Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006
Α.Π.: 4415/06

Θέµα: Καθορισµός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.
Της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄212).
2.
Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ Α΄98)].
3.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
4.
Την αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β’
527),
5.
Την αριθµ. Π 23ΥΦΥΠ-4838/ΑΣ1811 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εξωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 248).
6.
Την αριθµ.37930/∆ΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Β’ 1432),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.
Καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της διάθεσης επαρκών πόρων, που
προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05, για τις επιµέρους κατηγορίες, ως εξής:
1. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυµούν να ασκήσουν ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν.3386/05, το
ύψος των επαρκών πόρων για την άσκηση της δραστηριότητας ορίζεται κατ' ελάχιστο, στα
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατατεθειµένα σε λογαριασµό στο όνοµα του αιτούντος,
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που τηρείται σε αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα. Μετά τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης
εισόδου, απαιτείται η κατάθεση του ανωτέρω ποσού σε αντίστοιχο ίδρυµα της ηµεδαπής.
2. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για
σπουδές στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής για το
σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28, του ν.3386/05, το ύψος των
επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαµονής και σπουδών για το χρόνο που ισχύει
η άδεια διαµονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ µηνιαίως. Το ύψος
των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασµό καταθέσεων, τραπεζικό έµβασµα,
υποτροφία ή απόδειξη µισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί µερική
απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής).
3. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για
λόγους επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και για την παρακολούθηση αδιαβάθµητου
εκπαιδευτικού επιπέδου προγραµµάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και αιτούνται
τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν.3386/05,
το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαµονής και επαγγελµατικής
κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαµονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα
πεντακόσια (500) ευρώ µηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από
λογαριασµό καταθέσεων, τραπεζικό έµβασµα, υποτροφία ή απόδειξη µισθοδοσίας σε
περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί µερική απασχόληση.
4. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως
οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα και αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε το
άρθρο 36, του ν.3386/05, το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο
χιλιάδες (2.000) ευρώ µηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας
συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/05 µέλη της
οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για
κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό
λογαριασµό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονοµικά µέσα, νόµιµης
προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτηµένη
εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. Στην περίπτωση υπηκόων
τρίτων χωρών που δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, δύναται η
ανανέωση της άδειας διαµονής τους, βάσει του άρθρου 36 του ν.3386/05, ανεξαρτήτως
του ποσού της σύνταξης.
5. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται την είσοδο και διαµονή στη χώρα
µελών της οικογένειας τους για οικογενειακή επανένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του
ν.3386/05, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν ετήσιο προσωπικό εισόδηµα σταθερό και
τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας τους, το οποίο δεν προέρχεται από
προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να
είναι µικρότερο από το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ, προσαυξηµένο
κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι
δύο σύζυγοι διαµένουν, νοµίµως, στη Χώρα, εφόσον πρόκειται για επανένωση των τέκνων
τους, δεν απαιτείται η ανωτέρω προσαύξηση, κατά 15%, για κάθε τέκνο. Το ύψος
του απαιτούµενου εισοδήµατος αποδεικνύεται από εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας ή
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. Κατά την
ανανέωση της άδειας διαµονής, όταν ο συντηρών δεν έχει επαρκείς πόρους, χωρίς
προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας, όπως αναφέρεται ανωτέρω,
λαµβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των µελών της οικογένειας στο συνολικό εισόδηµά της.
6. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, µελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου
κράτους µέλους της Ε.Ε., προκειµένου να διατηρήσουν δικαίωµα διαµονής, σύµφωνα µε το
άρθρο 62 του ν.3386/05, πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης διαµονής, κατά
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το άρθρο 63 του ν.3386/05, το δικαίωµα διαµονής εξακολουθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα
µέλη της οικογένειας αποδεικνύουν πως έχουν εισόδηµα από ασκούµενη δραστηριότητα
στη Χώρα ή διαθέτουν επαρκείς πόρους, ώστε να µην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της
διαµονής τους το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Ως αποδεικτικά στοιχεία των επαρκών
πόρων θεωρούνται τυχόν σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη ή γήρατος) ή οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό στοιχείο ότι διαθέτουν πόρους που είναι ίσοι τουλάχιστον µε το ποσό των
διακοσίων δώδεκα (212) ευρώ µηνιαίως.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Π.∆ΟΥΚΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ.ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σ.ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων
2. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆.∆.Α.
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
∆/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
∆/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Εξωτερικών
α) ∆/νση Γ4 ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων

3

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

& Schengen
β) ∆/νση Εθιµοτυπίας
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
α) ∆/νση Απασχόλησης
Τµήµα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας
Σταδίου 29
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
∆/νση Αλλοδαπών
Όλες τις Περιφέρειες
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν όλους τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού χωρικής τους αρµοδιότητας)
Συνήγορο του Πολίτη
Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΕΕΤΑΑ)
∆ΑΕΜ
∆ικηγορικό Σύλλογο
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ.Γεν.Γραµµατέα
4. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας ∆ιοικητικής Υποστήριξης
5. ∆/νση ∆ιοίκησης
6. ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ.Στοιχείων
7. ∆/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης ∆ιαδικασιών
8. Γραφείο κ. Νοµικού Συµβούλου
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