
Πρακτικός οδηγός για πολίτες 
και επιχειρήσεις σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις δυνατότητες 
που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

τα δικαιώματά σου
Η Ευρώπη σου,



Μάθε τά δικάιώΜάτά σου,
άσκησε τά δικάιώΜάτά σου

Μέσω τηλεφώνου χωρίς 
χρέωση
00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Μέσω e-mail ή επισκεπτόμενοι 
το Κέντρο Επικοινωνίας Europe 
Direct της περιοχής σας
http://europedirect.europa.eu

Μάθετε χρήσιμες πληροφορίες 
για τα δικαιώματά σας και 
τις προσφερόμενες ευκαιρίες 
στην ΕΕ
http://europa.eu/youreurope

(*)  Ορισμένες εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας δεν δίνουν 
πρόσβαση σε αριθμούς 00 
800, ή δίνουν πρόσβαση επί 
πληρωμή.

 

http://europedirect.europa.eu
http://europa.eu/youreurope


Εισαγωγή 5

1. Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό 6

2. Παροχές ανεργίας στο εξωτερικό 7

3. Αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων 8

4. Καταβολή φόρων 9

5. Κοινωνική ασφάλιση 10

6. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα 11

7. Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό 12

8. Σπουδές στο εξωτερικό 13

9. Ηλεκτρονικές αγορές 14

10. Αγορά ή πώληση αυτοκινήτου 15

11. Δικαιώματα επιβατών 16

12. Φθηνότερες κλήσεις με κινητό 17

13. Πληρωμές, δάνεια και επενδύσεις 18

14. Σύσταση και επέκταση επιχείρησης 19

15. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 20

16. Αγορά και πώληση προϊόντων 21

17. Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό 22

18. Φορολογία επιχειρήσεων 23

19. Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας 24

20. Υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις 25

Προάσπιση των δικαιωμάτων σας και δικαίωμα προσφυγής 26

Περιεχόμενα





ενιαία αγορά της ΕΕ. Έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα, 
ποιοτικότερα και φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Ισχύει σε όλες τις χώρες το ίδιο υψηλό επίπεδο προστα-
σίας, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.  
Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση, ή να κάνουμε 
αγοραπωλησίες, σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ατόμων 
σε όλη την ΕΕ.

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει τις πάμπολλες δυνα-
τότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά και τον τρόπο 
για να τις αξιοποιήσετε. Σε ορισμένους τομείς ισχύουν οι 
ίδιοι κανόνες ακόμη και εκτός της ΕΕ (στην Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία).

Οι πληροφορίες που περιέχει ο οδηγός αντικατοπτρί-
ζουν την κατάσταση που ίσχυε τον Οκτώβριο 2014. Αν 
και έχουν αρθεί πολλά εμπόδια, η ενιαία αγορά είναι ένα 
συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό σχέδιο που θα προσφέ-
ρει ακόμη περισσότερες προοπτικές μελλοντικά. Μπορείτε 
να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις από τους 
διαδικτυακούς συνδέσμους στο τέλος κάθε σελίδας.

Σε περίπτωση δε που κρίνετε ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώματά σας, ή που απλώς επιθυμείτε να λάβετε συμ-
βουλές, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες της ΕΕ που μπορούν 
να σας βοηθήσουν. Ενημερωθείτε για τις εν λόγω υπηρε-
σίες στο τέλος αυτού του οδηγού.

Η ενιαία αγορά έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 
εργαζόμαστε, σπουδάζουμε ή πραγματοποιούμε εμπορι-
κές συναλλαγές στην Ευρώπη. Στο παρελθόν, ακόμη κι 
ένα σύντομο ταξίδι σε γειτονική χώρα απαιτούσε μεγάλη 
προετοιμασία· πρώτα απ΄ όλα έπρεπε να αγοράσουμε 
συνάλλαγμα· έπειτα έπρεπε να υποβληθούμε στη διαδι-
κασία έκδοσης σειράς εγγράφων ώστε να έχουμε ιατρική 
κάλυψη στη χώρα προορισμού μας και, κατά την επιστροφή 
μας έπρεπε να πληρώσουμε δασμούς ακόμη και για ασή-
μαντα ενθύμια που φέρναμε μαζί μας. Αν ανακαλύπταμε 
δε μετά το ταξίδι ότι είχαμε αγοράσει κάτι ελαττωματικό 
στη χώρα που επισκεφθήκαμε, δεν υπήρχε περίπτωση 
αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Ούτε είχαμε, κατά 
τη στιγμή της αγοράς, τη βεβαιότητα ότι αγοράζαμε ένα 
ασφαλές προϊόν, δεδομένου ότι οι προδιαγραφές ήταν 
διαφορετικές σε κάθε χώρα της Ευρώπης. 

Αν είχατε επιχείρηση εκείνη την εποχή, οι γραφειο-
κρατικές διατυπώσεις που θα έπρεπε να διεκπεραιώσετε 
για να δραστηριοποιηθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ θα σας 
δημιουργούσαν τεράστια εμπόδια στα σχέδιά σας για επέ-
κταση σε αγορές του εξωτερικού.

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα 
πολύ. Είτε ως μεμονωμένοι πολίτες είτε ως επιχειρήσεις 
απολαμβάνουμε πλέον συγκεκριμένα οφέλη χάρη στην 

Εισαγωγή
Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά 
της ΕΕ. Έχετε μια ΜΜΕ; Μέσω του οδηγού μπορείτε να εντοπίσετε πηγές χρηματοδότησης, 
να προετοιμάσετε την πρόσβασή σας σε νέες αγορές και να περιορίσετε τα βάρη της 
γραφειοκρατίας. Είστε σπουδαστής, καταναλωτής, εργαζόμενος ή αναζητάτε εργασία; Ο οδηγός 
σας ενημερώνει για θέματα εργασίας, ταξιδιού ή σπουδών στην ΕΕ. Όποιος κι αν είστε, η ενιαία 
αγορά της ΕΕ σας παρέχει πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που πρέπει να ανακαλύψετε. 
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1. Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό
Ως υπήκοος της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να ασκείτε το επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ 
χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας.

ιδιά Μετάχειριση
Με τουσ υπηκοουσ τησ χώράσ

Όταν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό, έχετε τα ίδια 
δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής όσον 
αφορά την πρόσβαση στην εργασία (με εξαίρεση ορισμέ-
νες θέσεις στον δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν την 
άσκηση εξουσιών δημόσιας αρχής και τη διαφύλαξη των 
γενικών συμφερόντων του κράτους), την παροχή βοή-
θειας από τις υπηρεσίες απασχόλησης και την οικονομική 
στήριξη για να βοηθηθείτε στην εύρεση εργασίας.

Για να δικαιούστε κάποια είδη οικονομικής στήριξης, 
θα πρέπει να αποδείξετε πρώτα ότι έχετε δημιουργήσει 
πραγματικό δεσμό με την τοπική αγορά εργασίας.

κενεσ θεσεισ εργάσιάσ στην ευρώπη

Αναζητήστε κενές θέσεις εργασίας σε άλλες 
χώρες της ΕΕ στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη 
EURES (Ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης):   
http://ec.europa.eu/eures

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι υπήκοοι της Κροατίας 
ενδεχομένως να χρειάζονται προσωρινά άδεια εργασίας. 
Όλοι αυτοί οι περιορισμοί θα καταργηθούν μέχρι το τέλος 
του 2020 το αργότερο. 

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μπορείτε να βοηθηθείτε κατά την αναζήτηση 
εργασίας στο εξωτερικό
Ο Βάλντις είναι Λετονός και έχει μετακομίσει στη Φινλανδία 
για να βρει δουλειά. Ως υπήκοος της ΕΕ έχει πλήρη πρό-
σβαση στην τοπική υπηρεσία απασχόλησης η οποία μπορεί 
να τον βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας. Εκεί έμαθε 
ότι θα διοργανωθεί ημερήσιο εργαστήριο για να μάθουν 
οι ενδιαφερόμενοι πώς να συμπληρώνουν σωστά ένα 
βιογραφικό ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να 
κληθούν σε συνέντευξη για μια θέση εργασίας. Έκανε 
αίτηση συμμετοχής στο εργαστήριο, το οποίο δικαιούται 
να παρακολουθήσει υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν 
και για τους φινλανδούς υπηκόους.

Στη συνέχεια, άρχισε να στέλνει βιογραφικά σε πιθανούς 
εργοδότες και να παρουσιάζεται σε συνεντεύξεις, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. 

Καθώς οι οικονομίες του άρχισαν να εξαντλούνται, έκανε 
αίτηση για να λάβει το ειδικό επίδομα που χορηγείται με 
στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ενδιαφερομένων 
στην αγορά εργασίας. 

Ωστόσο, προτού εγκρίνουν την καταβολή οικονομικών 
παροχών, οι φινλανδικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν 
κατά πόσο ένας υπήκοος της ΕΕ έχει δημιουργήσει πραγ-
ματικό δεσμό με την τοπική αγορά εργασίας.

Η αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων του 
Βάλντις, της διάρκειας παραμονής του στη χώρα καθώς 
και των προσπαθειών του για εύρεση εργασίας ήταν θετική 
και οι αρχές αποφάσισαν να του χορηγήσουν το επίδομα.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/work-related-rights/index_el.htm
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άνάζητηση εργάσιάσ στο εξώτερικο

Αν λαμβάνετε ήδη επίδομα ανεργίας, μπορείτε να 
συνεννοηθείτε με την υπηρεσία απασχόλησης της χώρας 
σας, ώστε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ προς αναζήτηση 
εργασίας, αλλά να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε το εν 
λόγω επίδομα —συνήθως κάτι τέτοιο ισχύει για τρεις 
μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι έξι μήνες. Για να 
πετύχετε κάτι τέτοιο, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση 
(με το έντυπο U2 ή πρώην έντυπο E 303).

