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Βελτιώνοντας την Ένταξη των 
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Πακέτο Εργασίας Τίτλος 

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

Δραστηριότητα Τίτλος 

A3.1 Ανάπτυξη της διάρθρωσης του προγράμματος κατάρτισης και των 

υλικών - συμπεριλαμβανομένων 50 ερωτήσεων και απαντήσεων 

"Γνωρίστε τα δικαιώματά σας ως Ευρωπαίοι πολίτες" για τους 

δημόσιους υπαλλήλους 

Παραδοτέο Τίτλος 

D3.1.2 50 Ε&A "Γνώρισε τα Δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης”  για 

τους Δημόσιους Υπαλλήλους 

 

 

 

Το Έργο IMPEU χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 

(2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει 

μόνο τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Eισαγωγή 

Οι 50 Ε & A “Γνώρισε τα δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης” για τους δημόσιους 

αξιωματούχους θα απευθυνθεί στους δημοσίους υπαλλήλους και τους σχετικούς εθνικούς, 

περιφερειακούς και τοπικούς εμπειρογνώμονες που προσφέρουν υπηρεσίες σε Ευρωπαίους 

πολίτες στις χώρες των εταίρων. Θα συμβάλουν στον καθορισμό των αναγκών κατάρτισής 

τους, με σκοπό την ανάπτυξη ενός κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στα κράτη μέλη υποδοχής τους. Οι 50 Ε 

& A “Γνώρισε τα δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης” για τους δημόσιους αξιωματούχους 

θα βελτιώσει την ικανότητά τους και τις γνώσεις τους σχετικά με τη νομοθεσία και τις 

διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με τη δυνατότητα της δημοκρατικής συμμετοχής των 

Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη μέλη υποδοχής. 
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1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε;  

 

"Κάθε πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια μιας χώρας της ΕΕ είναι επίσης αυτόματα πολίτης 
της Ε.Ε. Η ιθαγένεια της Ε.Ε προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά. 
Όλοι οι πολίτες μιας χώρας της Ε.Ε είναι αυτομάτως πολίτες της Ε.Ε. " 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship_en 

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 20 ( 1) 

2. ΤΙ ΔΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ;  

 

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν 
και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και των όρων που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη. Αυτό ορίζεται στο 
Άρθρο 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι κανόνες για την 
ελεύθερη κυκλοφορία όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/38 / ΕΚ ορίζουν ότι οι πολίτες της 
Ε.Ε μπορούν να διαμένουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε για διάστημα έως και τρεις μήνες, χωρίς 
άλλες προϋποθέσεις πέραν της κατοχής έγκυρου δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζουν και να μετακινούνται εντός της ΕΕ χωρίς να 

υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνικότητάς τους. Ως εκ τούτου, μπορούν να εγκατασταθούν 

σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ εάν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με το αν θα 

εργάζονται, σπουδάζουν κ.ο.κ. 

3. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 
ΜΗΝΕΣ;  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38 / ΕΚ, Άρθρο 8, προκειμένου να παραμείνουν 
σε άλλη χώρα της Ε.Ε για περισσότερο από τρεις μήνες, οι πολίτες της Ε.Ε πρέπει να πληρούν 
ορισμένες προϋποθέσεις ανάλογα με το καθεστώς τους (π.χ. εργαζόμενος, φοιτητής κ.λπ.) 
και μπορεί επίσης να τους ζητηθεί να συμμορφωθούν με διοικητικές διατυπώσεις. 

Το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να διαμένουν περισσότερο από τρεις μήνες 

εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις: για όσους δεν είναι εργαζόμενοι ή 

αυτοαπασχολούμενοι, το δικαίωμα διαμονής εξαρτάται από το ότι διαθέτουν επαρκείς 

πόρους ώστε να μην επιβαρύνουν την κοινωνική ασφάλιση του κράτους μέλους υποδοχής 

και ότι διαθέτουν ασφάλεια υγείας. Οι σπουδαστές και όσοι ολοκληρώνουν την 

επαγγελματική κατάρτιση έχουν επίσης το δικαίωμα διαμονής, όπως και οι (ακούσια) 

άνεργοι που έχουν εγγραφεί ως άνεργοι. 

4. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΕΣ;  
 

Η χώρα υποδοχής μπορεί να απαιτήσει από τους πολίτες της ΕΕ να εγγραφούν στις 

αρμόδιες αρχές (συχνά στο δημαρχείο ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα). Η προθεσμία 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship_en
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εγγραφής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης. Ένα 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται αμέσως, αναφέροντας το όνομα και τη διεύθυνση του 

ατόμου που εγγράφεται και την ημερομηνία της εγγραφής. Η παράλειψη συμμόρφωσης με 

την απαίτηση εγγραφής μπορεί να καταστήσει τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνο σε αναλογικές 

και κυρώσεις χωρίς διακρίσεις. (Οδηγία 2004/38 / ΕΚ, άρθρο 8) 

Όταν ένας πολίτης της Ε.Ε εγγράφει, θα λάβει ένα πιστοποιητικό εγγραφής. Αυτό το 

πιστοποιητικό επιβεβαιώνει το δικαίωμά του να ζήσει στη νέα χώρα. Το πιστοποιητικό 

εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και δεν κοστίζει περισσότερο από την τιμή που οι 

πολίτες πληρώνουν για τα δελτία ταυτότητας. Θα πρέπει να ισχύει απεριόριστα (δεν 

χρειάζεται να ανανεωθεί), αν και οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης μπορεί να 

χρειάζεται να αναφέρεται στις τοπικές αρχές. 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή εκτός από ένα έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή 

διαβατήριο: 

Για τους υπαλλήλους / τις αποσπάσεις στο εξωτερικό 

• Πιστοποιητικό απασχόλησης ή επιβεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη 

Για αυτοαπασχολούμενους 

• Απόδειξη της ιδιότητας του αυτοαπασχολούμενου 

Για τους συνταξιούχους 

• Απόδειξη συνολικής ασφάλισης υγείας 

• Απόδειξη μπορεί κανείς να υποστηρίξει τον εαυτό του/της  χωρίς να χρειαστεί 

εισοδηματική υποστήριξη: οι πόροι μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή 

Για τους μαθητές 

• Απόδειξη εγγραφής σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

• Απόδειξη συνολικής ασφάλισης υγείας 

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ";  

 

«Η Οδηγία 2004/38 / ΕΚ έχει εκσυγχρονίσει την οικογενειακή επανένωση, επεκτείνοντας 
τον ορισμό του" μέλους της οικογένειας "(που προηγουμένως περιοριζόταν σε συζύγους, 
απογόνους ηλικίας κάτω των 21 ετών ή εξαρτώμενα τέκνα και εξαρτώμενους ανιόντες) να 
συμπεριλαμβάνει τη σχέση καταχωρημένης συμβίωσης, εάν η νομοθεσία του κράτους-
μέλους  υποδοχής θεωρεί ότι μια σχέση καταχωρημένης συμβίωσης ισοδυναμεί με γάμο. 
Ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, αυτά τα μέλη της οικογένειας έχουν το δικαίωμα να 
διαμένουν στην ίδια χώρα με τον εργαζόμενο ». 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.5.pdf  

6. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ; 
 

H Οδηγία 2004/38 / ΕΚ, άρθ. 16 ορίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα για 

συνεχή περίοδο πέντε ετών στο κράτος μέλος υποδοχής έχουν το δικαίωμα μόνιμης 

διαμονής εκεί. Μπορεί να απουσιάζουν προσωρινά (π.χ. για ασθένεια, μελέτη ή 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.5.pdf
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απόσπαση). Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής χάνεται μόνο σε περίπτωση απουσίας 

περισσότερο από  δύο διαδοχικά έτη από το κράτος μέλος υποδοχής.  

7. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΙΓΟΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ;  

 

H Οδηγία 2004/38 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 

Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 

οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 

μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612 / 68 και την κατάργηση των 

οδηγιών 64/221 / ΕΟΚ, 68/360 / ΕΟΚ, 72/194 / ΕΟΚ, 73/148 / ΕΟΚ, 75/34 / ΕΟΚ, 75/35 / 

ΕΟΚ, 90/364 / ΕΟΚ, 90/365 / ΕΟΚ και 93/96 / ΕΟΚ 

Ένας πολίτης της Ε.Ε μπορεί να έχει δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά από λιγότερο από 5 

έτη σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Συνταξιοδοτείται αφού έχει εργαστεί στη χώρα το τελευταίο έτος ή έχει ζήσει εκεί  3 

συνεχή χρόνια. 

