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Ιθαγένεια: 
είναι ο δημοσίου 
δικαίου δεσμός 

ενός προσώπου με 
ένα συγκεκριμένο 

κράτος. 

Ημεδαπός: 
έχει την ιθαγένεια 
του κράτους που 

ανήκει. 

Αλλοδαπός: 
έχει την ιθαγένεια 

άλλου κράτους. 

Ομογενής:  
δεν έχει την ελληνική 

ιθαγένεια, συνδέεται με το 
έθνος με βάση την κοινή 

εθνική συνείδηση και 
καταγωγή. 

Αλλογενής: 
δεν έχει ελληνική 

εθνικότητα. 

Υπήκοος της 
Ένωσης:  

έχει την 
υπηκοότητα ενός 
από τα κράτη της 

Ένωσης. 

Υπήκοος τρίτης 
χώρας: 

 δεν έχει την ελληνική 
ιθαγένεια, ούτε την 

ιθαγένεια άλλου 
κράτους της Ένωσης. 

1.Βασικές Έννοιες 

Νομικές Έννοιες 



Μετανάστευση: 
 ορίζεται ως η μετακίνηση πληθυσμών 

και ομάδες ανθρώπων από τη χώρα 
προέλευσης στη χώρα υποδοχής, που 

μπορεί να έχει προσωρινό ή μόνιμο 
χαρακτήρα 

Εσωτερική 
Εξωτερική 

Εκούσια 
Ακούσια 

Βίαιη 

Ατομική 
Ομαδική 
Μαζική 

Αρχαϊκή 
Σύγχρονη 

Μόνιμη 
Προσωρινή 
ή κυκλική 

Μετανάστης διακρίνεται:  
        α) πρώτης γενιάς 

          β) δεύτερης γενιάς 
 γ) αλλοδαποί 

 δ) πολίτες μέσω πολιτογράφησης 
 ε) ομογενείς 

1.1. Ορισμοί και κατηγορίες μετανάστευσης 
 



Ιστορικό-πολιτικό: 

• Βαλκανικοί πόλεμοι έως 

κατάρρευση 

κομμουνισμού 

• 1990-2007 (ένταξη 

Βουλγαρίας ΕΕ) 

• 2007 έως σήμερα Κοινά  

χαρακτηριστικά 

Διαφορές 

Εμπορικό-οικονομικό: 

Πριν το 1990 
1990-2007 (ένταξη 

Βουλγαρίας ΕΕ) 

2007 έως σήμερα 

Γεωγραφικό-θρησκευτικό: 

• Γειτονία 

• Ορθοδοξία 

  

• Εξαγωγές 

• Εισαγωγές 

• Επενδύσεις 

• Τουρισμός 

 

 

 

• Ιστορικές εξελίξεις 

• Διπλωματικές 

επαφές 

  

  

-Πόλεμοι 

-Αναδιαμορφώσεις συνόρων 

-Ζήτηση για ξένο εργατικό 

δυναμικό 

-Ανταγωνισμός 

-Ανεργία-διαφορές μισθών 

-Βιοτικό επίπεδο 

-Μορφωτικοί παράγοντες 

-Κοινωνικό-οικονομικό 

προφίλ 

Αίτια 

Εμπορικό-οικονομικό: 
• Πριν το 1990 
• 1990-2007 (ένταξη 

Βουλγαρίας ΕΕ) 
• 2007 έως σήμερα 

  Αίτια 

Μετά το 
2007 

Προ 2007 

Πολιτική 

Οικονομική 

Επαγγελματική 

Επενδυτική 

Εκπαιδευτική 

Μορφωτική 

Πολιτισμική 

Κοινωνιολογική 

Λόγοι 

Οικογενειακής 

επανένωσης 

Μετανάστευση 

Νομικό πλαίσιο 



 Σκοπός της διατριβής: 
 Η επίδραση των ιστορικών-πολιτικών και οικονομικών σχέσεων 

Βουλγαρίας-Ελλάδας, πριν και μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην 
ΕΕ και μέσα από το ελληνικό νομικό πλαίσιο στο ζήτημα της 
μετανάστευσης/μετακίνησης (υπηκόων τρίτων χωρών/της 
Ένωσης). 

