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ΘΕΜΑ:

Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων υπηκόων Κροατίας, μετά την είσοδο της στην Ε.Ε. (01/7/2013).

Σχετ.: Το με Α.Π. 20528/330/21.6.2013, έγγραφο του Υπουργείου. Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την είσοδο της Κροατίας ως πλήρες μέλος στην
Ε.Ε. (από 1/7/2013), αποφασίστηκε από μέρους της Ελλάδας η υιοθέτηση προσωρινών (αρχικά
για δύο έτη) μεταβατικών διατάξεων οι οποίες θέτουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων υπηκόων Κροατίας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα παλαιά κράτη-μέλη της
Ε.Ε. με βάση το παράρτημα V της Συνθήκης Προσχώρησης την οποία υπέγραψε η εν λόγω χώρα
με την Ε.Ε., ενώ έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν από τη χώρα μας και κατά τις προηγούμενες
διευρύνσεις της Ε.Ε., τόσο το 2004, όσο και το 2007.
Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι για τα δύο πρώτα έτη (από 1/7/2013) που θα ισχύουν οι
μεταβατικές διατάξεις, για τους υπηκόους Κροατίας οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για απλή
διαμονή (δηλαδή όχι για εργασία), για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ή ως
φοιτητές ή συνταξιούχοι θα εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής (αριθμ.106/2007 προεδρικό διάταγμα) και, ως εκ τούτου, θα
αντιμετωπίζονται ως πολίτες της Ε.Ε..
Στο ίδιο καθεστώς (δηλαδή ως κοινοτικοί υπήκοοι) υπάγονται και οι υπήκοοι Κροατίας οι
οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’
αρ. 219/2000 Προεδρικού Διατάγματος «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που
αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο
πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 190 Α’), με το οποίο προσαρμόστηκε η
ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθ΄ όσο διάστημα είναι
αποσπασμένοι στην Ελλάδα, ακόμη και μετά την 1/7/2013.
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Αντίθετα, ως υπήκοοι τρίτων χωρών θεωρούνται οι πολίτες Κροατίας οι οποίοι εισέρχονται
στην Ελλάδα για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Ν. 3386/2005, όπως ισχύει,
σχετικά με τη «χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που
μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή
υπηρεσίας».
Ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων και σε σχέση πάντα με τα όσα προβλέπονται
στο Παράρτημα V της Συνθήκης Προσχώρησης της Κροατίας με την Ε.Ε. (όπως κυρώθηκε με τον
Ν. 4090/2013), επισημαίνονται τα εξής:
(1) Οι πολίτες της Κροατίας οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για εργασία, μετά την 1 η
Ιουλίου 2013 αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι τρίτων χωρών, με βάση τις διατάξεις του Ν.
3386/2005 όπως ισχύει.
(2) Οι πολίτες της Κροατίας οι οποίοι εργάζονται ήδη στην Ελλάδα ως μισθωτοί και
είναι κάτοχοι άδειας διαμονής εν ισχύ κατά την 1 η Ιουλίου 2013), εφόσον συμπληρώνουν 12
μήνες αδιάλειπτης απασχόλησης στη χώρα, αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην
ελληνική αγορά εργασίας. Αντίθετα, όσοι κατά την ημερομηνία προσχώρησης δεν
συμπληρώνουν 12 μήνες νόμιμης απασχόλησης, δεν αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης
πρόσβασης στην αγορά εργασίας έως ότου συμπληρώσουν 12 μήνες συνεχούς εργασίας.
Ειδικότερα, και κατά λόγο αρμοδιότητας αναφέρονται τα εξής ως προς τις άδειες διαμονής
υπηκόων Κροατίας για το διάστημα ισχύος των μεταβατικών διατάξεων:
(α) Ανανέωση αδειών διαμονής που πρόκειται να λήξουν ή έληξαν μετά την 1/7/2013
Οι πολίτες Κροατίας, που κατέχουν άδεια διαμονής για εργασία, η ισχύς της οποίας έληξε ή
λήγει μετά την 1/7/2013 και από την οποία αποδεικνύεται αδιάλειπτη διαμονή για εργασία 12
μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβάλει αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, θα
θεωρούνται κοινοτικοί υπήκοοι και θα απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την
έκδοση άδειας διαμονής, προσκομίζοντας την σχετική άδεια διαμονής.
(β) Ανανέωση αδειών διαμονής που έληξαν έως τις 30/6/2013 (πριν την ημερομηνία
προσχώρησης)
Υπήκοοι Κροατίας που κατέχουν άδεια διαμονής για εργασία, η οποία έληξε έως τις
30/6/2013,έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης αυτής και είναι κάτοχοι βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης του άρθρου 11, παρ.3 του ν.3386/05, όπως ισχύει, θα απευθύνονται ομοίως
στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής.
(γ) Παρατηρήσεις ως προς τα παράβολα αδειών διαμονής υπηκόων Κροατίας
Στην περίπτωση κατά την οποία, η άδεια διαμονής υπηκόου Κροατίας λήγει μετά την
1/7/2013 και ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης καταβάλλοντας παράβολο, τότε
αυτό θα πρέπει να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση
εγγραφής του ενδιαφερόμενου από τις αστυνομικές αρχές.
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Αντίθετα, για αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής υπηκόων Κροατίας τα οποία
εκκρεμούν και αφορούν άδειες διαμονής που θα λήγουν μέχρι και τις 30/6/2013, το παράβολο
που έχει καταβληθεί δεν θα επιστραφεί, καθώς η αίτηση θα εξεταστεί και εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις θα εκδοθεί η άδεια διαμονής, καθόσον αποτελεί προϋπόθεση για την απόδειξη της
νόμιμης παραμονής του ενδιαφερόμενου στη χώρα (συμπλήρωση 12μηνου αδιάλειπτης
διαμονής).
Προσοχή: οι υπήκοοι Κροατίας που κατά τη διάρκεια της διετούς μεταβατικής περιόδου
υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3386/2005 οφείλουν να καταβάλουν το προβλεπόμενο
παράβολο κατά την αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής, εφόσον τούτο προβλέπεται αναλόγως
της κατηγορίας της άδειας, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων του ίδιου νόμου.
(δ) Μέλη οικογένειας (ο/η σύζυγος και τα κάτω του 21 ου έτους τέκνα) και δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας

-

Εφόσον πρόκειται για μέλη οικογένειας πολίτη Κροατίας ο οποίος κατέχει ο ίδιος το
δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στην αγορά εργασίας (με βάση όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω στις περιπτώσεις 1 και 2 του παρόντος) και διαμένουν νόμιμα μαζί του κατά την
ημερομηνία προσχώρησης (1/7/2013), αποκτούν και τα ίδια δικαίωμα πρόσβασης στην
αγορά εργασίας
- Εάν πρόκειται για μέλη οικογένειας πολίτη Κροατίας που είναι υπήκοοι Κροατίας (ή
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή υπήκοοι τρίτων χωρών, αυτοί υπάγονται στις διατάξεις
του πδ.106/2007 για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των μελών
της οικογένειάς τους.
- Εάν πρόκειται για μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, αυτά έχουν άμεση πρόσβαση στην
αγορά εργασίας
- Προσοχή: εάν τα μέλη οικογένειας πολίτη Κροατίας εισήλθαν νόμιμα στη χώρα μας
μετά την 1η Ιουλίου 2013, αυτά αποκτούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόλις
συμπληρώσουν τουλάχιστον δεκαοκτάμηνη (18) διαμονή στην Ελλάδα ή εναλλακτικά
από 1/7/2016, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη της συμπλήρωσης
δεκαοκτάμηνου.
(ε) Πολίτες Κροατίας, κάτοχοι αδειών διαμονής για εξαιρετικούς και ειδικούς λόγους

Πολίτες Κροατίας που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για εξαιρετικούς ή ειδικούς λόγους
(άρθρο 44, παρ.2 καθώς και άρθρα 28 έως 43 του ν.3386/05 αντίστοιχα), εφόσον η άδεια
διαμονής τους έληξε ή λήγει μετά την 1/7/2013 θεωρούνται πολίτες της Ε.Ε. και θα
λαμβάνουν βεβαίωση εγγραφής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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Προσοχή: επισημαίνεται ότι πολίτες Κροατίας που κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ
για έναν από τους λόγους του Ν.3386/2005 και επιθυμούν να τακτοποιηθούν ως πολίτες της Ε.Ε.,
εφόσον από τις προηγούμενες άδειες διαμονής τους αποδεικνύεται η πλήρωση των
προϋποθέσεων βάσει της συμφωνίας προσχώρησης (δωδεκάμηνη διαμονή με σκοπό την
εργασία), μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, τα οποία θα πρέπει να
ενημερώνουν τις οικείες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας προκειμένου να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση
της σχετικής άδειας διαμονής του ν.3386/05.

Ο Γενικός Γραμματέας

Άγγελος Συρίγος

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εξωτερικών
- Γ2 Δ/νση
- Γ4 Δ/νση ΔΕΥ και Σένγκεν
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 Αθήνα
3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γενική Δ/νση Εργασίας
Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
4. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, Αθήνα
5. Σ.ΕΠ.Ε. / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
6. ΟΑΕΔ
- Γραφείο Διοικητή
- Δ/νση Απασχόλησης
Εσωτερική Διανομή:
- κ. Υπουργό
- κ. Αναπληρωτή Υπουργό
- κ. Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
- κα Γενική Δ/ντρια Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Όλα τα Τμήματα
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