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ΘΕΜΑ: Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας σε άδεια
διαμονής για εξαρτημένη εργασία
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 21209/18.3.2015 υπόμνημα του πληρεξούσιου δικηγόρου, κ. Θεόδωρου
Τσιάτσιου
β) Τα υπ’αριθμ. πρωτ. 17271/15.4.2015 και 47799/16.9.2015 έγγραφα της υπηρεσίας σας (επί του
σχετικού αρ. Φ. 38211)
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/86/ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 131/2006 και το ν.3386/2005, καθώς
και με τις σχετικές ανακοινώσεις, εκθέσεις και οδηγίες της ΕΕ που ακολούθησαν προς τα κράτη-μέλη,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή αυτών, αναπτύχθηκε ένα πλέγμα δικαιωμάτων και τέθηκαν
οριζόντια ζητήματα, στα οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την
εφαρμογή της Οδηγίας. Τέτοια ζητήματα αποτελούν η συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος των παιδιών, ο
σεβασμός της οικογενειακής ζωής και των δικαιωμάτων των παιδιών, διατάξεις για τη διευκόλυνση
χορήγησης θεωρήσεων για οικογενειακή επανένωση, καθώς και η χορήγηση αυτόνομων αδειών διαμονής.
Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια και ο σκοπός της χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονής σε μέλος οικογένειας
πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος εισήλθε στη χώρα και αδειοδοτήθηκε για οικογενειακή επανένωση, είναι να
λειτουργήσει «προστατευτικά» για το μέλος της οικογένειας, χωρίς αυτή να αποτελεί ένα διαφορετικό
καθεστώς (με την έννοια του σκοπού διαμονής), αλλά ένα στάδιο κατά το οποίο ο κάτοχός της αποκτά ο ίδιος
δικαιώματα αυτοτελώς (εργασία, ασφάλεια), που δεν εξαρτώνται πλέον από αυτά του συντηρούντος.
Επιπλέον, από την ίδια τη διάταξη της ευρωπαϊκής Οδηγίας (άρθρο 15) προβλέπονται και περιπτώσεις, οι

οποίες εκφράζουν ακριβώς αυτή τη βούληση, όπως ο θάνατος του συντηρούντος, η διακοπή της
οικογενειακής σχέσης ή οι δυσχερείς οικογενειακές καταστάσεις, όπως η ενδοοικογενειακή βία.
Επιπλέον, στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας (COM(2014) 210/3.4.2014), επισημαίνεται η σύστασή της
προς τα κράτη-μέλη, ώστε οι περιορισμοί που τίθενται στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ειδικά προς τις
γυναίκες, να διατηρούνται στο ελάχιστο, στοχεύοντας έτσι στην προώθηση της ενσωμάτωσης της οικογένειας
στον κοινωνικό ιστό και στην καταπολέμηση της φτώχειας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι στο άρθρο 75 του ν.4251/2014 προβλέπεται η
δυνατότητα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου, κατά την πρώτη ανανέωση
της άδειας διαμονής, των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η μετάβαση
στην αυτοτελή άδεια διαμονής, του άρθρου 76 του ν.4251/2014, δεν μπορεί να αποτελεί υποχρεωτική
προϋπόθεση για τη μετάβαση σε άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου και
ότι το μέλος οικογένειας μπορεί να ανανεώσει την άδεια διαμονής του για εξαρτημένη εργασία απευθείας,
εφόσον πληρούνται οι λοιπές από το νόμο προϋποθέσεις και εφόσον η άδεια διαμονής, ως μέλους
οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, του παρείχε ήδη δικαίωμα εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου
75 του ν.4251/2014.
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