• Σταμάτησε να εργάζεται επειδή δεν είναι πλέον αποτελεσματικός/ή και έχει ζήσει στη 

χώρα για 2 συνεχή χρόνια. 

• Σταμάτησε να εργάζεται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να μείνει ανεξάρτητα από το πόσο καιρό 

έχει ζήσει στη χώρα πριν από το ατύχημα ή την ασθένεια. 

• Εάν ένας πολίτης αρχίσει να εργάζεται σε άλλη χώρα της Ε.Ε ως διασυνοριακός 

μετακινούμενος, πρέπει να επιστρέψει στη χώρα διαμονής του/της τουλάχιστον μια φορά 

την εβδομάδα - αλλά έχει εργαστεί προηγουμένως για 3 συνεχή χρόνια στη χώρα όπου ο 

ίδιος/α  θέλει να λάβει το δικαίωμα μόνιμης κατοικίας. 

8. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

Οδηγία 2014/54 / ΕΕ "μία από τις τέσσερις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες της 

Ε.Ε είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων διακίνησης και διαμονής των εργαζομένων, το δικαίωμα της εισόδου και της 

διαμονής των μελών της οικογένειας τους και το δικαίωμα να εργάζονται σε άλλο κράτος 

μέλος και να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. 

Οι περιορισμοί ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας 

λειτουργεί ως ειδικός οργανισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων. " 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.5.pdf  

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ δικαιούνται να εργάζονται - για έναν εργοδότη ή ως 

αυτοαπασχολούμενοι - σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη 

μέλη της Ε.Ε + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) χωρίς να χρειάζονται άδεια 

εργασίας. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.5.pdf
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Εξαίρεση - οι Κροάτες υπήκοοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσωρινούς 

περιορισμούς στην εργασία στην ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + 

Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). 

Εάν ένας κινητός πολίτης της ΕΕ ζει και εργάζεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε τις συνέπειες για: 

• τα οφέλη του (ασθένεια, μητρότητα / πατρότητα, συντάξεις, επαγγελματικά ατυχήματα 

και ασθένειες, επιδόματα θανάτου, ανεργία, πρόωρη συνταξιοδότηση, οικογένεια κ.λπ.) 

• όπου πρέπει να πληρώσει φόρους. 

9.  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ;  
 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ένωση. 

Η Οδηγία 2014/54 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014, σχετικά με τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που 

παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 

Οι πολίτες της Ε.Ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι συνάδελφοί 

τους που είναι υπήκοοι της υπό εξέταση χώρας. Αυτό περιλαμβάνει: 

• Αμοιβές και άλλες συνθήκες απασχόλησης και εργασίας 

• Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

• Πρόσβαση σε κατάρτιση, επαγγελματικές σχολές και κέντρα επανεκπαίδευσης - τόσο για 

τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά τους 

• Πρόσβαση στη στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κοινωνικής στέγασης ή 

υπηρεσίες αγοράς οικίας 

• Το δικαίωμα να είναι μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης, να ψηφίζουν και να 

απομακρύνονται από τα διοικητικά ή διαχειριστικά οφέλη μιας καθημερινής ένωσης 

• Κοινωνικά και φορολογικά οφέλη 

• Απόλυση, υποστήριξη και επαναπασχόληση/επανεκπαίδευση 

10. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;  
 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ένωση 

Οι πολίτες της Ε.Ε (ή οι πολίτες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της 

Ελβετίας) έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένου 

του δημόσιου τομέα, όπως οι κρατικές επιχειρήσεις, οι κρατικοί φορείς και οι δημόσιες 

αρχές. Το δικαίωμα εργασίας σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε ενδέχεται να περιοριστεί 

προσωρινά για τους υπηκόους της Κροατίας. 
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"Οι χώρες της Ε.Ε μπορούν να διατηρήσουν ορισμένες θέσεις εργασίας για τους δικούς τους 

υπηκόους, αλλά μόνο εάν περιλαμβάνουν: 

• την άσκηση εξουσιών δημόσιας εξουσίας 

• την προστασία των γενικών συμφερόντων του κράτους 

Αυτές είναι συνήθως θέσεις στη διπλωματική υπηρεσία, τις ένοπλες δυνάμεις, τις 

αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας, τις δικαστικές και φορολογικές αρχές. 

Αλλά ακόμη και εκεί, οι θέσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας 

πρέπει να είναι ανοικτές σε άλλους υπηκόους της Ε.Ε. Για παράδειγμα, οι θέσεις εργασίας 

διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης δεν συνεπάγονται την άσκηση των εξουσιών αυτών, 

επομένως οι θέσεις εργασίας δεν μπορούν να δεσμευτούν για τους υπηκόους της χώρας. 

Για να βρουν δουλειά στο δημόσιο τομέα, οι πολίτες της Ε.Ε μπορεί να χρειαστεί να έχουν 

επισήμως αναγνωρισμένα τα προσόντα τους στη χώρα όπου επιθυμούν να εργαστούν. 

Η χώρα υποδοχής δεν μπορεί να τους δώσει λιγότερες πιστωτικές μονάδες για την 

επαγγελματική τους εμπειρία, μόνο επειδή έχει αποκτηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε όταν 

πρόκειται για: 

• να αποφασίσει ποιες θέσεις είναι επιλέξιμες για τον πολίτη όταν απαιτείται προϋπηρεσία 

ή εμπειρία για να συμμετάσχει σε διαγωνισμό πρόσληψης 

• καθορισμό του μισθού, βαθμού ή άλλης κατάστασης " 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/access-to-jobs-in-the-

public-sector/index_el.htm 

11. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;  
 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Απριλίου 2011, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ένωση. 

Οδηγία 2014/54 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014, σχετικά με τα μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που 

παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων. Οι πολίτες της ΕΕ που αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της Ε.Ε δικαιούνται 

την ίδια βοήθεια από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης με τους υπηκόους της 

συγκεκριμένης χώρας. 

12. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ EΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ;  
 

Άρθρο 22.2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης · 

Άρθρα 39 και 40 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ · 

Οδηγία 93/109 / ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό των 

διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/access-to-jobs-in-the-public-sector/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/access-to-jobs-in-the-public-sector/index_el.htm
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πολίτες της Ε.Ε που διαμένουν σε κράτος μέλος του 

οποίου δεν είναι υπήκοοι 

Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε (στην προκειμένη περίπτωση οι 27 χώρες της ΕΕ) έχουν δικαίωμα 
ψήφου ή υποψηφιότητας στις ευρωπαϊκές εκλογές υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους της χώρας αυτής. Εάν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι και 
διαμένουν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους, μπορούν: 

• Ψηφίσουν τους υποψηφίους στη χώρα καταγωγής τους ή 

• Συμμετέχουν στις εκλογές της χώρας υποδοχής και να ψηφίσουν τους υποψηφίους της. 

Μπορούν να ψηφίσουν μόνο μία φορά στις ευρωπαϊκές εκλογές. Μπορεί να χρειαστεί να 
εγγραφούν στις εθνικές αρχές της χώρας υποδοχής πριν από τις εκλογές. Σε ορισμένες 
χώρες της Ε.Ε, καταχωρούνται αυτομάτως κατά την εγγραφή της κατοικίας τους εκεί. 

 

13. ΤΙ ΔΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ;  
 

Άρθρο 22.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ · 

Άρθρο 40 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης · 

Οδηγία 94/80 / ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές 
εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι 
υπήκοοι. 

"Οι πολίτες της Ε.Ε που διαμένουν σε άλλη χώρα της Ένωσης (στην προκειμένη περίπτωση 
τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε) έχουν δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στις δημοτικές 
εκλογές στη χώρα υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής. 

Εάν οι πολίτες της ΕΕ επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές στη χώρα όπου ζουν, 

πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους να το πράξουν και να συμπεριληφθούν στον 

εκλογικό κατάλογο της εν λόγω χώρας. Θα πρέπει να παράσχουν ορισμένες πληροφορίες, 

όπως την εθνικότητα και τη διεύθυνση. 

