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Σε συνέχεια της Ερώτησης του Βουλευτή κ. Σταϊκούρα με θέμα «Χορήγηση αδειών 
διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα – Πρόγραμμα Golden Visa», θα θέλαμε 
καταρχάς να επισημάνουμε ότι, το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η χώρα μας από 
το 2013 για την έκδοση αδειών διαμονής με την αγορά ακινήτων αξίας άνω των 
250.000 Ευρώ, γνωστό ως Ελληνικό Πρόγραμμα Golden Visa, κρίνεται από φορείς 
τόσο της ελληνικής, όσο και της διεθνούς αγοράς ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε 
σύγκριση με ανάλογα προγράμματα αγοράς ακινήτου και απόκτησης άδειας διαμονής που 
έχουν σε ισχύ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει δε το χαμηλότερο ελάχιστο ποσό επένδυσης 
για αγορά ακινήτου σε σύγκριση με αντίστοιχα προγράμματα μεσογειακών χωρών, ενώ 
δίδει στον κάτοχό του πρόσβαση διαμονής, υπό προϋποθέσεις, και στις 26 χώρες της 
Ζώνης Σένγκεν. Η βελτίωση επιμέρους ρυθμίσεων που επήλθαν στο Ελληνικό Πρόγραμμα 
εντός του 2014, αλλά και του 2015, όπως αυτή που αφορά στο μόνιμο πλέον χαρακτήρα 
της άδειας διαμονής και τη χορήγηση αντίστοιχων αδειών και στους απευθείας ανιόντες 
των ιδιοκτητών, καθιστά το πρόγραμμα ακόμα πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών. Η δυναμική του εξάλλου τεκμαίρεται και από το 
γεγονός ότι το ποσό που εισέρρευσε στη χώρα από την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων 
στις διατάξεις του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου ένα δισ. ευρώ και παρουσιάζει 
σημαντική αύξηση κατ’ έτος.

Πιο συγκεκριμένα σε απάντηση των ερωτημάτων:

1. Ποια είναι, από την έναρξή του μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα του προγράμματος 
στη χώρα μας; Να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες ανά έτος για άδειες διαμονής, 
επενδυμένα κεφάλαια και δημόσια έσοδα.    

Αναφορικά με την απόδοση του προγράμματος και σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
στοιχεία (27/7/2018) που τηρεί το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο  Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, ο συνολικός αριθμός αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν σε επενδυτές-
αγοραστές ακινήτων ανήλθε σε 2.968 από την έναρξή του το 2013. Όπως προκύπτει από 
τον πίνακα 1 που ακολουθεί, η εξέλιξη του προγράμματος μέσα στο χρόνο είναι ιδιαιτέρως 



ενθαρρυντική και παρουσιάζει αξιοσημείωτη δυναμική. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 21 
άδειες διαμονής σε επενδυτές ακινήτων το 2013, το 2014 εκδόθηκαν 423 άδειες, 505 
το 2015, 583 το 2016, και 961 το 2017, ενώ έως τις 27 Ιουλίου 2018, έχουν 
χορηγηθεί 475 άδειες. 

Σε ό,τι αφορά στη συνολική εξέλιξη των χορηγήσεων αδειών διαμονής συνολικά σε 
επενδυτές ακινήτων & τα μέλη της οικογένειας που τους συνοδεύουν, σημειώνεται, 
σύμφωνα με τον πίνακα 2, επίσης διαρκής αύξηση κάθε έτος, αφού το πρόγραμμα 
ξεκίνησε με 42 άδειες το 2013, συνέχισε με 846 το 2014, 1.256 το 2015, και 1.551 το 
2016.  Για το 2017 κατεγράφησαν συνολικά 2.510 χορηγήσεις αδειών διαμονής σε 
επενδυτές ακινήτων & μέλη της οικογένειας τους, ενώ έως τις 27 Ιουλίου του 2018 έχουν 
χορηγηθεί 1.360. 

