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 یونان

 با شرق از و بلغارستان و مقدونیه آلبانی، با شمال از کشور این. است بالکان جزیره شبه جنوب و اروپا شرقی جنوب در کشوری یونان

 یونان دریای به غرب از و شده احاطه اژه دریای وسیله به شرق و جنوب در یونان اصلی سرزمین. است زمینی مشترک مرز دارای ترکیه

 .است شده گرفته صغیر آسیای نشین یونانی منطقه ایونیا از نام این و است کشور این فارسی نام «یونان. »است نزدیک

 سلطه سده چهار نزدیک و بیزانس امپراتوری باستان، یونان دار میراث و است شده واقع آفریقا و اروپا آسیا، قاره سه پیوند محل در یونان

 .است عثمانی ترکان
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 شامل) نویسی نمایشنامه سیاسی، علوم المپیک، های بازی غرب، فلسفه دموکراسی، زادبوم و زمین مغرب تمدن مهد عنوان به کشور این

 .است توجه قابل( تراژدی و کمدی نوع دو هر

 منطقه و شمالی آفریقای در نفوذ دارای توجهی قابل طور به که است فرهنگی میراث دارنده و پرحادثه و ویژه تاریخی دارای یونان

 .آید می حساب به شود، می خوانده غرب عنوان به امروز آنچه و اروپا فرهنگ برای بنیادی ساختاری و است خاورمیانه

 2001 از) اروپا اتحادیه پولی و اقتصادی اتحادیه عضو ،(میالدی 1981 از) اروپا اتحادیه اعضای از یکی و یافته توسعه کشوری یونان امروز

 2001 از) ESA یا اروپا فضایی آژانس ،(میالدی 1960 از) OECD یا اقتصادی برداری بهره و همکاری منطقه ،(میالدی 19۵1 از) ناتو ،(میالدی

 .است( میالدی

 

 اقتصاد

 درآمدزایی عمده منابع از یکی گردشگری صنعت. است بوده بیشتر اروپا اتحادیه اعضای از بسیاری از یونان داخلی ناخالص تولید رشد

 این در یونان کار نیروی از ٪16٫۵ مستقیم غیر و مستقیم طور به. شود می شامل را داخلی ناخالص تولید سهم از ٪1۵ و است یونان برای

 .اند شده گرفته کار به صنعت

 

 دوم رتبه در جنوبی کره از بعد توسعه و اقتصادی همکاری سازمان کشورهای میان در که است نفر میلیون 4٫9 از بیش یونان کار نیروی

 در کار ساعات سوم رتبه در 200۵ تا 199۵ های سال بین یونان شد انجام گرونینگن دانشگاه توسط که سنجی نظر یک پایه بر. دارد قرار

 متوسط کارگران 2007 سال در. اند کرده کار ساعت 1٬811 سال هر در ها یونانی ترتیب این به. دارد قرار اروپایی کشورهای بین در سال هر

 یک به نزدیک. است آمریکا در کارگران تولید متوسط نصف از بیش کمی و اسپانیا مشابه رقم این. اند کرده تولید ساعت هر در دالر 20

 .اند شده گرفته کار به ساز و ساخت و کشاورزی های بخش در که دهند می تشکیل خارجی مهاجران را کار نیروی پنجم

 میلیون یک از بیش و ملی ناخالص تولید از درصد 2۵ و کشانده کامل ورشکستگی مرز به بارها را یونان اقتصادی، بحران 2008 سال از

 .است خورده لطمه شدت به غرب و اروپا به تعلق یعنی کشور خارجی سیاست اصلی ستون آن، پی در و برده بین از را شغلی فرصت
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 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - یونان

  ترین پایین          باالترین               قبلی                گذشته                           مالیات  یونان

  صد در 20.00                 49.00                29.00               29.00                   شرکت مالیات نرخ

  صد در 40.00                 49.00                48.00               48.00      شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در 18.00                  24.00                24.00               24.00               فروش بر مالیات نرخ

 

 

 

 کیلومتر مربع  131,990 مساحت

 میلیون نفر 10,816,286 جمعیت

 آتن پایتخت

 یورو واحد پول

 .gr دامنه اینترنتی

شماره پیش  30+ 

 

 

 یونان بزرگشهر های 

 روند. می شمار به آن بزرگ شهرهای از هراکلیون و پاتراس سالونیک، و پایتخت آتن
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 آتن

