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Εγκύκλιος αριθ. 10  
   ΘΔΜΑ:Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 106/2007 (ΦΔΚ 135/Α/21.6.2007)                 

ζρεηηθά κε ηελ «Διεχζεξε θπθινθνξία θαη δηακνλή ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ησλ πνιηηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο» 

 

  αο γλσξίδνπκε φηη κε ην ππ’ αξηζ. 106/2007 (ΦΔΚ 135/Α) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ 

ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  

Ο φξνο θηλεηηθφηεηα ζεκαίλεη φηη ν πνιίηεο ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα θπθινθνξεί θαη λα 

δηακέλεη ειεχζεξα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν πνιίηεο ηεο Δ.Δ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλείηαη απφ 

κηα ρψξα θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ζε κηα άιιε,  κε ζθνπφ (α) είηε ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, (β) είηε 

έρνληαο εξγαζία (νπφηε δηαζέηεη θαη ηνπο αλάινγνπο πφξνπο δηαβίσζεο). 

 Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, απφ ηνλ πνιίηε ηεο Δ.Δ. ζπκπαξαζχξεη θαη ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, είηε απηά είλαη  πνιίηεο ηεο Δ.Δ. είηε είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ. 

Σν ελ ιφγσ Π.Γ., ηζρχεη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, ησλ ρσξψλ ΔΟΥ (Ννξβεγία, 

Ηζιαλδία θαη Ληρηελζηάηλ) θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο, νη νπνίνη εηζέξρνληαη 

ή δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαζψο θαη γηα ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ή έξρνληαη λα ηνπο 

ζπλαληήζνπλ. 

Ζ παξνχζα εξκελεπηηθή εγθχθιηνο, παξέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο κφλνλ γηα  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν θαη δηακνλή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ, κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, νη νπνίνη, ζην πιαίζην ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, ηνλ ζπλνδεχνπλ ή έξρνληαη λα ηνλ ζπλαληήζνπλ ζηελ 

Διιάδα, ην δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο.                                                                                                                                                                                                                     

Ζ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  πνπ αθνξνχλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ζηα 

κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηα νπνία είλαη επίζεο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην νπνίν εμέδσζε γηα ηα ελ ιφγσ 

πξφζσπα ηελ κε Α.Π. 9100/1-502740/17.8.2007 βαζηθή δηαηαγή.  

Διιεληθή
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ην ζεκείν απηφ, ζαο δηεπθξηλίδνπκε φηη ζην ξπζκηζηηθφ  πεδίν ηνπ  Π.Γ. 106/2007 δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα, ηνλ ζπλνδεχνπλ ή έξρνληαη λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. 

Σν θαζεζηψο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ ελ ιφγσ ππεθφσλ, εμαθνινπζεί λα  ξπζκίδεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61 έσο 64 ηνπ λ. 3386/05. 

Ωζηφζν, γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη  ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη, θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο, ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 106/2007, έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/05, νη νδεγίεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, ζα 

εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, 

πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αληηθεηκεληθά δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο γηα ηα ελ ιφγσ κέιε. 

Σα ζεκεία ζηα νπνία πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο 

ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο Έιιελα, ζα 

αλαθεξζνχλ ζην Β’ κέξνο ηεο παξνχζεο. 

   

 
Α’ ΜΕΡΟ 
ΤΠΗΚΟΟΙ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΙΣΗ ΣΗ Ε.Ε. 
 

  

Α’ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ (άξζξν 2 Π.Γ 106/2007) 

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο, ην ΠΓ 106/2007, ηζρχεη γηα 

ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. νη νπνίνη εηζέξρνληαη ή δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη γηα ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο  πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ή έξρνληαη λα ηνπο ζπλαληήζνπλ. 

Ωο «κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο» λννχληαη νη εμήο: 

 (α) Ο [ε] ζχδπγνο αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο 

 (β) Σα ηέθλα, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

-     ηα θνηλά ηέθλα ησλ ζπδχγσλ ηα νπνία είλαη θάησ ησλ 21 εηψλ 

- ηα ινηπά ηέθλα ησλ ζπδχγσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, εθφζνλ είλαη ζπληεξνχκελα 

- ηα ηέθλα ηνπ [ηεο] ζπδχγνπ ηα νπνία είλαη θάησ ησλ 21 εηψλ 

- ηα ηέθλα ηνπ [ηεο] ζπδχγνπ ηα νπνία είλαη άλσ ησλ 21 εηψλ εθφζνλ είλαη ζπληεξνχκελα 

- ηα πηνζεηεκέλα ηέθλα ηνπο ηα νπνία είλαη θάησ ησλ 21 εηψλ 

- ηα πηνζεηεκέλα ηέθλα ηνπο ηα νπνία είλαη άλσ ησλ 21 εηψλ εθφζνλ είλαη ζπληεξνχκελα 

 (γ) Οη απεπζείαο αληφληεο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη εθείλνη ηνπ {ηεο }ζπδχγνπ, 

αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, εθφζνλ είλαη ζπληεξνχκελνη. 

 

Β’ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ (άξζξν 3 Π.Γ.106/2007) 

  ην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ, ζπκπεξηιακβάλνληαη, ππφ ην 

πξίζκα ηεο παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ θαη κφλνλ θαη ηα αθφινπζα πξφζσπα: 

α)  Κάζε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο  (ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

αλσηέξσ νξηζκνχο ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο), αλεμαξηήησο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ ζπληεξείηαη 

απφ ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ έρεη ίδηνλ δηθαίσκα δηακνλήο ή δεη ππφ ηε ζηέγε ηνπ ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο, ή εθφζνλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία ηελ πξνζσπηθή 

θξνληίδα ηνπ ελ ιφγσ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο. 

β) Σνπ ζπληξφθνπ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, κε ηνλ νπνίν ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο έρεη ζηαζεξή 

ζρέζε, εθφζνλ απηή είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί εγγξάθσο.  

  Δάλ ηα σο άλσ νξηδφκελα πξφζσπα είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ε παξνρή 

δηεπθνιχλζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα 

είζνδν ή δηακνλή ζηε ρψξα, ελψ θαηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/05. 
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ε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη ελδειερήο εμέηαζε ηεο πξνζσπηθήο  θαηάζηαζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ θαη αηηηνινγείηαη θάζε άξλεζε εηζφδνπ ή δηακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα. 
 

 

Γ’ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΗΟΓΟΤ(άξζξν 5 Π.Γ. 106/2007) 

 

 

  ηα σο άλσ νξηδφκελα κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ θαη είηε ηνλ ζπλνδεχνπλ είηε έξρνληαη λα ηνλ ζπλαληήζνπλ ζηελ Διιάδα, 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο εθφζνλ είλαη θάηνρνη ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ. 

ηα πξφζσπα απηά, εάλ δελ είλαη θάηνρνη δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο 

Έλσζεο, επηβάιιεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 539/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, νκνηφκνξθε ζεψξεζε εηζφδνπ (ζεψξεζε έλγθελ), αηειψο θαη κε απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία.  

Γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζεσξήζεσλ, ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα παξέρεηαη θάζε 

δηεπθφιπλζε. Οη ζεσξήζεηο απηέο εθδίδνληαη αηειψο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη βάζεη ηαρείαο 

δηαδηθαζίαο, αλεμαξηήησο εάλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ ζηε ρψξα γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξεηο κήλεο, ή λα αηηεζνχλ ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο.  

Ζ θαηνρή ηζρχνληνο δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, 

απαιιάζζεη ηα πξφζσπα απηά απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο εηζφδνπ. 

ηα δηαβαηήξηα ησλ ππεθφσλ  ηξίησλ ρσξψλ, κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ 

θαηέρνπλ ηζρχνλ δειηίν δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, δελ επηηίζεηαη θακία 

ζθξαγίδα εηζφδνπ ή εμφδνπ. 

 

Παξάδεηγκα 1: ε ππήθνν Ρσζίαο, ζχδπγν πνιίηε Ηηαιίαο, θάηνρν δειηίνπ δηακνλήο κέινπο 

νηθνγέλεηαο, πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, είηε ζπλνδεχνληαο, είηε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο,  επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ Διιάδα, ρσξίο 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο, είηε  απηφο εηζέξρεηαη απφ άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

είηε απφ ηε ρψξα ηνπ. 

 Οκνίσο παξέρεηαη δηθαίσκα εηζφδνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο Ρσζίαο είλαη 

θάηνρνο  άδεηαο δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ άιιν θξάηνο- κέινο ηεο Δ.Δ..  

Ο ίδηνο ππήθννο Ρσζίαο, εάλ δελ είλαη θάηνρνο δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο 

πνιίηε ηεο Έλσζεο ή άδεηαο δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ θαη επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηε ρψξα, ζα πξέπεη 

λα εθνδηαζηεί κε ζεψξεζε έλγθελ, απφ αξκφδηα πξνμεληθή αξρή ηεο Διιάδαο ή ηεο ρψξαο 

έλγθελ ηνπ θχξηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, πνπ εδξεχεη ζηε ρψξα ηνπ, θαζφηη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 

539/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε Ρσζία δελ αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο εηζφδνπ. 

Δάλ ν ππήθννο Ρσζίαο έρεη ήδε εηζέιζεη κε ζεψξεζε έλγθελ ζε άιιν θξάηνο κέινο  ηνπ 

εληαίνπ ρψξνπ έλγθελ  κπνξεί λα εηζέιζεη απφ ηε ρψξα έλγθελ  ζηελ Διιάδα ρσξίο πεξαηηέξσ 

δηαηππψζεηο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ην δηάζηεκα  ηζρχνο ηεο ζεψξεζεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο πξψηεο εηζφδνπ ηνπ ζηνλ εληαίν ρψξν έλγθελ.  

 

 

 

Παξάδεηγκα 2: ε ππήθνν Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ  Ακεξηθήο, ζχδπγν πνιίηε Ηηαιίαο πνπ δελ είλαη 

θάηνρνο δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο θαη επηζπκεί λα εηζέιζεη είηε 

ζπλνδεχνληαο είηε  επηζπκψληαο λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο, επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ρσξίο ζεψξεζε εηζφδνπ, θαζφηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 
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αλήθνπλ ζηηο ρψξεο πνπ, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 539/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο εηζφδνπ ζην ρψξν έλγθελ. 

 Δάλ ν ππήθννο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο έρεη ήδε εηζέιζεη  ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηνπ εληαίνπ ρψξνπ έλγθελ, κπνξεί λα εηζέιζεη ζηε ρψξα ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο, εθφζνλ 

δελ έρεη παξέιζεη ηξίκελν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο  εηζφδνπ ζην ρψξν έλγθελ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο Ζ.Π.Α. είλαη θάηνρνο δειηίνπ δηακνλήο ή άδεηαο δηακνλήο 

εληαίνπ ηχπνπ, είλαη απηνλφεην φηη κπνξεί, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο  λα εηζέιζεη 

ζηε ρψξα ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο.  

 

Παξάδεηγκα 3: 

Α.  ε ππήθνν Ηζξαήι ζχδπγν πνιίηε Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο δηακέλεη ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην σο θάηνρνο δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο ή άδεηαο δηακνλήο 

εληαίνπ ηχπνπ θαη επηζπκεί είηε ζπλνδεχνληαο είηε επηζπκψληαο λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο, λα εηζέιζεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, επηηξέπεηαη, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο, ε είζνδνο ζηε ρψξα  ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο, θαζφζνλ  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

είλαη θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Δάλ ν αλσηέξσ ππήθννο Ηζξαήι δελ είλαη θάηνρνο ηίηινπ δηακνλήο θαη επηζπκεί, 

πξνεξρφκελνο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, λα εηζέιζεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είηε 

ζπλνδεχνληαο είηε επηζπκψληαο λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο, κπνξεί λα εηζέιζεη ζηε 

ρψξα ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο, θαζφζνλ ην Ηζξαήι, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 539/2001, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο 

εηζφδνπ ζην ρψξν έλγθελ θαη δεδνκέλνπ φηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ έρεη πξνζρσξήζεη ζην 

θεθηεκέλν έλγθελ, ε είζνδνο ζηελ Διιάδα απνηειεί πξψηε είζνδν ζηνλ εληαίν ρψξν έλγθελ. 

 Οκνίσο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, παξέρεηαη δηθαίσκα εηζφδνπ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο Ηζξαήι εηζέξρεηαη ζηε ρψξα, απεπζείαο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο.  

Β.   ε ππήθνν Ρσζίαο, ζχδπγν πνιίηε Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο δηακέλεη ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην σο θάηνρνο δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο ή άδεηαο δηακνλήο 

εληαίνπ ηχπνπ θαη επηζπκεί είηε ζπλνδεχνληαο είηε επηζπκψληαο λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο, λα εηζέιζεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, επηηξέπεηαη, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο, ε είζνδνο ζηε ρψξα ρσξίο πεξαηηέξσ δηαηππψζεηο, θαζφζνλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

είλαη θξάηνο- κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Δάλ ν αλσηέξσ ππήθννο Ρσζίαο δελ είλαη θάηνρνο ηίηινπ δηακνλήο θαη επηζπκεί, 

πξνεξρφκελνο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, λα εηζέιζεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είηε 

ζπλνδεχνληαο είηε επηζπκψληαο λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλνο κε ζεψξεζε έλγθελ, θαζφηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ έρεη πξνζρσξήζεη ζην 

θεθηεκέλν έλγθελ θαη ε Ρσζία δελ αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ζεψξεζεο εηζφδνπ. 

