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Το παρόν επικεντρώνεται στην τύχη αλλοδαπών τριτοβάθμιας 1 
εκπαίδευσης από ΚΜ της ΕΕ & G71. Τον Μάιο του 2013 το 57% 2 
των αλλοδαπών από Κράτη Μέλη (ΚΜ) του ΕΟΧ2 διέθετε τριτο-3 
βάθμια εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι, με εξαίρεση ελεύθερους ε-4 
παγγελματίες3 από ΚΜ του G7 που θέλουν να επιστρέψουν 5 
στην πατρίδα τους και αιτούντες άσυλο που δεν διαθέτουν πε-6 
ριουσιακά στοιχεία, πάνε πάρα πολύ χειρότεραA,4. 7 
 
Το παρόν αντικατοπτρίζει το σύνολο: α) 17 χρόνων νόμιμης πα-8 
ραμονής στην Ελβετία, β) 3+ χρόνια με θυγατρική της Credit 9 
Swiss στο Ηνωμένο Βασίλειο, γ) ικανή περίοδο "συναισθημα-10 
τικής" και γεωγραφικής αποστασιοποίησης, και δ) την μακρο-11 
οικονομική σκοπιά μετέπειτα δεκαετούς εμπειρίας σαν συνερ-12 
γάτης Υπουργών και ανώτερες θέσεις στα υπουργεία Οικονο-13 
μικών και Ανάπτυξης. 14 
 
Υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι Ελβετοί εργοδότες συμπερι-15 
φέρονται σε μη Ελβετούς η γηγενείς εργαζόμενους με παρό-16 
μοιο τρόπο παγκοσμίως. Αυτοί θεωρούνται σαν ένα υπό-17 
στρωμα αναλώσιμων που μπορεί να αποβληθεί χωρίς επακό-18 
λουθα αν οι εργοδότες τους πέσουν σε δύσκολους καιρούς. 19 
 
Το παρόν αντικατοπτρίζει επίσης το ιστορικό της διαδρομής ε-20 
νός ικανού δείγματος πολιτών των ΗΠΑ, G7 & ΕΕ μετά την σχε-21 
δόν πάντα καταναγκαστική αποχώρηση τους ή πολύ χειρό-22 
τερα B,5. 23 
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A Μετά από δεκαετίες παραμονής χωρίς μια κλήση για παράνομη στάθμευση, οι περισσότεροι μη τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης αλλοδαποί είναι ανήσυχοι, αβέβαιοι, φοβισμένοι, χαμηλών τόνων, αμυντικοί. Στην πλειονότητά 
τους, δεν μπορούν να κατανοήσουν, πολύ περισσότερο να συνθέσουν μια απάντηση στο τοπικό Ιδίωμα, ούτε 
να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους έναντι σε εργοδότες/ιδιοκτήτες/ασφάλειες/διοικητικές αποφάσεις, κ.λπ. 
Οι ίδιοι ενθαρρύνονται να παρερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας στυγνής εθνικής πολιτικής και πρόθεσης 
σαν κακοτυχίες, ή δίκαιες συνέπειες προσωπικών σφαλμάτων. 
 
B Περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι Ελβετίας βρέθηκαν έγκλειστοι σε ψυχιατρικό ίδρυμα εκτός δικαστικού 
συστήματος {FFE} για προληπτικούς λόγους το 2014. Πάνω από 15.000 από αυτούς χωρίς δικαστική απόφαση 
ή παρουσία ψυχιάτρου κατά την παραπομπή τους (SFR DRS Rundschau 01.04.2015). Η αδυναμία να χειριστείς 
επαρκώς το τοπικό ιδίωμα και αντίληψη των αναμονών και προσδοκιών της “χώρας υποδοχής” συχνά πληρούν 
τις προϋποθέσεις για τέτοια «θεραπευτική» αγωγή. Μικρές, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες, ΜΚΟ όπως το 
PSYCHEX δεν φυτοζωούν επίμονα χωρίς πάρα πολύ καλούς λόγους. 
 

40χρονοι 

 

25-35χρονοι 
 

Η ΜΔΑΕ 

[Μόνιμη Δεξαμενή Αλλοδαπών Εργαζομένων] 

 
31 Δεκεμβρίου 2012 

Από τους 8,039,060 νόμιμους κατοίκους 
1,869,969 ( 23 %) ήταν μη Ελβετοί. 

 
Ανάμεσα στο 1950 και το 2013 

6,908,059 αλλοδαποί εισήλθαν νόμιμα στην  
Ελβετία. 

 
Ανάμεσα στο 1979 και το 2013 

2,188,685 νόμιμοι κάτοικοί αποχωρήσαν 
 
 
At the end of September 2015, the SPFWC en-
compassed 1’987’706 expatriates. 
 

http://www.elvetia.org/
http://www.efta.int/
http://www.vox.com/2015/7/21/8974435/switzerland-work-life-balance
http://www.vox.com/2015/7/21/8974435/switzerland-work-life-balance
https://www.youtube.com/watch?v=08yE17gwKrk
http://www.psychex.ch/
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/tandem/die-arbeit-des-schweizer-vereins-psychex-eingesperrt-in-psychiatrische-kliniken-wider-willen/-/id=8986864/did=16151020/nid=8986864/1kpmmj5/index.html
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΕΛΒΕΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  
 
Υποθέτοντας ότι και εσύ κατά την αρχική σου είσοδο στην Ελβετία είχες τριτοβάθμια εκπαίδευση, 24 
και ήσουν στα τέλη των είκοσι μέχρι τις αρχές των τριάντα, σίγουρα, χάρηκες, όταν έλαβες την επι-25 
βεβαίωση της πρόσληψης, την έμμεση έγκριση της αστυνομίας αλλοδαπών, και την πρώτη ανανεώ-26 
σιμη άδεια παραμονής και εργασίας. Και εσύ διατελούσες σε αγνοία ότι (π.χ. το 2013) ανάμεσα στους 27 
300 με 500 σαν εσένα εισέρχονταν κάθε μέρα κάτω από παρόμοιες συνθήκες στην Ελβετία. Στην αρχή 28 
και εσύ, υπόθεσες ότι η σκληρή δουλειά, οι επενδύσεις, η σταδιοδρομία, η τύχη, και οι επιλογές σου 29 
έχουν αναγνωριστεί και μπορείς να απολαύσεις μια επάξια αναμοιβή. 30 
 
Και εσύ είχες πλήρη αγνοία ότι σε δυο αντίστροφα ρέοντες “Ποταμούς Ψυχών” την ημέρα της πρώ-31 
της εισόδου σου ένας παρόμοιος αριθμός σαν εσάς εγκατέλειπε μετά από δεκαετίες νόμιμης παρα-32 
μονής μόνιμα την Ελβετία - στην πλειοψηφία τους ακούσια.  33 
 
Πιθανότατα απάντησες σε μια διεθνή διαφήμιση και προσλήφθηκες για την ποιότητα, επικαιρότητα, 34 
καταλληλότητα, ή μοναδικότητα των δεξιοτήτων σου απευθείας από το εξωτερικό. Μια μοναδική 35 
στο είδος της - ή σχεδόν6 - επιχείρηση σου προσέφερε ένα μισθό που δεν θα εύρισκες αλλού στην 36 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της ενθουσιώδους συνέντευξης, η χαμηλή άμεση φορολογία 37 
επαινέθηκε, η μόνιμη άδεια παραμονής – σαν προϋπόθεση για ιθαγένεια - τέθηκε σε άμεση προο-38 
πτική και σου δόθηκε μια σύντομη περιήγηση στο κοντινό γραφικό περιβάλλον. Υπερκαλύφθηκες 39 
από επαγγελματικό “προσωπικό” ενδιαφέρον, φροντίδα, και άπειρες "καλές" προθέσεις. 40 
 
Στην βιαστική περιοδεία από την συνέντευξη στο αεροδρόμιο – μικρά μειονε-41 
κτήματα όπως: α) η πανάκριβη, μη μεταβιβάσιμη ασφάλεια υγείας7 και το 42 
κόστος διαβίωσηςC,8, β) η ύπαρξη και το κόστος επιμελούς/αδιάκοπης επο-43 
πτείας9 "εσού και της οικογένειας σου" γ) η απαγόρευση αγοράς ακινήτων, δ) 44 
η συνεχής αύξηση των δαπανών διαμονής10, κλπ., δεν αναφέρθηκαν καν. Σε 45 
είδαν σαν μια οικονομικά "προσοδοφόρα προοπτική" και σου πωλήθηκε μια 46 
αιθέρια Ελβετία. 47 
 
Μερικούς μόνο μήνες μετά την πρώτη σου άφιξή αρχίζεις να συνειδητοποιείς 48 
ότι το κόστος ζωής, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήθους κρυφών υποχρεώ-49 
σεων όπως η καταναγκαστική απόσυρση ενός προϋπάρχοντος οχήματος στην 50 
αλλοδαπή μέσα σε ένα έτος από την είσοδο στην χώρα υπερβαίνουν κατά 51 
πολύ την διαφορά εισοδήματος που τυχόν έχεις εξασφαλίσει. 52 
 