Συνήθως, πρέπει πρώτα να είστε εγγεγραμμένος για 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες στην υπηρεσία απασχό-
λησης της χώρας όπου περάσατε στην ανεργία.

διάτυπώσεισ στη χώρά υποδοχησ

Για να μη διακοπεί η παροχή των επιδομάτων σας, 
θα πρέπει, εντός επτά ημερών αφότου εγκαταλείψατε τη 
χώρα στην οποία περάσατε στην ανεργία, να περάσετε 
από την τοπική υπηρεσία απασχόλησης για να υποβά-
λετε την έγκρισή σας και να εγγραφείτε στους καταλόγους 
αναζήτησης εργασίας. Αν εγγραφείτε μετά την προθεσμία 
αυτή, θα σας καταβληθούν οι παροχές από την ημέρα 
εγγραφής σας και μετά.

Στη συνέχεια, θα έχετε πρόσβαση στις τοπικές υπη-
ρεσίες εύρεσης εργασίας και θα πρέπει να τηρείτε τις 
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες ελέγχου που ορίζει η 
τοπική υπηρεσία απασχόλησης.

άν δεν βρειτε εργάσιά

Αν δεν βρείτε εργασία εντός των τριών μηνών που 
καλύπτονται από την άδειά σας, μπορείτε να υποβάλετε 
αίτησί, για τρίμηνη παράταση. Η αίτηση αυτή πρέπει να 
υποβληθεί προτού λήξει η άδειά σας, στην υπηρεσία απα-
σχόλησης της χώρας όπου περάσατε στην ανεργία  και όχι 
στην αντίστοιχη υπηρεσία της χώρας υποδοχής. 

Αν θέλετε να διατηρήσετε το επίδομα ανεργίας για 
μεγαλύτερο διάστημα, πρέπει να επιστρέψετε στη χώρα 
όπου περάσατε στην ανεργία εντός της χρονικής προθε-
σμίας που ορίζεται στην άδειά σας.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

να υποβάλετε εγκαίρως την αίτηση παράτασης
Ο Ζοάο από την Πορτογαλία πηγαίνει στην Ουγγαρία και 
παίρνει μαζί του ένα έντυπο U2 (πρώην E 303), ώστε να 
συνεχίσει να λαμβάνει παροχές ανεργίας για τους τρεις 
πρώτους μήνες της παραμονής του στην Ουγγαρία. Τελικά, 
αποφασίζει να μείνει περισσότερο.

Όταν επιστρέφει στην Πορτογαλία, έχει χάσει το δικαίωμά 
του στις παροχές ανεργίας. Για να μη βρεθείτε στη θέση 
αυτή, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση παράτασης στην 
τοπική σας υπηρεσία απασχόλησης πριν από τη λήξη της 
τρίμηνης διάρκειας της άδειας. 

2. Παροχές ανεργίας στο εξωτερικό
Αν είστε άνεργος μπορείτε να βοηθηθείτε στην αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_el.htm
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3.  Αναγνώριση των επαγγελματικών σας 
προσόντων

Ως υπήκοος της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να ασκείτε το επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

άνάγνώριση επάγγελΜάτικών
προσοντών

Αν το επάγγελμά σας δεν είναι κατοχυρωμένο νομο-
θετικά στη χώρα υποδοχής, μπορείτε να το ασκήσετε 
εκεί υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας, 
ακόμη και χωρίς επίσημο πιστοποιητικό αναγνώρισης. 

Αν το επάγγελμά σας είναι κατοχυρωμένο νομοθε-
τικά στη χώρα υποδοχής, ενδεχομένως να χρειαστεί να 
προβείτε στην επίσημη αναγνώριση των τίτλων σας στην 
εν λόγω χώρα.

Αν το επάγγελμά σας είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά 
στη χώρα υποδοχής, αλλά όχι στη χώρα προέλευσής σας, 
ενδεχομένως να χρειαστεί επίσης να αποδείξετε ότι το 
ασκούσατε στη χώρα σας επί τουλάχιστον δύο από τα 
τελευταία δέκα χρόνια.

Δείτε τους κανόνες που ισχύουν για το επάγγελμά 
σας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας στη βάση 
δεδομένων μας (http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof). 

επικυρώΜενά άντιγράφά εγγράφών

Οι αρχές ίσως ζητήσουν επικυρωμένα αντίγραφα/
μεταφράσεις των βασικών εγγράφων που συνοδεύουν 
την αίτησή σας, π.χ. των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν 

τους τίτλους σπουδών σας. Αν θέλετε να εργαστείτε ως 
αρχιτέκτονας, οδοντίατρος, γιατρός, μαία, νοσοκόμα, 
φαρμακοποιός ή χειρουργός κτηνίατρος, η χώρα υπο-
δοχής ίσως σας ζητήσει πιστοποιητικό από την αρμόδια 
αρχή της χώρας σας στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχετε 
συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη κατάρτιση για 
το επάγγελμα αυτό.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

ενημερωθείτε για τους όρους εργασίας 
πριν αρχίσετε να εργάζεστε! 
Η Μόζκα, νοσοκόμα γενικής ιατρικής με εκπαίδευση στη 
Σλοβενία, επιθυμεί να εργαστεί στο Μόναχο της Γερμανίας. 
Αυτό φαίνεται εύκολο καθώς για το συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ισχύει η αυτόματη αναγνώριση των τίτλων. Ωστόσο, 
η Μόζκα δεν γνώριζε πού να υποβάλει αίτηση για αναγνώ-
ριση των τίτλων που απέκτησε στη Σλοβενία.

Επικοινώνησε με το γερμανικό γραφείο αναγνώρισης 
επαγγελματικών τίτλων, το οποίο της έδωσε τη διεύ-
θυνση της αρμόδιας αρχής στη Βαυαρία. Το εν λόγω 
γραφείο τη βοήθησε επίσης να διεκπεραιώσει τις ανα-
γκαίες διατυπώσεις.Χρειάζεστε βοήθεια;  

Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/index_el.htm
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άνυπάρξιά ενιάιών κάνονών εε 
γιά τη φορολογιά

Δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία για όλη την ΕΕ που να 
ορίζει τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος υπηκόων 
της ΕΕ που ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. 
Για τον λόγο αυτό, καλύπτεστε από την εκάστοτε εθνική 
νομοθεσία και από συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης 
μεταξύ χωρών. 

ιση Μετάχειριση

Δεν μπορείτε να έχετε φορολογική μεταχείριση δια-
φορετική από τους υπηκόους της χώρας υποδοχής σας, 
εφόσον βρίσκεστε σε ίδια κατάσταση με αυτούς. Επιπλέον, 
θα πρέπει να έχετε τις ίδιες φορολογικές εκπτώσεις όσον 
αφορά πληρωμές (π.χ. υποθήκης) που πραγματοποιείτε 
στη χώρα σας και εισοδήματα που αποκτήσατε εκεί, όπως 
ακριβώς και στη χώρα υποδοχής σας.

φοροσ εισοδηΜάτοσ

Κανονικά, η χώρα στην οποία εργάζεστε σάς φορολο-
γεί για τα εισοδήματα που κερδίζετε στο έδαφός της. Αν η 
κατοικία σας είναι σε χώρα άλλη από τη χώρα εργασίας 
σας, αυτή μπορεί επίσης να φορολογήσει τα εισοδήματα 
που κερδίσατε στη χώρα όπου εργάζεστε. 

Ευτυχώς, οι περισσότερες χώρες έχουν υπογράψει 
διεθνείς συμφωνίες για την πρόληψη της διπλής φορολό-
γησης. Έτσι, οι φορολογικές αρχές της χώρας όπου ζείτε  

συνήθως αφαιρούν από τον φόρο που τους οφείλετε, τον 
φόρο που έχετε καταβάλει σε άλλη χώρα. 

φορολογικη κάτοικιά

Αν μένετε πάνω από έξι μήνες το χρόνο σε άλλη χώρα 
της ΕΕ, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχετε τη φορολογική σας 
κατοικία στη χώρα αυτή. Η εν λόγω χώρα μπορεί επομένως 
να σας φορολογήσει για το σύνολο των εισοδημάτων που 
αποκτάτε σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

Αν μένετε λιγότερο από έξι μήνες τον χρόνο σε άλλη 
χώρα, κανονικά η φορολογική σας κατοικία παραμένει στη 
χώρα στην οποία ζείτε το μεγαλύτερο διάστημα. Στην περί-
πτωση αυτή, θα φορολογηθείτε στη χώρα υποδοχής σας 
μόνο για τα εισοδήματα που αποκτήσατε εκεί.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Ίσως δικαιούστε έκπτωση φόρου στη χώρα 
εργασίας σας —ακόμη και για εισφορές σε 
αλλοδαπά συνταξιοδοτικά ταμεία
Ο Σβεν, σουηδός υπήκοος που εργάζεται και μένει στη 
Δανία, εξακολουθεί να καταβάλει εισφορές σε σουηδικό 
συνταξιοδοτικό ταμείο βάσει σύμβασης που είχε υπογρά-
ψει προτού μετακομίσει στη Δανία.

