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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:  Λ. Θηβών 196-198
Ταχ. Κώδικας: 18233 Αγ. Ι. Ρέντης - Νίκαια
Πληροφορίες: Κ. Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 213 212 8911
Ε-mail: k.papanikolaou@migration.gov.gr  

Αγ. Ιωάννης Ρέντης

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης

 ΘΕΜΑ: Δυνατότητα απόκτησης καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος από αλλοδαπούς κατόχους 
άδειας διαμονής που δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

 Σχετικά:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 και 30 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

3. Οι διατάξεις της περ. Ζ του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ.30825/14 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1528 Β΄), «καθορισμός 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση 
και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014».

4. Η υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.21585/07-11-2006 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα «εφαρμογή των 
διατάξεων του  Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 150 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4251/2014, πολίτης τρίτης χώρας 
ενδιαφερόμενος προς απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, πρέπει να «διαθέτει εισόδημα, 
επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο 
σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες 
αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο 
κατά 10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειας του, [...]. Ο τακτικός χαρακτήρας 
του ανωτέρω εισοδήματος αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών 
υποχρεώσεων του».

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=868137
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Σύμφωνα με την ανωτέρω παρατιθέμενη διάταξη, οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτηση του εν θέματι 
καθεστώτος διαμονής αλλοδαποί, οφείλουν να διαθέτουν εισόδημα α) σταθερό και τακτικό και β) 
επαρκές για τις ανάγκες των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους και - ειδικότερα - κατ’ ελάχιστον 
ίσο με τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, χωρίς να προσφεύγουν στο 
σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. 

Ωστόσο, ο τρόπος πορισμού (η «πηγή») του κρίσιμου εισοδήματος δεν προσδιορίζεται από τις 
υφιστάμενες σχετικές διατάξεις, εξαιρουμένης της ρητής απαγόρευσης προέλευσής του από το 
ελληνικό σύστημα κοινωνικής αρωγής. Η αναφερόμενη απουσία ειδικότερης πρόβλεψης συνεπάγεται 
ότι κάθε νόμιμο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει και φορολογείται στην ημεδαπή, κατά την 
έννοια και δυνάμει οιωνδήποτε εκ των απαριθμούμενων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 
τρόπων, (όπως - ενδεικτικά - μισθωτή εργασία, ανεξάρτητη οικονομική ή επιχειρηματική 
δραστηριότητα, σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή πρόσοδοι προερχόμενες από εκμετάλλευση ακίνητης 
ιδιοκτησίας), δύναται να προσμετρηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί η πλήρωση ή μη εκ μέρους του 
εκάστοτε ενδιαφερομένου των προϋποθέσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4251/2014.

Κατ’ αναλογία των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι στο εν λόγω προσμετρώμενο εισόδημα δεν 
περιλαμβάνεται α) τόσο το προκύπτον στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 4171/2013 όσο και β) το πιθανό τεκμαρτό εισόδημα του εκάστοτε ενδιαφερομένου, όπως αυτό 
υπολογίζεται βάσει των προβλέψεων των άρθρων 30 έως και 34 του ως άνω νόμου. 

Συμπερασματικά, και δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προεκτεθέντα οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτηση 
καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος δύνανται να προσπορίζονται το κρίσιμο εισόδημα με τρόπους 
διαφορετικούς της μισθωτής εργασίας ή της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, η προηγούμενη 
εκ μέρους τους κατοχή άδειας διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεν αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος ούτε - αντιστοίχως - η κατοχή άδειας 
διαμονής που δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί παρακωλυτικό προς τον αυτό 
σκοπό παράγοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης
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Πίνακας Κοινοποιήσεων: 
 
1. Υπουργείο Εξωτερικών  
- Γ΄ Γενική Διεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (dgc@mfa.gr)  
- Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen (dc4@mfa.gr)   
 
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων 

3. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
- Διοικητή κ. Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr)  
 
4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
- Γραφείο Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr)  
- Διεύθυνση Ελέγχων (d.eleg11@aade.gr) 
 
5. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  
- Γραφείο κ. Διοικητή (gsepe@ypakp.gr) 
 
6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
- Γραφείο Προέδρου / Διευθύνοντος Συμβούλου, κας Ν. Τσούμα (ds2@idika.gr) 
 
7. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)  
 
8. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (με την παράκληση για ενημέρωση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας) 
(proedros@dsa.gr)  
 

Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κας Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
4. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντη Μεταναστευτικής Πολιτικής  
5. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (όλα τα Τμήματα) 
6. Διεύθυνση Αδειών Διαμονής 
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