Πίνακας 1

Συνολικές χορηγήσεις αδειών 
διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές 
ακινήτων ανά έτος

ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΕΣ
2013 21
2014 423
2015 505
2016 583
2017 961

2018 (27-7-2018) 475

Πίνακας 2

Συνολικές χορηγήσεις αδειών 
διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές 
ακινήτων και μέλη της οικογένειάς 
τους ανά έτος

ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΕΣ
2013 42
2014 846
2015 1256
2016 1551
2017 2510

2018 (27-7-2018) 1360



Στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται τα ποσά που έχουν επενδυθεί ανά έτος (ποσά σε €), όπως 
έχουν προκύψει από τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ιούνιος 
2018):

       
Πίνακας 3

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ (€)
2014 68.730.736
2015 167.783.493
2016 188.816.711
2017 302.550.399
2018 190.650.210

Σύνολο 918.531.549

2. Τι πρωτοβουλίες σχεδιάζουν να αναλάβουν ώστε το πρόγραμμα «Golden 
Visa» να γνωρίσει την ανάπτυξη επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικού; 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, 
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στις 08.06.2017, δήλωσε το εξής: 
«Είμαστε σε μια πολύ οργανωμένη διαβούλευση με ιδιώτες και Υπουργεία και 
πολύ σύντομα θα υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του 
προγράμματος». Ένα χρόνο μετά, η μοναδική σχετική θεσμική παρέμβαση η 
οποία έχει λάβει χώρα, προέρχεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, το οποίο αύξησε το κόστος παραβόλου για ένταξη στο πρόγραμμα 
από 500 ευρώ σε 2.000 ευρώ στις 05.06.2018. 

Στην παρούσα φάση βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη μια διαδικασία εμπλουτισμού του 
προγράμματος Golden Visa με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων για απόκτηση άδειας 
διαμονής μέσω του προγράμματος. Οι νέες θεσμικές παρεμβάσεις αναμένονται άμεσα να 
κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή. Σημειώστε ότι για τις θεσμικές αυτές παρεμβάσεις 
προηγήθηκε ευρεία δημόσια διαβούλευση επί του θέματος, καθώς και διαβούλευση των 
αρμόδιων Υπουργείων, με στόχο τη τροποποίηση του προγράμματος προς την καλύτερη 
δυνατή κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, εντός του 2018, με την ΥΑ 130181/6353/27.3.2018 
(ΦΕΚ 1208/Β/2.4.2018), η άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμη άδεια διαμονής 
επενδυτή, προστέθηκε στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την 
πολιτογράφηση αλλοδαπών. Συνεπώς, δεν απαιτείται από τον ιδιοκτήτη ακινήτου η 
απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος όπως ίσχυε προηγουμένως. 

Σχετικά με την προώθηση του Προγράμματος, παρακαλώ σημειώστε ότι από την αρχή της 
θεσμοθέτησης του προγράμματος ο Οργανισμός Enterprise Greece σχεδίασε και 
υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα προβολής και προώθησής του.

Πιο συγκεκριμένα, με στόχο την προβολή του εν λόγω προγράμματος, διοργάνωσε 
αρχικά εκδηλώσεις ενημέρωσης του ελληνικού κοινού το 2013 και το 2014, αλλά και 
ειδική αποστολή στο Χονγκ Κονγκ και τη Γκουανγκζού με τη συμμετοχή της Διοίκησης 
του Οργανισμού, αλλά και του τότε Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Εντός του 



2016 συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία σε εξειδικευμένες εκθέσεις για την προώθηση 
ακινήτων σε συνδυασμό με την απόκτηση άδειας διαμονής σε δύο πόλεις της Κίνας, το 
Πεκίνο και τη Σαγκάη, στη Μόσχα, το Ντουμπάι, την Κωνσταντινούπολη, τη 
Γενεύη, το Λονδίνο, τη Σμύρνη και τη Βηρυτό, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
όπως διαπιστώνεται και από την εξέλιξη των στατιστικών χορήγησης αδειών διαμονής. 

Το 2017, o Οργανισμός, προκειμένου να προωθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
συμμετείχε στις ακόλουθες διεθνείς διοργανώσεις, κατά περίπτωση με εθνικό Booth με τη 
συμμετοχή ελληνικών εταιρειών που προωθούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, με 
παρουσίαση και πολλές Β2Β συναντήσεις:

- 28th Moscow International Property Show, 21-22 Απριλίου 2017, Moscow / 
Russia

- Beirut International Property Fair, 12-14 Μαΐου 2017, Beirut / Lebanon (εθνικό 
περίπτερο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών που απασχολούνται στον κλάδο)

