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دليل مخترص لتصاريح
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ىف إطار الرغبة ىف موقف يتميز مبزيد من الود تجاه مواطنني من دول ثالثة يرغبون ىف إمتالك عقار باليونان  ،قررت الحكومة
إج راءات منح تصاريح اإلقامة باليونان  ،التى تتجدد كل خمس (  ) 5سنوات  ،ملالك العقارات التى تتجاوز قيمتها  250000يورو.
نعرض ىف هذا الدليل بطريقة ميرسة الطريقة والرشوط واإلج راءات واملستندات املطلوبة للحصول عىل ترصيح اإلقامة  .ىف ذات
الوقت  ،يتضمن هذا الدليل إجابات عىل أسئلة تتعلق بنموذج تصاريح اإلقامة الجديد ملالك العقارات .
ىف حالة الرغبة ىف الحصول عىل مزيد من املعلومات أو اإلستفسارات  ،بإمكانكم اإلتصال باألمانة العامة لسياسة الهجرة  ،بوزارة
الهجرة واللجوء
( رقم الهاتف  0030 2131361029 030/ 031 :رقم الفاكس  ، 0030 2131361239 :الربيد اإللكرتوىن :
 )GRinvestors@immigration.gov.grوبإمكانكم زيارة موقعنا اإللكرتوىن )www.immigration.gov.gr/idioktites-akiniton

تنبيه  :تم إتخاذ جميع التدابري من أجل توفري أكرث دقة ممكنة للمعلومات الواردة ىف هذا النص  .ال تتحمل رشكة Enterprise Greeceبأى حال من األحوال أية مسئولية عن
معلومة غري واضحة أو خاطئة أو جزئية قد تكون واردة ىف هذا النص  .لدقة تفسري القانون  ،ينبغى عىل الق راء الرجوع إىل نصوص اإلطار القانوىن ذو العالقة  ،مادة  ، 20حالة ب
من القانون رقم  4251لسنة  ( 2014عدد الجريدة الرسمية  80أ ) مادة  8فقرة  26-30ومادة  ، 14فقرة  1من القانون رقم  4332لسنة  ( 2015عدد الجريدة الرسمية رقم  76أ ) ،
مادة  ، 38فقرة  8من القانون رقم  4546لسنة  ( 2018عدد الجريدة الرسمية  101أ )  ،مادة  ، 31فقرة  6من القانون رقم  4540لسنة  ( 2018عدد الجريدة الرسمية  91أ )  ،مادة 3
 ،فقرة  2و 3من القانون رقم  4587لسنة  ( 2018عدد الجريدة الرسمية  218أ ) والق رار الوزارى املشرتك رقم  31399بتاريخ  ( 1-10-2018عدد الجريدة الرسمية  4366ب) .
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القسم األول
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تصاريح اإلقامة باليونان عموم اً .
ترصيح اإلقامة ( مستند اإلقامة النهاىئ ) عبارة عن كافة أنواع املستندات التى تصدرها السلطات اليونانية والتى
يُ رصح مبقتضاها إىل مواطن من دولة ثالثة ،غري عضو باإلتحاد األوروىب  ،أن يقيم بطريقة قانونية ىف األراىض
اليونانية  ،وفق اً للوائح املنصوص عليها من اإلتحاد األوروىب ( الئحة  ، 1030 /02السارية )  .توجد عدة فئات
لتصاريح اإلقامة  ،باإلضافة إىل عدة أنواع ىف كل فئة  .وفق اً لنوع ترصيح اإلقامة مينح حامل اإلقامة الحق ىف
الدخول إىل سوق العمل  .ت ُقدم طلبات الحصول وتجديد تصاريح اإلقامة إىل اإلدارة املختصة باألجانب والهجرة
بالسلطة غري املركزية ذات العالقة مبحل إقامة مقدم الطلب  ،بإستثناء بعض فئات اإلقامة حيث ت ٌقدم الطلبات
إلىإدارة سياسة الهجرة يف وزارة الهجرة واللجوء.

تصاريح اإلقامة ملالك العقارات ومن هو املقصود بها
يعد ترصيح إقامة مالك العقارات نوع اً جديدا ً من تصاريح اإلقامة ويتعلق مبواطنى دولة ثالثة  ،غري عضو
باإلتحاد األوروىب  ،دخلوا بطريقة رشعية إىل البلد بأى نوع من تاش ريات الدخول (  Cأو  ) Dويقيمون بصورة
قانونية ىف اليونان  ،حتى ىف حالة ما إذا كانوا يحملون ترصيح إقامة ال يسمح بتغيري الغرض .
املستفيدون من حق الدخول والحصول عىل ترصيح إقامة دائم  ،الذى يتجدد كل خمس (  ) 5سنوات  ،هم :
•املواطنون من دول ثالثة  ،لديهم كأشخاص طبيعيني أو معنويني  ،مقرهم باليونان أو دولة أخرى – عضو
باإلتحاد األوروىب  ،ملكية كاملة ألسهم أو حصص الرشكات  ،بحيازة كاملة  ،ثروة عقارية باليونان  ،تبلغ عىل
األقل مبلغ مائتان وخمسون ألف يورو (  250000يورو ) .
•املواطنون من دول ثالثة  ،الذين أبرموا عقد إيجار ملدة عرش سنوات عىل األقل لوحدات فندقية أو مساكن
سياحية مفروشة ىف منتجعات سياحية متكاملة وفقا للامدة الثامنة فقرة  2من القانون رقم  4002لسنة
 ( 2011عدد الجريدة الرسمية  ) A’ 180طاملا تجاوزت قيمة اإليجار مبلغ  250000يورو .
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• املوطنون من دول ثالثة  ،سواء كانون مقيمني قانوني اً  ،مبقتىض ترصيح إقامة ىف اليونان  ،أو يرغبون ىف الدخول
واإلقامة باليونان  ،الذين لديهم امللكية والحيازة الكاملة لرثوة عقارية ىف اليونان  ،التى قاموا ب رشائها قبل بدء
رسيان القانون رقم  4146لسنة  ، 2013طاملا كان املبلغ الذى قاموا بسداده أثناء ال رشاء يصل إىل مائتني وخمسني
ألف يورو أو طاملا تصل القيمة املوضوعية الحالية لرثوتهم العقارية اليوم إىل مائتني وحمسني ألف يورو
( 250000يورو).
• املواطنون من دول ثالثة  ،الذين يشرتون قطعة أرض زراعية أو قطعة أرض ويقومون بإنشاء مباىن عليها  ،طاملا
كان مجموع قيمة عقد ال رشاء وعقد املقاولة إلنشاء املباىن يصل عىل األقل إىل مبلغ مائتان وخمسون ألف يورو
( 250000يورو).