Στην περίπτωση δημοτικών εκλογών, η ένταξη στον εκλογικό κατάλογο είναι αυτόματη στις 

ακόλουθες χώρες: Αυστρία (εκτός του Burgenland), Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, 

Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και τη 

Σουηδία. Αφού εγγραφούν ως κάτοικοι, θα συμπεριληφθούν αυτόματα στους εκλογικούς 

καταλόγους για τις δημοτικές εκλογές. 

Σε χώρες όπου η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική, οι πολίτες της Ε.Ε θα τοποθετηθούν στον 

εκλογικό κατάλογο μόνο κατόπιν ειδικού αιτήματός τους. 

Ως υπήκοοι της Ε.Ε, οι μετακινούμενοι πολίτες της Ε.Ε θα ψηφίσουν υπό τους ίδιους όρους 

με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής. Εάν απαιτείται να έχουν ζήσει σε αυτή ή σε έναν 

δήμο για ορισμένο χρονικό διάστημα για να έχουν δικαίωμα ψήφου, η ίδια απαίτηση 

ισχύει και για τους πολίτες της Ε.Ε. 

Ειδικοί κανόνες μπορεί να ισχύουν στις χώρες της Ε.Ε (στην προκειμένη περίπτωση στις 28 

χώρες της Ε.Ε), όπου πάνω από το 20% των ψηφοφόρων δεν είναι υπήκοοι. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη περίοδο διαμονής πριν οι 

πολίτες της Ε.Ε μπορούν να συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές. Επί του παρόντος, η 

μόνη τέτοια χώρα είναι το Λουξεμβούργο. 

Προκειμένου να υποβάλουν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές στη χώρα υποδοχής, οι 

πολίτες της Ε.Ε μπορούν να κληθούν να κάνουν δήλωση ότι δεν έχουν στερηθεί του 

δικαιώματος να υποβάλουν υποψηφιότητα στην πατρίδα τους. Μπορούν να ζητήσουν από 

τους πολίτες της Ε.Ε να υποστηρίξουν αυτές τις δηλώσεις με πιστοποιητικό που εκδίδεται 

στη χώρα καταγωγής τους. Στις ακόλουθες χώρες, οι πολίτες της Ε.Ε μπορούν να εκλεγούν 

ως δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο οι πολίτες των εξεταζόμενων χωρών μπορούν να είναι 

δήμαρχοι: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, 

Ρουμανία, Σλοβενία 

Σε ορισμένες άλλες χώρες, οι θέσεις των αντιδήμαρχων και μελών της εκτελεστικής 

επιτροπής στον δήμαρχο προορίζονται επίσης για τους πολίτες τους ». 

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-

elections/index_el.htm 

14. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΧΩΡΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ;  

 

Οδηγία 94/80 / ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, 

Άρθρο 7 

"Ο φηφοφόρος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 ασκεί το δικαίωμά του να 

ψηφίζει στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους διαμονής, εάν έχει εκφράσει την 

επιθυμία να το πράξει". 

Εάν η ψηφοφορία στις δημοτικές και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 

υποχρεωτική στη χώρα υποδοχής και εάν ένας πολίτης της Ε.Ε έχει συμπεριληφθεί στον 

εκλογικό κατάλογο, μόλις έχει εγγραφεί, είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει όπως και οι 

πολίτες της χώρας. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες χώρες της Ε.Ε: Βέλγιο, 

Κύπρος, Ελλάδα και Λουξεμβούργο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51994PC0038&from=EN 

15. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ;  
 

Σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, οι πολίτες της Ε.Ε πρέπει να 

απολαύουν των δικαιωμάτων τους υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του κράτους 

μέλους στο οποίο διαμένουν. Αυτό απαιτεί, για παράδειγμα, την πρόσβαση στις ίδιες 

διαδικασίες προσφυγής σε περίπτωση σφαλμάτων στον εκλογικό κατάλογο ή στην 

αιτιολόγηση της αίτησης ή στην επέκταση της υποχρεωτικής ψήφου σε υπηκόους άλλων 

κρατών μελών. Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης σημαίνει επίσης ότι οι πολίτες θα 

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-elections/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/municipal-elections/index_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:51994PC0038&from=EN
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πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του κράτους μέλους  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων στη χώρα διαμονής τους. 

(Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε) 

16. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ;  
Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, κάθε πολίτης της Ε.Ε είχε το δικαίωμα 

να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό μορφή καταγγελίας ή αίτησης, 

σχετικά με ένα θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, η οποία 

αποφασίζει για το παραδεκτό τους και είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπισή τους. Οι 

πολίτες της Ε.Ε μπορούν να υποβάλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 

αντιμετωπίσουν είτε προσωπική τους ανάγκη είτε το παράπονο, είτε για ένα ζήτημα 

δημόσιου συμφέροντος. Το θέμα πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ε.Ε (δηλαδή δεν 

πρέπει να είναι κάτι που αποφασίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο) και πρέπει να σας 

επηρεάζει άμεσα. (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρα 20, 24 και 

227· Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, άρθρο 44). 

17. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ; 
 

« Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για κακή διοίκηση από τα θεσμικά 

όργανα της Ε.Ε ή από άλλα όργανα της Ε.Ε. Αυτά μπορούν να υποβάλλονται από πολίτες ή 

κατοίκους χωρών της Ε.Ε ή από ενώσεις ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ε.Ε. Το γραφείο 

του Διαμεσολαβητή κινεί έρευνες είτε ως απάντηση σε καταγγελίες είτε με δική του 

πρωτοβουλία. Ένα αμερόληπτο σώμα, δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή άλλη 

οργάνωση. Καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. " 

Κάθε πολίτης της Ε.Ε και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την εταιρική 

έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των θεσμών, οργάνων, 

γραφείων/υπηρεσιών ή οργανισμών της Ένωσης με εξαίρεση το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία 

κατά την οποία ο πολίτης έλαβε γνώση του προβλήματος. Ο καταγγέλλων πρέπει να φέρει 

το όνομά του/της, να προσδιορίσει το θεσμικό όργανο ή το όργανο για το οποίο 

διαμαρτύρεται και το γιατί. Μπορεί να ζητήσει να παραμείνει εμπιστευτική η καταγγελία. 

Εάν ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη καταγγελία, το 

άτομο θα ενημερωθεί για άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. » (Χάρτης 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, Άρθρο 43)  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_el 

18. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ;

  
Οποιοσδήποτε πολίτης της Ένωσης, και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει 

την εταιρική του έδρα σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_el
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θεσμικών οργάνων, γραφείων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως 

μέσου. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο Άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

19. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ;  

 

"Όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό φορέα για την ισότητα που να είναι 

υπεύθυνος για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Αυτά τα σώματα πρέπει 

• να παρέχουν ανεξάρτητη βοήθειας στα θύματα διακρίσεων 

• να διεξάγουν έρευνες και μελέτες 

• να δημοσιεύουν ανεξάρτητες εκθέσεις και συστάσεις " 

Εάν ένας/μια Ευρωπαίος/α πολίτης θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του, θα 

πρέπει να επικοινωνήσει με τον εθνικό φορέα ισότητας στη χώρα του/της. 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-

eu/how-report-breach-your-rights_el 

20. ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ;  

 

«Οι διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε απευθύνονται στους 

θεσμούς, τα όργανα, τα γραφεία και τους οργανισμούς της ΕΕ, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και στα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 

της ΕΕ. 

Ο Χάρτης προστατεύει τα άτομα και τα νομικά πρόσωπα από πράξεις των θεσμικών 

οργάνων της Ε.Ε που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εάν συμβεί αυτό, το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την εξουσία να εξετάζει τη νομιμότητα της πράξης. 

Εάν μια εθνική αρχή παραβιάζει τον Χάρτη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε, οι 

εθνικοί δικαστές (υπό την καθοδήγηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν την 

εξουσία να διασφαλίζουν την τήρηση του Χάρτη. 

Ο Χάρτης συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά, τα εθνικά συνταγματικά συστήματα ή το 

σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Εάν ένας πολίτης της ΕΕ αισθάνεται ότι τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί σε ένα 

πλαίσιο που δεν καλύπτεται από το δίκαιο της Ε.Ε, θα πρέπει να απευθύνει την καταγγελία 

του/της στην αρμόδια εθνική αρχή, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση, τα εθνικά δικαστήρια 

ή εξειδικευμένο όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ". 

Ωστόσο, κατά τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφάλισαν πρωτόκολλο στη συνθήκη 

σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις αντίστοιχες χώρες 

τους. 

