ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣ’ ΕΞΑΙΡΕΗ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
με βάζη ηο εδάθιο (2) ηου άρθρου 111Α
ηων περί Αρχείου Πληθυζμού Νόμων ηου 2002-2015

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ είναι θ περαιτζρω
ενκάρρυνςθ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων και θ προςζλκυςθ φυςικϊν προςϊπων υψθλισ
ειςοδθματικισ ςτάκμθσ για εγκατάςταςθ και δραςτθριοποίθςθ τουσ ςτθν Κφπρο. Βαςικοί
παράγοντεσ που κακιςτοφν τθν Κφπρο ελκυςτικό προοριςμό για επενδφςεισ είναι θ
εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, το αξιόπιςτο νομοκετικό και ρυκμιςτικό
πλαίςιο, το ςτακερό φορολογικό ςφςτθμα και οι ςυνκικεσ αςφάλειασ και ςτακερότθτασ
που επικρατοφν ςτθ χϊρα.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο και διαπιςτϊνοντασ το ζντονο επενδυτικό ενδιαφζρον, θ
κυβζρνθςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ζχει καταρτίςει και επικαιροποιιςει ςχζδιο για
τθν κατ’ εξαίρεςθ πολιτογράφθςθ επενδυτϊν ςτθν Κφπρο με βάςθ το εδάφιο (2) του
άρκρου 111A των περί Αρχείου Ρλθκυςμοφ Νόμων του 2002-2015 (το Σχζδιο), με
ςυγκεκριμζνα κίνθτρα, όρουσ και προχποκζςεισ αλλά και διαδικαςίεσ ελζγχου ϊςτε να
αποτρζπεται θ κατάχρθςθ.
Με βάςθ το Σχζδιο, μθ-Κφπριοσ πολίτθσ, ο οποίοσ πλθροί ζνα εκ των οικονομικϊν
Κριτθρίων (Α), είτε προςωπικά, είτε μζςω εταιρείασ/εταιρειϊν όπου ςυμμετζχει ωσ
μζτοχοσ, αναλογικά με το ποςοςτό ςυμμετοχισ του, είτε μζςω επενδφςεων που ζχει
πραγματοποιιςει ο/θ ςφηυγόσ ι που ζχουν πραγματοποιθκεί από κοινοφ με τον/τθ
ςφηυγό του, είτε ωσ υψθλόβακμο Διευκυντικό Στζλεχοσ εταιρείασ/εταιρειϊν που πλθροί
ζνα εκ των οικονομικϊν Κριτθρίων (Α) δφναται να αιτθκεί για απόκτθςθ τθσ κυπριακισ
υπθκοότθτασ με κατ’ εξαίρεςθ Ρολιτογράφθςθ.
Υψθλόβακμο Διευκυντικό Στζλεχοσ εταιρείασ δφναται να υποβάλει αίτθςθ νοουμζνου ότι
ζχει τζτοια αμοιβι ςτθν εν λόγω εταιρεία/εταιρείεσ που να δθμιουργεί φορολογικά
ζςοδα για τθ Δθμοκρατία τθσ τάξθσ των €100,000 τουλάχιςτον για περίοδο τριετίασ και
νοουμζνου ότι αυτι θ φορολογία ζχει ιδθ πλθρωκεί ι προπλθρωκεί.
Ο αιτϊν κα πρζπει να είχε προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ επενδφςεισ κατά τα τρία ζτθ που
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ αίτθςθσ και να διατθρεί τθν εν λόγω επζνδυςθ για περίοδο
τουλάχιςτον τριϊν ετϊν από τθν θμερομθνία Ρολιτογράφθςθσ.
Ακόμθ, ο αιτϊν κα πρζπει απαραιτιτωσ να πλθροί τουσ Προυσ και τισ Ρροχποκζςεισ που
περιλαμβάνονται ςτο Μζροσ Β.
Σε περίπτωςθ που από περιοδικοφσ ελζγχουσ διαπιςτωκεί ότι το οποιοδιποτε Κριτιριο ι
Προσ ι Ρροχπόκεςθ καταςτρατθγείται, θ Ρολιτογράφθςθ είναι δυνατόν να ανακλθκεί.
