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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2006 για την εφαρµογή των διατάξεων του  
Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ’ αριθµ. 131/06 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρµόνιση 
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το 
δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης» - ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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 ∆ιατάγµατος 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 
∆ιατάγµατος  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 ∆ιατάγµατος 
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 
∆ιατάγµατος 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 ∆ιατάγµατος 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 ∆ιατάγµατος 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 
∆ιατάγµατος 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.∆. 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. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
 
 
Ακολουθεί Πίνακας Αποδεκτών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
1. Όλα τα Υπουργεία 

Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 
2. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆.∆.Α. 

Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
∆/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη 
Βασ. Σοφίας 15 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  
∆/νση Μητρώου 

4. Υπουργείο Εξωτερικών 
α) ∆/νση Γ4 ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
    & Schengen 
β) ∆/νση Εθιµοτυπίας 

5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 
α) ∆/νση Απασχόλησης  
    Τµήµα ΙΙΙ 
    Πειραιώς 40 
β) Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
    ∆/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας  
    Σταδίου 29 

6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
7. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
      ∆/νση Νοµοθ. Συντονισµού Ειδ. Νοµικών Υποθέσεων ΕΕ 
       & ∆ιεθνών Οργανισµών       
       Μεσογείων 96, Αθήνα 
8. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

α) ∆/νση Αλλοδαπών 
β) ∆/νση ∆ηµόσιας 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
13. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ) 
14. ∆ΑΕΜ 
15. ∆ικηγορικό Σύλλογο 
16. ΓΣΕΕ 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
4. Γραφείο κ. Νοµικού Συµβούλου 
5. κα Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
6. ∆/νση ∆ιοίκησης 
7. ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 
8. ∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 
9. ∆/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 
10. ∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  

Όλα τα τµήµατα 
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