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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων του
Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 131/06 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33 Εγκυκλίου μας (Α.Π.Οικ.: 17684/8-9-2006) και
προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του εν θέματι Προεδρικού Διατάγματος 131/06,
παρατίθενται κατωτέρω οι εξής διευκρινήσεις:
Α. Αναφορικά με την υποβολή από τον συντηρούντα της αίτησης για την έγκριση της
οικογενειακής επανένωσης και συγκεκριμένα όσον αφορά στην κατάθεση του
επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
(σελ. 5 Εγκυκλίου 33/06 «σχετικά με το άρθρο 5»), σας γνωρίζουμε ότι εκ
παραδρομής αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να
υποβάλλει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο προηγούμενων ετών.
Σύμφωνα με το στοιχείο δ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Προεδρικού
Διατάγματος 131/06 αναφέρεται ρητά ότι ο συντηρών, κατά την υποβολή της
αίτησης για οικογενειακή επανένωση υποχρεούται να υποβάλλει «αντίγραφο του
Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους
…».
Ως εκ τούτου, προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος
131/2006, παρακαλούμε όπως, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που
προσέρχονται στην Υπηρεσία σας για την υποβολή αιτήματος οικογενειακής
επανένωσης, παραλαμβάνετε τις αιτήσεις αναζητώντας το εκκαθαριστικό
σημείωμα μόνον του τελευταίου, πριν την υποβολή της αίτησης,
οικονομικού έτους, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Προεδρικού
Διατάγματος και όχι των δύο προηγούμενων ετών όπως αναφέρεται στην εν θέματι
εγκύκλιο.
Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και εφόσον ήδη έχετε προβεί στην
απόρριψη αιτήσεων για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης με την αιτιολογία ότι
α) δεν υποβλήθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο οικονομικών ετών,
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ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει το εκκαθαριστικό σημείωμα του
τελευταίου οικονομικού έτους ή β) ο συντηρών δεν πληρούσε την προϋπόθεση των
επαρκών πόρων για το πρώτο οικονομικό έτος, ενώ την πληρούσε για το τελευταίο,
όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 131/06,
παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επανεξέταση των
σχετικών αιτήσεων.
Β. Στην παράγραφο 2, στοιχείο β του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 131/06,
όπου απαριθμούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο συντηρών προκειμένου
να ασκήσει το δικαίωμά του στην οικογενειακή επανένωση, στο τελευταίο εδάφιο,
αναφέρεται ότι η προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νομίμως στην
Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Προεδρικού
Διατάγματος 131/06, καθώς και την παράγραφο 5 της υπ’ αριθμ. 4415/06 (ΦΕΚ
Β΄398/3-4-06) κοινής υπουργικής απόφασης (καθορισμός επαρκών πόρων), κατά
την ανανέωση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, όταν ο συντηρών
δεν έχει επαρκείς πόρους, χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της
Χώρας, λαμβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο συνολικό
εισόδημά της.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από σχετικά ερωτήματα των οποίων γίναμε
αποδέκτες, τόσο από Υπηρεσίες Αλλοδαπών των Περιφερειών της Χώρας, όσο και
από ενδιαφερόμενους πολίτες, σας γνωρίζουμε ότι κατά την ανανέωση των αδειών
διαμονής για οικογενειακή επανένωση, αναζητείται κανονικά η προσαύξηση του 20%
για τον έτερο σύζυγο (το οποίου το εισόδημα, εφόσον υφίσταται, λαμβάνεται υπόψη,
όταν ο συντηρών δεν διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους) ενώ, κατ΄ αναλογική
εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, η προσαύξηση του 15% για τα τέκνα
δεν θα πρέπει να αναζητείται, εφόσον και οι δύο σύζυγοι διαμένουν
νομίμως στην Ελλάδα.
Τα αναφερόμενα στην περίπτωση Β ισχύουν για την πάγια εφαρμογή των διατάξεων
του Π.Δ. και εξυπακούεται ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής κατά την πρώτη
ανανέωση για λόγους οικογενειακής επανένωσης με τις διατάξεις του Ν.
3386/2005, καθότι εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 18 του Ν> 3536/2007, σύμφωνα με τις οποίες δεν αναζητούνται οι επαρκείς
πόροι.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ακολουθεί Πίνακας Αποδεκτών
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α.
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
β) Δ/νση Εθιμοτυπίας
5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας
Σταδίου 29
6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
& Διεθνών Οργανισμών
Μεσογείων 96, Αθήνα
8. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
α) Δ/νση Αλλοδαπών
β) Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας
9. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
Τ.Κ. 10163, Αθήνα
10. Όλες τις Περιφέρειες
(με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού χωρικής τους αρμοδιότητας)
11. Συνήγορο του Πολίτη
12. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
13. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ)
14. ΔΑΕΜ
15. Δικηγορικό Σύλλογο
16. ΓΣΕΕ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
5. κα Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης
6. Δ/νση Διοίκησης
7. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
8. Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
9. Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
10. Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Όλα τα τμήματα
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