•املواطنون من دول ثالثة  ،الذين أبرموا عقد إيجار باملشاركة الزمنية  ،وفق اً ملا نص عليه القانون رقم 1652
لسنة  . 1986عقد اإليجار باملشاركة الزمنية  ،وفقا للامدة األوىل من قانون  1652لسنة  ، 1986يُ عد توىل اإللتزام
من جانب املؤجر أن يعطى الحق إىل املستأجر  ،سنوي اً  ،خالل فرتة رسيان العقد  ،إلستخدام الوحدة السياحية
وأن يقدم له خدمات ذات عالقة وفق اً للمدة املنصوص عليها ىف العقد وان يقوم املستأجر بسداد مبلغ اإليجار
املتفق عليه  .املقصود بالوحدات السياحية  ،لتطبيق القانون  ،هى الوحدات الفندقية عموم اً واملنشأت
السياحية عموم اً التى تعمل بترصيح من هيئة السياحة اليونانية ( )E.O.Tوترسى عليها لوائح القانون بق رار
من أمني عام هيئة السياحة اليونانية  . E.O.Tيتم إحتساب التأجري باملشاركة الزمنية عن الفرتة من واحد
( )1حتى ستني ( )60عام .
•املواطنون من دول ثالثة  ،الذين حصلوا عىل امللكية والحيازة الكاملة  ،مبوجب وصية م رياث أو تنازل من
الوالدين  ،لرثوة عقارية تبلغ قيمتها املوضوعية مائتان وخمسون ألف يورو ( 250000يورو)
وبلغوا سن الرشد .
•أعضاء عائالت مواطنى الدول الثالثة املذكورين أعاله .

 .1وفق اً للقانون  ،املقصود بأعضاء عائلة موطن الدولة الثالثة  ،هم :
 -1الزوج  /الزوجة
 -2الزوج األخر أو الرفيق األخر الذى أبرم معه املواطن أو مواطنة الدولة الثالثة إتفاق تعايش ىف اليونان .
 -3األبناء الغري متزوجني املشرتكني للزوجني أو الرفيقني  ،أقل من  21سنة .
 -4األبناء غري املتزوجني للقائم باإلعالة الزوج أو الرفيق األخر  ،طاملا كانت الوالية قد أسندت قانون اً إىل القائم أو القامئة باإلعالة بالنسبة
ألبنائه أو بالنسبة ألبناء الزوج أو الرفيق األخر  ،وهم أقل من  21سنة .
 -5أقارب األصل املبارشين للزوجني أو الرفيقني .
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رشوط الحصول عىل ترصيح إقامة ملالك العقارات باليونان
من أجل الحصول عىل “ ترصيح إقامة دائم ملستثمر “  ،الذى يخضع للتجديد كل خمس ( )5سنوات  ،يجب
إستيفاء الرشوط التالية :
 )1يجب أن تكون ملكية العقارات وحيازتها بالكامل ملالكها .
 )2عند امللكية املشرتكة عىل عقار تبلغ قيمته  250000يورو عىل األقل  ،يتم منح حق اإلقامة  ،طاملا كان املالك
املشرتكني هم أزواج أو رفاق قد أبرموا إتفاق للتعايش املشرتك  .خالف ذلك يتم منح حق اإلقامة طاملا كان املبلغ
الذى إستثمره كل مالك رشيك يبلغ  250000يورو .
 )3إذا حصل مالك العقار عليه  ،بواسطة شخصية معنوية  ،يجب أن تكون جميع األسهم إو حصص ال رشاكة
مملوكة له بالكامل .
ُ )4ي نح حق اإلقامة ىف حالة ما إذا كان مواطن دولة ثالثة  ،مالك اً  ،بصفته شخص اً طبيعي اً أو معنوي اً  ،ألكرث من
عقار واحد  ،تبلغ قيمتها  250000يورو عىل األقل .
 )5ىف حالة ما إذا كان الشخص املعنى يرغب ىف الدخول إىل البلد بتأشرية دخول  ،فيزا من فئة  ، Dفإن النية
ل رشاء العقار يجب أن يتم إثباتها مبستندات تثبت القدرة املالية ( مث الً شهادة من مرصف معتمد فئة  Aأو
مؤسسة متويلية رسمية أو مؤسسة معتمدة أخرى لحفظ األوراق املالية ) يثبت مبوجبها وجود حسابات مرصفية
أو قيم منقولة أخرى  ،خاصة سندات أو اسهم  ،لتغطية رأس مال اإلستثامر  ،ملبلغ  250000يورو عىل األقل ونية
الطالب ل رشاء العقار ( عقد تكليف إىل مكتب محاماة أو وسيط عقارات ) .
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 )6للمواطنني من الدول الثالثة الذين أبرموا عقد تأجري  ،ملدة عرش سنوات عىل األقل  ،لوحدات فندقية أو
مساكن سياحية مفروشة ىف منتجعات سياحية متكاملة  ،طاملا كان مبلغ اإليجار يبلغ  250000عىل األقل،
مبوجب ما هو منصوص عليه ىف العقد أو سداد مبلغ اإليجار دفعة واحدة الذى يعادل إيجار عرش سنوات
للوحدة أو للمساكن السياحية املفروشة .
بالنسبة للحاالت املذكورة اعاله  ،يثبت مبلغ الرثوة العقارية من قيمة العقارات الواردة ىف العقد أو عقد اإليجار.
الجدير بالتوضيح أن مبلغ قيمة العقار وفق اً للقانون  4251لسنة  ، 2014يقصد به املبلغ الوارد سداده رصاحة
بالعقد نظري ال رشاء والبيع  .ال توجد أهمية للقيمة املوضوعية للعقار  ،إال إذا كانت هى املبلغ الوارد سداده
بالعقد نظري البيع وال رشاء .

تأشرية دخول ( – )VISAالحصول عىل ترصيح إقامة ملالك
العقارات
يعد الدخول القانوىن لليونان رضوري اً  ،من أجل الحصول عىل ترصيح إقامة ملالك العقارات  .بعد أصدار ترصيح
اإلقامة وطوال مدة رسيانه ال يتطلب األمر الحصول عىل تأشرية دخول  .وفق اً للقانون رقم  4251لسنة 2014
تتوافر إمكانية التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح إقامة  ،ألى مواطن من بلد ثالث  ،دخل بطريقة قانونية إىل
اليونان بأى نوع من تاش ريات الدخول أو يقيم قانون اً باليونان بغض النظر عن نظام أو نوع ترصيح إقامته .
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مدة ترصيح اإلقامة ملالك العقارات
ترصيح اإلقامة ذو طابع دائم ويرسى قيد الحياة  .إال أن حامل ترصيح اإلقامة يجب عليه تجديد ترصيح اإلقامة
كل خمس ( )5سنوات .

