Αρθρο: 53
Ημ/νία: 01.01.2006
Περιγραυή όροσ θησασρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Τίτλος Αρθροσ: Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε
Κείμενο Αρθροσ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΕΠΑΝΕΝΩΗ
Ο ππήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ θαηνηθεί λόκηκα ζηελ Ειιάδα επί δύν ηνπιάρηζηνλ έηε
δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ είζνδν θαη δηακνλή ζηε ρώξα κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπ, εθόζνλ πιεξνύληαη, ζσξεπηηθά, νη θαησηέξσ πξνϋπνζέζεηο:
α. Απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο.
β. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πξόθεηηαη λα θαηνηθήζνπλ καδί ηνπ.
γ. Απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη εηήζην πξνζσπηθό εηζόδεκα ζηαζεξό θαη ηαθηηθό,
επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη από
πξνζθπγή ζην ζύζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Υώξαο. Σν εηζόδεκα απηό δελ
κπνξεί
λα είλαη κηθξόηεξν από ηηο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε,
πξνζαπμεκέλν θαηά 20% γηα ηε ζύδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε ηέθλν. ε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία θαη νη δύν ζύδπγνη δηακέλνπλ, λνκίκσο, ζηε Υώξα, εθόζνλ
πξόθεηηαη γηα επαλέλσζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, δελ απαηηείηαη ε αλσηέξσ πξνζαύμεζε,
θαηά 15%, γηα θάζε ηέθλν.
δ. Δηαζέηεη πιήξε αζθάιηζε αζζέλεηαο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ θηλδύλσλ πνπ
θαιύπηνληαη γηα ηνπο εκεδαπνύο, ε νπνία λα κπνξεί λα θαιύςεη θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ.

Αρθρο: 54
Ημ/νία: 01.01.2006
Περιγραυή όροσ θησασρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Τίτλος Αρθροσ: Μέιε νηθνγέλεηαο
Κείμενο Αρθροσ
1. Ωο κέιε νηθνγέλεηαο ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο πνπ εηζέξρνληαη ζηε Υώξα, ζην
πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, λννύληαη:
α. Οη ζύδπγνη, εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, θαζώο θαη

ηα θάησ ησλ 18 εηώλ άγακα, θνηλά ηέθλα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ
πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί.
β. Σα ινηπά, θάησ ησλ 18 εηώλ, άγακα ηέθλα ηνπ ζπληεξνύληνο ή ηνπ εηέξνπ ησλ
ζπδύγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηέθλσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, εθόζνλ ηνπ έρεη
αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο.
2. ε πεξίπησζε πνιπγακίαο, αλ ν ζπληεξώλ έρεη ήδε ζύδπγν πνπ δεη καδί ηνπ ζηελ
Ειιάδα, δελ επηηξέπεηαη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε άιιε ζύδπγν. Καηά
παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε β΄, δελ επηηξέπεηαη ε νηθνγελεηαθή
επαλέλσζε αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ζπληεξνύληνο θαη άιιεο ζπδύγνπ, πέξαλ ησλ
αλήιηθσλ ηέθλσλ απηνύ κε ηε ζύδπγν κε ηελ νπνία έρεη ήδε επαλελσζεί ζηε Υώξα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ.

Αρθρο: 55
Ημ/νία: 01.01.2006
Περιγραυή όροσ
θησασρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Τπνβνιή θαη εμέηαζε ηεο αίηεζεο γηα νηθνγελεηαθή
Τίτλος Αρθροσ: επαλέλσζε
Κείμενο Αρθροσ
1. Ο ζπληεξώλ θαηαζέηεη αίηεζε ζην δήκν ή ζηελ θνηλόηεηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο
ή
δηακνλήο ηνπ γηα ηελ έγθξηζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε
ηεο αίηεζεο είλαη ε αληίζηνηρε Τπεξεζία Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο.
2. Η αίηεζε γίλεηαη δεθηή, εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 53 θαη
54 ηνπ λόκνπ απηνύ. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη
πξνεγνπκέλσο ηε γλώκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε
δεκόζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηεο Υώξαο, θαζώο θαη ηε γλώκε ηεο αξκόδηαο ειιεληθήο
πξνμεληθήο αξρήο πξνο δηαθξίβσζε ύπαξμεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο. Οη αλσηέξσ
γλώκεο παξέρνληαη εληόο δηκήλνπ αθόηνπ δεηεζνύλ.
3. Η απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε αίηεζε γηα
νηθνγελεηαθή επαλέλσζε δηαβηβάδεηαη ζηελ νηθεία ειιεληθή πξνμεληθή αξρή, ε
νπνία ρνξεγεί ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο ηηο
απαηηνύκελεο εηδηθέο ζεσξήζεηο εηζόδνπ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ παξόληνο.

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 23.02.2007
Περιγραυή όροσ
θησασρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Τίτλος Αρθροσ: Υνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο
Η παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13 Ν.3536/2007
Στόλια: (ΦΕΚ Α 42/23.2.2007).
Κείμενο Αρθροσ
1.Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπληεξνύληνο, κεηά ηελ είζνδό ηνπο ζηε Υώξα θαη
πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζεώξεζεο εηζόδνπ, θαηαζέηνπλ αίηεζε ζην δήκν ή ζηελ
θνηλόηεηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα
νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ε αληίζηνηρε
Τπεξεζία Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ επόκελνπ άξζξνπ εθηηκάηαη
ηδηαηηέξσο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ.
<
ππνβάιιεηαη από εθείλνλ πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα ρσξίο λα απαηηείηαη ε
θαηαβνιή παξαβόινπ.»
3. Οη αηηνύκελεο άδεηεο δηακνλήο ρνξεγνύληαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ην αξγόηεξν κέζα ζε ελλέα κήλεο, αθόηνπ ππνβιήζεθαλ νη
ζρεηηθέο αηηήζεηο κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.

Αρθρο: 57
Ημ/νία: 01.01.2006
Περιγραυή όροσ θησασρού: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
Τίτλος Αρθροσ: Δηάξθεηα θαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο
Κείμενο Αρθροσ
1. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ρνξεγείηαη αηνκηθή άδεηα δηακνλήο γηα ρξνληθό
δηάζηεκα ελόο έηνπο, ηελ νπνία κπνξνύλ λα αλαλεώλνπλ αλά δηεηία.
2. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα
ιόγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ππνρξενύηαη, δύν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ από ηε
ιήμε ηεο, λα θαηαζέζεη αίηεζε ζην δήκν ή ζηελ θνηλόηεηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ή
δηακνλήο ηνπ. Αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο είλαη ε αληίζηνηρε Τπεξεζία
Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκόδνληαη
αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λόκνπ απηνύ.
3. Καηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, όηαλ ν ζπληεξώλ δελ έρεη επαξθείο
πόξνπο ρσξίο πξνζθπγή ζην ζύζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Υώξαο, όπσο
αλαθέξεηαη

ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λόκνπ απηνύ, ιακβάλνληαη
ππόςε
νη ζπλεηζθνξέο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζπλνιηθό εηζόδεκά ηεο.