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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ

Α.1 Επζνδυςθ ςε ακίνθτα, αναπτφξεισ και ζργα υποδομισ:
Ο αιτϊν κα πρζπει να ζχει προβεί ςε επζνδυςθ φψουσ τουλάχιςτον €2,0 εκ. για αγορά ι
ανζγερςθ ακινιτων ι δθμιουργία αναπτφξεων όπωσ οικιςτικζσ ι εμπορικζσ αναπτφξεισ,
αναπτφξεισ ςτον τουριςτικό τομζα ι άλλα ζργα υποδομισ.
Στο εν λόγω κριτιριο περιλαμβάνεται και θ επζνδυςθ ςε οικοδομιςιμθ γθ, νοουμζνου ότι
ςτθν αίτθςθ κα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξθ τθσ. Νοείται ότι από το
κριτιριο εξαιρείται θ αγορά γθσ, που είναι ενταγμζνθ ςε ηϊνθ μθδενικισ ανάπτυξθσ.
Α.2 Αγορά ι ςφςταςθ ι ςυμμετοχι ςε κυπριακζσ επιχειριςεισ και εταιρείεσ:
Ο αιτϊν κα πρζπει να ζχει προβεί ςε αγορά, ςφςταςθ ι ςυμμετοχι ςε επιχειριςεισ ι
εταιρείεσ που εδρεφουν και δραςτθριοποιοφνται ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία με κόςτοσ
επζνδυςθσ φψουσ τουλάχιςτον €2,0 εκ. Τα εν λόγω επενδυκζντα κεφάλαια, κα πρζπει να
διοχετεφονται για χρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν ςκοπϊν των εν λόγω επιχειριςεων
και εταιρειϊν αποκλειςτικά και μόνο ςτθν Κφπρο, ςτθ βάςθ επενδυτικοφ πλάνου.
Οι αιτιςεισ κα αξιολογοφνται ϊςτε να επιβεβαιωκεί ότι οι επιχειριςεισ ι εταιρείεσ
αποδεδειγμζνα ζχουν φυςικι παρουςία ςτθν Κφπρο, με ουςιαςτικι δραςτθριότθτα και
ςθμαντικό κφκλο εργαςιϊν και ότι εργοδοτοφν τουλάχιςτον πζντε (5) Κφπριουσ πολίτεσ ι
πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των εργαηόμενων κα αυξάνεται, ςε
περίπτωςθ που πζραν του ενόσ αιτοφντοσ επενδφςουν ταυτόχρονα ι ςχεδόν ταυτόχρονα
ςτθν ίδια επιχείρθςθ ι εταιρεία. Επιπρόςκετα, οι υπό αναφορά εργαηόμενοι κα πρζπει
κατά τθν αμζςωσ προθγοφμενθ περίοδο των πζντε (5) ετϊν, που προθγείται τθσ
θμερομθνίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, να είχαν νόμιμθ και ςυνεχι διαμονι ςτθν Κφπρο.
Α.3 Επζνδυςθ ςε Οργανιςμοφσ Εναλλακτικών Επενδφςεων ι χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία κυπριακών επιχειριςεων ι κυπριακών οργανιςμών που είναι
αδειοδοτθμζνοι από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ:
Ο αιτϊν κα πρζπει να ζχει προβεί ςε αγορά μονάδων αξίασ τουλάχιςτον €2.0 εκ. από
Οργανιςμοφσ Εναλλακτικϊν Επενδφςεων (ΟΕΕ) που ιδρφονται ςτθν Κυπριακι
Δθμοκρατία, αδειοδοτοφνται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και εποπτεφονται από
αυτιν και των οποίων οι επενδφςεισ διενεργοφνται αποκλειςτικά ςτθν Κυπριακι
Δθμοκρατία, ςε επενδφςεισ που πλθροφν τα κριτιρια του παρόντοσ Σχεδίου ι ςε τομείσ
που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικϊν.