 Σημαντικότερα ερωτήματα: 
 Ποιοι λόγοι ώθησαν στην ανάπτυξη στενών δεσμών μεταξύ των δύο 

πλευρών;   
 Ποιοι είναι οι λόγοι, που ωθούν στην ανάγκη για μετακινήσεις 

υπηκόων τρίτων χωρών/υπηκόων της Ένωσης; 
 Ενθαρρύνεται η διαδικασία νομιμοποίησης των υπηκόων τρίτων 

χωρών και εν τέλει η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία; Και 
πως ελέγχεται η κινητική ροή; 





Στατιστικά στοιχεία 
τριών εθνικών 
ομάδων 
 Στον διπλανό πίνακα 

παρατηρούμε πληθυσμιακές 
αλλαγές στην Ελλάδα στον χώρο 
της Μακεδονίας.  

 Ενώ, στη Βουλγαρία μέχρι το 
1906 έμεναν 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. 

 Σύμφωνα με την απογραφή του 
1956, έμεναν στη Βουλγαρία 
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 το Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο και η 
τουρκική μειονότητα έφθανε 
τους 656.025.  



Χαρακτηριστικά των 
σχέσεων πριν το 1990: 

Η Οθωμανική διείσδυση και η 
κατάτμηση των νεοκτηθέντων 
εδαφών της μετά την πτώση της. 
Πολεμικές αποζημιώσεις. 
Μακεδονικό ζήτημα: Οργανώσεις 
ΠΑΟ #ΕΑΜ. 
Μειονότητες: Συνθήκες του Νεϊγύ 
και της Λωζάνης (1923). 

Αποτέλεσμα:  
μεταναστευτική ροή προσφύγων  
α) από την Ελλάδα προς την Τουρκία ,τη 
Βουλγαρία, τη Σερβία  
β) από την Τουρκία και τη Ρωσία προς την 
Ελλάδα  
γ) από τη Βουλγαρία προς την Τουρκία και 
την Ελλάδα. 
Ένταξη της Ελλάδας ΝΑΤΟ (1952) και ΕΕ 
(1981). 

Από το 1990-2007 
Η Ελλάδα σε θέση ισχύος και 
επιρροής των γειτονικών 
βαλκανικών χωρών. 
Υπογραφή «Συμφωνίας, καλής 
Γειτονίας, Συνεργασίας και 
Ασφάλειας» μεταξύ Μητσοτάκη –
Ποπώφ. 
Προσχώρηση της Ελλάδας στη ΔΕΕ 
και είσοδος στην ΟΝΕ. 

Από το 2007  
έως πρόσφατα 
Θετικότατο κλίμα  
συνεργασίας σε  
πολιτικό και  
οικονομικό πεδίο. 
 



Χαρακτηριστικά των 
σχέσεων πριν το 1990: 

-Όραμα της Βουλγαρίας: Η 
δημιουργία της «Μεγάλης 
Βουλγαρίας», όπως προβλεπόταν 
στη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 
(1878). Μεταβολές με τη Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου (1913). 
-Μακεδονικό ζήτημα: Οργανώσεις 
ΕΜΕΟ ή BMRO. 
-Μειονότητες: Τούρκοι, Ρόμ, 
Εβραίοι, Αρμένιοι, Έλληνες, 
Αλβανοί, Σέρβοι, Ούγγροι, Τσέχοι, 
Ρώσοι και Τατάροι 

Από το 1990-2007 
-Κατάρρευση κομμουνιστικού 
καθεστώτος και ρήξη σχέσεων με 
τη Σοβιετική Ένωση. 
- Άνοιγμα επικοινωνίας προς τη 
Δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ. 
-Ένταση των διμερών σχέσεων 
Βουλγαρίας-Ελλάδας  το 1992 
λόγω της αναγνώρισης από τη 
Βουλγαρία της ΠΓΔΜ.  
-Ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ 
και στην ΕΕ. 