Η Δανία οφείλει να χορηγήσει στον Σβεν έκπτωση από 
τον φόρο που του επιβάλλει στα εισοδήματά του, επειδή 
προβλέπεται τέτοια έκπτωση για τις εισφορές που κατα-
βάλλονται σε συνταξιοδοτικά ταμεία της Δανίας.

4. Καταβολή φόρων
Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα, ενδεχομένως να βρεθείτε με φορολογικές υποχρεώσεις τόσο 
στη χώρα σας όσο και στη χώρα υποδοχής σας.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/index_el.htm

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;
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5. Κοινωνική ασφάλιση
Όταν μετακινείστε στο εσωτερικό της ΕΕ, οφείλετε να πληρώνετε εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης μόνο σε μία χώρα κάθε φορά, ακόμη κι αν εργάζεστε σε περισσότερες χώρες. 
Κατά κανόνα, θα λαμβάνετε επίσης παροχές κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά από την ίδια 
αυτή χώρα.

ποιά χώρά κάλυπτει την κοινώνικη σάσ 
άσφάλιση

Ως βασική αρχή, καλύπτεστε από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή ως απα-
σχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας και καταβάλλετε 
τις εισφορές σας στη χώρα αυτή. Δεν έχει σημασία πού 
ζείτε ούτε πού εδρεύει ο εργοδότης σας.

Η χώρα στην οποία εργάζεστε είναι αρμόδια για την 
ασφαλιστική σας κάλυψη, ακόμη κι αν μετακινείστε για 
λόγους εργασίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 
από άλλη χώρα της ΕΕ.

Αν χάσετε την εργασία σας, πρέπει να εγγραφείτε στην 
υπηρεσία απασχόλησης και να ζητήσετε επίδομα ανεργίας 
στη χώρα όπου εργαζόσασταν για τελευταία φορά ή στη 
χώρα κατοικίας σας σε περίπτωση που πηγαινοερχόσα-
σταν για την εργασία σας στην άλλη χώρα.

βράχυπροθεσΜη άπάσχοληση

Για να αποφύγετε συχνές αλλαγές στην ασφαλιστική 
σας κάλυψη, προβλέπεται εξαίρεση για τη βραχυπρόθεσμη 
απασχόληση εφόσον σας αποσπά ο εργοδότης σας σε 
άλλη θέση: εξακολουθείτε να καλύπτεστε στη χώρα από 
την οποία αποσπαστήκατε για δύο χρόνια το πολύ.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

η κοινωνική σας ασφάλιση παραμένει η ίδια 
αν αποσπαστείτε σε άλλο κράτος της εε
Ο Kάρελ είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Rainbow Painting 
Company στην Τσεχική Δημοκρατία, η οποία έχει αναλάβει 
ένα έργο στο Λουξεμβούργο για δύο μήνες. Η επιχείρηση 
έστειλε έξι εργάτες επιτόπου.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις απόσπασης, οι 
εργάτες αυτοί θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από το 
τσεχικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης κατά την παραμονή 
τους στο Λουξεμβούργο.

Η επιχείρηση Rainbow θα εξακολουθήσει να είναι ο εργο-
δότης τους ακόμη κι αν προσωρινά λαμβάνουν εντολές 
από άλλη επιχείρηση στο Λουξεμβούργο.

άν ειστε άνεργοσ

Αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας, καλύπτεστε ασφα-
λιστικά από τη χώρα που σας καταβάλλει το επίδομα.

Αν δεν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας και δεν εργάζε-
στε, καλύπτεστε από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία 
κατοικείτε.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_el.htm
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Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

άιτηση συντάξιοδοτησησ

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης στην 
αρμόδια αρχή της χώρας όπου ζείτε. Αν δεν εργαστήκατε 
ποτέ στη χώρα αυτή, επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή 
της χώρας όπου εργαζόσασταν για τελευταία φορά. Αυτή 
η αρχή θα λειτουργεί ως «σύνδεσμος» και θα σας φέρει σε 
επαφή με τις αρχές όλων των άλλων χωρών στις οποίες 
εργαστήκατε κατά καιρούς, ώστε να συγκεντρωθούν όλα 
τα στοιχεία του ιστορικού σας που είναι αναγκαία για τη 
συνταξιοδότησή σας.

Κάθε χώρα θα ελέγχει κατά πόσο πληροίτε τις εθνικές 
απαιτήσεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Οι απαιτή-
σεις αυτές, όπως π.χ. να έχετε συμπληρώσει το όριο ηλικίας 
και να έχετε καταβάλει τις απαιτούμενες εισφορές, διαφέ-
ρουν σε κάθε χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανόνες 
της ΕΕ, κάθε χώρα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εισφορές 
που έχετε καταβάλει και στις άλλες χώρες εφόσον αυτό 
είναι απαραίτητο για να καλύψετε τον ελάχιστο αριθμό ετών 
προκειμένου να δικαιούστε σύνταξη. 

Κάθε εθνική αρχή οφείλει να σας ενημερώνει για τις απο-
φάσεις που έλαβε σχετικά με τη συνταξιοδότησή σας. Τέλος, η 
αρχή «σύνδεσμος» θα σας αποστείλει σύνοψη των σχετικών 
αποφάσεων που έλαβαν όλες οι εμπλεκόμενες χώρες. 

συντάξιοδοτηση στο εξώτερικο

Η σύνταξή σας καταβάλλεται κανονικά, ανεξάρτητα από 
τον τόπο προσωρινής διαμονής ή κατοικίας σας στην Ευρώπη.

άλλου ειδουσ συντάξεισ

Γενικά, οι κανόνες που ισχύουν για τη σύνταξη γήρα-
τος εφαρμόζονται επίσης στις συντάξεις αναπηρίας και στις 
συντάξεις που δικαιούνται οι επιζώντες σύζυγοι ή τέκνα.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

ελέγξτε τα δικαιώματα συνταξιοδότησής σας 
από όλες τις χώρες όπου εργαστήκατε
Η Ρεγγίνα ζει στη Γερμανία όπου και υπέβαλε αίτηση 
συνταξιοδότησής της όταν έπαυσε να εργάζεται. Ωστόσο, 
αν και το μεγαλύτερο διάστημα της σταδιοδρομίας της είχε 
εργαστεί στη Γερμανία (25 χρόνια), είχε επίσης εργαστεί 
για οκτώ χρόνια στην Αυστρία.

Η γερμανική συνταξιοδοτική αρχή, που λειτουργεί ως 
«σύνδεσμος», επικοινώνησε με την αυστριακή συνταξι-
οδοτική αρχή. Παρά το ότι στην Αυστρία πρέπει να έχει 
εργαστεί κανείς για τουλάχιστον δέκα χρόνια προκειμένου 
να δικαιούται σύνταξη, η αυστριακή αρχή πρέπει να λάβει 
υπόψη τα χρόνια που η Ρεγγίνα εργάστηκε στη Γερμανία.

Τελικά, η Αυστρία θα καταβάλει στη Ρεγγίνα σύνταξη ανά-
λογη με τα οκτώ χρόνια που αυτή εργάστηκε εκεί, και η 
Γερμανία θα της καταβάλει ξεχωριστή σύνταξη ανάλογη 
με τα 25 χρόνια που εργάστηκε στη Γερμανία.

6. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
Αν έχετε ζήσει και εργαστεί σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, ενδεχομένως έχετε 
συσσωρεύσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε καθεμιά από αυτές. Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις 
που ορίζει η νομοθεσία των χωρών αυτών, θα λαμβάνετε ξεχωριστή σύνταξη από καθεμιά από 
τις εν λόγω χώρες, ανάλογα με τα χρόνια που εργαστήκατε στην κάθε χώρα.

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_el.htm
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7. Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα 
της ΕΕ και ενδεχομένως να δικαιούστε την επιστροφή των ιατρικών εξόδων από τον εθνικό 
σας ασφαλιστικό φορέα.

περιθάλψη κάτά τη διάρκειά συντοΜησ
πάράΜονησ στο εξώτερικο

Προτού ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, για διακοπές, 
για δουλειές ή για σπουδές, πρέπει να εφοδιαστείτε με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας από τον ασφαλι-
στικό σας φορέα.

Με την κάρτα αυτή έχετε πρόσβαση στο δημόσιο 
σύστημα υγείας αν αρρωστήσετε αιφνιδίως ή αν έχετε 
ατύχημα κατά την παραμονή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. 

Αν δείξετε την κάρτα σας σε γιατρό, οδοντίατρο, 
νοσοκομείο ή φαρμακείο, θα λάβετε την αναγκαία ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους της χώρας.

Ακόμη κι αν δεν έχετε την κάρτα σας μαζί σας, δικαι-
ούστε υγειονομική περίθαλψη. Σε πολλές περιπτώσεις θα 
δικαιούστε επιστροφή των εξόδων σας από τον ασφαλιστικό 
φορέα της χώρας σας. 

προγράΜΜάτισΜενη υγειονοΜικη
περιθάλψη

Αν δικαιούστε μια ειδική θεραπευτική αγωγή στη χώρα 
σας, μπορείτε να επιλέξετε να τη λάβετε σε άλλη χώρα της 
ΕΕ, οπότε θα καλυφθούν μερικά ή όλα τα έξοδα από τον 
ασφαλιστικό φορέα της χώρας σας. Ίσως σας ζητηθεί να 
έχετε λάβει έγκριση εκ των προτέρων. 

Αν έχετε την εκ των προτέρων έγκριση, συνήθως δεν 
χρειάζεται να προκαταβάλετε τα έξοδα περίθαλψής σας. 