تجديد ترصيح اإلقامة ملالك العقارات – الرشوط
يُ جدد ترصيح اإلقامة كل خمس (  )5سنوات  .يجب توافر الرشوط التالية من أجل تجديد ترصيح اإلقامة :
•وجود الرثوة العقارية ىف ملكية وحيازة الشخص ذو العالقة .
•رسيان عقود ال رشاء  /اإليجار
ىف حالة وجود ف رتات للغياب من اليونان  ،فهذا ال يعد سبب اً مانع اً لتجديد ترصيح اإلقامة  .ىف حالة بيع الرثوة
العقارية  ،أثناء فرتة رسيان ترصيح اإلقامة إىل مواطن من بلد ثالث  ،مينح حق الحصول عىل ترصيح اإلقامة إىل
املشرتى الجديد وىف ذات الوقت إلغاء ترصيح إقامة البائع .
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القسم الثاىن
إج راءات إصدار ترصيح اإلقامة واملستندات املطلوبة
إلصدار ترصيح إقامة مالك العقارات باليونان
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إج راءات إصدار ترصيح اإلقامة ملالك العقارات
الخطوة األوىل  :الحصول عىل تأشرية دخول لألراىض اليوناينة
يقوم الشخص املعنى بتقديم طلب للحصول عىل تأشرية دخول إىل السلطة القنصلية اليونانية ىف بلد املنشأ .
الخطوة الثانية  :تجميع املستندات للحصول عىل ترصيح اإلقامة
ملنح ترصيح اإلقامة إىل مالك ثروة عقارية باليونان  ،قيمتها  250000يورو  ،مطلوب املستندات التالية :
•منوذج الطلب
•عدد أربع (  ) 4صور ملونة حديثة  ،من ط راز جواز السفر مطبوعة وعىل إسطوانة مدمجة ( . ) CD
•صورة معتمدة من جواز السفر السارى أو من وثيقة السفر  ،معرتف به من اليونان  ،تكون عليه تأشرية الدخول
املطلوبة سارية .
•رسم  ،ىف صورة إلكرتونية مببلغ ألفني يورو (  2000يورو )  ،وفق اً لنص املادة  ، 38فقرة  8من القانون رقم
4546لسنة  ( 2018كود الرسم رقم  . ) 2112بالنسبة ألف راد العائلة  ،يكون الرسم مببلغ مائة وخمسني يورو
( 150يورو)  ( ،كود الرسم رقم  . ) 2107ال يُ طلب سداد الرسم بالنسبة لالطفال الغري بالغني ( أقل من  18سنة ).
•رسم ىف صورة إلكرتونية  ،وفق اً لنص املادة  1من القانون  4018لسنة ، 2011مببلغ  16يورو ويتعلق بتكلفة
طباعة ترصيح اإلقامة بصورة مستند مستقل ( كارت إلكرتوىن ) .
•شهادة من جهة تأمني لتغطية مصاريف العالج والرعاية الطبية  .إلثبات الوفاء بهذا الرشط  ،يتم قبول ما يىل :
 عقود تأمني تم إب رامها ىف الخارج  ،طاملا ذكرت رصاحة أنها تغطى املستفيد طوال فرتة إقامته باليونان . عقود تأمني يتم إب رامها ىف اليونان .ىف حالة إب رام عقد بيع عقار باى مثن  ،فإن البائع  ،مواطن دولة ثالثة  ،يجب عليه إحضار شهادة من إدارة األجانب
والهجرة املختصة بالسلطة الال مركزية  ،تتعلق مبا إذا كان العقار املذكور قد تم إستخدامه للحصول عىل ترصيح
إقامة دائم ملستثمر  .ما سبق ذكره يٌ طبق باملثل ىف حالة بيع عقار من فرد معنوى  ،يتعلق األمر باألسهم أو
حصص ال رشاكة التى ميلكها بالكامل مواطن من دولة ثالثة .
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باإلضافة إىل ذلك  ،حسب الحالة  ،يجب تقديم املستندات التالية :
 -1منح ترصيح إقامة ملواطنني من دول ثالثة  ،مالك  ،لهم الحيازة الكاملة بدون قسمة لعقارات باليونان .
•عقد رشاء  ،مذكور به أن “ عقد بيع ورشاء العقار  ،ال يخضع لرشوط وإستثناءات  ،تبلغ القيمة اإلجاملية ،.......
تم سدادها بالكامل بشيك مرصىف مسطر ىف حساب مدفوعات املستفيد  ،القائم ىف مؤسسة إئتامنية تعمل
باليونان أو بواسطة تحويل إعتامد  ،وفق اً للتعريف رقم  24من املادة ال رابعة للقانون رقم  4537لسنة 2018
( ) A’ 84ىف حساب مدفوعات املستفيد  ،القائم ىف جهة لتقديم خدمات املدفوعات  ،وفق اً للتعريف رقم 11
من املادة ال رابعة للقانون رقم  4537لسنة  ، 2018الذى يعمل باليونان  .شهادة إب راء من الشهر العقارى بعدم
وجود أعباء .
 -2منح ترخيص إقامة ملواطنني من دول ثالثة  ،لديهم ثروة عقارية باليونان  ،بواسطة شخصية معنوية  ،يكون
ملكية أسهمها أو حصص ال رشاكة مملوكة لهم بالكامل .
•عقد رشاء  ،مذكور به أن “ عقد بيع ورشاء العقار  ،ال يخضع لرشوط وإستثناءات  ،تبلغ القيمة اإلجاملية ،......
تم سدادها بالكامل بشيك مرصىف مسطر ىف حساب مدفوعات املستفيد  ،القائم ىف مؤسسة إئتامنية تعمل
باليونان أو بواسطة تحويل إعتامد  ،وفق اً للتعريف رقم  24من املادة ال رابعة للقانون رقم  4537لسنة 2018
( ) A’ 84ىف حساب مدفوعات املستفيد  ،القائم ىف جهة لتقديم خدمات املدفوعات  ،وفق اً للتعريف رقم
 11من املادة ال رابعة للقانون رقم  4537لسنة  ، 2018الذى يعمل باليونان  .شهادة قيد نقل ملكية العقد ىف
الشهر العقارى املختص وشهادة الشهر العقارى تفيد عدم وجود أعباء .
