
Πρακτικες ερωτησεις, 
πρακτικες απαντησεις

 YOUR EUROPE - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εσάς στην ενιαία 
αγορά της ΕΕ! Μπορείτε να σπουδάσετε, να 
εργαστείτε, να συνταξιοδοτηθείτε ή να επεκτείνετε 
την επιχείρησή σας. Ωστόσο, οι διοικητικές 
διαδικασίες σε μια άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί 
κάποιες φορές να φαίνονται περίπλοκες και 
αποθαρρυντικές. 

Πώς θα σας φαινόταν εάν υπήρχε μία αξιόπιστη 
διαδικτυακή πύλη, όπου θα μπορούσατε να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις σας στην ΕΕ, αποφεύγοντας 
δυσχέρειες και γραφειοκρατία;

Your Europe, η πλέον αξιόπιστη πύλη πρόσβασής 
σας σε πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματά 
σας, διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες σε όλες 
τις χώρες της ΕΕ.

 ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 
ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Η  πύλη Your Europe είναι το ιδανικό σημείο για 
να ξεκινήσετε να αναζητάτε τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε για τα προσωπικά και επαγγελματικά 
σας εγχειρήματα στην ΕΕ . Θα βρείτε απαντήσεις σε 
βασικές ερωτήσεις όπως:

• Πρέπει να δηλώσω ότι κατοικώ στο εξωτερικό;
• Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τα επαγγελματικά 

μου προσόντα;
• Η ασφάλεια υγείας μου θα με καλύπτει και στο 

εξωτερικό;
• Πού πρέπει να πληρώσω φόρο εισοδήματος;
• Μπορεί η οικογένειά μου να με ακολουθήσει στη 

φιλοξενούσα χώρα;

Το Your Europe βοηθά τους πολίτες της ΕΕ να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να  εντοπίζουν 
τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες και να τις 
ολοκληρώνουν. 

Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ YOUR EUROPE ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Ακριβείς και επικαιροποιημένες  
πληροφορίες σχετικά με τους 
κανόνες και τις υποχρεώσεις 
σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο.

Πληροφορίες σχετικά με 
διοικητικές διαδικασίες και 
τα βήματα που απαιτούνται για 
τη συμμόρφωση με αυτές.

Υπηρεσίες υποστήριξης υπό τη 
διαχείριση της ΕΕ ή των εθνικών 
αρχών που είναι οι πλέον 
κατάλληλες για την παροχή 
εξατομικευμένων συμβουλών. 

Ένα εργαλείο 
ανατροφοδότησης χρηστών 
για την αναφορά προβλημάτων 
ή εμποδίων που αντιμετωπίζονται 
στην πύλη ή άλλες ψηφιακές 
πηγές που παρέχονται από 
την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες 
διοικήσεις. Αυτό συμβάλλει στη 
βελτίωση της ποιότητας των 
πληροφοριών και υπηρεσιών. 

Πληροφορίες σε  
23 γλώσσες της ΕΕ.  

Από το 2023, θα 
ψηφιοποιηθούν πλήρως  
21 εθνικές διοικητικές 
διαδικασίες σε ολόκληρη την 
ΕΕ (και θα γίνουν προσβάσιμες 
μέσω της πύλης Your Europe).

https://europa.eu/youreurope/search/index_el.htm


 YOUR EUROPE: ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Αναζητάτε απαντήσεις σε πρακτικές ερωτήσεις που αφορούν τη ζωή, την εργασία και τα ταξίδια στην 
Ευρώπη; Το Your Europe σάς βοηθά να βρείτε τις κατάλληλες πληροφορίες, όποιοι κι αν είναι οι στόχοι σας:

ΤΑΞΙΔΙΑ

Ταξιδεύετε από το Παρίσι στην Πράγα;

Βρείτε πληροφορίες για ταξιδιωτικά έγγραφα, 
ταξιδιωτική ασφάλεια, δικαιώματα επιβατών, 
ταξίδια για άτομα με ειδικές ανάγκες, 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολλά ακόμα.

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Μπορώ να εργαστώ ως  
νοσοκόμος/-α σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Μάθετε σχετικά με την εργασία στο εξωτερικό, 
τα επαγγελματικά προσόντα, την ανεργία και τα 
επιδόματα, τη συνταξιοδότηση, τη φορολογία 
και πολλά ακόμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τι ισχύει εάν μετακομίσω στη Λισαβόνα;

Διαβάστε σχετικά με τα δικαιώματα διαμονής για 
άτομα και οικογένειες, τα έγγραφα, τις εκλογές  
και πολλά ακόμα.

Οι πρακτικές ερωτήσεις αξίζουν πρακτικές απαντήσεις. 
Για αξιόπιστες απαντήσεις σχετικά με τη ζωή, την εργασία ή την επαγγελματική 

δραστηριοποίηση στην ΕΕ, μεταβείτε στην πύλη Your Europe!

https://europa.eu/youreurope/search/index_el.htm

