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Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2003/86/ΔΚ
Σίηλος: ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο
ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (Α 34), φπσο ην
άξζξν 3 ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα
απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηνο Αλζξαθνο
θαη Υάιπβνο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» (Α 70)
θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ. 1892/1990 «Γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 101),
φπσο ην άξζξν 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ λ. 1440/1984 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 48 ηνπ λ.
3427/2005 (Α 312). 2. Σν άξζξν 90 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο
ππ' αξηζκ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄ 98). 3. Σελ ππ' αξηζκ.
37930/ΓΙΟΔ1264/14.10.2005 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο
αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ»
(Β.1432/14.10.2005) θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7. 4. Σν
γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 5. Σελ ππ' αξηζκ.
113/2006 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, χζηεξα
απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ,
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Προοίμιο: Αιιειεγγχεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, απνθαζίδνπκε:
ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΡΘΡΩΝ
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΟΓΗΓΙΔ (ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
θηζασρού: ΝΟΜΟΘΔΙΑ)
Σίηλος Αρθροσ: (άξζξν 1 Οδεγίαο)θνπφο

Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι
θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ
Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 «ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο» (EE L 251/12 ηεο 3.10.2003) θαη ν θαζνξηζκφο
ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
Σίηλος Αρθροσ: (άξζξν 2 Οδεγίαο)Οξηζκνί
Κείμενο Αρθροσ
Γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, λννχληαη σο:
1. ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα
νχηε ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 17, παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο ΔΚ,
2. ζπληεξψλ, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη
ππνβάιιεη αίηεζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε είζνδνο
θαη δηακνλή ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο,
3. νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ε είζνδνο θαη ε δηακνλή ζηε Υψξα ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ
λα δηαηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αζρέησο εάλ νη νηθνγελεηαθνί
δεζκνί δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ ή κεηά ηελ είζνδφ ηνπ,
4. άδεηα δηακνλήο, θάζε είδνπο πηζηνπνίεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο
αξρέο θαη κε βάζε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο λα δηακέλεη
λφκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
παξάγξαθνο 2, ζηνηρείν α) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) ππ' αξηζκ. 1030/2002 ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, «γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηακνλήο εληαίνπ
ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ» (ΔΔ L 157/15.6.2002),
5. πξφζθπγαο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελήο πνπ απνιαχεη θαζεζηψηνο
πξφζθπγα θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ
πξνζθχγσλ ηεο 28εο Ινπιίνπ 1951, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.δ. 3989/1959 (Α 201),

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 31
Ιαλνπαξίνπ 1967 θαη ην νπνίν θπξψζεθε κε ηνλ α.λ. 389/1968 (Α 125).

