγέτη Ζίβκοφ στην εξουσία, παρουσιάζεται μια 

σταδιακή αύξηση των εξαγωγών, με εξαίρεση την περίοδο 1959-1960, που 

παρατηρείται μια μικρή ύφεση. Ενώ, όσον αφορά το εμπόριο, η Ελλάδα 

παρουσιάζει αρνητικό υπόλοιπο. Επίσης, ο γενικός όγκος των συναλλαγών, 

από 360.000 δολ., ανήλθε στο διπλάσιο, περίπου το 1959. Ωστόσο, μπορεί 

βραχυπρόθεσμα με τη συμφωνία Κλίρινγκ να επιτεύχθηκε ισοσκελισμός στο 

ισοζύγιο πληρωμών της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα, αλλά μακροπρόθεσμα 

είχε αρνητικό αποτέλεσμα134. Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

κρατών δεν αναπτύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό εξαιτίας του ευμετάβλητου 

οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος που υπήρχε και στις δύο χώρες. 

Πίνακας 4.2: Το εμπόριο της Ελλάδας με τη Βουλγαρία την περίοδο 1953-
1963 (σε χιλ. δολλ. ΗΠΑ) 5 

  1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1963 

Εξαγωγές 78 554 2294 11471 22794 22647 11765 11556 22330 44118 

Εισαγωγές 227 6600 5588 22200 33824 22794 11912 33252 33441 55448 

Υπόλοιπο +51 -44 -294 -735 -1030 -144 -147 -1696 -1111 -1330 

πηγή: Χριστοδούλου Δ., Φουντουλής Χ., Η Σύγχρονη βουλγαρική κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα, Ελληνικό Κέντρο 

Παραγωγικότητας Παράρτημα Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΠΑ), Θεσσαλονίκη, 1994, σ. 131 
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Η συμφωνία Κλίρινγκ αποτελεί μια καθιερωμένη νόρμα στη διεθνή πρακτική, που 
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Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι αμοιβαίες ελληνοβουλγαρικές 

επαφές περιορίζονταν μόνο στο εμπόριο. Από την υπογραφή των δώδεκα 

συμφωνιών το 1964, μεταξύ των δύο πλευρών, αυξήθηκε ο γενικός όγκος των 

συναλλαγών. Η εφαρμογή ενός αναπτυσσόμενου οικονομικού προγράμματος 

κρίθηκε αναγκαία με στόχο τη διεύρυνση του εξωτερικού εμπορίου, τη 

μεταβολή των συστατικών στοιχείων του αμοιβαίου εμπορίου και της 

ποιότητας των προϊόντων. Έτσι, η Βουλγαρία άρχισε να εξάγει αγροτικά 

μηχανήματα, αργαλιούς, μεταλλουργικά υλικά, αγροτικά χημικά προϊόντα, 

ελαστικά αυτοκινήτων κλπ.  

Την περίοδο 1960-1975, οι εξαγωγές Ελλάδας-Βουλγαρίας παρουσιάζουν 

θετική πορεία, με μια μικρή στασιμότητα την περίοδο της δικτατορίας στην 

Ελλάδα και εν τέλει, έφθασαν σε χρονικό διάστημα πέντε ετών να 

διπλασιαστούν. Η βουλγαρική πολιτική επεδίωκε να αυξήσει τις εξαγωγές της 

χώρας, ώστε να μειωθούν τα τεράστια εμπορικά ελλείμματα και να αυξηθούν 

τα αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα. Μετά το 1983, οι εξαγωγές μειώνονται 

αισθητά. Ο λόγος ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, που είχε ως 

συνέπεια την αναθεώρηση των διμερών εμπορικών συμφωνιών με τη 

Βουλγαρία. Το 1990, οι εξαγωγές ανήλθαν περίπου στα ίδια χαμηλά επίπεδα 

με την περίοδο 1970135. Βλέπε παρακάτω πίνακα. Η βουλγαρική οικονομική 

πολιτική για να αντιμετωπίσει την υφεσιακή τάση προώθησε νέες οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις. Έτσι, οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών 

κατευθύνθηκαν προς τα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. 

Πίνακας 4.3: Το Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας-Βουλγαρίας την περίοδο 
1960-1990, σε εκατ. δολλ. 

Έτη Εξαγωγές Εισαγωγές Υπόλοιπο Σύνολο 

Εισ-Εξαγ. 

1960 1.783 3.372 - 1.589 5.155 

1965 7.611 17.976 - 10.365 25.587 

1970 14.566 9.738 + 4.828 24.304 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ. (1994), Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ: Εμφάνιση-Εξέλιξη και Ανάπτυξη της 
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1975 32.518 20.771 11.747 53.289 

1980 60.085 9.663 + 50.442 69.748 

1985 23.823 38.968 - 15.145 62.791 

1990 15.578 83.572 - 67.994 99.150 

πηγή: Χριστοδούλου Δ., Φουντουλής Χ., Η Σύγχρονη βουλγαρική κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα, Ελληνικό Κέντρο 

Παραγωγικότητας Παράρτημα Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΠΑ), Θεσσαλονίκη, 1994, σ. 138 

4.1.3 Εισαγωγές 

Οι εμπορικές επαφές μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας έχουν ως κεντρικό τους 

άξονα τον αγροτικό τομέα. Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η Ελλάδα 

εισήγαγε από τη Βουλγαρία ζώα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, αβγά, 

σιτηρά κλπ. Όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα 4.1., 

την περίοδο 1919-1939 οι εισαγωγές εμπορευμάτων παρουσίασαν πτωτική 

πορεία σε σχέση με τις εξαγωγές. Το 1930, η ελληνική κυβέρνηση έθεσε όρια 

στις εισαγωγές προϊόντων από τη Βουλγαρία. Ακολούθησε η παγκόσμια 

οικονομική κρίση την περίοδο 1929-1933, που επηρέασε την οικονομία όλων 

των βαλκανικών χωρών. Και την περίοδο 1934-1939 οι αμοιβαίες εμπορικές 

ανταλλαγές μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας μειώθηκαν αισθητά. 

Η Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο καταγγέλλει όλες τις αμοιβαίες 

εμπορικές συμφωνίες που είχε συνάψει με τη Βουλγαρία. Έτσι, οι ανταλλαγές 

προϊόντων μεταξύ των δύο κρατών σχεδόν εκμηδενίζονται. Από το 1953, 

αρχίζουν και πάλι οι οικονομικές σχέσεις να αναπτύσσονται με την υπογραφή 

της πρώτης διατραπεζικής συμφωνίας136. Μέχρι το 1963, ο όγκος των 

ανταλλαγών εμπορευμάτων μπορεί να αυξήθηκε, αλλά το μερίδιο στο 

συνολικό εμπόριο ήταν ελάχιστο. 

Οι εμπορικές ανταλλαγές της Ελλάδας με τη Βουλγαρία εμφανίζουν 

ανοδική εξέλιξη και σημειώνονται νέες προοπτικές συνεργασίας έως το 1967. 

Η ανοδική πορεία των εισαγωγών, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, ανήλθε το 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ. (1994), Χ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ: Εμφάνιση-Εξέλιξη και Ανάπτυξη της 
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1990 σε 83.572 εκατ. δολ. και απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα 4.3137. Η 

ανέλιξη των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας 

παρουσίασε πολλές αυξομειωτικές τάσεις. Θα επισημάνουμε ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά τους: 

i. Οι εμπορικές ανταλλαγές παρουσίαζαν αυξομειώσεις λόγω των έντονων 

αντιπαρατιθέμενων οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. 

ii. Η αρνητική επίδραση της συμφωνίας Κλίρινγκ στην άνοδο 

μακροπρόθεσμα του εμπορίου μεταξύ των δύο κρατών. 

iii. Τα εμπορεύματα δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις δυτικές 

προδιαγραφές και υστερούσαν στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα. 

iv. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ προκάλεσε μια ανισορροπία στο 

ελληνοβουλγαρικό εμπόριο. 

4.2 Οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας μετά το 1990 

4.2.1 Οικονομικό πλαίσιο 

Η κατάρρευση του σοσιαλιστικού καθεστώτος στις Κεντροανατολικές χώρες 

της Ευρώπης προκάλεσε μια οικονομική κάμψη και μια αστάθεια στο 

εσωτερικό της Βουλγαρίας. Για αυτό το λόγο, η Βουλγαρία προσανατολίστηκε 

προς το εξωτερικό εμπόριο της Δυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, σημαντικά 

βήματα πραγματοποιήθηκαν στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στη 

διάρθρωση της βουλγαρικής οικονομίας. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας 

επιδίωκε αλλαγές, με ιδιωτικοποιήσεις του κρατικού μονοπωλίου, με 

απελευθέρωση των αγορών και με ένα διεθνή βαλκανικό άνοιγμα προς τη 

δυτική οικονομία. 

Το 1993, η Βουλγαρία υπέγραψε την πρώτη εμπορική συμφωνία σύνδεσης 

με την ΕΕ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή μετά από δύο χρόνια. Αυτό σήμαινε 

ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας θα καθορίζονταν από 
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την ΕΕ. Επιπλέον, με την καθιέρωση του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου 

(ΚΕΔ) καταργήθηκαν οι δασμοί στις εισαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα-

ΕΕ138. Η Ελλάδα μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην υπερεθνική οντότητα 

μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών, αλλά από την 

προσχώρησή της στην ΕΕ, η οικονομία της επιταχύνθηκε και 

εκσυγχρονίστηκε χάρη των ευρωπαϊκών πακέτων χρηματοδοτικής στήριξης. 

Ενώ αντίθετα, το ίδιο δεν συνέβη με τη γειτονική χώρα, που αντιμετώπιζε 

πολλά προβλήματα στην οικονομική της πολιτική. Έτσι, στις οικονομικές 

σχέσεις των δύο κρατών υπάρχει μια ανισορροπία. Παρόλα αυτά, η 

Βουλγαρία αποτελεί για την ελληνική οικονομία ένας σταθερός πυλώνας, 

μέσω των επενδύσεων, της αγοράς εργασίας και του εμπορίου139. Έτσι, ο 

μέσος όρος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης των εξαγωγών της Ελλάδας προς 

τις βαλκανικές χώρες την περίοδο 1990-1996 είναι πολύ μεγαλύτερος σε 

σχέση με το μέσο όρο του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της ΕΕ140.  

Πίνακας 4.4: Συγκριτικός δείκτης ελληνικού εμπορίου με Ε.Ε. και Βαλκάνια, 
σε% 

Έτη Εξαγωγές/Εισαγωγές 

Ελλάδας/Ε.Ε. 

Εξαγωγές/Εισαγωγές 

Ελλάδας/Βαλκανικών χωρών 

1990 36 49 

1991 35 69 

1992 29 123 

1993 26 198 

1994 24 128 

1995 22 138 

1996 34 177 

                                            
138

ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Λ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, Χ. (1995), Σ. Βαλντέν: « Οι εμπορικές σχέσεις 
Ελλάδος-Βουλγαρίας». Στο Λ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ (επιμ.) Οι ελληνο-βουλγαρικές 
σχέσεις: Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (σ.σ. 358-359). Παπαζήση, Αθήνα.  

139
ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Λ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ, Χ. (1995), Π. Καζάκος: « Η βουλγαρική οικονομία στη 

Ν.Α. Ευρώπη». Στο Λ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ, Χ. ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ (επιμ.) Οι ελληνο-βουλγαρικές 
σχέσεις: Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις (σ.σ. 136-137, 139). Παπαζήση, 
Αθήνα.  

140
ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ, Ε. (2001), Μικροοικονομική ανάλυση των αγορών Βουλγαρίας και 

ΠΓΔΜ. Στο Ε. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων 
στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία (σ. 45). Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Σταμούλης. 



[91] 

 

πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, ΟΕCD, Τράπεζα της Ελλάδας. Βλ. σχετ. 

Καραφωτάκης Ε., Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και 

στη Βουλγαρία, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Σταμούλης, Αθήνα, 2001, σ. 45 

4.2.2 Εξαγωγές 

Θα ήταν αδύνατο να κατανοήσουμε τις στρατηγικές οικονομικής-εμπορικής 

ανάπτυξης των δύο χωρών, χωρίς να κάνουμε αναφορά στις εξαγωγές 

προϊόντων, που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο. Ειδικότερα, η αύξηση των 

εξαγωγών οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη για τους εξής λόγους: Με τις 

εξαγωγές αναπτύσσεται το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν). Επιπλέον, με 

την αύξηση των εξαγωγών πολλαπλασιάζεται η ποσότητα των παραγωγικών 

πόρων. Η άρση των περιορισμών του ξένου συναλλάγματος οδηγεί σε 

αύξηση εισαγωγών αγαθών και τεχνολογιών υψηλής ποιότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη 

Βουλγαρία την περίοδο 1993-1999 παρουσίαζαν μια ανοδική πορεία, ενώ 

ακολούθησε μια σχετική μείωση των εξαγωγών την περίοδο 1996-1997 που 

οφειλόταν στην οικονομική κρίση στη Βουλγαρία. Τα επίπεδα του συνόλου 

των ελληνικών εξαγωγών στη γειτονική χώρα το 1999 ανήλθαν στα 410,8 

εκατ.δολ.  

Μέχρι το 1998, τη πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προορισμού κατείχε η 

Βουλγαρία. Ενώ το 1999, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία 

κατανέμονται στη δεύτερη θέση συγκριτικά με τις εξαγωγές στα υπόλοιπα 

κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου. Αφού από το 1998 αρχίζει να 

δραστηριοποιείται η ελληνική αγορά προς τη ΠΓΔΜ141. Και αυτό 

διαπιστώνεται ότι συνέβη, λόγω της σύναψης μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας την 13 Σεπτεμβρίου 1995142. Η εν λόγω συμφωνία 

                                            
141

ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ, Ε. (2001), Μικροοικονομική ανάλυση των αγορών Βουλγαρίας και 
ΠΓΔΜ. Στο Ε. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων 
στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία (σ. 43). Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Σταμούλης. 

142
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.  ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ, Β. (2008), Ν.  Ζαϊκος: Οι 

σχέσεις της Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την 
άποψη του διεθνούς δικαίου. Στο Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Β. 
ΓΟΥΝΑΡΗΣ (επιμ) Η Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΔΓΜ ως ζητούμενο (σ.σ. 254-
255). Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 
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βελτίωσε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΠΔΓΜ σε σημαντικό επίπεδο και στον 

οικονομικο-εμπορικό τομέα143. 

Πίνακας 4.5: Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις υπόλοιπες βαλκανικές 
χώρες, 1993-1999 (σε εκατ. $) 

Έτη  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Αλβανία Εισαγωγές 
Εξαγωγές 

15,4 
126,3 

35,3 
213,2 

37,5 
261,2 

35,9 
322,9 

36,6 
252,6 

36,5 
192,3 

37,6 
221,5 

Βουλγαρία Εισαγωγές 
Εξαγωγές 

198,2 
303,3 

317,7 
413,1 

483,8 
447,3 

368,3 
323,7 

418,3 
321,0 

383,0 
438,5 

347,2 
410,8 

Ο.Δ.Γ. Εισαγωγές 
Εξαγωγές 

- 
- 

- 
- 

1,1 
21,8 

77,5 
168,5 

131,1 
203,0 

94,4 
188,5 

59,8 
113,5 

Π.Γ.Δ.Μ Εισαγωγές 
Εξαγωγές 

29,1 
139,6 

4,8 
14,2 

14,6 
25,6 

39,2 
232,1 

60,4 
273,8 

58,3 
260,1 

59,0 
425,1 

Ρουμανία Εισαγωγές 
Εξαγωγές 

65,7 
89,0 

93,2 
93,4 

134,2 
180,4 

143,8 
173,8 

177,0 
204,3 

190,7 
217,4 

207,8 
214,1 

πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ. Βλ. σχετ. Καραφωτάκης Ε., Το εμπόριο και τα δίκτυα 

διανομής και διάθεσης προϊόντων στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία, Ινστιτούτο Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων, Σταμούλης, Αθήνα, 2001, σ. 44 

Τη δεκαετία του 2000, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν αυξητική τάση. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ η αξία των ελληνικών 

εξαγωγών σε χώρες τις ΕΕ υπολογίζεται σε ποσοστό 44,4%. Παρατηρείται 

λοιπόν στο παρακάτω διάγραμμα, ότι το 2006 την πρώτη θέση στις ελληνικές 

εξαγωγές έχει η ΕΕ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης με ποσοστό 23,7%. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος 

των ελληνικών εξαγωγών καλύπτεται από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη 

Βουλγαρία144. Έτσι, μετά την προσχώρηση των νέων χωρών στην ΕΕ, 

σημειώνεται μια αύξηση των εξαγωγών σε χώρες πρώην κομμουνιστικών 

καθεστώτων. 

                                            
143

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.  ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ, Β. (2008), Ν.  Ζαϊκος: Οι 
σχέσεις της Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την 
άποψη του διεθνούς δικαίου. Στο Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Β. 
ΓΟΥΝΑΡΗΣ (επιμ) Η Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΔΓΜ ως ζητούμενο (σ.σ. 260-
261). Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 

144
Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας. 

 στο: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=225&cnode=109 
(προσπελάστηκε στις 09.08.2016). 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=225&cnode=109
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Γράφημα 4.1: Γεωγραφική κατανομή εξαγωγών 

 

*προσωρινά στοιχεία 

πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων, Κέντρο 

Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) 

στο: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=225&cnode=109 

(προσπελάστηκε στις 09.08.2016) 

Έτσι, μετά από έξι χρόνια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, το 2009, οι 

εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική μείωση εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής 

κρίσης. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,7%, συμβάλλοντας κατά 

1,67 εκατοστιαίες μονάδες στη μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

(ΑΕΠ). Ενώ, οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση 

στο ΑΕΠ. Ωστόσο, η μεταβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 

(καθαρές εξαγωγές) συνέβαλε σε άνοδο του ΑΕΠ κατά 3,3 εκατοστιαίες 

μονάδες. Το 2011 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι 

εξαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 3,8%, συμβάλλοντας κατά 0,44 

εκατοστιαίες μονάδες στη μείωση του ΑΕΠ. Η άνοδος των εξαγωγών το 2011 

αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων, ήτοι, την κατηγορία της 

 0,7% 
 3,8% 

44,4% 

 5,0% 
6,8% 

 23,7% 

8,7% 

 5,5% 
 1,3% 

Λατ. Αμερική Ινδία Κίνα και άλλες χώρες 

Ευρωπαϊκή Ένωση 14 κράτη Β. Αμερική Καναδάς ΗΠΑ Μεξικό 

Υπόλοιπο ΟΟΣΑ Κεντρική και Ανατ. Ευρώπη 

Β. Αφρική και Μέση Ανατολή Μεσόγειος Κύπρος Μάλτα Γιβραλτάρ 

Ν.Α. Ασία 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=225&cnode=109
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μεταλλουργίας, των εξαγωγικών εισπράξεων, των χημικών προϊόντων, του 

μηχανολογικού εξοπλισμού και αγροτικών προϊόντων145.  