- Luxury Property Showcase 2017, 16-18 Ιουνίου 2017, Beijing / China (εθνικό 
περίπτερο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών που απασχολούνται στον κλάδο)

- Moscow's Premier International Real Estate Show, 27-28 Οκτωβρίου, 2017, 
Moscow / Russia 

- Cannes Emigration and Luxury Property 26-27 Οκτωβρίου, 2017, Cannes / 
France 

- International Real Estate and Investment Show 2017, 2-4 November, Abu Dhabi 
/ UAE

- Luxury Property Showcase Shanghai 2017, 8-10 Δεκεμβρίου, Shanghai/China

Παράλληλα διοργάνωσε επενδυτικό σεμινάριο με σκοπό την προώθηση του 
Προγράμματος και γενικά επενδύσεων στα ακίνητα και τον τουρισμό, στην 
Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με το Προξενείο μας και το Γραφείο ΟΕΥ.

Το 2018, ο Οργανισμός έχει ήδη υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: 

- MIPIM 2018, 13-16 Μαρτίου 2018, Cannes/France (εθνικό περίπτερο με τη 
συμμετοχή ελληνικών εταιρειών που απασχολούνται στον κλάδο)

- Overseas Property & Immigration & Investment Exhibition, 16-18 Μαρτίου 2018, 
Shanghai, China

- Moscow's Premier International Real Estate Show (MPIRES), 22-23 Μαρτίου 
2018, Moscow, Russia

- Beirut International Property Fair, Residency & Citizenship by Investment, 23-25 
Απριλίου, Beirut, Lebanon (εθνικό περίπτερο με τη συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών που απασχολούνται στον κλάδο).

Εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος, το Enterprise Greece θα συμμετάσχει στις 
ακόλουθες διοργανώσεις με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών:

- Citizenship by Investment Property Fair, 21-22/9/2018, Egypt, Cairo
- 6th Real Estate Investment Projects and Financing Fair (CNR Expo Center, 

Istanbul), 17-20/10/2018, Istanbul, Turkey
- LPS Shanghai (Shanghai Exhibition Center) 7-9/12/2018, Shanghai, China



Παράλληλα σχεδιάζεται και η συμμετοχή του Οργανισμού σε έκθεση ακινήτων και 
σχετικών προγραμμάτων διαμονής στην Ινδία εντός Νοεμβρίου 2018.

Επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Οργανισμού να καταστήσει γνωστό στο ευρύ 
κοινό το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa, έχουμε διοργανώσει ή συνδιοργανώσει με τις 
Ελληνικές πρεσβείες μας στο εξωτερικό τις ακόλουθες εκδηλώσεις:  

- Αθήνα, 29 Μαΐου 2017, εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με το 
Investment Migration Council (http://investmentmigration.org) 

- Κωνσταντινούπολη, 20 Δεκεμβρίου 2017 εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε σε 
συνεργασία με το ελληνικό Προξενείο στην Κων/λη.

- Κάιρο, 21 Μαρτίου 2018, εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με την 
ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο.

- Μόσχα, 30 Μαΐου 2018, εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία με την 
ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα

- Αγία Πετρούπολη, 31 Μαΐου 2018, εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε σε συνεργασία 
με το Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας 
Λένινγκραντ

Τέλος, από την αρχή λειτουργίας του Προγράμματος και για την καλύτερη πληροφόρηση 
της ελληνικής και ξένης επιχειρηματικής κοινότητας ο Οργανισμός έχει σχεδιάσει το 
λογότυπο του Προγράμματος, video στα αγγλικά και σύντομους οδηγούς σε 5 γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά, κινεζικά, ρωσικά και αραβικά) τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να διαβάζουν και να αποθηκεύσουν από τον αντίστοιχο σύνδεσμο 
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/h-zoh-sthn-
ellada/adeies-diamonhs της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