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
Σίηλος Αρθροσ: (άξζξν 3 Οδεγίαο)Πεδίν Δθαξκνγήο
Κείμενο Αρθροσ
1. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη φηαλ ν ζπληεξψλ θαηέρεη άδεηα δηακνλήο πνπ έρεη
εθδνζεί
απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο, δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ε
νπνία ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο, εθφζνλ
ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ην
θαζεζηψο ηνπο.
2. Σν παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ν ζπληεξψλ:
α. έρεη ππνβάιεη αίηεζε λα ηνπ αλαγλσξηζζεί ε ηδηφηεηα ηνπ πξφζθπγα, επί ηεο
νπνίαο δελ έρεη αθφκα εθδνζεί Τπνπξγηθή απφθαζε,
β. έρεη ιάβεη άδεηα δηακνλήο δπλάκεη πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ή δεηεί άδεηα λα
δηακείλεη κε απηφ ην θαζεζηψο θαη αλακέλεη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο,
γ. έρεη ιάβεη άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα δπλάκεη επηθνπξηθψλ κνξθψλ πξνζηαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο, ηελ εζληθή λνκνζεζία ή ηηο πξαθηηθέο ησλ
θξαηψλ κειψλ, ή δεηεί άδεηα λα δηακείλεη κε απηφ ην θαζεζηψο θαη αλακέλεη ηελ
έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο.
3. Σν παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα δελ εθαξκφδεηαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνιίηε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
4. Σν παξφλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ
δηαηάμεσλ:
α. δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο ή ηεο Κνηλφηεηαο θαη
ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, αθελφο, θαη ηξίησλ ρσξψλ, αθεηέξνπ,
β. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1961 (λ. 1426 /1984, Α
32), σο ηζρχεη.
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Αρθρο:
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
Σίηλος Αρθροσ: (άξζξν 4 Οδεγίαο)Μέιε ηεο νηθνγέλεηαο
Κείμενο Αρθροσ
1. Ωο κέιε νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα, ζην
πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, λννχληαη:
α. Ο έηεξνο ησλ ζπδχγσλ, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ,
θαζψο θαη ηα θάησ ησλ 18 εηψλ άγακα, θνηλά ηέθλα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
εθείλσλ πνπ έρνπλ λνκίκσο πηνζεηεζεί ζηελ Διιάδα ή κε απφθαζε πνπ είλαη
απηνδηθαίσο εθηειεζηή ή έρεη θεξπρζεί εθηειεζηή ή έρεη αλαγλσξηζζεί ην
δεδηθαζκέλν ηεο ζηελ Διιάδα,
β. Σα ινηπά, θάησ ησλ 18 εηψλ, άγακα ηέθλα ηνπ ζπληεξνχληνο ή ηνπ εηέξνπ ησλ
ζπδχγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηέθλσλ πνπ έρνπλ, θαηά ηα αλσηέξσ,
πηνζεηεζεί,
εθφζνλ ε άζθεζε ηεο επηκέιεηαο έρεη λνκίκσο αλαηεζεί γηα κελ ηα ηέθλα ηνπ
ζπληεξνχληνο ζε απηφ, γηα δε ηα ηέθλα ηνπ εηέξνπ ζπδχγνπ ζην ζχδπγν απηφλ.
2. ε πεξίπησζε πνιπγακίαο, αλ ν ζπληεξψλ έρεη ήδε ζχδπγν πνπ δεη καδί ηνπ ζηελ
Διιάδα, δελ επηηξέπεηαη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε άιιε ζχδπγν. Γελ
επηηξέπεηαη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ζπληεξνχληνο θαη
άιιεο
ζπδχγνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί λνκίκσο ε επηκέιεηα.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
(άξζξα 5, 7, 8 Οδεγίαο)Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνγελεηαθή
Σίηλος Αρθροσ: επαλέλσζε
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ II
1. Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ θαηνηθεί λφκηκα ζηελ Διιάδα γηα δηάζηεκα δχν εηψλ
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ, ηελ είζνδν θαη δηακνλή ζηε Υψξα
κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαηά ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη
θαη εμεηάδεηαη φηαλ ηα κέιε απηά δηακέλνπλ εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.

2. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν ζπληεξψλ ζα
πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνγελεηαθή ζρέζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα
ηα νπνία δεηεί ηελ επαλέλσζε ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη φηη πιεξνί ν ίδηνο,
ζσξεπηηθά, ηηο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:
α. δηαζέηεη θαηάιπκα ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ηα νπνία δεηεί ηελ επαλέλσζε,
β. δηαζέηεη εηήζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ, επαξθέο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ πξνζθπγή
ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Υψξαο. Σν εηζφδεκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν απφ ηηο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, πξνζαπμεκέλν θαηά
20% γηα ηε ζχδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε ηέθλν. Η αλσηέξσ πξνζαχμεζε ηνπ 15%
γηα
θάζε ηέθλν δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαη νη δχν ζχδπγνη
δηακέλνπλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα,
γ. δηαζέηεη πιήξε αζθάιηζε αζζελείαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ
θαιχπηνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ εκεδαπψλ, ε νπνία λα
κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
3. Γηα ηε δηαθξίβσζε χπαξμεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο ην αξκφδην φξγαλν κπνξεί
λα θαιεί ηνλ ζπληεξνχληα ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
4. Η αίηεζε ηνπ ζπληεξνχληνο ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α. αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε ρψξα καο θαη ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ,
β. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν
ζπγγεληθφο δεζκφο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη επηθπξσκέλν απφ ηηο αξκφδηεο
Διιεληθέο αξρέο,
γ. επηθπξσκέλν ζπκβφιαην αγνξάο θαηνηθίαο ή ζεσξεκέλε ζχκβαζε κίζζσζεο
θαηνηθίαο απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ή άιιν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ζπληεξψλ δηαζέηεη θαηάιπκα ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο
αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ,
δ. αληίγξαθν ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο ή άιιν επίζεκν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δηαζέηεη εηήζην εηζφδεκα κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ
(8.500), πξνζαπμεκέλν θαηά 20% γηα ηνλ έηεξν ζχδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε
ηέθλν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζηνηρείν β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ,
ε. βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ θάιπςε
ησλ εμφδσλ λνζειείαο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ε νπνία κπνξεί λα
θαιχςεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ ζα ζπληεξνχληαη απφ απηφλ,
ζη. ζηελ πεξίπησζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο κε αλήιηθν ηέθλν ηεο παξαγξάθνπ 2