      

 

Όηαλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλαγθαία ζεψξεζε, νη 

ειιεληθέο αζηπλνκηθέο αξρέο, πξηλ ιάβνπλ εηο βάξνο ηνπο ην κέηξν ηεο απέιαζεο, ηνπο παξέρνπλ 

θάζε εχινγε δπλαηφηεηα είηε γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ πξνζθφκηζε ή ηελ απνζηνιή ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, δπλάκεη ηνπ παξφληνο, είηε γηα λα απνδείμνπλ κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν, 

φηη θαιχπηνληαη απφ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο.   
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Γ’ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΞΟΓΟΤ(άξζξν 4 Π.Γ.106/2007) 

 

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ ηζρπνπζψλ γηα ηνπο  εζληθνχο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο δηαηάμεσλ, 

πνπ αθνξνχλ ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, φινη νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο νη νπνίνη θέξνπλ ηζρχνλ δειηίν 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηα νπνία είλαη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ θαη θέξνπλ ηζρχνλ δηαβαηήξην, δηθαηνχληαη λα εγθαηαιείπνπλ ην έδαθνο ηεο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο, ρσξίο ηελ επηβνιή θακίαο ζεψξεζεο 

εμφδνπ ή άιιεο ηζνδχλακεο δηαηχπσζεο. 

 

 

 

Δ’ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΓΗΑΜΟΝΖ (άξζξα 6 θαη 7 Π.Γ. 106/2007) 

 

Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. θαη ζπλνδεχνπλ ή 

επηζπκνχλ λα ζπλαληήζνπλ ηνλ πνιίηε απηφλ, απνιαχνπλ δηθαηψκαηνο δηακνλήο έσο ηξεηο κήλεο, 

ρσξίο θαλέλαλ φξν ή δηαηχπσζε πέξαλ ηεο θαηνρήο ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ, δειηίνπ δηακνλήο, 

άδεηαο δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ ή ζεψξεζεο, φπνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ηεο πξνυπφζεζεο φηη δελ 

απνηεινχλ ππέξκεηξν βάξνο γηα ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο Διιάδαο.  

 ηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. ηα νπνία είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο θαη επηζπκνχλ 

λα δηακείλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν  ησλ ηξηψλ κελψλ, παξέρεηαη  

δηθαίσκα δηακνλήο κφλνλ φηαλ θαη ν πνιίηεο ηεο Δ.Δ. δηακέλεη ή πξφθεηηαη λα  δηακείλεη ζηελ 

Διιάδα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ.   

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα παξαζρεζεί δηθαίσκα δηακνλήο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ ζηα κέιε 

νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, ζα πξέπεη ν πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο λα δηακέλεη  ή λα πξφθεηηαη λα  δηακείλεη λφκηκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Πξνζνρή:Δθφζνλ ν πνιίηεο ηεο Δ.Δ. δηακέλεη ζηελ Διιάδα γηα ιφγνπο ζπνπδψλ, σο 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, λννχληαη  κφλνλ νη ζχδπγνη θαη 

ηα ζπληεξνχκελα ηέθλα (φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ. 106/2007) 

πλεπψο, δηθαίσκα δηακνλήο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ παξέρεηαη κφλνλ ζηα αλσηέξσ 

κέιε. 

Σα ινηπά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (απεπζείαο αληφληεο), απιψο  δηεπθνιχλνληαη θαηά ηελ  

είζνδν θαη ηε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα.  

Δίλαη απηνλφεην φηη ζηα ινηπά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο πνπ 

δηακέλνπλ ζηε ρψξα γηα ιφγνπο ζπνπδψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ’ ηεο 

παξνχζεο, δελ παξέρεηαη θακία δηεπθφιπλζε.  
 ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ, γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ 

κελψλ, ζηελ Διιάδα,  ρνξεγείηαη  βεβαίσζε εγγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή.  

 Ζ αλσηέξσ  βεβαίσζε εγγξαθήο θαη θαηά ζπλέπεηα ην δηθαίσκα δηακνλήο άλσ ησλ ηξηψλ 

κελψλ, ρνξεγείηαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο εθφζνλ, α) είλαη κηζζσηνί ή αζθνχλ αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή β) δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, νχησο ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηακνλήο ηνπο 

ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο ή 

γ) λα έρνπλ εγγξαθεί ζε ηδησηηθφ ή δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, εγθεθξηκέλν ή 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή δηνηθεηηθήο 

πξαθηηθήο, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά θχξην ιφγν ζπνπδέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

καζεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηαζέηνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο 

ζηελ Διιάδα  
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Ζ δηακνλή δειαδή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, αλεμαξηήησο 

ηζαγέλεηαο, είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηε δηακνλή ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο ε νπνία 

δηαηεξείηαη γηα φζν δηάζηεκα πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 

 ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο  θαη φπνπ ππάξρεη εχινγε ακθηβνιία γηα ην θαηά πφζν 

πιεξνχληαη νη φξνη απηνί, δηελεξγνχληαη ζρεηηθνί έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ 

θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Οη έιεγρνη απηνί δελ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ηε 

ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο, ζε θακία πεξίπησζε δελ  είλαη ζπζηεκαηηθνί θαη  

δηελεξγνχληαη κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη ζνβαξέο ελδείμεηο θαηάρξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο.  

  

Παξάδεηγκα: Τπήθννο Αιβαλίαο θαηέρεη άδεηα δηακνλήο σο άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ζπληεξνχκελν 

ηέθλν  ηεο ζπδχγνπ  ελφο ππεθφνπ Γεξκαλίαο. 

 Ο ππήθννο Γεξκαλίαο δηακέλεη ζηελ Διιάδα σο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ δηαζέηεη 

επαξθείο πφξνπο γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ψζηε λα κελ επηβαξχλεη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη πιήξε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο. 

 Σν αλσηέξσ κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαηνρχξσζε δηθαίσκα δηακνλήο θαη έιαβε ην 

δειηίν δηακνλήο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ δηθαηψκαηνο πνπ είρε θαηνρπξψζεη ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

επεηδή δειαδή δηέζεηε επαξθείο πφξνπο γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, είρε πξνζθνκίζεη, κεηαμχ άιισλ, βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ 

λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο φηη ζπγθαηνηθνχλ θαη φηη αλαιακβάλεη ηα έμνδα ζπληήξεζεο θαη δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα. 

 Ο ππήθννο Αιβαλίαο, κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ ζηε 

ρψξα, λνζειεχεηαη ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα θαη δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη 

ηα έμνδα λνζειείαο πξνζθεχγεη ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο. 

 ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί πεξαηηέξσ έιεγρνο, θαζφηη ελ πξνθεηκέλσ 

ε πξνζθπγή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο, ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ην δηθαίσκα 

δηακνλήο ηνπ ζηε ρψξα, αθνχ απνδεηθλχεηαη  φηη αθελφο νη πφξνη δελ ήηαλ επαξθείο θαη αθεηέξνπ 

φηη δελ δηέζεηε πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο γηα ην δηάζηεκα δηακνλήο ηνπ. 

 Δίλαη απηνλφεην φηη ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δελ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο νχηε έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ  3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

106/2007, βάζεη ησλ νπνίσλ ε κε πξνζθπγή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο 

απνηειεί πξναπαηηνχκελν κφλν γηα ην δηθαίσκα δηακνλήο πνπ αθνξά ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπο ζηε ρψξα, θαζφηη ελ πξνθεηκέλσ ν έιεγρνο αθνξά ζε 

ελδερφκελε θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ θαη ζπλαξηάηαη άκεζα 

κε ηε δηεξεχλεζε ηεο πιήξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο 

δηακνλήο πξνυπνζέζεσλ. 

  

Δπηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ ηεζεί ην δηθαίσκα δηακνλήο 

ππφ ακθηζβήηεζε,  ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πνιιέο παξάκεηξνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, 

ελδερφκελε πξνζσξηλή αδπλακία απφδεημεο ηεο χπαξμεο  επαξθψλ πφξσλ ή αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο.  

 

Σ’ ΥΟΡΖΓΖΖ «ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ» ΣΑ ΜΔΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ 

Δ.Δ. ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΣΡΗΣΖ ΥΩΡΑ( άξζξα 9, 21, 23 θαη 24 Π.Γ.106/2007) 

 

ηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. ηα νπνία είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη  έρνπλ 

δηθαίσκα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, γηα  δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ, 
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ρνξεγείηαη αηνκηθφ δειηίν δηακνλήο, ην νπνίν θαιείηαη «Δεληίο διαμονής μέλους οικογένειας 

πολίηη ηης Ένωζης» 

 Γηα ηε ρνξήγεζε  ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ην κέινο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο νθείιεη 

λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην Γήκν ή ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπ εληφο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζηε 

ρψξα θαη πξηλ ηελ πάξνδν έηνπο, ην ζρεηηθφ δειηίν δηακνλήο εθδίδεηαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιεζεί, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εθαηφλ 

πελήληα (150) επξψ. Ζ δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ ελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ. 10486/2007 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 901/Β/7.6.2007) «Καζνξηζκφο 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο ησλ πξνζηίκσλ ηνπ λ.3386/2005» 

 Δάλ ην αίηεκα ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία άθημεο,  

απνξξίπηεηαη. 

 Γεδνκέλνπ φηη πθίζηαηαη δπζρέξεηα ζηε δηαθξίβσζε ηεο εκεξνκελίαο άθημεο ησλ ελ ιφγσ 

ππεθφσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε ζηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ησλ 

κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ήδε θάηνρνη δειηίνπ δηακνλήο δελ επηηίζεληαη 

ζθξαγίδεο εηζφδνπ ή εμφδνπ, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Διιάδα δελ είλαη ε πξψηε ρψξα 

εηζφδνπ ζην ρψξν SCHENGEN  ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ην εκπξφζεζκν ηεο 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, λα αλαδεηνχληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία (π.ρ. εηζηηήξηα). 

  

 Πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ην δειηίν δηακνλήο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Α) Να είλαη θάηνρνη ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ Διιάδα 

 Β)  Να απνδεηθλχνπλ εγγξάθσο ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο 

 Γ)  Να απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε δηακνλή ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο ζηελ Διιάδα 

 Γ)  Να απνδεηθλχνπλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν φηη ζπληεξνχληαη απφ ηνλ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρεη ην πξαγκαηηθφ απηφ γεγνλφο, ήηνη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ζπληεξνχκελσλ ηέθλσλ θαη ησλ αληφλησλ.  

Μαδί κε ηελ αίηεζε ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα  

απαηηνχκελα πξνο απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ δηθαηνινγεηηθά, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3386/05 απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ρνξεγεί άκεζα βεβαίσζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε 

δειηίνπ δηακνλήο. 

Ζ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε(15) 

εκεξψλ αθφηνπ ππνβιεζεί ε αίηεζε. Ζ ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο 

ή ιφγνη δεκφζηαο πγείαο, εθδίδεη απφθαζε, κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη δειηίν δηακνλήο ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη νη έιεγρνη πνπ αθνξνχλ ζηε δηαπίζησζε ζπλδξνκήο ιφγσλ 

δεκφζηαο πγείαο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο δελ 

είλαη ζε θακία πεξίπησζε ζπζηεκαηηθνί.  

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο 

Έλσζεο δελ ππνρξενχληαη  θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο λα 

πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. Δάλ ε αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο 
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ηεο Πεξηθέξεηαο δηαθξηβψζεη φηη πθίζηαληαη ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθφκηζή 

ηνπ αλαγθαία, (π.ρ. πξνέιεπζε απφ ρψξα ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί επηδεκία), κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ππνβιεζεί εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ 

Διιάδα, ζε δσξεάλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί φηη δελ πάζρεη απφ θακία απφ 

ηηο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο. 

Οη  κφλεο αζζέλεηεο  πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ή  

άιιν κέηξν πεξηνξηζηηθφ ηεο  ειεχζεξεο θπθινθνξίαο γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο είλαη νη 

αζζέλεηεο πνπ εγθιείνπλ θίλδπλν επηδεκίαο φπσο νξίδνληαη ζηηο νηθείεο πξάμεηο ηεο Παγθφζκηαο 

Οξγάλσζεο Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο, κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, εθφζνλ 

επηβάιινπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη αζζέλεηεο επέξρνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ άθημε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ Διιάδα  δελ δηθαηνινγνχλ ηελ ιήςε ζε βάξνο ηνπ 

κέηξνπ απέιαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο. 

