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Προς:
Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Ένταξη στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μεταβατικές ρυθμίσεις για την
ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 22, με αρ. πρωτ. 5515/13.03.07 εγκυκλίου μας και κατόπιν του
νεότερου υπ’ αριθμ. 30664/27.03.07 εγγράφου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που κατέχουν άδεια
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91, παρ. 11 του ν. 3386/2005, θεωρούνται ότι
«κατέχουν 12μηνη άδεια διαμονής με σκοπό την εργασία στη Χώρα μας» δεδομένου ότι η ανωτέρω
άδεια είναι ετήσιας διάρκειας και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα συμμετοχής στην αγορά
εργασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α) Oι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής του άρθρου 91,
παρ. 11 του ν.3386/2005 που λήγει μετά την 1/1/2007, θα απευθύνονται κατά τη λήξη της στις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου με δικαίωμα
εργασίας. Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους
στους δήμους ή τις κοινότητες της Χώρας, το καταβληθέν παράβολο θα επιστρέφεται σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄αριθμ. 22/2007 εγκύκλιό μας.
Β) Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας, των οποίων η αντίστοιχη άδεια διαμονής έληγε
πριν την 1/1/2007 και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους για
εργασία και είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α΄), θα
απευθύνονται ομοίως, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού
υπηκόου με δικαίωμα εργασίας, προσκομίζοντας τη ληγμένη άδεια διαμονής του άρθρου 91, παρ. 11
και τη βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών. Όσοι έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα ή με ελλιπή
δικαιολογητικά αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους και έχουν λάβει απόδειξη καταχώρησης
αιτήματος (αριθμό πρωτοκόλλου), οφείλουν να προβούν στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τον
ν.3536/2007 (εξαγορά ενσήμων ή πληρωμή προστίμου) προκειμένου να λάβουν βεβαίωση κατάθεσης
πλήρων δικαιολογητικών και να απευθυνθούν εν συνεχεία στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την
έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου.
Γ) Για τα μέλη της οικογένειάς τους ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στην
αρίθμ.22/2007 εγκύκλιό μας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2.Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης &
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δ/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη
3.Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4.Υπουργείο Εξωτερικών
α) Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων και
Schengen
β) Δ/νση Εθιμοτυπίας
5.Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δ/νση Ασφάλειας Ασθένειας και Μητρότητας
6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
8. Περιφέρειες της Χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα
στους Ο.Τ.Α. χωρικής τους αρμοδιότητας)
9. Συνήγορο του Πολίτη
10. Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
11. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
12. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ)
13. ΔΑΕΜ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης
5.Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
6.Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
7.Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
8. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
9.Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