ηνπ άξζξνπ 4, έγγξαθν αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο θαηνηθίαο ηνπ ηέθλνπ, απφ ην
νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο απνθιεηζηηθά ζην ζπληεξνχληα.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
(άξζξν 5, 6, 13 Οδεγίαο)Τπνβνιή θαη εμέηαζε ηεο αίηεζεο γηα
Σίηλος Αρθροσ: έγθξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο
Κείμενο Αρθροσ
1. Ο ζπληεξψλ θαηαζέηεη αίηεζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ζην αξκφδην φξγαλν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005 (ΦΔΚ Α 212).
2. Σν αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο φξγαλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 3386/2005, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη άκεζα ηε γλψκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο
αξρήο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηεο Υψξαο, θαζψο
θαη ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο ειιεληθήο πξνμεληθήο αξρήο, κε ζθνπφ ηε δηαθξίβσζε
χπαξμεο ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο, ηδίσο κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα
κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ εμέηαζε θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Οη αλσηέξσ γλψκεο παξέρνληαη εληφο απνθιεηζηηθήο ηξηκήλνπ πξνζεζκίαο. Σν
αξκφδην φξγαλν εμεηάδεη ηελ αίηεζε σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ
άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο γηα νηθνγελεηαθή
επαλέλσζε εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο θαη ην ζπκθέξνλ ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ.
Σν αξκφδην φξγαλν, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο αλσηέξσ γλψκεο, εθδίδεη ζρεηηθή
απφθαζε.
3. Σν αξκφδην φξγαλν δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε ζηελ νηθεία ειιεληθή πξνμεληθή
αξρή, ε νπνία, εθφζνλ ην αίηεκα έρεη γίλεη δεθηφ, ρνξεγεί ζηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο ηηο απαηηνχκελεο εηδηθέο ζεσξήζεηο εηζφδνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ πεξί απαγφξεπζεο εηζφδνπ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3386/2005.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
Σίηλος Αρθροσ: (άξζξν 5 Οδεγίαο)Υνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο
Κείμενο Αρθροσ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IIΙ
1. Σν θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηε Υψξα θαη πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηεο νηθείαο άδεηαο
δηακνλήο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζην αξκφδην φξγαλν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005. Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ε αίηεζε
ππνβάιιεηαη απφ εθείλνλ πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα θαη ηνπο ρνξεγείηαη αηνκηθή
άδεηα δηακνλήο.
2. Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α. αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε ρψξα καο, κε ηελ ηζρχνπζα ζεψξεζε εηζφδνπ γηα
νηθνγελεηαθή επαλέλσζε,
β. ηξεηο (3) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο,
γ. παξάβνιν κε ηε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπιφηππνπ ηχπνπ Β΄ απφ ηελ αξκφδηα γηα
ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ
λ. 3386/2005.
3. Σν αξκφδην φξγαλν εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγνχληαη νη άδεηεο
δηακνλήο.
4. Η δηαδηθαζία ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε
ελλέα κήλεο αθφηνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 1, κε ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηελ έγθξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. ε
πεξίπησζε ζπλδξνκήο εμαηξεηηθψλ ιφγσλ, ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα
ππεξβαίλεη
ηνπο ελλέα (9) κήλεο θαη κέρξη ηξεηο (3) κήλεο.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
(άξζξν 13, 16 Οδεγίαο)Γηάξθεηα θαη αλαλέσζε άδεηαο
Σίηλος Αρθροσ: δηακνλήο
Κείμενο Αρθροσ
1. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ρνξεγείηαη αξρηθή άδεηα δηακνλήο κε εκεξνκελία
ιήμεσο απηήλ ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο. Καηά ηελ αλαλέσζε, ε άδεηα
δηακνλήο ησλ κειψλ αθνινπζεί ηελ ηχρε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξψλ απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο
ε άδεηα δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ αλαλεψλεηαη αλά δηεηία. ηελ

πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξψλ έρεη ήδε απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επί καθξφλ
δηακέλνληνο, ε αξρηθή άδεηα δηακνλήο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ηα νπνία
έρεη αηηεζεί νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ρνξεγείηαη γηα έλα (1) έηνο θαη αλαλεψλεηαη
αλά δηεηία.
2. Καηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, φηαλ ν ζπληεξψλ δελ έρεη επαξθείο
πφξνπο ρσξίο πξνζθπγή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Υψξαο, φπσο
αλαθέξεηαη
ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ιακβάλνληαη
ππφςε
νη ζπλεηζθνξέο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο.
3. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα
ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, λα θαηαζέζεη
αίηεζε ζην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν, ζπλνδεπφκελε απφ ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α. αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε ρψξα καο, κε ηελ ηζρχνπζα άδεηα δηακνλήο,
β. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο,
γ. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ή αληίγξαθν ηνπ
εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο ηνπ ζπληεξνχληνο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, γηα ην
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην εηζφδεκα ηνπο.
Σν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα εηζφδεκα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απαηηείηαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηφ πξνζκεηξάηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ,
δ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν
ζπγγεληθφο δεζκφο, επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη επηθπξσκέλν απφ ηηο αξκφδηεο
Διιεληθέο αξρέο,
ε. βεβαίσζε αζθάιηζεο γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο,
ζη. ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία έρεη αιιάμεη ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλε ζχκβαζε
κίζζσζεο ηεο λέαο θαηνηθίαο απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ή δήισζε Δ9 ζηελ
πεξίπησζε ηδηνθηεζίαο,
δ. παξάβνιν κε ηε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπιφηππνπ ηχπνπ Β απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ
παξαιαβή ηεο αίηεζεο ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.
3386/2005,
ε. ηξεηο (3) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο.

9

Αρθρο:
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
(άξζξν 5, 6, 16, 17 Οδεγίαο)Απφξξηςε αίηεζεο, αλάθιεζε ή
Σίηλος Αρθροσ: κε αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV
1. Η άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε δελ ρνξεγείηαη, αλαθαιείηαη ή
δελ αλαλεψλεηαη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. ζπληξέρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. Η εμέηαζε ιφγσλ πνπ
αθνξνχλ ζηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα ηεο Υψξαο απνηειεί πξναπαηηνχκελν
ζηνηρείν θαηά ηελ έγθξηζε ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ηελ αξρηθή ρνξήγεζε
ηεο άδεηαο δηακνλήο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ
θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ππνρξενχληαη ζην ηέινο θάζε κήλα λα
απνζηέιινπλ ζηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο ή δηεπζχλζεηο αζθάιεηαο
ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαηαζηάζεηο κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ ππεθφσλ ηξίησλ
ρσξψλ, ησλ νπνίσλ αλαλεψζεθαλ νη άδεηεο δηακνλήο. Η ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
δεκφζηαο
ηάμεο θαη αζθάιεηαο, πνπ αλαθχπηνπλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο
δηακνλήο, ζπληζηνχλ αηηία αλάθιεζήο ηεο,
β. ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο πγείαο. Οη κφλεο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα
δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε ηεο εηζφδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο είλαη εθείλεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο,
κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο επηβάιινπλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η δηαπίζησζε, κεηά ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο
άδεηαο δηακνλήο, φηη ν ελδηαθεξφκελνο πάζρεη απφ αζζέλεηα, απφ ηελ νπνίαλ
πξνζεβιήζε κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηε Υψξα, δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε κε αλαλέσζε
ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ή ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην έδαθνο ηεο Υψξαο,
γ. θαηά ηελ αλάθιεζε ή ηε κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο κέινπο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ ζπληεξνχληνο γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο αζθάιεηαο ή
δεκφζηαο πγείαο, εμεηάδνληαη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαζψο θαη ησλ
ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3386/2005, ε ζνβαξφηεηα ή ην είδνο ηνπ
αδηθήκαηνο πνπ δηεπξάρζε θαη νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ ην άηνκν,
δ. δελ πιεξνχληαη ή δελ πιεξνχληαη πιένλ νη φξνη πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ,
ε. ν ζπληεξψλ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ έπαπζαλ λα δηάγνπλ πξαγκαηηθφ
ζπδπγηθφ ή νηθνγελεηαθφ βίν,
ζη. απνδεηρζεί, κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδείο ή
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο, πιαζηά ή παξαπνηεκέλα έγγξαθα, φηη δηαπξάρζεθε, κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν απάηε ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια παξάλνκα κέζα,