Προτού ταξιδέψετε, ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό 
σας φορέα για τους ισχύοντες οικονομικούς όρους, καθώς 
ενδέχεται, ανάλογα με τη χώρα, να ισχύουν διαφορετικές 
διαδικασίες και ποσοστά κάλυψης των εξόδων.

Ο ασφαλιστικός σας φορέας δεν μπορεί να σας αρνηθεί 
την έγκριση εφόσον η αγωγή που χρειάζεστε καλύπτεται από 
τη νομοθεσία της χώρας σας και η κατάσταση της υγείας σας 
απαιτεί άμεση θεραπευτική αγωγή που ίσως δεν μπορείτε 
να λάβετε εγκαίρως στη χώρα σας.

Όταν λαμβάνετε προγραμματισμένη περίθαλψη στο 
εξωτερικό, πρέπει να ισχύουν για σας οι ίδιοι όροι με τα 
άτομα που καλύπτονται από το ασφαλιστικό σύστημα της 
χώρας περίθαλψής σας.

Προτού αποφασίσετε, επικοινωνήστε είτε με τον ασφαλι-
στικό φορέα της χώρας σας είτε με το εθνικό σημείο επαφής 
της χώρας της ΕΕ όπου επιθυμείτε να λάβετε την αγωγή, για 
να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες και συμβουλές.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Η Κίρστι από την Εσθονία μετακόμισε για λίγους μήνες στη 
Λιθουανία για να ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Μια μέρα, έσπασε το πόδι της στο γυμναστήριο.

Παρουσιάζοντας απλώς την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 
Ασθενείας και την ταυτότητά της, η Κίρστι έλαβε την ανα-
γκαία περίθαλψη.

Η μεταχείριση που έλαβε στη Λιθουανία ήταν η ίδια που θα 
ελάμβανε αν πλήρωνε εισφορές στο λιθουανικό ασφαλι-
στικό σύστημα, και κανονικά θα πρέπει να της επιστραφούν 
τα ιατρικά έξοδα στο ισχύον ποσοστό συμμετοχής.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_el.htm
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Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

εγγράφη στην τριτοβάθΜιά εκπάιδευση

Οι όροι εγγραφής ποικίλλουν μεταξύ χωρών και 
πανεπιστημίων, αλλά ανεξάρτητα από άλλους όρους που 
ισχύουν για την εγγραφή, δεν είναι δυνατό να σας αρνη-
θούν την πρόσβαση σε εκπαίδευση ή κατάρτιση σε άλλη 
χώρα της ΕΕ λόγω της υπηκοότητάς σας.

Η γνώση της εθνικής γλώσσας ίσως είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση, και για τον λόγο αυτό ενδεχομένως να κλη-
θείτε σε ορισμένες χώρες να εξεταστείτε στη γλώσσα.

άνάγνώριση τιτλών σπουδών

Δεν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση σε επίπεδο ΕΕ των 
τίτλων σπουδών. Αν επιθυμείτε να σπουδάσετε σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, ελέγξτε εκ των προτέρων αν το πτυχίο σας 
θα αναγνωρίζεται στη χώρα αυτή και σε ποιο επίπεδο.

Για θέματα σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων 
σας για επαγγελματικούς λόγους, δείτε το κεφάλαιο 3.

διδάκτρά κάι οικονοΜικη ενισχυση

Όταν φοιτάτε σε πανεπιστήμιο άλλης χώρας της ΕΕ, 
δεν μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε δίδακτρα υψη-
λότερα από αυτά που καταβάλλουν οι υπήκοοι της χώρας. 

Δικαιούστε να λαμβάνετε την ίδια υποτροφία 
για κάλυψη των διδάκτρων όπως και οι υπήκοοι της 

συγκεκριμένης χώρας, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν επε-
κτείνεται αυτόματα σε υποτροφίες και δάνεια κάλυψης των 
εξόδων διαβίωσης. Μάθετε από τις εθνικές σας αρχές αν 
μπορείτε να λάβετε ή να διατηρήσετε από τη χώρα κατα-
γωγής σας υποτροφία για κάλυψη των εξόδων διαβίωσης. 

Αν, ως υπήκοος της ΕΕ, ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ 
νόμιμα και συνεχώς επί πέντε τουλάχιστον χρόνια, δικαιού-
στε να λάβετε υποτροφία για τα έξοδα διαβίωσης υπό τους 
ίδιους όρους με τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας. 

Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε ένα μέρος των σπουδών 
σας στο εξωτερικό, μια άλλη πιθανή πηγή χρηματοδό-
τησης είναι οι υποτροφίες και τα δάνεια που χορηγεί το 
πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

δικαιούστε να λάβετε τοπικό επίδομα σπουδών 
εφόσον ζείτε στη χώρα επί πέντε έτη 
Η Ελίτσα είναι Βουλγάρα και ζει στο Παρίσι από την ηλι-
κία των δώδεκα ετών. Θα ήθελε να φοιτήσει σε γαλλικό 
πανεπιστήμιο, αλλά δεν αντέχει οικονομικά, εκτός κι αν 
της δοθεί υποτροφία.

Επειδή ζει στη χώρα πάνω από πέντε συνεχή έτη, είναι 
επιλέξιμη για να λάβει υποτροφία υπό τους ίδιους όρους 
με τους γάλλους φοιτητές.

8. Σπουδές στο εξωτερικό
Ως υπήκοος της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να σπουδάσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ 
υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_el.htm
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9. Ηλεκτρονικές αγορές
Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω διαδικτύου στην Ευρώπη καλύπτεστε  
από το δίκαιο της ΕΕ.

επιστροφη άνεπιθυΜητών προϊοντών
κάι άκυρώση υπηρεσιών

Στην ΕΕ έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια ηλεκτρονική 
αγορά σας εντός προθεσμίας έως και δεκατεσσάρων εργάσι-
μων ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος ή τη 
σύναψη μιας σύμβασης. Μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε 
την αγορά σας για οποιοδήποτε λόγο εντός της ίδιας προθε-
σμίας, ακόμη κι αν απλώς αλλάξατε γνώμη.

Ο πωλητής πρέπει να σας επιστρέψει τα χρήματά σας 
εντός 14 ημερών. Στο ποσό που θα σας επιστραφεί πρέπει 
να περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής που πληρώσατε 
για να παραλάβετε το προϊόν που αγοράσατε —ωστόσο, τα 
έξοδα επιστροφής της αγοράς σας στον πωλητή θα πρέπει να 
καλυφθούν από εσάς. 

Το δικαίωμα ακύρωσης δεν ισχύει για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων, όπως τα αλλοιώσιμα τρόφιμα, τις κρατήσεις ξενοδο-
χείου και ενοικίαση αυτοκινήτου για συγκεκριμένες ημερομηνίες, 
καθώς και το διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο εφόσον έχετε 
ξεκινήσει την τηλεφόρτωση ή την απευθείας ροή του.

επιδιορθώση, άντικάτάστάση,
επιστροφη χρηΜάτών

Όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές εντός της ΕΕ, 
καλύπτεστε από τουλάχιστον διετή εγγύηση για δωρεάν επι-
διόρθωση ή αντικατάσταση, στην περίπτωση που το προϊόν 
που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή διαφορετικό από 
αυτό που έδειχνε η διαφήμιση. Αν το προϊόν δεν μπορεί να 
επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί εντός εύλογης προθεσμίας 

ή χωρίς να σας δημιουργήσει πρόβλημα, μπορείτε να ζητήσετε 
επιστροφή των χρημάτων σας ή έκπτωση στην τιμή πώλησης.

επάνορθώση σε περιπτώση 
Μη πάράδοσησ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα προϊόντα που παραγ-
γέλνετε ηλεκτρονικά πρέπει να σας παραδοθούν εντός 30 
ημερών από την παραγγελία σας, εκτός κι αν έχετε συμφωνή-
σει διαφορετικά με τον πωλητή. Αν δεν παραλάβετε τα προϊόντα 
εντός της προθεσμίας αυτής, πρέπει να το υπενθυμίσετε στον 
έμπορο και να του δώσετε μια εύλογη παράταση της προθε-
σμίας. Αν ο έμπορος δεν παραδώσει τα προϊόντα και εντός της 
νέας προθεσμίας, έχετε δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης και 
επιστροφής των χρημάτων σας. Αν η παράδοση των προϊόντων 
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας είναι απαραίτητη, μπορείτε 
να ακυρώσετε τη σύμβαση αμέσως μετά την παρέλευση αυτής 
της προθεσμίας εφόσον δεν σας παραδοθούν τα προϊόντα.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

οι ηλεκτρονικές παραγγελίες πρέπει να παραδίδονται 
εντός 30 ημερών, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά
Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Αντρέι από τη Σλοβακία αγόρασε μέσω 
διαδικτύου ένα κιβώτιο κρασιά από την Ιταλία για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων. Οι γιορτές πέρασαν χωρίς να του έχουν 
παραδοθεί τα κρασιά. 

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, επειδή το προϊόν δεν παραδό-
θηκε εντός 30 ημερών καθίσταται άκυρη η πώληση. Ο πωλητής 
υποχρεούται να επιστρέψει στον Αντρέι τα χρήματά του.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/rights-e-commerce/index_el.htm
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Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

άγορά άυτοκινητου στο εξώτερικο

Αν αγοράσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ καινούργιο 
αυτοκίνητο (με λιγότερα από 6 000 χλμ. και παλαιότητας 
μικρότερης των έξι μηνών), δεν θα πληρώσετε τον ΦΠΑ 
στη χώρα αυτή, αλλά θα πρέπει να ταξινομήσετε το νέο 
αυτοκίνητο και να πληρώσετε τον ΦΠΑ στη χώρα σας. 