Το πρωτόκολλο, στο Άρθρο 1 (1)αναφέρει ότι ο "Χάρτης δεν επεκτείνει την ικανότητα του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δικαστηρίου της Πολωνίας ή του Ηνωμένου 

Βασιλείου να διαπιστώσει ότι οι νόμοι, οι κανονισμοί ή διοικητικές διατάξεις, πρακτικές ή 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_el
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ενέργειες της Πολωνίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ασυμβίβαστες με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που επιβεβαιώνει » 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-

eu/how-report-breach-your-rights_en 

21. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ  A ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε;  
 

«Οι πολίτες της Ε.Ε δικαιούνται να ζητήσουν βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε εάν βρεθούν σε κατάσταση όπου χρειάζονται 

βοήθεια εκτός της ΕΕ, και δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο του δικού τους κράτους 

μέλους να τους βοηθήσει (δεν αντιπροσωπεύονται). Ένας πολίτης της Ε.Ε μπορεί να μην 

αντιπροσωπεύεται εάν δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο από το δικό του κράτος μέλος 

εγκατεστημένο στη χώρα. Ένας πολίτης της Ε.Ε μπορεί επίσης να μην αντιπροσωπεύεται 

όταν η πρεσβεία ή το προξενείο που εδρεύει σε τοπικό επίπεδο δεν είναι σε θέση, για 

οποιονδήποτε λόγο, να παράσχει προξενική προστασία, για παράδειγμα επειδή είναι 

μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται ο πολίτης της Ε.Ε. 

Η βοήθεια που μπορεί να παρέχεται από πρεσβείες / προξενεία (άλλων) κρατών μελών της 
Ε.Ε περιλαμβάνει βοήθεια σε περιπτώσεις: 
• ανάγκης για ταξιδιωτικό έγγραφο έκτακτης ανάγκης (για παράδειγμα σε περίπτωση 
απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου) 
• σύλληψης ή κράτησης 
• να είναι ο πολίτης θύμα εγκληματικής πράξης 
• σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας 
• ανακούφισης και επαναπατρισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
•θανάτου 
Σε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, τα κράτη μέλη της Ε.Ε πρέπει να παρέχουν 
στους πολίτες της ΕΕ που δεν εκπροσωπούνται οποιαδήποτε βοήθεια θα παρείχαν στους 
δικούς τους υπηκόους. Η στήριξη αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από το ένα κράτος 
μέλος της Ε.Ε στο άλλο. Υπάρχουν επίσης κανόνες σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα μέλη 
της οικογένειας του πολίτη, που δεν είναι μέλη της Ε.Ε, μπορούν να λάβουν βοήθεια. 

Όταν οι πολίτες της Ε.Ε που δεν αντιπροσωπεύονται ζητούν βοήθεια από την πρεσβεία ή το 
προξενείο άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε, πρέπει να αποδείξουν την ταυτότητά τους 
επιδεικνύοντας διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας. Εάν τα κείμενά τους έχουν κλαπεί ή χαθεί, 
η εθνικότητά τους μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων μέσω επαλήθευσης 
με τις αρχές των προξενικών αρχών του κράτους μέλους της ΕΕ. 

Εάν η παρεχόμενη βοήθεια συνεπάγεται ορισμένα έξοδα ή αμοιβές, οι πολίτες της Ε.Ε που 
δεν εκπροσωπούνται δεν θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα από  όσα θα πλήρωναν οι 
υπηκόους του κράτους μέλους της Ε.Ε για παρόμοια βοήθεια. Εάν οι πολίτες της Ε.Ε που 
δεν αντιπροσωπεύονται δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τα έξοδα αυτά επιτόπου, θα τους 
ζητηθεί να υπογράψουν ένα έντυπο με το οποίο αναλαμβάνουν να επιστρέψουν τα έξοδα 
αυτά στις δικές τους αρχές, εάν τους το ζητήσουν. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-
protection_en 

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κεφάλαιο 5 · 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/consular-protection_en
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Οδηγία 2015/637 / ΕΕ της 20ης Απριλίου 2015 σχετικά με τα μέτρα συντονισμού και 
συνεργασίας για τη διευκόλυνση της προξενικής προστασίας 
 

22. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ;  

 

"Οδηγία 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 

93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και κατάργηση της οδηγίας 85/577 / ΕΟΚ και οδηγίας 97/7 / ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποσκοπούν στην επίτευξη μιας 

πραγματικής εσωτερικής αγοράς μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C), με υψηλό 

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών παρέχει στους καταναλωτές τα ίδια ισχυρά 

δικαιώματα σε όλη την Ε.Ε. Ευθυγραμμίζει και εναρμονίζει τους εθνικούς κανόνες για τους 

καταναλωτές, για παράδειγμα σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους 

καταναλωτές προτού αγοράσουν κάτι και το δικαίωμά τους να ακυρώνουν τις ηλεκτρονικές 

αγορές. Η εναρμόνιση των κανόνων σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να βασίζονται 

στα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον κάνουν αγορές στην Ε.Ε. 

Η οδηγία προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές. Ενισχύει τα 

δικαιώματα των καταναλωτών είτε ψωνίζουν στο δρόμο είτε ηλεκτρονικά, στη χώρα τους ή 

αλλού στην Ε.Ε. Π.χ., οι καταναλωτές πρέπει να έχουν σαφή πληροφόρηση σχετικά με τις 

τιμές, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προβαίνουν σε αγορές. Οι έμποροι θα 

πρέπει να δώσουν το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλέον χρεώσεων. 

Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός "καταναλωτή" 

και ενός "εμπόρου". " 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-
rights-directive_en 

23. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;  
 

Η οδηγία 2014/92 / E.Ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που αφορούν πληρωμές 

λογαριασμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς 

πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά εφαρμόζεται από τις 17 Σεπτεμβρίου 2014 και οι 

χώρες της Ε.Ε είχαν να το ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Σεπτεμβρίου 

2016. 

Δεν έχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρόλο που 

αυτό είναι απαραίτητο στη σύγχρονη ζωή. Αυτός ο νόμος της Ε.Ε βελτιώνει την κατάσταση 

δίνοντάς τους το δικαίωμα να ανοίξουν έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών οπουδήποτε 

στην Ε.Ε και βελτιώνει τη διαφάνεια των τελών τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τη 

διαδικασία αλλαγής λογαριασμών. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
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"Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν 3 βασικά ζητήματα: 

• πρόσβαση σε βασικούς λογαριασμούς πληρωμών 

• διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τελών λογαριασμού πληρωμών 

• αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού 

Ο νόμος αναφέρει ότι όποιος διαμένει νόμιμα στην Ε.Ε έχει το δικαίωμα να ανοίξει 

λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. Ωστόσο, 

ένα πρόσωπο που επιθυμεί να ανοίξει έναν τέτοιο τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει πάντα 

να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ε.Ε για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένας βασικός τραπεζικός λογαριασμός 

περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες όπως το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο ενός 

λογαριασμού πληρωμών, τις υπηρεσίες που επιτρέπουν την τοποθέτηση κεφαλαίων σε 

(τρέχων)λογαριασμό πληρωμών, τις αναλήψεις μετρητών σε τράπεζα ή τα ταμειακά 

μηχανήματα και την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, χρεώσεις ή μεταφορές πιστώσεων 

καθώς και πληρωμές με κάρτα πληρωμής εντός της Ε.Ε. 

Ο νόμος προβλέπει διάφορα εργαλεία για να καταστήσουν σαφέστερα τα τέλη για τους 

καταναλωτές. Για παράδειγμα, απαιτεί ότι σε κάθε χώρα της Ε.Ε υπάρχει τουλάχιστον ένας 

ανεξάρτητος ιστότοπος που συγκρίνει τα τέλη λογαριασμού πληρωμών που χρεώνονται 

από διαφορετικές τράπεζες. 

Οι κανόνες θεσπίζουν μια γρήγορη διαδικασία για τους καταναλωτές που επιθυμούν να 

αλλάξουν τον λογαριασμό τους από μια τράπεζα σε μια άλλη στην ίδια χώρα της Ε.Ε. Η 

αλλαγή πρέπει να διεξάγεται από την τράπεζα προορισμού. Οι τράπεζες φέρουν το κόστος 

οποιασδήποτε οικονομικής ζημίας σε περίπτωση σφαλμάτων που έγιναν στη διαδικασία. 