 است شده گرفته شهر این نگهبان الهه و جنگ و خرد ایزدبانوی آتنا از تاریخی شهر این نام. است یونان کشور پایتخت آتِن

. 
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 سالونیک

 نفر 363٬987 بر بالغ ،2001 سال در شهر این جمعیت. است یونان مقدونیه مرکز و یونان در بزرگ شهر دومین تِسالونیکی با سالونیک

.دارند قرار شهر این در ایراکلیس و آریس پائوک، ورزشی های باشگاه. است بوده

 

 پاتراس

 نفر 170000 جمعیت با شهر این.دارد قرار کشور آن پلوپونز منطقه در که یونان کشور جنوب در آشای استان دز است شهری نام پاتراس

 بندر از باشد؛ می غربی یونان بزرگ های بندرهای از یکی پاتراس. است پلوپونز شهر بزرگترین و یونان بزرگ شهر سومین 2001 سال در

 فقیر مناطق از یکی و صنعتی های شهر از یکی پاتراس. روند می ایتالیایی بندرهای و یونان غربی شمال جزایر مقصد به تجاری کشتی

 .باشد می یونان
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 هزینه های زندگی در یونان

 :آنهاشامل.نیست باال دریونان امالک نگهداری های هزینه

 امالک مالیات

 امالک بیمه

 عمومی خدمات های هزینه
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 بیمه حق.باشد می اجباری شده رهن ملک بیمه باشد رهنی شده خریداری ملک امااگر.نیست اجباری دریونان امالک بیمه.بیمه حق -1

 .باشد یورومی3۵0درحدود امالک سالیانه

 سالمی در یورو600 باالی متری۵0 آپارتمان یک عمومی هزینه میانگین.شود می پرداخت متری صورت به عمومی خدمات های هزینه- 2

 شرح بیشتربه جزئیات برای.شود می محاسبه برق قبض روی زباله آوری جمع هزینه(.نباشد خالی ماه12 در آپارتمان که شرطی به)باشد

 .خواهیدکرد رادریافت زیر های حساب صورت بزودی شدید ملک یک صاحب اینکه محض به.کنید توجه زیر

 سیستم به مجهز خانه که درمواردی گرمایشی سیستم وهزینه خانه آسانسور،تعمیرات ،خدمات ها پله ،تمیزکردن زباله اوری جمع هزینه

 خانه یک اگرشما. میرود باالتر ها باشدهزینه تر باکالس شما خانه وحالت باشند بااعتبار شما های همسایه هرچه باشد مرکزی گرمایشی

 درسال شما برای نگهداری باشد،هزینه روستایی محله دریک شما اگرخانمه.ترخواهدبود متفاوت حتما شما پرداختی بخرید خصوصی

 وامنیتی باغبانی شنا،هزینه استخر نظافت  هزینه ، بیرونی وروشنایی نظافت  هزینه قبیل از یابیشترخواهدبود سال یورودر600

 .شود می پرداخت متر براساس پرداخت قابل هزینه.شود می داده تحویل بار یک هردوماه برق حساب صورت.برق

 .شود می محاسبه متری صورت به هم آن.شود می داده بارتحویل یک ماه3هر آب قبض

 تحصیل در یونان

 دانشگاه ، ها دانشگاه توسط دانشگاهی تحصیالت. شود می فنی تحصیالت و دانشگاهی تحصیالت شامل یونان کشور در عالی آموزش

 در. شوند می ارائه نیز فنی عالی آموزش مراکز توسط فنی تحصیالت. شود می ارائه زیبا هنرهای عالی مراکز و تکنیک پلی مدارس آزاد،

 همچون هایی رشته شامل که ندارند دانشگاهی تحصیالت به نیازی و میشود ارائه ها آموزشگاه در ها رشته از برخی یونان کشور

 یونان ارشد کارشناسی و کارشناسی مقطع در تحصیل شرایط.میباشد عمومی نظم و دریایی نیروی ، ارتش ، مذهب ، هنر ، گردشگری

 و است رایگان صورت به مقطع این در تحصیل که انجامد می طول به سال 4 تا 3 معموال یونان های دانشگاه در لیسانس مقطع