Από το 2007  
έως πρόσφατα 
-Οικονομικές και 
επενδυτικές  
δράσεις  
προς την Ελλάδα  
και ΕΕ. 
-Επίδραση  
  Συνθήκης  
  Σένγκεν 
-Υπήκοοι της Ένωσης. 
 





 Οικονομικές σχέσεις πριν το 1990 
 Εξαγωγές : Ελλάδας-Βουλγαρίας, Βουλγαρίας-Ελλάδας 
 Μέχρι το 1963, παρουσιάζουν ύφεση λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

και του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Και οι εξαγωγές περιορίζονται στο εμπόριο. 
 Την περίοδο 1964-1990, παρουσιάζουν θετική πορεία και κατευθύνονται προς 

τα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. 
 Εισαγωγές : Ελλάδας-Βουλγαρίας, Βουλγαρίας-Ελλάδας 
 Μέχρι το 1939, οι εισαγωγές  έχουν πτωτική πορεία σε σχέση με τις εξαγωγές. 
 Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, οι εισαγωγές  από τη Βουλγαρία μειώνονται 

αισθητά. 
 Τα κράτη-μέλη της ΚΟΜΕΚΟΝ απορροφούσαν περισσότερο από το 75% των 

βουλγαρικών εμπορικών ανταλλαγών.  
 Επενδύσεις 
 Οι εισροές ΑΞΕ ανύπαρκτες.  
 Αποτυχία εφαρμογής νέων οικονομικών προγραμμάτων. 



Εξαγωγές-Εισαγωγές 
Το Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας-Βουλγαρίας την 
περίοδο 1960-1990, σε εκατ. δολ. 
 

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 

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 



 Οικονομικές σχέσεις 1990-2007 
 Εξαγωγές : Ελλάδας-Βουλγαρίας, Βουλγαρίας-Ελλάδας 
 Αύξηση των εξαγωγών , ανάπτυξη ΑΕΠ, πολλαπλασιασμός ποσότητας παραγωγικών 

πόρων. Αποτέλεσμα: οικονομική ανάπτυξη. 
 Τη δεκαετία του ‘90 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των εξαγωγών της Ελλάδας 

προς τα Βαλκανικά κράτη είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι σε κράτη-μέλη της ΕΕ. 
 Τη δεκαετία του 2000 οι εξαγωγές της Ελλάδας προς κράτη-μέλη της ΕΕ αυξάνονται 

συνεχώς. Μετά την προσχώρηση των νέων χωρών στην ΕΕ, σημειώνεται μια αύξηση των 
εξαγωγών σε χώρες πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων.  

 Εισαγωγές: Ελλάδας-Βουλγαρίας, Βουλγαρίας-Ελλάδας 
 Η Ελλάδα καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς. 
 Μετά το 2003, η Βουλγαρία αυξάνει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της προς τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ οι χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να 
είναι σημαντικός της εταίρος. 

 Επενδύσεις 
 Συσσώρευση χρηματικών κεφαλαίων, μακροπρόθεσμα διεθνή οικονομική ανάπτυξη, 

αλλαγή νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου, σταθερό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, ιδιωτικοποιήσεις. 

 Τουρισμός : Σταδιακή αύξηση τουριστών προς την Ελλάδα από την ΕΕ και τη 
Βουλγαρία και στη Βουλγαρία κυρίως από την Ελλάδα, και μετά το 2002 από την ΕΕ. 

 
 
 
 
 
 



Εξαγωγές-Εισαγωγές 
Εξωτερικό εμπόριο της 
Ελλάδας με τις 
υπόλοιπες βαλκανικές 
χώρες, 1993-1999 (σε 
εκατ. $) 
 
• Μέχρι το 1998 οι εξαγωγές  

της Ελλάδας προς τη 
Βουλγαρία παρουσιάζουν 
ανοδική πορεία. 

• Σχετική μείωση έχουμε 1996-
1997. 

• Το 1998 ανήλθαν σε 438,5 
εκατ. $.  

