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. 

 

Σχετ.: Το αριθ. 8128/203/25.01.2007 έγγραφό σας. 

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τον υπολογισμό του επαρκούς 

εισοδήματος που απαιτείται να διαθέτουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών για την υποβολή 

αίτησης για την οικογενειακή επανένωση με τα μέλη τη οικογένειάς τους, σας 

παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις. 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργασία 

μπορεί να έχει και εισόδημα από απασχόληση σε γεωργικές επιχειρήσεις, αρκεί αυτό 

να μην προέρχεται από την άσκηση εμπορίας, δεδομένου ότι για αυτή την περίπτωση 

απαιτείται η κατοχή από μέρους του άδειας διαμονής για την άσκηση ανεξάρτητης 

οικονομικής δραστηριότητας.  

Όσον αφορά στο συνυπολογισμό, στο εισόδημα του αιτούντος, πόρων που 

προέρχονται είτε από επιδότηση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε από επιδόματα 

ασθενείας ασφαλιστικών οργανισμών, θεωρούμε ότι οι ανωτέρω πόροι, ως 

προερχόμενοι από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρας, δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως σταθερό και τακτικό εισόδημα, επαρκές για τις ανάγκες 

της οικογένειάς του, τυχόν δε συνυπολογισμός τους αντίκειται στις διατάξεις της 

παραγράφου 2β του άρθρου 5 του Π.Δ. 131/2006 (ΦΕΚ Α’/143) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 

Ελληνική



οικογενειακής επανένωσης» που ορίζουν, μεταξύ άλλων, πως ο συντηρών θα πρέπει 

να διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις 

ανάγκες του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, το  οποίο δεν προέρχεται από 

προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. 
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Α. ΜΑΡΚΑΚΗ 

Κοινοποίηση 

Περιφέρειες της Χώρας, 

Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 

Εσωτερική Διανομή 

Διεύθυνσή μας 