Παρά το γεγονός ότι συζητήσεις για μισθούς και επιδόματα είναι αυστηρά ανεπιθύμητες εσύ θα 53 
ανακαλύψεις ότι οι σχεδόν πάντα κατώτερα μορφωμένοι Ελβετοί συνάδελφοί σου αμείβονται πολύ 54 
καλλίτερα για ότι κάνεις και εσύ. Έχοντας επίγνωση των δικών τους πολύ καλλίτερων προοπτικών 55 
συνεχείας της απασχόλησης, την πραγματική αξία και διαχρονική διαθεσιμότητα ενός καλού εισοδή-56 
ματος, και των τοπικών «κόλπων», μπορούν και ζουν πολύ πιο οικονομικά από εσένα. Οι ίδιοι προ-57 
σπαθούν να αποταμιεύσουν όσο περισσότερο μπορούν.  58 
 

                                                           
C Τα περισσότερα προϊόντα είναι 30% έως 400% ακριβότερα από ό, τι στη Γερμανία. Αυτό εξηγεί την άνθρωπο 
πλημμύρα από Ελβετούς κατοίκους (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δεξιών μελών του ελβετικού κοινοβου-
λίου ενώ διακηρύσσουν σε εσένα και σε ντόπιους το αντίθετο, στις γειτονικές χώρες να προμηθεύονται αγαθά, 
είδη πολυτελείας, ιατρικές και άλλες υπηρεσίες (βλέπε φάρμακα, κρεατικά, απορρυπαντικά, ρούχα κ.λπ.). 

http://www.elvetia.org/
http://www.elvetia.org/infogr/default.htm
http://www.helsana.ch/
http://www.migros.ch/de.html
http://www.elvetia.org/coreper/index.aspx
http://www.immoscout24.ch/en/search/house-rent-zuerich?s=3&t=1&l=4147&gclid=CPXmxqHTjsMCFcPMtAod9RQA6Q
http://www.elvetia.org/root/pdfs/2015-03-15%20NR%20Borrer%20D.pdf
http://www.elvetia.org/root/pdfs/2015-03-15%20NR%20Borrer%20D.pdf
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 Όσον αφορά την δική σου προοπτική μακροχρόνιας παραμονής ανακαλύπτεις όλο και περισσότερο 59 
ότι μη Ελβετοί συνάδελφοι, γείτονες, και γνωστοί εξαφανί-60 
ζονται μαζί με τις οικογένειες τους. Εσύ βιώνεις την αποτα-61 
μίευση για κάτι αξιόλογο, μια δύσκολη μέρα, την προκατα-62 
βολή για ένα μικρό διαμέρισμα, το οποίο δεν μπορείς να α-63 
γοράσεις χωρίς μόνιμη άδεια, την προαγωγή, ή την αλλαγή 64 
της απασχόλησης, όπως και την αλλαγή της οικογενειακής 65 
σου κατάστασης πραγματικά ανέφικτες.  66 
 
Αν μετά μερικά χρόνια η κατοικία σου είναι ακόμα μισό επι-67 
πλωμένη ή γεμάτη αταίριαστα πράγματα από αποθήκες με-68 
ταχειρισμένων και τρίτους που εγκατάλειψαν την χώρα τότε 69 
και εσύ γνωρίζεις το μέλλον σου σε αναφορά με το μόνιμο 70 
της παραμονής σου.  71 
 
Όσον αφορά την προοπτική συνεχούς απασχόλησης συνειδητοποιείς ότι: α) έχεις προσληφθεί η κα-72 
τευθύνεσαι σε επαναλαμβανόμενα, αδιέξοδα, προσωρινά, ή υψηλού κινδύνου καθήκοντα, β) έχεις 73 
πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και προαγωγής, γ) οι δε-74 
ξιότητες που αποκτάς είναι σχεδόν πάντα "παρωχημένες", και δ) ανάμεσα στην ρητή υποχρέωση για 75 
γηγενές ταλέντο και την πλημμύρα νεότερων, πρόσφατα εκπαιδευμένων, φθηνότερων αλλοδαπών 76 
πέρα από τα σύνορα - η πιθανότητα εξασφάλισης εναλλακτικής απασχόλησης στην Ελβετία μειώ-77 
νεται στο μηδέν γύρο στα 40+11. Εσύ "πιάνεις το νόημα" ότι αναλώνεσαι και ότι το μεγάλο αλισβε-78 
ρίσι (70 - 80%D) για επιθυμητές θέσεις εργασίας λαμβάνει χώρα χωρίς δημοσιεύσεις απρόσβατα από 79 
εσένα σε μεγάλο βαθμό στην πολιτοφυλακή (WK). 80 
 
Δεδομένης μισής ευκαιρίας οι Ελβετοί εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν αλλοδαπούς κατ’ 81 
ευθεία από το εξωτερικό γιατί σε άγνοια του κόστους διαβίωσής είναι ικανοποιημένοι με πολύ λιγό-82 
τερα. Αν έχεις την ευκαιρία παρατήρησε ότι οι Ελβετοί συνάδελφοι σου τονίζουν την ιδιότητα του 83 
πολίτη και τον βαθμό - όσο χαμηλός και να είναι - στην πολιτοφυλακή πολύ περισσότερο από τα 84 
ακαδημαϊκά τους προσόντα. Ξέρουν καλύτερα. Μην αραδιάζεις τίτλους. Όταν είσαι ήδη σαν αλλο-85 
δαπός σε ελβετικές εταιρείες αυτοί δεν σημαίνουν τίποτε, και να θεωρείς τον εαυτό σου υπερτυχερό 86 
αν σημαίνουν κάτι σε έναν σημαντικό πελάτη ή δύο. 87 
 
Όσον αφορά την κοινωνική σου ζωή, αρχίζεις να προβληματίζεσαι γιατί παρά τις εντατικές προσπά-88 
θειες, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο να οικο-89 
δομήσεις ουσιαστικές σχέσεις όπως η φιλία12 με 90 
την πλειοψηφία των Ελβετών συναδέλφων, πελα-91 
τών, και γειτόνων σου. Νιώθεις ότι και είσαι απλά 92 
ανεκτός.  93 
 
Ακόμα και αυτό γίνεται μόνο επειδή τους τονίζουν 94 
επανειλημμένα ότι συμβάλλεις στα κοινά πολύ πε-95 
ρισσότερα από ότι κοστίζεις. Πέρα από διαφορές 96 
στην νοοτροπία, και άλλους λόγους, εξ αίτιας της 97 
εμπειρίας τους οι ντόπιοι είναι βέβαιοι ότι οποια-98 
δήποτε επένδυση σε εσένα δεν αξίζει τον κόπο 99 

                                                           
D Echo der Zeit Studie von Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit NZZ am Sontag 17/12/2017. 

Figure 1 ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ 

http://www.elvetia.org/
http://www.elvetia.org/root/pdfs/Over%2040%20and%20unemployable.pdf
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γιατί αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσεις τη συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς πριν από εσένα και 100 
θα πάρεις τον δρόμο σου. 101 
 
Καθώς και όταν, οι ικανότητές σου στην τοπική διάλεκτοE ευδοκιμήσουν θα ανακαλύψεις σπάνια 102 
αναφερόμενες και εξαιρετικά ανησυχητικές δημοσιεύσεις που 103 
αφορούν μη Ελβετούς. a) Ένας Αμερικανός καθηγητής του πα-104 
νεπιστημίου της Ζυρίχης αποτυγχάνει να πολιτογραφηθεί 105 
μετά από 39 χρόνια αδιάκοπης, συνεχούς, νόμιμης παραμο-106 
νής. β) υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη πολιτογραφημένων 107 
κάτοικων "τρίτης γενιάς". γ) Ξένοι καθηγητές πανεπιστη-108 
μίου13 από την Γερμανία απολύονται συνοπτικά, τουλάχιστον 109 
ένας ενώ υποβάλλονταν σε σχετικούς με καρκίνο ακρωτηρια-110 
σμούς14, δ) μια Γαλλίδα συγγραφέας παιδικών βιβλίων αυτο-111 
πυρπολείται15 διαμαρτυρομένη για τον εργασιακό αποκλει-112 
σμό του συνόλου της οικογένειάς της, ε) κοινωνικό αποκλει-113 
σμό16, απρόκλητες επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών και των οικογενειών τους, των οχημάτων τους, 114 
άλλων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Πολύ πιο ανησυχητικό, "ακούς" επίμονες φήμες για κάτι κατα-115 
ναγκαστικές στείρωσης17,18 μέχρι σχετικά πρόσφατα και την μαζική χρήση μεθόδων εγκληματολογι-116 
κής ψυχιατρικής19, και σε περιπτώσεις οικογενειακής διαμάχης μη Ελβετών και των Ελβετών συζύγων 117 
τους. 118 
 
Αν έχεις παιδιά και δεν μπορείς να τους προσφέρεις ιδιωτική εκπαίδευση αυτά βιώνουν εξαιρετικά 119 
δύσκολες στιγμές στο σχολείο και στη συντριπτική τους πλειοψηφία περιθωριοποιούνται έκτος του 120 
ελβετικού συστήματος ανώτερης εκπαίδευσης. 121 
 
Αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι έχεις παρασυρθεί σε μια μακρόβια εξαιρετικά καλά οργανωμένη επιχεί-122 
ρηση μεταφοράς υπεραξίας, μια παγίδα καριέρας20, στην οποία μεγάλες εταιρείες όπως πλήρως 123 
ελεγχόμενες θυγατρικές της UBS και της CREDIT SUISSΕ δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αλλοτριώ-124 
νουν/να κλέβουν τις δίκες σου συνταξιοδοτικές εισφορές και να τις μεταφέρουν στα συνταξιοδο-125 
τικά ταμεία της εταιρείας για γηγενείς εργαζόμενους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σχεδόν πάντα συγκε-126 
ντρώνονται γύρω από μια συστημική τράπεζα και είναι απόλυτα απυρόβλητες.  127 
 
Σιγά-σιγά αντιλαμβάνεσαι ότι από την άποψη του ελβετικού 128 
κράτους (βλέπε παρακάτω) είχες απανθρωπισθεί σε μια επι-129 
κερδή “βίομονάδα παροχής εργασίας“ στον κεντρικό κατά-130 
λογο της αστυνομίας αλλοδαπών. 131 
 
Με πάρα πολλούς τρόπους έχεις ταυτοποιηθεί σαν (AG 132 
10497, ZH 20456, κλπ.) και ωθείσαι να παραμείνεις ανταγω-133 
νιστικά νέτο συνεισφέρον: α) στον εργοδότη σου, β) στον 134 
Δήμο/κοινότητα γ) στο καντόνι, δ) στο κράτος, καθώς και σε 135 
ένα πλήθος ιδιωτικών και συλλογικών συμφερόντων όπως 136 
ασφάλειες και συνδικάτα, και ευάλωτη λεία για έναν τερά-137 
στιο αριθμό απατεώνων και επιχειρήσεων της γκρίζας ζώνης 138 
που κεφαλαιοποιούν την ανάγκη και τον φόβο σχετικά με 139 
την επόμενη ανανέωση της άδειας παραμονής σου. 140 

 

                                                           
E Οι περισσότεροι από τους Ελβετούς παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αυτό πιστεύουν δεν μιλούνε ούτε καλά γερ-
μανικά ούτε αγγλικά.  

http://www.elvetia.org/
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http://www.elvetia.org/root/pdfs/2015-01-23%20thirdgen.pdf
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Πάνω απ’ όλα αναμένεται να μην υπερβείς την περίοδο που είσαι καλοδεχούμενος. Σε περίπτωση 141 
που προκύψει σύγκρουση θα διαπιστώσεις ότι η ελβετική δικαιοσύνη είναι εργαλείο σκοπού και 142 
δεν προσποιείται ότι είναι δίκαια η αμερόληπτη21,22. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες δημοκρατίες η 143 
Ελβετία δεν έχει Συνταγματικό Δικαστήριο στο οποίο να μπορείς να ασκήσεις έφεση για κακοδικία, 144 
αθέμιτη πρακτική, κακομεταχείριση, η επαγγελματικό αποκλεισμό23,24 κ.λπ. 145 
 
Σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης θα ανα-146 
καλύψεις ότι οποιαδήποτε προληπτικά αποκτη-147 
θείσα νομική ασφάλεια θα σε εγκαταλείψει με την 148 
μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θα καταλήξεις να ανεβο-149 
κατεβαίνεις διοικητικές και δικαστικές αρχές με δι-150 
κηγορικά έξοδα πάνω από SFr. 200+ την ώρα, στην 151 
καλύτερη περίπτωση με διάσημους και δικτυωμέ-152 
νους Ελβετούς πάντα δικηγόρους25 τους οποίους 153 
μάλιστα αγκαζάρει η/και πληρώνει η πρεσβεία σου.  154 
 
Θα τους βρεις αναποτελεσματικούς και δεσμευμέ-155 
νους ή και σε ενεργεία αξιωματικούς της στρατιω-156 
τικής Δικαιοσύνης που υπηρετούν με τα δικά σου 157 
λεφτά την εθνική μεταναστευτική πολιτική26 - τον 158 
πραγματικό τους πελάτη. 159 
 
Σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, θα ψι-160 
θυρίσουν κάτι ακαταλαβίστικο στο τοπικό ιδίωμα, θα πηδήξουν μέσα στην εταιρική μεγάλου κυβι-161 
σμού Mercedes και θα σε εγκαταλείψουν στα μέσα του δρόμου στο Δικαστήριο. 162 
 
Αν εξαναγκαστείς σε δικαστική διαμάχη θα πλη-163 
ρώσεις με τις αποταμιεύσεις μιας ζωής για εκπρο-164 
σώπηση που μπορείς να εμπιστεύεσαι27. και θα α-165 
νακαλύψεις ότι τα ελβετικά δικαστήρια έχουν επί-166 
σης παγιωμένες απόψεις σχετικά με το δικαίωμα 167 
σου παραμονής και απασχόλησης28 και πολύ βο-168 
λικές έννοιες όσο αφορά “το Εστιακό Σημείο της 169 
ΎπαρξηςF σου” - που μετά από δεκαετίες νόμι-170 
μης/άμεμπτης παραμονής (χωρίς μια κλήση στάθ-171 
μευσης) είναι αμετάκλητα εκτός Ελβετίας. Αν η υ-172 
πόθεση σου φαίνεται "ελπιδοφόρα" πολύ σημα-173 
ντικοί πόροι και επιρροή θα διατεθούν για να απο-174 
φευχθεί προδεδικασμένο. Θα καταλήξεις να ανε-175 
βοκατεβαίνεις διοικητικές και δικαστικές αίθουσες κάνοντας παρέλαση μπροστά στους ιδίους μερι-176 
κής απασχόλησης “δικαστές” μέχρι να μην αντέχεις η να υπάρχεις πια29,30. 177 
 

                                                           
FΠαράδειγμα: Υπήκοος τρίτης χώρας που είναι παντρεμένος στην Ελβετία, είναι 34 ετών, μετά από 29 χρόνια 
διαμονής απελαύνεται στην «πατρίδα» του. Οι γονείς του τον πήραν στην Ελβετία όταν ήταν 5 χρονών και δεν 
έχει καμία γλωσσική ικανότητα ούτε συγγενείς στην χώρα προέλευσης. Εκτός από την απαγόρευση επανεισό-
δου στην Ελβετία, εισήχθη στη βάση δεδομένων Σένγκεν και για τουλάχιστον δέκα χρόνια δεν μπορεί να εισέλ-
θει σε κανένα κράτος της ΕΕ/ΕΟΧ. (10 vor 10, 2015-03-11). 

http://www.elvetia.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=JtEkUmYecnk
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Εάν τυχών επιμείνεις και δεν είσαι πολύ καλά διασυνδεδεμένος, μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με 178 
την επίσημη εξάλειψη της προσωπικότητάς σου και την ικανότητά να ενεργείς αυτόνομα με τρόπους 179 
που ποτέ δεν έχεις φαντασθεί δυνατούς31,32. 180 
 
Να είσαι προειδοποιημένος ότι με το μότο: "Όποιος δεν μπορεί να βιοπορισθεί - δεν μπορεί και να 181 
πολεμήσει" οποιαδήποτε αρνητική απόφαση θα εισαχθεί επιμελώς σε διεθνείς βάσεις δεδομένων 182 
(π.χ. Σένγκεν) εξανεμίζοντας τις πιθανότητες απασχόλησης και διαμονής οπουδήποτε αλλού στην 183 
ΕΕ/ΕΟΧ. 184 
 
Δώσε πολύ προσοχή σε συστατικές επιστολές από εργοδότες. Πιθανότατα αποκωδικοποιούνται στην 185 
τοπική ορολογία Ανθρώπινου Δυναμικού σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που διαβάζεις εσυ. 186 
Αγκάζαρε, τo συντομότερο δυνατό, έναν πιστοποιημένο επαγγελματία Ανθρωπίνων Πόρων (HR) να 187 
σου τις ερμηνεύσει πριν τις συμπεριλάβεις - όπως οφείλεις - σε αιτήσεις εργασίας. Να ξέρεις ότι οι 188 
ελβετικές εταιρείες τηρούν “Συμφωνίες κυριών” για να μην “τσιμπάει” η μια τους αλλοδαπούς της 189 
άλλης ανεβάζοντάς το κόστος. Σε μερικούς κλάδους δραστηριοποιούνται μόνο δυο τρις εταιρείες που 190 
προσποιούνται τους “ανταγωνιστές“ και αφού λάβεις δυο τρις αρνητικές απαντήσεις (είναι πολύ 191 
πιθανό ο εργοδότης σου να έχει ήδη προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το όποιο υπόλοιπο αξίας σου 192 
προσφέροντας σε, εν είδη μεταγραφής, επ’ αμοιβή πριν σε απολύσει) το μόνο που μπορείς και πρέ-193 
πει να κάνεις είναι να εγκαταλείψεις την χώρα. Το 2013 Υπήρξαν 77.707 – στην μεγάλη πλειοψηφία 194 
ακούσιες - μόνιμες αναχωρήσεις μακροχρόνιων 195 
κατοίκων. 196 
 