Αν αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (με πάνω 
από 6 000 χλμ. ή παλαιότητας άνω των έξι μηνών) από 
ιδιώτη στην ΕΕ, δεν πληρώνετε ΦΠΑ. Αν κάνετε την αγορά 
από επαγγελματία αντιπρόσωπο σε άλλη χώρα της ΕΕ, 
πρέπει να πληρώσετε τον ΦΠΑ στη χώρα αυτή και όχι 
στη χώρα σας.

Είτε αγοράσετε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο αυτο-
κίνητο εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ κατά 
την εισαγωγή.

Ανεξάρτητα από το πού θα αγοράσετε το αυτοκίνητο, 
πρέπει να πληρώσετε τον αντίστοιχο φόρο ταξινόμησης 
(εφόσον ισχύει) στη χώρα σας.

πώληση άυτοκινητου στο εξώτερικο

Για καινούργιο αυτοκίνητο δεν θα χρειαστεί να πλη-
ρώσετε ΦΠΑ, εφόσον το πουλάτε ως ιδιώτης. Ωστόσο, 
αν ο αγοραστής ζει σε άλλη χώρα της ΕΕ και πάρει το 
αυτοκίνητο εκεί, θα πρέπει αυτός να πληρώσει ΦΠΑ στη 
χώρα του.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορείτε να ζητήσετε (από 
τις αρχές της χώρας σας) να σας επιστραφεί ο ΦΠΑ που 
πληρώσατε αρχικά κατά την αγορά του συγκεκριμένου 
αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι ο 
ΦΠΑ δεν καταβάλλεται δύο φορές για το ίδιο αυτοκίνητο.

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, δεν οφείλεται ΦΠΑ, 
όταν ένας ιδιώτης πωλεί το αυτοκίνητό του σε αγοραστή 
που ζει σε άλλη χώρα της ΕΕ.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μέρος του φπά σάς επιστρέφεται όταν πουλάτε 
το καινούργιο σας αυτοκίνητο
Η Μερέτε αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο στη Δανία προς 
20 000 ευρώ συν 5 000 ΦΠΑ (25 %). Τέσσερις μήνες 
αργότερα πούλησε το αυτοκίνητο (το οποίο για τον υπολο-
γισμό του ΦΠΑ θεωρείται ακόμη καινούργιο) στον Χάγκεν 
προς 16 000 ευρώ.

Ο Χάγκεν πήρε το αυτοκίνητο στην Αυστρία, όπου ζει, 
και πλήρωσε 3 200 ευρώ ΦΠΑ στο αυστριακό κράτος  
(ο ΦΠΑ στην Αυστρία είναι 20 %).

Η Μερέτε, εφόσον πούλησε το αυτοκίνητό της, δικαιούται 
επιστροφή μέρους του ΦΠΑ (4 000 από τις 5 000 ευρώ 
που είχε πληρώσει κατά την αγορά του αυτοκινήτου). Το 
ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ποσό που θα ήταν καταβλητέο 
στη Δανία για τη δεύτερη αυτή συναλλαγή.

10. Αγορά ή πώληση αυτοκινήτου
Μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ 
και να επωφεληθείτε από την απαλλαγή ή την επιστροφή του ΦΠΑ.

http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/cars/index_el.htm
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11. Δικαιώματα επιβατών
Όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο ή με πούλμαν/λεωφορείο, ή αν έχετε ειδικά 
προβλήματα κινητικότητας, προστατεύεστε βάσει μιας σειράς δικαιωμάτων επιβατών.

τάξιδιά Με άεροπλάνο, τρενο, πλοιο
´η πουλΜάν/λεώφορειο

Κατά κανόνα, τα δικαιώματά σας ισχύουν στις εξής 
περιπτώσεις:

•  Πτήσεις από οποιονδήποτε αερολιμένα της ΕΕ, της 
Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, προς αερολι-
μένες της ΕΕ με αερομεταφορέα της ΕΕ.

•  Όλα τα διεθνή σιδηροδρομικά ταξίδια εντός της ΕΕ.

•  Ταξίδια με πλοία που αναχωρούν από, ή φθάνουν σε, 
οποιονδήποτε λιμένα της ΕΕ, με οποιονδήποτε μεταφορέα.

•  Ταξίδια τακτικών γραμμών μεγάλης απόστασης (πάνω από 
250 χλμ) με πούλμαν/λεωφορείο, που ξεκινούν ή φθάνουν 
σε χώρα της ΕΕ.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης του 
ταξιδιού, υπεράριθμης κράτησης θέσεων στο αεροπλάνο, 
ή άρνησης επιβίβασης, έχετε δικαίωμα να επιλέξετε είτε 
την προώθησή σας στον τελικό προορισμό είτε την επι-
στροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας. Μπορεί επίσης 
να δικαιούστε αναψυκτικά, γεύματα και διανυκτέρευση σε 
ξενοδοχείο, ανάλογα με την απόσταση και/ή τη διάρκεια 
της καθυστέρησης.

Εκτός από την περίπτωση του ταξιδιού με πούλμαν/
λεωφορείο, δικαιούστε επίσης χρηματική αποζημίωση υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις και ανάλογα με την απόσταση και/ή 
τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα έχουν, 
όταν ταξιδεύουν, τα ίδια δικαιώματα με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο. Για να βεβαιωθείτε ότι η βοήθεια που χρειάζεστε 
για το ταξίδι σας υπάρχει διαθέσιμη, πρέπει να επικοινω-
νήσετε με τον μεταφορέα, τον πωλητή εισιτηρίων ή τον 
ταξιδιωτικό πράκτορα 36 ή 48 ώρες πριν από την αναχώ-
ρησή σας (ανάλογα με το μέσο μεταφοράς).

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μη διστάζετε να προχωρήσετε σε καταγγελία
Η Στεφανία επρόκειτο να ταξιδέψει αεροπορικώς από 
τη Ρώμη στη Λευκωσία για δουλειά, αλλά η πτήση της 
είχε καθυστέρηση έξι ωρών. Έχασε το συνέδριο το οποίο 
έπρεπε να παρακολουθήσει και, για τον λόγο αυτό, ζήτησε 
αποζημίωση.

Με τη συμπλήρωση του εντύπου καταγγελίας ΕΕ (που δια-
τίθεται στο αεροδρόμιο ή στον ιστότοπο της αεροπορικής 
εταιρείας) και την υποβολή του στην αεροπορική εταιρεία, 
θα της επιστραφεί ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου. 
Δικαιούται επίσης αποζημίωση, αν η καθυστέρηση δεν 
οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες, τις οποίες πρέπει να 
αποδείξει ο αερομεταφορέας.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_el.htm
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Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

ενηΜερώση γιά τισ τιΜεσ

Κάθε φορά που αλλάζετε χώρα εντός της ΕΕ, η εται-
ρεία σας πρέπει να σας ενημερώνει με γραπτό μήνυμα 
(SMS) για τις τιμές των εισερχόμενων και εξερχόμενων 
κλήσεων, της τηλεφόρτωσης δεδομένων και της αποστο-
λής γραπτών μηνυμάτων (SMS).

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

προστατεύεστε από «φουσκωμένους 
λογαριασμούς»
Η Άνικο από την Ουγγαρία χρησιμοποιεί πολλές εφαρμογές 
στο έξυπνο τηλέφωνό της, όπως υπηρεσίες ροής μουσικής, 
κοινωνικής δικτύωσης, για να επικοινωνεί με τους φίλους 
της, και διαδικτυακό χάρτη για να βρίσκει εστιατόρια.

Όταν ήταν σε διακοπές στην Ελλάδα, ξέχασε να απενεργο-
ποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις στο έξυπνο τηλέφωνό 
της. Τώρα δεν πρέπει πλέον να ανησυχεί μήπως της έλθει 
κάποιος «φουσκωμένος» λογαριασμός: αν δεν έχει κάνει 
διαφορετική συμφωνία με την εταιρεία κινητής τηλεφω-
νίας, ισχύει αυτόματα το ανώτατο όριο των 50 ευρώ 
για περιαγωγή δεδομένων μέσω του κινητού της (συν 
τον ΦΠΑ).

12. Φθηνότερες κλήσεις με κινητό
Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπάρχει ένα όριο στην 
τιμή που μπορεί να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_el.htm

άνώτάτά οριά τιΜών στισ κλησεισ, γράπτά
ΜηνυΜάτά (SMS) κάι τηλεφορτώση
δεδοΜενών

Αυτές είναι οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές. Ωστόσο, 
οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν φθηνότερες τιμές: 
να αναζητάτε πάντα τις καλύτερες τιμές! Τα ανώτατα αυτά 
όρια τιμών ισχύουν για όλους, εκτός αν έχετε επιλέξει 
ειδικό πακέτο που προσφέρει η εταιρεία σας.

Για να αποφύγετε τους «φουσκωμένους» λογαρια-
σμούς περιαγωγής δεδομένων, έχει τεθεί ανώτατο όριο 
50 ευρώ για τηλεφόρτωση δεδομένων στο κινητό σας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορε-
τικό όριο με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

 1η Ιουλίου 2014

Εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις 
(ανά λεπτό) 19 λεπτά

Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις 
(ανά λεπτό) 5 λεπτά

Εξερχόμενα γραπτά μηνύματα (SMS) 
(ανά SMS) 6 λεπτά

Δεδομένα (ανά MB) (*) 20 λεπτά

(*)  Η ανώτατη τιμή ορίζεται για ένα MB αλλά εσείς θα χρεωθείτε για τα 
Kilobyte που χρησιμοποιήσατε.

