
Χορήγηση άδειας διαμονής για άυλες επενδύσεις στην Ελλάδα 

 Δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής πενταετούς διάρκειας 
(ανανεώσιμης) σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε τίτλους 
(μετοχές, ομολογίες, μερίδια ΟΕΕ και μερίδια ΟΣΕΚΑ) ή τραπεζική 
κατάθεση στην Ελλάδα  

 Επενδυτής μπορεί να είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Ως κατώτατο 
ύψος ποσού επένδυσης όταν ο επενδυτής είναι φυσικό πρόσωπο 
ορίζονται οι 400.000 ευρώ.  

 Προβλέπεται δυνατότητα έκδοσης ειδικής εθνικής θεώρησης εισόδου 
με την ένδειξη «Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» 

 Διενεργείται έλεγχος και πιστοποίηση της διακράτησης της επένδυσης 
καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής 

 

Ι. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδύσεις σε τίτλους ή 

τραπεζική κατάθεση  

Το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014 («Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης κλπ 

διατάξεις») προβλέπει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για την χορήγηση και ανανέωση 

άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα σε πολίτες τρίτων χωρών.  

Με τον πρόσφατο Ν. 4605/2019 και ειδικότερα δυνάμει της παρ. 1γ του άρθρου 42 του νόμου 

αυτού, προστέθηκε η δυνατότητα εισόδου και χορήγησης άδειας διαμονής -υπό προϋποθέσεις- 

και για άυλες επενδύσεις.  

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων άυλων επενδύσεων που εισάγονται είναι οι παρακάτω:  

1) Αγορά µετοχών σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή οµολόγων κατά την έκδοση 

οµολογιακού δανείου, επιχειρήσεων µε έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγµένες  

στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. 

 

2) Εισφορά κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ του 

ν.2778/1999), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση µετοχών, 

κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής. 

3) Απόκτηση µεριδίων ή µετοχών σε ηµεδαπούς Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων 

(Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ του ν.2992/2002 και Εταιρίες 

Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΕΚΕΣ του ν.2367/1995) που επενδύουν 

αποκλειστικά σε επιχειρήσεις µε έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.  

4) Αγορά οµολόγων τα οποία εκδίδονται από το Ελληνικό Δηµόσιο. 

5) Προθεσµιακή κατάθεση σε ηµεδαπό Τραπεζικό Ίδρυµα. 

6) Αγορά µετοχών, εταιρικών οµολόγων ή και οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου που 

εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται στην ελληνική χρηµατιστηριακή 

αγορά (ρυθμιζόμενες αγορές και πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης που λειτουργούν 

στην Ελλάδα). 



7) Αγορά µεριδίων σε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα 

και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίες (µετοχές και εταιρικά οµόλογα ή και οµόλογα του 

Ελληνικού Δηµοσίου) που εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται στην ελληνική 

χρηµατιστηριακή αγορά. 

8) Αγορά µεριδίων ή µετοχών σε Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων ο οποίος έχει συσταθεί 

στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη 

περιουσία στην Ελλάδα. 

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζονται κατάλογοι 

στους οποίους περιλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, οι ΑΕΕΑΠ, οι Οργανισμοί 

Εναλλακτικών Επενδύσεων, τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών 

Επενδύσεων της παραπάνω κατηγορίας 8, που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις του 

Νόμου για την διενέργεια των επενδύσεων. Οι ανωτέρω κατάλογοι πρόκειται να αναρτηθούν 

σε ιστοσελίδα.  

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του 

άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (ΑΕΠΕΥ), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με 

τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της 

«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». 

Σημειώνεται ότι ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην 

Ελλάδα μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της 

επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην 

εκταμιεύει οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση των κινητών αξιών, παρά μόνο για την 

επανεπένδυσή του στις παραπάνω κινητές αξίες, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω 

λογαριασμού να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης. 