Εάν δεν είσαι τυχερός να έχεις ένα γερό διαβα-197 
τήριο ή θα μπορούσες πραγματικά να χρησιμο-198 
ποιήσεις ένα ελβετικό; εάν ασκείς επάγγελμα 199 
που απαιτεί βεβαιωμένη συνέχεια της απασχό-200 
λησηςG; εάν επιθυμείς να δημιουργήσεις μια πε-201 
ριουσιακή βάση με ακίνητη περιουσία; εάν επι-202 
θυμείς επαγγελματική εξέλιξη σε μια εταιρική 203 
οντότητα τότε η Ελβετία είναι λάθος επιλογή. 204 
 
Εάν όμως αισθάνεσαι μια ακαταμάχητη ανάγκη 205 
να χρηματοδοτήσεις παραδειγματικές παροχές, συντάξεις, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις γήρατος, 206 
σχολεία και υποδομές τρίτων που εσύ η οποιοσδήποτε στην οικογένεια σου είναι απίθανο να χρησι-207 
μοποιήσει, καθώς και μια χιονοστιβάδα επιδοτήσεων, αργομισθίες, παροχές για αποκλειστικά γηγε-208 
νείς αναξιοπαθείς (επιδοτήσεις σε αγγόνες περιφερειακές μεταφορές, άπειρα πληθωρικά συλλογικά 209 
όργανα κ.λπ.) τότε η Ελβετία είναι η σωστή Επιλογή. 210 
 
Η εμπειρία δείχνει ότι αν παντρευτείς τον "σωστό" ΕλβετόH ή αν κατέχεις σημαντικά κεφάλαια και 211 
εισοδήματα στην αλλοδαπή και δείχνεις αποδεδειγμένη προθυμία να τα αποδεκατίσεις στην Ελβετία 212 
μπορείς να παραμείνεις μακροπρόθεσμα. Πλούσιοι τουρίστες, εποχιακοί κάτοικοι αισθάνονται πα-213 
ραδοσιακά πολύ ευπρόσδεκτοι. 214 
 

Η απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς παρέχει μεσοπρόθεσμη ασφάλεια αλλά δεν απομονώνει 215 
από τις περισσότερες εμπειρίες που περιγράφονται παραπάνω ούτε μπορείς να περιμένεις ουσια-216 
στική βοήθεια αν τα πράγματα πάνε άσχημα33. Και οι θεσμικοί εργοδότες πρέπει να αιτούνται και να 217 

                                                           
GΠχ. Για την διατήρησή της ιδιότητας του Chartered Engineer, Accountant, Statistician, κλπ. 
H Οι γάμοι αυτοί δεν φαίνεται να επιβιώνουν στην ανατροφή των παιδιών. 

http://www.elvetia.org/
http://www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S16/att_16.htm
http://www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S16/att_16.htm
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/durchsetzungs-initiative-stoesst-laut-umfrage-auf-breite-zustimmung-129723522
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ανανεώνουν άδειες παραμονής και εργασίας,  απολαμβάνουν ανεξαίρετα επιδοτούμενη διαμονή και 218 
αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ελαστικοί/ευέλικτοι. 219 
 

Επίσημες δεσμεύσεις34 για θέματα εθνικής σημασίας35, υπο-220 
θέτοντας ότι μπορείς να τις κατοχυρώσεις, από και μέχρι την 221 
ανώτατη ελβετική αρχή (το γραφείο προεδρίας36) εμπίπτουν 222 
στον όρο "επικοινωνία" και είναι απόλυτα άχρηστες καθώς 223 
πέρα από κάθε προσδοκία δεν είναι δεσμευτικές και δεν ακο-224 
λουθούνται από ενέργειες37. 225 
 

Ακόμα κι αν να είσαι σε θέση να κινητοποιήσεις την επίσημη εκπροσώπηση του κράτους σου εκτός 226 
αν είναι και αποφασισμένοι και στους G7 είναι άχρηστο. Και αυτοί38 ή αγνοούνται σε επίπεδο πρέ-227 
σβη39 η τους προσφέρονται άσχετα εναλλακτικά "ανταλλάγματα" που δεν κάνουν απολύτως κανένα 228 
καλό σε εσένα. 229 
 
Όταν έρθει η ώρα σου να φύγεις από την Ελβετία ακόμη και διάσημοι σύμβουλοι απασχόλησης & 230 
αναδιοργάνωσης στη Bahnhofstrasse της Ζυρίχης (βλέπε www.vfu.ch στις δόξες του) χρεώνοντας 231 
τέλη ισοδύναμα με το πλήρες κόστος MBA στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σου παραχωρήσουν ένα γρα-232 
φείο στη Ζυρίχη, τεστ προσωπικότητας και περιστασιακά “παρηγοριά στον άρρωστο“ αλλά δεν θα 233 
σου οργανώσουν ούτε μια καλόπιστη συνέντευξη εργασίας. Αν σου προσφερθεί, εξοικονόμησε το 234 
πολυποίκιλο κό-235 
στος και επίλεξε 236 
την αποζημίωση 237 
όχι 238 
“outplacement“. 239 
Έχε υπ. όψη ότι η 240 
Ελβετία έχει μα-241 
κροχρόνια φήμη 242 
για ντάμπινγκ 243 
στην αλλοδαπή40 244 
των δικών της άρ-245 
ρωστων η μη οι-246 
κονομικά ικανο-247 
ποιητικών πολι-248 
τών.  249 
 
Η επιστροφή μετά 250 
από δεκαετίες α-251 
πουσίας στο "Εστιακό Σημείο της Ύπαρξης σου" (με άλλα λόγια από κει που ήρθες) σημαίνει ανά-252 
μεσα σε πολλά αλλά ότι το οικείο περιβάλλον δεν θα είναι πλέων εκεί για να σε υποστηρίξει και ότι 253 
θα πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν σε όλα, συμπεριλαμβανομένων την εύρεση εργασίας, ασφά-254 
λιση σύνταξης και υγείας, κλπ. που σε ηλικία 40+ μπορεί να μην είναι πλέων εφικτά.  255 
 
Αν δεν μπορείς να βρεις ανακούφιση στο γεγονός έχεις αποδεκατίσει την αξία της εκπαίδευσης σου 256 
και χαραμίσει τα ποιο παραγωγικά σου χρόνια επιχορηγώντας τη ζωή άλλων σε κόστος της δίκης σου 257 
και της οικογένειας σου - θα βρεθείς σε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση με τον πιο δύσκολο αντί-258 
παλο, τον εαυτό σου. 259 
 
Η αποχώρηση από την Ελβετία κάτω από πίεση και εξαναγκασμό μπορεί να είναι άπειρα πιο δα-260 
πανηρή και επίπονη από την αρχική είσοδό σε αυτή.   261 
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
 

 

 Figure 2. ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΩΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΞΩ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΜΕ. 

Ναι! Τα ελβε-
τικά ταχυδρο-
μεία μπορούν 
να χάσουν41 την 
προσφυγή σου 
στα Ευρωπαϊκά 
Δικαστήρια42. 
 

 

 

 

 

 

Προσεκτικά επιλεγμένοι αλλοδαποί σπεσιαλίστες είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ελ-262 
βετικής οικονομίας και παράγουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ του ελβετικού κράτους. 263 
Περισσότερο από το 25% των ενεργών εργαζομένων, που συνεισφέρουν πάνω από το 35% του εθνι-264 
κού προϋπολογισμού, είναι αλλοδαποί. Πάνω από το 75% των 1.820.000 (2014) νόμιμων μη Ελβετών 265 
κατοίκων στην Ελβετία που συνθέτουν την Μόνιμη Δεξαμενή Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΜΔΑΕ) εί-266 
ναι υπήκοοι της ΕΕ-27 και του ΕΟΧ. 267 
 

ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 
  

ΟΙ Ελβετοί  Οι Αλλοδαποί 

 
Οι Ελβετοί έχουν τη στατιστική ζωή ανθρώπων σε μια εξελιγμένη 
χώρα. Γεννιούνται (ηλικία 0), μεγαλώνουν χωρίς αισθητές απώ-
λειες από ασθένειες και ατυχήματα, φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και 
εξαφανίζονται προοδευτικά. 