πκπεξαζκαηηθά επηζεκαίλνπκε  φηη ε άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο  δηακνλήο γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο πγείαο  κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε αζζέλεηα δηαπηζηψλεηαη 

εληφο δηαζηήκαηνο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία άθημεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ Διιάδα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζην δηθαίσκα δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο 

θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ιφγσ ζπλδξνκήο ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο 

θαη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηε ππφςε ζαο φηη θάζε κέηξν πνπ ιακβάλεηαη γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο ηάμεο ή δεκφζηαο αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο,  

θαη λα ζεκειηψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά. 

Πξνεγνχκελεο πνηληθέο θαηαδίθεο δελ απνηεινχλ απηνηειψο ιφγνπο γηα ηε ιήςε ηέηνησλ κέηξσλ. 

Ζ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ην κέηξν πξέπεη λα ζπληζηά πξαγκαηηθή, 

ελεζηψζα θαη αξθνχλησο ζνβαξή απεηιή πνπ ζηξέθεηαη θαηά ζεκειηψδνπο ζπκθέξνληνο ηεο 

θνηλσλίαο. Αηηηνινγίεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ή ζηεξίδνληαη ζε 

εθηηκήζεηο γεληθήο πξφιεςεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν ν ελδηαθεξφκελνο ζπληζηά απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα, νη αξκφδηεο γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ Αιινδαπψλ Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, θαηά ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο εγγξαθήο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

θαζψο θαη γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ είλαη επίζεο πνιίηεο ηεο Έλσζεο ή νη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαηά ηε ρνξήγεζε δειηίνπ 

δηακνλήο γηα ηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, κπνξνχλ 

λα δεηνχλ, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πιεξνθνξίεο γηα ην πνηληθφ κεηξψν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο θαη, ελδερνκέλσο, απφ άιια θξάηε κέιε. 

Ζ έξεπλα απηή δε κπνξεί λα έρεη ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα. Αλάινγα αηηήκαηα θξαηψλ – 

κειψλ ηεο Έλσζεο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

εληφο δηκήλνπ. 

Κάζε κέηξν πνπ ιακβάλεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο 

εμ’ αηηίαο ζπλδξνκήο ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α’), θαηά ηξφπν πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν 

θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη, επαθξηβψο θαη 

πιήξσο γηα ηνπο ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδεηαη ε ιεθζείζα  απφθαζε εθηφο αλ απηφ αληηηίζεηαη ζηα ζπκθέξνληα  ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

θξάηνπο. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη κλεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, ελψπηνλ ησλ 

νπνίσλ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή, θαζψο θαη ηεο πξνζεζκίαο άζθεζήο ηεο. 

Καηά ηεο απνθάζεσο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο ή κφληκεο 

δηακνλήο, ηεο αλάθιεζεο ή κε αλαλέσζήο ηνπ, αζθείηαη αίηεζε αθχξσζεο ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 3 ηνπ λ. 

3068/2002(ΦΔΚ Α’ 274), φπσο ηζρχεη. 
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ΠΡΟΟΧΗ: ην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη νη ππεξεζίεο ζαο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζα αλαδεηνχλ επί πιένλ δηθαηνινγεηηθά πιελ απηψλ πνπ νξίδνληαη 

επαθξηβψο ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3386/05  απφθαζε 

ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

 

 

 

Ε’ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΗΥΤ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΔΝΩΖ (άξζξν 10 Π.Γ. 106/2007) 

 

 

Σν δειηίν δηακνλήο ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο 

ρψξαο, έρεη πεληαεηή δηάξθεηα ή ηελ πξνβιεπφκελε πεξίνδν δηακνλήο ηνπ πνιίηε ηεο Δ.Δ., 

εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε εηψλ.  
Γεδνκέλνπ φκσο  φηη ε «βεβαίσζε εγγξαθήο», ην έγγξαθν πνπ ρνξεγεί ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, ην δειηίν δηακνλήο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, έρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πεληαεηή 

δηάξθεηα ηζρχνο.  

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ζαθψο, φηη δελ πθίζηαηαη θακία δηάθξηζε ζηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηνπ δειηίνπ δηακνλήο. πλεπψο, ζε θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, εθφζνλ  πιεξνί ηηο νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο, ρνξεγείηαη δειηίν δηακνλήο 

δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ.  

  

Παξάδεηγκα : Τπήθννο Ρσζίαο, ζχδπγνο πνιίηε Ηηαιίαο εηζέξρεηαη ζηε ρψξα 

ζπλνδεχνληαο ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ πξφθεηηαη λα δηακείλεη ζηελ Διιάδα σο κηζζσηφο. 

Μαδί κε ηνλ ππήθνν Ρσζίαο εηζέξρεηαη ζηε ρψξα, σο κέινο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε 

ηεο Έλσζεο, ην αλήιηθν ηέθλν ηνπ, απφ πξνεγνχκελν γάκν, ην νπνίν είλαη ειηθίαο 17 εηψλ. 

Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ πνιίηε Ηηαιίαο ηα αλσηέξσ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο. 

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο, ζηα ελ ιφγσ κέιε ρνξεγείηαη δειηίν 

δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο, αζρέησο εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ δηακνλήο, 

ην αλήιηθν ηέθλν ππεξβεί ην 21
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

Ζ πιήξσζε ή κε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο  ζπληεξνχκελνπ ηέθλνπ ζα 

εμεηαζζεί θαηά ηελ αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη 

θαηνρπξσζεί δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο.  

  

   
Σν δειηίν δηακνλήο παξακέλεη ηζρπξφ θαη δελ ζίγεηαη απφ απνπζίεο: 

- πξνζσξηλέο, κέρξη 6 κήλεο εηεζίσο 

- κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο γηα εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 

- δψδεθα ζπλαπηψλ κελψλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (εγθπκνζχλε θαη κεηξφηεηα, ζνβαξή 

αζζέλεηα, ζπνπδέο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή  επαγγεικαηηθή ηνπνζέηεζε ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ή ηξίηε ρψξα). 
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Ζ’  ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΣΑ ΜΔΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΣΡΗΣΖ ΥΩΡΑ (άξζξα 13, 14, 16, 17, 

18 Π.Γ. 106/2007) 

 

Α) Γεληθφο θαλφλαο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

 

 Οη πνιίηεο ηεο Έλσζεο νη νπνίνη έρνπλ δηακείλεη λνκίκσο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα 

πέληε εηψλ ζηελ Διιάδα θαη ηα σο άλσ νξηδφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο 

κε ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ έρνπλ δηθαίσκα κφληκεο 

δηακνλήο. 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ην γεληθφ θαλφλα ρνξήγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κφληκεο δηακνλήο 

ζηε ρψξα θαη βάζεη απηνχ, ην δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο παξέρεηαη ζηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο  κε 

κφλε πξνυπφζεζε ηελ εμαθξίβσζε ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο ηνπ ζηε ρψξα, βάζεη ηεο βεβαίσζεο 

εγγξαθήο θαη ηε ρνξήγεζε, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηε κφληκε δηακνλή 

ηνπ, ρσξίο ελ πξνθεηκέλσ ν δηθαηνχρνο λα απνδεηθλχεη φηη εξγάδεηαη σο κηζζσηφο ή αζθεί 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη φπσο πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε δηακνλή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ζπλαξηάηαη κε ηε δηακνλή ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, πξνθχπηεη ζαθψο φηη εθφζνλ ν πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο ζεκειηψλεη  δηθαίσκα  κφληκεο δηακνλήο,  ην δηθαίσκα παξέρεηαη θαη  ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, κε  ηελ πξνυπφζεζε φηη δηακέλνπλ, λνκίκσο, ζηε ρψξα  κε ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο 

γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ. 

Θεσξνχκε φηη είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη ελ πξνθεηκέλσ, ε εμαθξίβσζε ηεο δηάξθεηαο 

παξακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ρψξα ζα δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ δειηίνπ δηακνλήο. ε 

θακία πεξίπησζε, πιελ απηψλ ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά παξαθάησ, δελ ρνξεγείηαη 

δειηίν κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα ζηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, εάλ δελ έρνπλ 

δηακείλεη καδί ηνπ γηα ζπλερέο δηάζηεκα πέληε εηψλ.  

Ήηνη, δελ ρνξεγείηαη δειηίν κφληκεο δηακνλήο ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο ηα νπνία έξρνληαη ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ θαη λα δηακείλνπλ καδί 

ηνπ γηα δηάζηεκα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ, αζρέησο εάλ απηφο έρεη ήδε θαηνρπξψζεη δηθαίσκα 

κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα καο, εάλ δελ δηακείλνπλ λφκηκα καδί ηνπ ζηε ρψξα γηα δηάζηεκα 

πέληε εηψλ. 

Οκνίσο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνγέλεηα ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα, ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο δελ θαηνρπξψλνπλ δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο εάλ δελ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπλερνχο λφκηκεο  δηακνλήο, κε ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο, πέληε εηψλ. 

 

Παξάδεηγκα:  Τπήθννο Αιβαλίαο δηακέλεη ζηε ρψξα επί ηέζζεξα έηε κε άδεηα δηακνλήο 

εληαίνπ ηχπνπ γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηεο, ηειεί 

γάκν κε ππήθνν Ηηαιίαο, ν νπνίνο δηακέλεη ζηε ρψξα κε έγγξαθν πηζηνπνίεζεο κφληκεο δηακνλήο 

θαη αηηείηαη ηε ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο σο κέινο νηθνγέλεηαο ελφο πνιίηε ηεο Έλσζεο. 

Δθφζνλ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ιακβάλεη δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο θαη κφλνλ εάλ δηακείλεη κε ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο, σο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, επί πέληε 

ζπλερή έηε, δηθαηνχηαη ηε ρνξήγεζε δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα. Σν πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα λφκηκεο δηακνλήο ηεο ζηε ρψξα, σο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ δελ  

πξνζκεηξάηαη σο ρξφλνο λφκηκεο  δηακνλήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα κφληκεο 

δηακνλήο.   

 

Σν δειηίν  κφληκεο δηακνλήο παξακέλεη ηζρπξφ θαη δελ ζίγεηαη απφ απνπζίεο: 

- πξνζσξηλέο, κέρξη 6 κήλεο εηεζίσο 

- κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο γηα εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 
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- δψδεθα ζπλαπηψλ κελψλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (εγθπκνζχλε θαη κεηξφηεηα, ζνβαξή 

αζζέλεηα, ζπνπδέο ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή επαγγεικαηηθή ηνπνζέηεζε ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ή ηξίηε ρψξα).  

  

Σν δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο παχεη λα πθίζηαηαη εάλ ην ελ ιφγσ κέινο νηθνγέλεηαο 

απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ δχν ζπλερφκελσλ εηψλ.  

   

 

Β) Παξεθθιίζεηο γηα ηα πξφζσπα ηα νπνία δελ εξγάδνληαη πιένλ ζηελ Διιάδα θαη γηα ηα 

κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

 

Όπσο πξναλαθέξακε, πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο 

κφληκεο δηακνλήο, πνπ παξεθθιίλνπλ ηνπ γεληθνχ θαλφλα. 

Πξνο ελεκέξσζή ζαο, νη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. απνθηνχλ 

δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε εηψλ αδηάιεηπηεο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ 106/2007 θαη είλαη νη εμήο: 

 

(α) εάλ είλαη κηζζσηνί ή αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά ην ρξφλν 

παχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία πνπ νξίδεηαη απφ ην 

εζληθφ δίθαην γηα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ ζε ζχληαμε γήξαηνο, ή είλαη κηζζσηνί θαη έρνπλ 

παχζεη λα αζθνχλ κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη εξγάζζεθαλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα κήλεο θαη  

έρνπλ δηακείλεη ζε απηή ζπλερψο γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία έηε. Αλ δελ αλαγλσξίδεηαη ην 

δηθαίσκα ζχληαμεο γήξαηνο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αζθνχλησλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, νη ελδηαθεξφκελνη ζεκειηψλνπλ ην δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο φηαλ  

ζπκπιεξψζνπλ ην 60ν  έηνο  ηεο  ειηθίαο  ηνπο, 

(β) εάλ είλαη κηζζσηνί ή αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηέκελαλ ζπλερψο γηα 

πεξηζζφηεξα απφ δχν έηε ζηελ Διιάδα, εθφζνλ έπαπζαλ λα εξγάδνληαη  εμαηηίαο κφληκεο 

αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία. Av ε αληθαλφηεηα απηή είλαη ζπλέπεηα εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή 

άιιεο επαγγεικαηηθήο αζζελείαο, πνπ παξέρεη επεξγέηεκα ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ηεο Υψξαο, δελ επηβάιινληαη φξνη ζηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο. 

(γ) εάλ είλαη κηζζσηνί ή αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηξηψλ εηψλ ζπλερνχο απαζρφιεζεο θαη δηακνλήο ζηε Υψξα, αζθνχλ κηζζσηή ή αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη δηαηεξνχλ σο ηφπν δηακνλήο ηνπο ηελ 

Διιάδα, φπνπ θαη επηζηξέθνπλ, θαηαξρήλ, θαζεκεξηλψο ή ηνπιάρηζηνλ άπαμ εβδνκαδηαίσο. 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο  απφθηεζεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζηνηρεία (α) 

θαη (β), νη πεξίνδνη απαζρφιεζεο ζην θξάηνο κέινο φπνπ εξγάδεηαη ν ελδηαθεξφκελνο ινγίδνληαη 

σο πεξίνδνη απαζρφιεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Υψξα. 