 

Πίνακας 4.6: Ακαθάριστη δαπάνη της οικονομίας και ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν 

 Αξία σε  
 ευρώ                                            Ετήσιες εκατοστιαίες 
μεταβολές 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1.Ιδιωτική  
κατανάλωση 

134.725 4,3 3,7 4,0 -1,3 -3,6 -7,1 

2.Δημόσια 
κατανάλωση 

34.937 2,3 7,6 -2,1 4,8 -7,2 -9,1 

3.Ακαθάριστες 
επενδύσεις 
πάγιου 
κεφαλαίου 

40.020 20,4 5,4 -6,7 -15,2 -15,0 -20,7 

3.1.Κατασκευές 25.156 22,7 -8,9 -12,7 -10,0 -12,2 -21,4 
3.2.Εξοπλισμός 13.043 15,6 37,0 1,3 -24,0 -20,0 -22,1 
3.3.Λοιπές 1.821 24,4 -10,2 -4,2 15,8 -7,1 -7,0 
4.Εγχώρια 
τελική ζήτηση1 

209.682 7,0 4,7 0,7 -3,1 -6,3 -9,6 

5.Αποθέματα 
και στατιστικές 
διαφορές(% 
του ΑΕΠ) 

1.302 0,5 1,6 1,2 -1,7 -1,3 -0,1 

6.Εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

44.807 3,1 6,9 3,0 -19,5 4,2 -0,3 

6.1.Εξαγωγές 
αγαθών 

20.490 5,1 4,1 -0,4 -15,7 5,4 3,6 

6.2.Εξαγωγές 
υπηρεσιών 

24.317 1,4 9,5 5,9 -22,5 3,2 -3,8 

7.Τελική 
ζήτηση 

255.790 6,2 5,9 0,8 -8,0 -4,4 -7,2 

8.Εισαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

62.741 8,2 14,6 3,3 -20,2 -7,2 -8,1 

8.1.Εισαγωγές 
αγαθών 

51.875 7,9 15,3 1,5 -21,0 -10,7 -7,1 

8.2.Εισαγωγές 
υπηρεσιών 

10.866 9,8 11,6 12,3 -16,5 7,0 -11,6 

                                            
145

  Τράπεζα της Ελλάδος (2012), Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2011, σ. 94, 

στο: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2011.pdf  (προσπελάστηκε στις 
10.08.2016). 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2011.pdf
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ΑΕΠ σε 
αγοραίες αξίες 

193.050 5,5 3,0 -0,2 -3,2 -3,5 -6,9 

                                          Συμβολή στη μεταβολή του Ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος 
                                                                    (εκατοστιαίες μονάδες) 

1.Ιδιωτική 
κατανάλωση 

 2,99 2,58 2,78 -0,91 -2,68 -5,25 

2.Δημόσια 
κατανάλωση 

 0,41 1,34 -0,39 0,87 -1,39 -1,71 

3.Ακαθάριστες 
επενδύσεις 
πάγιου 
κεφαλαίου 

 4,24 1,28 -1,62 -3,43 -2,98 -3,63 

3.1 Κατασκευές  2,95 -1,35 -1,70 -1,18 -1,33 -2,12 
3.2 Εξοπλισμός  1,05 2,74 0,12 -2,40 -1,56 -1,43 
3.3 Λοιπές  0,23 -0,11 -0,04 0,15 -0,08 -0,08 
4.Εγχώρια 
τελική ζήτηση1 

 7,64 5,17 0,80 -3,47 -7,08 -10,57 

5.Αποθέματα 
και στατιστικές 
διαφορές 

 -0,13 1,13 -0,44 -2,81 0,42 1,27 

6.Εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

 0,72 1,57 0,71 -4,73 0,85 -0,07 

6.1.Εξαγωγές 
αγαθών 

 0,54 0,43 -0,05 -1,67 0,50 0,37 

6.2.Εξαγωγές 
υπηρεσιών 

 0,18 1,14 0,75 -3,07 0,35 -0,44 

7.Τελική 
ζήτηση 

 8,22 7,88 1,07 -11,01 -5,81 -9,37 

8.Εισαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

 2,68 4,88 1,23 -7,76 -2,30 -2,47 

8.1.Εισαγωγές 
αγαθών 

 2,13 4,20 0,45 -6,57 -2,72 -1,68 

8.2.Εισαγωγές 
υπηρεσιών 

 0,55 0,68 0,78 -1,18 0,43 -0,79 

9.Ισοζύγιο 
αγαθών και 
υπηρεσιών 
(καθαρές 
εξαγωγές) 

 -1,96 -3,31 -0,52 3,03 3,14 2,39 

ΑΕΠ σε 
αγοραίες τιμές 

 5,5 3,0 -0,2 -3,2 -3,5 -6,9 

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Εθνικοί Λογαριασμοί, προσωρινά στοιχεία για τα έτη 2006-2011, Μάρτιος 

2012 

1.Δεν περιλαμβάνονται αποθέματα και στατιστικές διαφορές, σ.49, Τράπεζα της Ελλάδος, 
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στο:http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2011.pdf (προσπελάστηκε στις 

10.08.2016) 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τις μεταβολές σε 

ορισμένους βασικούς κλάδους εξαγωγικών προϊόντων. Διαπιστώνεται λοιπόν 

ότι, η αγροτική πολιτική της Βουλγαρίας μεταβάλλεται στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν η κατάργηση του κρατικού 

παρεμβατισμού στον πρωτογενή τομέα. Αρχικά, η κατάτμηση της αγροτικής 

ιδιοκτησίας επέδρασε αρνητικά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Αφού, τα 

γεωργικά αγαθά δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού 

της. Παρά τη μικρή ανάκαμψη στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο γεωργικός 

τομέας παρουσίαζε μια πτωτική τάση. Βάσει των στατιστικών στοιχείων του 

Υπουργείου Γεωργίας, παρατηρείται στο παρακάτω διάγραμμα, ότι η 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του γεωργικού τομέα υποχώρησε 

σταδιακά υπέρ των υπηρεσιών. Το 2008, η ΑΠΑ του γεωργικού τομέα 

παρουσίασε μια μικρή ποσοστιαία αύξηση, αλλά τελικά, σημείωσε πτώση τα 

επόμενα δύο έτη146.  

Γράφημα 4.2: ΑΠΑ στη Βουλγαρία κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
την περίοδο 2002-2010 
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Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 
Σόφιας, (Δεκέμβριος 2012). «Έρευνα για τη βουλγαρική αγορά σιτηρών και ελαιούχων 
σπαρτών», σ. 3, 

στο: http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad60001EREVNA%20SITIRA.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 
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πηγή: NSI Preliminary data for 2010, σ. 9 

στο:http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/AgryReports/AD_2011_final_annexes_en.

sflb.ashx (προσπελάστηκε στις 06.08.2016) 

Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων, κατά την 

περίοδο 2010-2012, καταγράφεται και στον παρακάτω πίνακα. Πάντως, θα 

πρέπει να επισημανθεί, ότι η εμπορική συνεργασία της πρώην σοσιαλιστικής 

χώρας με την ΕΕ ενισχύεται τα επόμενα έτη προς όφελος της βουλγαρικής 

οικονομίας147. 

Πίνακας 4.7: Εξαγωγές και εισαγωγές βουλγαρικών γεωργικών προϊόντων 

Σε εκατ. € 2010 2011 2012 2012 με την 
ΕΕ 

Εξαγωγές 
FOB 

2.616,1 3.487,2 3.220,0 2.312,9 

Εισαγωγές 
CIF 

1.902,1 2.385,8 2.294,7 1.914,4 

Ισοζύγιο +714,0 +1.101,4 +925,3 +398,5 

πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI). Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο 

οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Σόφιας, (2013). Ετήσια έκθεση για τις οικονομικές 

εξελίξεις στη Βουλγαρία και την πορεία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-

Βουλγαρίας κατά το 2013 (και το α΄εξάμηνο 2014), σ. 17 

στο:http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 

(προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 

Βάσει προσωρινών στοιχείων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 και 

ενδεκάμηνου 2014, που αναλύθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, στους παρακάτω 

πίνακες θα εξετάσουμε με χρονική σειρά την εξαγωγική ροή προς τη 

Βουλγαρία την περίοδο 2011-2014(11μηνο). Παρόλα αυτά, η μικρή αύξηση 

των εξαγωγών προς τη Βουλγαρία το 2012 δεν επηρέασε την εικόνα των 

ελληνικών εξαγωγών, που παρουσίαζε μια συνεχή σταδιακή πτώση. Η 

μείωση των ελληνικών εξαγωγών συνεχίστηκε και το 2014(11μηνο), ενώ 

αντιθέτως οι βουλγαρικές εισαγωγές παρουσίαζαν μικρής κλίμακας άνοδο σε 

                                            
147

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 
Σόφιας, (2013). Ετήσια έκθεση για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και την πορεία των 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Βουλγαρίας κατά το 2013 (και το α΄ εξάμηνο 
2014),  

στο: 
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/AgryReports/AD_2011_final_annexes_en.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/AgryReports/AD_2011_final_annexes_en.sflb.ashx
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
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ποσοστό (+3,2%). Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από τα 

προσωρινά στοιχεία του Βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΒΣΙ) καθώς 

παρουσιάζεται αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών και μείωση των 

εισαγωγών από την Ελλάδα. Ενώ, στο διεθνές εξαγωγικό εμπόριο 

διαμορφώνεται μια συνολική μείωση των εξαγωγών από τη Βουλγαρία. 

Ωστόσο οι εξαγωγές βουλγαρικών προϊόντων προς την ΕΕ αυξάνονται, αφού 

δέχεται τα 3/5 των εξαγωγών της148.  

 

Πίνακας 4.8: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Βουλγαρίας (αξία σε εκατ. €) 

 2011 2012 2012 (9μηνο) 2013 (9μηνο) 

Ελληνικές 
εξαγωγές 
προς 
Βουλγαρία 

1337,1 1.562,6 1.115,8 1.066 

Ελληνικές 
εισαγωγές 
από 
Βουλγαρία 

1.290,9 1.368,4 1.030,2 1.096,1 

Ισοζύγιο +46,2 +194,2 +85,6 -34,5 
Όγκος 
εμπορίου 

2.628 2.931 2.146 2.157,7 

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών 

υποθέσεων Σόφιας, (2014). Για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διμερείς 

οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, Ενημερωτικό δελτίο (1/2014), σ. 5, στο: 

http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=ce035203-a921-4058-af24-

c9cbb71a1ed6&groupId=14 (προσπελάστηκε στις 21.06.2016) 

 

Πίνακας 4.9: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Βουλγαρίας (αξία σε εκατ. €) 

 2012 2013 2013 2014 
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Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 
Σόφιας, (2014). Για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διμερείς οικονομικές και 
εμπορικές σχέσεις. Ενημερωτικό δελτίο 1/2014, στο: 

http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=ce035203-a921-4058-af24-
c9cbb71a1ed6&groupId=14 (προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 

 «Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας-Πορεία εξωτερικού εμπορίου 
Βουλγαρίας το 2014 βάσει προσωρινών στοιχείων-Άμεσες ξένες επενδύσεις Ελλάδος στη 
Βουλγαρία το 2014 βάσει προσωρινών στοιχείων», στο: 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B2BE03.03.2015%20-
%2011%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf (προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 

http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=ce035203-a921-4058-af24-c9cbb71a1ed6&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=ce035203-a921-4058-af24-c9cbb71a1ed6&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=ce035203-a921-4058-af24-c9cbb71a1ed6&groupId=14
http://www.ebeh.gr/c/document_library/get_file?uuid=ce035203-a921-4058-af24-c9cbb71a1ed6&groupId=14
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B2BE03.03.2015%20-%2011%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B2BE03.03.2015%20-%2011%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf
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(11μηνο) (11μηνο) 

Ελληνικές 
εξαγωγές 
προς 
Βουλγαρία 

1.562,6 1.394,9 1.334,5 1.269,7 

Ελληνικές 
εισαγωγές 
από 
Βουλγαρία 

1.368,4 1.396,4 1.334,5 1.377,1 

Ισοζύγιο +194,2 -1,5 0 -107,4 
Όγκος 
εμπορίου 

2.931 2.791,3 2.669 2.646,8 

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. «Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας-Πορεία εξωτερικού 

εμπορίου Βουλγαρίας το 2014 βάσει προσωρινών στοιχείων-Άμεσες ξένες επενδύσεις 

Ελλάδος στη Βουλγαρία το 2014 βάσει προσωρινών στοιχείων», σ. 1, στο: 

 http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B2BE03.03.2015%20-

%2011%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf (προσπελάστηκε στις 21.06.2016) 

4.2.3 Εισαγωγές 

Η Ελλάδα από την ένταξή της στην ΕΟΚ το 1981μετέβαλλε την εμπορική 

της πολιτική με στόχο της να πετύχει μια καλή άνοδο στον οικονομικό-

εμπορικό τομέα. Μεγάλη επίδραση στην οικονομία επέφερε η άρση των 

ποσοτικών περιορισμών επί των εισαγωγών, με αποτέλεσμα την άνοδο των 

εισαγωγών της149. 

Έτσι λοιπόν, βάσει των στοιχείων του παραπάνω πίνακα 4.5, κατά την 

περίοδο 1993-1999, οι εισαγωγές της Ελλάδας από τα γειτονικά βαλκανικά 

κράτη παρουσίασαν μια ανοδική τάση. Η Βουλγαρία κατείχε την πρώτη θέση 

από το 1993 μέχρι το 1999, με το σύνολο των εισαγωγών της Ελλάδας να 

φθάνει τα 347,2 εκατ. δολ. Το 1996, η πορεία του εξωτερικού εμπορίου στον 

τομέα των εισαγωγών επηρεάστηκε από την υποτίμηση του λεβ από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο150. Ενώ την περίοδο 2001-2002, οι εισαγωγές 

κυμαίνονταν σε σταθερά επίπεδα λόγω της εισόδου της Ελλάδας στην ΕΝΕ 

                                            
149

ΣΤΑΓΚΟΣ, Π. (1993), Οι συμφωνίες της Κοινότητας με τις βαλκανικές χώρες. Στο Π. 
Στάγκος Η χρηματοδοτική και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στα 
Βαλκάνια: Οι νομικές διαστάσεις (σ.σ. 82-83). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 

150
ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ, Ε. (2001), Μικροοικονομική ανάλυση των αγορών Βουλγαρίας και 

ΠΓΔΜ. Στο Ε. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ Το εμπόριο και τα δίκτυα διανομής και διάθεσης προϊόντων 
στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία (σ. 44). Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Σταμούλης. 

http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B2BE03.03.2015%20-%2011%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad1B2BE03.03.2015%20-%2011%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf
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(Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση) και της αλλαγής του εθνικού νομίσματος σε 

ένα ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα. Για να διεισδύσουμε περισσότερο στον τομέα 

των εισαγωγών μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι απαραίτητο να αναλύσουμε 

ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Θα παρουσιαστούν στα παρακάτω 

διαγράμματα οι εμπορικές ανταλλαγές στη Βουλγαρία κατά κατηγορία 

προϊόντων και τα ποσοστιαία επίπεδα ελληνικών εισαγωγών κατά κατηγορία 

προϊόντων ως εξής:  

 

Πίνακας 4.10:Βουλγαρία: Εμπορικές συναλλαγές κατά γεωγραφική περιοχή 
και κατηγορία προϊόντων 

 1993 1996 1999 2002 2003 

 Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

Γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εμπορικές συναλλαγές κατά γεωγραφική περιοχή 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Βαλκανικές 
χώρες. 

43.2 41,3 51.8 42.3 66.2 57.9 76,8 67.2 75.2 68.6 

από τις 
οποίες, ΕΕ 

30.0 32.8 40.0 35.1 52,0 48.4 55.7 50.3 56.6 49.8 

Χώρες 
Ανατολικής 
Ευρώπης. 

33.6 42.6 30.5 43.0 20,5 30,8 15.3 26.5 16.0 27.3 

οπό τις 
οποίες, ΝΑ 
Ευρώπη 

12.4 3.9 10.5 3.6 9,0 2.2 9.2 2,8 9.4 3.0 

Λοιπές 23.2 16.1 17.9 14.7 13.3 11.3 7.9 6,3 8.8 4.1 

Εμπορικές συναλλαγές ανά προϊόν (ταξινόμηση SITC) 

Σύνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Τρόφιμα. 

ποτά καπνός 
και ζωντανά 
ζώο  (SITC 0, 
1) 

18.1 8.8 17.3 7.3 13.1 5,5 10.6 5.1 8.7 4,8 

Ακατέργαστα 
υλικά, μη 
βρώσιμα. 
εξαιρουμένων 
των καυσίμων 
(SITC 2) 

5.7 4,4 5.1 5.7 7.0 5.3 6.0 4.5 6.3 5.5 

Ορυκτά 
καύσιμα, 
λιπαντικά. κ 
λπ. (SΙΤC 3) 

8.7 37.3 6.5 33.7 8.9 21,6 9.8 19.6 8.4 17.4 

 

     1993 1996 1999 2002 2003 

 Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Εξαγω 

γές 

Εισαγω 

γές 

Ζωικά και 
φυτικά έλαια 
και λίπη (SITC 
4) 

0.8 0,3 0.4 0.3 0.6 0.3 0.3 0.6 0.1 0.4 

Χημικά 
προϊόντα 
(SITC 5) 

14.8 10,1 18.3 11.1 10,6 10.1 9.3 10.3 9.0 10.0 
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Μεταποιημένα 
προϊόντα 
(SITC 6) 

25.1 13.2 26.5 16.4 23.5 18.1 22,6 20,5 24.7 21.1 

Μηχανήματα 
και εξοπλισμός 
μεταφορών 
(SITC 7) 

17.2 19.6 12.5 16.0 11.2 29.0 12.4 27.6 13,0 28.7 

Διαφορά 
μεταποιημένα 
είδη (SITC 8) 

9.5 5.9 11.0 5.9 21.5 8.4 29.0 11.8 28.8 10.1 

Αγαθά μη 
ταξινομούμενα 
ανά είδος 
(SITC 9) 

0.0 0.4 2.5 3.6 3.6 1.7 0.0 0.0 1.0 2.0 

Σύνολο 
εισαγωγών (σε 
εκατ. δολ. ΗΠΑ) 

2.282.0 4.462,0 4.781.0 4. 891.0 3.755,0 5.220.0 5.631,0 7.831.0 7.445,0 10.750,0 

πηγή: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Χ., Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προβλήματα και 

προοπτικές, Κρητική, 2005, σ. 216 

 

Η κατηγορία των λοιπών προϊόντων μεταποίησης και η κατηγορία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς καλύπτουν το 66,1% 

των εισαγόμενων αγαθών της Ελλάδας την περίοδο 1997-2008. Μια ελαφρά 

μείωση σημειώνεται στην κατηγορία μηχανολογικού εξοπλισμού την περίοδο 

2001-2008 σε σχέση με την περίοδο 1997-2000151.  
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Τράπεζα της Ελλάδος (2010) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες 
ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής (σ. 159). (επιμ.) Οικονόμου Γ., Σαμπεθάι Ι., 
Συμιγιάννης Γ., Αθήνα, στο: 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8
D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%
CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE
%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf (προσπελάστηκε στις 27.07.2016). 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
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Γράφημα 4.3: Διάρθρωση των εισαγωγών κατά κατηγορία προϊόντων 

 

 

 

Τρόφιμα  
14,5 

Πρώτες ύλες  3,3 

Χημικά προϊόντα 
16,1 

Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός και 

μέσα μεταφοράς 
31,8 

Λοιπά προϊόντα 
μεταποίησης 34,3 

1997-2008 

Τρόφιμα 
 14,3 

Πρώτες 
ύλες, 
3,4 

Χημικά 
προϊόντα 

16,9 

Μηχανολογ
ικός 

εξοπλισμός 
31,4 

Λοιπά 
προϊόντα 

μεταποίησ
ης 

34,0 

2001-2008 

Τρόφιμα 
15,0 

Πρώτες 
ύλες 3,3 

Χημικά 
προϊόντα 

14,4 
Μηχανολο

γικός 
εξοπλισμός 

και μέσα 
μεταφοράς 

32,6 

Λοιπά 
προϊόντα 

μεταποίησ
ης  

34,7 

1997-2000 
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πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα, 2010, σ. 159 , στο: 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%

CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF

%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%

B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf (προσπελάστηκε στις 27.07.2016) 

Οι εισαγωγές παρουσιάζουν μια συνεχή ανοδική πορεία την περίοδο 2005-

2007. Έτσι λοιπόν, στον παραπάνω πίνακα 4.6., παρατηρείται το 2007 μια 

αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 14,6%, συμβάλλοντας 

κατά 4,88 εκατοστιαίες μονάδες στην άνοδο του ΑΕΠ. Ενώ, το 2009 

σημειώνεται σημαντική υποχώρηση των εισαγωγών κατά 20,2%. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2009, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Βουλγαρία 

ανήλθαν, σε αξία, στα € 849,1 εκατομμύρια. Πάντως, σε σχέση με το 2008, οι 

ελληνικές εισαγωγές από τη γειτονική χώρα κατέγραψαν μια μείωση κατά 

27,7%.  

 

Πίνακας 4.11: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Βουλγαρίας 

  
2007 

 
2008 

 
2009 

Μεταβολή 
09/08 

Ελληνικές εξαγωγές προς  
Βουλγαρία 

 
1.115,3 

 
1.250,9 

 
968,2 

 
-22,6% 

Ελληνικές εισαγωγές από  
Βουλγαρία 

 
861,2 

 
1.173,0 

 
849,1 

 
-27,7% 

 
Ισοζύγιο 

 
+249,1 

 
+ 77,9 

 
+119,0 

 
 

 
Όγκος εμπορίου 

 
1.971,5 

 
2.423,9 

 
1.817,3 

 
-25,1% 

 
Όροι εμπορίου 

 
1 : 1,28 

 
1 : 1,06 

 
1 : 1,14 

 

πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ), σ. 28. 

στο:http://sate.gr/nea/2010%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%93-22240.pdf 

(προσπελάστηκε στις 11.08.2016) 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπως αναλύονται στους 

παραπάνω πίνακες 2.8. και 2.9., για τα έτη 2011-2014(11μηνο), η ελληνική 

εισαγωγική εισροή από τη Βουλγαρία εμφανίζει μια συνεχόμενη πτωτική 

πορεία. Έτσι λοιπόν, το 2014 (11μηνο) οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία, σε 

αξία, ανήλθαν στα € 1.377,1 εκατομμύρια. Συνέπεια των ανωτέρω, το 

εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Βουλγαρίας το 2014 (11μηνο) είχε εμφανίσει 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://sate.gr/nea/2010%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%93-22240.pdf
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τεράστιο έλλειμμα. Η υποχώρηση αυτή δημιούργησε μια αυξημένη ανησυχία 

για τις οικονομικές-εμπορικές προοπτικές της Ελλάδας στο άμεσο μέλλον. 

4.2.4 Επενδύσεις 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) εξασφαλίζουν στις υπό μετάβαση 

οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συσσώρευση 

χρηματικών κεφαλαίων, σύνδεση των χωρών αυτών στο δίκτυο των 

επιχειρήσεων, ικανοποίηση των αναγκών τους στην εσωτερική και διεθνή 

αγορά, διεθνής οικονομική ανάπτυξη και ριζικές αλλαγές στην οικονομική και 

εμπορική πολιτική των χωρών αυτών. Οι επενδυτικές ευκαιρίες των 

βαλκανικών χωρών σχετίζονται με την ανάληψη επενδυτικής πρωτοβουλίας 

και τις ιδιωτικοποιήσεις, ώστε μακροπρόθεσμα να επικρατήσει οικονομική 

σταθερότητα στον εσωτερικό και στον διεθνές οικονομικό χώρο152. 