Για ςκοποφσ επιβεβαίωςθσ ότι οι επενδφςεισ, που πλθροφν τα κριτιρια του παρόντοσ
Σχεδίου, κα διατθροφνται για περίοδο τουλάχιςτον 3 ετϊν, ο διαχειριςτισ ι ο ελεγκτισ
του Ταμείου κα ενθμερϊνει γραπτϊσ, ςε ετιςια βάςθ, τα Υπουργεία Εςωτερικϊν και
Οικονομικϊν με αναφορά ςτθν αξία τθσ αρχικισ επζνδυςθσ.
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Η αγορά χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κυπριακϊν επιχειριςεων ι
οργανιςμϊν φψουσ τουλάχιςτον €2,0 εκ., όπωσ ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα, τα
οποία ζχουν εκδοκεί, μετά από ζγκριςθ τθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου, από
εταιρείεσ, που αποδεδειγμζνα ζχουν φυςικι παρουςία και ουςιαςτικι οικονομικι
δραςτθριότθτα ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία, και που αφοροφν χρθματοδότθςθ
επενδυτικϊν ςκοπϊν των εν λόγω επιχειριςεων ι οργανιςμϊν αποκλειςτικά και μόνο
ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία ςτθ βάςθ επενδυτικοφ πλάνου, εμπίπτουν ςτο υπό αναφορά
κριτιριο.
Νοείται ότι θ αγορά από ΟΕΕ μονάδων άλλων ΟΕΕ δεν κεωρείται ότι ικανοποιεί το
κριτιριο Α.3.
Α.4 υνδυαςμόσ των ανωτζρω επενδφςεων
Ο αιτϊν δφναται να προβεί ςε ςυνδυαςμό των πιο πάνω επενδφςεων, νοουμζνου ότι θ
ςυνολικι επζνδυςθ κα ανζρχεται ςε φψοσ €2,0 εκ. τουλάχιςτον.
Στο πλαίςιο του ςυνδυαςμοφ επενδφςεων ο αιτϊν δφναται να προβεί ςε αγορά ειδικϊν
κρατικϊν ομολόγων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ φψουσ μζχρι €500.000, τα όποια κα
εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο αιτϊν κα διατθριςει ςτθν κατοχι του τα εν λόγω ομόλογα για
περίοδο τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. Τα χαρακτθριςτικά και οι όροι των εν λόγω
ομολόγων κακορίηονται ςτουσ εκάςτοτε Γενικοφσ και Ειδικοφσ Προυσ Ζκδοςθσ Ειδικϊν
Κυβερνθτικϊν ομολόγων τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Επενδφςεισ ςε
κρατικά ομόλογα μζςω τθσ δευτερογενοφσ αγοράσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ
1. Λευκό Ποινικό Μθτρώο: Ο αιτϊν πρζπει να ζχει λευκό ποινικό μθτρϊο. Επίςθσ, το
όνομα του δεν κα περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο των προςϊπων, των οποίων
διατάςςεται θ δζςμευςθ τθσ περιουςίασ εντόσ των ορίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
2. Μόνιμθ Ιδιόκτθτθ Κατοικία ςτθν Κφπρο: Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που απαρικμοφνται
ςτο Μζροσ Α, ο αιτϊν πρζπει να είναι κάτοχοσ μόνιμθσ ιδιόκτθτθσ κατοικίασ ςτθν
Κυπριακι Δθμοκρατία, αγοραίασ αξίασ τουλάχιςτον €500.000, πλζον το ΦΡΑ.
Νοείται ότι μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριςτζσ αιτιςεισ ωσ
επενδυτζσ, μποροφν να αγοράςουν ςυλλογικά μία κατοικία, νοουμζνου ότι θ
ςυνολικι αξία τθσ κατοικίασ καλφπτει το ποςό των €500.000 για κάκε ζκαςτο
αιτοφντα.
Σε περίπτωςθ που θ αγοραία αξία τθσ μόνιμθσ ιδιόκτθτθσ κατοικίασ ςτθν Κυπριακι
Δθμοκρατία υπερβαίνει τισ €500.000, μζροσ του πρόςκετου αυτοφ ποςοφ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για ςκοποφσ ςυμπλιρωςθσ του ποςοφ τθσ επζνδυςθσ, που
πραγματοποιικθκε βάςει των κριτθρίων του Μζρουσ Α πιο πάνω.