ΙΙ. Ποιος μπορεί να επενδύσει  

Παρέχεται η δυνατότητα ο επενδυτής να είναι: 

- είτε φυσικό πρόσωπο,  

- είτε ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο το οποίο ανήκει εξολοκλήρου στον πολίτη τρίτης χώρας στον 

οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής,  

- είτε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο οπότε χορηγείται άδεια διαµονής σε έως τρία άτοµα, 

µετόχους ή στελέχη αυτού, αναλόγως του ύψους της επένδυσης (αναλυτικά Παράρτημα ΙΙ).  

ΙΙΙ. Ύψος επενδυτικού κεφαλαίου  

Ανεξάρτητα από το ποια επενδυτική επιλογή από τις παραπάνω θα προτιμηθεί, η αξία κτήσης 

των τίτλων για την χορήγηση της άδειας διαμονής ή, στην περίπτωση της κατηγορίας 5, το 

ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης, ορίζεται εκ του νόμου στα 400.000 ευρώ κατά 

κατώτατο όριο. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία 6 (Αγορά µετοχών, εταιρικών οµολόγων ή και 

οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου που εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται 



στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά) όπου απαιτείται επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 800.000 

ευρώ.  

Όταν επενδυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, το κατώτατο ποσό της επένδυσης 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο των κατώτατων ορίων της παραπάνω 

παραγράφου. Συνεπώς, το κατώτατο ποσό επένδυσης για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

διαμορφώνεται στις 800.000 ευρώ για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων πλην της 

κατηγορίας 6 όπου διαμορφώνεται στο 1.600.000 ευρώ.  

ΙV. Η διαδικασία χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για επένδυση σε τίτλους ή 

τραπεζική κατάθεση 

Η χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για την πραγματοποίηση των παραπάνω επενδύσεων 

προϋποθέτει να έχει υποβληθεί προηγουμένως στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του 

τόπου διαμονής του επενδυτή αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από:  

o Δήλωση του αιτούντος με τα στοιχεία του. 

o Σύντομο βιογραφικό σημείωμα αυτού.   

o Τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για την χορήγηση 

εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (γνωστή και ως VISA Τύπου D).  

o Τα ειδικά δικαιολογητικά για κάθε μια από τις παραπάνω επενδύσεις που 

πιστοποιούν την πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης και τα οποία 

παρατίθενται στο Παραρτήμα Ι που ακολουθεί το τέλος του παρόντος ενημερωτικού 

κειμένου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή και εφόσον έχουν 

εκδοθεί στην αλλοδαπή πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σημειώνεται ότι τα ειδικά δικαιολογητικά πρέπει 

να είναι πρόσφατα και πάντως όχι προγενεστέρα του ενός μηνός κατά το χρόνο 

υποβολής τους και των τριών μηνών κατά το χρόνο έκδοσης βάσει αυτών της σχετικής 

πιστοποίησης. Σε περίπτωση που μέχρι την εξέταση του αιτήματος παρέλθει το χρονικό 

αυτό όριο, απαιτείται η εκ νέου υποβολή πρόσφατων δικαιολογητικών στην αρμόδια 

για την έκδοση του πιστοποιητικού Υπηρεσία. 

Ο επενδυτής δύναται να υποβάλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της επένδυσης και πάντως το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από 

την έναρξη πραγματοποίησης αυτής.  

Μετά την υποβολή της αίτησης, η προξενική αρχή, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή της 

αίτησης με τα δικαιολογητικά, διαβιβάζει αυτή με συνημμένα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση 

Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την πιστοποίηση της 

πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα στοιχεία 

που έχουν υποβληθεί και μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, εκδίδει τη σχετική 

πιστοποίηση, την οποία διαβιβάζει προς την προξενική αρχή με κοινοποίηση στη Διεύθυνση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου, εφόσον 

πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου «Α5. 

Επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση».  

V. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική 

κατάθεση 



Στον πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει την παραπάνω εθνική θεώρηση και εφόσον αυτός 

προσκομίσει πρόσφατη (δηλαδή όχι προγενέστερη του διμήνου) πιστοποίηση για την 

διακράτηση της επένδυσης από την Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου 

Ανάπτυξης (που είναι η αρμόδια υπηρεσία για την διακράτηση της επένδυσης) καθώς και τα 

λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 

Πολιτικής άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για ίσο χρονικό 

διάστημα κάθε φορά. 

Αρμόδια για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής είναι η Διεύθυνση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής.   