Η Βουλγαρία, μετά την κατάρρευση του σοσιαλιστικού συστήματος το 1990, 

παρουσίασε σοβαρές δυσκολίες κατά τη διαδικασία της μετάβασής της στο 

φιλελεύθερο σύστημα. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι οι εξής: 

 Αρνητική επίδραση στις επενδύσεις λόγω σχετικής πτώσης στον 

δευτερογενή τομέα της βουλγαρικής οικονομίας. 

 Αποτυχία εφαρμογής νέων οικονομικών προγραμμάτων με 

αποτέλεσμα τη αύξηση του πληθωρισμού και υποτίμηση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Η εξαιρετικά κρίσιμη χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε μια 

νομισματική κρίση.  

 Η κατάρρευση των τραπεζών το 1997 κλόνισε ισχυρά την αξιοπιστία 

των ξένων επενδυτών. 

 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις δημιούργησαν φραγμούς στον επενδυτικό 

τομέα. 

 Η χαμηλής κλίμακας παραγωγική υποδομή.  

                                            
152

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Χ. (2005), Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο 
Χ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προβλήματα και προοπτικές 
(σ.σ. 271, 279).Κρητική. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ, Ε. (1999), Δυνατότητες ανάπτυξης και ξένες 
επενδύσεις 1990-1996. Στο Ε. ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗΣ Οι βαλκανικές οικονομίες στο πρώιμο στάδιο 
μετάβασης 1990-1996 (σ.σ. 216, 225) Επιστημονική βιβλιοθήκη Κρητική. 
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Η επενδυτική δραστηριότητα στη Βουλγαρία βελτιώνεται με την σύναψη της 

Ελληνο-Βουλγαρικής συμφωνίας την 12 Μαρτίου 1993 σχετικά με την 

αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Ωστόσο, τόσο το νομοθετικό πλαίσιο 

όσο και το φορολογικό πλαίσιο δεν ευνοούσε την επεκτατική επένδυση στη 

Βουλγαρία153. Βέβαια, η βουλγαρική ηγεσία προσπαθούσε να ενισχύσει τις 

ξένες επενδύσεις αφενός με μια σειρά από νόμους και αφετέρου με τη 

δημιουργία ενός ισχυρού και σταθερού τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και ενίσχυση των ιδιωτικοποιήσεων154. 

Το 2000 η βουλγαρική οικονομία διανύει μια εκπληκτική οικονομική 

πρόοδο, όπως προκύπτει από το παρακάτω διάγραμμα. Σ’ αυτό συνέβαλε η 

φορολογική πειθαρχία που επέβαλλε η Νομισματική Επιτροπή Διοίκησης και 

τα πακέτα σταθεροποίησης του ΔΝΤ. Μέχρι το 2007 υπήρξε συνεχή αύξηση 

των ξένων επενδύσεων στη χώρα155. Η Βουλγαρία κατάφερε να αντιμετωπίσει 

την οικονομική κρίση των ετών 2007-2010 σε αντίθεση με την Ελλάδα που 

παρουσιάζει μια πτωτική πορεία. 

 

                                            
153

ΧΑΖΑΚΗΣ, Κ. (2000), Μελέτη της επενδυτικής πολιτικής της Βουλγαρίας μετά την 
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού: (1990-1998). Στο Κ. ΧΑΖΑΚΗΣ Εγχειρίδιο ξένων 
επενδύσεων στις βαλκανικές χώρες: Οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (σ.σ. 
261, 263). Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

154
ΧΑΖΑΚΗΣ, Κ. (2000), Μελέτη της επενδυτικής πολιτικής της Βουλγαρίας μετά την 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού: (1990-1998). Στο Κ. ΧΑΖΑΚΗΣ Εγχειρίδιο ξένων 
επενδύσεων στις βαλκανικές χώρες: Οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (σ. 
291). Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

155
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δ. ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Π. (2003), Η μετάβαση από μια συγκεντρωτική 

Οικονομία σε μια Οικονομία Αγοράς. Στο Δ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ Η δυναμική των 
βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Οικονομία της 
Αγοράς, Εντοπίζοντας Επενδυτικές ευκαιρίες στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης και της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Β΄Εκδοση (σ. 78). Σταμούλης. 
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Γράφημα 4.4: Γράφημα Εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στη 
Βουλγαρία (1992-2001) 

 

πηγή: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δ. ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Π., Η δυναμική των βαλκανικών αγορών και η 

μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Οικονομία της Αγοράς, Εντοπίζοντας 

Επενδυτικές ευκαιρίες στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης και της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης, Σταμούλης, 2003, σ. 192 

 

Πίνακας 4.12: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (Εισροές) στη Βουλγαρία 

Νρ Χώρες 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Ιαν- 
Ιουν 
2001 

Σύνολο 
επενδύσεων 
ανά χώρα 

1 Ελλάδα 0.2 5.1 3 29.8 14.6 16.1 3.3 14.9 241.1 213.6 78.2 619.9 

2 
Γερμανία 
 

0.1 56.6 111 16.2 531 31.4 55.7 101 72.3 65.1 23.0 586.2 

3 Ιταλία 0 0.2 5.2 2.3 1.2 0.4 2.1 23 339.7 77 .3 13.9 465 3 

4 Βέλγιο 0 0.1 0.3 10 0.8 264 312 66.2 39.8 3.1 0.6 416.5 

5 Αυστρία 13 1 14.7 1.4 12.1 12.5 46.9 23.4 88.8 137.4 8.6 359.8 

6 Αμερική 0 10.5 16.2 16.1 207 46.6 38.6 49.8 37.1 41 .4 8.4 285.4 

7 Κύπρος 0.3 1.2 0.4 14 75 20.6 109 109 -11.3 29. 1 6.1 273.3 

8 Ρωσία 0.3 1.4 2.3 15.1 144 2 14.8 104 50.8 0.5 0.1 205.4 

9 Ολλανδία 0.1 0.5 37.9 0.9 463 10.8 41.3 28 17.4 21.6 -6.3 198.5 

10 Βρετανία 6.2 5.6 2.4 13.7 7.3 15.8 58.9 48 22.6 15.5 -0.8 195.2 

11 Τουρκία 0 9.8 1.3 13.7 7.3 9.9 23 8 39.4 19.6 3.8 7.5 136.0 

12 Ισπανία 0 0.1 0 0 0 49.6 56.8 3.2 0.7 19.4 -0. 5 129.3 

13 Ελβετία 0.4 6.7 0.2 7.9 23.1 31.4 6.6 13.1 15 1 5 16.8 122.7 

14 Γαλλία 0 0.2 4.2 5 55 0.8 3.4 62.7 28.9 12 •1.6 122.1 

15 Τσεχία 0 0 0 1 2.3 2.3 4.7 0.6 0.1 0 0.4 50 .2 60.7 

16 
Λουξεμ 
βούργο 

0.4 0.6 0.6 0.4 0.2 11.8 22.7 3.8 0 17.1 0.7 58.3 

πηγή: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δ. ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Π., Η δυναμική των βαλκανικών αγορών και η 

μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Οικονομία της Αγοράς, Εντοπίζοντας 

Επενδυτικές ευκαιρίες στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης και της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης, Σταμούλης, 2003, σ. 192 
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Οι ελληνικές επενδύσεις προς τη γειτονική χώρα αυξάνονται σταδιακά μετά 

το 1990. Αρχικά δραστηριοποιήθηκαν στην πώληση καταναλωτικών 

προϊόντων, όπως ειδών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης. Από το 1994 

διεισδύουν στη βουλγαρική αγορά μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις156. Έτσι, 

διαπιστώνεται στο παρακάτω διάγραμμα ότι, οι ελληνικές επενδύσεις στη 

Βουλγαρία την περίοδο 1996-1998 παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις, ενώ 

από το 1999-2000 αυξάνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της στατιστικής βάσης της Κεντρικής Τράπεζας οι ελληνικές 

επενδύσεις από το 2002-2004 διαμορφώνονται ως εξής: παρουσιάζεται στις 

εκροές επενδυτικών κεφαλαίων μια σταθερή σχετικά πτώση. Ακολουθεί μια 

εκπληκτική σταδιακή αύξηση από το 2004-2007. Σ’ αυτό συνέβαλε η 

υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη διπλή αποφυγή 

φορολόγησης. Ενώ, το 2012 σημειώνεται η υψηλότερη επιχειρηματική κάμψη. 

Ωστόσο το 2013, οι ελληνικές επενδύσεις σημειώνουν μια σχετική άνοδο.  

 

Γράφημα 4.5: Γραφική απεικόνιση των ελληνικών άμεσων επενδύσεων στη 
Βουλγαρία (σε εκατ. €) 

 

                                            
156

ΧΑΖΑΚΗΣ, Κ. (2000), Μελέτη της επενδυτικής πολιτικής της Βουλγαρίας μετά την 
κατάρρευση του καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλισμού (1990-1998). Στο Κ. Χαζάκης 
Εγχειρίδιο ξένων επενδύσεων στις βαλκανικές χώρες: Οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας (σ.σ. 293-294). Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 
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πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 

Σόφιας, (2013), στο: 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21.06.2016) 

 

Η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των ξένων 

επενδυτών. Οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία διαμορφώνονται στον 

παρακάτω πίνακα: Το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισροές ξένων επενδύσεων 

έχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Ακολουθεί το λιανικό και χονδρικό 

εμπόριο157.  

 

Πίνακας 4.13: Συνολικές ελληνικές άμεσες επενδύσεις ανά τομέα 
δραστηριότητας έως 31.12.2013* 

  Χρηματοπιστωτικός 
 

1264,2 
 

Χονδρεμπόριο & 
λιανεμπόριο 

 

 

592,84 

Μεταφορές & επικοινωνίες  
 

336,05 
 

  Μεταποίηση  
 

276,57 
 

Αγορά ακινήτων, εκμίσθωση και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
 

213,53 
 

Κατασκευές  
 

33,81 
 

Γεωργία, θήρα και δασοκομία  
 
Ορυχεία και λατομεία  
 

11,63 
 
4,99 
 

Υγεία και κοινωνική εργασία  
 

0,88 
 

                                            
157

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 
Σόφιας, (2013). Ετήσια έκθεση για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και την πορεία των 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Βουλγαρίας κατά το 2013 (και το α΄ εξάμηνο 
2014), σ. 52-53 , στο: 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 

 

 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
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Ξενοδοχεία και εστιατόρια  
 

0,97 
 

Εκπαίδευση  
 

0,57 
 

Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου και νερού  
 

47,85 
 

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές 
και προσωπικές υπηρεσίες  
 

-7,53 
 

Μη ταξινομημένες  
 

 

 
1,17 

 ΣΥΝΟΛΟ  
 

2777,5 
 

 *Προσωρινά στοιχεία 

πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας. Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, σ. 

53,   

στο:http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 

(προσπελάστηκε στις 21.06.2016) 

4.2.5 Τουρισμός Ελλάδας-Βουλγαρίας 

α. Ελλάδα 

Από την Αρχαία Ελλάδα, οι Έλληνες είχαν αναπτύξει το αίσθημα των 

ταξιδιών. Με την πάροδο των αιώνων η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους πιο 

δημοφιλείς προορισμούς για διακοπές. Η οικονομική πολιτική της ελληνικής 

κυβέρνησης προωθεί τον τουρισμό εντός και εκτός των συνόρων της. Ο 

τουρισμός στην Ελλάδα γνώρισε ιδιαίτερη και αξιοζήλευτη άνθιση τον 20ο 

αιώνα λόγω της επίτευξης σε μεγάλο βαθμό των στόχων της.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ελληνικής 

τουριστικής κίνησης είναι οι εξής:  

 Η ανάπτυξη του εμπορίου.  

 Η τεχνολογική ανέλιξη των μέσων μεταφοράς. 

 Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού πληθυσμού.  

 Η ενθάρρυνση νέων μορφών τουρισμού για την αντιμετώπιση της 

εποχικότητας.  

 Η προώθηση των επενδύσεων.   

 Η στροφή προς την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
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 Η ασφάλεια. 

Ο ελλαδικός χώρος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους 

καλοκαιρινούς προορισμούς τουριστών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του 

κλίματος και της αξιοζήλευτης φυσικής του ομορφιάς. Η τουριστική κίνηση 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2014 παρουσίασε διάφορες 

διακυμάνσεις. Οι συνολικές αφίξεις από τη Βουλγαρία, ύστερα από μια 

σταθερή άνοδο έως το 2000, ακολουθούν σημαντική πτωτική πορεία τα έτη 

2004, 2007 και 2012. Και τελικά σημειώνεται μια αλματώδη αύξηση των 

αφίξεων το 2014 επηρεαζόμενη από την τεράστια οικονομική κρίση, που 

διανύει η Ελλάδα τα τελευταία έτη. Ο τουρισμός από τη Ρωσία παρά την  

πτωτική πορεία, που εμφάνισε την περίοδο 2008-2010, έφθασε στα 

υψηλότερα ποσοστά αφίξεων το 2013. Η Ρωσία το 2014 παρουσιάζει μείωση 

των αφίξεων κατά -7,6%. Ενώ αντίθετα, οι αφίξεις από τις δύο γειτονικές 

χώρες, την Τουρκία και τη Σερβία, τα έτη 2013 και 2014 αυξάνονται θετικά. 

Ειδικότερα παρατηρείται, ότι οι αφίξεις στη χώρα μετά την υιοθέτηση του ευρώ 

(2001-2004) κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα.  

Ακολούθως, ο συνολικός αριθμός τουριστών που επισκέφτηκαν την 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών μεταναστών, το 2011 

ανήλθε σε 16.427.247, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,46%, όπως φαίνεται 

από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής158. 

                                            
158

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Τάσεις τουριστικής κίνησης 2008-2015 (σ. 42). 
Εθνικό τυπογραφείο, Αθήνα, 2015, στο: 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf 
(προσπελάστηκε στις 08.08.2016). 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf
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Γράφημα 4.6: Τουριστικές αφίξεις από 10 χώρες 1990-2014 

 

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Τάσεις τουριστικής κίνησης 2008-

2015, Εθνικό τυπογραφείο, Αθήνα, 2015, σ. 45, στο: 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf 

(προσπελάστηκε στις 08.08.2016) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 4.12 οι αφίξεις από τη Βουλγαρία, την 

περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014, ανήλθαν σε 1.534.565, ενώ 

σημειώνεται αυξητική τάση το 2015. Έτσι, το 2015 οι Βούλγαροι τουρίστες 

που επισκέφτηκαν την Ελλάδα έφθασαν τους 1.900.642159. Ενώ, από τα 
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Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Απρίλιος, 2015, (σ.σ. 3-4), 

στο: http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/STO04/- (προσπελάστηκε στις 
23.06.2016). 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Απρίλιος, 2016, (σ.σ. 3-4),στο: 
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE
_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=ca
cheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qD
Q8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTA
NCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INST
ANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTA
NCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el (προσπελάστηκε στις 08.08.2016). 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf
http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/STO04/-
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=198752&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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στοιχεία του Βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI) προκύπτει, ότι οι 

Βούλγαροι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 2014 ήταν 867.000160. 

 

Πίνακας 4.14: Αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα 2013-2014 

Χώρες προέλευσης 
μη- κατοίκων 

Έτος 2013 Έτος 2014 Μεταβολή 
2014/2013 

Αναλογία επί του 
συνόλου 
2013                        
2014 

Ι. Χώρες Ευρώπης 15.778.397 19.477.049 23,4 88,1 88,4 
Από τις οποίες 
-Χώρες 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
10.525.226 
 

 
13.249.459 
 

 
25,9 
 

 
58,7 
 

 
60,1 
 

1.Αυστρία 236.476 285.132 20,6 1,3 1,3 
2.Βέλγιο 344.554 409.198 18,8 1,9 1,9 
3.Βουλγαρία 691.874 1.534.565 121,8 3,9 7,0 
4.Γαλλία 1.152.217 1.463.157 27,0 6,4 6,6 
5.Γερμανία 2.267.546 2.459.228 8,5 12,7 11,2 
6.Δανία 202.477 240.419 18,7 1,1 1,1 
7.Εσθονία 8.094 30.551 277,5 0,0 0,1 
8.Ην.Βασίλειο 1.846.333 2.089.529 13,2 10,3 9,5 
9.Ιρλανδία 42.575 69.532 63,3 0,2 0,3 
10.Ισπανία 91.988 136.232 48,1 0,5 0,6 
11.Ιταλία 964.314 1.117.712 15,9 5,4 5,1 
12.Κροατία 4.381 21.889 399,6 0,0 0,1 
13.Κύπρος 399.008 448.342 12,4 2,2 2,0 
14.Λεττονία 20.283 31.085 53,3 0,1 0,1 
15.Λιθουανία 31.874 57.890 81,6 0,2 0,3 
16.Λουξεμβούργο 20.498 18.449 -10,0 0,1 0,1 
17.Μάλτα 1.494 3.701 147,7 0,0 0,0 
18.Ολλανδία 580.867 657.339 13,2 3,2 3,0 
19.Ουγγαρία 80.623 89.064 10,5 0,4 0,4 
20.Πολωνία 385.474 588.712 52,7 2,2 2,7 
21.Πορτογαλία 13.304 14.206 6,8 0,1 0,1 
22.Ρουμανία 278.873 543.360 94,8 1,6 2,5 
23.Σλοβακία 46.260 61.826 33,6 0,3 0,3 
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Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Ενημερωτικό δελτίο 11/2015, (σ. 6), στο: 

http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf  (προσπελάστηκε στις 23.06.2016) Βλ. σχετ. 
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, (σ.6), στο: 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&articleid=14258 
(προσπελάστηκε στις 08.08.2016).  

Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, στο:  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=137 (προσπελάστηκε 
στις 24.09.2016).  

http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&articleid=14258
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=137


[113] 

 

24.Σλοβενία 18.689 26.698 42,9 0,1 0,1 
25.Σουηδία 368.834 337.771 -8,4 2,1 1,5 
26.Τσεχία 286.974 347.624 21,1 1,6 1,6 
27.Φινλανδία 139.341 166.251 19,3 0,8 0,8 
28.Αλβανία 504.809 488.099 -3,3 2,8 2,2 
29.Ελβετία 346.518 377.077 8,8 1,9 1,7 
30.Νορβηγία 264.816 246.136 -7,1 1,5 1,1 
31.Ισλανδία 1.578 3.528 123,6 0,0 0,0 
32.Ρωσία 1.352.901 1.250.174 -7,6 7,5 5,7 
33.Σερβία 778.765 985.661 26,6 4,3 4,5 
34.Λοιπά κράτη 
Ευρώπης 

2.003.784 2.876.916 43,6 11,2 13,1 

ΙΙ. Χώρες Ασίας 1.213.148 1.411.665 16,4 6,8 6,4 
35.Ιαπωνία 13.141 18.698 42,3 0,1 0,1 
36.Ιράν 5.243 752 -85,7 0,0 0,0 
37.Ισραήλ 212.466 197.009 -7,3 1,2 0,9 
38.Κίνα 28.328 47.482 67,6 0,2 0,2 
39.Λίβανος-Συρία 36.591 31.794 -13,1 0,2 0,1 
40.Ν.Κορέα 7.307 13.388 83,2 0,0 0,1 
41.Τουρκία 831.113 976.758 17,5 4,6 4,4 
42.Λοιπά κράτη Μ. 
Ανατολής 

32.220 45.156 40,1 0,2 0,2 

43.Λοιπά κράτη 
Ασίας 

46.739 80.628 72,5 0,3 0,4 

ΙΙΙ. Χώρες Αφρικής 30.905 49.043 58,7 0,2 0,2 
44.Αίγυπτος-
Σουδάν 

4.038 9.063 124,5 0,0 0,0 

45.Νοτιοαφρικανική 
Ένωση 

17.644 24.680 39,9 0,1 0,1 

46.Λοιπά κράτη 
Αφρικής 

9.223 15.300 65,9 0,1 0,1 

ΙV. Χώρες 
Αμερικής 

754.488 890.318 18,0 4,2 4,0 

47.Αργεντινή 25.488 32.606 27,9 0,1 0,1 
48.Βραζιλία 27.355 52.217 90,9 0,2 0,2 
49.Μεξικό 19.863 20.479 3,1 0,1 0,1 
50.Η.Π.Α. 466.520 591.853 26,9 2,6 2,7 
51.Καναδάς 186.701 145.720 -21,9 1,0 0,7 
52.Λοιπά κράτη 
Αμερικής 

28.560 47.443 66,1 0,2 0,2 

V.Χώρες Ωκεανίας 142.642 205.387 44,0 0,8 0,9 
53.Αυστραλία 129.112 183.080 41,8 0,7 0,8 
54.Λοιπά κράτη 
Ωκεανίας 

13.530 22.307 64,9 0,1 0,1 

VI. Σύνολο μη- 
κατοίκων 

17.919.580 22.033.463 23,0 100,0 100,0 

Γενικό Σύνολο 17.919.580 22.033.463 23,0 100,0 100,0 

* Αφορά αφίξεις μη-κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης, Ιανουαρίου-

Δεκεμβρίου 2014 
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πηγή: Έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

στο: http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/STO04/- (προσπελάστηκε στις 23.06.2016) 

Μετά από μια συγκριτική ανάλυση των δύο παρακάτω γραφημάτων για τα 

έτη 2013 και 2014, συμπεραίνουμε ότι το ποσοστό Βούλγαρων τουριστών 

στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής-διακοπών ανέρχεται σε 37%. Ενώ, το 

2014 σημειώνεται μια αύξηση των τουριστών από τη γειτονική χώρα κατά 

εφτά ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013. Και το 2015, το ποσοστό των 

Βούλγαρων που έρχονται στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής-διακοπών 

φθάνει σε 58,3%. Η ελληνική επικράτεια παραμένει ως η πρώτη χώρα 

προορισμού Βούλγαρων εντός ΕΕ161. 