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Επιπρόςκετα, ςθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ που ο αιτϊν ζχει προβεί ςε επενδφςεισ
ςε οικιςτικι/ζσ μονάδα/εσ ςτθ βάςθ του προαναφερκζντοσ κριτθρίου Α.1, , δεν κα
απαιτείται όπωσ προβεί ςε αγορά άλλθσ μόνιμθσ ιδιόκτθτθσ διαμονισ ςτθν Κυπριακι
Δθμοκρατία, εάν τουλάχιςτον μία από αυτζσ τισ οικιςτικζσ μονάδεσ είναι αξίασ
τουλάχιςτον €500.000, πλζον το ΦΡΑ και νοουμζνου ότι κα διατθριςει ςτθν κατοχι
του τθν εν λόγω μόνιμθ ιδιόκτθτθ κατοικία εφ’ όρου ηωισ.
3. Διαμονι ςτθν Κφπρο: Ο αιτϊν, πριν τθν Ρολιτογράφθςθ του ωσ Κφπριοσ πολίτθσ, κα
πρζπει να είναι κάτοχοσ άδειασ παραμονισ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία.
Σε περίπτωςθ που ο αιτϊν δεν είναι ιδθ κάτοχοσ άδειασ παραμονισ κα μπορεί να
υποβάλει αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ μετανάςτευςθσ, ςτθ βάςθ του Κανονιςμοφ 6(2)
των περί Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Νόμων, ταυτοχρόνωσ με τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ για Ρολιτογράφθςθ. Πςον αφορά ςτθν υποβολι αίτθςθσ για χοριγθςθ
άδειασ μετανάςτευςθσ αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ απόκτθςθσ τθσ κυπριακισ
υπθκοότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Σχεδίου, δεν τίκενται
οποιεςδιποτε άλλεσ προχποκζςεισ πζραν αυτϊν που προβλζπονται τόςο ςτο Μζροσ
Α όςο και ςτο Μζροσ Β του παρόντοσ Σχεδίου.
Νοείται ότι τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ενιλικα μζλθ τθσ οικογζνειασ του
επενδυτι, τα οποία κα αιτθκοφν Ρολιτογράφθςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ για Ρολιτογράφθςθ για οποιοδιποτε λόγο απορριφκεί, θ
άδεια μετανάςτευςθσ, που αποκτικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ
Απόφαςθσ, κα ακυρϊνεται πάραυτα.
Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για εξζταςθ τθσ αίτθςθσ απαιτείται απαραιτιτωσ θ υποβολι του εντφπου (Μ127) και των
ακολοφκων:
1. Λευκό Ποινικό Μθτρώο:
Ριςτοποιθτικό Λευκοφ Ροινικοφ Μθτρϊου από τθ χϊρα καταγωγισ και από τθ χϊρα
ςυνικουσ διαμονισ (εάν διαφζρει).
2. Μόνιμθ ιδιόκτθτθ κατοικία ςτθν Κφπρο:
(α) Αγοραπωλθτιριο Συμβόλαιο.
(β) Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι Απόδειξθ υποβολισ του Συμβολαίου ςτο Τμιμα
Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ.
(γ) Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ.
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(δ) Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςτο κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’ ονόματι
του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ του πωλθτι.
(ε) Ριςτοποιθτικό εκτίμθςθσ από Ανεξάρτθτο Εγκεκριμζνο Εκτιμθτι μετά από απαίτθςθ
του Υπουργείου Εςωτερικϊν ι του Υπουργείου Οικονομικϊν.
3. Οικονομικά κριτιρια (απαιτείται ότι εφαρμόηεται):
(α) Ριςτοποιθτικό Εγγραφισ τθσ εταιρείασ/εταιρειϊν από τον Ζφορο Εταιρειϊν.
(β) Ριςτοποιθτικό μετόχων από τον Ζφορο Εταιρειϊν ι πιςτοποιθτικά που να
αποδεικνφουν ότι ο επενδυτισ είναι ο τελικόσ δικαιοφχοσ τθσ εταιρείασ.