Όταν ένας καταναλωτής θέλει να αλλάξει λογαριασμούς μεταξύ δύο χωρών της Ε.Ε, η 

τράπεζα που φιλοξενεί το λογαριασμό που θα κλείσει πρέπει να βοηθήσει στη διαδικασία." 

Όποτε είναι δυνατόν, η τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές 

τραπεζικές υπηρεσίες με το λογαριασμό σας. Ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην 

περιλαμβάνουν πάντοτε διευκόλυνση υπερανάληψης ή πιστωτική διευκόλυνση. Σε 

ορισμένες χώρες της Ε.Ε, η τράπεζά σας μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλλετε ετήσια 

αμοιβή για τον βασικό λογαριασμό πληρωμών. Το ποσό του τέλους πρέπει να είναι εντός 

εύλογων ορίων. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:090406_1&from=EN 

24.  ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤO 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΩ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ IΣΕ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ;  

 
Όλοι οι πολίτες της Ε.Ε έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο 
της Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής. "Ωστόσο, οι 
συνθήκες εισδοχής ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών και των πανεπιστημίων. 
Ανεξάρτητα από τις άλλες προϋποθέσεις εισδοχής, η πρόσβαση στην κατάρτιση ή την 
εκπαίδευση σε άλλη χώρα της Ε.Ε δεν μπορεί να απαγορευθεί με βάση την εθνικότητα. 

Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τα τέλη και τις επιχορηγήσεις. " 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:090406_1&from=EN
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Μπορεί να απαιτείται η γλώσσα της ενδιαφερόμενης χώρας και ο υποψήφιος μπορεί να 
χρειαστεί να περάσει μια εξέταση γλωσσών. 

Ένας πολίτης της ΕΕ που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο σε άλλη χώρα της Ε.Ε: 
• Δεν θα πρέπει να πληρώσει υψηλότερη αμοιβή. 
• Δικαιούται ίδιες υποτροφίες που καλύπτουν τα δίδακτρα με τους ημεδαπούς. 
Ακόμη και οι μη υπήκοοι της χώρας στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, που έχουν 
ζήσει σε αυτή πέντε χρόνια ή περισσότερο, έχουν δικαίωμα σε υποτροφία υπό τους ίδιους 
όρους με τους ημεδαπούς. (Συνθήκη του Μάαστριχτ) 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-
conditions/index_el.htm 

 

25. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΩ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ;  
 

Οι πολίτες της Ε.Ε "έχουν το ίδιο δικαίωμα να εργάζονται ενώ σπουδάζουν όπως όλοι οι 

υπήκοοι αυτής της χώρας. Δεν χρειάζεται άδεια εργασίας ή ακόμη και εργασία πλήρους 

απασχόλησης. Εξαίρεση - οι πολίτες της Κροατίας εξακολουθούν να υπόκεινται σε 

περιορισμούς προσωρινής απασχόλησης στην Ε.Ε (Στην περίπτωση αυτή, οι 27 Ε.Ε και 

Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). "Ορισμένες χώρες επιτρέπουν στους πολίτες 

της ΕΕ να χρησιμοποιούν απεριόριστο αριθμό ωρών εβδομαδιαίως, ενώ άλλοι εφαρμόζουν 

περιορισμούς στον αριθμό ωρών ανά εξάμηνο ή ανά έτος. (Συνθήκη του Μάαστριχτ) 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/working-while-

studying/index_el.htm 

26. ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;  

 

Τα παιδιά των πολιτών της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να εκπαιδευτούν στο σχολείο σε 

οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε (στην περίπτωση αυτή, οι 27 ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 

Νορβηγία) υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους τους. Έχουν το δικαίωμα να 

εγγραφούν με μαθητές της ηλικίας τους σε μια τάξη στο ίδιο επίπεδο με τη χώρα τους, 

ανεξάρτητα από τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Τέτοια παιδιά δικαιούνται δωρεάν 

μαθήματα στη νέα χώρα, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν και να προσαρμοστούν στο 

σχολικό σύστημα. Μέρος αυτών των αρχικών μαθημάτων προορίζεται να τους βοηθήσει να 

μάθουν τη γλώσσα στη νέα χώρα. Δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση σχολικών 

πιστοποιητικών στην Ε.Ε. Σε ορισμένες χώρες, οι εθνικές αρχές ενδέχεται να κληθούν να 

αναγνωρίσουν τα πιστοποιητικά σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών πριν τους 

εγγράψουν σε τοπικό σχολείο. 

Οδηγία 77/486 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 σχετικά με την εκπαίδευση 

των τέκνων των διακινούμενων εργαζομένων 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/working-while-studying/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/working-while-studying/index_el.htm


 

 

 

19 
 

D3.1.2 50 Q&A "KNOW YOUR RIGHTS AS EUROPEAN 

CITIZEN" FOR PUBLIC OFFICIALS  

 

27. ΠΩΣ ΑNTIMETΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;  
 

«Χάρη στην οικονομική ανάκαμψη, η παιδική φτώχεια στην Ευρώπη έχει μειωθεί, αλλά 

είναι ακόμη απαράδεκτα υψηλή. Το 2017, το 24,9% των παιδιών διέτρεχαν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας 

είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από το κοινωνικό αποκλεισμό και τα προβλήματα υγείας 

στο μέλλον και επίσης είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν στο μέγιστο τις δυνατότητές 

τους αργότερα στη ζωή τους. Η διάσπαση του κύκλου μειονεκτημάτων στα πρώτα χρόνια 

και η επένδυση στα παιδιά μέσω μιας προληπτικής προσέγγισης επιτρέπει τη μείωση του 

κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η σύσταση του 2013 σχετικά με την επένδυση σε παιδιά τονίζει τη σημασία της έγκαιρης 

παρέμβασης και μιας ολοκληρωμένης προληπτικής προσέγγισης. Καλεί τις χώρες της Ε.Ε: 

• να υποστηρίξουν τη πρόσβαση των γονέων στην αγορά εργασίας, 

• να βελτιώσουν την πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας στην 

παιδική ηλικία, 

• να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη, όπως επιδόματα τέκνων και οικογενειακά 

επιδόματα, τα οποία θα πρέπει να αναδιανεμηθούν στις ομάδες εισοδημάτων, αλλά να 

αποφευχθούν παγίδες αδράνειας και στιγματισμός, 

• να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των παιδιών στις εξωσχολικές δραστηριότητες και στις 

δικαστικές αποφάσεις που τους αφορούν». 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=el 

28. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΓΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε;  
 

«Σε περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες, για παράδειγμα αν οι 

γονείς δεν ζουν στην ίδια χώρα, τα δικαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση 

των περιπτώσεων γονικής μέριμνας είναι αυτά της χώρας όπου ζει συνήθως το παιδί." Εάν 

οι γονείς δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία δικαιώματος επιμέλειας ή επίσκεψης, η 

υπόθεση θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο το οποίο θα αποφασίζει προς το συμφέρον του 

παιδιού για τα δικαιώματα επιμέλειας του γονέα, τις ρυθμίσεις επίσκεψης και τον τόπο 

διαμονής του παιδιού. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά με τη γονική μέριμνα σε μια 

χώρα της Ε.Ε αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε 

πρόσθετη διαδικασία. Η εφαρμογή τους διευκολύνεται από μια τυποποιημένη 

διαδικασία.» 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-

responsibility/index_el.htm 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=el
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_el.htm
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29. ΠΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ; 
«Εάν ένας σύντροφος έχει πάρει το παιδί του σε άλλη χώρα της Ε.Ε χωρίς τη συγκατάθεση 

του άλλου γονέα ή κατά δικαστικής απόφασης, μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία για 

την επιστροφή του παιδιού. Οι κεντρικές αρχές μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων. Εάν η υπόθεση πληροί τις νομικές απαιτήσεις, τα δικαστήρια της 

χώρας στην Ε.Ε όπου έχει μεταφερθεί το παιδί θα αποφασίσουν εάν θα πρέπει να 

επιστραφεί το παιδί. " 

Το δικαστήριο της χώρας όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του πριν από την απαγωγή 

θα παραμείνει υπεύθυνο μέχρι να διευθετηθεί η περίπτωση απαγωγής. Αυτό συμβαίνει για 

να αποφεύγεται οι γονείς να απαγάγουν το παιδί τους με την ελπίδα να πάρουν μια πιο 

ευνοϊκή κρίση ενώπιον του δικαστηρίου στη χώρα τους. 