• Το 1999 την πρώτη θέση 
κατέχει η ΠΓΔΜ. 

• Ενώ μέχρι το 1999, στις 
εισαγωγές η Βουλγαρία 
κατείχε την πρώτη θέση. 

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 



Εξαγωγές-Εισαγωγές 
ΑΠΑ στη Βουλγαρία κατά 
τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας την περίοδο 
2002-2010 
 
Αρχικά, η κατάργηση του 
κρατικού παρεμβατισμού στον 
πρωτογενή τομέα και η 
κατάτμηση της αγροτικής 
ιδιοκτησίας επέδρασε αρνητικά 
στις εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων από τη Βουλγαρία. 
Η 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 
έτη. 
 





Τουρισμός 
Τουριστικές αφίξεις από 
10 χώρες 1990-2014 
 Μέχρι το 2000 οι 

συνολικές αφίξεις από 
τη Βουλγαρία 
παρουσίαζαν μια 
σταθερή άνοδο.  

 Ακολούθησε σημαντική 
πτωτική πορεία τα έτη 
2004, 2007 και 2012. 

  Και τελικά σημειώθηκε 
μια αλματώδη αύξηση 
των αφίξεων το 2014 
επηρεαζόμενη από την 
τεράστια οικονομική 
κρίση, που διανύει η 
Ελλάδα τα τελευταία 
έτη. 



 Οικονομικές σχέσεις 2007 έως πρόσφατα 
 Εξαγωγές-Εισαγωγές 
 Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ παρουσιάζεται αύξηση των εξαγωγών 

της, με κύριο εταίρο τα κράτη-μέλη της ΕΕ και σταδιακά μείωση των εισαγωγών 
από την Ελλάδα. 

 Επενδύσεις 
 Βουλγαρία: Η ένταξή της στην ΕΕ προσέλκυσε ξένους επενδυτές, μείωσε τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, ακολούθησε το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Αποτέλεσμα: Η 
Βουλγαρία αποτελεί μια ανταγωνιστική αναπτυσσόμενη επενδυτική αγορά από 
ΕΕ και Ελλάδα. 

 Ελλάδα: Η οικονομική κρίση οδηγεί σε μακροοικονομική αστάθεια και σε 
μείωση των επενδύσεων από την ΕΕ και από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία.  

 Τουρισμός 
 Ελλάδα: Μείωση τουρισμού μέχρι το 2011 από ΕΕ και Βουλγαρία. Προσπάθεια 

για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
 Βουλγαρία: Αυξάνεται ο τουρισμός προς τη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία 

προς την ΕΕ. 
 
 
 
 



Εισαγωγές-Εξαγωγές 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 
 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%. 

 Και οι εισαγωγές από 
την Ελλάδα 
σημείωσαν μείωση 
κατά 22,6%. 

 
 

    
2007 

  
2008 

  
2009 

Μεταβολ
ή 
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 

  



Εξαγωγές-Εισαγωγές 
Εμπορικό ισοζύγιο 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 
(αξία σε εκατ. €) 
 Οι ελληνικές εξαγωγές 

παρουσίαζαν μια 
συνεχή σταδιακή 
πτώση που συνεχίστηκε 
και το 2014(11μηνο). 

 Με εξαίρεση το 2012. 
 Ενώ, οι βουλγαρικές 

εισαγωγές παρουσίαζαν  
μικρής κλίμακας άνοδο 
σε ποσοστό (+3,2%).  

 Το εμπορικό ισοζύγιο 
Ελλάδας-Βουλγαρίας το 
2014 (11μηνο) είχε 
εμφανίσει τεράστιο 
έλλειμμα 

  

2012 2013 2013 
(11μηνο) 

2014 
(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 



Επενδύσεις 
Γραφική απεικόνιση των 
ελληνικών άμεσων 
επενδύσεων στη 
Βουλγαρία (σε εκατ. €) 
 1996-2000, οι επενδύσεις 

αυξάνονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό 
τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στη Βουλγαρία. 