 

 

 

Γράφημα 4.8: Αφίξεις Βούλγαρων 
στην Ελλάδα 2014 (δεξιά) 
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Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Ενημερωτικό δελτίο 11/2015 (σ.7), στο:  

http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf (προσπελάστηκε στις 23.06.2016). Βλέπε σχετ.  

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Σόφιας, 

(2013). Ετήσια έκθεση για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και την πορεία των 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Βουλγαρίας κατά το 2013 (και το α΄ εξάμηνο 

2014), (σ. 56), στο: 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 
(προσπελάστηκε στις 21.06.2016). 

37% 

23% 

40% 

ΛΟΓΟΙ ΑΦΙΞΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ 
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Διακοπές-
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Επαγγελματι
κοί λόγοι 

Άλλοι λόγοι 

37% 

16% 

47% 

ΛΟΓΟΙ ΑΦΙΞΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 
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Διακοπές-αναψυχή 

Επαγγελματικοί λόγοι 

Άλλοι λόγοι 

Γράφημα 4.7: Αφίξεις Βούλγαρων 
στην Ελλάδα 2013 (αριστερά) 

http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/STO04/-
http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
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πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδας στη 

Σόφια 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/

ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf  

(προσπελάστηκε στις 21.06.2016) 

πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδας στη 

Σόφια 

http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf 

(προσπελάστηκε στις 23.06.2016). 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/

ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf 

(προσπελάστηκε στις 21.06.2016) 

 

β. Βουλγαρία 

Η Βουλγαρία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα των Βαλκανίων. Η 

βουλγαρική επικράτεια αποτέλεσε το σταυροδρόμι διαφόρων πολιτισμών. Οι 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας έχουν καταστεί πόλος έλξης πολυάριθμων 

τουριστών από χώρες εκτός και εντός ΕΕ. Προικισμένη με πολλά χαρίσματα 

προωθεί την τουριστική κίνηση. Οι Έλληνες επιλέγουν τη Βουλγαρία τόσο για 

επιχειρηματικές δράσεις όσο και για λόγους αναψυχής-διακοπών. Έτσι, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, οι τουρίστες 

που επισκέφτηκαν τη γειτονική χώρα κατά τον Αύγουστο του 2011 αυξήθηκαν 

κατά ποσοστό 1,4% σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου 

έτους. Οι αφίξεις Ελλήνων προς τη Βουλγαρία το 2011 ανήλθαν σε 1.120.000. 

Ενώ, σημειώνεται τον ίδιο προαναφερόμενο μήνα, μια εκπληκτική αύξηση 

Βούλγαρων τουριστών προς την Ελλάδα, που ανέρχεται σε ποσοστό 

28,2%162. 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι αφίξεις των Ελλήνων προς τη Βουλγαρία 

μειώθηκαν το 2015 κατά 6,22% με την είσοδο στη γειτνιάζουσα χώρα 728.000 

τουριστών. Έτσι, παρουσιάζεται μια μείωση επισκέψεων Ελλήνων προς τη 

Βουλγαρία για διακοπές, ενώ κατευθύνονται  προς την αγορά της Βουλγαρίας 

                                            
162

 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, ενημερωτικό δελτίο 8/2011 (σ. 16), στο: 

http://www.epimetol.gr/aitniaimages/ENHM_DELTIO_SEPTEMBRIOU_F13617.pdf 
(προσπελάστηκε στις 01.08.2016). 

Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, στο:  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=137 (προσπελάστηκε 
στις 24.09.2016). 

http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
http://www.karditsacci.gr/Uploads/Files/2014/ANNUALREPORT20132014BULGARIA.pdf
http://www.epimetol.gr/aitniaimages/ENHM_DELTIO_SEPTEMBRIOU_F13617.pdf
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για την ίδρυση επιχειρήσεων κυρίως για φορολογικούς λόγους και τραπεζικές 

συναλλαγές, για αγορές προϊόντων και για προμήθεια καυσίμων. Αυτή η 

καθοδική πορεία οφείλεται στο ευμετάβλητο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον 

της Ελλάδας. Η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα: την 

παραμονή ή την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και την ευρωζώνη163.  

Στην εν λόγω ενότητα εξετάσαμε τη τουριστική εκροή και εισροή μεταξύ 

Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το βασικότερο στοιχείο διάκρισης ενός τουρίστα από 

τον υπήκοο τρίτης χώρας είναι ο σκοπός για τον οποίο εισέρχεται από τη μια 

χώρα στην άλλη. Συνήθως, ο ξένος ταξιδιώτης μετακινείται νόμιμα στη χώρα 

προορισμού. Ενώ, ο υπήκοος τρίτης χώρας δύναται να είναι παράνομος. Στην 

επόμενη ενότητα αναλύεται το μεταναστευτικό φαινόμενο σε κοινωνικό-

οικονομικό και νομικό πλαίσιο. 
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Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (σ. 7), στο: 

http://sate.gr/nea/Bulgaria_12112015.pdf (προσπελάστηκε στις 23.06.2016). 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

5.1 Το διαχρονικό φαινόμενο της μετανάστευσης 

5.1.1 Διεθνές περιβάλλον 

Μέχρι το 1960 στην Ευρώπη δέσποζε μια μεγάλη μεταναστευτική ροή προς 

τις υπερπόντιες χώρες ιδίως μετά την ανακάλυψη της νέας Ηπείρου. Η τάση 

αυτή λοιπόν οφειλόταν στους δύο καταστροφικούς Παγκόσμιους πολέμους, 

στις φυσικές καταστροφές, στην παγκόσμια κρίση και ειδικότερα στην 

επιδίωξη βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού164. Κατά την 

μεταπολεμική περίοδο παρουσιάστηκε μια μεταναστευτική κίνηση από τις 

χώρες του Νότου προς τις χώρες του Βορρά, η οποία είχε προσωρινό 

χαρακτήρα165. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα κατείχε τη τρίτη θέση ως χώρα 

προέλευσης166. Βέβαια, στην Ευρώπη διαμορφώθηκαν δύο μορφές 

πληθυσμιακών μετακινήσεων: οι μετακινήσεις εντός της Ευρώπης και οι 

μετακινήσεις χωρών εκτός του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Οι πρώτες 

οφείλονταν στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενώ οι δεύτερες συνδέονταν 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.-ΝΙΚΑΣ, Χ. (2004), Οι μεταπολεμικές μετακινήσεις εργατικού 
δυναμικού Από και προς την Ευρώπη. Στο Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Χ.ΝΙΚΑΣ Οι διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (σ.σ. 120, 122). Β. Γκιούρδας, Αθήνα. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2010), Η μετανάστευση στην Ευρώπη κατά 

τη μεταπολεμική περίοδο και ως το 1989. Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ Η 
μετανάστευση στην Ελλάδα του 21

ου
 αιώνα (σ. 13). Κριτική. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.-ΝΙΚΑΣ, Χ. 

(2004), Οι μεταπολεμικές μετακινήσεις εργατικού δυναμικού Από και προς την Ευρώπη. Στο 
Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Χ.ΝΙΚΑΣ Οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης (σ. 122). Β. Γκιούρδας, Αθήνα. 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.-ΝΙΚΑΣ, Χ. (2004), Οι μεταπολεμικές μετακινήσεις εργατικού 

δυναμικού Από και προς την Ευρώπη. Στο Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Χ.ΝΙΚΑΣ Οι διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (σ. 123). Β. Γκιούρδας, Αθήνα. 
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με την αποικιοκρατία των Μεγάλων Δυνάμεων και την εισροή μεταναστών 

από τις χώρες αυτές με αντάλλαγμα την παραχώρηση ειδικών προνομίων167.  

Μετά το 1970 σημειώθηκε μια σοβαρή οικονομική ύφεση, που οφειλόταν 

στην πετρελαϊκή κρίση. Οι χώρες υποδοχής μεταναστών μετέβαλαν το νομικό 

τους πλαίσιο με στόχο, τον περιορισμό της εισόδου μεταναστών σ’ αυτές τις 

χώρες. Η πολιτική των χωρών της Ένωσης επιτυγχάνεται με τη Συνθήκη του 

Σένγκεν. Οι νομοθετικές αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της 

παράνομης μετανάστευσης168. Αρχίζει πλέον να υποχωρεί η πολιτική των 

διμερών και πολυμερών συμφωνιών έναντι μιας ενιαίας πολιτικής για τη 

μετανάστευση. 

Η πτώση του κομμουνιστικού συστήματος στις χώρες της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης άνοιξε τα σύνορα ανάμεσα στην Ανατολή και στη 

Δύση. Έτσι, οι χώρες εντός της ΕΕ ανέπτυξαν μια πολιτική απώθησης των 

μεταναστευτικών ροών. Τη δεκαετία του 1980, η δυναμική αυτή δημιούργησε 

πολλά κοινωνικά-οικονομικά ζητήματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η  

μεταναστευτική πολιτική προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλάζει. 

Πολλές χώρες της Δυτικής και της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα και η 

Ιταλία αποτελούσαν και χώρες προέλευσης και χώρες υποδοχής μεταναστών. 

Οι περισσότερες μετακινήσεις προς την Ελλάδα γίνονταν από την πρώην 

Γιουγκοσλαβία (πλην Κροατίας και Σλοβενίας), από την Αλβανία και τις χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ενώ, ο βουλγαρικός λαός επέλεγε ως χώρες 

προορισμού την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ169. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2010), Η μετανάστευση στην Ευρώπη κατά 
τη μεταπολεμική περίοδο και ως το 1989. Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ Η 
μετανάστευση στην Ελλάδα του 21

ου
 αιώνα (σ. 16). Κριτική. 
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.-ΝΙΚΑΣ, Χ. (2004), Οι μεταπολεμικές μετακινήσεις εργατικού 

δυναμικού Από και προς την Ευρώπη. Στο Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Χ.ΝΙΚΑΣ Οι διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (σ.122). Β. Γκιούρδας, Αθήνα. 
ΜΑΡΔΑΣ, Δ. (2008), Ειδικά θέματα και πολιτικές . Στο Δ. ΜΑΡΔΑΣ Από την ΕΟΚ στην ΕΕ 
«Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού 
χώρου Β΄ Εκδοση (σ.569-570). Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 
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ΜΑΡΔΑΣ, Δ. (2008), Ειδικά θέματα και πολιτικές. Στο Δ. ΜΑΡΔΑΣ Από την ΕΟΚ στην 

ΕΕ «Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού 
χώρου Β΄ Εκδοση (σ.581-582). Ζυγός, Θεσσαλονίκη. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.-ΝΙΚΑΣ, Χ. (2004), 
Οι μεταπολεμικές μετακινήσεις εργατικού δυναμικού Από και προς την Ευρώπη. Στο Δ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Χ.ΝΙΚΑΣ Οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης (σ.130). Β. Γκιούρδας, Αθήνα. 
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Από την ολοκλήρωση της Κοινής Αγοράς το 1993 (στις αρχές του 20ου 

αιώνα) μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής πολιτικής. 

Πλέον, αναζητείται προσωπικό απασχόλησης εξειδικευμένο σε συγκεκριμένο 

τομέα και επιδιώκεται η νόμιμη και μόνιμη παραμονή στις χώρες υποδοχής 

μεταναστών. Από την απελευθέρωση του εμπορίου η Ευρώπη διέρχεται στο 

επόμενο στάδιο, ήτοι, της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων. Οι ροές 

κινητικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ανέρχονται σε 600.000 ανά έτος170. Ο 

ελλαδικός χώρος αποτέλεσε κέντρο έλξης μεταναστών από χώρες της 

Βαλκανικής χερσονήσου. Παρακάτω μελετάται η περίπτωση της  μετακίνησης 

υπηκόων από τη Βουλγαρία. 

5.1.2 Ελλάδα-Βουλγαρία 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα δέχεται στους κόλπους της 

οικονομικούς υπηκόους τρίτων χωρών από τη Βουλγαρία. Όπως ήταν φυσικό 

και αναμενόμενο η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τις κατάλληλες υποδομές για 

να αντιμετωπίσει αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση της εισροής πολιτών 

τρίτων χωρών 171. Το 1990 διήλθαν τα σύνορα 33.000 άνθρωποι από τη 

γειτονική χώρα172. Το επόμενο έτος εμφανίζεται μια αύξηση εισροής 

Βούλγαρων στην Ελλάδα που ανέρχεται σε ποσοστό 40% σε σχέση με το 

συνολικό αριθμό εξόδου προσώπων από τη Βουλγαρία173. Βέβαια, το 

μεγαλύτερο κύμα μετακινήσεων καταγράφεται την περίοδο 1994-1995 λόγω 

της υποτίμησης του λεβ. Στα τέλη του 20ου αιώνα η Ελλάδα υποδέχεται 1,5 

εκατομμύριο Βούλγαρους μετανάστες. Ενώ, την τελευταία πενταετία πριν την 

απογραφή του 2011προκύπτει, ότι έχουν εγκατασταθεί 26.321 Βούλγαροι 
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ΜΑΡΔΑΣ, Δ. (2008), Ειδικά θέματα και πολιτικές. Στο Δ. ΜΑΡΔΑΣ Από την ΕΟΚ στην 
ΕΕ «Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, Α.-ΜΑΡΟΥΚΗΣ, Θ. (2010), Η μετανάστευση στην Ευρώπη μετά 
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Γράμματα, Αθήνα. 
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Βουλγαρία. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαικών Μελετών (ΕΚΕΜ), (σ.σ. 33-34). Σάκκουλας, 
Αθήνα.  
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στην Ελλάδα174. Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ παρατηρείται μια 

πληθυσμιακή μετακίνηση τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τις λοιπές 

χώρες της ΕΕ. 

Από την άλλη πλευρά, μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, οι Έλληνες 

μετακινούνταν προς κράτη μέλη της ΕΕ. Όμως, από το 2008 και μετέπειτα 

διαμορφώνεται μια νέα κινητική πορεία. Ακολουθούν προσωρινές είτε και 

μόνιμες μετακινήσεις ατόμων και επιχειρήσεων από την Ελλάδα προς τη 

Βουλγαρία λόγω της σοβαρής ελληνικής οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό είναι 

σημαντικό να μελετηθεί η μεταναστευτική πολιτική στους ακόλουθους τομείς: 

στις επενδύσεις, στην εργασιακή απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση και 

στην εκπαίδευση. 

5.2 Μεταναστευτική πολιτική στις επενδύσεις και στην αγορά εργασίας 

5.2.1 Μετανάστευση στο χώρο των επενδυτικών δράσεων 

Ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζεται μια σημαντική 

κινητικότητα από τη Βουλγαρία. Είναι σαφές, ότι οι περισσότεροι ήταν 

οικονομικοί μετανάστες και εισέρχονταν στην Ελλάδα για να εργαστούν. Έτσι 

λοιπόν, η απασχόληση συνδεόταν κυρίως με επαγγελματικές 

δραστηριοποιήσεις ή θέσεις απασχόλησης που δεν καλύπτονταν από τον 

ελληνικό απασχολούμενο πληθυσμό. Οι Βούλγαροι υπήκοοι συνήθως ήταν 

ανειδίκευτοι εργάτες, τεχνίτες, οικοδόμοι κλπ.  

Η επενδυτική πρωτοβουλία ήταν ανεπαρκής. Περιοριζόταν στην ίδρυση 

επιχειρήσεων με στόχο, την ανάπτυξη δικτύων επαφών μεταξύ των δύο 
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κρατών, την ανάπτυξη ξένων ΜΜΕ και την ίδρυση συλλόγων, για να 

βοηθήσουν τον Βούλγαρο να ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι, η 

εύρεση εργασίας, η διαμονή, οι εταιρίες εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, τα 

δικηγορικά και μεταφραστικά γραφεία και τα ταξιδιωτικά γραφεία175. Με την 

ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ το 2007 και το άνοιγμα στην αγορά εργασίας 

το 2009, η ελληνική πολιτική απασχόλησης μεταβάλλεται. Μια ευνοϊκή 

μεταρρύθμιση είναι η κατάργηση της απαίτησης εγγύησης κεφαλαίου ύψους 

60.000 ευρώ για την έναρξη επενδυτικής δραστηριότητας176. Ειδικά την 

τελευταία δεκαετία του 2000 οι Βούλγαροι επενδύουν στους τομείς του 

τουρισμού κυρίως στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 

Αντιστρόφως, η βουλγαρική οικονομία προωθεί τις ξένες επενδύσεις. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται προς την βουλγαρική αγορά. Παρά τα 

μείζονα προβλήματα και τους ανασταλτικούς παράγοντες παρατηρείται ότι, 

σημειώνεται μια ανοδική πορεία στην επενδυτική δράση ελληνικών 

επιχειρήσεων λόγω της αναθεώρησης της νομοθεσίας στον τομέα των 

επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών 

οι επενδύσεις στη Βουλγαρία εξασφαλίζουν πάνω από 100.000 θέσεις 

εργασίας177.  

5.2.2 Μετανάστευση στο χώρο της εργασιακής απασχόλησης 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Βουλγαρία εμφάνισε αρνητικούς 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, που συνοδεύτηκαν από μια ραγδαία αύξηση 

της ανεργίας. Η οικονομική κατάρρευση οδήγησε σε μια μαζικής κλίμακας 

κινητικότητα από τη Βουλγαρία προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. 

Έναν σημαντικό όγκο Βούλγαρων δέχθηκε και η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο 

πλήθος των υπηκόων τρίτης χώρας ερχόταν για να παραμείνει και να 
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στην Ελλάδα. Στο Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ-Θ. ΜΑΡΟΥΚΗΣ Η μετανάστευση στην Ελλάδα του 
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εργαστεί σ’ αυτήν. Κατά τη μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, 

ο έλληνας νομοθέτης έχει διττό σκοπό: από τη μία πλευρά, την προστασία 

τους και μια προσπάθεια νομιμοποίησης και ενσωμάτωσής τους σ’ αυτήν με 

τη θέσπιση και την εφαρμογή σειρά νόμων και από την άλλη πλευρά, την 

προστασία του κράτους από την παράνομη εισροή πολιτών τρίτων χωρών για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ασφάλειας ή για τη δημόσια υγεία. 

Η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει το ζήτημα της εργασιακής απασχόλησης 

υπηκόων τρίτων χωρών ως εξής: 

Απαιτείται από τον υπήκοο τρίτης χώρας να είναι εφοδιασμένος με σχετική 

πράξη έγκρισης.  

Εφόσον υπάρχει έγκριση και ο αιτών πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

παροχή εργασίας, του χορηγείται άδεια παραμονής για εργασία για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Θεσπίζεται ο έλεγχος των υπηκόων τρίτων χωρών από την κατά τόπον 

αρμόδια αστυνομική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην 

Ελλάδα. 

Η ισχύς της άδειας παραμονής συνήθως συνέπιπτε με τη διάρκεια 

χορήγησης της άδειας εργασίας, ενώ σήμερα προβλέπεται ενιαία άδεια 

διαμονής για εργασία προσαρμοσμένη στο ενωσιακό κεκτημένο178. 

Κυρίως, μετά την απελευθέρωση του βουλγαρικού κράτους από την 

κηδεμονία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης παρατηρείται μια συνεχής 

κινητικότητα από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από το 

στοιχείο της έλλειψης νομιμοποίησης. Αναμφίβολα, ο μεγαλύτερος αριθμός 

υπηκόων τρίτων χωρών εισέρχεται στη χώρα για να εργαστεί. Η υπερβολική 

αύξηση των μετακινήσεων προς την Ελλάδα, κυρίως μετά το 1997, εμφάνισε 

στην πράξη τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους. Η εφαρμογή των 

σημαντικών νομιμοποιητικών προγραμμάτων έως το 2014, οφείλονταν στη 

δημιουργία νέων δεδομένων και στην αναγκαιότητα ρύθμισής τους από τον 

νομοθέτη. Στην πραγματικότητα, τα διάφορα νομοθετικά πλαίσια είχαν θετική 
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επίδραση στη νομιμοποίηση των παράνομων πολιτών τρίτων χωρών με τη 

δυνατότητα αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής και εργασίας στους 

διάφορους τομείς απασχόλησης. Ωστόσο, η γραφειοκρατία, η παραοικονομία 

και η φοροαποφυγή επηρεάζει τη νομιμοποίηση των παράτυπων 

μεταναστών.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν, αφενός αυτοί που υποστηρίζουν ότι η οικονομική 

μετανάστευση δεν συνοδεύτηκε από πολύ σοβαρές αποδιαρθρώσεις στην 

οικονομία της αγοράς και αφετέρου αυτοί που πιστεύουν ότι η μετανάστευση 

ενέτεινε την οικονομία της αγοράς με την αύξηση των ποσοστών ανεργίας του 

ελληνικού πληθυσμού και της μείωσης του κόστους εργασίας. 