(γ) Ελεγμζνοι λογαριαςμοί τθσ εταιρείασ/εταιρειϊν για τα τελευταία τρία ζτθ που
προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
(δ) Σε περίπτωςθ που ο αιτϊν είναι υψθλόβακμο διευκυντικό ςτζλεχοσ απαιτείται
επιπρόςκετα θ προςκόμιςθ του ςυμβολαίου εργοδότθςθσ του και Βεβαίωςθ Είςπραξθσ
από το Τμιμα Φορολογίασ.
(ε) Σε περίπτωςθ που θ επζνδυςθ γίνεται από τον/τθν ςφηυγο του αιτοφντοσ ι από
κοινοφ με αυτόν /αυτιν, απαιτείται θ προςκόμιςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ γάμου.
Επίςθσ απαιτοφνται τα ακόλουκα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ:
1. Επζνδυςθ ςε ακίνθτα, αναπτφξεισ και ζργα υποδομισ
(α) Αγοραπωλθτιριο Συμβόλαιο.
(β) Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι Απόδειξθ υποβολισ του Συμβολαίου ςτο Τμιμα
Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ.
(γ) Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ.
(δ) Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’ ονόματι
του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ του πωλθτι.
(ε) Ριςτοποιθτικό εκτίμθςθσ από Ανεξάρτθτο Εγκεκριμζνο Εκτιμθτι μετά από απαίτθςθ
του Υπουργείου Εςωτερικϊν ι του Υπουργείου Οικονομικϊν.
(ςτ) Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξθσ γθσ ςτισ περιπτϊςεισ επζνδυςθσ ςε οικοδομιςιμθ γθ.

2. Αγορά ι ςφςταςθ ι ςυμμετοχι ςε κυπριακζσ επιχειριςεισ και εταιρείεσ
(α) Αγοραπωλθτιριο Συμβόλαιο.
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(β) Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ.
(γ) Βεβαίωςθ Ζφορου Εταιρειϊν για τουσ μετόχουσ.
(δ) Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’ ονόματι
του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ.
(ε) Συγκεκριμζνο επενδυτικό πλάνο
(ςτ) Αντίγραφα των ςυμβολαίων εργαςίασ των Κυπρίων και πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ εργαηόμενων ςτθν εταιρεία ςτθν οποία ο αιτϊν προζβθ ςε επζνδυςθ
(η) Βεβαίωςθ από το Τμιμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων για τισ αςφαλιςτζεσ αποδοχζσ
των εργαηόμενων ςτθν εταιρεία ςτθν οποία ο αιτϊν προζβθ ςε επζνδυςθ.
(θ) Αντίγραφο Αςφαλιςτικοφ Λογαριαςμοφ από τισ Υπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
για κάκε ζκαςτο εκ των Κφπριων ι πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εργαηόμενων
(κ) Βεβαίωςθ Εγγραφισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ (MEU1) ι Ριςτοποιθτικό Μόνιμθσ
Διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ (MEU3) για εργαηόμενουσ που είναι πολίτεσ κρατϊν –
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

3. Επζνδυςθ ςε Οργανιςμοφσ Εναλλακτικών Επενδφςεων ι χρθματοοικονομικά
περιουςιακά ςτοιχεία κυπριακών επιχειριςεων ι κυπριακών οργανιςμών που είναι
αδειοδοτθμζνοι από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ
(α) Τίτλοσ/ Τίτλοι και άλλα ζγγραφα των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
(β) Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’ ονόματι
τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ
(γ) Συγκεκριμζνο επενδυτικό πλάνο.
(δ) Βεβαίωςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου.

4. υνδυαςμόσ Επενδφςεων - Επζνδυςθ ςε κρατικά ομόλογα
(α) Απόδειξθ από το Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ για τθν αγορά των ειδικϊν
κρατικϊν ομολόγων.
(β) Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε λογαριαςμό του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ
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Οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο ηθτθκεί είτε από το Υπουργείο Εςωτερικϊν, είτε από το
Υπουργείο Οικονομικϊν.
Ουδζν των ανωτζρω επθρεάηει τθν απόλυτθ διακριτικι ευχζρεια του Υπουργικοφ
Συμβουλίου ςτθ λιψθ Απόφαςθσ.

Υπουργείο Εςωτερικϊν
13.9.2016
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