 -3منح ترصيح إقامة ملواطنني من دول ثالثة  ،قاموا ب رشاء ثروة عقارية ىف اليونان  ،قبل بدء رسيان القانون رقم
 4146لسنة . 2013
•إذا كان املبلغ الذى تم سداده  ،قبل بدء رسيان القانون رقم  4146لسنة  ، 2013عند رشاء العقار  ،أقل من
مائتني وخمسني ألف يورو (  250000يورو ) لكن القيمة املوضوعية الحالية للعقار تتجاوز أو تتساوى مع
املبلغ املذكور  ،يجب أن تتضمن املستندات املقدمة شهادة من موثق العقود  ،مذكور بها أن  “ :بناء عىل
م راجعة العقد رقم  .......ل رشاء عقار تبني سداد قيمة العقار بالكامل وبناء عليه ال يخضع العقد لرشوط ،
إستثناءات ومهل زمنية  ،وتبلغ القيمة املوضوعية للعقار اليوم  ،مبلغ  .........ىف ذات الوقت  ،يجب ىف هذه
الحالة تقديم نسخة من عقد رشاء العقار مببلغ  250000يورو عىل األقل  ،شهادة نقل ملكية العقد من مكتب
الشهر العقارى املختص  ،شهادة من مكتب الشهر العقارى أو املكتب العقارى تفيد عدم وجود أعباء .
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 -4منح ترصيح إقامة ملواطنني من دول ثالثة يشرتون قطع أرض زراعية أو قطعة أرض ويقومون بإنشاء مبنى
عليها  .باإلضافة إىل ما سبق  ،يجب تقديم:
أ) عقد رشاء قطعة األرض الزراعية أو قطعة األرض
ب) إتفاق مقاولة للبناء  /ترميم املسكن مسجل ىف مامورية ال رضائب وفق اً للقانون
ت) ترخيص البناء بإسم املستفيد
د) فواتري املقاول أو املقاولون وإيصاالت السداد الخاصة بها .
 -5منح ترصيح إقامة ملواطنني من دول ثالثة أبرموا عقود تأجري لوحدات فندقية أو مساكن سياحية مفروشة ىف
منتجعات سياحية متكاملة ملدة عرش سنوات عىل األقل .
نسخة من مستند موثق من مكتب التوثيق يتعلق بتأجري الوحدات الفندقية أو املساكن السياحية املفروشة ىف
منتجعات سياحية ُم تكاملة  ،يفيد سداد مبلغ  250000دفعة واحدة وتوجد بها إشارة إىل الحصول عىل عالمة
مزاولة النشاط من هيئة السياحة اليونانية  . EOTشهادة تسجيل من مكتب الشهر العقارى املختص تفيد
تسجيل عقد التأجري املذكور .
 -6منح تصاريح اإلقامة ملواطنني من دول ثالثة  ،ابرموا عقد تأجري بنظام املشاركة الزمنية  ،وفق اً لنصوص
القانون رقم  1652لسنة  ، 1986ىف وحدات فندقية أو منشأت سياحية عموم اً تعمل برتخيص من هيئة السياحة
اليونانية ( . )EOTباإلضافة إىل ما سبق ذكره  ،يجب تقديم ما يىل :
أ) عقد تأجري بنظام املشاركة الزمنية  ،ملدة خمس سنوات عىل األقل  ،مذكور به القيمة املعادلة لكل عام .
ب) شهادة نقل امللكية من الشهر العقارى املختص
ت) شهادة من هيئة السياحة اليونانية  EOTتفيد أنها عىل علم بإب رام التأجري املذكور بنظام املشاركة ىف
الوقت .
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--7منح ترصيح إقامة ألف راد عائلة املواطن من دولة ثالثة .
شهادة قيد عائىل حديثة من السلطات بالخارج  ،تفيد عالقة الق رابة .
الخطوة الثالثة  :تقديم املستندات
مبوجب الق رار الوزارى رقم  9907بتاريخ  ( 3-4-2019عدد الجريدة الرسمية  ، ) B’ 1106منذ  1-5-2019فإن طلب
الحصول عىل ترصيح دائم إلقامة املستثمر  ،مادة  ، 20فقرة ب من القانون رقم  4251لسنة  ، 2014السارى  ،يتم
تقدميه إىل أية إدارة من نظام النافذة الواحدة  ،بإدارات األجانب والهجرة بالسلطات غري املركزية باليونان .
الخطوة ال رابعة  :اإلج راءات حتى اإلصدار النهاىئ لترصيح اإلقامة إج راءات عند الوصول
املواطن من دولة ثالثة  ،الذى يرغب بصورة ثابتة أن يستثمر ىف عقار أو ىف تأجري منشأة فندقية أو مسكن
سياحى مفروش  ،ودخل بطريقة قانونية  ،يجب عليه  ،خالل مدة رسيان تأشرية الدخول  ،أن يقوم بإستكامل
اإلج راءات املطلوبة  ،حتى تتسنى له إمكانية طلب الحصول عىل ترصيح إقامة قبل إنتهاء تأشرية الدخول  .ىف
هذه الحالة  ،فإن الشخىص املعنى يكون بإمكانه القيام مبعامالت قانونية مع اإلدارات املختصة  ،بإستخدام تأشرية
الدخول .
إج راءات تقديم الطلب
منذ  20/2/2017بدأ تطبيق اإلج راءات الجديدة للحصول عىل ترصيح إقامة ملواطنني من الدول الثالثة  ،ىف
اليونان  ،مبوجب تطبيق الئحة اإلتحاد األوروىب رقم  ، 2008/ 380التى تنص عىل إصدار ترصيح اإلقامة اإللكرتوىن
 ،من كل الدول األعضاء ىف اإلتحاد األوروىب  ،بدالً من امل ُلصق الذى كان يوضع عىل جواز السفر السارى .
اإلج راءات الجديدة ملنح تصاريح اإلقامة  ،بإستخدام الكارت اإللكرتوىن  ،تؤدى إىل تغي ريات ىف إج راءات تقديم طلب
الحصول عىل ترصيح إقامة  ،ىف فئة ترصيح إقامة دائم ملستثمر  ،أى مبوجب املادة 20ب من القانون رقم 4251
لسنة  ، 2014السارى.
بالتاىل  ،عند تقديم طلب الحصول عىل ترصيح إقامة دائم ملستثمر :
أ) إذا تقدم املستثمر بطلبه  ،بشخصه أو برفقة وكيله املحامى  ،عليه أن يقدم  ،باإلضافة إىل الطلب وبقية
املستندات املنصوص عليها قانون اً ( ق رار وزارى مشرتك  31399بتاريخ  / 1-10-2018عدد الجريدة الرسمية ’B
 – 4366فئة  ) Γ 3.2ما يىل :
عدد  4صور رقمية  ،من ط راز جواز السفر عىل ورق تصوير وعىل إسطوانة مدمجة ( ، )CDمنوذج توقيع رقمى
ورسم مببلغ  16يورو  ،الذى يعادل تكلفة توريد  ،طباعة واإلستخدام األ ِم ن للكارت اإللكرتوىن  ،ىف صورة رسم
إلكرتوين  ،وأخذ بصمة من أصبعني .