5.3 Η Μετανάστευση στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης  

Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης σχετίζεται άμεσα με τον 

έλεγχο παραμονής και τη νόμιμη εργασιακή απασχόληση των υπηκόων 

τρίτων χωρών στη χώρα-δέκτη. Ο έλληνας νομοθέτης θέσπισε διατάξεις περί 

κοινωνικών ασφαλίσεων ξένων πολιτών από το έτος 1951. Βέβαια τα 

ασφαλιστικά δικαιώματα των ξένων εργαζόμενων στην Ελλάδα βελτιώθηκαν 

με νομοθετικές ρυθμίσεις μετά το έτος 1990. Έτσι, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, τόσο 

οι απασχολούμενοι περιστασιακά όσο και οι εργαζόμενοι με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής συμπεριλαμβανομένων και των 

προσώπων διπλωματικών αντιπροσωπειών και διεθνών επιτροπών179. Κάθε 

πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα, διαμένει και απασχολείται 

νόμιμα σ’ αυτήν, έχει τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με κάθε έλληνα 

εργαζόμενο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε διακρατικές συμβάσεις, 

που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα. 

Η ελληνική κυβέρνηση μετά το 1997 ήρθε αντιμέτωπη με ένα γιγαντιαίο 

μέγεθος εισροών από τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 

του 2001, που αναφέρουν στο επιστημονικό τους έργο οι συγγραφείς 
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Τριανταφυλλίδου και Μαρούκης, ο αριθμός των απασχολούμενων Βουλγάρων 

στην Ελλάδα ανερχόταν σε 23.147180. Ο έλληνας νομοθέτης λαμβάνοντας 

υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις στη βουλγαρική χώρα θέσπισε ένα νομοθετικό 

και κοινωνικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ελληνικές ανάγκες εργασίας, 

στους τομείς της εργασίας και της ασφάλισης. Η Ελλάδα υπέγραψε συμβάσεις 

που αφορούν την παραμονή και την εργασία στη χώρα. Όμως, η έννοια της 

εργασίας συνδέεται άμεσα με την έννοια της ασφάλισης. Γι’ αυτό ο νομοθέτης, 

μέχρι την υπογραφή συμβάσεων ασφαλιστικού περιεχομένου, έλυσε τα 

προκύπτοντα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης με βάσει την ελληνική 

ασφαλιστική νομοθεσία181.  

5.4 Μεταναστευτική πολιτική στην εκπαίδευση 

Μια σημαντική πτυχή του μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα 

αποτελεί η ένταξη και η προσαρμογή τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων 

πολιτών τρίτων χωρών στα εκπαιδευτικά συστήματα της χώρας. Η 

μεταναστευτική εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα έχει θέσει δύο 

κατευθυντήριες γραμμές: αφενός την υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου σχετικά με 

την εκπαίδευση και αφετέρου την κοινωνικοποίηση των υπηκόων τρίτων 

χωρών πρώτης και δεύτερης γενιάς.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο έλληνας νομοθέτης θέσπισε μια 

σειρά από νομοθετικές διατάξεις με στόχο την αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού φαινομένου. Ακόμη και σήμερα, το καθεστώς της 

νομιμοποίησης παραμένει ασαφές και ιδιαίτερα χρονοβόρο για τους υπηκόους 

τρίτων χωρών λόγω των διαδικαστικών και γραφειοκρατικών ζητημάτων που 

ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών νόμων, όπως είναι η επίτευξη 

των προϋποθέσεων για τη διαμονή των γονέων στη χώρα δέκτη. Έτσι λοιπόν, 
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η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την ένταξη των μαθητών στο σχολικό 

περιβάλλον.  

Η ελληνική κυβέρνηση με το νόμο 1894/1990 έθεσε σε λειτουργία τις 

πρώτες τάξεις υποδοχής παιδιών (παλιννοστούντων μαθητών και παιδιών 

επαναπατριζόμενων Ελλήνων) και φροντιστηριακών τμημάτων182. Ο νόμος 

αυτός προέβλεπε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τη διδασκαλία της 

ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σε όσα παιδιά δεν είχαν ως 

μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Μετά από τέσσερα χρόνια προωθήθηκε 

στο σχολικό περιβάλλον η διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού των 

χωρών προέλευσης των μαθητών. Με τον ν. 2413/1996 ρυθμίζεται το ζήτημα 

της εκπαίδευσης μαθητών με κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες183. Στη 

δεκαετία του 2000 ψηφίστηκαν μια σειρά από νόμους (άρθρο 40 παρ. 1, 2, 

του ν. 2910/2001, άρθρο 72 του ν. 3386/2005, άρθρο 34 του ν. 3794/2009, 

4027/2011) σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών 

στην εκπαίδευση, τη ρύθμιση θεμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό184. 
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στις 25.06.2016). 

183
Άρθρο 2 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ- 124 Α΄/1996) ‘’Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις, όπως αυτό καταργήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 
1 του ν. 4027/2011(ΦΕΚ- 233 Α΄/2011) ‘’Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες 
διατάξεις’’ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ- 159 Α΄/2012) 
‘’Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’’, Νόμος, στο: 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php (προσπελάστηκε στις 
25.06.2016). 

184
Άρθρο 40 παρ. 1,2 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ- 91 Α΄/2001) ‘’Είσοδος και παραμονή 

αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και 
άλλες διατάξεις’’, Νόμος,  

στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 25.06.2016). 

Άρθρο 72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ- 212 Α΄/2005) ‘’Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια’’, όπως καταργήθηκε με το άρθρο 139 του 
ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014), Νόμος, στο: 

 https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php (προσπελάστηκε στις 
25.06.2016). 

Άρθρο 34 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ- 156 Α΄/2009) ‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού 
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’. 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα με 

στόχο την ένταξη των γονέων υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας 

και στην πολιτεία. Αφού, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συμβάλλει, 

αφενός στην εύρεση μιας καλύτερης εργασιακής θέσης και αφετέρου στη 

βελτίωση του κοινωνικού τους επιπέδου.  

Καταλήγοντας θα λέγαμε, ότι στην Ελλάδα τυπικά η μεταναστευτική 

εκπαιδευτική πολιτική προάγει την ισότητα, τα ανθρώπινα και κοινωνικά 

δικαιώματα. 

5.5 Νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση προ του 1990 

5.5.1 Ελληνική νομοθεσία 

Στην Ελλάδα άρχισε να εισάγεται ένα κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη 

μεταναστευτική πολιτική, από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. 

Διαπιστώνεται πάντως ότι, με τις Συνθήκες Νεϊγύ και Λωζάννης ρυθμίστηκαν 

τα μειονοτικά ζητήματα και οι πληθυσμιακές μετακινήσεις. Από τότε, εισήχθη 

στα ελληνικά και διεθνή νομοθετήματα η έννοια της μειονότητας.  

Ο νομοθέτης με τον ν. 734/1916 ‘’περί εγγραφής εις τα μητρώα ή τα 

δημοτολόγια των εν τη αλλοδαπή ομογενών’’ προσπάθησε να ελέγξει τη 

μεγάλη μεταναστευτική ροή, με την καταγραφή τους από τις κατά τόπους 

αρμόδιες αρχές. Επίσης, παρόμοια προσπάθεια επιχειρήθηκε, μερικά χρόνια 

αργότερα, και με τον ν. 3098/1924 περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας 

υπό των εις την αλλοδαπήν προσφυγόντων Ελλήνων το γένος, εκ Μικράς 

Ασίας και Θράκης185.  

                                                                                                                             

Ν. 4027/2001(ΦΕΚ- 233 Α΄/2011) ‘’Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες 
διατάξεις’’ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ- 159 Α΄/2012) 
‘’Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’’, Νόμος, στο: 

 https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php (προσπελάστηκε στις 
25.06.2016). 

  

185
Άρθρο 16 ν. 2280/1940 της 2/6 Απριλίου 1940 ‘’Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί ιθαγένειας διατάξεων’’,  

Νόμος, στο:  https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php 
(προσπελάστηκε στις 26.06.2016). 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
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Ο ν. 4310/1929 ‘’περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι 

αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων και απελάσεων και εκτοπίσεων’’ ρύθμισε 

το μεταναστευτικό έως το 1990, ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 

1975/1991(ΦΕΚ- 184 Α΄/ 1991).  

Μετέπειτα, με το άρθρο 13 του ν. 2280/1940 (ΦΕΚ- 144 Α΄/1940) περί 

ιθαγένειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις σχετικά με την εγγραφή μη Ελλήνων 

υπηκόων σε όλες τις βαθμίδες των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ενώ 

για πρώτη φορά, προβλέπεται με νομοθετική διάταξη η χορήγηση άδειας 

διαμονής σε αλλοδαπούς ομογενείς, που διαμένουν στην Ελλάδα. Το άρθρο 8 

του ν. 2280/1940 ορίζει ότι, σε αλλοδαπό ομογενή παρέχεται άδεια διαμονής 

για δύο έτη, η οποία μπορεί να ανανεωθεί είτε μετά από αίτηση του στην 

αρμόδια αρχή είτε θεωρείται αυτόματα ανανεωθείσα, μετά την παρέλευση 

άπρακτου του διμήνου από την αρμόδια αρχή και μόνο σε όσους είχαν λάβει 

ήδη μια φορά άδεια. Και στο άρθρο 9 παρ.1 του ιδίου νόμου θεσπίζεται η 

χορήγηση άδειας εργασίας υποχρεωτικά σε όσους έχουν άδεια διαμονής στην 

Ελλάδα186. Επίσης, με την κατάργηση των άρθρων 11 και 12 του ν. 

2280/1940, εναρμονίζεται η εσωτερική ελληνική νομοθεσία με το γράμμα του 

άρθρου 7 της Σύμβασης της Λωζάνης και του άρθρου 28 της Σύμβασης της 

Άγκυρας για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς 

προερχόμενους από την Τουρκία187.  

Μια πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νόμου για την ελληνική 

ιθαγένεια, και ιδίως, σχετικά με την ατομικότητα ή την ανεξαρτησία της 

ιθαγένειας στην οικογένεια, έγινε με τον ν. 15/1835188. Με το ν.δ. 3370/1955 

(ΦΕΚ- 258 Α΄/1955) ‘’περί Κώδικος της Ελληνικής Ιθαγένειας’’, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1438/1984 (ΦΕΚ- 60 Α΄/1984) 

                                            
186

Άρθρα 8,9 παρ. 1 και 13 ν. 2280/1940 της 2/6 Απριλίου 1940 ‘’Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί ιθαγένειας διατάξεων’’,  

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php  
(προσπελάστηκε στις 26.06.2016). 

187
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Εγκύκλιος αριθμ. 23 της 26 Μαΐου 1993 του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 2130/1993, που 
αφορούν τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και παροχή οδηγιών 
εφαρμογής τους. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 197). Σάκκουλας, 
Θεσσαλονίκη. 

188
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Η επίδραση του γάμου στην ιθαγένεια της έγγαμης 

γυναίκας. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 135). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
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‘’τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας και του νόμου 

περί ληξιαρχικών πράξεων’’ τίθενται οι προϋποθέσεις για την κτήση της 

ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση189. Άλλωστε, με τον ν. 1438/1984 

αλλάζουν άρδην οι διατάξεις περί ελληνικής ιθαγένειας.  

Επίσης, με διάφορα νομοθετήματα, όπως, με τον α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ- 

179 Α΄/1951) ‘’περί κοινωνικών ασφαλίσεων’’ και το άρθρο 12 του ν.δ. 

2961/1954 (ΦΕΚ- 197 Α΄/1954) ‘’περί συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού’’ ρυθμίζονται ζητήματα περί ασφάλισης του υπηκόου 

τρίτης χώρας και των εργασιακών του δικαιωμάτων. Ωστόσο, τόσο ο κάτοχος 

Κάρτας Προσωρινής Διάρκειας Παραμονής όσο και ο κάτοχος Κάρτας 

Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, υπό την επιφύλαξη 

ειδικότερων διατάξεων, έχουν τα ίδια ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα 

με τον έλληνα εργαζόμενο190. 

5.5.2 Διεθνείς ρυθμίσεις 

Από το 1864 έως σήμερα η Ελλάδα έχει υπογράψει πολλές Διεθνείς 

συμβάσεις με τις οποίες ρυθμίζεται η ελληνική ιθαγένεια και η διαμονή των 

υπηκόων τρίτων χωρών. Πάντως, οι διεθνείς συμβατικές ρυθμίσεις, από την 

επικύρωση τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη 

αντίθετη διάταξη191. Η ελληνική κυβέρνηση με τον ν. 4077/1960 (ΦΕΚ- 106 Α΄/ 

1960) κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εγκαταστάσεως «περί κανονισμού 

κυκλοφορίας ατόμων μεταξύ χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που 

υπογράφηκε στην πόλη του φωτός, στη Γαλλία την 13.12.1955. Η ως άνω 

Σύμβαση αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τη διαμονή υπηκόων, που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη της. Ενώ, με το ν.δ. 4429/1964 καθιερώνεται η ίση 

                                            
189

ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Εγκύκλιος αριθμ. 23 της 26 Μαΐου 1993 του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 2130/1993, που 
αφορούν τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και παροχή οδηγιών 
εφαρμογής τους. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 195). Σάκκουλας, 
Θεσσαλονίκη. 

190
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Το κοινό δίκαιο των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 

Αλλοδαπών (σ. 71). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

191
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Διεθνείς συμβάσεις για ζητήματα ελληνικής ιθαγένειας. 

Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ.σ. 164-165).Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 
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μεταχείριση ελλήνων και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών κατά την 

άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας τους έναντι 

αμοιβής192. 

Ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, σχετικά με τις 

μετακινήσεις υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, επέφερε η ιδρυτική Συνθήκη 

της Ε.Ο.Κ., που υπογράφηκε στη Ρώμη την 25.03.1957. Με την ως άνω 

Συνθήκη διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση, που διακρίνεται ως εξής: Από τη 

μια πλευρά καθιερώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων κρατών-

μελών εντός της ΕΕ. Και από την άλλη πλευρά αρχίζει να διαφαίνεται μια 

διαφορετική μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών εκτός ΕΕ. Έτσι, οι 

υπήκοοι κρατών-μελών της ΕΕ απολαμβάνουν σημαντικά προνόμια, όπως: 

Κατάργηση κάθε είδους επαγγελματικών διακρίσεων λόγω ιθαγένειας 

μεταξύ μελών της ΕΕ. 

Παραμονή προσώπου για εργασία, κατά τη διάρκεια της εργασιακής του 

σχέσης ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, σε κράτος-μέλος της ΕΕ, όπως, θα 

ορίζεται κάθε φορά. 

Άρση των περιορισμών στις σχετικές διατάξεις για την ελεύθερη 

κυκλοφορία προσώπων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

Είσοδος προσώπου και της οικογένειάς του σε κάποιο άλλο κράτος- μέλος 

της ΕΕ χωρίς δελτίο θεώρησης εισόδου, εκτός αν κάποιο μέλος της 

οικογένειας δεν έχει την ιθαγένεια κράτους-μέλους της ΕΕ. 

Δυνατότητα μόνιμης διαμονής σε όσους από τους υπηκόους (κρατών- 

μελών της ΕΕ) έχουν ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες και διαμένουν στην Ελλάδα άνω των τριών ετών193. 

                                            
192

ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Το κοινό δίκαιο των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 
Αλλοδαπών (σ.σ. 59-60). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Βλ. σχετ. ν.δ. 4429/1964 (ΦΕΚ 
Α΄218/1964)‘’Περί κυρώσεως Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εγκαταστάσεως και του 
προσαρτημένου αυτού πρωτοκόλλου’’. 

193
 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Οι υπήκοοι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Σ. 

ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 110-117). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Βλ. και Κανον. 
(Ε.Ο.Κ.) 1612/68 του Συμβουλίου της 15.10.1968 για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Κανον. (Ε.Ο.Κ.) 1251/70 της Επιτροπής της 
29.6.1970 για το δικαίωμα των εργαζομένων να παραμένουν στην επικράτεια κράτους-μέλους 
μετά την άσκηση σ’ αυτό ορισμένης εργασίας. 
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5.6 Νομοθετικό πλαίσιο 1990-2002 

5.6.1 Ελληνική νομοθεσία 

Ο ν. 1975/1991 (ΦΕΚ- 184 Α΄/1991) ‘’Είσοδος- έξοδος, παραμονή, 

εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών 

προσφύγων και άλλες διατάξεις’’ αναμόρφωσε και συμπλήρωσε τα 

προγενέστερα θεσμικά πλαίσια για να αντιμετωπίσει την αυξημένη εισροή 

παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών και το ζήτημα της νομιμοποίησής τους 

στην Ελλάδα. Έτσι, ο νομοθέτης προσανατολίστηκε στα εξής εννέα πεδία 

νομοθετικής πολιτικής: στο καθεστώς παραμονής βραχείας και μακράς 

διάρκειας, στην εργασιακή απασχόληση, στην οικογενειακή συνένωση, στη 

νομιμοποίηση της παραμονής, στην κοινωνική ασφάλιση, στη φορολογική 

αντιμετώπιση, στην προστασία κατά των διακρίσεων, στην έκδοση και στην 

απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας εκτός ΕΕ.  

Ο έλληνας νομοθέτης με τον ν. 2130/1993 προσπάθησε να αντιμετωπίσει 

τη νέα μεγάλη κινητικότητα από τις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης 

προς την Ελλάδα, βάσει ενός κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ιθαγένεια 

των εκ Ρωσίας παλιννοστούντων ομογενών194.   

Από την ισχύ των π.δ. 358/1997 και 359/1997 καθιερώνεται η Κάρτα 

Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (πράσινη κάρτα). Έτσι λοιπόν, 

χορηγείται αρχικά η Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής (λευκή κάρτα), σε 

κάθε υπήκοο τρίτης χώρας, που εισήλθε στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος νόμου, και δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις 

εισόδου, παραμονής και απασχόλησής του στη χώρα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χορήγηση της κάρτας είναι η υποβολή αίτησης από κάθε 

άτομο στην πλησιέστερη κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και η 

προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων. Η κάρτα αυτή επέχει θέση και 

προσωρινής άδειας εργασίας. Έτσι σε κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει 

υποβάλλει την παραπάνω αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα σχετικά 
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ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (1994), Διαχρονικό δίκαιο ιθαγένειας. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-
ΠΑΣΙΑ Δίκαιο Ιθαγένειας (σ. 66). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Βλ. σχετ. ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 
Α΄62/1993) ‘’περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, 
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων 
για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις’’. 
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δικαιολογητικά, χορηγείται η Κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας195. Ο 

εργοδότης κατόχου πράσινης κάρτας υποχρεούται να δηλώσει τη σύμβαση 

εργασίας και τα στοιχεία του κατόχου στον Ο.Α.Ε.Δ., εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την έναρξη της εργασίας του. Επιπρόσθετα, καθιερώνεται 

προστασία και στο σύζυγο ή στη σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα του κατόχου 

Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας υπό συγκεκριμένους 

όρους. Δύο χρόνια αργότερα, με το άρθρο 17 του ν. 2713/1999 καθιερώνονται 

επιπλέον νομοθετικά μέτρα για την προστασία και τη διαδικασία 

νομιμοποίησης του παράνομου υπηκόου τρίτης χώρας196.  

Μια συστηματική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου έγινε με την 

εισαγωγή του ν. 2910/2001(ΦΕΚ- 91 Α΄/2001) ‘’είσοδος και παραμονή 

αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με 

πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις’’. Ο έλληνας νομοθέτης, για να 

αντιμετωπίσει τις διαδοχικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, έθεσε μια σειρά 

από νομοθετικά μέτρα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

μελλοντικά απασχολούμενου στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, μετά την υποβολή έκθεσης από τον ΟΑΕΔ, 

καθορίζει τον ανώτατο ετήσιο αριθμό αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων 

χωρών. Έτσι για να εισέλθει ένας πολίτης τρίτης χώρας στην Ελλάδα, με 

σκοπό να εργαστεί ως μισθωτός με σύμβαση εργασίας, απαιτείται αρχικά να 

του χορηγηθεί άδεια εργασίας από τον νομάρχη και έπειτα να λάβει θεώρηση 

εισόδου από ελληνική προξενική αρχή. Για να χορηγηθεί άδεια εργασίας σε 

αλλοδαπό, υποχρεούνται οι εργοδότες που αναζητούν εργατικό δυναμικό, να 

                                            
195

 ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Το κοινό δίκαιο των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 
Αλλοδαπών (σ.σ. 56-58). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Άρθρο 2 του π.δ. 358/1997 (ΦΕΚ 
Α΄240/1997) ‘’προϋποθέσεις και διαδικασία για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών 
στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των κρατών-μελών της ΕΕ’’σε συνδυασμό με άρθρο  2 
του π.δ. 359/1997 (ΦΕΚ Α΄240/1997) ‘’χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης 
Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς’’, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php 
(προσπελάστηκε στις 29.06.2016). 

196
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Το κοινό δίκαιο των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 

Αλλοδαπών (σ.σ. 68,71). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Άρθρο 17 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 
Α΄89/1999) ‘’Υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις’’ Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 27.06.2016). 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εργασίας της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. Οι εργοδότες επιλέγουν το προσωπικό τους από τις 

ονομαστικές καταστάσεις που καταρτίζονται από τα γραφεία ευρέσεως 

εργασίας του εξωτερικού. Τις καταστάσεις αυτές τις αποστέλλουν στον ΟΑΕΔ 

και στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων197.  

