
 

 

 مهاجرت به یونان 

 و اخذ اقامت از روشهای مختلف در یونان

نان از طریق کار، تحصیل، سرمایه گذاری و روش های دیگر در این مقاله مورد بررسی و تحلیل  مهاجرت به یو

علمی قرار خواهد گرفت. آیا با سرمایه گذاری در یونان می توان به اقامت دائم رسید؟ چه مدت زمان پس از  

اجرت به یونان و راه های  مهاجرت به یونان می توان موفق به دریافت اقامت دائم این کشور شد؟ شرایط کلی مه

رسیدن به تابعیت این کشور کدامند؟ برای رسیدن به پاسخ اینگونه سوالت تا انتهای مقاله همراه ما باشید. یونان  

یک کشور عضو منطقه شنگن و اتحادیه اروپا است. همچنین کشور های عضو اتحادیه اروپا و شنگن، می توانند  

ر رفت و آمد باشند. برای دریافت اطالعات تخصصی تر در رابطه با مهاجرت به  آزادانه به این کشور سفر کرده و د 

 .تماس گرفته و مشاوره ای رایگان دریافت نمایید  موسسه حقوقی ملک پور یونان، می توانید با

 مهاجرت به یونان از طریق کار 

برای مهاجرت به یونان از طریق کار، فرد متقاضی باید از یک کارفرما پیشنهاد کار دریافت نماید. این روند به این  

ماه در کل اتحادیه اروپا، آگهی کند.    3ه در یونان و ما  3صورت می باشد که، شخص کارفرما شغل مورد نظر را 

در صورتی که هیچ شص یونانی و یا اروپایی متقاضی شغل مورد نظر نباشد، می توان برای این کار اقدام نمود.  

پس از دریافت پیشنهاد کار، شخص باید به سفارت یونان در کشور خود مراجعه کرده و برای ویزای کار  

روند ممکن است بسیار طوالنی، سخت و پیچیده باشد. برای دریافت اقامت از طریق کار،   درخواست دهد. این 

سال در این کشور کار کرد و بیمه و مالیات پرداخت نمود. همچنین برای بررسی دقیق تر شرایط   5باید به مدت 

  از شاخص، این  برای کاری یونان، نرخ بیکاری این کشور در نمودار زیر، خدمت شما عزیزان ارائه شده است. 

  با درصد   19.74 دوره  آن  در  یونان  ارزش  میانگین.  است شده ارائه  هایی  داده 2020 مارس  تا  2004 ژانویه

  نرخ حاضر حال در . است  بوده 2010 نوامبر در درصد   28.7 حداکثر  و 2005  مه ماه  در  درصد   6.7 حداقل

ده و نشانگر این موضوع می باشد که افراد بیکار  ش  محسوب باالیی  نرخ که باشد  می  درصد   15 کشور  این بیکاری

 .در این کشور زیاد می باشد 

https://miemohajerat.net/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%da%a9/


 

 

 

 مهاجرت به یونان از طریق تحصیل 

برای بررسی موضوع مهاجرت از طریق تحصیل، شرایط تحصیل در این کشور را در این بخش شرح خواهیم داد.  

قریبا  تحصیالت بعد از مدارس و دوره متوسطه، غالبا با برنامه هایی فنی و حرفه ای ارائه می شود که طول دوره ت

عالوه بر این، مؤسسات آموزش حرفه   .سال می باشد، که منجر به دریافت دیپلم خواهد شد  3به مدت 

این مؤسسات برنامه هایی ارائه می دهند که معموالً چهار ترم طول می کشد و نتیجه   .نیز وجود دارد (IEK) ای

ونان در رشته های مهندسی و  دوره کارشناسی در ی .آن دیپلم حرفه ای در حوزه تحصیلی مربوطه است

  طول  ترم 4 ارشد  کارناسی. هستند  ساله  12 نیز  پزشکی های  رشته  و  میکشد  ظول سال 4 عموما  مطالعاتی،