«Πιθανές εξαιρέσεις 

• εάν το παιδί ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο στη χώρα όπου ζούσαν πριν από την 

απαγωγή 

• αν το παιδί είναι αρκετά μεγάλο για να δηλώσει ότι δεν θέλει να επιστρέψει. 

Τόσο ο γονέας όσο και το παιδί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακουστούν από το 

δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. » 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/abduction/index_el.htm 

 

Σύμβαση απαγωγής της Χάγης 

30. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ  Ε.Ε ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ;  
 

Όλες οι χώρες της Ε.Ε προσφέρουν κάποιες οικογενειακές παροχές, αλλά τα ποσά και οι 

όροι ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, διότι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να θεσπίζει 

τους δικούς του κανόνες σχετικά με το δικαίωμα σε παροχές και υπηρεσίες. Σε ορισμένες 

χώρες, οι πολίτες της Ε.Ε λαμβάνουν τακτικές πληρωμές, ενώ σε άλλες η οικογενειακή τους 

κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικά οφέλη και όχι σε πληρωμές. Προκειμένου 

να αποφευχθούν δυνητικά σοβαρές παρανοήσεις που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική 

επίπτωση στο συνολικό εισόδημα, οι πολίτες της Ε.Ε θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με 

το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην αντίστοιχη χώρα υποδοχής τους. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 

31. ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ; 
 

Οι πολίτες της Ε.Ε μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακές παροχές σε 

οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε + Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) όπου δικαιούνται παροχές ή ο άλλος γονέας των 

παιδιών θεμελιώνει δικαίωμα τέτοιων παροχών. Εάν κάποιος υποβάλει αίτηση για παροχές 

σε εύθετο χρόνο σε μια χώρα, θα θεωρηθεί ότι έχει υποβάλει αίτηση εγκαίρως σε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε στην οποία έχει δικαιώματα για οικογενειακές παροχές. 

Δεν μπορεί να του απαγορευθούν παροχές στις οποίες δικαιούται επειδή η χώρα στην 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/abduction/index_el.htm
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οποία υπέβαλε την αρχική αίτηση διαβίβασε τους φακέλους πολύ αργά στην αρμόδια αρχή 

άλλης χώρας.  

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-

benefits/index_el.htm 

32. ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ BΕΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε;  
 

«Εάν τα μέλη μιας οικογένειας δεν ζουν στη χώρα όπου είναι ασφαλισμένοι, θα μπορούσαν 
να δικαιούνται οικογενειακές παροχές από διαφορετικές χώρες. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
θα λάβουν υπόψη τις καταστάσεις των δύο γονέων και θα αποφασίσουν ποια χώρα έχει 
την πρωταρχική ευθύνη για την καταβολή των παροχών. Η απόφασή τους θα βασίζεται σε 
"κανόνες προτεραιότητας". Γενικά, η πρωταρχική χώρα που είναι υπεύθυνη για την παροχή 
των παροχών είναι η χώρα στην οποία το δικαίωμα της οικογένειας βασίζεται στην εργασία 
(ο/η σύζυγος είναι μισθωτός ή μη μισθωτός). 

• Αν το δικαίωμα βασίζεται στην εργασία (απασχόληση ή αυτοαπασχόληση) και στις δύο 
χώρες, η χώρα στην οποία ζουν τα παιδιά είναι υπεύθυνη εάν ένας από τους γονείς 
εργάζεται εκεί. Διαφορετικά, θα είναι η χώρα στην οποία καταβάλλονται τα υψηλότερα 
οφέλη. 
• Εάν το δικαίωμα βασίζεται σε σύνταξη και στις δύο χώρες, η χώρα στην οποία ζουν τα 
παιδιά είναι υπεύθυνη εάν αυτή η χώρα πληρώσει μία από τις συντάξεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα είναι η χώρα στην οποία ο πολίτης της Ε.Ε ήταν ασφαλισμένος ή είχε 
διαμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
• Εάν το δικαίωμα βασίζεται στη διαμονή και στις δύο χώρες, η χώρα στην οποία ζουν τα 
παιδιά είναι κυρίως υπεύθυνη».  
 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-
benefits/index_el.htm 

 

33. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ;  
 

«Αν ένας πολίτης της Ε.Ε  είναι διαζευγμένος και ο/η πρώην σύζυγός του/της λαμβάνει 
παροχές αλλά δεν τις χρησιμοποιεί για να συντηρήσει τα παιδιά του, ο πολίτης μπορεί να 
επικοινωνήσει με την αρχή οικογενειακών παροχών στη χώρα όπου ζουν τα παιδιά και να 
ζητήσει έχουν τα οφέλη που καταβάλλονται απευθείας σε αυτόν /αυτήν, αφού είναι 
αυτός/ή που  στην πραγματικότητα συντηρεί την οικογένεια». 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-
benefits/index_el.htm 
 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/family-benefits/index_el.htm
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34.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;  
 

«Ένας πολίτης της Ε.Ε μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα ανεργίας του/της για 

τουλάχιστον 3 μήνες από τη χώρα της .ΕΕ στην οποία εργάστηκε για τελευταία φορά - και 

μέχρι 6 μήνες κατ 'ανώτατο όριο, ανάλογα με το ίδρυμα που καταβάλλει την παροχή. 

Κάποιος/α μπορεί να το κάνει μόνο αν είναι εντελώς άνεργος/η (όχι μερικώς ή 

διακεκομμένος) και δικαιούται να λάβει παροχές ανεργίας στη χώρα όπου έγινε άνεργος. 

Πριν φύγει από τη χώρα όπου έμεινε άνεργος/η, πρέπει: να έχει εγγραφεί ως ανέργος/η 

που αναζητά εργασία στην υπηρεσία απασχόλησης στη χώρα αυτή για τουλάχιστον 4 

εβδομάδες (μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις) και να υποβάλει αίτηση στις αντίστοιχες εθνικές 

υπηρεσίες απασχόλησης για ένα έντυπο U2 (πρώην E 303) - άδεια εξαγωγής των παροχών 

ανεργίας. 

Κατά την άφιξή του στη νέα χώρα, ο πολίτης της Ε.Ε θα πρέπει: 

• να εγγραφεί ως αιτών/ούσα εργασίας στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης εντός 7 

ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να είναι διαθέσιμος/η στις υπηρεσίες 

απασχόλησης στη χώρα που έφυγε 

• να υποβάλει το έντυπο U2 (πρώην E 303) κατά την εγγραφή του/της 

• να συμφωνήσει σε τυχόν ελέγχους που γίνονται σε ατόµα που εισπράττουν επιδόµατα 

κοινωνικής πρόνοιας στη νέα χώρα σαν να έλαβαν παροχές ανεργίας εκεί ». 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-

unemployment-benefits/index_el.htm 

35.ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ/ΤΗΣ;  
 

Για να διασφαλιστεί ότι ένας πολίτης της Ε.Ε δεν θα χάσει οφέλη ανεργίας, θα πρέπει να 
υποβάλει αίτηση παράτασης το συντομότερο δυνατό. Αυτό πρέπει να γίνει πριν από τους 
πρώτους 3 μήνες. 

36. ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗΣ; 
 

Η  χώρα της Ε.Ε που είναι υπεύθυνη για την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας 
ενός πολίτη της ΕΕ, εξαρτάται από την οικονομική του κατάσταση και τον τόπο κατοικίας 
του, όχι την ιθαγένειά του. 