Ήδη ο έλληνας νομοθέτης από το 1951 θέσπισε διατάξεις σχετικά με την 

υποχρεωτική και αυτοδίκαιη κοινωνική ασφάλιση των απασχολούμενων 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Αργότερα με τον ν. 2910/2001 τίθεται, 

ως προτεραιότητα του νομοθέτη, η διασφάλιση των ασφαλιστικών και 

εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολούμενων και η ίση μεταχείριση τους 

έναντι των ημεδαπών, και όχι, η υιοθέτηση νόμων και πολιτικών αποφάσεων 

για τον έλεγχο της μεταναστευτικής κίνησης198. 

5.6.2 Διεθνή νομοθετήματα 

Το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα κυρώθηκε από 

την Ελλάδα με τον ν. 2462/1997. Με τον παραπάνω νόμο παρέχεται σε 

οποιονδήποτε διαμένει σε ένα άλλο κράτος δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης 

και ελεύθερης επιλογής κατοικίας σ’ αυτό, υπό την επιφύλαξη ειδικών 

περιορισμών. Επίσης, στο άρθρο 27 του ιδίου νόμου θεσπίζεται η προστασία 

των μειονοτήτων199. 

Επιπλέον, κατά το Παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, για την προστασία του εργαζόμενου υπηκόου 

τρίτης χώρας, το οποίο κυρώθηκε με τον ν. 2595/1998, παρέχεται σε 

                                            
197

ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Παράρτημα νομοθεσίας Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91/2001). Στο Σ. 
ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ.σ. 171-173). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Άρθρο 19 του 
ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91/2001) ‘’είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική 
επικράτεια-κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις’’. 

198
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Παράρτημα νομοθεσίας Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91/2001). Στο Σ. 

ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 188). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Άρθρο 39 του ν. 
2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91/2001) ‘’είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια-
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις’’. 

199
ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Το κοινό δίκαιο των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 

Αλλοδαπών (σ. 44). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α΄25/1997) ‘’κύρωση του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του δεύτερου Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την 
κατάργηση της ποινής του θανάτου’’. 
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υπηκόους άλλων κρατών-μερών το δικαίωμα ίσων ευκαιριών στον εργασιακό 

χώρο και προστασία κατά των διακρίσεων200.  

Η ελληνική κυβέρνηση, για να ενισχύσει τους δεσμούς της με την ΕΕ και να 

αναπτύξει μια στενότερη συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της 

Ένωσης, προέβηκε, στην κύρωση της συμφωνίας Σένγκεν (1985), της 

σύμβασης εφαρμογής της Συνθήκης(1990) και των πρωτοκόλλων και των 

συμφωνιών προσχώρησης των νέων κρατών στην παραπάνω συμφωνία, με 

τον ν. 2514/1997 (ΦΕΚ- 140 Α΄/1997), όπως με τον ν. 2679/1999 (ΦΕΚ- 13 

Α΄/1999) τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις της σύμβασης εφαρμογής της 

συμφωνίας Σένγκεν. Η Ελλάδα υπέγραψε τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες 

προσχώρησης στα εν λόγω διεθνή κείμενα το 1992 και τα οποία άρχισαν να 

εφαρμόζονται στη χώρα από την 1.3.2000. Ενώ, η Βουλγαρία μεν 

προσχώρησε στο κεκτημένο του Σένγκεν με την υπογραφή της Συνθήκης 

προσχώρησής της στην ΕΕ το 2005, αλλά έχει ανασταλεί η εφαρμογή της. 

Αυτό συνέβη, διότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας καθυστερούσε υπερβολικά 

να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της προς την ΕΕ201. Με αποτέλεσμα, οι έλεγχοι 

στα σύνορα μεταξύ της Βουλγαρίας και του χώρου Σένγκεν να διατηρούνται, 

μέχρι το Συμβούλιο της ΕΕ να αποφασίσει για την κατάργηση των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα. Το αποκαλούμενο κεκτημένο του Σένγκεν άρχισε να 

εφαρμόζεται και να ενισχύεται εντός του θεσμικού και νομικού πλαισίου της 

ΕΕ από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 2 της απόφασης 1999/435/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1999 ( EE L. 176 της 10.7.1991). Το ενωσιακό 

κοινοτικό κεκτημένο σκοπεύει στη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα 

κοινά σύνορα202.  

                                            
200

ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Το κοινό δίκαιο των αλλοδαπών. Στο Σ. ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο 
Αλλοδαπών (σ. 61).Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Ν. 2595/1998 (ΦΕΚ Α΄63/1998) ‘’κύρωση του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών 
Αναφορών (1995)’’. 

201
BAEVA, I. KALINOVA, E. (2011), Τα πρώτα βήματα της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Στο Ι. BAEVA, Ε., KALINOVA (μετάφραση), Ε. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Σύγχρονη Βουλγαρία: 
Από το Ανατολικό Μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σ.σ. 265-266). Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 

202
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
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Έτσι, τα συμβαλλόμενα μέρη υιοθετούν το καθεστώς κοινής θεωρήσεως, το 

οποίο μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας όλων των 

συμβαλλόμενων μερών. Εάν όμως, χορηγηθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας 

θεώρηση για διαμονή άνω των τριών μηνών, τότε πρόκειται για εθνική 

θεώρηση, που χορηγείται από κάθε ένα κράτος-μέλος, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του203. Επίσης, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου 

(L.81/21.3.2001), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2414/2001 

του Συμβουλίου της 7.12.2001 (L.327/12.12.2001) και από τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 453/2003 του Συμβουλίου της 6.8.2003 (L.69/13.3.2003) διαμορφώνει 

από τη μία πλευρά κατάλογο με τρίτες χώρες, οι υπήκοοι των οποίων 

υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση κατά τη διέλευση των εξωτερικών 

συνόρων των κρατών-μελών και από την άλλη πλευρά κατάλογο τρίτων 

χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την ως άνω υποχρέωση. 

Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, η Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 

28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων 

απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών (L.142/2001). Ο νομοθέτης αφενός 

θέλησε να καθορίσει τους λόγους απέλασης και αφετέρου παρείχε δικαστικά 

μέτρα προς υπεράσπιση του υπηκόου τρίτης χώρας κατά της απόφασης 

απέλασης204. 

Η ελληνική κυβέρνηση τη δεκαετία του 1990 σύναψε διμερείς συμφωνίες με 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 

παράνομες εισροές μεταναστών από τις γειτονικές χώρες. Έτσι, με τον ν. 

                                                                                                                             
καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ.σ. 230, 232, 234). Σάκκουλας, 
Θεσσαλονίκη. 

203
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ.σ. 242, 245). Σάκκουλας, 
Θεσσαλονίκη. Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) 1091/2001 του Συμβουλίου (άρθρου 1) σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία με θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας (L.157/6.6.2001). 

204
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ. 281-282). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. 
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Χ. (2011), Η διοικητική απέλαση. Στο Χ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η έννομη προστασία 
του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση (σ. 92). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
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2407/1996 κυρώθηκε μια σημαντική συμφωνία για εποχιακή απασχόληση 

εργατικού δυναμικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσω των 

διπλωματικών τους αποστολών ρυθμίζουν τις εποχιακές τους ανάγκες σε 

εργατικό δυναμικό για περίοδο τριών έως έξι (3-6) μηνών. Οι Εργοδότες 

υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας της 

Ελλάδας205. Κάθε αποδεκτή αίτηση μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας 

κάθε υποψηφίου προς απασχόληση διαβιβάζεται στις αρμόδιες προξενικές 

αρχές. Οι προξενικές αρχές χορηγούν θεώρηση εισόδου για εργασία στους 

προτεινόμενους υποψηφίους-υπηκόους της Βουλγαρίας, που πληρούν τους 

προβλεπόμενους από τη συμφωνία όρους και τις προϋποθέσεις206. Στα 

άρθρα 7, 8 και 9 του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας, που 

κυρώθηκε με τον ν. 2407/1996, ρυθμίζονται τα ζητήματα της νόμιμης εισόδου 

και της άδειας παραμονής και εργασίας. Έτσι, ο Βούλγαρος υπήκοος 

υποχρεούται να εμφανιστεί εντός δέκα ημερών στις κατά τόπο αρμόδιες 

αστυνομικές αρχές και να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής και 

εργασίας. Η άδεια διαμονής του διαρκεί έως τη λήξη της σύμβασης εργασίας. 

Όμως, νέα σύμβαση εργασίας δεν δύναται να συναφθεί προ της παρόδου έξι 

μηνών από τη λήξη της προηγηθείσας σύμβασης. Με την πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας ο εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει 
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ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Χαρακτηριστικές Διμερείς Συμβάσεις σχετικές με 
είσοδο, διαμονή, εγκατάσταση και εργασία αλλοδαπών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, 
εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ 
έκδοση (σ. 507, 510). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Άρθρο 1, 2 του παραρτήματος 1 της 
συμφωνίας που κυρώθηκε με τον ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/1996) ‘’οργανωτική διαδικασία 
για απασχόληση Βουλγάρων πολιτών στην Ελλάδα’’ και άρθρου 3 της συμφωνίας που 
κυρώθηκε με τον ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/1996) ‘’οργανωτική διαδικασία για απασχόληση 
Βουλγάρων πολιτών στην Ελλάδα’’, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκες τις 02.07.2016). 
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ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Χαρακτηριστικές Διμερείς Συμβάσεις σχετικές με 

είσοδο, διαμονή, εγκατάσταση και εργασία αλλοδαπών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, 
εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ 
έκδοση (σ. 507, 510). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Άρθρο 2,4 και 5 του παραρτήματος 1 της 
συμφωνίας που κυρώθηκε με τον ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/1996) ‘’οργανωτική διαδικασία 
για απασχόληση Βουλγάρων πολιτών στην Ελλάδα’’. 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php
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εντός δέκα ημερών207. Με τη παρούσα συμφωνία ρυθμίζονται, έως την 

υπογραφή και τη θέση σε ισχύ μιας αυτοτελούς συμφωνίας, και τα ζητήματα 

κοινωνικής ασφάλισης208.  

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα με τον ν. 2814/2000 κύρωσε το πρωτόκολλο για 

την ενίσχυση τριμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση κυρίως του 

διασυνοριακού εγκλήματος μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας. Στόχος της ως άνω συμφωνίας είναι η αντιμετώπιση της διεθνούς 

εγκληματικότητας και η εξασφάλιση εσωτερικής ασφάλειας και σταθερότητας 

μεταξύ των τριών χωρών209.  

5.7 Νομοθετικό πλαίσιο 2002-2013 

5.7.1 Ελληνική νομοθεσία 

Με τον ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3448/2006, ν. 

3536/2007, ν. 3613/2007 και τον ν. 3731/2008210 καλύφθηκαν τα νομοθετικά 
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ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Χαρακτηριστικές Διμερείς Συμβάσεις σχετικές με 
είσοδο, διαμονή, εγκατάσταση και εργασία αλλοδαπών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, 
εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ 
έκδοση (σ.σ. 509, 512). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Άρθρο 5 και 10 της συμφωνίας που 
κυρώθηκε με τον ν. 2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/1996)‘’οργανωτική διαδικασία για απασχόληση 
Βουλγάρων πολιτών στην Ελλάδα’’. 

208
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Χαρακτηριστικές Διμερείς Συμβάσεις σχετικές με 

είσοδο, διαμονή, εγκατάσταση και εργασία αλλοδαπών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Στο Ζ. 
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, 
εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ 
έκδοση (σ. 508). Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη. Άρθρο 9 της συμφωνίας που κυρώθηκε με τον ν. 
2407/1996 (ΦΕΚ Α΄103/1996)‘’οργανωτική διαδικασία για απασχόληση Βουλγάρων πολιτών 
στην Ελλάδα’’. 

209
 Άρθρο 1 του ν. 2814/2000 (ΦΕΚ Α΄69/2000), Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php 
(προσπελάστηκε στις 02.07.2016). 

210
 Ν. 3386/2005(ΦΕΚ Α΄ 212/2005) ‘’είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 

τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια’’. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄57/2006) ‘’για την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης’’. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42/2007) 
‘’ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης’’.  Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
Α΄263/2007) ‘’ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων 
Υπουργείου Εσωτερικών’’. Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄263/2008) ‘’αναδιοργάνωση της Δημοτικής 
Αστυνομίας και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών’’. 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php
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κενά και οι παραλείψεις του προϋφιστάμενου νομικού πλαισίου, ιδίως ως 

προς τον συντονισμό και την επιτάχυνση του διοικητικού μηχανισμού. Ο 

νομοθέτης θέλησε να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες αδυναμίες, να 

απλοποιήσει τις εκτελεστικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν το 

μεταναστευτικό ζήτημα και να προσαρμόσει τα ελληνικά νομοθετικά μέτρα στο 

δίκαιο της ΕΕ. Οι στόχοι της παραπάνω νομοθεσίας επιτυγχάνονται με τις 

ακόλουθες μεταβολές:  

Στο άρθρο 6 του ν. 3386/2005, ο νομοθέτης προβαίνει σε μια βασική 

διάκριση. Διακρίνει τη θεώρηση εισόδου σε θεώρηση βραχείας διαμονής 

(θεώρηση «Σένγκεν») και σε θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση). 

Έτσι, σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται θεώρηση εισόδου στην 

Ελλάδα, υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο 

αντίστοιχα. Το άρθρο 6 του εν λόγω νόμου καταργήθηκε με το άρθρο 139 του 

ν. 4251/2014211. 

Η κυριότερη νομοθετική ρύθμιση του παραπάνω νόμου είναι η έκδοση 

αδειών διαμονής ενιαίου τύπου. Στην άδεια αυτή ενοποιείται η άδεια διαμονής 

και η άδεια εργασίας212. Στόχος της ως άνω ρύθμισης είναι η απλοποίηση και 

η λειτουργικότητα της διοικητικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα τόσο οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών όσο και οι εργοδότες να απαλλάσσονται από την υποβολή των 

ίδιων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία. 

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 αυξάνεται το 

χρονικό πλαίσιο για την έκδοση απόφασης από την Περιφέρεια όσον αφορά 

τη χορήγηση και ανανέωση των ενιαίων αδειών διαμονής. Με την εν λόγω 

διάταξη προβλέπεται δίμηνη προθεσμία για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης από την Περιφέρεια. Πάντως, η χορήγηση και η ανανέωση άδειας 

διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας συμβάλλει στη διαδικασία της νομιμοποίησης 

                                            
211

Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και 
λοιπές διατάξεις’’. 

212
ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής . Στο Ν. 

ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ.σ. 23-24). Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρο 9 του ν. 
3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) ‘’είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών στην ελληνική επικράτεια’’. 
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και της ένταξης τους στην ελληνική πολιτεία213. Το άρθρο 11 του εν λόγω 

νόμου καταργήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 4251/2014. 

Η διαδικασία της μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία 

καθιερώθηκε με τον ν. 2910/2001. Ωστόσο, με το νέο νόμο επιδιώχθηκε ο 

ακριβής καθορισμός των κενών θέσεων εργασίας και των υφιστάμενων 

αναγκών σε εργατικό δυναμικό, ανά ιθαγένεια, ειδικότητα, νομό, είδος και 

διάρκεια απασχόλησης. Αρμόδιο όργανο για την παραπάνω καταγραφή είναι 

πλέον η Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία καταρτίζει, κατά το τελευταίο 

τρίμηνο κάθε έτους, μια έκθεση. Επιπλέον, επιταχύνεται η διαδικασία 

μετάκλησης, αφού πλέον δεν απαιτείται η κατάρτιση ονομαστικών καταλόγων 

από τις ελληνικές προξενικές αρχές. Με την υιοθέτηση αντικειμενικών 

κριτηρίων για την εξέταση των συγκεκριμένων αιτήσεων εργοδοτών μειώνεται 

αισθητά η καταχρηστική δράση των εργοδοτών, όπως και με τη θέσπιση 

εισοδηματικών κριτηρίων και με την υποχρέωση καλλιέργειας συγκεκριμένης 

έκτασης ή αντίστοιχα ζωϊκού κεφαλαίου στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.  

Και, βάσει του νομοθετικού πλαισίου, οριστικοποιείται το θέμα της επιστροφής 

των εγγυητικών επιστολών, που είχαν κατατεθεί από τους εργοδότες, πριν την 

τροποποίηση του ως άνω νόμου, για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης και 

δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης214. Επίσης, το άρθρο 14 του εν 

λόγω νόμου καταργήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 4251/2014. 

Πάντως, με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 3536/2007 εξαλείφεται η 

ύπαρξη ανασφάλιστων και αδήλωτων απασχολούμενων υπηκόων τρίτων 

χωρών. Αφού, πλέον, για να ανανεωθεί η άδεια διαμονής για εξαρτημένη 

εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται βεβαίωση από τον 

αντίστοιχο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, ο εργαζόμενος υπήκοος τρίτης 

χώρας θα πρέπει να συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης 
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ΒΡΕΛΛΗ, Σ. (2002), Παράρτημα νομοθεσίας ν. 2910/2001 (ΦΕΚ- 91 Α΄). Στο Σ. 
ΒΡΕΛΛΗ (επιμ.) Δίκαιο Αλλοδαπών (σ. 166). Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Άρθρο 8 του ν. 
2910/2001 (ΦΕΚ Α΄91/2001) ‘’είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια-
κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις’’. ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), 
Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής  Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ. 27). 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρο 12 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) 
‘’είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια’’. 

214
ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Άδεια διαμονής για εργασία. Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ.σ. 30-

35). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρο 14 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212/2005) 
‘’είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια’’. 
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που απαιτείται για την ανανέωση της διαμονής του υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος215. Η διάταξη του ως άνω νόμου 

καταργήθηκε με το άρθρο 139 του νόμου 4251/2014216. 

Με το π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ-143 Α΄/2006) ‘’εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 

επανένωσης’’ επιδιώχθηκε η εναρμόνιση σε μεγάλο βαθμό του κοινοτικού 

δικαίου με το εθνικό εσωτερικό δίκαιο στα πλαίσια της λεγόμενης 

οικογενειακής επανένωσης. Η Οδηγία αυτή είχε ως στόχο την υιοθέτηση 

κοινών ρυθμίσεων και διαδικασιών στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το 

δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης από τους πολίτες τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα217.  

5.7.2 Διεθνή νομοθετήματα 

Με τον ν. 3001/2002 (ΦΕΚ- 73 Α΄/2002) κυρώθηκε από την Ελλάδα η 

Συνθήκη της Νίκαιας, που τροποποίησε τη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο για την 

κατάργηση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας υπηκόου κράτους-μέλους της 

ΕΕ218. Ο στόχος της επιτυγχάνεται με την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή 

προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων εντός της ΕΕ. Έπειτα, με τον ν. 
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ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Άδεια διαμονής για εργασία. Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ  Αλλοδαποί (σ.σ. 50-
51). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρθρο 19 του ν. 3536/2007(ΦΕΚ- 42 A΄/2007) ‘’ ειδικές 
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης’’. 

216
 Άρθρο 139 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub_statute_all.php 
(προσπελάστηκες τις 30.06.2016). 
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ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή 

επανένωση. Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ Αλλοδαποί (σ. 129). Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.  

218
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ.σ. 218-219). Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη. Άρθρα 12, 13, 17 και 18, όπως κυρώθηκαν με τη Συνθήκη της Νίκαιας, που 
τροποποιεί τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). 
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3304/2005219 ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2000/43/ΕΚ 

του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2000220 για την ίση μεταχείριση προσώπων 

και η Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000221 για την 

ίση μεταχείριση στην εργασιακή απασχόληση.  

Η ΕΕ θεσπίζει μια σειρά από κοινοτικά μέτρα, με στόχο την προστασία των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών-μελών της από τη διέλευση παράτυπων 

μεταναστών, όπως: ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών (L.157/2002), η Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου 

της 28ης Νοεμβρίου 2002 για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης 

εισόδου, διέλευσης και διαμονής (L.328/5.12.2002), η Οδηγία 2004/81/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 

χορηγείται στους συνεργάσιμους υπηκόους τρίτων χωρών εμπορίας 

ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση (L.261/6.8.2004). Επίσης, 

με το π.δ. 101/2008 προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 

2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις 

προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την 

ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία 

(L.373/23.12.2004)222. Το π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ -143 Α΄/2006) είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών ξένων πολιτών, 

καθώς εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά 
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ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Εργασία αλλοδαπών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ 
Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και 
εγκατάσταση αλλοδαπών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ. 412). 
Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ Α΄16/2005) ‘’εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
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Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 27

ης
 Ιουνίου 2000

220
 ‘’περί εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής 
(L.180 της 19.7.2000). 

221
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27

ης
 Νοεμβρίου 2000

 
‘’για τη διαμόρφωση 

γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία’’ (L.303 της 
2.12.2000). 