 Οη πεξίνδνη αθνχζηαο αλεξγίαο, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

απαζρφιεζεο, νη πεξίνδνη δηαθνπήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ νθείινληαη ζηε βνχιεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θαζψο θαη νη απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία ή ε δηαθνπή δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ 

αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ινγίδνληαη σο πεξίνδνη απαζρφιεζεο. 

Οη φξνη ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο θαη απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν 

(α), θαζψο θαη ν φξνο ηεο δηάξθεηαο δηακνλήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζηνηρείν (β), δελ ηζρχνπλ 

αλ ν/ε ζχδπγνο ηνπ κηζζσηνχ ή ηνπ αζθνχληνο αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πνιίηε ηεο Έλσζεο, έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή απψιεζε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ιφγσ 

γάκνπ κε ηνλ ελ ιφγσ κηζζσηφ ή ηνλ αζθνχληα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

    Δθφζνλ νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο απνθηήζνπλ δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο θαηά 

παξέθθιηζε, πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε εηψλ ζπλερνχο δηακνλήο,  ην ίδην δηθαίσκα 
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παξέρεηαη θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, πνπ δηακέλνπλ καδί ηνπο 

ζηελ Διιάδα. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα παξαπάλσ αθνξνχλ κφλν ζηελ ελεκέξσζή ζαο, θαζφηη ε 

δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίεο ζα ρνξεγήζνπλ, ην θαηά 

παξέθθιηζε  δηθαίσκα  κφληκεο δηακνλήο, ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

ρνξεγήζεηε αληίζηνηρν δειηίν κφληκεο δηακνλήο θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 
Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε   πνπ ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο δηέκελε λφκηκα ζηελ Διιάδα, σο 

κηζζσηφο ή σο αζθψλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πιεξνχζε ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο, θαηά παξέθθιηζε, δηθαηψκαηνο κφληκεο δηακνλήο αιιά απεβίσζε 

πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεηε, θαηά παξέθθιηζε, 

δειηίν κφληκεο δηακνλήο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ηα νπνία είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ζα 

πξέπεη λα πξνβαίλεηε ζε ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηψζεηε ηφζν ηελ ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεσλ ζην πξφζσπν ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο φζν θαη ηελ πιήξσζε ησλ θαησηέξσ 

επηπιένλ πξνυπνζέζεσλ: 

(α) ν κηζζσηφο ή ν αζθψλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δηέκελε ζπλερψο, κέρξη 

ηνλ  ζάλαηφ ηνπ, επί δχν έηε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ή 

(β) ν ζάλαηφο ηνπ νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, ή 

(γ) ν επηδψλ ζχδπγνο έρεη απνιέζεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο ιφγσ ηνπ γάκνπ ηνπ 

κε ηνλ κηζζσηφ ή ηνλ αζθνχληα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν, λα δεηάηε θαη ηε ζπλδξνκή 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  

 

Παξάδεηγκα 1: Τπήθννο θξάηνπο- κέινπο ηεο Δ. Δ.  πνπ δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα (θάηνρνο 

βεβαίσζεο εγγξαθήο) σο κηζζσηφο, απνβηψλεη, πξηλ απνθηήζεη ην θαζεζηψο κφληκεο δηακνλήο, ην 

νπνίν ζα ηνπ ρνξεγνχληαλ θαηά παξέθθιηζε, δηφηη είρε ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία πνπ νξίδεηαη απφ 

ην εζληθφ δίθαην γηα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ ζε ζχληαμε γήξαηνο. 

 Μαδί ηνπ δηέκελαλ σο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (θάηνρνη δειηίνπ δηακνλήο), ε ζχδπγφο 

ηνπ, ππήθννο Ρσζίαο θαη ηα ηέθλα ηεο ζπδχγνπ απφ πξνεγνχκελν γάκν, ηα νπνία δελ είλαη πνιίηεο 

ηεο Έλσζεο. 

 Σα ζπγθεθξηκέλα κέιε ζεκειηψλνπλ απ’ επζείαο δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ηα ελ ιφγσ κέιε, δηέκελαλ ζηε ρψξα επί δχν 

(2) έηε πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ.  

Παξάδεηγκα 2: Τπήθννο θξάηνπο- κέινπο ηεο Δ. Δ. πνπ δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα σο 

κηζζσηφο, απνβηψλεη απφ επαγγεικαηηθή αζζέλεηα, πξηλ απνθηήζεη ην θαζεζηψο κφληκεο 

δηακνλήο.  

 Μαδί ηνπ δηέκελαλ λνκίκσο ε ζχδπγφο ηνπ, ε νπνία είλαη ππήθννο Ρσζίαο θαη δχν ηέθλα. 

Σα ελ ιφγσ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, απνθηνχλ δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο 

ζηε ρψξα, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο θαη απαζρφιεζεο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο 

ζηελ Διιάδα.  

 

 

Θ’ ΥΟΡΖΓΖΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΟΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ «ΓΔΛΣΗΟΤ 

ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ» ΜΔΛΟΤ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ Δ.Δ. ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ 

ΤΠΖΚΟΟ ΣΡΗΣΖ ΥΩΡΑ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ 

 

ηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, ηα νπνία είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο θαη έρνπλ 

δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο, είηε επεηδή πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ γεληθφ 

θαλφλα είηε θαηά παξέθθιηζε,  ρνξεγείηαη   «Γειηίν Μφληκεο Γηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο 

πνιίηε ηεο Έλσζεο» 
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Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ππνβάιιεη, πξηλ 

ηε ιήμε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ηνπ, αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο 

ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο, θαηά πεξίπησζε, 

δηθαηνινγεηηθά: 

α.  Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο δειηίνπ δηακνλήο. 

β. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ή ηνπ εγγξάθνπ πηζηνπνίεζεο κφληκεο 

δηακνλήο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 16 

αληίζηνηρα, ηνπ ΠΓ 106 ΦΔΚ 135/Α/21.6.2007. 

γ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πνιίηε ηεο Δ.Δ., βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηνλ 

ρξφλν δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη ν ζάλαηφο ηνπ 

νθείιεηαη ζε εξγαηηθφ αηχρεκα ή επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. 

δ. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ν ζπγγεληθφο δεζκφο. 

  Ζ αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ρνξεγεί άκεζα βεβαίσζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε 

δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο.  

  Ζ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ αθφηνπ ππνβιεζεί ε αίηεζε. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη 

δειηίν κφληκεο δηακνλήο ζηα κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, ην αξγφηεξν εληφο έμη 

(6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κε φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.   

  ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο  ππνβιεζεί κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο θαη πξηλ ηελ πάξνδν έηνπο, ην ζρεηηθφ δειηίν  κφληκεο δηακνλήο 

εθδίδεηαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιεζεί, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εθαηφλ πελήληα (150) επξψ. Δάλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ 

κφληκεο δηακνλήο  ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν έηνπο, ην ζρεηηθφ αίηεκα απνξξίπηεηαη. 

 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο είλαη δέθα (10) έηε θαη  αλαλεψλεηαη 

αλά δεθαεηία, ρσξίο λα ειέγρεηαη εθ λένπ ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αξρηθήο ηνπ 

ρνξήγεζεο κφλν κε ηελ ππνβνιή αληίζηνηρεο αίηεζεο  πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή 

θαη αδηάιεηπηε δηακνλή ζηε ρψξα. 

 

 Γηαθνπή ηεο δηακνλήο ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ζπλαπηά έηε, δε ζίγεη ηελ ηζρχ ηνπ 

δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο. 

 

Η’ ΔΛΔΓΥΟ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΓΗΑΜΟΝΖ(άξζξν18 Π.Γ. 106/2007) 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηζρχο ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο ζίγεηαη απφ δηαθνπή ηεο 

δηακνλήο πνπ ππεξβαίλεη ηα δχν ζπλαπηά έηε. 

Σν αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο πηζηνπνηείηαη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ κέζν 

πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Λακβαλνκέλνπ φκσο ππφςε φηη ζηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ησλ ελ ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ δελ επηηίζεληαη ζθξαγίδεο εηζφδνπ - εμφδνπ, ζα πξέπεη, αλαθνξηθά κε ηα κέζα απφδεημεο 

ηεο ζπλερνχο δηακνλήο, λα επηδεηθλχεηε επειημία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα δεηάηε ηελ 

πξνζθφκηζε απνδείμεσλ ελνηθίνπ, απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο βηβιηάξην 

ελζήκσλ θ.ι.π. 
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  ε θάζε πεξίπησζε ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο δηαθφπηεηαη απφ θάζε απφθαζε 

απέιαζεο, ε νπνία εθηειείηαη λνκνηχπσο θαηά ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

 

 

ΗΑ’ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΓΗΑΜΟΝΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ Δ.Δ. ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΣΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ – ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΔ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΓΗΑΜΟΝΖ(άξζξα 11 θαη 12 Π.Γ.106/2007) 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε δηακνλή ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε 

ηεο Έλσζεο, ζπλαξηάηαη κε ηε δηακνλή ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, πιελ ζπγθεθξηκέλσλ   

πεξηπηψζεσλ πνπ  ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηακνλήο απνθιεηζηηθά  ζε 

πξνζσπηθή βάζε.  

 Σν δηθαίσκα δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο δελ ζίγεηαη θαη δηαηεξείηαη 

απνθιεηζηηθά ζε πξνζσπηθή βάζε  ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

α. Δάλ ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο απνβηψζεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα, σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο,  επί έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ. Ζ δηακνλή 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα πξέπεη 

λα πηζηνπνηείηαη κε ηελ θαηνρή δειηίνπ δηακνλήο. Δάλ δελ έρεη εθδνζεί δειηίν δηακνλήο, 

θαζφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ θαη πάλησο κέρξη έλα έηνο απφ 

ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπο ζηε ρψξα, κε ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηέρνπλ βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο  γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο.   

 

β. Δάλ ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο αλαρσξήζεη  απφ ηελ Διιάδα ή απνβηψζεη, αλεμαξηήησο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα  πξηλ  ην ζάλαην ή 

ηελ αλαρψξεζε ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, ην δηθαίσκα δηακνλήο δηαηεξείηαη γηα ηα ηέθλα ηνπ ή 

γηα ην γνλέα ν νπνίνο έρεη πξάγκαηη ηελ επηκέιεηα ησλ  ηέθλσλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, εθφζνλ 

ηα ηέθλα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ, έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πξνο απφδεημε ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, βεβαίσζε εγγξαθήο ησλ ηέθλσλ ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

 

γ. Δάλ εθδνζεί  δηαδχγην ή αθπξσζεί ν γάκνο, ην δηθαίσκα δηακνλήο δηαηεξείηαη  ζε πξνζσπηθή 

βάζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- εάλ ν γάκνο δηήξθεζε, έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ 

γάκνπ, ηξία έηε ηνπιάρηζηνλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έηνο, ζηελ Διιάδα  

- εάλ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ ή ηελ αθχξσζε ηνπ γάκνπ, ε επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ 

πνιίηε ηεο Έλσζεο έρεη αλαηεζεί ζηνλ/ζηε ζχδπγν πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, κε έλαλ απφ 

ηνπο πξνβιεπφκελνπο λφκηκνπο ηξφπνπο,  

- εάλ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, ηνχην ππαγνξεχεηαη απφ ηδηαηηέξσο δπζρεξείο θαηαζηάζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηέζηε ζχκα νηθνγελεηαθήο βίαο, ελφζσ πθίζηαην ν γάκνο,  

- εάλ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, ν/ε ζχδπγνο πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιαχεη, κε έλαλ απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο λφκηκνπο ηξφπνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο κε αλήιηθν ηέθλν, ππφ ηνλ φξν 

φηη ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία ή απφθαζε θξίζεθε φηη νη επηζθέςεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα θαη γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη. 
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 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην δηθαίσκα δηακνλήο δηαηεξείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

πξνζσπηθή βάζε. Σνχην ζεκαίλεη φηη ην δηθαίσκα δηακνλήο ζα πξέπεη λα θαηνρπξψλεηαη 

απηνηειψο, ήηνη λα πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηνρπξψλεη 

δηθαίσκα δηακνλήο, άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ,  ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο. 

πλεπψο, θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, πνπ δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην θαζεζηψο κφληκεο δηακνλήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζεη 

πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα δηακνλήο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη είλαη κηζζσηφο ή αζθεί 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, νχησο ψζηε λα κελ επηβαξχλεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ 

Διιάδα, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη φηη έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε αζζελείαο ζηελ Διιάδα, ή, ηέινο λα απνδεηθλχεη φηη είλαη κέινο ηεο ήδε ζπζηαζείζαο 

ζηελ Διιάδα νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ, ην νπνίν πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο.  