 2002-2004, 
παρουσιάζεται μια 
σταθερή σχετικά πτώση. 
2004-2007, ακολουθεί 
μια εκπληκτική σταδιακή 
αύξηση. 

 2007-2012, μια  
αλματώδη πτώση. 

 
 



Έλληνες προς Βουλγαρία 2011: 1.120.000, 2015: 1.025.000#728.000NSI (μείωση). 
 Βούλγαροι προς Ελλάδα 2013: ΕΛΣΤΑΤ 691.874#829.000NSI , 2014: ΕΛΣΤΑΤ 1.534.565#866.000NSI   
 



Μεταναστευτική 
πολιτική 

Επενδύσεις 
Ελλάδα-

Βουλγαρία 
Βουλγαρία-

Ελλάδα 

Μέχρι την ένταξη της 
Βουλγαρίας ΕΕ 

Από τα μέσα δεκαετίας 
‘90 

Ανάπτυξη 
ξένων 
ΜΜΕ 

Γραφεία 
ευρέσεως 
εργασίας 

Ταξιδιωτικά 
πρακτορεία 

Μεταφρα
στικά 

γραφεία 

Δικηγορικά 
γραφεία 

Μετά το 2007 

Τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Επιχειρηματι
κές δράσεις 

Τράπεζες 

ΟΤΕ 

Εταιρίες 
γάλακτος 

Αλυσίδες τροφίμων 

Μετά 
2007 

Ατομικές 
επιχειρή

σεις 



Μεταναστευτική 
πολιτική 

Αγορά 
εργασίας 

Βουλγαρία-
Ελλάδα 

Εποχιακή 
απασχόληση 

Σχέση εξαρτημένης 
εργασίας 

Ελευθέρια 
επαγγέλματα 

Γυναίκες Άντρες Οικιακές 
βοηθοί 

Καθαρίστριες  

Φροντιστές 
ηλικιωμένων ή 

παιδιών 

Οικιών 

Ξενοδοχείων 

Συνεργείων 
καθαρισμού 

δημοσίου και 
ιδιωτικού χώρου 

Μετά το 
2007 

Αυτοαπασχο
λούμενοι με 
προσωπικό 

Επιχειρήσεις 

Αγροτικές 
εργασίες 

Οικοδομές 

Τουριστικές 
επιχειρήσεις 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗ 



Μεταναστευτική πολιτική 

Κοινωνική ασφάλιση 
στην Ελλάδα 

Εκπαίδευση στην 
Ελλάδα 

Σχετίζεται:  
α) τον έλεγχο παραμονής,  
β) τη νόμιμη εργασιακή απασχόληση 
των μεταναστών στη χώρα-δέκτη.  
Ασφαλίζονται κυρίως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ 
γ) έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 
υποχρεώσεις με  τον ημεδαπό, βάσει 
της ελληνικής και της κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

Σκοπός: Ένταξη και ενσωμάτωση στην 
κοινωνία 
 Ανήλικοι: Από τη δεκαετία 2000 ρυθμίζεται 
με νόμους η ένταξη τους στην εκπαίδευση 
 Ενήλικοι: Από τη δεκαετία 1990,  
α) Για σπουδές ΙΕΚ, 
 β) Τριτοβάθμια εκπαίδευση,  
γ) Στρατιωτικές σχολές,  
δ) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,  
ε) Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική 
Ακαδημία του Αγίου Όρους. 
Βουλγαρία: Από τη δεκαετία του ‘90  στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 



 Ελληνική νομοθεσία 
 Ν. 1975/1991: είσοδος- έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών/υπηκόων 

τρίτων χωρών, διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων, οικογενειακή συνένωση, 
κοινωνική ασφάλιση, φορολογική αντιμετώπιση. 

 Π.Δ. 358/1997: κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής (λευκή κάρτα),  
 Π.Δ. 359/1997: κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (πράσινη 

κάρτα).  
 Ν. 2910/2001: συμπληρώνει τον προηγούμενο νόμο: α) Αλλαγές στη διαδικασία 

χορήγησης άδειας εργασίας  υπηκόου τρίτης χώρας/μετανάστη, β) Διασφάλιση 
ασφαλιστικών, εργασιακών δικαιωμάτων, γ) Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με 
πολιτογράφηση. 