222
ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ.σ. 281, 282, 284, 289). Σάκκουλας, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
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με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (L.251/3.10.2003), όπως 

τροποποιήθηκε με τα π.δ. 167/2008, (ΦΕΚ-223/Α΄/2008) και 113/2013, (ΦΕΚ- 

146 Α΄/2013) αντίστοιχα. Η ελληνική κυβέρνηση με την ως άνω ρύθμιση 

στοχεύει στην ισότιμη μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος 

κρατών-μελών της ΕΕ σε θέματα που αφορούν την προστασία της 

οικογένειας και τη δημιουργία ή διατήρηση οικογενειακού τους βίου223.  

Τέλος, η Ελλάδα με το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ -160 Α΄/2006) εντείνει τη 

σύμπλευση με τα κράτη μέλη της ΕΕ με την υιοθέτηση κοινών κανόνων στις 

μεταξύ τους σχέσεις, σχετικά με τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, 

που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος. 

Με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία 

η Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου του 2003, σχετικά με το καθεστώς 

υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Με την ως 

άνω ρύθμιση η ΕΕ προωθεί την άσκηση κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής 

πολιτικής εντός του κοινοτικού εδάφους. Οι επί μακρόν διαμένοντες υπήκοοι 

τρίτων χωρών αποκτούν ίση μεταχείριση με τον ημεδαπό. Δύνανται να 

ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους ανά πενταετία. Δεν υπολογίζονται στην 

πενταετία οι περίοδοι διαμονής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 

67 του ν. 3386/2005, το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 139 του ν. 

4251/2014224. Δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ως άνω προεδρικού 

διατάγματος οι υπήκοοι τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια 

διαμονής σύμφωνα με τον ν. 2910/2001225. 
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ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, Ζ. (2005), Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και ελληνικοί νόμοι σε συμμόρφωση σχετικών με την είσοδο, 
διαμονή, εγκατάσταση κλπ. Οδηγιών. Στο Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ Βασικοί νόμοι δικαίου 
καταστάσεως αλλοδαπών: Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, Ε΄ έκδοση (σ. 321). Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη. Βλ. και άρθρο 139 παρ. 3 του ν. 4252/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/ 2014) ‘’κώδικας 
μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub_statute_all.php 
(προσπελάστηκε στις  10.07.2016). 
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ΧΑΤΖΗΣ, Ν. (2009), Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. Στο Ν. ΧΑΤΖΗΣ Αλλοδαποί (σ. 

170-171). Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

225
 Εγκύκλιος  47 Α.Π. Οικ. 21585/2006 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Γενική 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Υπουργείου Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, στο: 

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub_statute_all.php
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Επιπρόσθετα, η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή συμφωνία με τη Βουλγαρία 

που κυρώθηκε με τον ν. 3779/2009 σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία 

Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, της Αστυνομίας, 

των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών. Οι δύο 

χώρες με τη στενή συνεργασία των αστυνομικών, τελωνειακών και 

συνοριακών τους αρχών σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν την παράνομη 

μετακίνηση και την εγκληματικότητα226. Επίσης, με τον ν. 3780/2009 

κυρώθηκε η διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για 

κοινό έλεγχο σχετικά με τη διέλευση των συνόρων. Στόχος της εν λόγω 

συμφωνίας είναι η διευκόλυνση του συνοριακού χερσαίου ελέγχου στα σημεία 

διέλευσης των κοινών συνόρων. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται λαμβάνοντας 

υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση κώδικα συνόρων 

Σένγκεν227. 

5.8 Νομοθετικό πλαίσιο 2014-2016 

5.8.1 Ελληνική νομοθεσία 

Η ελληνική κυβέρνηση με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, προεδρικά 

διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) σκοπεύει να ελέγξει τη νέα 

μεγάλη μεταναστευτική ροή από χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής και 

Αφρικής. Έτσι, με τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) ‘’κώδικα 

μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’ και ειδικότερα με 

τον μετέπειτα ν. 4332/2015 προσαρμόζεται το ελληνικό νομικό πλαίσιο στις 

Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι, στην 

                                                                                                                             

www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/egikios47_06.doc 
(προσπελάστηκε στις 27.06.2016). 

226
 Άρθρο 1 του ν. 3779/2009 (ΦΕΚ Α΄132/2009) συμφωνία με τη Βουλγαρία σχετικά με 

την ίδρυση Κέντρου Επαφής για την ασφάλεια των συνόρων, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_rs_sub.php 
(προσπελάστηκε στις 02.07.2016). 
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 Άρθρο1 του ν. 3780/2009 (ΦΕΚ Α΄133/2009) συμφωνία με τη Βουλγαρία για κοινό 

έλεγχο σχετικά με τη διέλευση των συνόρων, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 03.07.2016). 
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Οδηγία 2011/98/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους όρους και τη 

διαδικασία για την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής 

και εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών (EEL.343 της 23.12.2011) και στην 

Οδηγία 2014/36/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σύνολο των 

δικαιωμάτων απασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 

στην Ελλάδα (EEL.94 της 28.3.2014)228. 

Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του ν. 4251/2014, όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4332/2015 καθορίζουν τη 

διαδικασία για την είσοδο και την έξοδο προσώπων από το ελληνικό έδαφος. 

Η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνον από τις ελεγχόμενες μεθοριακές 

διαβάσεις, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας, 

Εξωτερικών, Οικονομικών, και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού. Ωστόσο, με απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να ορίζονται 

προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων, που ο συνολικός χρόνος 

λειτουργίας του δεν ξεπερνά τους οκτώ μήνες. Ο συνολικός χρόνος 

λειτουργίας των καθοριζόμενων σημείων μπορεί να μεταβληθεί αν 

προκύψουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος229. 

Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που εισέρχεται σε ελληνικό έδαφος και 

απαιτείται θεώρηση εισόδου μπορεί να παραμείνει στην Ελλάδα για όσο 

διάστημα ισχύει η προξενική του θεώρηση. Ενώ, ο υπήκοος τρίτης χώρας που 

δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 

συνόρων των κρατών-μελών, είναι δυνατόν να εισέλθει και να διαμείνει στη 

χώρα υποδοχής για χρονικό διάστημα μέχρι ενενήντα ημέρες εντός  

                                            
228

Άρθρα 5,6, και 7 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/2015) ‘’τροποποίηση διατάξεων του 
κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και τροποποίηση του ν. 4251/2014’’ για την προσαρμογή της 
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οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης 

εισόδου. Έτσι, η θεώρηση εισόδου διακρίνεται:  

α) Σε ομοιόμορφη θεώρηση (Visa C), που ισχύει για τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπόκεινται στο ενωσιακό κεκτημένο του Σένγκεν, 

και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τις ενενήντα ημέρες εντός 

οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης 

εισόδου,  

β) Σε θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος (Visa LTV) και  

γ) Σε θεώρηση μακράς διαρκείας (εθνική θεώρηση-Visa D), που χορηγείται 

από ένα από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή με βάση 

αντίστοιχα το ενωσιακό κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά το καθεστώς της 

εισόδου και της διαμονής στη χώρα, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 

ενενήντα ημέρες και δεν ξεπερνά το ένα έτος, πλην των περιπτώσεων  που 

εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 18 του ιδίου νόμου. Επιπλέον, σύμφωνα 

με το άρθρο 33 του Κανονισμού 810/2009, είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε 

κάποιον υπήκοο τρίτης χώρας η λεγόμενη αυτοκόλλητη θεώρηση, με την 

οποία παρατείνεται η διάρκεια διαμονής του ή η χορηγηθείσα θεώρηση, 

εφόσον αυτός διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης τόσο για την 

προβλεπόμενη περίοδο διαμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα 

προέλευσης ή τη διέλευση προς τρίτη χώρα στην οποία η είσοδος του είναι 

εξασφαλισμένη και επιπρόσθετα αποδείξει, ότι λόγω ανωτέρας βίας ή 

ανθρωπιστικών λόγων δεν εγκατέλειψε τα εδάφη των κρατών-μελών της ΕΕ 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας230.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν. 4251/2014, οι ρυθμίσεις για τη λήψη 

εθνικής θεώρησης εισόδου πολίτη τρίτης χώρας βρίσκονται σε άμεση 

συνάρτηση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής. 

Έτσι, ορίζεται στον νόμο ως γενική προϋπόθεση δικαιώματος διαμονής, η 
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Άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του ν. 4251/20142014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης 
και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’ και άρθρο 1 παρ. 1 εδ. ιδ΄, ιε΄, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/2015), 
προσαρμοσμένο στην Οδηγία 2011/98/ΕΕ, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
(προσπελάστηκε στις 06.07.2016). 
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προηγούμενη κατοχή εθνικής θεώρησης εισόδου231. Ακολούθως, κάθε 

υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει θεώρηση εισόδου, υποχρεούται 

αμέσως μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, να υποβάλει αίτηση για άδεια 

διαμονής, για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο του χορηγήθηκε θεώρηση, καθώς 

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια κατά τόπον υπηρεσία 

αλλοδαπών και μετανάστευσης. Αρχικά του χορηγείται άδεια διαμονής για δύο 

έτη με τον ίδιο σκοπό, η οποία είναι δυνατόν να ανανεωθεί για τρία έτη, με την 

επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του κώδικα232. 

Σημειώνεται λοιπόν, ότι όποιος πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει ενιαία άδεια 

διαμονής για εργασία, προστατεύεται από την εθνική μεταναστευτική 

νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο233. Μια μεταβολή που εισάγει ο ν. 

4332/2015 σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις αφορά την προθεσμία 

για την έκδοση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας διαμονής. Έτσι, καθορίζεται 

διάρκεια τεσσάρων μηνών για την έκδοση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, παρέχεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας η δυνατότητα προσκόμισης 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός δύο μηνών από την πάροδο της ως 

άνω προθεσμίας. Περαιτέρω παράταση δεν δύναται να χορηγηθεί, εκτός εάν 

συντρέχει εξαιρετική περίπτωση, λόγω παρουσίασης δυσχερειών κατά την 

εξέταση της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία. Και στο άρθρο 6 παρ. 3 του 

                                            
231

Άρθρο 6 στοιχείο β του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης και 
κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, 
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(προσπελάστηκε στις 06.07.2016). 
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και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’, 

Νόμος, στο: https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_current.php 
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κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και τροποποίηση του ν. 4251/2014’’ για την προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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(προσπελάστηκε στις 06.07.2016). 
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παρόντος νόμου προβλέπεται ότι η παραπάνω προθεσμία μπορεί να 

παραταθεί μέχρι τρεις μήνες για τον προαναφερόμενο λόγο234.  

Ειδικότερα, με το άρθρο 7 του ν. 4332/2015 τροποποιούνται οι διατάξεις 

του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία 2014/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Φεβρουαρίου 2014 σε διάφορα σημαντικά θέματα, όπως: 

Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς σε πολίτες τρίτων 

χωρών, κατόχους ενιαίας άδειας με σκοπό την απασχόληση με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ή εποχικής απασχόλησης, με την επιφύλαξη 

ειδικότερων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. Με τον ως άνω νόμο 

ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, 

όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 883/2004 (ΕΕL 166 της 

30.04.2004) σε συνδυασμό με τις ειδικότερες διατάξεις του Παραρτήματος του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1231/2010 του Συμβουλίου (ΕΕL 344 της 

29.10.2010) και της 987/2009 (ΕΕL 284 της 30.10.2009). Επίσης, με την 

επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, καθορίζονται και ζητήματα 

σχετικά με τη σύνταξη γήρατος. 

Εισάγεται μια απλουστευμένη κοινή διαδικασία όσον αφορά τους εποχικά 

εργαζόμενους. Κατά κανόνα, η αρμόδια προξενική αρχή χορηγεί εθνική 

θεώρηση εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών πέραν των ενενήντα ημερών, 

που τους επιτρέπει τη διαμονή τους για εργασιακούς λόγους ή άλλους λόγους. 

Ωστόσο, δύναται κατά παρέκκλιση, στους εποχικά εργαζόμενους, να 

χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου ανά ανώτατη χρονική περίοδο ενός έτους, 

συνολικής διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι μηνών για τον ίδιο σκοπό, η 

οποία εξαρτάται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας από τον 

εργοδότη του, που περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

Επίσης, δύναται να χορηγηθεί και η ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας 

διαμονής τύπου C (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης διάρκειας ισχύος 
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Άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/2015) ‘’τροποποίηση διατάξεων του 
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έξι μηνών με διάρκεια παραμονής για εποχική εργασία ενενήντα ημερών, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 L 243 της 15.09.2009. Με τον ν. 

4332/2015 ρυθμίζονται και τα ειδικότερα ζητήματα που παρουσιάζονται σε 

διάφορους τομείς απασχόλησης και στο χώρο των επενδύσεων και αφορούν 

πολίτες τρίτων χωρών235. 

Και τέλος, με τον ν. 4375/2016 (ΦΕΚ- 51 Α΄/2016) για την προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 

διεθνούς προστασίας και το εργασιακό καθεστώς δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4399/2016, ρυθμίζονται θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής σχετικά με τη διεθνή προστασία αιτούντων άσυλο, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου σε πολίτες τρίτων 

χωρών και σε ανιθαγενείς, που εισέρχονται στη χώρα χωρίς να τηρούν τις 

νόμιμες διατυπώσεις ή τη χορήγηση σ’ αυτούς καθεστώτος επικουρικής 

προστασίας, σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής τους σε προγράμματα 

εθελούσιας επιστροφής και τη διαδικασία απέλασης236. Ειδικότερα, στους 

πολίτες τρίτων χωρών ή στους ανιθαγενείς παρέχεται το δικαίωμα ίσης 

μεταχείρισης με τους ημεδαπούς, και συγκεκριμένα σε όσους κατέχουν την 

προβλεπόμενη άδεια διαμονής σε ισχύ ή κατέχουν άδεια παραμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη 

εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή έργου και την άσκηση ανεξάρτητης 
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 Άρθρο 18 και 21 παρ. 2 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80/2014) ‘’κώδικας μετανάστευσης 
και κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’ και άρθρο 7 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76/2015) 
‘’τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και τροποποίηση του ν. 
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οικονομικής δραστηριότητας. Τα ίδια δικαιώματα παρέχονται και στα μέλη της 

οικογένειας των δικαιούχων διεθνή προστασία, οι οποίοι κατέχουν έγκυρη 

άδεια διαμονής ή κατέχουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 

σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2(β) του π.δ. 141/2013 ή το άρθρο 24 παρ. 4 

του π.δ. 96/2008 (Α΄152) και του άρθρου 28 παρ. 4 του π.δ. 114/2010, 

άρθρου 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999 (Α΄63) και άρθρου 25 παρ. 4 του π.δ. 

1975/1991 (Α΄ 184)237.  
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Άρθρο 69 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ- 51 Α΄/2016) ‘’οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία αποτελούν δύο χώρες της Βαλκανικής 

χερσονήσου του Αίμου. Παρόλο που πρόκειται για δύο διαφορετικούς λαούς, 

υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία που τους ενώνουν. Αναμφισβήτητα 

μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, οι καλές διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο 

πλευρών διήλθαν περιόδους στασιμότητας, κρίσεων και καχυποψίας. Όμως 

μετέπειτα, αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά οι σχέσεις τους σε επίπεδο διμερούς 

συνεργασίας και έφθασαν σήμερα να έχουν δημιουργηθεί στενοί δεσμοί, σε 

πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο και στον τομέα της ασφάλειας.  

Οι δύο βαλκανικές χώρες μέχρι το 1990, ανήκαν σε αντίπαλους πολιτικούς 

σχηματισμούς. Η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και η 

απομάκρυνση από τη μαγική εικόνα του σοβιετικού μοντέλου στις χώρες της 

Κεντροανατολικής Ευρώπης και στις βαλκανικές χώρες προκάλεσε πολλές 

αλλαγές στο βαλκανικό περιφερειακό και εξωτερικό περιβάλλον. Μπορεί να 

υπήρχαν δογματικές διαφορές μεταξύ των βαλκανικών χωρών και της 

Ελλάδας, αλλά σχεδόν όλα τα βαλκανικά κράτη είχαν να κερδίσουν από τις 

ευκαιρίες που παρείχε η ισχυρή οικονομικά Ελλάδα στο χώρο των Βαλκανίων.  

Αρχικά, η παρούσα διατριβή προσπάθησε μέσα από την εννοιολογική 

διατύπωση να συνδέσει το πολιτικό με το νομικό πλαίσιο. Η νομοθετική 

ερμηνευτική προσέγγιση συναρτάται με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 

στο εσωτερικό και διεθνή περιβάλλον σε κάθε μία χώρα. Έτσι λοιπόν, η 

διάκριση μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού, ιθαγένειας και ανιθαγένειας, 

υπηκόου τρίτης χώρας και υπηκόου της ΕΕ είναι ήσσονος σημασίας, καθώς 

καθορίζει τη χρήση τους στις πολιτικές επιλογές της Ελλάδας και της 

Βουλγαρίας, σε ζητήματα κοινωνικά, οικονομικά και μεταναστευτικά 

αντίστοιχα. Διαπιστώνεται πάντως, ότι η διάκριση μεταξύ ημεδαπού και 

αλλοδαπού διαδραματίζει καίριο ρόλο στον χαρακτηρισμό του προσώπου ως 

υπηκόου τρίτης χώρας ή υπηκόου της Ένωσης . Όπως επίσης, η έννοια της 

μετανάστευσης συνδέεται με την έννοια της διαμονής και της εργασίας στη 

χώρα υποδοχής. Ενώ, ο έλληνας νομοθέτης προβληματίζεται ως προς τη 

διαδικασία απομάκρυνσης και τη νομική μεταχείριση του υπηκόου που 
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παραμένει παράνομα στη χώρα υποδοχής. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο κάθε 

όρος καθορίζεται από το περιεχόμενο που κάθε φορά στοχεύει να του 

αποδώσει το κάθε κράτος. Η εννοιολογική διασαφήνιση συμβάλλει στην 

ακριβή διερεύνηση του προβλήματος και σε σημαντικό βαθμό στην εξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων για τον ερευνητή.  

Κατά τη διανομή των νεοαποκτηθέντων εδαφών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, η διπλωματική στάση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων δεν άφησε 

ανεπηρέαστα τα Βαλκάνια. Με αποτέλεσμα, η πληθυσμιακή διαφοροποίηση 

της Μακεδονίας να δημιουργήσει βλέψεις επεκτατισμού μεταξύ των 

υπόλοιπων βαλκανικών χωρών. Μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

Βουλγαρία επεδίωκε να επεκτείνει την κυριαρχία της στον ελλαδικό χώρο και 

την έξοδο της προς το Αιγαίο. Ο μεγαλόπνοος στόχος της Βουλγαρίας για τη 

δημιουργία της «Μεγάλης Βουλγαρίας» βάλτωσε. Η Ελλάδα την ίδια περίοδο 

είχε να αντιμετωπίσει τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς 

κινδύνους. Ο Ψυχρός Πόλεμος, που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα, είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μείζονας καμπής σε πολιτικό-οικονομικό 

πεδίο.  

Βέβαια, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών ήταν 

εύθραυστες λόγω του Μακεδονικού ζητήματος, των μειονοτήτων και των 

πολεμικών αποζημιώσεων. Πάντως, το ζήτημα των πολεμικών 

επανορθώσεων κατόρθωσε να κλείσει επί κυβερνήσεως Γεωργίου 

Παπανδρέου, με την καταβολή από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα του 

ποσού των 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος της βουλγαρικής κυβέρνησης 

ήταν η ανάπτυξη του βουλγαρικού εθνικισμού και της Ελλάδας η δημιουργία 

ενός ομοιογενούς ελληνικού πληθυσμού. Η Βουλγαρία για να επιτύχει το 

στόχο της χρησιμοποίησε ως μέσα της, την ορθοδοξία και την εκπαίδευση. Οι 

σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες εξομαλύνθηκαν το 1964 με την υπογραφή 

στην Αθήνα δώδεκα σημαντικών συμφωνιών. Από την ελληνική πλευρά, επί 

κυβερνήσεως Καραμανλή, πραγματοποιήθηκε σε διπλωματικό πεδίο μια 

θετική εγγύτερη προσέγγιση της γειτονικής χώρας λόγω του Κυπριακού 

ζητήματος. Πάντως διαπιστώνεται, ότι η δημιουργία καλής γειτονίας ήταν 

αποτέλεσμα του κοινού κινδύνου, ήτοι, της Τουρκίας. Μετά την πτώση της 
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δικτατορίας στην Ελλάδα, ανοίγει και πάλι ο δίαυλος επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τη Σόφια.  

Την περίοδο 1946-1990, οι βουλγαρικές κυβερνήσεις υπό τον Δημητρόφ, 

τον Κολάροφ και Τσερβένκοφ δέχονται την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης. 

Με αποτέλεσμα, η οικονομική αποσταθεροποίηση της Σοβιετικής Ένωσης να 

επιδράσει αρνητικά στη βουλγαρική οικονομία. Τη δεκαετία του ’90, η 

μετάβαση από το συντηρητικό σοσιαλιστικό σύστημα στον καπιταλισμό 

χαρακτηριζόταν από ένα «πηγαινέλα», ήτοι, μια κίνηση προς τα μπρος και μια 

κίνηση προς τα πίσω. Ειδικά μετά το 1992, οι θετικές πολιτικο-οικονομικές 

εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας επισκίασαν το 

Μακεδονικό. 