Τιμές χωρίς ΦΠΑ. 
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13. Πληρωμές, δάνεια και επενδύσεις
Ευρωπαϊκοί κανόνες σας προστατεύουν όταν μεταφέρετε χρήματα μεταξύ χωρών της ΕΕ.

εγγυηση κάτάθεσεών

Οι τραπεζικές καταθέσεις καλύπτονται μέχρι το όριο 
των 100 000 ευρώ (ή ισοδυνάμου ποσού σε χώρες που 
χρησιμοποιούν διαφορετικό νόμισμα). Η προστασία αυτή 
ισχύει ανά καταθέτη και τραπεζικό όμιλο.

δάνειά κάι επενδυσεισ

Ως ιδιώτης, μπορείτε να λάβετε καταναλωτικό δάνειο σε 
οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Χάρη στους κανόνες της ΕΕ για 
τη διαφήμιση και την πληροφόρηση του κοινού, μπορείτε 
να συγκρίνετε εύκολα τις προσφορές. Αν αλλάξετε γνώμη, 
μπορείτε να καταγγείλετε μια δανειακή σύμβαση εντός 14 
ημερών αφότου την υπογράψετε.

Μπορείτε να αγοράζετε και να πουλάτε μετοχές και άλλα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και 
να προστατεύεστε το ίδιο όπως και στη χώρα σας. Όταν 
αγοράζετε χρηματοπιστωτικά προϊόντα μέσω διαδικτύου, 
έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση χωρίς ποινή 
εντός τουλάχιστον 14 ημερολογιακών ημερών.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μπορείτε να εισπράττετε ποσά σε ευρώ σε 
λογαριασμό που έχετε ανοίξει σε άλλη χώρα της εε
Η Μαρέκε ζει στο Βέλγιο και εργάζεται στις Κάτω Χώρες. 
Θέλει να μεταφέρεται ο μισθός της απευθείας στον βελγικό 
τραπεζικό της λογαριασμό. Ο ολλανδός εργοδότης της δεν 
μπορεί να αρνηθεί αυτό το αίτημα. Μπορεί επίσης να πληρώ-
σει τους λογαριασμούς για υπηρεσίες κοινής ωφελείας και 
τους τοπικούς φόρους για την παραθεριστική της κατοικία 
στην Ισπανία από τον βελγικό της λογαριασμό.

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/index_el.htm

πληρώΜεσ στο εξώτερικο

Αν η πληρωμή είναι σε ευρώ, έχετε την ίδια επιβάρυνση 
τόσο για συναλλαγή στη χώρα σας όσο και σε άλλη χώρα 
της ΕΕ.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στις μεταφορές ποσών 
μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών σε δύο διαφορετικές 
χώρες, στις αναλήψεις από μηχανήματα ανάληψης μετρητών 
(ΑΤΜ) σε χώρες της ΕΕ και στις πληρωμές με χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα σε όλη την ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις και διοικητικές υπηρεσίες που δέχονται 
τη μεταφορά χρημάτων σε ευρώ εντός της χώρας τους πρέ-
πει επίσης να δέχονται πληρωμές σε ευρώ από το εξωτερικό.

Ομοίως, επιχειρήσεις ή διοικητικές υπηρεσίες που επιθυ-
μούν να μεταφέρουν ποσά σε ευρώ εντός της χώρας τους, 
πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους 
πληρωμές και σε λογαριασμούς σε ευρώ που τηρούνται σε 
άλλες χώρες της ΕΕ (π.χ. τον μισθό σας, τη σύνταξή σας ή 
επιστροφές χρημάτων από ηλεκτρονικές αγορές).

Μετρητά στο τάξιδι σάσ στο εξώτερικο

Όταν μετακινείστε από ή προς την ΕΕ και μεταφέρετε 
μετρητά 10 000 ευρώ και άνω (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλα 
νομίσματα και κάθε άλλο οικονομικό/χρηματικό μέσο που 
μπορεί να μεταβιβαστεί ανώνυμα από ένα πρόσωπο σε 
άλλο) πρέπει να δηλώσετε το ποσό αυτό στις τελωνειακές 
αρχές συμπληρώνοντας το ευρωπαϊκό δελτίο δήλωσης 
μετρητών. Όταν ταξιδεύετε εντός της ΕΕ, ίσως έχετε παρό-
μοια υποχρέωση, δεδομένου ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ 
ελέγχουν τα μετρητά που μεταφέρετε. 
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Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

συνάλλάγεσ άπο τη χώράσ σάσ

Ως ιδιοκτήτης εταιρείας, μπορείτε να πουλάτε προϊ-
όντα και να παρέχετε υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη με 
τους ίδιους όρους όπως μια τοπική επιχείρηση. Μπορείτε 
επίσης να ιδρύσετε υποκατάστημα της εταιρείας σας σε 
άλλη χώρα της ΕΕ. 

Αν δραστηριοποιείστε στον τομέα των υπηρεσιών, 
δείτε επίσης το κεφάλαιο 17.

επιχειρηΜάτικο ξεκινηΜά 
στο εξώτερικο

Μπορείτε να συστήσετε εταιρεία σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα της ΕΕ. Ισχύουν οι ίδιοι όροι και κανόνες όπως 
για τους υπηκόους αυτής της χώρας, π.χ. τήρηση των 
κωδίκων δεοντολογίας και λήψη των σχετικών αδειών.

βοηθειά γιά επεκτάση στο εξώτερικο

Ο πρώτος σταθμός σας πρέπει να είναι η πύλη Your 
Europe Business. Επίσης, μπορείτε να λάβετε δωρεάν 
συμβουλές από το δίκτυο Enterprise Europe Network 
(http://een.ec.europa.eu). Το δίκτυο αυτό θα να σας φέρει 
σε επαφή με μια από τις 550 οργανώσεις στήριξης επιχει-
ρήσεων που λειτουργούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και 
η οποία μπορεί να σας παράσχει πρακτική βοήθεια και 
συμβουλές για το επιχειρηματικό σας ξεκίνημα στη χώρα 
που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε επίσης να λάβετε πληροφορίες από έμπει-
ρους επιχειρηματίες.

Μέσω του προγράμματος Erasmus για νεαρούς 
επιχειρηματίες, μπορείτε να κάνετε πρακτική άσκηση 
σε επιχείρηση άλλης χώρας της ΕΕ για περίοδο έως και 
έξι μήνες (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu).

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

βρείτε συνεταίρο και επεκτείνετε 
την επιχειρηματική σας δραστηριότητα
Ο Μαρκ, βρετανός ειδικός στην ανάπτυξη λογισμικού, 
ίδρυσε επιχείρηση για την κατάρτιση ψηφιακών οδηγών 
οι οποίοι βοηθούν τους φυσιολάτρες να εντοπίζουν τα 
διάφορα είδη δένδρων μέσω φορητού υπολογιστή ή 
έξυπνου τηλεφώνου.

Ο Μαρκ χρειαζόταν συνεταίρους που θα μπορούσαν να 
τον προμηθεύσουν με εξειδικευμένο περιεχόμενο για τις 
εφαρμογές του. Απευθύνθηκε στο Enterprise Europe 
Network, το οποίο τον έφερε σε επαφή με γαλλική εταιρεία 
επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης. Οι εταιρείες συμφώνησαν να 
συνεργαστούν και δημιούργησαν έκτοτε μια σειρά δημο-
φιλών εφαρμογών.

14. Σύσταση και επέκταση επιχείρησης
Μπορείτε να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/start-ups/index_el.htm
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15. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Ως επιχειρηματίας στην Ευρώπη έχετε πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης 
για την επιχείρησή σας.

τράπεζικά δάνειά

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης στην ΕΕ, μπορείτε να λάβετε 
τραπεζικό δάνειο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι 
τράπεζες μπορούν να απορρίψουν την αίτησή σας για 
εμπορικούς λόγους αλλά όχι λόγω της υπηκοότητάς σας.

άντληση κεφάλάιών στο εξώτερικο

Μπορείτε:

•  να πουλήσετε μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησής σας 
σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ,

•  να συστήσετε εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς 
και να αγοράσετε και να πουλήσετε το κεφάλαιό της,

•  να αγοράσετε και να πουλήσετε μετοχές υφιστάμενης 
εταιρείας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

χρηΜάτοδοτηση άπο την εε

Μπορεί να χρειαστείτε χρηματοδοτική στήριξη για να 
επεκτείνετε την επιχείρησή σας. Η ΕΕ στηρίζει επιχειρη-
ματίες και επιχειρήσεις μέσω πολλών προγραμμάτων τα 
οποία χορηγούν χρηματοδοτήσεις υπό μορφή δανείων, 
εγγυήσεων και συμμετοχής σε μετοχικό κεφάλαιο. 

Η ΕΕ παρέχει επίσης επιχορηγήσεις για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων πολιτικής, όπως στους τομείς 
της έρευνας και του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω της 
χρηματοδότησης έργων συνεργασίας. Κατάλογος των προ-
γραμμάτων επιχορηγήσεων της ΕΕ υπάρχει στη διεύθυνση: 

http://europa.eu/about-eu/funding-grants

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

θα μπορούσατε να λάβετε ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας
Ο Πέτερι από τη Φιλανδία χρειάζεται χρηματοδότηση για 
να αναπτύξει μια νέα εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα. 
Μπορεί να λάβει τμήμα της χρηματοδότησης από τη 
Φινλανδία, αλλά μέσω συνεργατών του έμαθε για μια 
εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων εγκατεστη-
μένη στο Λονδίνο, η οποία μπορεί να του προσφέρει 
επιπλέον χρηματοδότηση με αντάλλαγμα την απόκτηση 
συμμετοχής στην εταιρεία του.