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ب) إذا تم تقديم الطلب من املحامى املوكَل  ،دون حضور املستثمر املعنى  ،يتم إعطاء إخطار كتاىب للشخىص
املعنى لتحديد تاريخ ألخذ البيانات البيومرتية املطلوبة للحصول عىل ترصيح اإلقامة  ،ويكون ذلك دامئ اً
بالتفاهم مع املحامى املوكَل  ،حتى يتناسب التاريخ املحدد مع الشخص املعنى  .إذا تغري برنامج سفرياته وال
يستطيع الحضور ىف التاريخ املحدد  ،يجب عليه إخطار اإلدارة املختصة ىف الوقت املناسب  ،من خالل وكيله
املحامى  ،لتحديد تاريخ جديد لحضوره  .ىف كافة األحوال  ،يجب اإلنتهاء من فحص الطلبات إلى أرسع وقت وال
يجب أن تبقى عالقة لفرتة زمنية طويلة  ،ويجب حضور األشخاص املعنيني الخذ بياناتهم البيومرتية خالل مدة
ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب وىف كل األحوال قبل مرور عام .
يتمتع حاملو ترصيح إقامة دائم ملستثمر بإحدى املزايا الهامة  ،باإلضافة إىل الدخول املبدىئ لليونان  ،فإنهم غري
ملزمني باإلقامة ىف اليونان ألى فرتة زمنية ،دون أن يتأثر بأى شكل من األشكال ترصيح إقامتهم .
بالتاىل  ،وحيث أن املستثمر املعنى من املحتمل بعد تحرير عقد بيع ورشاء العقار أو حتى بعد إيداع طلب
الحصول عىل “ ترصيح إقامة دائم ملستثمر “ أن يغادر اليونان  ،من الهام أن يحدد وكيله املحامى  ،لدى اإلدارة
املختصة  ،التى يقوم بإيداع الطلب لديها  ،حتى يتسنى التواصل من خالله  ،بني اإلدارة وبينه  ،إذا لزم األمر .
فحص إستيفاء املستندات
تقوم اإلدارات املختصة بإستالم طلبات املواطنني من دول ثالثة  ،ملنح تصاريح إقامة  ،طاملا كانت املستندات
كاملة  ،بإعطاء شهادة بإيداع الطلب  ،تكون مدة رسيانها سنة وتعد السند الرسمى حتى إصدار ترصيح اإلقامة .
مدة فحص الطلب
ال يتاثر مالك العقار مبدة فحص طلبه  ،منذ إيداع الطلب إىل اإلدارات املختصة حتى صدور ق رار أمني عام السلطة
غري املركزية الذى يتعلق بترصيح اإلقامة  ،حيث أنه بعد إيداع طلبه  ،يتم منحه شهادة بإيداع الطلب  .تتفاوت
املدة الزمنية املطلوبة إلصدار ترصيح إقامة عىل أساس إدارة اإليداع  ،إال أنها ال تتجاوز عادة شهرين منذ إستالم
جميع بيانات امللف من اإلدارة املختصة .

14

املزايا أثناء فرتة فحص الطلب
مواطن الدولة الثالثة  ،الذى قام بإيداع طلب الحصول عىل ترصيح إقامة وإستلم شهادة إيداع الطلب  ،يقيم بصورة
قانونية ىف اليونان  ،طوال مدة رسيانه ( مدة الرسيان سنة )  .يتمتع حامل شهادة إيداع الطلب بالحقوق التى مينحها
ترصيح اإلقامة املطلوب الحصول عليه  .بالتاىل  ،يكون بإمكانه القيام بكافة املعامالت القانونية الخاصة بإكتامل
اإلستثامر وأن يتعامل مع كافة اإلدارات املعنية .
صدور الق رار
تقوم إدارة األجانب والهجرة باإلدارة غري املركزية  ،بعد فحص توافر الرشوط ،مبوجب ق رار أمني عام السلطة غري املركزية ،
بإصدار ترصيح إقامة ملدة خمس سنوات .

إج راءات منح ترصيح إقامة ألف راد العائلة
بإمكان مواطنو الدول الثالثة أن يكونوا برفقة أف راد عائلتهم  ،حيث مينح لهم تأشرية دخول مامثلة  .املقصود بأف راد
العائلة :
 -1الزوج  /الزوجة
 -2أحد الزوجني أو الرفيقني الذى قام أو قامت املواطن أو املواطنة من الدولة الثالثة بإب رام إتفاق تعايش ىف اليونان .
 -3األبناء غري املتزوجني للزوجني أو الرفيقني  ،أقل من  21سنة .
 -4األبناء غري املتزوجني للقائم باإلعالة الزوج أو الرفيق األخر  ،طاملا كانت الوالية قد أسندت قانون اً إىل القائم أو القامئة
باإلعالة بالنسبة ألبنائه أو بالنسبة ألبناء الزوج أو الرفيق األخر  ،وهم أقل من  21سنة .
 -5أقارب األصل املبارشين للزوجني أو الرفيقني .
أف راد العائلة غري ملزمون بتقديم الطلب للحصول عىل ترصيح اإلقامة األول ىف ذات الوقت مع املستثمر الذى يقوم
باإلعالة  ،حيث ميكنهم تقديم الطلب  ،سواء ىف ذات التاريخ أو ىف تاريخ الحق  ،عندما يدخلون اليونان .
بالنسبة ألف راد العائلة يحصلون عىل ترصيح إقامة له ذات مدة الرسيان مع ترصيح إقامة القائم باإلعالة  ،إال أنه ال
مينحهم إمكانية الدخول إىل سوق العمل.
بالنسبة البناء مواطنى الدول الثالثة  ،الذين تم قبولهم باليونان  ،وفق اً للرشوط واملواصفات التى تتعلق بتصاريح إقامة
مالك العقارات  ،يتم منحهم ترصيح إقامة بغرض مل الشمل العائىل  ،حتى سن  21سنة  .بعد سن  21سنة باإلمكان
تجديد تصاريح اإلقامة بترصيح إقامة مستقل ملدة ثالث سنوات  ،حتى بلوغهم سن  24سنة ثم يكون باإلمكان التجديد
وفق اً ملا تنص عليه ترشيعات الهجرة .
يتحمل أف راد العائلة ذات اإللتزام بالنسبة ألخذ البيانات البيومرتية  .يرسى إلتزام أخذ بصامت األصابع عىل جميع
مواطنى الدول الثالثة  ،الذين يبلغ سنهم أكرث من ست (  ) 6سنوات  ،بينام يرسى إلتزام التوقيع الرقمى لجميع
املواطنني الذى يبلغ سنهم أكرث من  12سنة .