 
Οι αλλοδαποί αποτελούν την ΜΔΑΕ και έχουν στατιστικά  ζωή τυ-
πική για παραγωγικά ζώα σε μονάδες ταχυπάχυνσης Ανάλογα με 
την εκπαίδευσή, εμφανίζονται στην ΜΔΑΕ στα 22 έως 30+ παρα-
μένουν σταθεροί έως ότου είναι περίπου 38+, έχουν μέση ηλικία 
32-33 ετών και εξαφανίζονται απότομα μετά από τα 38 + από τα 
στατιστικά στοιχεία της ΜΔΑΕ για να εμφανιστούν σαν  ανενεργά 
μέλη - που συχνά χρειάζονται υποστήριξη – στην αντίστοιχη  στα-
τιστική απεικόνιση των χωρών καταγωγής τους 

 

http://www.elvetia.org/
http://www.elvetia.org/echra/index.aspx
http://www.elvetia.org/echra/pdf/POST RECEIPT.pdf
http://www.elvetia.org/echra/pdf/2004-07-13_LETTER_LOST.pdf
http://www.elvetia.org/echra/pdf/2004-08-30_DIEPOST.pdf
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Παρά την άριστα χρηματοδοτούμενη και ενορχηστρωμένη προβολή στα άτομα της Μόνιμης Δεξα-268 
μενής Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΜΔΑΕ) που αποβλέπει στην αποθάρρυνση της αποταμίευσης και 269 
την προώθηση ενός ψεύτικου συναισθήματος ασφάλειας και καταναλωτισμού από την άποψη/θέση 270 
του Ελβετικού Κράτους, "μόνιμη ήταν πάντα η Δεξαμενή (ΜΔΑΕ)" κανένας από όσους την συνθέ-271 
τουν. 272 
 
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός επιβολής η ανεξάρτητο δικαστήριο η Ελβετία 273 
παραμένει ένα από τα λίγα κράτη του ΟΟΣΑ που δεν έχουν επικυρώσει καμιά έκδοση του Ευρωπαϊ-274 
κού Κοινωνικού Χάρτη43, μια Συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης44 , η οποία εγγυάται στοι-275 
χειώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα – όπως το δικαίωμα της μη διάκρισης στην εργασία. 276 
 
Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα Η Ελβετία είχε ένα μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων αλλοδα-277 
πών45,46. Σαν συνέπεια αυτής της καμπύλης μάθησης στη διαχείριση του κύκλου ζωής αλλοδαπών 278 
εργαζομένων, τη φημισμένη ελβετική επιμέλεια, τις αυστηρές υποχρεώσεις μυστικότητας σε όλα τα 279 
επίπεδα της Δημοσίας διοίκησης, τη δημιουργία διαδικασιών και την αδιάκοπη τήρηση τους, τις συ-280 
νεχείς ενημερώσεις ενσωματώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ιστορικά από "ανθρώπινα κερδοσκο-281 
πικά κέντρα“ η ελβετική διοίκηση μπορεί να αντιμετωπίσει άκρως αποτελεσματικά άτομα και ομά-282 
δες.  283 
 
Οι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν αντέξει στη δοκιμασία της εσωτερικής κοινωνικής αποδοχής, 284 
των μερικής απασχόλησης δικαστώνI, και των ελβετικών μέσων ενημέρωσης. Σε μια σχεδόν προδια-285 
γεγραμμένη σύγκρουση προς το τέλος της, με αυστηρά οικονομικούς όρους, καθαρής χρησιμότητας 286 
του κάθε αλλοδαπού, όσο καλά συνδεδεμένος, σε οποιοδήποτε εισοδηματικό και ακαδημαϊκό επί-287 
πεδο να ανήκει, δεν έχει καμία πιθανότητα απέναντι σε ένα πλήρως προετοιμασμένο, θεσμοθετη-288 
μένο και συνεκτικό Κράτος47 σε όλες του τις εκφράσεις που ενεργεί συστημικά με στόχο την προστα-289 
σία της της Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΜΔΑΕ)  και του συνδεδεμένου ιστορικά 290 
μεγάλου μέρους του εθνικού προϋπολογισμού. Τα κράτη έχουν πάει σε πόλεμο για πολύ μικρότερες 291 

                                                           
IΟι δικαστές είναι μερικώς απασχολούμενοι και δεν είναι ανήκουστο, ότι ο ειρηνοδίκης που προεδρεύει μιας 
διαφοράς απασχόλησης εργάζεται με μερική απασχόληση για τον εμπλεκόμενο εργοδότη. 

http://www.elvetia.org/
http://www.coe.int/
http://www.elvetia.org/re/index.aspx
http://www.elvetia.org/re/index.aspx
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και λιγότερό μακροβιότερες εισοδηματικές ροές. Στις περισσότερες περιπτώσεις όσοι θίγονται "εν-292 
θαρρύνονται" να πιστεύουν ότι έκαναν μεγάλα λάθη, ότι είχαν κακή τύχη, ότι ο εργοδότης ήταν μη 293 
αντιπροσωπευτικός κλπ.  294 
 
Κάτω από εξαιρετικά μεγάλη πίεση και ανάμεσα σε πλήθος "δέντρων" οι περισσότερου χάνουν 295 
επαφή με το "θεσμικό δάσοςJ" 296 

 
Figure 3 ΜΌΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ. 1900-2013 ΣΕ 100,000 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 

 

 
Figure 4 ΜΟΝΙΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΝΕΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ. 

Όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις προκύψει ανοικτή σύγκρουση το ελβετικό κράτος μπορεί 297 
να χρησιμοποιήσει τα δισεκατομμύρια των εισφορών Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομέ-298 

                                                           
J Ο καθένας βλέπει τη δική του ιστορία και αυτή από τις γνωριμίες του και δεν βλέπουν τα στατιστικά στοιχεία 
που καλύπτουν πάνω από 100 χρόνια και πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα ανά πάσα στιγμή στην SPFWC. 

http://www.elvetia.org/
http://www.elvetia.org/infogr/default.htm
http://www.elvetia.org/infogr/default.htm
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νων (ΜΔΑΕ)  και να κινητοποιήσει όλα τα είδη πρόθυμων/εξαρτημένων/ισχυρών συμμάχων (προτι-299 
μώνται οι εφιάλτες της ίδιας εθνικότητας με τον κατά περίπτωση “ταραξία(ες)”), να διαχειρίζεται τα 300 
ΜΜΕ, τις χρονικές σταθερές, και να παίζει ελεύθερα στο δικό του καθεστώς περιορισμού. Η άλλη 301 
πλευρά, "Εσύ" μπορεί να διατηρεί ελάχιστους  “θαρραλέους” φίλους και απόλυτά ανέφικτη και ανε-302 
παρκή νομική προστασία και να επιβιώσει κάτω από συνεχή επίθεση από όλα τα διακριτά επίπεδα 303 
διοίκησης48, πιέσεις από αφελείς, ασχέτους, η πουλημένους, και πολλά άλλα μαζί με τυχών εξαρτώ-304 
μενα μέλη και να επιβιώσει μακροπρόθεσμα στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης χωρίς πρόσβαση σε 305 
εισόδημα. 306 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΣ [1] ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΕ 

 
Μετά την υπογραφή και επικύρωση των Διμερών Συμφωνιών [1] το 1999 και το 2002 ακόμη και 307 
Κράτη Μέλη της ΕΕ που έχουν απασχοληθεί με προσκεκλημένους αλλοδαπούς σε παρατεταμένες 308 
περιόδους και έχουν γνώση του κύκλου ζωής αλλοδαπών εργαζομένων και τη διαχείριση μετανα-309 
στευτικών ροών έχουν εκχωρήσει τον έλεγχο της ευημερίας των δικών τους υπηκόωνK μαζί με τα 310 
συναφή οικονομικά συμφέροντα στην Ελβετία στην ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 311 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 312 
 
Είναι γνωστό ότι για τον έλεγχο και των επτά (7) φακέλων που περιλαμβάνουν οι Διμερείς Συμφωνίες 313 
[1]49 με την Ελβετία και αντιπροσωπεύουν αξίες άνω των 350 δισ. Ευρώ/έτος σε αγαθά και υπηρεσίες 314 
η ΕΥΕΔ απασχολεί μόνο δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους.  315 
 
Αντί να ελέγχει ενεργά τις Διμερείς Συμφωνίες [1], όπως είχε αρχικά προβλεφθεί και εγγυηθεί εγγρά-316 
φως [22/12/1999 από τον τότε Επίτροπο κ. Chis Patten50] η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε αυθαί-317 
ρετες πληροφορίες από “ενδιαφερόμενα μέρη51” τα οποία αφού τα έχει καλέσει επανειλημμένα για 318 
μακροχρόνιες συνομιλίες σε επίπεδο Επίτροπου στο Βέλγιο δεν τους παρέχει καν Προστασία Μαρ-319 
τύρων Δημοσίου Συμφέροντος ενάντια σε μια πολύ ενημερωμένη, αποφασισμένη, και “εκδικητικήL” 320 
πλευρά. Η μόνη πλευρά με συμφέροντα, έσοδα, πόρους και στατιστικά στοιχεία είναι το ελβετικό 321 
κράτος. 322 
 
Ακόμη χειρότερα, οι Διμερείς Συμφωνίες [1] με την Ελβετία δεν προβλέπουν κανένα ανεξάρτητο δι-323 
καστήριο52 στο οποίο ένας θιγόμενος υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, "Εσύ", να μπορεί να προσφύ-324 
γει. Η ΕΕ είναι διαμεσολαβητής και δεν συμμετέχει στις Διμερείς Συμφωνίες. Τα Κράτη Μέλη έχουν 325 
πολύ σημαντικότερες προτεραιότητες53 να επιλύσουν (π.χ. ποσά πολλών δισεκατομμυρίων από φο-326 
ροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εμπορικές ανισορροπίες, 327 
κλπ.) από την τύχη και τα περιουσιακά στοιχεία μεμονωμένων υπηκόων τους, ή ομάδων. 328 
 