Ο Πέττερι έμαθε επίσης ότι, αν αναπτύξει το προϊόν του 
στις γειτονικές Εσθονία και Πολωνία, δικαιούται χρημα-
τοδότηση από την ΕΕ. Η αίτησή του έγινε δεκτή και του 
έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνει την επιχείρησή του σε 
υγιή οικονομική βάση. 

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el
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Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;

κάνονεσ εε γιά τά περισσοτερά
προϊοντά

Τα περισσότερα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ υπόκει-
νται σε κοινούς κανόνες ΕΕ που θέτουν αυστηρά πρότυπα 
ασφάλειας για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Τα 
πρότυπα αυτά ισχύουν για μηχανήματα, αυτοκίνητα, 
παιχνίδια, ιατρικές συσκευές, χημικά προϊόντα, ραδιοη-
λεκτρικό εξοπλισμό και πολλά άλλα βιομηχανικά προϊόντα.

άΜοιβάιά άνάγνώριση

Όσον αφορά τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε 
αυτούς τους κανόνες (π.χ. αντικείμενα από πολύτιμα 
μέταλλα, ορισμένα δομικά υλικά κ.λπ.), κάθε χώρα θέτει 
τα δικά της επίπεδα ασφάλειας. Ισχύει η αρχή της «αμοι-
βαίας αναγνώρισης»: αν μπορείτε να πουλάτε το προϊόν 
σας σε μια χώρα της ΕΕ, μπορείτε να το διαθέσετε στην 
αγορά οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ.

άσφάλειά προϊοντών

Ως κατασκευαστής, διανομέας ή εισαγωγέας προϊό-
ντων, θα πρέπει να τηρείτε ορισμένους όρους διασφάλισης 
της ποιότητας και της ασφάλειας. Για παράδειγμα, θα πρέ-
πει να αναγράφετε στο προϊόν ή στη συσκευασία του την 
εμπορική επωνυμία / εμπορικό σήμα και τη διεύθυνσή 
σας, καθώς και οδηγίες και πληροφορίες σχετικές με την 
ασφάλεια και να προβλέπετε επίσης τη χορήγηση αποζημί-
ωσης για βλάβες οφειλόμενες σε ελαττωματικά προϊόντα.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μπορείτε να διαθέσετε τα προϊόντα σας 
στην αγορά άλλων χωρών της εε
Ο Κόνορ από την Ιρλανδία είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης 
που κατασκευάζει συσκευές ιατρικών μετρήσεων και 
θέλει να την επεκτείνει στη Μάλτα. Πωλεί ήδη νόμιμα τις 
συσκευές στην Ιρλανδία και άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι αρχές της Μάλτας αρνήθηκαν αρχικά να επιτρέψουν 
την είσοδο του προϊόντος στην αγορά τους και ζήτησαν 
επιπλέον δοκιμές. Καθώς όμως αυτό δεν είναι σύμφωνο 
με τους κανόνες της ΕΕ, θα πρέπει τελικά να επιτρέψουν 
τη διάθεση του προϊόντος στη Μάλτα.

16. Αγορά και πώληση προϊόντων
Μπορείτε να αγοράζετε και να πουλάτε τα περισσότερα προϊόντα ελεύθερα σε όλη την ΕΕ, 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ή άλλα εμπόδια.

http://europa.eu/youreurope/business/product/technical-standards/index_el.htm
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17. Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό
Μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

προσώρινη πάροχη υπηρεσιών

Για να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ σε 
προσωρινή βάση, δεν χρειάζεται να συστήσετε υποκα-
τάστημα σε αυτή τη χώρα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, 
μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί, εφόσον κρίνονται 
αναγκαίοι για λόγους εθνικής πολιτικής, δημόσιας ασφά-
λειας, προστασίας της υγείας ή του περιβάλλοντος.

Μπορείτε επίσης να παρέχετε τις υπηρεσίες σας στο 
διαδίκτυο. Αν πληροίτε τις απαιτήσεις στη χώρα σας, άλλες 
χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να επιβάλουν κατά γενικό 
κανόνα πρόσθετες απαιτήσεις.

ιδρυση υποκάτάστηΜάτοσ

Μπορείτε να ιδρύσετε υποκατάστημα της επιχείρησής 
σας σε άλλη χώρα της ΕΕ αν θέλετε να παρέχετε εκεί 
τις υπηρεσίες σας σε μόνιμη βάση (βλέπε κεφάλαιο 14).

κεντρά ενιάιάσ εξυπηρετησησ

«Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» έχουν συσταθεί σε 
όλες τις χώρες με σκοπό να σας ενημερώνουν σχετικά 
με τους κανόνες και τις διατυπώσεις που ισχύουν και να 
σας παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίω-
σης των διοικητικών διαδικασιών (http://ec.europa.eu/
internal_market/eu-go).

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες στο εξωτερικό 
όπως και στη χώρα σας
Η εταιρεία του Ράντου παρέχει υπηρεσίες οικιακών βοη-
θών και θυρωρών στο Βουκουρέστι. Αφότου απέκτησε 
έναν γάλλο πελάτη, αποφάσισε να παρέχει παρεμφερείς 
υπηρεσίες στο Παρίσι.

Στην αρχή χρησιμοποίησε ως βάση την εταιρεία του στη 
Ρουμανία, αλλά καθώς οι δουλειές αυξήθηκαν, ο Ράντου 
απευθύνθηκε στο γαλλικό κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης 
για να τον βοηθήσει να ιδρύσει υποκατάστημα της εται-
ρείας του στη Γαλλία.

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/service-providers/index_el.htm

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;
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φορολογιά επιχειρησεών

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι απόλυτα αρμόδια για το δικό της 
φορολογικό σύστημα, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει διακριτική 
φορολογική μεταχείριση σε εταιρείες άλλων χωρών της ΕΕ.

Συνήθως, πρέπει να καταβάλλετε φόρο επιχειρήσεων 
στη χώρα όπου έχει συσταθεί η επιχείρησή σας. Αν έχετε 
ατομική επιχείρηση, πρέπει να πληρώσετε φόρο εισοδήματος 
συνήθως στη χώρα όπου ασκείτε την επιχειρηματική σας 
δραστηριότητα.

Υπάρχουν κανόνες της ΕΕ για την αποφυγή της διπλής 
φορολόγησης τόκων, δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και μερι-
σμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών 
σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, καθώς και κατά την αναδι-
άρθρωση εταιρειών με περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες 
χώρες της ΕΕ.

φπά

Η ΕΕ διευκολύνει τη διασυνοριακή εμπορική δραστηρι-
ότητα με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για τον ΦΠΑ, παρόλο 
που κάθε χώρα διατηρεί κάποιο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά 
τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ.

Κανονικά, οφείλετε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία αγοράζετε 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Η χώρα αυτή μπορεί να μην είναι 
η χώρα εγκατάστασής σας: στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου 
απαιτείται η καταβολή ΦΠΑ. Ωστόσο, αν παρέχετε τηλεπι-
κοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

μπορείτε, από την 1η Ιανουαρίου 2015, να χρησιμοποιείτε 
το σύστημα της μικρής υπηρεσίας μιας στάσης (MoSS) μέσω 
του οποίου μπορείτε να εκπληρώνετε όλες τις υποχρεώσεις 
σας στη χώρα σας.

Αν η επιχείρησή σας επιβαρύνεται με ΦΠΑ σε χώρα της 
ΕΕ στην οποία δεν έχετε την έδρα σας, δικαιούστε να ζητή-
σετε επιστροφή του ΦΠΑ που επιβλήθηκε σε αυτή τη χώρα. 
Εφαρμόζεται μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία που δια-
σφαλίζει την ταχεία διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

φορολογείστε στη χώρα στην οποία 
πραγματοποιείτε τις περισσότερες επιχειρηματικές 
σας δραστηριότητες
Ο Μαξ και ο αδελφός του είναι ιδιοκτήτες επιχείρησης 
ελαιοχρωματισμών και διακόσμησης στο Λουξεμβούργο. 
Δεδομένου όμως ότι αναλαμβάνουν επίσης εργασίες για 
ιδιώτες πελάτες στο Βέλγιο και τη Γαλλία, δεν γνωρίζουν 
πού πρέπει να καταβάλουν τον φόρο επιχειρήσεων. 

Καθώς διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων 
τους στο Λουξεμβούργο και δεν έχουν υποκατάστημα αλλού, 
πληρώνουν φόρο εισοδήματος στο Λουξεμβούργο.

Ωστόσο, πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα ΦΠΑ και να 
πληρώνουν τον ΦΠΑ σε όλες τις χώρες όπου παρέχουν 
υπηρεσίες, διότι ο ΦΠΑ οφείλεται όπου βρίσκονται τα κτίρια 
στα οποία κάνουν τις εργασίες. Σε κάθε μία από αυτές τις 
χώρες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή ΦΠΑ για τις αγορές 
τους (π.χ. για τα χρώματα, τον εξοπλισμό κ.λπ.). 

18. Φορολογία επιχειρήσεων
Όταν ασκείτε διασυνοριακή εμπορική δραστηριότητα, προστατεύεστε έναντι διακριτικής 
φορολογικής μεταχείρισης.

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_el.htm

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;
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19. Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύουν τις εμπορικές σας δραστηριότητες και 
δημιουργίες στην ΕΕ.