Σν πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. 

πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, δηαηεξείηαη κφλνλ γηα φζν δηάζηεκα πιεξνχληαη νη 

αλσηέξσ  πξνυπνζέζεηο. 

  ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη εχινγε ακθηβνιία γηα ην θαηά πφζν 

πιεξνχληαη νη φξνη απηνί, δηελεξγνχληαη ζρεηηθνί έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ 

θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Οη έιεγρνη απηνί δελ κπνξεί λα είλαη ζπζηεκαηηθνί.  

Γεδνκέλνπ φηη ζηηο δηαηάμεηο πεξί δηαηήξεζεο πξνζσπνπαγνχο δηθαηψκαηνο δηακνλήο 

πεξηιακβάλνληαη πνιιέο ππνπεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο εθηίκεζεο θαη 

δηαρείξηζεο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο παξαζέζνπκε  ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπο. 

      

Παξάδεηγκα 1: Τπήθννο Φηιηππίλσλ ζχδπγνο Γάιινπ ππεθφνπ, δηακέλεη ζηελ Διιάδα σο κέινο 

νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο κε δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. 

 Μαδί κε ηελ ππήθνν Φηιηππίλσλ δηακέλνπλ ζηε ρψξα σο κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο νη αληφληεο ηεο θαη δχν ηέθλα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα, είλαη άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο 

ζπληεξνχκελν ηέθλν ηεο ππεθφνπ Φηιηππίλσλ απφ πξνεγνχκελν γάκν. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ έηνπο δηακνλήο ζηελ Διιάδα ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο 

απνβηψλεη. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, θαζφηη 

δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κηζζσηψλ ή ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο γηα ηνπο ίδηνπο θαη 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, νχησο ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο ή απνδεηθλχνπλ φηη 

είλαη κέιε ηεο ήδε ζπζηαζείζαο ζηελ Διιάδα νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ ην νπνίν πιεξνί 

ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη φηη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο 

ζηελ Διιάδα.  

Σνχην ζεκαίλεη φηη ε ππήθννο Φηιηππίλσλ, νη αληφληεο ηεο θαη ην άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο 

ζπληεξνχκελν ηέθλν ηεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη, 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν ηζρχνληνο δειηίνπ δηακνλήο 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο ή άιια επίζεκα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε πφξσλ  

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ηα πξνζηαηεπφκελα  κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ ηνπο βαξχλνπλ 

 Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο  

εκεηψλνπκε, φηη  θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί 

απφ ππεχζπλε δήισζε, θαζφηη ζε αληίζεζε κε ηνλ πνιίηε ηεο Έλσζεο δελ αξθεί απιή δήισζε, 
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αιιά νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη πξάγκαηη πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο.   

ε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ κέιε δελ  ππέβαιιαλ θνξνινγηθή δήισζε, θαζφηη ην 

πξνεγνχκελν έηνο δελ εξγάζζεθαλ αιιά ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αζθνχλ 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή εξγάδνληαη σο κηζζσηνί, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ  

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ( π.ρ. ζχκβαζε εξγαζίαο, έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ.)  

Δάλ ηα παξαπάλσ κέιε δηαζέηνπλ  πφξνπο απφ άιιεο πεγέο (π.ρ. ελνίθηα, κεξίζκαηα, 

κεηνρέο, ζπληάμεηο θ.ι.π.), πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ σο επαξθείο γηα ηε θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο δηακνλήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη  κηθξφηεξνη απφ ην χςνο ηεο ρνξεγνχκελεο ζηελ 

Διιάδα ειάρηζηεο ζχληαμεο. 

Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία  χπαξμεο επαξθψλ πφξσλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά, πιελ ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο θαη άιια επίζεκα έγγξαθα, φπσο ηξαπεδηθφο 

ινγαξηαζκφο, απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο, θ.ι.π.  

 Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππήθννη Φηιηππίλσλ πιεξνχλ ηηο πξναλαθεξφκελεο  πξνυπνζέζεηο, 

ζα ηνπο ρνξεγεζεί δειηίν δηακνλήο, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ πιεξνχληαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απφ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηηο 

πιεξνί θαη ηα ινηπά κέιε ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην δειηίν δηακνλήο, 

πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηε ρψξα καο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα απνδεηθλχνπλ  φηη είλαη κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ παξαπάλσ πξνζψπνπ  ε νπνία έρεη ήδε ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα, πξηλ ην ζάλαην 

ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο. 

Πξνθεηκέλνπ ηα ελ ιφγσ κέιε λα θαηνρπξψζνπλ δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, 

σο κέιε ηεο ήδε ζπζηαζείζαο ζηελ Διιάδα νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ πνπ θαηνρπξψλεη 

πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα θαη λα ηνπο ρνξεγεζεί ην αληίζηνηρν δειηίν δηακνλήο, ζα πξέπεη ε ζρέζε 

κε ην πξφζσπν απηφ λα ηνπο θαζηζηά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξνπ 2 

ηνπ Π.Γ. 106/2007  

Δλ πξνθεηκέλσ, ζην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξνπκε, εάλ ην πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα 

δηακνλήο θαηνρπξσζεί απφ ηε ζχδπγν ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, δηαηεξείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ην δηθαίσκα θαηνρπξψλεηαη απφ έλαλ εθ ησλ αληφλησλ 

ηεο ή απφ ην άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ηέθλν ηεο, ην δηθαίσκα ζηελ  πξψηε πεξίπησζε δηαηεξείηαη 

κφλνλ γηα ηνλ έηεξν  ζχδπγν θαη ην ηέθλν ηνπ, πνπ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε ζχδπγνο ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο θαη ζηε δεχηεξε κφλνλ γηα ηε κεηέξα ηνπ.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη επζέσο φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ελφο πνιίηε ηεο Έλσζεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, δελ είλαη 

δπλαηή ε είζνδνο θαη δηακνλή ζηε ρψξα άιισλ ζπληεξνχκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, 

πιελ απηψλ πνπ είραλ εηζέιζεη θαη δηέκελαλ πξηλ απνβηψζεη ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο. 

 

Παξάδεηγκα 2: Τπήθννο Φηιηππίλσλ,  ζχδπγνο Γάιινπ ππεθφνπ επί ηξηεηία, δηακέλεη ζηελ 

Διιάδα σο κέινο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο κε δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. 

 Μαδί κε ηελ ππήθνν Φηιηππίλσλ δηακέλνπλ ζηε ρψξα σο κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο νη αληφληεο ηεο θαη δχν ηέθλα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα, είλαη άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο 

ζπληεξνχκελν ηέθλν ηεο ππεθφνπ Φηιηππίλσλ απφ πξνεγνχκελν γάκν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, ε ελ ιφγσ ππήθννο 

Φηιηππίλσλ, ππνβάιιεη αίηεζε δηαδπγίνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε ιχζε ηνπ γάκνπ πξνυπνζέηεη θαη’ 

αλάγθε, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί 

δηαδπγίνπ θαη ελφζσ ν ρσξηζκφο δελ έρεη πξνζιάβεη λνκηθφ πεξίβιεκα, ην δηθαίσκα δηακνλήο ηεο 

ππεθφνπ Φηιηππίλσλ δηαηεξείηαη άζηθην θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην δηθαίσκα ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο. 
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Σν δηαδχγην εθδίδεηαη κεηά απφ έλα έηνο.  Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 

δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, εθφζνλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηαδπγίνπ, ν 

γάκνο είρε ήδε δηαξθέζεη ηξία έηε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζηελ Διιάδα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κηζζσηψλ ή ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ή απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, νχησο ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο 

ζηελ Διιάδα, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο ή απνδεηθλχνπλ φηη είλαη κέιε ηεο 

ήδε ζπζηαζείζαο ζηελ Διιάδα νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ ην νπνίν πιεξνί ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη φηη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο ζηελ Διιάδα.  

Σα ζπγθεθξηκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ππεθφνπ Φηιηππίλσλ, ζα ππνβάιινπλ αίηεζε 

γηα δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο, πξνζθνκίδνληαο ηελ απφθαζε ηνπ δηαδπγίνπ θαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ, 

ελψ θαηά ηα ινηπά ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάδεηγκα 1. 

 

ην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο δηεπθξηλίζνπκε ηα αθφινπζα: 

 Σν ρξνληθφ ζεκείν πνπ ζα δηεξεπλάηε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεηε ηε δηάξθεηα ηνπ 

γάκνπ θαη ην δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλπζεί ζηελ Διιάδα, είλαη ε εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ δηαδπγίνπ θαη φρη ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ 

 Ζ δηακνλή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη είηε κε ηελ θαηνρή δειηίνπ δηακνλήο, είηε κε 

ηελ θαηνρή βεβαίσζεο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο.   

 Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηνπ δηαδπγίνπ ή ηεο αθχξσζεο ηνπ γάκνπ, φπσο 

θαη ε πεξίπησζε πνπ νη ζχδπγνη βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε, δελ ζπληζηά κεηαβνιή ηεο 

πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο  θαη ζπλεπψο ε κε δήισζε ηνπ γεγνλφηνο ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο δελ ζπληζηά παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. Θα 

ήηαλ ζθφπηκν φκσο λα δειψλεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ιεθζεί   

ε δηαθνπή ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, σο έλδεημε θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ.   

 Ζ ιχζε ηνπ γάκνπ κε ακεηάθιεηε απφθαζε απνηειεί κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ζπλεπψο ε δήισζή ηεο, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο, ε παξαβίαζε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ. 

 Δάλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαλέσζεο δειηίνπ δηακνλήο δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη 

ππνβιεζεί αγσγή δηαδπγίνπ ή δηαθνπή ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, γεγνλφηα πνπ 

απνδεηθλχνληαη κε αληίζηνηρα έγγξαθα (π.ρ. αγσγή δηαδπγίνπ ή ζχκβαζε κίζζσζεο 

θαηνηθίαο), ζα ρνξεγείηαη δειηίν δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο,  

πεληαεηνχο δηάξθεηαο, θαζφζνλ ν γάκνο δελ έρεη ιπζεί. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

ρνξεγείηαη δειηίν κφληκεο δηακνλήο, ιφγσ ηεο επειζείζαο δηαθνπήο  ηεο έγγακεο 

ζπκβίσζεο. 

Μεηά ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηαδπγίνπ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ζα πξνβαίλεηε ζηελ κεξηθή αλάθιεζε ηνπ αλσηέξσ 

δειηίνπ δηακνλήο θαη ζα  ρνξεγείηε  δειηίν δηακνλήο πξνζσπνπαγνχο δηθαηψκαηνο,  

θαηά ηελ αλαλέσζε ηνπ νπνίνπ, ζα είλαη δπλαηή ε έθδνζε δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο. 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην δηθαίσκα δηακνλήο ζε 

πξνζσπηθή βάζε, ζα πξέπεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αθφηνπ ζπκβεί ην γεγνλφο, σο 

απφξξνηα  ηνπ νπνίνπ δηαηεξείηαη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, λα ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο, 

ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 Ωζηφζν, επεηδή έρεη παξαηεξεζεί φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δελ δειψλνπλ ηηο ελ ιφγσ 

κεηαβνιέο θαηά ην ρξφλν πνπ ζπληεινχληαη αιιά θαηά  ηελ αλαλέσζε ησλ δειηίσλ δηακνλήο, 

γεγνλφο πνπ, ελδερνκέλσο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο απφ 

άηνκα πνπ δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζήο ηνπ θαη πξνο απνθπγή ιήςεο κέηξσλ πνπ 

ζα έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 
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 ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην 

θαζεζηψο κφληκεο δηακνλήο, δηαπηζηψλεηε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ δηακνλήο έρεη 

ζπληειεζζεί κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (π.ρ. ζάλαηνο ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο, δηαδχγην θ.ι.π.) ζα πξέπεη θαη’ αξρήλ λα ειέγρεηαη ε πιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπνπαγνχο δηθαηψκαηνο δηακνλήο, ήηνη, ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα  δηακνλήο ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα πξηλ ην ζάλαην ηνπ πνιίηε ηεο 

Έλσζεο ή ε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηακνλήο ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα. 

 Δάλ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πιεξνί ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη 

πεξαηηέξσ έιεγρνο, αλαθνξηθά κε ηε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ησλ 

πξνυπνζέζεσλ δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε πξνζσπηθή βάζε, ν νπνίνο ζα αλαηξέρεη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη επέιζεη ε κεηαβνιή κέρξη ηε ζηηγκή ππνβνιήο 

ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ή γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ κφληκεο 

δηακνλήο. 

 ε φζεο πεξηπηψζεηο ζπληξέρνπλ ηα παξαπάλσ, ζα επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη ζα ρνξεγείηαη 

δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. 

 Δάλ δηαπηζησζεί φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ νη νξηδφκελεο, 

θαηά πεξίπησζε, πξνυπνζέζεηο, ην αίηεκα ζα απνξξίπηεηαη, θαζφηη δηαπηζηψλεηαη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο είρε δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα δηακνλήο θαηαρξεζηηθά. 