3. Πού οφείλονται τα πενιχρά αποτελέσματα του προγράμματος «Golden Visa» τα 
τελευταία τρία χρόνια συγκριτικά με τις περιπτώσεις της Κύπρου και της 
Πορτογαλίας; O αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, απαντώντας σε 
σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στις 08.06.2017, απέδωσε την υστέρηση που 
παρουσιάζει το ελληνικό πρόγραμμα στο υπάρχον διαθέσιμο προϊόν δηλαδή στην 
περιορισμένη διάθεση ακινήτων, σε αντίθεση με την Πορτογαλία και την Κύπρο 
που διαθέτουν έτοιμα συγκροτήματα κατοικιών προς πώληση στους 
ενδιαφερόμενους. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα 
μεγαλύτερα ποσοστά οικιστικού αποθέματος ανά κάτοικο στην Ευρώπη, ενώ 
ακίνητα αξίας άνω των 250 δισ. ευρώ – με βάση την τιμή στην οποία 
προσφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους – είναι αυτή την στιγμή προς πώληση 
στην ελληνική αγορά, ποσό που προκύπτει από ένα σύνολο αγγελιών περί τις 
350.000.

Τα οφέλη του προγράμματος Golden Visa στην εθνική οικονομία δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να θεωρηθούν αμελητέα, καθώς μέσω αυτού έχουν εισρεύσει στη χώρα ξένα 
κεφάλαια της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Επίσης, ένα μεγάλο ποσό έχει δαπανηθεί σε 
δικηγορικές, συμβολαιογραφικές αμοιβές, σε αμοιβές συμβούλων και μεσιτών, ενώ 
σημαντική είναι η συνεισφορά των επενδυτών και των οικογενειών τους μέσα από 
τη δαπάνη για την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους στη χώρα μας, αν ληφθεί υπόψη η οικονομική επιφάνεια και ο τρόπος ζωής 
τους, αλλά και το όφελος που προκύπτει από υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης των 

http://investmentmigration.org/
http://investmentmigration.org/
http://investmentmigration.org/
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ακινήτων τους. Τέλος, εξίσου σημαντικά είναι και τα δημοσιονομικά οφέλη που προκύπτουν 
από τους φόρους που εισπράττονται.  

Επιπλέον, το ελληνικό πρόγραμμα δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τα Προγράμματα άλλων 
Κρατών – Μελών της ΕΕ, καθώς έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  Συγκεκριμένα για τα 
αντίστοιχα προγράμματα Κύπρου και Πορτογαλίας σημειώνονται τα εξής: 

α) το σημαντικά υψηλότερο ποσό που έχει αντλήσει η Κύπρος προέρχεται ως επί το 
πλείστον από το Πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές ακινήτων 2 εκατ. 
Ευρώ.

β) το πρόγραμμα της Πορτογαλίας τέθηκε σε εφαρμογή το 2012, ένα (1) χρόνο 
δηλαδή πριν την έναρξη λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος.  Συνεπώς, πρέπει 
να ειδωθεί υπό το πρίσμα του συνολικού χρονικού διαστήματος που αυτό λειτουργεί σε 
σχέση με το ελληνικό. Το ελληνικό υπολείπεται ενός έτους γεγονός που τεκμηριώνει 
την άντληση περισσότερων κεφαλαίων από πλευράς Πορτογαλίας. Επιπλέον αρκετές 
εταιρείες που είχαν επενδύσει αρκετά κεφάλαια στην προώθηση του πορτογαλικού 
προγράμματος το 2012 και το 2013 μόλις πρόσφατα άρχισαν να προωθούν και το 
ελληνικό πρόγραμμα, και αφού είδαν ότι προσέλκυε αρκετό ενδιαφέρον. Με δεδομένη 
τη δυναμική του ελληνικού προγράμματος, εκτιμάται ότι μέσα στα αμέσως επόμενη 
έτη, αυτό θα φτάσει, ίσως και να ξεπεράσει το πορτογαλικό.

γ) αποτελεί γεγονός ότι παράμετρος της επιτυχίας των δύο προαναφερόμενων χωρών 
είναι και η διάθεση έτοιμων συγκροτημάτων κατοικιών προς πώληση στο υποψήφιο 
επενδυτικό κοινό. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση του ελληνικού 
προσφερόμενου προϊόντος, το οποίο, στο βαθμό που υπήρχε, υπέστη σημαντικές 
επιπτώσεις από την πολυετή οικονομική κρίση. Δεδομένης της βελτίωσης του 
οικονομικού-επενδυτικού κλίματος έχουν ήδη εκφράσει ισχυρό ενδιαφέρον διεθνείς και 
εγχώριοι επενδυτές για την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτημάτων, αλλά και 
συγκροτημάτων παραθεριστικών κατοικιών που θα απευθύνονται σε πολίτες τρίτων 
χωρών για την απόκτηση άδειας διαμονής. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην 
υποστήριξη υλοποίησης των επενδύσεων αυτών.