Στην άδεια διαμονής που θα χορηγηθεί, αναγράφεται πάνω ο τίτλος «Άδεια διαμονής για 

επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η συγκεκριμένη 

κατηγορία επένδυσης που έχει επιλεχθεί. Δεν καθιερώνεται με αυτήν δικαίωμα πρόσβασης 

σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.  

Κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή, χορηγείται στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής για 

οικογενειακή επανένωση η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ίδιου. Ως μέλη 

οικογένειας λογίζονται: α) ο έτερος σύζυγος ή σύντροφος με τον οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο 

συμβίωσης, β) τα άγαμα τέκνα κάτω των 21 ετών, γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/ 

συντρόφων.  

VI. Έλεγχος πραγματοποίησης και διακράτησης της επένδυσης 

Οι πολίτες που έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα για «επένδυση σε τίτλους ή κατάθεση» 

οφείλουν: 

α) Να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων 

Εξωτερικού), τυχόν μεταβολές στη διακράτηση της επένδυσης για την οποία έχει 

χορηγηθεί η άδεια διαμονής στην Ελλάδα, εντός δύο μηνών από το χρόνο που έγινε η 

μεταβολή, με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση 

που ο επενδυτής είναι νομικό πρόσωπο να γνωστοποιούν στην ίδια Υπηρεσία και εντός της 

ίδιας προθεσμίας τυχόν μεταβολή στην ιδιότητα που έχει σε αυτό (μέτοχος ή στέλεχος) το 

άτομο που έχει λάβει την άδεια διαμονής στην Ελλάδα. 

β) να υποβάλουν κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) ετήσια αναφορά για το προηγούμενο 

έτος και τα ειδικά δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο IV και παρατίθενται στο 

Παράρτημα Ι με περίοδο αναφοράς το έτος αυτό κατ’ αναλογία.  

Η μη γνωστοποίηση των παραπάνω αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας διαμονής.  

Περισσότερες πληροφορίες:  

Κέλλυ Χατζηγάκη  

Δικηγόρος  

ATHENS BUSINESS LAWYERS (Βασ. Σοφίας 82 Αθήνα, 11 528)  

+30 2107242671, khatzigaki@ablaw.gr  

  

mailto:khatzigaki@ablaw.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Βάσει της υπ’ αριθ. 46440/19 ΚΥΑ 

Κατηγορία 1: Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ, 

τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα 

(εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών 

επενδύσεων ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται 

για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς 

διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα: 

Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα 

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την εταιρεία στην οποία επένδυσε και τα στοιχεία της διενεργηθείσας 

αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου στην οποία ο επενδυτής 

συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών ή ομολόγων που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς 

και τη διακράτηση των συγκεκριμένων τίτλων (μετοχών ή ομολόγων) μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της βεβαίωσης. 

Κατηγορία 2.: Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ 

τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του 

άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά 

στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, 

εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο της περ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 

4251/2014, όπως ισχύει: 

i. Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά: Βεβαίωση 

της εταιρείας (ΑΕΕΑΠ) με τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου 

στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε (νοούμενης ως αύξησης και της καταβολής του ιδρυτικού 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία κτήσης 

αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους από την απόκτηση αυτών μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της βεβαίωσης. 

ii. Μετά την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά ισχύουν, όσα ορίζονται για την ανωτέρω 

Κατηγορία 1. 

Κατηγορία 3.: Εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ 

τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 

5 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) για 

απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων 

(ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον περιλαμβάνονται στον κατάλογο της περ. 4 της 

παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει: 

I. Απόκτηση μετοχών σε ΕΚΕΣ: 

I.i) Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά, βεβαίωση της 

ΕΚΕΣ με τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του κεφαλαίου της στην οποία ο επενδυτής 



συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη 

διακράτησή τους από το χρόνο απόκτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. 

II.ii) Μετά την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά ισχύουν όσα ορίζονται στην Κατηγορία 

1 ανωτέρω. 