Ειδικοί όροι ισχύουν για την ασφάλιση υγείας: 
Εάν εργάζεται σε μια χώρα της .ΕΕ αλλά κατοικεί σε άλλη χώρα, δικαιούται ιατρική 
περίθαλψη και στις δύο χώρες. Ο πολίτης της Ε.Ε πρέπει να εγγραφεί στη χώρα όπου 
εργάζεται και να λάβει έντυπο S1 (πρώην έντυπο E106) από τον φορέα ασφάλισης υγείας. 
Αυτός ο τύπος του δίνει το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη στη χώρα όπου ζει. 
Εάν ένας πολίτης της Ε.Ε πηγαίνει σε άλλη χώρα της Ε.Ε για σπουδές, έρευνα, πρακτική 
άσκηση ή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να έχει πλήρη ασφάλιση υγείας στη χώρα 
υποδοχής. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-benefits/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-benefits/index_el.htm


 

 

 

23 
 

D3.1.2 50 Q&A "KNOW YOUR RIGHTS AS EUROPEAN 

CITIZEN" FOR PUBLIC OFFICIALS  

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων υγείας στην Ευρώπη. Οι 
χώρες της Ε.Ε μπορούν να καθορίσουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με το δικαίωμα σε 
παροχές και υγειονομική περίθαλψη. 
(Οδηγία 2011/24 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη) 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-
cover/index_el.htm 

37. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ; 
 

Μια συνταγή που εκδίδεται από ιατρό στη χώρα του πολίτη της Ε.Ε είναι έγκυρη σε όλες τις 
χώρες της Ε.Ε (στην προκειμένη περίπτωση οι 27 ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). 
Ωστόσο, το φάρμακο που συνταγογραφείται σε μια χώρα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο 
σε άλλη χώρα ή να έχει άλλο όνομα. Μπορεί κανείς να ζητήσει από τον γιατρό του να του 
δώσει συνταγή για χρήση σε άλλη χώρα της Ε.Ε που είναι γνωστή ως διασυνοριακή 
συνταγή. Ορισμένα φάρμακα ενδέχεται να απαγορεύονται ή να μην είναι διαθέσιμα σε 
άλλη χώρα, ακόμη και εντός της Ε.Ε. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή ή μορφή για τη συνταγή που θα χρησιμοποιηθεί σε άλλη 
χώρα της Ε.Ε, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Στοιχεία ασθενούς - Όνομα και επώνυμο (δίνονται πλήρως) και ημερομηνία γέννησης 
• Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής 
• Προεγγραφή πληροφοριών - επώνυμο και όνομα (πλήρες όνομα), επαγγελματικό προσόν, 
άμεσες πληροφορίες επικοινωνίας, διεύθυνση επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της 
χώρας) και υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή) 
• Προδιαγραφημένα στοιχεία προϊόντος - Κοινή ονομασία (όχι εμπορική ονομασία, η οποία 
μπορεί να διαφέρει σε άλλη χώρα), Μορφή (δισκία, διάλυμα, κλπ.), Ποσότητα, 
Συγκέντρωση και Δοσολογία. 
Οδηγία 2011/24 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 2011, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη 

Εκτελεστική οδηγία 2012/52 / ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για τη 

θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης ιατρικών συνταγών που εκδίδονται 

σε άλλο κράτος μέλος 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-

abroad/prescriptions/index_el.htm 

38. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ;  
 

«Η άδεια οδήγησης που εκδίδεται από μια χώρα της Ε.Ε (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη 

μέλη της Ε.Ε + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ε.Ε. 

Κάποιος/α μπορεί να οδηγήσει στη χώρα υποδοχής με την τρέχουσα άδειά του/της 

εφόσον: 

• είναι έγκυρη 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/index_el.htm
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• ο πολίτης της Ε.Ε είναι αρκετά μεγάλος για να οδηγεί ένα όχημα της αντίστοιχης 

κατηγορίας 

• δεν έχει ανασταλεί ή περιοριστεί και δεν έχει ανακληθεί στη χώρα έκδοσης. 

Οι κατηγορίες AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE αναγνωρίζονται 

επίσης σε άλλες χώρες της Ε.Ε , Ισλανδία Λιχτενστάιν και Νορβηγία)». 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognition-

validity/index_el.htm 

39. ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ;  
 

Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, 

η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο  επιτρέπουν τη 

διπλή ιθαγένεια. Οι περισσότερες άλλες χώρες επιβάλλουν διάφορους περιορισμούς. Για 

παράδειγμα, η Κροατία και η Σλοβενία επιτρέπουν στους πολίτες τους να αποκτήσουν άλλη 

ιθαγένεια, αλλά οι αλλοδαποί που επιθυμούν να γίνουν πολίτες πρέπει να αναστείλουν την 

άλλη ιθαγένειά τους. 

40. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΥΤΑ ΠΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε;  

 

Όταν κάποιος παρουσιάζει ένα έγγραφο (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) που έχει 

εκδοθεί από τις αρχές μιας χώρας της Ε.Ε σε αρχές άλλης χώρας της Ε.Ε, οι αρχές πρέπει να 

αποδεχθούν το έγγραφο ως αυθεντικό χωρίς σφραγίδα επισημείωσης για να αποδείξει την 

αυθεντικότητά του. 

Είδη εγγράφων που καλύπτονται από κανόνες της Ε.Ε που μπορούν να παρουσιαστούν 

χωρίς σφραγίδα επισημείωσης (apostille)  στους ακόλουθους τομείς: 

• γέννηση 

• το γεγονός ότι ένα άτομο είναι ζωντανό 

•θάνατος 

•όνομα 

• γάμος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για γάμο και οικογενειακή κατάσταση 

• διαζύγιο 

• δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση του γάμου 

• καταγεγραμμένη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εγγραφής σε 

καταγεγραμμένη σύμπραξη και καθεστώς καταχωρημένης σύμπραξης 

• διάλυση καταχωρημένης σχέσης, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης καταχωρημένης 

συνεργασίας 

• γονική μέριμνα 

•υιοθεσία 

• τόπος διαμονής ή / και κατοικία 

• εθνικότητα 

• απουσία ποινικού μητρώου και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές 

και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-

accepted/index_el.htm 

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognition-validity/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-recognition-validity/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_el.htm
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41. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΙΔΙΟΥ 
ΦΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Ο 
ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε;  
 

Οι αρχές άλλης χώρας της Ε.Ε όπου ένας πολίτης της Ε.Ε μπορεί να προσκομίσει το 
πιστοποιητικό δεν μπορούν να απαιτήσουν σφραγίδα επισημείωσης για αυτό το 
πιστοποιητικό, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίσουν το γάμο εάν ο γάμος μεταξύ 
ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζεται νομίμως στη χώρα αυτή. Η αυθεντικότητα των δημόσιων 
εγγράφων δεν σημαίνει αναγκαστικά την αναγνώριση των νομικών τους αποτελεσμάτων 
εκτός της χώρας της Ε.Ε όπου εκδίδονται - η πτυχή αυτή διέπεται από το εθνικό δίκαιο της 
χώρας της Ε.Ε όπου παρουσιάζεται το έγγραφο. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-
accepted/index_el.htm 

42. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ; 
 

Δεν απαιτείται επίσημη μετάφραση των εγγράφων εάν είναι σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της χώρας της Ε.Ε όπου παρουσιάζονται ή αν βρίσκονται σε άλλη μη επίσημη 

γλώσσα που είναι αποδεκτή από τη χώρα αυτή. 

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί κανείς να ζητήσει από τις αρχές της χώρας της Ε.Ε που 

εξέδωσαν το έγγραφο να παράσχουν ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο το οποίο θα 

πρέπει να παρουσιάζεται μαζί με το έγγραφο, αντί να υποβάλει μετάφραση του εγγράφου. 

Όταν υποβάλλεται ένα πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μαζί με ένα δημόσιο έγγραφο, 

οι αρχές της χώρας της Ε.Ε όπου υποβάλλεται το έντυπο μπορούν κατ 'εξαίρεση να 

ζητήσουν πιστοποιημένη μετάφραση του εγγράφου εάν δεν κατανοούν πλήρως το 

περιεχόμενό του. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-

accepted/index_el.htm 

43. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ; 
 

«Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών - σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική - 

παραμένει ένα πιεστικό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ε.Ε και στα κράτη μέλη της. 

Αφήνει τα θύματά του με τραυματικές σωματικές και πνευματικές ουλές. Παραβιάζει 

επίσης τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, καθώς η ισότητα, η αξιοπρέπεια και η πρόσβαση 

στην προστασία και τη δικαιοσύνη αμφισβητούνται ». 

https://fra.europa.eu/en/news/2018/justice-and-protection-women-victims-domestic-

violence  

Οι γυναίκες πολίτες της Ε.Ε που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας χρειάζονται 

άμεση στήριξη και προστασία, καθώς και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, αν και τα τρέχοντα 

μέτρα πολιτικής και η πρακτική όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων αξιόποινων 

πράξεων για πρόσβαση στη δικαιοσύνη ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_el.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/getting-public-documents-accepted/index_el.htm
https://fra.europa.eu/en/news/2018/justice-and-protection-women-victims-domestic-violence
https://fra.europa.eu/en/news/2018/justice-and-protection-women-victims-domestic-violence
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Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, η κατάχρηση πρέπει να αναφέρεται στις 

αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες θα αποδεχθούν την καταγγελία και θα την καταθέσουν 

στο δικαστήριο. Το θύμα πρέπει να παράσχει ιατρικό πιστοποιητικό για τους 

τραυματισμούς και να απευθυνθεί σε δικηγόρο για συμβουλές πριν πάει στο δικαστήριο. 