Παρατηρείται, ότι μέχρι το 1990 στα Βαλκάνια επικρατούσε το 

κομμουνιστικό καθεστώς. Όμως, η Ελλάδα κατάφερε να περιορίσει τον 

κομμουνισμό μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Η αλλαγή αυτή οφείλεται 

στη στροφή της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ και την προσχώρηση της στο ΝΑΤΟ 

με στόχο της την απόκτηση αίσθησης ασφάλειας. Ακολούθως, η Ελλάδα με 

την ένταξή της στην ΕΕ, κατείχε την πιο ισχυρή οικονομική θέση στα Βαλκάνια 

και αποκόμισε τεράστια οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Ενώ, το ίδιο δεν 

συμβαίνει σήμερα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τεράστια ύφεση και σε 

ένα κενό ασφάλειας. Μετά το 2008, οι πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην 

Ελλάδα αναδεικνύουν τα λάθη, τις ευκαιρίες και τις απειλές. 

Ενώ, η προσχώρηση της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ καθυστέρησε 

υπέρμετρα. Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η επιφυλακτικότητα της ΕΕ για την 

ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι οφείλεται στους εξής λόγους: 

στο ασταθές και ευμετάβλητο κοινωνικό-πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον 

της Βουλγαρίας μετά την κατάρρευση του σοβιετικού σοσιαλιστικού 

συστήματος, στη διστακτικότητα της υπερεθνικής οντότητας να εντάξει στους 

κόλπους της τις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στη 

μεταστροφή της γειτονικής χώρας και πάλι προς τη Ρωσία, καθώς το διεθνές 

περιβάλλον επηρεαζόταν από τη στάση της ισχυρής Γερμανίας. Αφού, η 

γερμανική ηγεσία προωθούσε την ένταξη στην ΕΕ των χωρών Βίζεγκραντ. Η 

ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ επιφέρει ριζικές αλλαγές στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας. Δημιουργείται ένα θετικότατο κλίμα συνεργασίας και 
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ασφάλειας τόσο με την Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, 

όσο και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι δύο βαλκανικές χώρες της 

Ένωσης αποτελούν δύο σταθεροί πυλώνες για τη διατήρηση της ειρήνης στις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Μέχρι το 1989, η οικονομία της Βουλγαρίας βασιζόταν στα κράτη-μέλη της 

ΚΟΜΕΚΟΝ, που απορροφούσαν περισσότερο από το 75% των βουλγαρικών 

εμπορικών συναλλαγών. Μπορεί οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έως το 1980, 

να επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη βιομηχανία, στον παραγωγικό τομέα και 

στον κρατικό παρεμβατισμό, αλλά δεν επαρκούσαν, ώστε να αντιμετωπιστεί η 

τεράστια ύφεση και το εξωτερικό της χρέος, που άγγιζε τα $ 4,4 δις. Πάντως, 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η βουλγαρική κυβέρνηση, με την 

εφαρμογή ενός αναπτυσσόμενου οικονομικού προγράμματος, πέτυχε να 

αυξήσει τις εξαγωγές της χώρας, να μειώσει τα εμπορικά ελλείμματα και να 

αυξήσει το απόθεμα σε ξένο συνάλλαγμα. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

επέδρασε αρνητικά στις εμπορικές-οικονομικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο 

χώρες. Οι διμερείς εμπορικές ανταλλαγές κατευθύνονταν προς τα αγροτικά 

και βιομηχανικά προϊόντα. Και έτσι, μετά την κατάρρευση του σοβιετικού 

σοσιαλιστικού καθεστώτος αναδείχθηκαν οι αδυναμίες της χώρας σε 

οικονομικό και τεχνολογικό πεδίο, καθώς δυστυχώς, δεν μπορούσε να 

ανταγωνιστεί τις δυτικές προδιαγραφές. Η αποτυχία εφαρμογής νέων 

οικονομικών προγραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

πληθωρισμού και την υποτίμηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ενώ, η 

πτώση στον δευτερογενή τομέα της βουλγαρικής οικονομίας επέδρασε 

αρνητικά στον τομέα των ξένων επενδύσεων. 

Ωστόσο μετά το 1990, η Ελλάδα αποτέλεσε ένα βασικό πυλώνα στήριξης 

της οικονομίας της γειτονικής χώρας. Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ, 

αυξήθηκαν οι εξαγωγές τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την ΕΕ, με 

αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το ΑΕΠ, να πολλαπλασιαστεί η ποσότητα των 

παραγωγικών πόρων και να επιτευχθεί μια εκπληκτική οικονομική πρόοδος. 

Επίσης παρατηρείται, ότι την περίοδο 2002-2008, η ΑΠΑ του γεωργικού 

τομέα υποχωρεί σημαντικά υπέρ των υπηρεσιών, ενώ ο βιομηχανικός τομέας 

κατέχει τη δεύτερη θέση. Την περίοδο 2010-2012, η εμπορική συνεργασία με 

την ΕΕ συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και 
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γενικότερα των βουλγαρικών εξαγωγών, ενώ σημειώνεται μείωση των 

εισαγωγών από την Ελλάδα. 

Μέχρι την άνοδο του Μεταξά στην εξουσία, οι εμπορικές συναλλαγές 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία περιορίζονταν κυρίως στον αγροτικό 

τομέα. Η ίδρυση της Δ.Ε.Θ. στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε ορόσημο για την 

επέκταση του ελληνικού εμπορίου στα Βαλκάνια. Την περίοδο 1936-1964, οι 

οικονομικές-εμπορικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναπτύχθηκαν και 

σε άλλους τομείς. Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και στην ΕΕ, η 

οικονομία της επιταχύνθηκε και εκσυγχρονίστηκε. Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 

την περίοδο 1990-1996, ο μέσος όρος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης των 

εξαγωγών της Ελλάδας προς τις βαλκανικές χώρες ήταν πολύ μεγαλύτερος 

σε σχέση με το μέσο όρο του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της ΕΕ. Έτσι, από 

το 1990 έως το 1998, η Βουλγαρία κατείχε την πρώτη θέση στις ελληνικές 

εξαγωγές. Ενώ στο διεθνή περιβάλλον, το 2006, την πρώτη θέση στις 

ελληνικές εξαγωγές κατείχε η ΕΕ με ποσοστό 44,4%, ενώ στη δεύτερη θέση 

βρίσκονταν οι χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πάντως, μετά 

την προσχώρηση των νέων χωρών στην ΕΕ, σημειώθηκε μια αύξηση των 

εξαγωγών σε χώρες πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων. Παρόλα αυτά, την 

περίοδο 2012-2014(11μηνο) οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίαζαν μια συνεχή 

σταδιακή πτώση, ενώ αντιθέτως οι βουλγαρικές εισαγωγές παρουσίαζαν 

μικρής κλίμακας άνοδο σε ποσοστό (+3,2%). Στον επενδυτικό τομέα διατηρεί 

την τρίτη θέση. Και την περίοδο 2004-2007, εμφανίζει μια εκπληκτική 

σταδιακή αύξηση. Ενώ, το 2012 σημειώνεται η υψηλότερη επιχειρηματική 

κάμψη.  

Μια σημαντική οικονομική παράμετρος αποτελεί και ο τουρισμός. Η 

τουριστική ροή μεταξύ των δύο χωρών είναι θεαματική. Οι συνολικές αφίξεις 

από τη Βουλγαρία, ύστερα από μια σταθερή άνοδο έως το 2000, ακολουθούν 

σημαντική πτωτική πορεία τα έτη 2004, 2007 και 2012. Και τελικά σημειώνεται 

μια αλματώδη αύξηση των αφίξεων το 2014 επηρεαζόμενη από την τεράστια 

οικονομική κρίση, που διανύει η Ελλάδα τα τελευταία έτη. Ενώ, οι Έλληνες 

επιλέγουν τη Βουλγαρία τόσο για επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές δράσεις 

όσο και για λόγους αναψυχής-διακοπών. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, οι τουρίστες που επισκέφτηκαν τη γειτονική 



[154] 

 

χώρα κατά τον Αύγουστο του 2011 αυξήθηκαν κατά ποσοστό 1,4% σε σχέση 

με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Είναι αξιοσημείωτο, ότι 

οι αφίξεις των Ελλήνων προς τη Βουλγαρία μειώθηκαν το 2015 κατά 6,22% με 

την είσοδο στη γειτνιάζουσα χώρα 728.000 τουριστών. Αυτή η καθοδική 

πορεία οφείλεται στο ευμετάβλητο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον της 

Ελλάδας.  

Μέσα από μια προσέγγιση του παρελθόντος, προσδιορίζεται το φαινόμενο 

της μετανάστευσης. Για το σκοπό αυτό, τίθενται και αναλύονται διάφορες 

θεωρητικές απόψεις σχετικά με εν λόγω ζήτημα, εντοπίζονται τα αίτια του 

φαινομένου στην ΕΕ και στις δύο γειτονικές χώρες Ελλάδα και Βουλγαρία και 

εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα από τη διατριβή. Είναι βέβαιο, ότι όλο και 

σε μεγαλύτερο βαθμό, η ελληνική πολιτική ευθυγραμμίζεται με τις 

κατευθύνσεις και την πολιτική της ΕΕ. Η Ευρώπη αποτέλεσε και αποτελεί 

πόλο έλξης μεταναστών/υπηκόων τρίτων χωρών τόσο από τον ευρωπαϊκό 

Νότο και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όσο και από άλλες Ηπείρους. Την 

περίοδο 1990-2009, η Ελλάδα αποτέλεσε χώρα υποδοχής υπηκόων από 

κράτη-μέλη της ΕΕ, από πρώην κομμουνιστικές χώρες της Κεντροανατολικής 

Ευρώπης και από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, από την Ασία, την Αφρική 

και την Αμερική. Όμως από το 2009-2015, λόγω της τεράστιας οικονομικής 

κρίσης, παρουσιάζεται μια κινητικότητα Ελλήνων προς το Βορρά, τη γειτονική 

Βουλγαρία και την Αμερική. Ενώ αντίστροφα, από το 2007, παρατηρείται 

αύξηση των μετακινήσεων προς τη Βουλγαρία από την Ελλάδα, από άλλες 

βαλκανικές χώρες, από την υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες Ηπείρους.  

Από την παρούσα εργασία, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα 

περισσότερα αίτια της μετακινήσεων είναι κοινά στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Η ένταξη του κάθε κράτους-μέλους στην ΕΕ με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των αιτιών του μεταναστευτικού φαινομένου στην κάθε μία 

χώρα. Η Ελλάδα συνεχίζει να θεωρείται ως χώρα υποδοχής υπηκόων τρίτων 

χωρών και υπηκόων της Ένωσης μέχρι πρόσφατα. Είναι αβέβαιο, κατά πόσο 

θα εξακολουθήσει αυτή η τάση ή θα αποκοπεί. Διότι, η δεινή οικονομική 

ύφεση ωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι θα πρέπει να επισημανθεί, 

ότι τα δύο τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί δίαυλο για τη μετακίνηση 
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προσώπων από Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες προς την υπόλοιπη 

Ευρώπη. Έτσι, παρατηρείται μια δυναμική προσφυγική μετακίνηση από τη 

Συρία και τις διπλανές εμπόλεμες ζώνες με στόχο τα κράτη-μέλη του Βορρά. 

Η ένταση των εισροών στην Ελλάδα δημιουργεί τις πολιτικές κατευθύνσεις της 

εκάστοτε κυβέρνησης, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με την 

νομοθετική πολιτική. 

 Η ελληνική ηγεσία για να μπορέσει να υλοποιήσει τους πολιτικούς της 

στόχους, εφαρμόζει μια σειρά από νομιμοποιητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο 

των πολιτικοοικονομικών δεδομένων διαμόρφωσε μεταναστευτικές πολιτικές 

στους ακόλουθους τομείς: στο χώρο της αγοράς εργασίας, στην επένδυση, 

στην κοινωνική ασφάλιση και φορολογία και στην εκπαίδευση. Έτσι, μετά την 

κατάργηση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και στα Βαλκάνια, παρατηρήθηκε μια έντονη μεταναστευτική κίνηση 

προς την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να ελέγξει τη ροή 

των παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών με την ψήφιση του ν. 1975/1991 

παρά την υιοθέτηση αυστηρών διοικητικών και δικαστικών μέτρων και 

αστυνομικών ελέγχων.  Ο νόμος αυτός αποτύπωνε την ανισότητα, μεταξύ 

ημεδαπού και υπηκόου τρίτης χώρας και την ανελευθερία. Ο νομοθέτης, με 

τον ν. 2910/2001 σχεδίασε διαδικασίες νομιμοποίησης τους και έθεσε τις 

προϋποθέσεις για την είσοδο και τη διαμονή τους, την απόκτηση της 

«πράσινης κάρτας» και προστάτευσε τον αλλοδαπό σε ποινικό επίπεδο με τη 

δυνατότητα αντιρρήσεων επί της απόφασης κράτησης. Βέβαια με τον 

παρακάτω νόμο συμπλήρωσε την εν λόγω διάταξη, με τη χορήγηση 

δυνατότητας ανάκλησης της απόφασης περί άρσης της κράτησης. Για πρώτη 

φορά με τον προαναφερόμενο νόμο σημειώνονται ουσιαστικές αλλαγές 

σχετικά με την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για παροχή 

εργασίας, για σπουδές, και για λόγους οικογενειακής συνένωσης. Ο νόμος 

αυτός μπορεί να επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στη νομική μεταχείριση του 

υπηκόου τρίτης χώρας, αλλά δεν προέβλεπε την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

σχετικά με τη μετανάστευση. Όπως επίσης, και το ελληνικό νομικό πλαίσιο, 

ως μια ασπίδα προστασίας, δεν μπόρεσε να ρυθμίσει τα νέα μεταναστευτικά 

δεδομένα καθώς εισέρχονταν αθρόα παράνομοι και αδήλωτοι πολίτες τρίτων 

χωρών, ενισχύοντας την παραοικονομία και την παρανομία. Και αυτό 
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συνέβαινε, διότι οι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν ανειδίκευτοι, δεν 

είχαν σταθερή απασχόληση και οι εργοδότες αρνούνταν να τους ασφαλίσουν. 

Έτσι, ο νομοθέτης επεμβαίνει, υποδηλώνοντας την πραγματική βούληση της 

ελληνικής κυβέρνησης και με τον ν. 3386/2005 εισάγει διατάξεις καθοριστικές 

για τη μετανάστευση και τη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών. Η 

ελληνική νομοθεσία ενσωμάτωσε Οδηγίες και Κανονισμούς σχετικά με την 

κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτης χώρας, την αντιμετώπιση ζητημάτων 

οικογενειακής επανένωσης και κοινωνικής ασφάλισης. Ο νομοθέτης 

κατόρθωσε να αυξήσει το ποσοστό των νομιμοποιήσεων, με τη μείωση της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας και την καθιέρωση ενιαίας άδειας διαμονής και 

εργασίας. Ενίσχυσε τα δικαιώματα των επί μακρόν διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών και των ανηλίκων τέκνων τους στην εκπαίδευση. Βέβαια από 

τα αναφερθέντα στην ενότητα για τη μετανάστευση, μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα, ότι η διαμονή των ανηλίκων τέκνων και η πρόσβασή τους στην 

εκπαίδευση είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διαμονή των γονέων τους.  

Ο έλληνας νομοθέτης εισήγαγε ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική 

πολιτική, με τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ- 80 Α΄/2014) ‘’κώδικα μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης και λοιπές διατάξεις’’ και ειδικότερα με τον μετέπειτα ν. 

4332/2015, που προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις Οδηγίες της ΕΕ. 

Στόχος του νόμου είναι να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση ως ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο, επιδιώκοντας την προσαρμογή της στη μεταναστευτική πολιτική 

της ΕΕ. Επίσης, υποστηρίζει την ίση μεταχείριση του ημεδαπού με τον 

υπήκοο τρίτης χώρας στον χώρο εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, με 

την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της ελληνικής νομοθεσίας. Και εισάγει 

μια απλουστευμένη διαδικασία για τους εποχικά εργαζόμενους. Η ελληνική 

κυβέρνηση έφερε αυτόν τον νόμο με σκοπό να ελέγξει την έντονη 

μεταναστευτική κίνηση κυρίως από την Ασία. Ο ν. 4375/2016 ενσωματώνει 

την ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 

διεθνούς προστασίας και το εργασιακό καθεστώς δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας. Με τον νόμο αυτόν ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής 

πολιτικής σχετικά με τη διεθνή προστασία αιτούντων άσυλο, τους όρους και 
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τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρών και σε 

ανιθαγενείς.  

Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι η ολοένα και αυξανόμενη είσοδος υπηκόων 

τρίτων χωρών στη χώρα μετά το 1990 αύξησε τις ανισότητες μεταξύ των 

πολιτών τρίτων χωρών και των Ελλήνων πολιτών, αφού οι συνθήκες 

απασχόλησης ήταν άθλιες. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών αναγκάζονταν να 

επιστρέψουν στην παράνομη εργασία. Άρα, αυτό συνεπαγόταν μια σημαντική 

απώλεια εσόδων για το κράτος και τους οικονομικούς μετανάστες. Την 

περίοδο 1990-2008, η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική χαράζει τη 

μεταναστευτική πολιτική σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της 

κάθε περιόδου. Για την υλοποίηση του μεταναστευτικού μηχανισμού θέτει μια 

σειρά από καθορισμένα νομιμοποιητικά προγράμματα. Όπως παρατηρήθηκε 

προηγουμένως, οι νόμοι παρά τις νομοτεχνικές τους ατέλειες και τα κενά, 

επιζητούν να ρυθμίσουν πολλά ζητήματα και να τα επιλύσουν. Ωστόσο 

πρακτικά και αντικειμενικά, η εφαρμογή του νομικού πλαισίου στην κοινωνία 

στην πραγματικότητα αποδυναμώνεται λόγω των αδυναμιών του κάθε 

επιμέρους τομέα της κυβερνητικής πολιτικής. Πάντως, πρέπει να επισημανθεί, 

ότι μέχρι το 2008 η μεταναστευτική εισροή στην Ελλάδα συνέβαλε θετικά στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ, με την αύξηση του φθηνού και ανειδίκευτου εργατικού 

δυναμικού, τη μείωση κόστους εργασίας, την αύξηση της προσφοράς 

εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενώ, δεν συμβαίνει το ίδιο 

μετά το 2008. Καθώς, η βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε τα εξής 

αποτελέσματα: αύξησε τη ζήτηση για φθηνό εργατικό δυναμικό (ειδικευμένο 

και ανειδίκευτο), μείωσε την προσφορά εργασίας και αύξησε την ανεργία. Με 

τα παραπάνω δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι η μαζική 

εισροή υπηκόων τρίτων χωρών θα επιβαρύνει την κοινωνία στο βαθμό που οι 

μετανάστες καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πάντως, η 

κινητικότητα προς τη Βουλγαρία συνέβαλε θετικά στην οικονομία της, καθώς 

πραγματοποιείται κυρίως σε επενδυτικούς και μορφωτικούς τομείς. 

Από την παρούσα διατριβή παρήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για τις 

διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών βαλκανικών χωρών σε κοινωνικό-

πολιτικό, οικονομικό, μεταναστευτικό και νομικό πεδίο. Μέσα από την 

ανάλυση πολλών ζητημάτων παρουσιάζεται η ανάγκη για αλλαγές με σταθερά 
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βήματα. Η ελληνική κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να αναπτύσσει και να 

προάγει την εμπορική-οικονομική συνεργασία με τη Βουλγαρία σε 

επενδυτικούς τομείς, στον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών, στον 

ενεργειακό τομέα και στον τουρισμό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να επικεντρωθούν 

και τα δύο κράτη-μέλη της ΕΕ στις ξένες επενδύσεις για επιτύχουν ουσιαστική 

ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των οικονομιών. Ωστόσο, απαιτείται να 

διαμορφώσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό μέσα από μία εμπεριστατωμένη 

έρευνα προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. Η ελληνική 

κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει την τουριστική της πολιτική με τη 

δημιουργία υποδομών και έργων και την προώθηση ελκυστικών ταξιδιωτικών 

πακέτων. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η Ελλάδα να απλουστεύσει τη 

διαδικασία κοινωνικής ασφάλισης και να δώσει κίνητρα, ώστε τόσο οι 

εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών να επιζητούν την 

εργασιακή ασφάλιση. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί και το ζήτημα της 

παραοικονομίας και της «μαύρης» εργασίας. Ενώ η Βουλγαρία, μετά την 

ένταξή της στην ΕΕ καθίσταται μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία 

τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον διαφαίνεται ότι θα αναπτύξει μια σχέση 

ικανοποιητικά ανταγωνιστική μεταξύ Βουλγαρίας και ΕΕ. Από την μία πλευρά 

η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ως δύο χώρες της ΕΕ πρέπει να προσαρμοστούν 

στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και από την άλλη πλευρά η Ευρώπη να βοηθήσει 

και να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη της. 
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ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (L.180 της 
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‘’για τη διαμόρφωση γενικού 

πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία’’ (L.303 της 2.12.2000) 

Οδηγία 2011/98/ΕΕ της 13
ης
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υποβολή αίτησης και τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας σε υπηκόους τρίτων 
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