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مستندات تجديد تصاريح اإلقامة
يحتاج تجديد تصاريح اإلقامة إىل مستندات مختلفة  .تتضمن املستندات املشرتكة ما يىل :
•منوذج الطلب
•أربع (  ) 4صور ملونة حديثة  ،مطبوعة و ُم خزنة عىل إسطوانة مدمجة ( .)CD
•صورة طبق األصل من جواز السفر السارى أو من وثيقة السفر املعرتف به من بلدنا .
•صورة معتمدة من ترصيح اإلقامة السابق  ،ىف حالة ما إذا كان ترصيح اإلقامة غري ُم لصق عىل جواز السفر
الذى يتم تقدميه .
•شهادة من جهة تأمني لتغطية مصاريف العالج والرعاية الطبية  .إلثبات إستيفاء هذا الرشط  ،ميكن قبول :
 عقود تأمني تم إب رامها ىف الخارج  ،طاملا نصت رصاحة أنها تغطى الشخص املعنى طوال فرتة إقامته باليونان . عقود تأمني يتم إب رامها ىف اليونان .أيض اً  ،عىل اساس الحالة  ،ت ُطلب املستندات التالية  ،من أجل تجديد ترصيح اإلقامة ،طاملا تم رشاء ثروة عقارية
مببلغ  250000يورو :
 -1تجديد ترصيح إقامة ملواطنني من دول ثالثة  ،مالك  ،حائزين بالكامل  ،دون قسمة  ،لعقارات ىف اليونان .
تستمر الرثوة العقارية ىف ملكية وحيازة الشخص املعنى أو يستمر رسيان عقود اإليجار املنصوص عليها .
 --2تجديد ترصيح إقامة مواطنني من دول ثالثة  ،ميلكون ثروة عقارية ىف اليونان بواسطة شخصية معنوية ،
حيث ميلكون اسهمها وحصص ال رشاكة لها بالكامل .
تستمر الرثوة العقارية ىف ملكية وحيازة الشخص املعنى أو يستمر رسيان عقود اإليجار املنصوص عليها .
 -3تجديد ترصيح إقامة مواطنني من دول ثالثة أبرموا عقود تأجري وحدات فندقية أو مساكن سياحية مفروشة ىف
منتجعات سياحية ُم تكاملة  ،ملدة عرش سنوات عىل األقل .
تستمر الرثوة العقارية ىف ملكية وحيازة الشخص املعنى أو يستمر رسيان عقود اإليجار املنصوص عليها .
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 -4تجديد ترصيح اإلقامة وفق اً للامدة  ، 20حالة ب  ،فقرة  4من القانون رقم  4251لسنة  2014ألف راد عائلة
مواطن الدولة الثالثة .
شهادة من جهة تأمني لتغطية مصاريف العالج والرعاية الطبية .
إق رار من القائم باإلعالة بعدم حدوث تغيري ىف حالته العائلية .
وفق اً لترشيعات الهجرة  ،من أجل تجديد تصاريح اإلقامة لكافة الفئات  ،يجب تقديم طلب التجديد قبل
شهرين من إنتهاء ترصيح اإلقامة السابق  .باإلمكان التقدم بطلب حتى بعد إنتهاء املهلة ىف مدة ال تتعدى شهر
من تاريخ اإلنتهاء مع وجوب سداد غ رامة تبلغ  100يورو .
خالل تجديد ترصيح اإلقامة  ،يجب عىل الشخص املعنى أن يعطى من جديد بيانات بيومرتية ( صور رقمية
وبصامت األصابع )  ،مام يعنى إتباع اإلج راءات املذكورة أعاله  ،مبعنى أنه ىف حالة عدم الطلب بشخصه  ،فيجب
عىل الشخص املعنى وأف راد عائلته الحضور ىف التاريخ املحدد  ،بناء عىل التفاهم مع وكيله املحامى .

إستبدال تصاريح اإلقامة
جميع املواطنني من دول ثالثة  ،الذين حصلوا بالفعل عىل ترصيح إقامة ىف صورة ملصق عىل جواز سفرهم ،
ليس من الرضورى قيامهم بإستبداله بترصيح اإلقامة اإللكرتوىن  ،حيث يتم قبوله لجميع املعامالت  ،سواء
بداخل اليونان أو ىف جميع الدول األخرى – األعضاء باإلتحاد األوروىب  ،حتى إنتهاء الترصيح  .سوف يحدث
إستبدال الترصيح بترصيح اإلقامة اإللكرتوىن  ،سواء عند تجديده أو ىف حالة رضورة إعادة إصداره نظ را ً إلنتهاء أو
ضياع جواز السفر  ،الذى تم لصق الترصيح عليه .

قيد مكان امليالد ( مدينة ) الطالب
يكون قيد مكان امليالد إجباري اً عند تسجيل بيانات طلب الحصول عىل ترصيح اإلقامة  .إذا مل يكن مكان امليالد
مكتوب اً ىف جواز السفر  ،عىل الطالب إحضار وثيقة رسمية من دولة امليالد أو املنشأ  ،مرتجمة
رسمي اً ومعتمدة  ،تفيد رصاحة مبكان امليالد  .ىف ترجمة هذه الوثيقة  ،يجب ضامن كتابة مكان امليالد بحروف
التينية  ،حتى ولو كانت لغة بلد املنشأ ال تستخدم الحروف الالتينية .
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دليل مخترص لتصاريح
إقامة مالك العقارات باليونان

لغة املستندات لتقديم الطلب – جهة الرتجمة
يتم تقديم املستندات املطلوبة لطلب الحصول عىل ترصيح إقامة  ،باللغة اليونانية ،بإستثناء املستندات
الصادرة من سلطات بالخارج  ،التى يجب التصديق عليها .
التصديق نوعان :
أ -ختم التصديق وفق اً إلتفاقية الهاى ( ) Apostille
ب -تصديق قنصىل
التصديق وفق اً إلتفاقية الهاى  :بالنسبة لجميع الدول التى إنضمت إىل إتفاقية الهاى  ،والتى مل تتحفظ اليونان
عليها  ،فإن اإلدارة العامة تقبل هذا التصديق ( ، )Apostilleالذى يوضع من السلطة األجنبية بالخارج عىل
املستند األجنبى .
تصديق قنصىل  :بالنسبة لجميع الدول التى مل تنضم إىل إتفاقية الهاى  ،من الرضورى التصديق من السلطة
القنصلية اليونانية ىف بلد منشأ املستند .