δ. δηαπηζησζεί φηη ε νηθνγελεηαθή ζρέζε, ηδίσο ν γάκνο, ε πηνζεζία ή ε
αλαγλψξηζε ηέθλσλ έρεη ζπλαθζεί κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε είζνδνο ή δηακνλή ζηε Υψξα,
ε. ε δηακνλή ηνπ ζπληεξνχληνο ηεξκαηηζζεί θαη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο δελ
δηαζέηεη απηνηειέο δηθαίσκα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ παξφληνο.
2. Έιεγρνη κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πεξηέξρεηαη ζηε γλψζε
ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη γηα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα
δηθαηνινγήζεη αλάθιεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο.
3. Γηα ηελ απφξξηςε αίηεζεο, ηελ αλάθιεζε ή ηελ άξλεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο
δηακνλήο, ή ζε πεξίπησζε ιήςεο κέηξνπ απνκάθξπλζεο εηο βάξνο ηνπ ζπληεξνχληνο
ή
κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζπλεθηηκάηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ
νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ ηνπ πξνζψπνπ, ε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπ ζηε Υψξα, θαζψο
θαη
ε χπαξμε νηθνγελεηαθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκψλ κε ηε ρψξα
θαηαγσγήο
ηνπ.

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
(άξζξν 14 Οδεγίαο)Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κειψλ
Σίηλος Αρθροσ: νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο
Κείμενο Αρθροσ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ V
1. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζπληεξνχληνο έρνπλ, εμίζνπ κε απηφλ, δηθαίσκα:
α. πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε,
β. πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζε αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σν
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ επηζπκεί λα απαζρνιεζεί ζε κηζζσηή εξγαζία ή
αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην
φξγαλν πνπ ηνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα δηακνλήο. Η πξφζβαζε απηή, ηειεί ππφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λφκνπ λ. 3386/2005. Γηα ην πξψην δσδεθάκελν δηάζηεκα
δηακνλήο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή

επαλέλσζε, ην αξκφδην φξγαλν απνθαζίδεη βάζεη ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά
εηδηθφηεηα, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
3386/2005,
γ. πξφζβαζεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε βαζηθή θαη πεξαηηέξσ
θαηάξηηζε θαζψο θαη ηελ επαλαθαηάξηηζε.
2. νη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ππφθεηληαη ζηα γεληθά
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 3386/2005.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
(άξζξν 15 Οδεγίαο)Απηνηειήο άδεηα δηακνλήο κειψλ
Σίηλος Αρθροσ: νηθνγέλεηαο
Κείμενο Αρθροσ
1. Πξφζσπα πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο
δηθαηνχληαη, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηά ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνινγεηηθά, λα απνθηήζνπλ απηνηειή άδεηα
δηακνλήο ζηελ Διιάδα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. παξέιεπζεο πεληαεηίαο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο γηα
νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, εθφζνλ δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο γηα έλαλ απφ
ηνπο ινηπνχο ιφγνπο ηνπ λφκνπ λ. 3386/2005,
β. ελειηθίσζεο.
2. Απηνηειήο άδεηα δηακνλήο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ γίλεη
δεθηά δπλάκεη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. ζαλάηνπ ηνπ ζπληεξνχληνο, εθφζνλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηακέλνπλ ζηε Υψξα
ηνπιάρηζηνλ επί έλα έηνο πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ,
β. ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ ή απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο
έγγακεο ζπκβίσζεο, εθφζνλ:
i. ν γάκνο δηήξθεζε, έσο ηελ έλαξμε ηεο δίθεο έθδνζεο δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ
γάκνπ ή απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, επί ηξία, ηνπιάρηζηνλ,
έηε απφ ηα νπνία ην έλα έηνο έρεη δηαλπζεί ζηε Υψξα.
ii. ζπληξέρνπλ ηδηαηηέξσο δπζρεξείο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε πεξίπησζε πνπ ην κέινο
ηεο νηθνγέλεηαο ππήξμε ζχκα νηθνγελεηαθήο βίαο, ελφζσ πθίζηαην ν γάκνο.