II Απόκτηση μεριδίων σε ΑΚΕΣ: 

II.i) Βεβαίωση του διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τον αριθμό των 

μεριδίων και το κεφάλαιο που εισέφερε ο επενδυτής στον ΟΕΕ για την απόκτηση αυτών, το χρόνο 

κτήσης, τη διακράτηση από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, 

καθώς και τη συνολική δέσμευση του επενδυτή. 

II.ii) Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί το θεματοφύλακα του Οργανισμού 

Εναλλακτικών Επενδύσεων με τα στοιχεία του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του 

επενδυτή (σε περίπτωση που απαιτείται) και επικυρωμένη κίνηση του λογαριασμού αυτού από 

τη δημιουργία του και μέχρι τουλάχιστον την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης.  

Κατηγορία 4.: Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τετρακοσίων 

χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο 

αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην 

Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και το θεματοφύλακά τους: 

Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για την αγορά ομολόγων με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά 

το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, τον αριθμό, την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη 

διακράτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.  

Κατηγορία 5: Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ 

τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια 

εντολή ανανέωσης: 

i. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τα στοιχεία της προθεσμιακής κατάθεσης, το αρχικό 

ύψος και τη διάρκειά της, καθώς και την ύπαρξη πάγιας εντολής ανανέωσης. 

ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος με την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. 

Κατηγορία 6: Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε 

ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν 

στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ: 

i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή στην οποία βεβαιώνεται η δημιουργία προσωπικής μερίδας του 

επενδυτή στο σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και 

κωδικού πελάτη για πραγματοποίηση επένδυσης της υποπερίπτωσης στ’ της περίπτωσης 1 της 

παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, καθώς και ότι οι πραγματοποιηθείσες 

συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος 

αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους στην υποπερίπτωση αυτή τίτλους. Στη 

βεβαίωση θα παρατίθενται επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται 

για τις συναλλαγές, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την 



περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο 

υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς. 

ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής 

χρήσης και την κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης 

διαμεσολαβητή (περίοδος αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την 

ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για 

την περίοδο αναφοράς. 

Κατηγορία 7: Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον τετρακοσίων 

χιλιάδων (400.000) ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει 

συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως 

σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο της περ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 

όπως ισχύει. 

i. Βεβαίωση από το διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή 

του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτόν, τον αριθμό των μετοχών ή μεριδίων, την αξία και ημερομηνία 

κτήσης αυτών και τη διακράτηση από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

βεβαίωσης. 

ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων 

τηρεί τον μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό, για τη μεταφορά σε αυτόν του ποσού 

της παραπάνω συμμετοχής του επενδυτή και σε περίπτωση ξένου νομίσματος το αντίστοιχο 

ποσό μετατροπής του σε ευρώ με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός, το οποίο θεωρείται ως η 

αξία κτήσης. 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΤΑΝ Η 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον 

ίσου με αυτό που ορίζεται από το νόμο ως κατώτατο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή 

στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών του 

μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου 

των εταιρικών μεριδίων. 

 για επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος 

και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι τριών (3) πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι 

μέτοχοι ή στελέχη αυτού.  

(Υπενθυμίζεται ότι το κατώτατο όριο επένδυσης στην περίπτωση που επενδυτής είναι 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο διαμορφώνεται στο διπλάσιο του κατώτατου ορίου που 

ισχύει κανονικά (ήτοι 1.600.000 ευρώ για την επένδυση της κατηγορίας 6 του 

Παραρτήματος 1 και 800.000 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες)  

Ο ανώτατος αριθμός αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του ύψους 

της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό πρόσωπο, ορίζεται κατά κατηγορία 

επένδυσης, ως ακολούθως: 

Κατηγορία 6: Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε 

ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν 

στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 1.600.000 ευρώ: 

- επένδυση 1.600.000 ευρώ: 1 άδεια διαμονής  

- επένδυση 3.200.000 ευρώ: 2 άδειες διαμονής  

- επένδυση 4.800.000 ευρώ: 3 άδειες διαμονής  

Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες:  

- επένδυση 800.000 ευρώ: 1 άδεια διαμονής  

- επένδυση 1.600.000 ευρώ: 2 άδειες διαμονής  

- επένδυση 2.400.000 ευρώ: 3 άδειες διαμονής  

 


