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Ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και το Υπουργείο Εσωτερικών, σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

«Άδειες Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα»
την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 12 μ.μ., στην Aίθουσα Συνεδριάσεων ΕΡΜΗΣ του 
ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί απολογισμός σχετικά με τις άδειες διαμονής που 
χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, 
η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ. Επίσης, θα παρουσιαστεί συγκριτική μελέτη του 
ελληνικού προγράμματος με αντίστοιχα χωρών της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί 
ενημέρωση αναφορικά με πρόσφατες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.  

Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και θα απαντηθούν ερωτήσεις εφ’ 
όλης της ύλης.

Πρόγραμμα
•  Χαιρετισμός – Ομιλία | κ. Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

• Ομιλία – Ενημέρωση & Επόμενα Βήματα | κ. Άγγελος Συρίγος, Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και 

Κοινωνικής Συνοχής, Υπουργείο Εσωτερικών

• Ομιλία – Παρουσίαση Συγκριτικής Μελέτης & Απολογισμός | κ. Στέφανος Ησαΐας, ∆ιευθύνων Σύμβουλος 

Enterprise Greece

• Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει  περίπου δύο ώρες.

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση διαβιβάζεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Η επίδειξη της αστυνομικής σας 

ταυτότητας είναι απαραίτητη για την παραλαβή δεκτών διερμηνείας. 

Π.Α. έως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
residence-permits@enterprisegreece.gov.gr  

Enterprise Greece, in cooperation with the Ministry for Development and Competitiveness and the 
Ministry of Interior, has the honour to invite you to a briefing session on: 

“Residence permits to third-country citizens for real estate ownership in 
Greece” 
The session will be held on Wednesday 22 October 2014, at 12 p.m., at  Athens Chamber of 
Commerce and Industry, ''Ermis'' Conference Room, 7 Akadimias Str., Athens, Greece.

The session includes a progress report of residence permits for third-country citizens who buy proper-
ty in Greece, the value of which exceeds 250,000 Euros; a comparative study of the Greek programme 
with similar provisions in countries in the region; and an update on recent amendments of the relevant 
legislation. 

An open discussion and a Question and Answer session will follow.

Agenda
•  Opening Remarks & Speech | Mr. Notis Mitarachi, Vice-Minister for Development and Competitiveness

• Speech – Brie�ng & Next Steps | Mr. Angelos Syrigos, Secretary General of Population and Social Cohesion, 

Ministry of Interior

• Speech - Presentation of Comparative Study & Progress Report | Mr. Stephanos Issaias, CEO, Enterprise 

Greece

• Questions & Answers

The session is expected to last about two hours. 

This invitation is sent only in electronic format. The presentation of your ID is required for interpretation 

headphones.

RSVP by Monday 20 October 2014 at residence-permits@enterprisegreece.gov.gr  

Περισσότερες πληροφορίες: κα. Ειρήνη Σκοτιδάκη, Τηλ.: 210 3355747

More information: Ms. Eirini Skotidaki, Tel.: +30 210 3355747

Πρόσκληση / Invitation
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