 Διεθνή νομοθεσία 
 Το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με τον ν. 2462/1997.  
 Κύρωση της συμφωνίας Σένγκεν (1985), της σύμβασης εφαρμογής της 

Συνθήκης(1990) με τον ν. 2514/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον  ν. 2679/1999.  
 Ν. 2407/1996: κυρώθηκε η διμερής συμφωνία για εποχιακή απασχόληση εργατικού 

δυναμικού μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 
 Ν. 2814/2000: κύρωσε το πρωτόκολλο για την καταπολέμηση κυρίως του 

διασυνοριακού εγκλήματος μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.. 



 Ελληνική νομοθεσία 
 Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και καταργήθηκε από τον ν. 4251/2014. Προέβη στις  

εξής μεταβολές: α) Θεώρηση εισόδου, β) Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου, γ) 
Επιτάχυνση διοικητικής διαδικασίας μετάκλησης για εργασία, δ) Κοινωνική ένταξη.  

 Ν. 3536/2007: εξαλείφεται η ύπαρξη ανασφάλιστων, αδήλωτων αλλοδαπών/υπηκόων 
τρίτων χωρών απασχολούμενων (καταργήθηκε το άρθρο 19 από άρθρο 139 ν. 4251/2014). 

 Διεθνή νομοθεσία 
 Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην εργασιακή απασχόληση. 
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου.  
 Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, εναρμόνιση 

της στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 131/2006, όπως τροποποιήθηκε με π.δ. 167/2008 
και 113/2013. 

 Οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντες, ενσωματώθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία με π.δ. 150/2006. 

 Διμερής 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. 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 562/2006,  όπως με τον ν. 3780/2009 κυρώθηκε η διμερής 
συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σχετικά με τη διέλευση 
των συνόρων. 



 Ελληνική νομοθεσία 
 Ν. 4251/2014: επιφέρει τις εξής μεταβολές: α)  Στη διάρκεια θεώρησης 

εισόδου και παραμονής, β) Στην προθεσμία έκδοσης ή ανανέωσης ενιαίας 
άδειας διαμονής, γ) Εποχική απασχόληση, δ) Επενδυτικές δράσεις. 

 Ν. 4332/2015: εναρμονίζεται στην κοινοτική νομοθεσία σε θέματα: α) Ίσης 
μεταχείρισης με τους ημεδαπούς,  β) Απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, γ) Εποχικής απασχόλησης, δ) Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ν. 4375/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4399/2016, σχετικά: α)  Με 
το καθεστώς διεθνούς προστασίας, β) Το εργασιακό καθεστώς δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, γ) Άσυλο, δ) Επιστροφή. 

 Διεθνή νομοθεσία 
 Οδηγία 2014/36/ΕΕ Οδηγία 2011/98/ΕΕ σχετικά με τη χορήγηση ενιαίας 

άδειας διαμονής και εργασίας.  
 Οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα αλλοδαπών/υπηκόων 

τρίτων χωρών/υπηκόων της Ένωσης απασχολούμενων, εναρμονίζονται 
στην ελληνική νομοθεσία με ν. 4332/2015. 
 



              
                       Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας μετά 
το 2000 βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
                    Η μεταναστευτική πολιτική και το νομικό 
πλαίσιο επηρεάζεται από τις πολιτικές κατευθύνσεις 
της κάθε χώρας σε συνάρτηση με την ΕΕ. 
                    Σήμερα η μετακίνηση προς τη Βουλγαρία 
επιδρά θετικά στην οικονομία # με την Ελλάδα.  
                   Η Βουλγαρία, μετά την ένταξή της στην ΕΕ 
καθίσταται μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά και οι 
δύο χώρες αποτελούν δύο σταθερούς πυλώνες για τη 
διατήρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια. 
                     

  



 
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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