
ΦΟΥΡΤΟΥΝΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ» 
ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Οι τράπεζες βγάζουν στο σφυρί
στις 24 Οκτωβρίου τη βίλα της
µεγαλοµετόχου της σοκολατοποι-
ίας Leonidas, Βασιλικής Κεστεκί-
δου, στο Λαγονήσι, µε τιµή πρώ-
της προσφοράς τα 6 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για τριώροφη µεζονέτα 
µε πισίνα και γήπεδο τένις

Θ
έµα χρόνου αποτελεί η επέκταση του 
προγράµµατος «Χρυσής Βίζας» σε αµοι-
βαία, µετοχές, οµόλογα και τραπεζικές 

καταθέσεις, καθώς το υπουργείο Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης µόλις ολοκλήρωσε το σχέδιο νό-
µου, ώστε εντός του Νοεµβρίου να το καταθέσει 
προς ψήφιση στη Βουλή. Οπως αποκαλύπτει η 
Realnews, µε τις νέες τροποποιήσεις, οι πολίτες 
τρίτων χωρών θα µπορούν να εξασφαλίσουν 5 
χρόνια άδεια παραµονής στην Ελλάδα, εφόσον 
επενδύσουν από 400.000 έως 800.000 ευρώ το 
λιγότερο, σε µία από τις 8 νέες κατηγορίες που 
προστίθενται στο πρόγραµµα της «Χρυσής Βί-
ζας». Απαραίτητη, δε, προϋπόθεση είναι τα «ει-
σαγόµενα» κεφάλαια -είτε πρόκειται για καταθέ-
σεις είτε για επενδύσεις σε οµόλογα του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου, αµοιβαία κεφάλαια κ.λπ.- να δι-
ατηρηθούν εντός συνόρων για όσο διάστηµα ο 
επενδυτής διατηρεί το δικαίωµα της διαµονής 
του στη χώρα. Ακόµη κι αν «σηκώσει» ένα πο-
σό από τον τραπεζικό λογαριασµό, θα κληθεί να 
αποδείξει ότι το έχει επενδύσει εντός της Ελλά-
δας, είτε σε τίτλους είτε σε τραπεζικές καταθέσεις, 
ενώ, µετά το πέρας της πενταετίας, θα υπάρχει 

η δυνατότητα να ανανεωθεί η άδεια παραµο-
νής του επενδυτή, εφόσον εξακολουθεί να επεν-
δύει τα κεφάλαιά του. Οι νέες επιλογές για Κινέ-
ζους, Ρώσους, Αραβες, Τούρκους και άλλους µη 
Ευρωπαίους επενδυτές είναι οι εξής: Συµµετοχή 
σε εταιρεία που εδρεύει ή διαθέτει εγκαταστά-
σεις στην Ελλάδα, εισφορά κεφαλαίου σε Ανώ-
νυµη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσί-
ας (ΑΕΕΑΠ), συµµετοχή σε venture capitals ή σε 
Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετο-

χών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ), αγορά οµολόγων 
του ελληνικού ∆ηµοσίου, προθεσµιακή κατάθε-
ση σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα, αγορά µετο-
χών, εταιρικών οµολόγων ή και οµολόγων του 
ελληνικού ∆ηµοσίου, αγορά µεριδίων σε αµοι-
βαίο κεφάλαιο και αγορά µεριδίων ή µετοχών 
σε Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων. Υπεν-
θυµίζεται ότι, µέχρι σήµερα, για να αποκτήσει 
κάποιος τη «Χρυσή Βίζα» πρέπει να αποκτήσει 
ακίνητο ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ. 
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αλλαγές στη χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Η «R» αποκαλύπτει ολόκληρο το σχέδιο νόµου µε τις οκτώ

 ΣΕΛ. 9

ΣΤΟΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ… 
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ Η SATO
«Χρυσή» συµφωνία µε τη 
Fraport έκλεισε ο 48χρονος 
πρόεδρος της ελληνικής επιχεί-
ρησης, Γιώργος Θεοδωρίδης, 
µε αντικείµενο τον εξοπλισµό  
των χώρων αναµονής των 14 
περιφερειακών αεροδροµίων 
µε έπιπλα της εταιρείας
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Μαγνήτης
για επενδύσεις
η «Χρυσή Βίζα»

Ολη η αλήθεια 
για τις τράπεζες
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για τις τράπεζες
ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «R»: Λευτέρης Θαλασσινός, καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακης Σκέρτσος, γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, 

∆ιονύσιος Χιόνης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης 

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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