 اساس  بر  آن مدرک و  دکتری مقطع . باشد  می پذیر امکان انگلیسی زبان  به تحصیل مقاطع  تمامی  در  و میکشد 

تحقیقات باشد. مدرک زبان آیلتس و تافل در تمامی مقاطع    طبق بر  که شود  می اعطا نامه  پایان یک  از دفاع 

مورد قبول است. همچنین بورسیه تحصیلی نیز در دانشگاه های این کشور ارائه می شود که بیشتر در مقطع  

 .دکتری امکان گرفتن آن وجود خواهد داشت

 

 مهاجرت به یونان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به یونان از طریق سرمایه گذاری به روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. مهاجرت به یونان از  

طریق خرید ملک، یکی از بهترین گزینه های موجود می باشد. سرمایه داران، با خرید امالک و مستغالت در این  



 

 

ساله این کشور خواهند شد. این ویزا با نام ویزای   5ر یورو، قادر به دریافت اقامت هزا 250کشور با حداقل مبلغ 

طالیی یونان، یکی از بهترین اقامت های اروپا است و این امکان را به دارندگان خود می دهد که آزادانه در اروپا  

د دو ماه طول می کشد و مجوز  در حال رفت و آمد باشند. اخذ مجوز اقامت دائم یونان از این طریق معموالً حدو

می تواند هر پنج سال یکبار تمدید شود. از دیگر راه های دریافت اقامت یونان از طریق سرمایه گذاری، روش  

خود حمایتی یا تمکن مالی می باشد. شهروندان کشورهای ثالث )غیر اتحادیه اروپا( که از نظر اقتصادی سرمایه  

ن منابع کافی در سطح درآمد ثابت ساالنه، واجد شرایط دریافت مجوز  دار و مستقل هستند، در صورت داشت

اقامت در یونان از این طریق هستند. شخص باید اثبات نماید که دارای ملک و امالک بوده و تمکن مالی کافی را  

سال را  ماه در   6نیز داراست. در این روش شخص اجازه کار ندارد همچنین شرط حضور نیز دارد، به این معنا که 

ساله دریافت می شود که قابل تمدید بوده و پس   2برای تمدید اقامت باید در یونان بمانند. در ابتدا یک اقامت 

سال می توان برای تابعیت این کشور اقدام   7سال به اقامت دائم خواهد رسید. همچنین پس از گذشت  5از 

  می  مشاهده  زیر نمودار  طبق  بر  را  موال این کشورنمود. برای بررسی شرایط کلی سرمایه گذاری، نرخ مصادره ا

 (پرخطر=7     خطر کم=1: )نمایید 

 

 اخذ تابعیت یونان 



 

 

روش کار، تحصیل، سرمایه گذاری، تولد، ازدواج و پناهندگی و به دست آوردن اقامت از   6مهاجرت به یونان از 

ورد بررسی و تحلیل علمی قرار گرفت. پناهندگی روشی غیر قانونی و  همه این راه ها در بخش های قبل م

پرخطر بوده و موسسه حقوقی ملک پور هیچ فعالیتی در این زمینه نداشته و به هیچ عنوان نیز به هیچ شخصی  

پیشنهاد نمی شود. بنابراین برای اخذ اقامت یونان از روش های قانونی اقدام نمایید. در روش تحصیل شخص  

سال زمان داشته تا به دنبال کار گشته و اقامت کاری   1ماه الی  6از اتمام دوره تحصیل خود به مدت پس 

سال کار در این کشور می توان به اقامت دائم رسید و در تمای روش ها پس از گذشت   5دریافت نماید. پس از 

تابعیتی را نیز می پذیرد، به این   2ور سال نیز می توان برای تابعیت و پاسپورت این کشور اقدام نمود. این کش 7

 .معنی که برای دریافت تابعیت این کشور نیازی به ترک تابعیت اصلی خود نخواهید داشت

 