تٌرتجم املستندات الرسمية األجنبية من :
أ -إدارة الرتجمة بوزارة الخارجية اليونانية
ب -محام – عضو نقابة املحامني مع التصديق عىل صحة توقيعه من نقابة املحامني ، .أو
ج) مرتجم محرتف ،خريج قسم اللغات األجنبية ،تخصص الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية من جامعة
 .Ionianتكون الرتجمة مصدقًا عليها من قبل املرتجم وممهورة بختم وتوقيع املرتجم /املرتجمة.

تكلفة إج راءات طلب الحصول عىل ترصيح إقامة مالك
العقارات
يخضع املعنيون إىل سداد رسم للحصول عىل ترصيح إقامة يبلغ  2000يورو .
رسم طباعة كارت اإلقامة اإللكرتوىن
عند إيداع طلب الحصول عىل ترصيح إقامة  ،يُ سدد الرسم ذو العالقة  ،الذى يتعلق بتكلفة توريد  ،طباعة
والتعامل األمن لكارت اإلقامة اإللكرتوىن  .هذا الرسم مستقل عن الرسم املطلوب وفق اً لكل حالة  ،ويتم سداده
حتى مع وجود إعفاء عىل الشخص املعنى من سداد رسم ( مث الً األبناء غري البالغني ) ويتم تحصيله ىف صورة
رسم إلكرتوىن  .يلتزم جميع املواطنون من بلد ثالث بسداد هذا الرسم  ،ممن تقدموا بطلبات للحصول عىل
ترصيح إقامة وتنتهى بإصداره ،مبا فيهم األبناء أقل من  6سنوات  ،الذين ال يتطلب األمر أخذ بصامت أصابعهم .
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القسم الثالث
أسئلة متكررة
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هل من الرضورى تعيني محام لجمع املستندات ؟
ال يوجد إلتزام قانوىن لتجميع املستندات والترصف فيها بواسطة محام  .لكن
طاملا ال تتحدثون اللغة اليونانية أو إنكم ىف مكان خارج اليونان  ،رمبا يكون
من األفضل لكم أن تحصلوا عىل معونة من ممثل  /وكيل أو مستشار قانوىن ،
من أجل التيسري عليكم ىف جمع والترصف ىف املستندات .
من يُ عدون أف راد عائلتى ؟
 -1الزوج  /الزوجة
 -2أحد الزوجني أو الرفيقني الذى قام أو قامت املواطن أو املواطنة من الدولة
الثالثة بإب رام إتفاق تعايش ىف اليونان .
 -3األبناء غري املتزوجني للزوجني أو الرفيقني  ،أقل من  21سنة .
 -4األبناء غري املتزوجني للقائم باإلعالة الزوج أو الرفيق األخر  ،طاملا كانت
الوالية قد أسندت قانون اً إىل القائم أو القامئة باإلعالة بالنسبة ألبنائه أو
بالنسبة ألبناء الزوج أو الرفيق األخر  ،وهم أقل من  21سنة .
 -5أقارب األصل املبارشين للزوجني أو الرفيقني .
بالنسبة ألف راد العائلة الذين ميكنهم م رافقتى ( ىف حالة إمتالك عقارات
باليونان ) هل يشمل اقارب أصىل املبارشين ( أى الوالدان من جانبى
والوالدان من جانب زوجى أو زوجتى ) وأبناىئ البالغني ؟ أبناىئ الذين خالل
إقامتهم باليونان يصلون إىل العام  18من سنهم  ،هل يحق لهم الحصول عىل
ترصيح إقامة مالك عقارات ؟
يشمل الوالدين لكن ال يشمل األبناء فوق  21سنة  .بالنسبة ألبناء مواطنى
الدول الثالثة الذين يتم قبولهم ىف اليونان بالرشوط التى تتعلق بتصاريح
اإلقامة ملالك العقارات  ،مينح ترصيح إقامة بغرض مل الشمل العائىل حتى سن
 21سنة  .بعد سن  21سنة من املمكن مد التجديد بترصيح مستقل ملدة ثالث
سنوات حتى بلوغهم سن  24سنة ثم باإلمكان التجديد وفق اً ملا تنص عليه
ترشيعات الهجرة .
هل يحق للرفاق  ،بدون زواج  ،الحصول عىل ترصيح إقامة مالك العقارات ؟
تعريف أف راد العائلة ال يشمل الرفاق بدون زواج .
هل أستطيع السفر إىل دول أخرى ىف اإلتحاد األوروىب بإستخدام ترصيح إقامة
مالك العقارات ؟ هل هناك رشوط لهذا املوضوع ؟
نعم  .مع األخذ ىف اإلعتبار املساواة بني تصاريح اإلقامة والتأش ريات طويلة املدة
 ،فيام يتعلق بحرية التنقل للمستفيد ىف منطقة إتفاقية  ، Schengenفإن
كل مواطن من بلد ثالث  ،يحمل تأشرية طويلة املدة
( مثل تصاريح إقامة مالك العقارات )  ،ممنوحة من دولة عضو باإلتحاد
األوروىب وترسى ملدة سنة  ،بإمكانه السفر إىل دول أخرى أعضاء ملدة ثالثة
شهور كل ستة شهور  ،بذات الرشوط  ،التى ترسى عىل حامل ترصيح اإلقامة
وي نح له حق الدخول املتعدد.
ُ
هل يستطيع ترصيح اإلقامة أن يعترب ترصيح عمل ؟ هل يستطيع
زوجى  /زوجتى أو املمثل القانوىن لرشكتى  ،أبناىئ أو أنا شخصي اً  ،أن نعمل
باليونان؟
ال مينح ترصيح اإلقامة بأى حال من األحوال حق القيام بالعمل بأى شكل من
األشكال  .أيض اً  ،ال ُي نح الدخول ىف سوق العمل إىل أف راد العائلة الذين حصلوا
عىل ترصيح إقامة مساوية ىف املدة للقائم باإلعالة .

دليل مخترص لتصاريح
إقامة مالك العقارات باليونان
هل مينحنى ترصيح إقامة مالك ثروة عقارية أو ترصيح إقامة مستثمر دائم ،
الحق ىف تقديم طلب للحصول عىل الجنسية ؟
مبوجب الق رار الوزارى  ( 6353/130181/ 7.3.2018عدد الجريدة الرسمية
 )B / 1208 /2.4.2018متت إضافة هذا السند إىل السندات التى تسمح بتقديم
طلب للحصول عىل الجنسية اليونانية بواسطة التجنس  .ىف هذه الحالة يجب
عىل املعنيني إستيفاء مجموع الرشوط الواردة ىف قانون الجنسية اليونانية
بالنسبة إلج راءات الحصول عىل الجنسية اليونانية بواسطة التجنس  .يرسى
الق رار الوزارى املذكور أعاله عىل املشرتين للعقارات وال يرسى عىل أف راد
عائلتهم  ،الذين يجب عليهم أن يخضعوا أوالً لنظم إقامة طويلة املدة  ،مثل
نظام املقيم ملدة طويلة  ،وهو سند مطلوب للتجنس .