Το θύμα μπορεί επίσης να προσεγγίσει οργανώσεις υποστήριξης των θυμάτων. (Χάρτης 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε). 

44. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΔΙΑΚΙΩΜΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.; 
 

«Η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου εγκρίθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 

2019. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον τρία έτη για να εγκρίνουν τις αναγκαίες νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία. 

Εισάγει ένα σύνολο νομοθετικών δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των 

υφιστάμενων νομικών και πολιτικών πλαισίων της Ε.Ε, με τους εξής στόχους: 

• καλύτερη υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για 

τους γονείς και τους φροντιστές, 

• ενθάρρυνση της ίσης κατανομής της γονικής άδειας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και 

• αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 
Στα μέτρα που προβλέπει η οδηγία περιλαμβάνονται: 

• Η εισαγωγή άδειας πατρότητας: σύμφωνα με την οδηγία, οι πατέρες πρέπει να μπορούν 

να παίρνουν τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες άδειας πατρότητας γύρω από το χρόνο 

γέννησης του παιδιού τους, που να αποζημιώνεται τουλάχιστον στο ύψος της αμοιβής 

πληρωμένης ασθενείας. 

• Εξασφάλιση ότι δύο από τους τέσσερις μήνες της γονικής άδειας είναι μη μεταβιβάσιμοι 

μεταξύ των γονέων και αποζημιώνονται σε επίπεδο που καθορίζεται από το κράτος μέλος. 

• Εισαγωγή άδειας φροντιστή: οι εργαζόμενοι που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή 

υποστήριξη σε συγγενή θα δικαιούνται άδεια πέντε ημερών ανά έτος. 

• Επέκταση του δικαιώματος να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας οι φροντιστές και οι 

εργαζόμενοι γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι οκτώ ετών. 

Η οδηγία συνοδεύεται επίσης από μια δέσμη μέτρων πολιτικής που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων της καλύτερης ισορροπίας 

μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την εξίσου κατανεμημένη ευθύνη 

φροντίδας. Αυτά περιλαμβάνουν: 

• ενθάρρυνση της χρήσης ευρωπαϊκών κεφαλαίων για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

επίσημης φροντίδας, 

• εξασφάλιση της προστασίας των γονέων και των φροντιστών από τη διάκριση ή την 

απόλυση, και 

• την εξάλειψη των οικονομικών αντικινήτρων για τους δευτερεύοντες εργαζόμενους εντός 

των οικογενειών 

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων, η οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση όχι μόνο της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και στην αύξηση της 

απασχόλησης των γυναικών και της οικονομικής σταθερότητας των οικογενειών ». 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9438&furtherNews=yes

  

45. ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; 
 

Κανονισμοί για τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα στις κύριες 

μεταφορές - αεροπορικά, με τρένο, με λεωφορείο και πούλμαν, με πλοίο 

Οι πολίτες με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε 

αεροπορικά ταξίδια, ταξίδια με τρένα, ταξίδια με λεωφορεία και πούλμαν και να 

ταξιδεύουν με πλοίο όπως οποιοσδήποτε άλλος. Έχουν επίσης δικαίωμα δωρεάν βοήθειας, 

απόκτησης και απόπλου του αεροπλάνου, του τρένου, του λεωφορείου, του πούλμαν ή του 

πλοίου. Για να λάβουν την καλύτερη βοήθεια, πρέπει να επικοινωνήσουν με την 

αεροπορική εταιρεία, την εταιρεία σιδηροδρόμων, την εταιρεία λεωφορείων, τον 

μεταφορέα, τον πωλητή εισιτηρίων ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα τουλάχιστον 48 ώρες πριν 

από το ταξίδι και να εξηγήσουν τι βοήθεια χρειάζονται. 

46. ΠΩΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 
 

Οδηγία της ΕΕ 2016/2102 σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και κινητών 

συσκευών οργανισμών του δημόσιου τομέα 

«Στόχος του είναι να καταστούν οι ιστοσελίδες του δημόσιου τομέα και οι κινητές 

εφαρμογές πιο προσιτές και να εναρμονιστούν τα διαφορετικά πρότυπα εντός της Ε.Ε, 

μειώνοντας τα εμπόδια για τους κατασκευαστές προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται 

με την προσβασιμότητα. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες της Ε.Ε, ιδίως εκείνους με 

αναπηρία, να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, μια βασική αρχή 

της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης για την Ευρώπη και του σχεδίου δράσης για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. 

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ιστοτόποι και οι κινητές εφαρμογές των 

φορέων του δημόσιου τομέα είναι «πιο προσιτές», ιδίως για τα άτομα με αναπηρίες, 

καθιστώντας τους «αντιληπτές, λειτουργικές, κατανοητές και εύρωστες». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314916&from=EN 

47. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ; 

 

«Η κάρτα της Ε.Ε για την αναπηρία εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στα πλεονεκτήματα 

πέραν των συνόρων για τα άτομα με αναπηρία, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του 

ελεύθερου χρόνου, του αθλητισμού και των μεταφορών. Η κάρτα αναγνωρίζεται αμοιβαία 

μεταξύ των χωρών της Ε.Ε που συμμετέχουν στο σύστημα, σε εθελοντική βάση. Επί του 

παρόντος, δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας μεταξύ των 

κρατών μελών της Ε.Ε, γεγονός που οδηγεί σε δυσκολίες για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς 

οι εθνικές τους κάρτες αναπηρίας ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9438&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9438&furtherNews=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314916&from=EN
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Ένας πιλότος της κάρτας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 σε οκτώ χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, 

Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβενία. 

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης της πρωτοβουλίας. Η 

μελέτη αξιολόγησης θα παράσχει μια ανάλυση της εφαρμογής του πιλοτικού σχεδίου, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ενδεχόμενη ευρύτερη εφαρμογή της κάρτας αναπηρίας 

στην Ε.Ε».  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=el 

48. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε  ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ BLUE BADGE/ ΜΠΛΕ ΣΗΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε; 
 

«Tο Blue Badge/Μπλε Σήμα  αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιτρέπει στους 

μετακινούμενους πολίτες της Ε.Ε με αναπηρία που οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα να 

κάνουν χρήση των ίδιων προνομίων στάθμευσης που η χώρα υποδοχής επιτρέπει στους 

δικούς της πολίτες με αναπηρία. Τα προνόμια στάθμευσης για κατόχους της κάρτας 

στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οπότε είναι 

σημαντικό να γνωρίζει τ άτομο πού, πότε και για πόσο καιρό θα μπορεί να σταθμεύει σε 

κάθε χώρα. » 

https://www.bluebadgecompany.co.uk/using-your-blue-badge-in-europe 

49. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΑΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε; 
 

Όταν το πρόσωπο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας, θα του καταβληθεί ανεξάρτητα από το 

πού κατοικεί ή διαμένει στην Ε.Ε, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. 

Οι κανόνες της Ε.Ε για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τις συντάξεις 

γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων. Κατ 'αρχήν, εφαρμόζονται σε κρατικά συνταξιοδοτικά 

συστήματα και όχι σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά συστήματα. Προκειμένου να ξεπεραστούν 

τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία που συνδέονται με αυτές τις συμπληρωματικές 

συντάξεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία 98/49 / ΕΚ για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των 

αυτοαπασχολούμενων που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

50. ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝ;  
 

« Όπως αναφέρεται και ορίζεται στο Άρθρο 21, μη διάκριση της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, "κάθε διάκριση που βασίζεται σε οποιοδήποτε λόγο όπως φύλο, φυλή, 

χρώμα, εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή 

πεποιθήσεις, πολιτική ή άλλα γνώμη, συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, περιουσία, 

γέννηση, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό απαγορεύεται. 

Στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων αυτών 

των συνθηκών απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας». 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=el
https://www.bluebadgecompany.co.uk/using-your-blue-badge-in-europe
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https://fra.europa.eu/el/charterpedia/article/21-apagoreysi-diakriseon 

https://fra.europa.eu/el/charterpedia/article/21-apagoreysi-diakriseon

