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Προς: Περιφέρειες της Χώρας, 

Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης. 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αίτησης για έγκριση οικογενειακής 

επανένωσης των μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας. 

 

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με την διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλει ο υπήκοος τρίτης χώρας, για την έγκριση εισόδου των 

μελών της οικογένειάς του για λόγους οικογενειακής επανένωσης, σας παρέχουμε τις 

παρακάτω διευκρινίσεις προς την κατεύθυνση της σωστής εφαρμογής της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του 

Π.Δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ 

σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ 143 Α’), καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά που, υποχρεωτικά, υποβάλλει ο συντηρών υπήκοος τρίτης χώρας που 

επιθυμεί την έγκριση εισόδου για τα μέλη της οικογένειάς του. Στα ανωτέρω 

δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου του 

διαβατηρίου των μελών της οικογένειας , για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

Η προσκόμιση απλού και όχι επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του 

διαβατηρίου των μελών της οικογένειας, για τα οποία ζητείται η έγκριση εισόδου 

είναι προαιρετική και έχει το χαρακτήρα της διασφάλισης του υπηκόου τρίτης χώρας 

ότι τα σχετικά ονοματεπωνυμικά στοιχεία θα αναγραφούν σωστά, ώστε να 

αποφευχθεί περιττή αλληλογραφία και άσκοπη καθυστέρηση στη χορήγηση της 

ειδικής θεώρησης εισόδου. 

Ελληνική



Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

 

 

Α. ΜΑΡΚΑΚΗ 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εξωτερικών, 

Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης,  

Εσωτερικών Υποθέσεων & SCHENGEN.  

2. Δ.Α.Ε.Μ. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 

1. Δ/νση Μηχανοργάνωσης &  

Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. 

2. Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 


