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Expected increase on 1-1-2023 of the monetary 

threshold for the “golden visa” real estate 

investors in Greece 

In the coming days, the Ministries of Migration 

Policy and Tourism are expected to issue a joint 

decision in relation to the change of the regime for 

granting residence permits to third-country 

nationals who invest in the Greek property market. 

Investors are currently required to spend a 

minimum of 250,000 euros on real property to 

secure a Golden Visa, but that amount is expected 

to be doubled as of January 1, 2023 to 500,000 

euros. 

It appears that the expected increase shall apply 

only to particular areas of Greece, such as the 

center of Athens, the northern and southern 

suburbs of Attica, Thessalonica, Mykonos and 

Santorini. 

In relation to the transactions that are ongoing and 

might be inevitable to be concluded until year end, 

it is expected to be provided that the investors will 

be entitled to apply under the current regime 

(250,000 euros) even if same is replaced with the 

new framework as of new year. 

In particular, a transitional period of one year, and 

in particular from January 1st up to December 31st, 

2023 will be provided for the conclusion of the sale 

and purchase of real property transactions under 

the current regime, provided that the investors will 

have entered until April 30th, 2023 to a notarial 

preliminary agreement and will have paid as deposit 

10% of the contracting sale and purchase price. 

Αναμενόμενη προσαύξηση την 1-1-2023  του 

χρηματικού ορίου «χρυσής βίζας» για επενδυτές 

ακινήτων στην Ελλάδα 

Στις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα 

οριστικοποιηθεί η έκδοση κοινής απόφασης από τα 

υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Τουρισμού για την αλλαγή του καθεστώτος της 

χορήγησης άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων 

χωρών, οι οποίοι επενδύουν στην Ελληνική αγορά 

ακινήτων. 

Σήμερα απαιτείται η δαπάνη 250.000 ευρώ κατ’ 

ελάχιστον για την απόκτηση ακινήτου με στόχο την 

εξασφάλιση της «χρυσής βίζας», με το ποσό να 

αναμένεται να διπλασιαστεί από την 1η 

Ιανουαρίου 2023 σε 500.000 ευρώ.  

Η αλλαγή του καθεστώτος αναμένεται να ισχύσει 

για ορισμένες περιοχές της Ελλάδα, όπως το κέντρο 

της Αθήνας, τα Βόρεια και Νότια προάστια της 

Αττικής, την Θεσσαλονίκη, την Μύκονο, την 

Σαντορίνη. 

Αναφορικά με τις συναλλαγές των ακινήτων που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι πιθανόν να μην 

έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος τους έτους, 

αναμένεται να προβλεφθεί ότι οι επενδυτές θα 

είναι δυνατόν να ενταχθούν στο υφιστάμενο 

καθεστώς (όριο Ευρώ 250.000) ακόμη και όταν 

αυτό αντικατασταθεί από τη νέα χρονιά με το νέο 

πλαίσιο.  

Ειδικότερα, προβλέπεται το μεταβατικό διάστημα 

ενός έτους, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 2023 για την κατάρτιση των 

συμβολαίων αγοραπωλησίας με το υφιστάμενο 
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καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδυτές 

θα έχουν καταρτίσει συμβολαιογραφικό 

προσύμφωνο μέχρι την 30η Απριλίου 2023 και θα 

έχουν καταβάλλει ως προκαταβολή το 10% του 

συμφωνηθέντος τιμήματος της αγοραπωλησίας. 
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Disclaimer: This newsletter contains general information only and is not intended to provide specific legal, or other professional advice 
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you or your business. Before making any decision or taking any action that may affect you or your business, you should consult a 
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