4. Θεωρούν οι κ.κ. Υπουργοί ότι η επιτυχία του κυπριακού προγράμματος «Golden 
Visa» οφείλεται εν πολλοίς στο ότι διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους 
φορολογικούς συντελεστές εταιρικού φόρου, στο 12,5%, που μπορεί να μειωθεί 
περαιτέρω μέσω της εφαρμογής του National Interest Deduction (NID), στο ότι 
υπάρχει επίσης μηδενικός φόρος στα μερίσματα, στο ότι η γραφειοκρατία έχει 
περιοριστεί σημαντικά, δημιουργώντας συνολικά ένα φιλικό επενδυτικό κλίμα, σε 
αντίθεση με την Ελλάδα των capital controls, των υψηλότατων φόρων στην 
ακίνητη περιουσία και της γραφειοκρατίας;

Το πρόγραμμα της Κύπρου διαφοροποιείται σημαντικά από το ελληνικό, εφόσον πρόκειται 
για πρόγραμμα ιθαγένειας και όχι άδειας διαμονής. Συνεπώς δε δύναται να υπάρξει 
σύγκριση μεταξύ των δύο, καθώς το κοινό στο οποίο απευθύνεται έχει σαφώς 
διαφοροποιημένα κριτήρια από το κοινό που απευθύνεται το ελληνικό πρόγραμμα, ενώ το 
υψηλότερο ποσό που έχει αντλήσει η Κύπρος οφείλεται σημαντικά σ’ αυτή την παράμετρο. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι για την απόκτηση ιθαγένειας στην Κύπρο απαιτείται 
επένδυση 2 εκατ. Ευρώ κατ’ ελάχιστο σε αγορά ακινήτου. 



Θα πρέπει ωστόσο, να σημειωθεί ότι το ελληνικό πρόγραμμα κατάφερε να αυξήσει 
σημαντικά την επίδοσή του και τον αριθμό των αδειών διαμονής που έχει προσφέρει σε μη 
ευρωπαίους επενδυτές, παρά τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις και περιορισμούς, παρά τα 
capital controls και παρά το μεταναστευτικό πρόβλημα που ανέκυψε τα τελευταία χρόνια. 
Αυτό δείχνει τη δυναμική που πρόκειται να αναπτύξει το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα, 
κάτι που αποδεικνύεται από τις ελληνικές, αλλά και τις ξένες εταιρείες που έχουν ιδρύσει 
θυγατρικές στην Ελλάδα για την προώθηση του προγράμματος στις χώρες τους.

5. Υπάρχει σχεδιασμός για επέκταση του προγράμματος «Golden Visa» σε 
επενδύσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων, κρατικών ομολόγων κλπ και αν ναι 
ποιες οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην αγορά ακίνητης περιουσίας σχετικά με τις 
επενδύσεις μέσω του προγράμματος; Θεωρείτε ότι ενδέχεται να χαθεί η όποια 
σχετική δυναμική αποκτήθηκε στην αγορά ακινήτων;

Από την ημερομηνία εφαρμογής του το πρόγραμμα Golden Visa έχει υποστεί 
λελογισμένες τροποποιήσεις, με σκοπό πάντοτε τη βελτίωσή του. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός όλων των προσθηκών/τροποποιήσεων έχει γίνει με τρόπο που να μην 
επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα του υφιστάμενου προγράμματος ή να υπονομευθεί η 
δυναμική του. Στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι επικείμενες προσθήκες, οι οποίες 
υπαγορεύονται από τη ζήτηση της αγοράς και την ανάγκη να εξακολουθήσει το 
πρόγραμμα να παραμένει ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά. Συνεπώς, οποιεσδήποτε 
προσθήκες στις παροχές του προγράμματος γίνονται με στόχο την περαιτέρω 
ελκυστικότητά του και την αποδοτικότητά του και λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που 
έχει αποκτηθεί στην αγορά ακινήτων.

    
     Ο Υφυπουργός

      Στέργιος Πιτσιόρλας

Εσωτερική Διανομή: 
Γραφ.  Υφυπουργού
Τμήμα  Κοιν. ελέγχου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
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