
Από το 1968, ο κάθε εργαζόμενος της ΕΕ έχει το δι-
καίωμα να δουλεύει σε άλλο κράτος μέλος χωρίς 
να υφίσταται διακρίσεις λόγω εθνικότητας.

Για παράδειγμα:

Μπορείτε να εργαστείτε σε άλλο κράτος Ë
μέλος, να διαμένετε εκεί για αυτό τον λόγο 
και να παραμείνετε εκεί όταν αποσυρθείτε 
από την ενεργό ζωή (συνταξιοδότηση).

Μπορείτε να αναζητήσετε εργασία σε άλλο Ë
κράτος μέλος και να σας παρέχουν βοήθεια 
σχετικά με αυτό οι τοπικές υπηρεσίες απα-
σχόλησης.

Δικαιούστε να έχετε τις ίδιες συνθήκες απα-Ë
σχόλησης και εργασίας όπως οι υπήκοοι 
του κράτους μέλους στο οποίο εργάζεστε.

Εσείς και η οικογένειά σας απολαμβάνετε Ë
τα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονε-
κτήματα όπως οι υπήκοοι του κράτους μέ-
λους στο οποίο εργάζεστε, όπως είναι φερ’ 
ειπείν τα φοιτητικά επιδόματα.

Μεταβατικές ρυθμίσεις ενδέχεται να ισχύουν Ë
για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές 
τους που προέρχονται από νέα κράτη μέλη.
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
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Όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ενδέχεται να έχετε απορίες όπως:

Ποιο κράτος μέλος θα εισπράττει τις εισφο-Ë
ρές μου για κοινωνική ασφάλιση;

Τι γίνεται με τη σύνταξη γήρατος όταν έχω Ë
εργαστεί σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη; 

Μπορώ να χρησιμοποιώ την ασφάλεια Ë
υγείας όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό;

Είμαι εργαζόμενος. Δικαιούμαι τις ίδιες πα-Ë
ροχές όπως οι υπήκοοι αυτού του κράτους 
μέλους; Δικαιούνται τα παιδιά μου τα ίδια 
φοιτητικά επιδόματα όπως τα παιδιά αυτού 
του κράτους μέλους;

Μπορώ να πάω να ψάξω για δουλειά σε Ë
άλλο κράτος μέλος;

Τα κράτη μέλη έχουν τα δικά τους εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, 
αλλά υπάρχουν κανονισμοί της ΕΕ με τους οποίους 
συντονίζονται τα διάφορα συστήματα. Έτσι διασφα-
λίζεται ότι τα άτομα που μετακομίζουν μεταξύ των 
κρατών μελών δεν μειονεκτούν σε θέματα κοινωνι-
κής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης.

Για παράδειγμα, ως πολίτης της ΕΕ:

Πληρώνετε εισφορές κοινωνικής ασφάλι-Ë
σης μόνο σε ένα κράτος μέλος κάθε φορά.

Αν εργαστήκατε σε περισσότερα από ένα Ë
κράτη μέλη (για τουλάχιστον ένα έτος), 
τότε, όταν υπολογίζεται η δική σας σύντα-
ξη γήρατος, το κάθε κράτος μέλος πρέπει 
να λάβει υπόψη τη συνολική σας επαγγελ-
ματική διαδρομή και να σας χορηγήσει 
σύνταξη γήρατος ανάλογα με το ασφαλι-
στικό σας αρχείο σε εκείνο το κράτος. 

Με την προϋπόθεση ότι είστε ασφαλισμέ-Ë
νος στην πατρίδα σας, έχετε κάλυψη για 
αναγκαία υγειονομική περίθαλψη σε οποια-
δήποτε ευρωπαϊκή χώρα με την ευρωπαϊκή 
σας κάρτα ασφάλισης υγείας (EHIC).  

Αν αναζητήσετε εργασία σε άλλο κράτος μέ-Ë
λος, το κράτος όπου δουλέψατε τελευταία 
οφείλει να σας πληρώσει επίδομα ανεργίας 
στο άλλο κράτος για περίοδο τουλάχιστον 
τριών μηνών.

Στις αρχές του 2010 θα ισχύσει μια νέα σειρά από 
συντονιστικούς κανονισμούς που θα διασφαλί-
ζουν τα δικαιώματά σας στην κοινωνική ασφάλι-
ση και υγειονομική περίθαλψη όταν μετακινείστε 
στην ΕΕ, στον ΕΟΧ και την Ελβετία.

Οι βασικές αρχές συντονισμού θα παραμείνουν 
αναλλοίωτες, αλλά οι νέοι κανονισμοί:

θα επεκτείνουν την εμβέλεια των δικαιωμά-Ë
των που καλύπτονται από το συντονισμένο 
σύστημα,

θα επιβάλλουν το νέο καθήκον στους εθνι-Ë
κούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
να πληροφορούν και να βοηθούν τους πο-
λίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους με το 
συντονιστικό σύστημα,

και θα βελτιώσουν τον συντονισμό μέσω Ë
τηs ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ των κρατών μελών που θα 
οδηγήσει σε γρηγορότερες, πιο δίκαιες 
και περισσότερο αποτελεσματικές απο-
φάσεις και πληρωμές για σας.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΕ, 
ΣΤΟΝ ΕΟΧ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ;

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ




