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     ΠΡΟΣ :  

 

      Όπως Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος  για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που 

αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία 

και την Ρουμανία 

 

 

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2007 ισχύουν οι Συμφωνίες Προσχώρησης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δυο νέων κρατών, της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας. Οι υπήκοοι των δυο αυτών κρατών θεωρούνται κοινοτικοί υπήκοοι 

σε όλους τους άλλους τομείς εκτός από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για 
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την οποία η χώρα μας έχει διατηρήσει μεταβατικές διατάξεις για δύο, καταρχήν, 

έτη.  

 

Α.- Όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα μας για εργασία, μετά την 

ανωτέρω ημερομηνία θα υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3386/05. 

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τις άδειες διαμονής όπως 

αυτές περιγράφονται στο εδάφιο Α (Άδεια διαμονής για εργασία) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3386 / 2005. Από αυτήν εξαιρείται η άδεια 

διαμονής που αφορά την προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας (Α4), 

καθώς οι υπήκοοι των δύο νέων κρατών – μελών που θα εισέρχονται στην χώρα 

μας προσωρινά για την παροχή υπηρεσίας θα θεωρούνται κοινοτικοί υπήκοοι. 

 

Με την παρούσα ρυθμίζονται τα θέματα της ένταξης στο καθεστώς 

κοινοτικού υπηκόου των Βουλγάρων και Ρουμάνων υπηκόων που διαμένουν 

και απασχολούνται στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Β.- Οι κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία και για ανεξάρτητες υπηρεσίες ή 

έργο σε ισχύ ή οι κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης, από τις οποίες αποδεικνύεται, τουλάχιστον, 12μηνη διαμονή με 

σκοπό την εργασία στη χώρα μας, θα προσέρχονται στις αρμόδιες αστυνομικές 

αρχές και με την προσκόμιση της άδειας διαμονής τους ή της βεβαίωσης 

τύπου Α ή και των δύο συγχρόνως, θα τους χορηγείται άδεια διαμονής 

κοινοτικού υπηκόου. Σας επισημαίνουμε ότι εντάσσονται στο καθεστώς του 

κοινοτικού υπηκόου και οι υπήκοοι από τις δύο χώρες των οποίων οι άδειες 

διαμονής έχουν λήξει μετά την 1 / 1 / 2007 και δεν έχουν ανανεωθεί λόγω μη 

έγκαιρης έκδοσης της παρούσης εγκυκλίου, θα προσέρχονται κανονικά στις 

αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας 

διαμονής κοινοτικού υπηκόου.          

 

Γ.- Όσοι μετέχουν νόμιμα στην αγορά εργασίας της χώρας μας για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των 12 μηνών δεν θα εντάσσονται στο καθεστώς του 

κοινοτικού υπηκόου ως προς την απασχόληση. Η ένταξή τους στο εν λόγω 

καθεστώς θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση 12μηνης διαμονής για 
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εργασία ή για ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο και θα αποδεικνύεται 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση Β. 

 

Δ.- Οι σύζυγοι των Βουλγάρων ή Ρουμάνων εργαζομένων, ανεξαρτήτως  

ιθαγένειας, καθώς και τα, κάτω των 21 ετών, τέκνα τους που διαμένουν νόμιμα 

μαζί τους κατά την ημερομηνία προσχώρησης, έχουν άμεση πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας, εφόσον ο συντηρών αποκτήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, την 

ιδιότητα του κοινοτικού υπηκόου όσον αφορά την απασχόληση. Αυτό 

σημαίνει ότι:  

i) Εφόσον αυτοί είναι υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ε.Ε. θα υπάγονται 

στις διατάξεις των άρθρων 61 έως 64 του Ν. 3386 / 2005,  

ii) Εάν είναι Βούλγαροι ή Ρουμάνοι υπήκοοι θα εργάζονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία για την εξαρτημένη απασχόληση των υπηκόων της 

Ε.Ε. προσκομίζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην των άλλων 

δικαιολογητικών, και την άδεια παραμονής κοινοτικού υπηκόου του 

συζύγου τους.  

Οι υπήκοοι των δύο αυτών χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, 

όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 3386 / 2005, αποκτούν 

άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας προσκομίζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

πλην των άλλων δικαιολογητικών, και την άδεια διαμονής τους από την οποία 

προκύπτει ότι είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη .  

 

Ε.- Οι σύζυγοι των Βουλγάρων ή Ρουμάνων εργαζόμενων, ανεξαρτήτως  

ιθαγένειας, τα, κάτω των 21 ετών, τέκνα τους και τα εξαρτώμενα πρόσωπα, που 

εισέρχονται στην χώρα μας και διαμένουν νομίμως με αυτούς, μετά την 

ημερομηνία προσχώρησης, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας όταν 

συμπληρώσουν δεκαοκτάμηνη διαμονή στην χώρα ή από το τρίτο έτος από 

την ημερομηνία προσχώρησης εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη. 

 

 ΣΤ.- Η πρόσβαση των Βουλγάρων υπηκόων στην εποχιακή εργασία κατά 

την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα εξακολουθήσει να διέπεται από 

τις διατάξεις της Διμερούς Συμφωνίας (Ν.2407/1996) και του άρθρου 16 του 

Ν.3386/05   
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Ζ.- Οι υπήκοοι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που, κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης, κατέχουν άδειες διαμονής, οι οποίες περιγράφονται στο σημείο Γ 

(Άδειες διαμονής για ειδικούς λόγους) και στο σημείο Δ ( Άδειες διαμονής για 

εξαιρετικούς λόγους) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3386 / 2005, δεν θα 

θεωρούνται ως κοινοτικοί υπήκοοι όσον αφορά την άμεση πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας της χώρας. Οι συγκεκριμένες άδειες εκδίδονται, κυρίως, για 

άλλους σκοπούς (π.χ. ανθρωπιστικοί λόγοι, σπουδές, δημόσιο συμφέρον) και όχι 

με βασικό στόχο να δώσουν στον υπήκοο της τρίτης χώρας άμεση πρόσβαση σε 

εξαρτημένη απασχόληση και, ως εκ τούτου, με βάση αυτές, δεν αποδεικνύεται 

δωδεκάμηνη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της χώρας μας. 

 
 
 

 
                                                                         
 
 
 
                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
                                                                     

                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 
1)  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Ευαγγελιστρίας 2 

Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ 

 

2)  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- Ε.Ν.Υ. Ε.Κ. 

- Γ2 Δ/ΝΣΗ 

- Γ4 Δ/ΝΣΗ 

 

3)  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

      ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ 

      Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

      1ο ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ – ΣΗΣ – Δ/ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

      ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο        

      Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ 101 77 ΑΘΗΝΑ 

 

4)   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

       Σταδίου 29 ΑΘΗΝΑ 

 

5)   Σ.ΕΠ.Ε 

      ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ  

 

6)   Ο.Α.Ε.Δ  

- Γραφείο Διοικητή 

- Δ/νση Απασχόλησης 
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7)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

     Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &  

     ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

 

 

                               

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

Γραφείο Υπουργού 

Γραφείο Υφυπουργού 

Γραφείο Γεν. Γραμματέα κου Δ. Κοντού 

Γραφείο Γεν. Δ/ντη κου Μάγγα 

Δ/ΝΣΗ Δ4 / ΙΙΙ 

Κ.Φ 
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