Δλ πξνθεηκέλσ δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ηπρφλ αηηίαζε φηη ε δπζκελήο απφθαζε   πξνζθξνχεη 

ζηηο αξρέο ηεο δεδηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε, θαζφηη ε αλαηξνπή πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ε απψιεηα  δηθαησκάησλ  πνπ απνθηήζεθαλ, 

δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο δηνίθεζεο νχηε ζε κεηαγελέζηεξε  δηαθνξεηηθή εθηίκεζε  ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλέηξεραλ θαηά ηελ  αξρηθή έθδνζε ηεο πξάμεο, αιιά ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, θαζφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη παξαλφκσο θαηείρε ην δηθαίσκα δηακνλήο απφ ην 

νπνίν απνξξένπλ  φια ηα  απνθηεζέληα δηθαηψκαηα   

Πξνο δηεπθφιπλζή ζαο, ζαο παξαζέηνπκε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, θαηά 

πεξίπησζε, γηα ηε ρνξήγεζε πξνζσπνπαγνχο δηθαηψκαηνο δηακνλήο 

 

Γεληθά θαη Δηδηθά Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο κε βάζε ην 

πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα:  

 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζε πξνζσπηθή 

βάζε, ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

 

(α) Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο δειηίνπ δηακνλήο  

(β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Δθνξίαο ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε πφξσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ. 4415/06 ΚΤΑ 

(ΦΔΚ 398/Σβ΄/3.4.06) πεξί «Καζνξηζκνχ ηνπ χςνπο θαη ηξφπνπ απφδεημεο δηάζεζεο 

επαξθψλ πφξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη σο πξνυπφζεζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05», φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά. 

(γ) Βεβαίσζε φηη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ 

λνζειείαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 
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ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

(Πεξηπηψζεηο α, β, γ, δ, παξ.1, άξζξν 10 Π.Γ.)  

 

Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζε πξνζσπηθή 

βάζε, ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ησλ εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ α, β, γ, πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αθνξνχλ ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 106 ΦΔΚ 

135/Α/21.6.2007; 

 

- Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο ή  

- ππεχζπλε δήισζε ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ φηη ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο αλαρψξεζε απφ 

ηελ Διιάδα, ή  

- ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ησλ ηέθλσλ ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, 

ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο, εθφζνλ ηα ηέθλα είλαη εγγεγξακκέλα 

ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ, ή  

- ππεχζπλε δήισζε ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ φηη ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο αλαρψξεζε απφ 

ηελ Διιάδα θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ησλ ηέθλσλ ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ή  

- απφθαζε δηαδπγίνπ ζηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ, ή  

- απφθαζε δηαδπγίνπ θαη δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή έρεη αλαηεζεί ζηνλ έηεξν ησλ ζπδχγσλ πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο, ή  

- επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θαηαγγειίαο πνπ έρεη ππνβάιεη ζε αξκφδηα Διιεληθή αξρή 

ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ή  

- νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηδηαηηέξσο δπζρεξψλ 

θαηαζηάζεσλ ή δηθαζηηθή απφθαζε, ή 

- έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπδχγσλ ή δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 

ξχζκηζε ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ πνπ είλαη ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο, κε αλήιηθν ηέθλν ηνπο ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

ΗΒ’ ΑΠΟΚΣΖΖ  ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΑΠΌ ΟΡΗΜΔΝΑ ΜΔΛΖ 

ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΤΠΖΚΟΟΗ ΣΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ (άξζξν 15 Π.Γ. 106/2007)    

 

Σα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. ηα νπνία είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη έρνπλ 

απνθηήζεη δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην θεθάιαην ΗΑ’,  απνθηνχλ θαη απηνί δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο, κεηά ηελ πάξνδν πέληε 

εηψλ αδηάιεηπηεο λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πέληε εηψλ λφκηκεο δηακνλήο ζα πξνζκεηξάηαη θαη ην 

δηάζηεκα πνπ δηέκελε λφκηκα ζηε ρψξα σο κέινο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο πξηλ ηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ πξνζσπνπαγνχο δηθαηψκαηνο δηακνλήο. 

 

 

Παξάδεηγκα: Τπήθννο Φηιηππίλσλ δηακέλεη ζηε ρψξα επί ηξία (3) έηε σο κέινο 

νηθνγέλεηαο ππεθφνπ  Γαιιίαο κε δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο απνβηψλεη θαη ε ελ ιφγσ 

ππήθννο θαηνρπξψλεη δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε. 
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 ηελ ελδηαθεξφκελε ρνξεγείηαη εθ λένπ, δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. Μεηά ηε 

ζπκπιήξσζε δχν (2) εηψλ δηακνλήο,  ε ππήθννο Φηιηππίλσλ απνδεηθλχεη φηη δηακέλεη λφκηκα θαη 

αδηάιεηπηα επί πέληε έηε ζηελ Διιάδα θαη  κπνξεί λα απνθηήζεη δειηίν κφληκεο δηακνλήο.  

 

  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κέιε νηθνγέλεηαο 

πνιίηε ηεο Έλσζεο, δηαηήξεζαλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 106/2007 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ιφγσ 

δειαδή εγγξαθήο ηέθλσλ ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ 

ζπνπδψλ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα θαηνρπξψζνπλ δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα. 

 

 

 

ΗΓ’  ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ  ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  ΤΠΖΚΟΩΝ ΣΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΜΔΛΩΝ  

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ Δ.Δ. (άξζξα 19 θαη 20 ηνπ Π.Γ. 106/2007) 

  

 Σν δηθαίσκα δηακνλήο θαη ην δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα δηακνλήο θαη ζην δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο 

επηβάιινληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη πεξηνξηζκνί ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εκεδαπνχο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

                                                          

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 

 

 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη  έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο ζηε ρψξα είηε σο  

κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο είηε ζε πξνζσπηθή βάζε  ή ην δηθαίσκα κφληκεο 

δηακνλήο,   

 έρνπλ δηθαίσκα λα εξγάδνληαη σο κηζζσηνί ή λα αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα απνηειεί θαηλνηνκία ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξνγελέζηεξε θνηλνηηθή λνκνζεζία, ε νπνία είρε ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην θαη  

πεξηφξηδε ην δηθαίσκα απηφ ζηνλ/ζηελ ζχδπγν θαη ζηα ηέθλα θάησ ηνπ 21
νπ

 έηνπο. 

πλεπψο, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ. 106/2007, ήηνη απφ 21.06.2007, 

ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξέρεηαη ζηνπο ζπδχγνπο, ηα ηέθλα, 

αλεμαξηήησο εάλ είλαη θάησ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ή άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο  ζπληεξνχκελα, 

θαζψο θαη ζηνπο αληφληεο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, αδηαθξίησο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο 

ησλ δειηίσλ δηακνλήο.   

  έρνπλ δηθαίσκα ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εκεδαπνχο, εθφζνλ είλαη θάηνρνη δειηίνπ 

δηακνλήο θαη κφληκεο δηακνλήο, 

  έρνπλ  ηα γεληθά δηθαηψκαηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 71 θαη 72 ηνπ λ.3386/05, 

 δελ ππφθεηληαη ζε θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο θαη 

κφληκεο δηακνλήο. Αληηζέησο, 

 δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε θνηλσληθέο παξνρέο θαηά ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο 

δηακνλήο ηνπο ή, θαηά πεξίπησζε, θαηά ην καθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ν πνιίηεο ηεο Έλσζεο παξέρεη απνδείμεηο φηη αλαδεηά εξγαζία ζηελ Διιάδα 

θαη φηη έρεη πξαγκαηηθέο πηζαλφηεηεο λα πξνζιεθζεί, νχηε δηθαηνχληαη, πξηλ ηελ 

απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κφληκεο δηακνλήο, ζπνπδαζηηθή βνήζεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνηεινχκελε απφ 

ζπνπδαζηηθέο ππνηξνθίεο ή ζπνπδαζηηθά δάλεηα, άιια πξφζσπα εθηφο απφ 
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κηζζσηνχο, αζθνχληεο αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πξφζσπα πνπ 

δηαηεξνχλ απηή ηελ ηδηφηεηα θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ είλαη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ  

 

 Ζ θαηνρή δειηίνπ δηακνλήο ή δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο ή βεβαίσζεο πνπ πηζηνπνηεί 

ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ ηίηισλ δηακνλήο, δελ κπνξεί λα 

επηβάιιεηαη σο  πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ή ηελ δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ε απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ  απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα κπνξεί λα βεβαηψλεηαη κε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν, δεκφζηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα, φπνπ ην 

δηθαίσκα δηακνλήο ή ε απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ, φπσο ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  ζπλαξηψληαη κε πξνεγνχκελε θαηνρή δειηίνπ δηακνλήο 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 5, άξζξνπ 71 Ν.3386/2005, ε επαλείζνδνο ησλ κειψλ 

νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

5 (Γηθαίσκα εηζφδνπ) ηνπ ΠΓ 106 ΦΔΚ 135/Α/21.6.2007 

 

 

 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

 

 Όπνηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ απφ αξκφδηα αξρή ή ππάιιειν, αξλείηαη ηελ 

επίδεημε ή πξνζθφκηζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ή κφληκεο δηακνλήο ή ηε βεβαίσζε 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δειηίσλ απηψλ ή δειψλεη ςεπδή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηά, ηηκσξείηαη, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ πξνβιέςεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

 Σν κέινο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη, εληφο κελφο αθφηνπ ζπκβεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο, ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο: 

α. Κάζε κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ηδίσο δε ηελ 

αιιαγή ηζαγέλεηαο, ηε ζχλαςε, ιχζε ή αθχξσζε γάκνπ ή ηε γέλλεζε ηέθλνπ. 

β. Σελ απψιεηα ή αλαλέσζε ή κεηαβνιή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ 

εγγξάθνπ. 

γ. Σελ απψιεηα ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ή κφληκεο δηακνλήο. 

δ. Κάζε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο 

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ κεηαβνιέο δελ δεισζνχλ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

δηαζηήκαηνο επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 3386/05 

δηνηθεηηθά πξφζηηκα. 

 

ΗΓ’ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ (άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 106/2007) 

 

Σα δηθαηψκαηα θαη ην δειηίν δηακνλήο ή κφληκεο δηακνλήο δελ ρνξεγείηαη ή αλαθαιείηαη, 

πιελ ησλ ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή δεκφζηαο πγείαο θαη  ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη αηηηνινγεκέλα, ηδίσο κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ακεηάθιεην βνχιεπκα δηθαζηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ή πιαζηά έγγξαθα 

θαη γεληθά φηη ζηνηρεηνζεηείηαη θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο ή απάηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε εηθνληθνχ 

γάκνπ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ πξέπεη λα αληίθεηληαη ζηηο 

εγγπήζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ Π.Γ. 106/2007 
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Γεδνκέλνπ δε φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη έιεγρνη  πνπ δηελεξγνχληαη δελ πξέπεη λα 

είλαη ζε θακία πεξίπησζε ζπζηεκαηηθνί, εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο  

φηη ε θιήζε ζε ζπλέληεπμε δελ είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηνπ 

δειηίνπ δηακνλήο θαη θάζε θιήζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Μεηαλάζηεπζεο, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ησλ ελ ιφγσ 

κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο γηα ελδερφκελε θαηάρξεζε ή απάηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

εηθνληθνχ γάκνπ. 
 

ΗΔ’ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ (άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 106/2007) 

 

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη νη αξκφδηεο αξρέο (Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ), νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζρεηηθά κε 

ην δηθαίσκα ρνξήγεζεο δειηίνπ δηακνλήο θαη δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο πνπ έρνπλ ηα κέιε 

νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. πνπ είλαη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ απνξξένπλ απ’ απηφ, ηφζν κέζσ αλάξηεζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο 

φζν θαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν (εθζηξαηείεο ζπλεηδεηνπνίεζεο δηεμαγφκελεο κέζσ ησλ 

εζληθψλ θαη ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο). Σν πιηθφ απηφ 

επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
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Β’ ΜΕΡΟ 
ΤΠΗΚΟΟΙ ΣΡΙΣΩΝ ΥΩΡΩΝ  ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΣΗ 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη νδεγίεο ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ ζα εθαξκνζηνχλ, αλαινγηθά, 

θαη γηα ηε ξχζκηζε  ηνπ θαζεζηψηνο εηζφδνπ θαη δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κειψλ 

νηθνγέλεηαο Έιιελα. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη, εμ’ νξηζκνχ, δελ είλαη δπλαηή  ε εθαξκνγή φισλ ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην Π.Γ. 106/2007 δηαηάμεσλ ζηα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα 

αλαθεξζνχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ηα  

δχν θαζεζηψηα δηαθνξνπνηνχληαη, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, κέιε 

νηθνγέλεηαο Έιιελα, εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3386/05.  