هل يشمل مبلغ ال  250000يورو الرضيبة املضافة عىل املبيعات ؟ ما هو
مبلغ اإلستثامر إذا تضمن سند امللكية  /عقد البيع  ،إسم الزوج والزوجة ؟
يتعلق مبلغ ال  250000يورو باملبلغ الوارد ىف العقد  .ىف حالة حيازة العقار
بدون قسمة من الزوجني  ،مينح حق اإلقامة إىل كال الزوجني .
هل بإمكاىن الحصول عىل أكرث من ملكية بقيمة فردية أقل من  250000يورو
وقيمة إجاملية مساوية أو أكرب ؟
يحق لألشخاص املعنيني الحصول عىل ترصيح إقامة  ،بغض النظر عام إذا كانوا
ميلكون ملكية واحدة أو أكرث  ،برشط أن القيمة اإلجاملية تكون مساوية أو
أكرب من  250000يورو .
هل أستطيع رشاء عقار تجارى أو خليط من العقارات التجارية أو السكنية
أو األراىض ؟
القانون ينص عىل مبلغ  250000قيمة العقد  ،دون متييز بني العقارات
التجارية أو السكنية .
هل هناك بعض القيود املفروضة عىل رشاء العقار ؟ ( مث الً املوقع  ،املساحة
باملرت املربع وغريها ) .
إذا كانت املنطقة التى ترغبون أن تحصلوا فيها عىل حقوق عينينة ىف عقار ،
موجودة ىف مناطق حدودية  ،هناك بعض القيود  .الجدير بالذكر أن املناطق
الحدودية املحددة هى محافظات ذوذيكانيسو  ،إڤرو  ،ثسپروتيا ،
كاستوريا  ،كيلكيس  ،لسڤوس  ،كسانثى  ،پريڤيزا  ،روذوپى  ،ساموس ،
فلورينا وخيوس  ،جزيرة ث ريا وجزيرة سكريوس  ،ومناطق نيڤروكوپى
ودراما  ،پوغوىن وكونيتسا مبحافظة يوانينا  ،مناطق املوپيا وإذيسا مبحافظة
پيال ومنطقة سينديىك مبحافظة سرييس .
بإمكان األشخاص الطبيعيون أو اإلعتباريون  ،الذين ترسى عليهم القيود
املذكورة أعاله أن يطلبوا رفع الحظر بالنسبة للمناطق الحدودية بالتقدم
بطلب من جانبهم  ،حيث يجب ذكر الغرض من إستخدام العقار  .يتم رفع
القيود املفروضة بناء عىل ق رار من وزير الدفاع الوطنى  ،بناء عىل طلب من
الشخص املعنى.
طاملا حصلت عىل ترصيح اإلقامة  ،هل استطيع السفر إىل بلدان إتفاقية
شنجن مبارشة من بلدى أو يجب أن أحرض أوالً إىل اليونان ؟
بإمكانكم دخول أى بلد ىف إتفاقية شنجن .
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ما هو نظام الحصول عىل التعليم والخدمات الصحية ؟ هل يستطيع أبناىئ
دخول مدرسة يونانية عامة ؟
يستطيع حاملو ترصيح إقامة الحصول عىل التعليم العام  ،كام هو الحال
بالنسبة لليونانيني .فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات الصحية  ،فإن
املواطنني من دول ثالثة  ،الذين يخضعون ألحكام هذا القانون  ،يجب أن يكون
مؤمن عليهم لتغطية مصاريف العالج والرعاية الطبية .
إلثبات إستيفاء هذا الرشط  ،ميكن قبول :
أ -عقود تأمني تم إب رامها ىف الخارج  ،طاملا نصت رصاحة أنها تغطى الشخص
املعنى طوال فرتة إقامته باليونان .
ب -عقود تأمني يتم إب رامها ىف اليونان .
هل أستطيع رشاء سيارة تحمل لوحات يونانية من أجل التنقل ىف البلد ؟
بالطبع  ،بالرشوط الخاصة التى تقررها وزارة النقل بالنسبة ملواطنني من دول
ثالثة .
هل من واجبى إثبات القدرة املالية ؟
يجب إثبات دخل الشخص املعنى مبستندات تثبت القدرة املالية ( مث الً شهادة
من مرصف معتمد فئة  Aأو مؤسسة متويلية رسمية أو مؤسسة معتمدة
لحفظ األوراق املالية )  ،تفيد وجود حسابات مرصفية أو قيم منقولة أخرى ،
خاصة سندات أو أسهم ( يتم فحصها من أجل إصدار تأشرية دخول ڤيزا من
فئة  . ) Dىف جميع األحوال  ،قبل كل عقد  ،يتم سداد قيمة الرثوة العقارية
بشيك مرصىف مسطر أو بطريقة مرصفية أخرى .
ىف حالة قيام  8أشخاص معنيون  ،باملشاركة  ،ىف رشاء عقار نظري مبلغ
 2000000يورو ( مليونان يورو )  ،هل يستطيع جميع املالك املشاركون أن
يحصلوا عىل ترصيح إقامة ؟
نعم  ،برشط أن املبلغ املستثمر من كل واحد منهم يبلغ  250000يورو .
ماذا يحدث إذا تغريت بالسالب صحيفة الحالة الجنائية لشخص ما ىف بلد
املنشأ أو ىف اليونان أثناء فرتة رسيان ترصيح إقامته باليونان ؟
يحدث إلغاء لترصيح اإلقامة .
إذا كان لدى شخص ما تأشرية متعددة الدخول “ شنجن “ لبلد أخر  ،هل
تُلغى هذه التأشرية من أجل الحصول عىل تأشرية دخول اليونان ؟
بتأشرية دخول “ شنجن “ لبلد أخر  ،يستطيع الشخص املعنى الدخول إىل
اليونان وتخليص أمور تهمه ل رشاء عقار .
ىف حالة نقل ملكية  /إعادة بيع العقار  ،هل يستمر رسيان ترصيح اإلقامة ؟
ىف حاالت نقل ملكية العقار  ،فإن مواطن البلد الثالث  ،يفقد حق اإلقامة .
ىف حالة إعادة بيع العقار  ،أثناء رسيان ترصيح اإلقامة إىل مواطن أخر من بلد
ثالث ُ ،ي نح حق ترصيح اإلقامة إىل املشرتى األول وىف ذات الوقت إلغاء ترصيح
إقامة البائع .
هل هناك إمكانية لتأجري العقار إىل أط راف ثالثة ؟
تتوافر إىل مواطنني من بلدان ثالثة  ،مالك عقارات  ،إمكانية التأجري .
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