3. Σν θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε απηνηεινχο
άδεηαο δηακνλήο, εθφζνλ πιεξνί κία εθ ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, ζην δήκν ή ηελ
θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α. αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηε ρψξα καο, κε ηελ ηζρχνπζα άδεηα δηακνλήο,
β. αθξηβή θσηναληίγξαθα πξνεγνχκελσλ αδεηψλ δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή
επαλέλσζε
απφ ηηο νπνίεο λα απνδεηθλχεηαη ζπλνιηθά ε πεληαεηήο λφκηκε δηακνλή ηνπ ζηελ
Διιάδα, γηα ην ζθνπφ απηφ, γηα ηελ πεξίπησζε παξέιεπζεο ηεο πεληαεηίαο ή
γ. ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ελειηθίσζεο ή
δ. ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ ζπληεξνχληνο γηα ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ή
ε. απφθαζε δηαδπγίνπ ή αθχξσζε ηνπ γάκνπ ζπλνδεπφκελε απφ επηθπξσκέλν
αληίγξαθν
ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ, γηα ηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή
ζη. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θαηαγγειίαο πνπ έρεη ππνβάιιεη ζε αξκφδηα
Διιεληθή αξρή ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
δ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία έρεη αιιάμεη ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηνπ λένπ ζπκβνιαίνπ κίζζσζεο θαηνηθίαο ή δήισζε Δ9 ζηελ
πεξίπησζε
ηδηνθηεζίαο,
ε. παξάβνιν κε ηε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπιφηππνπ ηχπνπ Β απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ
παξαιαβή ηεο αίηεζεο ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.
3386/2005,
ζ. ηξεηο (3) έγρξσκεο θσηνγξαθίεο.
4. Η δηάξθεηα ηεο απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα
έηνο. Πεξαηηέξσ αλαλέσζή ηεο επηηξέπεηαη γηα άιινπο ιφγνπο, εθηφο ηεο
νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005.
5. Σν δηθαίσκα δηακνλήο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ αθνινπζεί ηελ ηχρε ηνπ δηθαηψκαηνο
δηακνλήο ηνπ γνλέα, ζηνλ νπνίνλ έρεη αλαηεζεί ε επηκέιεηα.
6. Γηα ηα ηέθλα πνπ ελειηθηψλνληαη, ε απηνηειήο άδεηα δηακνλήο, θαηά παξέθθιηζε
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξεί λ' αλαλεψλεηαη αλά έηνο, θαη ζε
θάζε πεξίπησζε έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πεξαηηέξσ
αλαλέσζή ηεο επηηξέπεηαη γηα άιινπο ιφγνπο, εθηφο ηεο νηθνγελεηαθήο
επαλέλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005.
7. ε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ απηνηειήο άδεηα δηακνλήο αλαλεσζεί γηα ζπνπδέο, ν
ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κπνξεί, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, λα ηελ αλαλεψζεη

απηνηειψο γηα έλα έηνο. Πεξαηηέξσ αλαλέσζή ηεο επηηξέπεηαη γηα άιινπο ιφγνπο,
εθηφο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005.

Αρθρο: 12
Ημ/νία: 13.07.2006
Περιγραθή όροσ ΔΙΟΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΓΙΑ
θηζασρού: ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΝΔΝΩΗ
Σίηλος Αρθροσ: (άξζξν 5, 18 Οδεγίαο)Γηθαίσκα πξνζθπγήο
Κείμενο Αρθροσ
1. Κάζε απφθαζε απφξξηςεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα
νηθνγελεηαθή
επαλέλσζε πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ.
2690/1999 (Α 45), φπσο ηζρχεη.
2. Γηα ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο αζθείηαη αίηεζε
ζεξαπείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη.
3. ε πεξηπηψζεηο απφξξηςεο αίηεζεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, κε αλαλέσζεο ή
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ή ιήςεο κέηξνπ απνκάθξπλζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
3068/2002 (Α 274).

Αρθρο: 13
Ημ/νία: 13.07.2006
Σίηλος Αρθροσ: Έλαξμε ηζρχνο
Κείμενο Αρθροσ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.