πνευΜάτικη ιδιοκτησιά

Όταν δημιουργείτε ένα πρωτότυπο έργο (λογοτεχνικό, καλ-
λιτεχνικό ή μουσικό έργο, τηλεοπτική εκπομπή, λογισμικό, βάση 
δεδομένων, διαφήμιση κ.λπ.), τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυ-
ρώνονται αυτομάτως χωρίς να χρειάζεται επίσημη καταχώριση.  

εΜπορικά σηΜάτά κάι διπλώΜάτά
ευρεσιτεχνιάσ

Αν έχετε καταχωρίσει τα δικαιώματα επί εμπορικών σημά-
των και σχεδίων στο Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), τα δικαιώματα αυτά προστατεύο-
νται σε όλη την ΕΕ. 

Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείτε χρόνο, χρήμα και προσπά-
θειες που απαιτούνταν για την καταχώριση των δικαιωμάτων 
σε κάθε χώρα χωριστά. 

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για εθνικό δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας στην υπηρεσία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών στη χώρα 
σας ή για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει να επικυρώνονται σε κάθε 
χώρα στην οποία θέλετε να έχετε προστασία. Το νέο ενοποιημένο 
σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα σας δίνει τη δυνατότητα 
να αποκτάτε ένα πανευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και δεν 
θα χρειάζεται πλέον η επικύρωσή του σε κάθε κράτος της ΕΕ 
χωριστά. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε ισχύ μόλις όλες οι συμμε-
τέχουσες χώρες κυρώσουν τη συμφωνία για ένα νέο σύστημα 
επίλυσης διαφορών στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αν παράγετε γεωργικά προϊόντα ή είδη διατροφής, 
αυτά μπορεί να είναι επιλέξιμα για προστασία βάσει ειδικών 

συστημάτων ποιότητας της ΕΕ («προστατευόμενη ονομασία προ-
έλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»). Για να είναι 
τα προϊόντα επιλέξιμα, η ποιότητα ή τα βασικά χαρακτηριστικά 
τους πρέπει να απορρέουν από τη γεωγραφική τους προέλευση.

πάράβιάσεισ τών δικάιώΜάτών σάσ 
στο διάδικτυο

Μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες 
παραβιάζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας, ιδίως 
στο διαδίκτυο.

Ενδιάμεσοι φορείς, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο, δεν ευθύνονται αν δεν γνωρίζουν την παράνομη 
δραστηριότητα.

Σε περίπτωση σαφών παραβιάσεων, οι κανόνες της ΕΕ σας 
βοηθούν να διεκδικήσετε και να διασφαλίσετε τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας σας.

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

καταχωρίστε το εμπορικό σας σήμα 
για να το κατοχυρώσετε
Η Αγκνιέσκα από την Πολωνία έχει αναπτύξει ένα νέο λογισμικό 
και θέλει να το πουλήσει σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Μερικά από 
τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται ήδη 
γιατί ο πηγαίος κώδικας είναι δική της δημιουργία (δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας).

Συγχρόνως, δημιουργεί το δικό της εμπορικό σήμα και θέλει να το 
κατοχυρώσει. Με μια απλή καταχώριση στον ΓΕΕΑ το εμπορικό 
της σήμα κατοχυρώνεται αυτόματα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_el.htm

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;
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ιδιά Μετάχειριση Με τουσ εθνικουσ
εργοληπτεσ

Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η 
επιχείρησή σας και οι άλλοι υποψήφιοι από χώρες της 
ΕΕ έχουν ίση πρόσβαση στις αγορές τους και ότι όλες οι 
προσφορές αποτελούν αντικείμενο δίκαιης και ισότιμης 
μεταχείρισης. 

Η προσφορά σας θα αξιολογηθεί βάσει τυποποιημένης 
διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι δημόσιες αρχές 
σε όλη την ΕΕ και επί ίσοις όροις με προσφορές μεγαλύ-
τερων ανταγωνιστών.

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία θα υποβάλλετε 
προσφορά, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μια σειρά 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Μπορείτε να ενημερω-
θείτε για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που πρέπει 
να προσκομίσετε μέσω του δωρεάν ηλεκτρονικού συστή-
ματος πληροφόρησης, eCertis (http://ec.europa.eu/markt/
ecertis/login.do).

άνάζητηση συΜβάσεών

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δημόσιες συμβά-
σεις υπηρεσιών και προμηθειών ύψους άνω των 130 000 
ευρώ και συμβάσεων έργων άνω των 5 εκατ. ευρώ στον 
ιστότοπο Tenders Electronic Daily (http://ted.europa.eu).

Στον ιστότοπο αυτό δημοσιεύονται όλες οι ευρωπαϊκές 
προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων για τις οποίες μπορούν 
να υποβληθούν προσφορές από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε κοινές προσφορές με 
άλλες επιχειρήσεις (π.χ. υπό μορφή συμπράξεων ή κοινο-
πραξιών) και να έχετε έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχετε 
σε συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας. Ορισμένες συμβάσεις 
επιμερίζονται σε μικρότερου ύψους συμβάσεις (γνωστές 
ως «παρτίδες»), που ενδεχομένως είναι πιο ενδιαφέρουσες 
για μικρότερες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή προσφο-
ρών για δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ θα βρείτε στο SIMAP 
(σύστημα πληροφόρησης για τις δημόσιες συμβάσεις) 
http://simap.europa.eu

θά Μπορουσε νά συΜβει κάι σε σάσ

Μπορείτε να υποβάλετε προσφορά για δημόσιες 
συμβάσεις στην ευρώπη
Ο Μιγκέλ έχει επιχείρηση κατασκευής θεμελίων από σκυ-
ρόδεμα για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Βίγκο της 
Ισπανίας. Έχοντας ακούσει ότι μπορεί να υποβάλει προ-
σφορά για δημόσιες συμβάσεις στη Γερμανία, ο Μιγκέλ 
πληροφορείται για μια προκήρυξη κατασκευής μονάδας 
ηλιακής ενέργειας στο Μπέντεν-Βίρτενμπεργκ.

Για να αποκτήσει την επιπλέον εμπειρία και το δυναμικό 
που θα χρειαστεί γι΄αυτή τη σύμβαση, η επιχείρηση του 
Μιγκέλ σχηματίζει κοινοπραξία με δύο άλλες επιχειρήσεις, 
μια ισπανική και μια πορτογαλική. Οι αρχές του Μπέντεν-
Βίρτενμπεργκ βρίσκουν την προσφορά τους ενδιαφέρουσα 
και αναθέτουν τη σύμβαση στην κοινοπραξία.

20. Υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις
Κατά γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν 
να υποβάλλουν ελεύθερα προσφορές για δημόσιες συμβάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_el.htm

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Περισσότερες 
πληροφορίες;
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Προάσπιση των δικαιωμάτων σας και δικαίωμα 
προσφυγής
Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων σας στην ΕΕ; Οι υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω θα σας βοη θήσουν 
να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας ή να ασκήσετε προσφυγή.

συΜβουλεσ ειδικών

Αν θέλετε να αποσαφηνίσετε τα δικαιώματά σας σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
«Η Ευρώπη σου — Συμβουλές». Ένας νομικός εμπειρο-
γνώμονας θα σας δώσει εξατομικευμένη απάντηση μέσα 
σε μία εβδομάδα και θα σας προτείνει, αν χρειάζεται, και 
άλλες πηγές βοήθειας.

http://europa.eu/youreurope/advice

διάΜεσολάβηση σε περιπτώση
προβληΜάτοσ Με τισ δηΜοσιεσ άρχεσ

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με δημόσια αρχή άλλης 
χώρας σχετικά με την αναγνώριση των δικαιωμάτων σας 
στην ΕΕ, μπορείτε να αποταθείτε στο Solvit. Υπάλληλοι 
εθνικών διοικήσεων θα διαμεσολαβήσουν για να βρουν 
λύση εντός δέκα εβδομάδων.

http://solvit.eu

πάροχη συΜβουλών σε κάτάνάλώτεσ
κάι δικάιώΜά προσφυγησ

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με προϊόν που αγοράσατε ή 
με υπηρεσία που σας παρασχέθηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ, 
ακόμη και μέσω διαδικτύου, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών. Τοπικοί εμπει-
ρογνώμονες θα σας δώσουν οδηγίες και βοήθεια για τη 
διευθέτηση της διαφοράς σας με τον έμπορο. Αν δεν μπορεί 

να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, το κέντρο θα σας προ-
τείνει μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), 
περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών 
(ΗΕΔ), που προσφέρουν αποτελεσματικά μέσα εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

http://ec.europa.eu/consumers/ecc

υποβολη κάτάγγελιάσ
στην ευρώπάϊκη επιτροπη

Αν νομίζετε ότι ένα κράτος μέλος παραβιάζει τη νομο-
θεσία της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει 
την καταγγελία σας και θα ζητήσει από τη συγκεκριμένη 
χώρα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της.

 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/
complaints_el.htm

δικάιώΜά υποβολησ άνάφοράσ
στο ευρώπάϊκο κοινοβουλιο

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για θέμα σχετικό με την ΕΕ το οποίο σας 
αφορά άμεσα. Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν έχει εξουσία να επιλύσει απευθείας το ζήτημα, μπορεί 
να επιστήσει την προσοχή των αρμοδίων και να ασκήσει 
πίεση για την επίλυσή του.

 https://www.secure.europarl.europa.eu/
aboutparliament/el/petition.html
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