Δηδηθφηεξα: 

 

Α’ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΗΟΓΟΤ - ΔΞΟΓΟΤ - ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΓΗΑΜΟΝΖ              

ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑΜΟΝΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΗΥΤ ΣΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ 

ΓΗΑΜΟΝΖ (άξζξν 61 ηνπ λ.3386/05) 

 

 α) Αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κπνξνχλ λα θαηνρπξψζνπλ  

δηθαίσκα δηακνλήο, σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Α’ ηεο 

παξνχζεο.  

 β) ρεηηθά κε ην δηθαίσκα εηζφδνπ θαη εμφδνπ  ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο Έιιελα, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηα θεθάιαηα Γ’ θαη Γ’  ηεο παξνχζεο. 

          πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηε ρψξα ζε ππεθφνπο  ηξίησλ 

ρσξψλ, κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, πνπ είηε ηνλ ζπλνδεχνπλ είηε έξρνληαη κε ζθνπφ λα ηνλ 

ζπλαληήζνπλ, επηβάιιεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 539/2001, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζεψξεζε εηζφδνπ  έλγθελ. 

    Ζ ελ ιφγσ ζεψξεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ρνξεγεζεί απφ ειιεληθή 

πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία εηζέξρεηαη ν ελδηαθεξφκελνο. Μπνξεί δειαδή λα 

έρεη εθδνζεί απφ άιιε ρψξα έλγθελ, ε νπνία ήηαλ θαη ν θχξηνο πξννξηζκφο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, αξθεί λα κελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο, απφ ηελ εκεξνκελία 

πξψηεο εηζφδνπ ζηνλ εληαίν ρψξν έλγθελ. 

Δπίζεο δελ απαηηείηαη λα αλαγξάθεηαη επί απηήο φηη  ν ελδηαθεξφκελνο είλαη κέινο 

νηθνγέλεηαο Έιιελα, θαζφηη ην θπξίαξρν ζηνηρείν ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

λφκηκεο εηζφδνπ. Δάλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαγξάθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε, απιψο 

απνηειεί  έλα επηπιένλ ζηνηρείν φηη έρεη δηελεξγεζεί απφ ηελ αξκφδηα πξνμεληθή αξρή 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαθξίβσζε ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνυπνζέζεσλ, ζηνηρεία ηα νπνία νχησο ή άιισο ζα ειεγρζνχλ θαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ζηνπο ελ ιφγσ ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ δειηίν δηακνλήο.  

 ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηέκελαλ κε ηνλ Έιιελα ζε άιιν θξάηνο- 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηέρνπλ δειηίν δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο 

Έλσζεο, δεδνκέλνπ φηη ν Έιιελαο είρε αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο θηλεηηθφηεηαο  ή άδεηα δηακνλήο 

εληαίνπ ηχπνπ, ηα πξφζσπα απηά, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο, απαιιάζζνληαη απφ  

ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο εηζφδνπ. 

 γ) Σν δηθαίσκα δηακνλήο παξέρεηαη ζηα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα κε αλαινγηθή 

εθαξκνγή  ησλ νξηδνκέλσλ ζην θεθάιαην Δ’ ηεο παξνχζεο. 
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 Γεδνκέλνπ φηη κεηά ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ 

δειηίνπ δηακνλήο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Έιιελα απνιαχνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο 

εκεδαπνχο θαη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ 

πξνζνρή ζαο, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ρνξήγεζεο  δειηίνπ δηακνλήο ζηα άλσ ηνπ 21
νπ

 

έηνπο ζπληεξνχκελα ηέθλα θαη ζηνπο αληφληεο ηνπ/ηεο ζπδχγνπ, ζηελ απφδεημε, κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φηη ηα αλσηέξσ κέιε ζπληεξνχληαη απφ ηνλ Έιιελα θαη δηαζέηνπλ πιήξε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε αζζελείαο, θαζφηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, απνηεινχλ  ην πιένλ 

ζεκαληηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, ζα ιακβάλεηε ππφςε φηη 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο, αξθεί ε απφδεημε φηη ν Έιιελαο  αζθεί κηζζσηή 

εξγαζία ή αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα ηνλ ίδην θαη ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, νχησο ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ θαηά ηε δηακνλή ηνπο ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξα, νη νπνίνη, ζεκεησηένλ, έρνπλ θαζνξηζζεί ζην χςνο ηεο 

ρνξεγνχκελεο ζηελ Διιάδα, ειάρηζηεο ζχληαμεο.     

 δ) Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ «Γειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα», 

εθαξκφδνληαη, θαηά θχξην ιφγν,  ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Σ’ ηεο παξνχζεο. 

 Γεδνκέλνπ φκσο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πθίζηαληαη, κεηαμχ ησλ δχν 

θαζεζηψησλ, δηαθνξνπνηήζεηο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα θαησηέξσ: 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ ν γάκνο κεηαμχ ηνπ Έιιελα θαη ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ηειείηαη 

ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα απνδεηθλχεηαη λφκηκε δηακνλή ηνπ ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζεσξείηαη λφκηκα δηακέλσλ εάλ 

έρεη εηζέιζεη κε ζεψξεζε εηζφδνπ θαη γηα φζν απηή ηζρχεη, ή γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ, εθφζνλ πξνέξρεηαη απφ ρψξα πνπ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 

539/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζεψξεζεο 

εηζφδνπ ζην ρψξν έλγθελ, ή θαηέρεη βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε 

ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ηχπνπ Α’ ή εηδηθήο βεβαίσζεο λφκηκεο δηακνλήο ή 

άδεηαο δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν γάκνο ηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ζεψξεζεο εηζφδνπ, ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο 

εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ. Δλ πξνθεηκέλσ, δελ ηπγράλνπλ 

εθαξκνγήο ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Σ’ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο 

γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο, κε επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, εληφο δηαζηήκαηνο 

ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, θαζφηη ν 

ελδηαθεξφκελνο φηαλ εηζήιζε ζηε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα  ζπλαληήζεη ή ζπλνδεχνληαο ηνλ 

Έιιελα, δελ είρε θαηαζηεί κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Αληίζεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν γάκνο έρεη ήδε ηειεζζεί θαη θαηά ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ 

ζηε ρψξα ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο νηθνγέλεηαο 

Έιιελα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο θαη κεηά ηελ πάξνδν 

ηξηκήλνπ απφ ηελ είζνδφ ηνπ θαη πάλησο πξηλ ηελ πάξνδν έηνπο, κε ηελ επηβνιή  ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα αλαδεηνχληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

πηζηνπνηνχλ είηε ηε λνκηκφηεηα ηεο δηακνλήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ γάκνπ 

είηε ζηνηρεία δηαθξίβσζεο ηεο εκεξνκελίαο άθημεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο, βάζεη ηεο νπνίαο ζηνηρεηνζεηείηαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε 

ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο. 

 

 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα  είηε κε άδεηα δηακνλήο γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ ή κε βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε 

άδεηαο δηακνλήο ή κε εηδηθή βεβαίσζε λφκηκεο δηακνλήο  θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο  ησλ 

αλσηέξσ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ζπλάπηνπλ γάκν κε Έιιελα, έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
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αηηεζνχλ ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, αλεμαξηήησο ηεο 

θαηεγνξίαο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηείραλ. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ 

θαηέρνπλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. 

Δάλ ην αίηεκά ηνπο εθθξεκεί  ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο (θάηνρνη βεβαηψζεσλ 

ηχπνπ Α’) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο κε ηαπηφρξνλε 

αίηεζε αλάθιεζεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ αηηήκαηνο  

  

 Δάλ καδί κε ηνπο αλσηέξσ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηνρπξψλνπλ δηθαίσκα 

δηακνλήο, σο κέιε νηθνγέλεηαο, ιφγσ ζχλαςεο γάκνπ κε Έιιελα, δηακέλνπλ ήδε, λφκηκα 

ζηελ Διιάδα, κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, πνπ βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην θεθάιαην Α’ 

εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο πνπ κπνξνχλ λα θαηνρπξψζνπλ δηθαίσκα 

δηακνλήο, (π.ρ. αλήιηθα  ή άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ζπληεξνχκελα ηέθλα ηνπο απφ πξνεγνχκελν 

γάκν), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε 

πξνυπνζέζεηο, λα αηηεζνχλ ηε ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο, σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα.     

 

 Γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο, δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

θιήζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Μεηαλάζηεπζεο παξά 

κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απφ ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ή απφ 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ δηακνλήο, ζηνηρεηνζεηείηαη 

θαηάρξεζε ή απάηε, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε εηθνληθνχ γάκνπ. 

Δθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο, φηη θάζε θιήζε ζε ζπλέληεπμε ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο 

θαηάρξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη  ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη επηηξεπηή ε θιήζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε  ππνθεηκεληθέο  θξίζεηο. 

Π.ρ., ε δηαπίζησζε κεγάιεο δηαθνξάο ειηθίαο κεηαμχ ησλ δχν ζπδχγσλ, ελδερνκέλσο 

απνηειεί  ηθαλή έλδεημε πξνο θιήζε ζε ζπλέληεπμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαλάζηεπζεο, δελ απνηειεί φκσο ζε θακία πεξίπησζε ιφγν απφξξηςεο 

ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, εάλ παξάιιεια δελ πξνθχπηνπλ επηπιένλ αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία  βάζεη ησλ νπνίσλ ζηνηρεηνζεηείηαη θαηάρξεζε ή απάηε. 

Με ηελ επθαηξία, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη έξγν ηεο  Δπηηξνπήο Μεηαλάζηεπζεο είλαη ε 

παξνρή  γλψκεο, ε νπνία δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί κέζν «λνκηκνπνίεζεο» πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο νχηε 

ηελ ππνθαζηζηά. Δπηπιένλ, ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε 

θαη λα ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

 ε αληίζεζε κε ηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιηηψλ ηεο Έλσζεο, γηα ηα κέιε νηθνγέλεηαο 

Διιήλσλ, ε αίηεζε αθχξσζεο θαηά απφθαζεο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ή 

αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ή αλάθιεζεο απηνχ, αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ.  

 

ε) Αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα θαη ηζρχ ηνπ δειηίνπ δηακνλήο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα 

αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Ε ηεο παξνχζεο. 

    χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ππφςε θεθάιαην, ην δειηίν δηακνλήο έρεη πεληαεηή 

δηάξθεηα, ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία δηάθξηζε πνπ λα ζπλπθαίλεηαη κε ειηθηαθά ή άιια 

θξηηήξηα.  
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Β’ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ - ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΜΟΝΗΜΖ 

ΓΗΑΜΟΝΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΓΟΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ – 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΓΗΑΜΟΝΖ (άξζξα 63 θαη 64 ηνπ λ.3386/05) 

 

Γεδνκέλνπ φηη ηα αλαθεξφκελα ζηα θεθάιαηα Ε’, Ζ’ θαη Θ’ ηεο παξνχζεο πνπ αθνξνχλ   

ζην δηθαίσκα  κφληκεο δηακνλήο ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο δελ είλαη δπλαηφλ, 

νχηε θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή, λα εθαξκνζζνχλ ζηα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, γηα ηα ελ ιφγσ 

κέιε ζα αθνινπζνχληαη κφλνλ νη νδεγίεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 πλεπψο: 

 Σα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, ηα νπνία δηακέλνπλ λνκίκσο ζηε ρψξα κε ηνλ Έιιελα γηα 

ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, έρνπλ δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα. 

Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδαθίνπ, πξνθχπηεη ζαθψο, φηη ε ζπλερήο, λφκηκε 

δηακνλή ζηε ρψξα κε ηνλ Έιιελα, αθνξά ζε δηθαίσκα  δηακνλήο πνπ θαηνρπξψζεθε  βάζεη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο θαη ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηνρή, εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ, 

δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα. κε ην νπνίν επηπιένλ απνδεηθλχεηαη θαη ε ζπλερήο 

δηακνλή ησλ πέληε εηψλ. 

Σα παξαπάλσ, πξνυπνζέηνπλ βέβαηα φηη ν γάκνο είλαη ελ ηζρχ. 

 

Παξάδεηγκα: Τπήθννο Ρσζίαο, δηακέλεη ζηε ρψξα επί ηέζζεξα έηε κε άδεηα δηακνλήο 

εληαίνπ ηχπνπ γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Μαδί ηεο, ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, 

δηακέλεη ην αλήιηθν ηέθλν ηεο, ειηθίαο δεθαεπηά (17) εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα αλαλέσζεο  ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ηεο ζπλάπηεη γάκν κε Έιιελα θαη θαζψο ην αίηεκά ηεο εθθξεκεί ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, αηηείηαη ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο κε παξάιιειε αλάθιεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηηήκαηνο, σο  κέινο νηθνγέλεηαο Έιιελα. Οκνίσο ππνβάιιεη αληίζηνηρν αίηεκα 

θαη γηα ην αλήιηθν ηέθλν ηεο.  

