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Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΘΟ Ζ'
ΕΘΟΔΟ ΚΑΘ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΘΑ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΥΝΕΝΩΗ
1. Ο αιινδαπόο πνπ θαηνηθεί λόκηκα ζηελ Ειιάδα επί δύν ηνπιάρηζηνλ
έηε
κπνξεί λα δεηήζεη ηελ είζνδν θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρώξα κειώλ ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ εθόζνλ:
α. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πξόθεηηαη λα θαηνηθήζνπλ καδί ηνπ,
β. ν αηηώλ αιινδαπόο απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη πξνζσπηθό εηζόδεκα
ζηαζεξό θαη επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ δελ
κπνξεί
λα είλαη κηθξόηεξν από ην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, θαζώο
θαη θαηάιιειν θαηάιπκα θαη αζθάιηζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ
κπνξεί
λα θαιύςεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ ζα ζπληεξνύληαη από
απηόλ.
2. Ωο κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ αιινδαπνύ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρώξα ζην
πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο λννύληαη:
α. ν ζύδπγνο.
β. ηα θάησ ησλ 18 εηώλ άγακα ηέθλα ηνπ.
γ. ηα θάησ ησλ 18 εηώλ άγακα ηέθλα ηνπ ζπδύγνπ ηνπ, εθόζνλ ηνπ έρεη
αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο.
3. Ο αιινδαπόο ππνβάιιεη ζην δήκν ή ηελ θνηλόηεηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο
ηνπ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εηζόδνπ γηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε.
Η
αίηεζε απηή ζπλνδεύεηαη από:
α. αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο,
β. αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ή δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο,
γ. πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζήο ηνπ, από ην νπνίν
πξνθύπηεη ν ζπγγεληθόο δεζκόο,
δ. δήισζή ηνπ, όηη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα θαηνηθήζνπλ καδί κε ηνλ
αιινδαπό,
4. Ο δήκνο ή ε θνηλόηεηα εμεηάδεη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαη
ηα δηαβηβάδεη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ αιινδαπνύ ζηελ ππεξεζία
αιινδαπώλ
θαη κεηαλάζηεπζεο.
5. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο απνθαίλεηαη, ύζηεξα από γλώκε

ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δεκόζηα ηάμε θαη
αζθάιεηα ηεο ρώξαο γηα ηε ρνξήγεζε ζεώξεζεο εηζόδνπ. Αλ απνθαλζεί
ζεηηθά, ε νηθεία ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ρνξεγεί ζηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ αιινδαπνύ ηε ζεώξεζε εηζόδνπ γηα νηθνγελεηαθή
ζπλέλσζε.
κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 απηνύ ηνπ λόκνπ.