 .شوند می مند بهره نیز رایگان درمانی خدمات از دانشجویان

 رشته در دانشجو تخصصی اطالعات بردن باال بر سعی دوره این در. انجامد می طول به سال 2 لیسانس فوق مقطع در یونان در تحصیل

 شروط از یکی. شود می ارائه نیز انگلیسی زبان به ها رشته از برخی اما است یونانی اغلب مقطع این در تحصیل زبان. باشد می تحصیلی

 در تحصیل ادامه خواهان که متقاضیانی از دسته آن. باشد می یونانی یا انگلیسی زبان مدرک یک حداقل داشتن مقطع این در پذیرش

 باشد نمی پذیر امکان زبان مدرک بدون یونان در تحصیل زیرا کنند دریافت را خود انگلیسی زبان مدرک میبایست هستند یونان

. نمایند اخذ را خود زبان مدرک کوتاه زمانی مدت در مهر گران توسعه موسسه آموزشی های کالس در شرکت با توانند می افراد بنابراین
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 می برگذار یونانی زبان آموزش یکساله های دوره یونان های دانشگاه در نیاز صورت در ندارد یونانی زبان مدرک که دانشجویانی برای

 .شود

 یونان PHD دکترا مقطع در تحصیل شرایط

 برای موضوع یک میبایست تحصیلی مقطع این در دانشجویان و انجامد می طول به سال 3 حدود یونان های دانشگاه در دکترا مقطع

 .کنند دفاع آن از و داده تحویل را خود نامه پایان دوره پایان در و کنند تحقیق شده ارائه موضوع روع و دهند ارائه خود نامه پایان

 مهاجرت به یونان

 :یونان گذاری سرمایه مهاجرت های روش

 یورو 2۵0،000 حداقل ارزش به مسکونی ملک خرید( الف

 برنامه امالک در گذاری سرمایه های گزینه بومی افراد با شراکت یا و وکار کسب یک در یورو 300،000 مبلغ حداقل گذاری سرمایه( ب

 یونان طالیی ویزای

 :کنند انتخاب را زیر گزینه دو از یکی توانند می شرایط واجد متقاضیان یورو هزار 2۵0 مبلغ با تنها

 مسکونی ملک یک در یورو هزار 2۵0 حداقل مبلغ به گذاری سرمایه

 برای واحد پرداخت یک شامل باید قرارداد. اثاثیه دارای توریستی اقامتگاه یا هتل یک در سال 10 حداقل مدت به ای نامه اجاره امضای

 .باشد یورو هزار  2۵0 حداقل مبلغ به اجاره

 و کرده حفظ قانونی بصورت را خود ملک مالکیت اقامت، دوره طول در باید گذار سرمایه. است مشروط یونان، دائم اقامت حفظ و دریافت

 تواند می جدید خریدار بفروشد، دیگر اروپایی غیر تبعه یک به را خود ملک بگیرد تصمیم گذار سرمایه چنانچه. کند نگهداری را ملک

 خارجی گذاران سرمایه که معناست بدین مساله این. رود می بین از اولیه گذار سرمایه اقامت حق اما کند اقدام یونان اقامت اخذ برای

 .باشند خود نام به ملکی صاحب باید یونان دائم اقامت حفظ برای

 کنند، می ارائه متقاضیان به را امالک در گذاری سرمایه گزینه که گذاری سرمایه طریق از اقامت اخذ های برنامه از بسیاری مانند

 از نقطه هر در تحصیل و کار زندگی، حق اما نیستند یونان در سال طول در فیزیکی اقامت به مجبور یونان طالیی ویزای برنامه متقاضیان

 .کنند می حفظ را یونان
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 آنان مضاعف تابعیت و کنند دریافت را کشور این تابعیت یونان، در اقامت متوالی سال 7 از پس توانند می او وابسته خانواده و متقاضی

 .شد خواهد شناخته رسمیت به نیز

 سفارت یونان: آدرس 

 ۴۳ پالک ـ اسفندیار بلوار ـ آفریقا بلوار تهران، تهران، نشانی :

   ۲۲۰۵۰۵۳۳ - ۲۲۰۵۳۷۸۴-۰۲۱     تلفن : 

  

بار و هر بار به مدت دوسال  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  تمدید می

 را به دست آورد. یونانتابعیت کشور 

در امر اخذ   جه به سابقه طوالنیباشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با تو اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. یوناناقامت 

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 

 

 

 

 

 