Πέραν αυτού, ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και Επίτροποι (όπως η κ. V. Reding 329 
2014) έχουν "βρεθεί" με ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία; χρειάζονται πρόσβαση 330 
(άδειες παραμονής κ.λπ.) σε αυτά και είναι αιχμάλωτοι στις δικές τους ανάγκες, σε σενάρια ιδιωτικής 331 
απειλής, και ευάλωτοι σε επιρροές και πειθώ. Όπως κάποιες παροιμιώδεις "Οικογένειες54” του Σικά-332 
γου το ελβετικό κράτος συλλέγει διαχρονικά πατρόνους όλων των ειδών.  333 
 
Έχοντας διδαχθεί από ιστορικές οικονομικές συγκυρίεςM και την επίμονη θεσμική αντίσταση σε με-334 
γάλης κλίμακας επαναπατρισμούς Ιταλών και υπηκόων άλλων γειτονικών κρατών το ελβετικό κράτος  335 

                                                           
K Βλέπε περίπου 300.000 Γερμανούς.  
L Υπάρχει διαρκής ανάγκη για την δημιουργία κατασταλτικών “παραδειγμάτων”. 
M Βλέπε Πετρελαϊκή κρίση (1973). 

http://www.elvetia.org/
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απλώνει προνοητικά την εισροή αλλοδαπών της  Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομένων 336 
(ΜΔΑΕ)  σε πάνω από 140 εθνικότητες. 337 
 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΣ [Ι] ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

 
Από  Ελβετική πλευρά το κράτος προστατεύει ένα ιστορικά σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού 338 
του. Οι δύο υπάλληλοι της ΕΥΕΔ της ΕΕ που δεν ασχολούνται καν αποκλειστικά με τον φάκελο της 339 
ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολύ καλά χρηματοδοτούμενο 340 
στρατό από ένστολους και πολίτικους υπαλλήλους. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι αξιωματούχοι που 341 
επιβλέπουν τις μεταναστευτικές ροές στη Μόνιμη Δεξαμενή Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΜΔΑΕ)  ε-342 
δρεύουν σε ένα κτίριο υψηλής ασφάλειας, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης55” κοντά στη 343 
Βέρνη και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του "Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυ-344 
νομίας56’57". 345 
 
Οι 200-400 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι συμπλη-346 
ρώνονται από υπαλλήλους και συναφείς οργα-347 
νισμούς στα 24 Καντόνια58, και σε κάθε πόλη59 348 
και κοινότητα που διαχειρίζεται την τεκμηρί-349 
ωση και την επεξεργασία στοιχείων της Μόνι-350 
μης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομένων 351 
(ΜΔΑΕ). Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προοδευ-352 
τικών αδειών παραμονής και εργασίας που ο 353 
αλλοδαπός  πρέπει κατά διαστήματα να ανανε-354 
ώνει.  355 
 
Κάποιος μπορεί να φανταστεί τον αριθμό στε-356 
λεχών της αστυνομίας αλλοδαπών και της υπηρεσίας Μετανάστευσης που απαιτούνται για να ανα-357 
λύεται σε εβδομαδιαία βάση, που ακριβώς βρίσκονται οι 1.820.000+ αλλοδαποί, όπως υπαγορεύει 358 
η ελβετική νομοθεσία με αναφορά στις τρέχουσες οικονομικές επιδόσεις, το ιστορικό απασχόλησης, 359 
κλπ. Για αυτό τον σκοπό υπάρχουν πολύ στενοί δεσμοί60 με διάφορα ομοσπονδιακά/καντονικά τμή-360 
ματα (το RAV κλπ.). 361 
 
Όλες οι σχετικές με την διαχείριση αλλοδαπών δομές παρουσιάζουν άφθονη χρηματοδότηση και πα-362 
ράγουν και χρησιμοποιούν εξαιρετικά λεπτομερείς στατιστικές61,62,63 για τον κύκλο ζωής, την απασχό-363 
ληση64, την πιστότητα, την καταναλωτική συμπεριφορά, κλπ. των ελεγχόμενων προσώπων, σε ανά-364 
λυση που κάποιος δεν θα περίμενε ούτε στην κεντρική εποπτεία του πληθυσμού των Πάντα για τις 365 
περίπου 2000 αρκούδες στην Κίνα. 366 
 
Για να αποφευχθεί η εμφάνιση απρόβλεπτων και ανεξέλεγκτων συμφερόντων (όπως το www.el-367 
vetia.org) μερικά καντόνια δημοσιεύουν κατάλληλες, σε εθνικό επίπεδο αποδέκτες, μεταναστευτικές 368 
εφημερίδες65; που συντάσσονται, παράγονται, και ελέγχονται από αξιωματούχους66 των υπηρεσιών 369 
της Αστυνομίας Αλλοδαπών και Ελέγχου της Μετανάστευσης. 370 
 
Η αδιάλειπτη εναλλαγή αλλοδαπών εργαζομένων με πάνω από 120.000 άτομα ετησίως είναι ο κύριος 371 
λόγος ύπαρξης για μια ποικιλία κερδοφόρων υπηρεσιών και βιομηχανιών. Μόνο για τις συνέπειες 372 
του στοιχείου της ελεύθερης κυκλοφορίας των Διμερών Συμφωνιών με την ΕΕ, έχουν ανατεθεί και 373 
πληρωθεί πολλές σημαντικές μελέτες, βιβλία, εκθέσεις, και δημοσιεύσεις67. 374 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ (ΠΟΡΩΝ). 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑN 
 
 

 Αλλοδαπό  
νοικοκυριό 

Επίδραση στους Ελβετούς μέσω του κρατικού συστήματος αναδιανο-
μής. 

   

1. Ακαδημαϊκά προσόντα/ 

Ανθρώπινο/άλλο κεφά-

λαιο. 

 

Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός προσόντων και όσο υψηλότερο είναι 
το ανθρώπινο κεφάλαιο του αλλοδαπού νοικοκυριού, τόσο υψηλότερο 
είναι το καθαρό ποσοστό μεταβίβασης στους Ελβετούς μέσω του Κρατι-
κού Συστήματος Αναδιανομής. 
 
 

2. Διάρκεια διαμονής στην 
Ελβετία. 

Δεν υπάρχει επιρροή μεταξύ της διάρκειας της διαμονής και του καθα-
ρού ποσοστού μεταφοράς. Για άλλους λογούς τα μεσαία διαστήματα πα-
ραμονής είναι Ιδανικά. 

 
3. Ηλικιακή ομάδα Η ηλικία του ξένου νοικοκυριού επηρεάζει αρνητικά την καθαρή μετα-

φορά στον ελβετικό πληθυσμό. Όσο μεγαλύτερη είναι ηλικία του αλλο-
δαπού νοικοκυριού, τόσο μικρότερο είναι το κέρδος για την Ελβετία, Ηλι-
κίες κάτω των 40 ετών είναι ιδανικές. 

 
4. Αριθμός παιδιών Το μέγεθος του αλλοδαπού νοικοκυριού επηρεάζει αρνητικά τις καθα-

ρές μεταβιβάσεις στον ελβετικό πληθυσμό. Υπάρχει αρνητική σχέση με-
ταξύ του αριθμού των παιδιών και του καθαρού ποσοστού μεταφοράς. 
Ιδανικά είναι αλλοδαπά νοικοκυριά χωρίς παιδιά. 

  
5. Δυναμικό 

εισοδήματος 

Το εισόδημα των αλλοδαπών νοικοκυριών και τα καθαρά ποσοστά με-
ταφοράς είναι αλληλένδετα . Όσο υψηλότερο είναι το καθαρό εισόδημα 
του αλλοδαπού νοικοκυριού τόσο μεγαλύτερο είναι το ελβετικό κέρδος 
μέσω του κρατικού συστήματος αναδιανομής. 

 
 

Για την διάρκεια της παραμονής αλλοδαπών στην Ελβετία η δημιουργία και η είσοδος σε προ υπάρ-375 
χουσες οικογένειες αποθαρρύνεται καθώς αυτό επηρεάζει σοβαρά το Καθαρό Ποσοστό Μεταβίβα-376 
σης στα ελβετικά κρατικά και κοινωνικά αγαθά. Με εξαίρεση εξαιρετικών περιστάσεων, σε ηλικία 377 
40/50 ετών, όπως σε φάρμες εντατικής κτηνοτροφίας προς το τέλος της οικονομικής τους χρησιμό-378 
τητας (ηλικία/υγεία /παραγωγικότητα/ικανότητα) οι μη γηγενείς σε ανταγωνισμό με πλήθος νεότε-379 
ρους/φθηνότερους/πρόθυμους αντικαταστάτες πέρα από τα σύνορα βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο 380 
το να διατηρήσουν ή να εξασφαλίσουν νέα απασχόληση και οριακά κάπου στα 55+ στη μεγάλη τους 381 
πλειοψηφία απολύονται. 382 
 
Μετά από μια περίοδο ανεργίας διάρκειας έως δύο χρόνια εκτός αν έχεις πάρει το "μήνυμα" και 383 
μπορείς και να φύγεις προτού βασιστείς σε Κοινωνική Βοήθεια/πρόνοια για το υπαρξιακό ελάχιστο 384 
αναγκάζεσαι να ρευστοποιήσεις και να ζήσης από οποιαδήποτε προϋπάρχοντα περιουσιακά στοι-385 
χεία καθώς και μετρητά αλλά και οποιεσδήποτε μη κρατικές συνταξιοδοτικές εισφορές που έχεις 386 
καταφέρει να αποταμιεύσεις. Οι νόμοι του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου δεν ίσχυαν ποτέ για 387 
τις ελβετικές διοικητικές υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε επίπεδο.  388 
 