ηνπο αλσηέξσ ππεθφνπο Ρσζίαο, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο, ρνξεγείηαη δειηίν δηακνλήο πεληαεηνχο δηάξθεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ ππήθννη Ρσζίαο λα θαηνρπξψζνπλ δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο 

ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα δηακείλνπλ επί πέληε ζπλερή έηε κε ηνλ Έιιελα  ζηε ρψξα, σο θάηνρνη 

δειηίνπ δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα. Γηα ηελ θαηνρχξσζε δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο 

κφληκεο δηακνλήο ζηε ρψξα, δελ πξνζκεηξάηαη ε πξνγελέζηεξε ηεο απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηακνλήο, σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα,  λφκηκε δηακνλή ηνπο.    

 

ηελ πεξίπησζε απηή ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, «Γειηίν Μφληκεο Γηακνλήο», ην 

νπνίν αλαλεψλεηαη απηνδηθαίσο αλά δεθαεηία θαη παξέρεη ζηνλ θάηνρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.      

Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ππνβάιιεη, πξηλ 

ηε ιήμε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ηνπ, αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο 

ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ δηακνλήο 

 Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Έιιελα  

 Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ν ζπγγεληθφο δεζκφο 
Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ρνξεγεί άκεζα βεβαίσζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε 

δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο. 

 Ζ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ αθφηνπ ππνβιεζεί ε αίηεζε. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη 
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δειηίν κφληκεο δηακνλήο ζηα κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ Έιιελα, ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.   

  ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο  ππνβιεζεί κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ δειηίνπ δηακνλήο θαη πξηλ ηελ πάξνδν έηνπο, ην ζρεηηθφ δειηίν  κφληκεο δηακνλήο 

εθδίδεηαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιεζεί, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εθαηφλ πελήληα (150) επξψ. Δάλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δειηίνπ 

κφληκεο δηακνλήο  ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν έηνπο, ην ζρεηηθφ αίηεκα απνξξίπηεηαη.  

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο είλαη δέθα (10) έηε θαη  αλαλεψλεηαη αλά 

δεθαεηία, ρσξίο λα ειέγρεηαη εθ λένπ ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο αξρηθήο ηνπ 

ρνξήγεζεο, κφλν, κε ηελ ππνβνιή αληίζηνηρεο αίηεζεο  πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή 

θαη αδηάιεηπηε δηακνλή ζηε ρψξα. 

 Γηαθνπή ηεο δηακνλήο ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ζπλαπηά έηε, δε ζίγεη ηελ ηζρχ ηνπ 

δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο. 

 Σν αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο πηζηνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν απνδεηθηηθφ κέζν 

πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

 Λακβαλνκέλνπ φκσο ππφςε φηη ζηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ησλ ελ ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη δειηίνπ δηακνλήο ή κφληκεο δηακνλήο δελ επηηίζεληαη ζθξαγίδεο εηζφδνπ 

- εμφδνπ ζηε ρψξα, ζα πξέπεη, αλαθνξηθά κε ηα κέζα απφδεημεο ηεο ζπλερνχο δηακνλήο λα 

επηδεηθλχεηε επειημία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα δεηάηε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ ελνηθίνπ, 

απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο βηβιηάξην ελζήκσλ θ.ι.π. 

 ε θάζε πεξίπησζε ην αδηάιεηπην ηεο δηακνλήο δηαθφπηεηαη απφ θάζε απφθαζε απέιαζεο, 

ε νπνία εθηειείηαη λνκνηχπσο θαηά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

 

 

Γ’ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΓΗΑΜΟΝΖ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΔΛΛΖΝΑ – ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΓΗΑΜΟΝΖ (ΆΡΘΡΟ 62 ΣΟΤ Ν.3386/05) 

 

 Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο σο κέιε 

νηθνγέλεηαο Έιιελα, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ζηε ρψξα, αλεμαξηήησο απφ ηε δηαηήξεζε 

ή κε ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ην ελ ιφγσ δηθαίσκα θαηνρπξψζεθε. 

Τπφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο,  ην δηθαίσκα δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

δηαηεξείηαη  ζε πξνζσπηθή βάζε θαη πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κφληκεο δηακνλήο. 

Οη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο Έιιελα δελ ζίγεηαη 

θαη δηαηεξείηαη ζε πξνζσπηθή βάζε είλαη νη αθφινπζεο: 

 

α. Δάλ ν Έιιελαο απνβηψζεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, σο κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο,  επί έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ. Ζ δηακνλή ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη 

κε ηελ θαηνρή δειηίνπ δηακνλήο. Δάλ δελ έρεη εθδνζεί δειηίν δηακνλήο, θαζφηη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε δειηίνπ 

δηακνλήο θαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ θαη πάλησο κέρξη έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία 

εηζφδνπ ηνπο ζηε ρψξα, κε ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ 

βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο  γηα ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο.   

 

β.  Δάλ εθδνζεί  δηαδχγην ή αθπξσζεί ν γάκνο, ην δηθαίσκα δηακνλήο δηαηεξείηαη  ζε πξνζσπηθή 

βάζε, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

- εάλ ν γάκνο δηήξθεζε, έσο ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ 

γάκνπ, ηξία έηε ηνπιάρηζηνλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έηνο, ζηελ Διιάδα  
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- εάλ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ δηαδπγίνπ ή ηελ αθχξσζε ηνπ γάκνπ, ε επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ 

ηνπ Έιιελα έρεη αλαηεζεί ζηνλ/ζηε ζχδπγν πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, κε έλαλ απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο λφκηκνπο ηξφπνπο 

 

γ.  Δάλ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, ηνχην ππαγνξεχεηαη απφ ηδηαηηέξσο δπζρεξείο θαηαζηάζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηέζηε ζχκα νηθνγελεηαθήο βίαο, ελφζσ πθίζηαην ν γάκνο 

  

δ. Δάλ, αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηνπ γάκνπ θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηακνλήο ζηελ 

Διιάδα, ν/ε ζχδπγνο πνπ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιαχεη, κε έλαλ απφ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο λφκηκνπο ηξφπνπο, ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνηλσλίαο κε αλήιηθν ηέθλν, ππφ ηνλ φξν 

φηη ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία ή απφθαζε θξίζεθε φηη νη επηζθέςεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα θαη γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη. 

 

ε. Δάλ ν Έιιελαο αλαρσξήζεη  απφ ηελ Διιάδα ή απνβηψζεη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα  πξηλ ην ζάλαην ηνπ Έιιελα, 
ην δηθαίσκα δηακνλήο δηαηεξείηαη γηα ηα ηέθλα ηνπ, πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή γηα 

ην γνλέα ν νπνίνο έρεη πξάγκαηη ηελ επηκέιεηα ησλ  ηέθλσλ, αλεμαξηήησο ηζαγέλεηαο, εθφζνλ ηα 

ηέθλα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ, έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πξνο απφδεημε ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, βεβαίσζε εγγξαθήο ησλ ηέθλσλ ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην δηθαίσκα δηακνλήο δηαηεξείηαη απνθιεηζηηθά ζε 

πξνζσπηθή βάζε. Σνχην ζεκαίλεη φηη ην δηθαίσκα δηακνλήο ζα πξέπεη λα θαηνρπξψλεηαη 

απηνηειψο θαη ζπλεπψο, θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο Έιιελα  πξνθεηκέλνπ λα θαηνρπξψζεη 

πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα δηακνλήο, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη είλαη κηζζσηφο ή αζθεί 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα ηνλ ίδην θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, νχησο ψζηε λα κελ επηβαξχλεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ 

Διιάδα, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη φηη έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή 

θάιπςε αζζελείαο ζηελ Διιάδα, ή, ηέινο λα απνδεηθλχεη φηη είλαη κέινο ηεο ήδε ζπζηαζείζαο 

ζηελ Διιάδα νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ, ην νπνίν πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο.  

Σν πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο Έιιελα, πνπ είλαη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, δηαηεξείηαη κφλνλ γηα φζν δηάζηεκα πιεξνχληαη νη αλσηέξσ  

πξνυπνζέζεηο. 

  Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην ΗΑ’ ηεο 

παξνχζεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ππνπεξηπηψζεσλ, γίλεηαη ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ, κε αληηθαηάζηαζε, φπνπ απαηηείηαη, ηνπ φξνπ «πνιίηεο ηεο Έλσζεο» κε ηνλ φξν 

«Έιιελαο».  

 Πιελ ησλ αλσηέξσ, θαηά ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ, κειψλ νηθνγέλεηαο Έιιελα, γηα 

δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηε επηπιένλ  

ππφςε ζαο θαη ηα αθφινπζα: 

 

 Γεδνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3386/05, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

αηηήζεηο γηα δηαηήξεζε  δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, απφ ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ σο ζχδπγνη Διιήλσλ  έρνπλ απνθηήζεη  ηέθλα ηα νπνία  είλαη αλήιηθα θαη  

έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ είηε ηηο πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο (π.ρ. δηακνλή ζηελ Διιάδα, σο κέινο νηθνγέλεηαο Έιιελα, επί 

έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ Έιιελα) είηε ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, 

ρνξεγείηαη δειηίν δηακνλήο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ.3386/05, θαζφηη νη 

ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηνρπξψλνπλ δηθαίσκα δηακνλήο σο γνλείο αλήιηθσλ 
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εκεδαπψλ, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη ε πιήξσζε  πεξαηηέξσ 

θξηηεξίσλ, πιελ ηεο γνληθήο κέξηκλαο ηνπ αλειίθνπ. 

 

Με ηελ επθαηξία, ζαο γλσξίδνπκε φηη νη γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ 

εκεδαπψλ ηέθλσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ ηε ρνξήγεζε δειηίνπ δηακνλήο σο αληφληεο 

Έιιελα. 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζχδπγνη Διιήλσλ δηακέλνπλ ζηε ρψξα κε 

δειηίν δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, θαη ν Έιιελαο απνβηψζεη πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο θνηλήο δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

κε θαηνρχξσζε εθ κέξνπο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζε 

πξνζσπηθή βάζε, κπνξεί λα δηακείλεη ζηε ρψξα, κφλνλ ζε πεξίπησζε πνπ 

ζπληαμηνδνηεζεί, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ζπδχγνπ ηνπ, απφ ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ θνξέα, σο 

νηθνλνκηθά αλεμάξηεην άηνκν. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηακνλήο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3386/05 

 

 

 

Γ’ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΑΠΟ ΜΔΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΑΝ ΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΓΗΑΜΟΝΖ Δ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΒΑΖ 

(άξζξν 63 ηνπ λ.3386/05) 

 

  

Σα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη έρνπλ απνθηήζεη 

δηθαίσκα δηακνλήο ζε πξνζσπηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ δηαιακβαλφκελα, απνθηνχλ 

δηθαίσκα κφληκεο δηακνλήο, κεηά ηελ πάξνδν πέληε εηψλ αδηάιεηπηεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πέληε εηψλ λφκηκεο δηακνλήο ζα πξνζκεηξάηαη θαη ην δηάζηεκα 

πνπ δηέκελαλ ζηε ρψξα, σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, πξηλ ηελ θαηνρχξσζε ηνπ πξνζσπνπαγνχο 

δηθαηψκαηνο δηακνλήο. 

 Δίλαη απηνλφεην φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ήηαλ κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα θαη 

δηαηήξεζαλ δηθαίσκα δηακνλήο σο γνλείο αλήιηθνπ εκεδαπνχ ή νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνπ αηφκνπ 

δελ έρνπλ δηθαίσκα κφληκεο, θαηά ηα αλσηέξσ,  δηακνλήο ζηε ρψξα. 

  

 

Δ΄ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΖΚΟΩΝ ΣΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΜΔΛΩΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΔΛΛΖΝΑ – ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ 

 

 Σα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα απνιακβάλνπλ ησλ ίδησλ δηθαησκάησλ θαη ελέρνπλ ησλ 

ίδησλ ππνρξεψζεσλ κε ηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

δηεμνδηθά ζηα νηθεία θεθάιαηα ηνπ Α’ κέξνπο ηεο παξνχζεο. 

ε πεξηπηψζεηο θαηάρξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ιακβάλνληαη νκνίσο ηα κέηξα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην νηθείν θεθάιαην ηνπ Α’ κέξνπο ηεο παξνχζεο. 

 

 

Σ’ ΑΠΟΣΟΛΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΓΔΛΣΗΩΝ ΓΗΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

 

 Σέινο ζαο γλσξίδνπκε φηη έρνπλ ήδε εθηππσζεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3386/05, έληππα ησλ δειηίσλ δηακνλήο θαη κφληκεο δηακνλήο πνπ ζα 
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ρνξεγνχληαη  ζηα κέιε νηθνγέλεηαο πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη Διιήλσλ, θαζψο ζηνπο γνλείο 

αλήιηθσλ εκεδαπψλ θαη παξαθαινχκε λα θξνληίζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα ηελ παξαιαβή 

ηνπο απφ ηελ ππεξεζία καο, κε εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ησλ ππεξεζηψλ ζαο,  ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ αδεηψλ δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

                                                                                                             Π.  ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ            
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Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γξαθείν θ. Ννκηθνχ πκβνχινπ 

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Γ/λζε Γηνίθεζεο 

Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ζιεθηξνληθήο Δπεμ. ηνηρείσλ 

Γ/λζε Αζηηθήο & Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο 

Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 

Γ/λζε καο 

Όια ηα ηκήκαηα 
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