                                                           
N Einwanderung und staatliche Umverteilung. eine ökonomische Wirkungsanalyse für die Schweiz" Verlag Rüeg-

ger Chur/Zürich. 1993. Rene Weber. 

http://www.elvetia.org/
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Για το ελβετικό κράτος το επίδομα ανεργίας πέρα από την σταθεροποίηση της ζήτησης της Εσωτερι-389 
κής Αγοράς68 λειτουργεί σαν "περίοδος ηρεμίας, παρατήρησης, και ελέγχου" του συγκεκριμένου 390 
προσώπου.  391 
 
Η κοινωνική βοήθεια είναι επιστρεπτέο δάνειο. Αν βασιστείς εκεί για ένα ή περισσότερα χρόνια δεν 392 
υπάρχει καμία δυνατότητα επαναφοράς. Αν διαμένουν στην Ελβετία οι αρχές θα μεταβιβάσουν το 393 
χρέος της Κοινωνικής Βοήθειας στους απογόνους του αποδέκτη ή και στους γονείς του - παγιδεύο-394 
ντας το σύνολο της οικογένειας σε παγίδα69,70,71 χρέους και φτώχειας. Αν οι τελευταίοι δεν είναι κά-395 
τοικοι Ελβετίας, είναι γνωστό ότι οι Ελβετοί προσπαθούν να εισπράξουν από υπερπόντιους ανιό-396 
ντες/κατιόντες συγγενείς σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν οικογενειακή πίεση στον εκπατρι-397 
σμένο ώστε να αναχωρήσει “εθελοντικά”.  398 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νόμιμοι αλλοδαποί σε ανεργία ενθαρρύνονται έντονα να δοκιμά-399 
σουν την τύχη τους σαν απροετοίμαστοι, καθυστερημένοι, καταναγκασμένοι επιχειρηματίες. Σε 400 
περίπτωση επιτυχίαςO η Ελβετία αποκτά μια νέα φορολογητέα επιχείρηση, αν αποτύχουν, εξαναγκά-401 
ζονται να υποστούν την πλήρη απώλεια των κεφαλαίων τους και να επιστρέψουν στο "Εστιακό Ση-402 
μείο της Ύπαρξης τους" (από κει που ήρθανε) με πολύ λίγα πράγματα εκτός από μειωμένες και ξε-403 
περασμένες δεξιότητες, προχωρημένα χρόνια, κατεστραμμένο ηθικό, σωματική, και ψυχική υγεία. 404 
 
Η εμπειρία δείχνει ότι ορισμένα άτομα με Ελβετίδα σύζυγο, παιδιά σχολικής ηλικίας, διατροφή και 405 
άλλες σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να επωφεληθούν από συμφωνίες “καλής θέ-406 
λησηςP“ σε επίπεδο πόλης, κοινότητας, ή καντονιού ανάμεσα στην διοικητική ενότητα και τοπικούς 407 
Ελβετούς ή υπερπόντιους εργοδότες.  408 
 
Στην Ελβετία το ποσοστό της κρατικής σύνταξης (ΧΧ72/42 χρόνια) στο 100% του είναι πάντα ανεπαρ-409 
κές για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης και προσαυξάνεται μέσω οικονομικής βοήθειας από το 410 
καντόνι, τον Δήμο, η την κοινότητα κατοικίας. Αυτό το επίδομα συγχρηματοδοτείται υπέρμετρα από 411 
τους Αλλοδαπούς της Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΜΔΑΕ). αλλά είναι προσβά-412 
σιμο μόνο σε όσους εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη συγκεκριμένη πόλη και κοινότητα στην 413 
Ελβετία κατά την σύνταξη τους. Μετά από μόλις έξι μήνες απουσίας, για οποιονδήποτε λόγο, η μό-414 
νιμη άδεια παραμονής - που απέκτησες μετά από μια δεκαετία σταθερού εργασιακού ιστορικού, 415 
άψογη συμπεριφορά, και πολλούς μισθολογικούς συμβιβασμούς - είναι άκυρη. Ακόμη και οι 416 
"SECONDOS", αλλοδαποί δεύτερης γενιάς, που γεννήθηκαν στην Ελβετία από μακροχρόνια εγκατε-417 
στημένους αλλοδαπούς που μπορεί να μην μιλούν λέξη της γλώσσας των γονιών τους αντιμετωπίζο-418 
νται στη συνέχεια σαν τουρίστες η μετανάστες χωρίς χαρτιά. 419 
 
Σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές σε κράτη μέλη της ΕΕ οι εισφορές των ταμείων υγείας κλπ. δεν 420 
είναι σωρευτικές ή μεταβιβάσιμες στα κράτη μέλη της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι αφού πληρώσεις 421 
αρκετές εκατοντάδες ευρώ ανά μήνα, και ανά μέλος οικογένειας επί δεκαετίες είσαι ανασφάλιστος, 422 
η και ανασφαλίσιμος.  423 

                                                           
O Λιγότερο από 6% όλων των νεοσύστατων επιχειρήσεων επιβιώνουν τα τρία χρόνια. 
P Πχ για προνομιακή μεταχείριση έναντι χαμηλότερων συντελεστών στις επιχειρήσεις σε αντάλλαγμα την απα-
σχόληση κατονομασμένων ατόμων. {Μέσο στην Ελβετία!} 
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Στο παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την πικρή 424 
συνειδητοποίηση ότι ανεξάρτητα από προηγού-425 
μενα επιτεύγματα χωρίς να έχεις επίγνωση σε έ-426 
χουν δει και μεταχειριστεί θεσμικά σαν “κέντρο 427 
κέρδους της Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Ερ-428 
γαζομένων (ΜΔΑΕ).”. Πολλά χρονιά μετά, αφού σε 429 
έχουν ξεζουμίσει κάτ. αναλογία με ψάρεμα καρχα-430 
ρία73 και σου έχουν απαξιώσει τα εκπαιδευτικά και 431 
αλλά προσόντα σου σε πετάνε έξω από την χώρα 432 
τους χωρίς τα απαραίτητα για να εξασφαλίσεις την 433 
επιβίωση η τη σύνταξη σε αναλογία με τις εισφορές 434 
σου στην Ελβετική οικονομία.  435 
 
Δεν υπάρχει χειρότερο από την διαπίστωση – κατά την συνταξιοδότηση - ότι έχεις καταληστευθεί 436 
από θεσμικές επιθέσεις και δεν υπάρχει ποια τίποτα που να μπορεί να κάνεις για να αλλάξεις την 437 
κατάσταση σου και της οικογένειας σου.  438 
 

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 
 
Ένας τρίτος εμπλεκόμενος στην Ελβετική Επιχείρηση θερίσματος Περιουσιακών Στοιχείων από τα ά-439 
τομα της Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΜΔΑΕ). είναι τα «Εστιακά Σημεία Ύπαρξης» 440 
των αλλοδαπών, οι χώρες προέλευσης τους.  441 
 
Χωρίς δική τους υπαιτιότητα, παράληψη η ενέργεια αυτά τα 442 
κράτη έχουν εξαπατηθεί και στις δύο ακραίες χρονικές περιό-443 
δους του κύκλου ζωής των επιλεγμένων υπηκόων τους. 444 
 
Έχουν χρηματοδοτήσει την ανατροφή και την Εκπαίδευση των 445 
υπηκόων τους της Μόνιμης Δεξαμενής Αλλοδαπών Εργαζομέ-446 
νων (ΜΔΑΕ). αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα και τους κινδύνους 447 
που συνδέονται με αυτές.  448 
 
Στερούνται τις υπηρεσίες και τις εισφορές των επιλεγμένων υ-449 
πηκόων τους σε ένα τρίτο κράτος το οποίο τους προσελκύει στην 450 
αιχμή τους με αναληθές προβολές και υποσχέσεις και αναγκάζονται να τους ξαναπάρουν πίσω, να 451 
τους αποκαταστήσουν, να τους ασφαλίσουν κλπ. χωρίς τη μεταφορά της συμβολής τους στο Ελβετικά 452 
κρατικά και κοινωνικά αγαθά.  453 
 
  454 

http://www.elvetia.org/
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ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΗ; ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ; 
 

1. Διέδωσε αυτές τις πληροφορίες όσο μπορείς. Η μόνη πλευρά με συμφέροντα, οικονομικούς 
πόρους, και εισοδήματα είναι το Ελβετικό κράτος. Κανένα MME ή ΜΚΟ δεν μπορεί να ελπί-
ζει να φτάσει τους περισσότερους από 1.200 νέους εισερχόμενους/αποχωρούντες κάθε μέρα 
και εμείς, και αυτοί, εξαρτόμαστε από την υποστήριξή σου. 
 

2. Αν επιθυμείς να συμμετάσχεις σε μια σχετική ΜΚΟ η να βοηθήσεις με χρόνο, ειδικές γνώσεις, 
σχετική πληροφόρηση, μεταφράσεις, και γνώσεις πληροφορικής (Internet),  

έλα σε επαφή :k.parlavantzas@outlook.com. 
 

3. Αν βρήκες αυτή την έκθεση χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων όσο αφορά την καριέρα και 
το χρόνο παραμονής στην Ελβετία, κλπ. Μπορείς να συνεισφέρεις ανώνυμα στην περαιτέρω 
εξέλιξη, βελτίωση, και διάδοση της μέσω:  
 

 
Bitcoin: [ 13GiXhigj39qPoc31GQ93VjpqVjJ7mVrfi ] 

 
Or with a contribution:  

 
c/o K. D. Parlavantzas  

IBAN: GR56 0140 3290 0210 1022 389 
BIC: CRBAGRAA 

 

 
 
 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΕΛΒΕΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ................................................................................ 2 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ................................................................................................ 8 

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ .......................................................................... 15 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

1 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S01/att_1.htm  
2 Βλέπε: www.efta.int  
3 Βλέπε: www.vox.com/2015/7/21/8974435/switzerland-work-life-balance  
4 Βλέπε: www.psychex.ch  
5 Βλέπε: www.psychex.ch  
6 NB. Ελβετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες δράσεις, όπως η Ενέργεια, η Βιομηχανία 
Χημικών/Φαρμακευτικών Προϊόντων κλπ., Έχουν "Συμφωνίες κυρίων να μην απορροφούν οι μεν τους υπαλ-
λήλους του δε". 
7 Βλέπε: www.helsana.ch/en/individuals  
8 Βλέπε: www.elvetia.org/root/pdfs/2015-03-15%20NR%20Borrer%20D.pdf  
9 Βλέπε: www.elvetia.org/coreper/index.aspx  
10 Βλέπε: www.immoscout24.ch/en/house/rent/city-zuerich?gclid=CPXmxqHTjsMCFcPMtAod9RQA6Q  
11 Βλέπε: www.save50plus.ch  
12 Βλέπε: www.sbs.com.au/topics/life/culture/article/2017/09/12/these-are-best-and-worst-countries-mak-
ing-friends Switzerland regularly bottoms the making friends list.  
13 Βλέπε: www.elvetia.org/petition/index.aspx  
14 Βλέπε: www.elvetia.org/estubbe/index.aspx  
15 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/PDF/2-07.pdf  
16 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S02/att_2.htm  
17 Βλέπε: www.beobachter.ch/administrativ-versorgte/zwangssterilisation-schweiz-verweigert-wiedergutma-
chung  
18 Βλέπε: www.thata.ch/widerspenstig.htm  
19 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=08yE17gwKrk  
20 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S02/att_2.htm  
21 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=7w8TLPh3v-Q&feature=share  
22 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S02/att_2.htm  
23 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=7w8TLPh3v-Q&feature=share  
24 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=08yE17gwKrk  
25 Βλέπε: www.bratschi-law.ch/en.html  
26 Βλέπε: www.elvetia.org/infogr/default.htm  
27 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=7w8TLPh3v-Q&feature=share  
28 Βλέπε: www.elvetia.org/root/docs/JURI.pdf  
29 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=7w8TLPh3v-Q&feature=share 
30 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=JtEkUmYecnk  
31 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=08yE17gwKrk  
32 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=35v05Zp4ork  
33 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S16/att_16.htm  
34 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/PDF/3-02.pdf  
35 Βλέπε: www.elvetia.org/energie/index.aspx  
36 Βλέπε: www.bk.admin.ch  
37 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/PDF/3-02.pdf  
38 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S15/att_15.htm 
39 Βλέπε: www.elvetia.org/echr120/SECTIONS/S15/att_15.htm  
40 Βλέπε: http://query.nytimes.com/search/sitesearch/%23/pauper+immigrant+Switzerland/  
41 Βλέπε: www.elvetia.org/echra/pdf/POST%20RECEIPT.pdf  
42 Βλέπε: www.elvetia.org/echra/index.aspx  
43 Βλέπε: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/SignaturesRatifications_en.pdf 
44 Βλέπε: www.coe.int and www.elvetia.org/coe/index.aspx  
45 Το 15% του συνολικού πληθυσμού το 1920 ήταν ξένοι – στην πλειοψηφία τους Ιταλοί 
46 Βλέπε: www.elvetia.org/infogr/default.htm 
47 Βλέπε: www.elvetia.org/re/index.aspx  
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48 Βλέπε: www.elvetia.org/re/index.aspx  
49 These are in effect and likely to remain so for another three years (Following the … 2014-02-09).  
50 Βλέπε: www.elvetia.org/ba/c/2013-11-11%20M.%20Barosso/1999-12-22%20COMMIS-
SIONER%20CHRIS%20PATTEN.pdf 
51 Βλέπε: www.elvetia.org/ba/c/2013-11-11%20M.%20Barosso/Ares(2013)3379440.pdf  
52 Βλέπε: www.elvetia.org/root/pdfs/Anhild.pdf  
53 Βλέπε:www.elvetia.org/mea/index.aspx  
54 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=6jpwqWPKAUc (judges and politicians in the hand …) 
55 Βλέπε: www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/die_oe/organisation.html 
56 Βλέπε: www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/organigramm-bfm-d.pdf  
57 Βλέπε: Up to recently under the Federal minister C. Blocher.  
58 Βλέπε: www.ma.zh.ch  
59 Βλέπε: www.recherswil.ch/xml_1/internet/de/application/d3/d129/d154/f161.cfm 
60 Βλέπε: Σύμπραξη με συνεργαζόμενες αρχές. Όταν εξετάζουμε ένα αίτημα παραμονής (Πρώτη αίτηση η επέ-
κταση) συνεργαζόμαστε στενά με πολυάριθμους συμπράττοντες οργανισμούς, κάνοντας διευκρινίσεις, απαι-
τώντας τεκμηρίωση ή/και αναθέτοντας σχετικές υπεργολαβίες. Ένα καλά λειτουργικό δίκτυο με αρίστη συνερ-
γασία είναι σημαντικά για εμάς. Οι συνεργαζόμενες αρχές περιλαμβάνουν ομοσπονδιακές αρχές, τα γραφεία 
μετανάστευσης των καντονιών, τις καντονικές και δημοτικές αστυνομικές αρχές, τις κοινωνικές και δικαστικές 
αρχές, το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, τα δημοτικά και πληθυσμιακά μητρώα, τις εισαγγελικές αρχές, 
τις μονάδες ειδικών μετανάστευση, τα γραφείο προώθησης της απασχόλησης (RAV) για νεολαία κλπ. 
 

• Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)  

• Bundesamt für Migration (BFM) 

• Bundesamt für Polizei - fedpol 

• Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft  

• Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM) 

• Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 

• Integrationsbüro EDA/EVD 

• Gemeindeamt des Kantons Zürich 

• Integrationsförderung des Kantons Zürich 

• Justizvollzug 

• Sozialamt des Kantons Zürich 

• SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft 

• SECO Internetplattform "Entsendung" 

• Staatsanwaltschaft,  

• Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden (VKM) 
61 Βλέπε: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/data/01.html  
62 Βλέπε: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/data/02.html  
63 Βλέπε: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/data/03.html  
64 Βλέπε: www.amstat.ch/v2/index.jsp  
65 Βλέπε: www.migrationszeitung.ch  
66 Βλέπε: www.migrationszeitung.ch/ueber-uns/  
 
67 Βλέπε amongst many other studies :  

1.   Ensar Can u. a.: Effekte der Personenfreizügigkeit auf die wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz 
(2013). 

2.  Roland Aeppli: Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft (2008). 
3.  Alpaslan Akay u. a.: The Impact of Immigration on the Well-Being of Natives (2012). 
4.  Christoph Basten u. a.: Do immigrants take or create residents' jobs? (2011). 
5.  Ekrame Boubtane: Immigration, Growth and Unemployment (2012). 
6.  Bundesverwaltung: Jährliche Berichte zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Ar-

beitsmarkt. 
7.  Dominique Cueni und George Sheldon: Arbeitsmarktintegration von EU/EFTA-Bürgerinnen und -

Bürgern in der Schweiz (2011). 
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http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/data/03.html
http://www.amstat.ch/v2/index.jsp
http://www.migrationszeitung.ch/
http://www.migrationszeitung.ch/ueber-uns/


ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 
 

 

 

19 από 19 | Σ ε λ ί δ ε ς  Δημοσιευμένο με όλα τα συνημμένα στο: www.elvetia.org 
 

Τελευταία έκδοση: 4/1/2018 11:30:15 πμ  

                                                                                                                                                                                     
8.  Sara de la Rica u. a.: Immigration in Europe (2013). 
9.  Sandro Favre u. a.: Verdrängungseffekte des Freizügigkeitsabkommens Schweiz-EU auf dem 
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68 Βλέπε: https://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply  
69 Βλέπε: www.20min.ch/schweiz/news/story/22259220  
70 Βλέπε: www.save50plus.ch 
71 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=QLsgm9RKS3c  
72 Years of legal residence in CH.  
73 Βλέπε: www.youtube.com/watch?v=C0p_LdfgmxQ  
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