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Europe Direct Καιακάηαο.. Μπνξεί
πξαγκαηηθά θάηη λα κνπ πξνζθέξεη;
Μαζαίλεηε ηα δηθαηώκαηα ηα
Οηθνγελεηαθά ζαο Δηθαηώκαηα ζηελ
Επξώπε.

Αλάινγα κε ηνλ ηόπν δηακνλή ζαο ή
εξγαζίαο ζαο ζηελ Επξώπε ή ηελ
Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

εζληθόηεηα ηνπ ζπληξόθνπ ζαο (
ηζρύεη γηα πεξηπηώζεηο πνπ ν
ζύληξνθόο ζαο είλαη δηαθνξεηηθήο
εζληθόηεηαο από ηε δηθή ζαο)
θαζνξίδνληαη ηα νηθνγελεηαθά ζαο
δηθαηώκαηα.
Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε νηθνγέλεηά
ζαο απαξηίδεηαη από έλα δεπγάξη , ηα
δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ζαο
δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην αλ
ε ζπκβίωζε γίλεηαη κε γάκν, κε
θαηαρωξεκέλε ζπκβίωζε ή ειεύζεξε
ζπκβίωζε. Ο γάκνο είλαη έλα λνκηθό
θαζεζηώο πνπ αλαγλωξίδεηαη ζε όιεο
ηηο ρώξεο ηεο ΕΕ. Γηα ζπκβίωζε εθηόο
γάκνπ, νη δηαθνξέο κεηαμύ ηωλ
ρωξώλ ηεο ΕΕ είλαη ηεξάζηηεο.
Όηαλ ε νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη θαη
παηδηά, νη νηθνγελεηαθέο παξνρέο
(επίδνκα ηέθλνπ, γέλλεζεο θαη
πηνζεζίαο, θ.ιπ.) δηαθέξνπλ από έλα
θξάηνο
κέινο
ζε
άιιν.
Αλ
εγθαηαζηαζείηε ή εξγάδεζηε ζε άιιε
ρώξα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, νη
παξνρέο
πνπ
δηθαηνύζηε
ζα
δηαθνξνπνηεζνύλ.
Η ζεκαηνινγία ηωλ νηθνγελεηαθώλ
δηθαηωκάηωλ πνπ κπνξείηε λα
πιεξνθνξεζείηε από ην θέληξν καο
αθνξά ηε γνληθή κέξηκλα, ηελ
πηνζεζία, ηελ απαγωγή ηέθλνπ, ην
επίδνκα ζαλάηνπ, ην δηαδύγην, ηε
δηαηξνθή θ.α.

Europe direct Καιακάηαο,
Γξαθείν ελεκέξωζεο ηνπ Επξωπαίνπ
Πνιίηε,
Μάζε ηα δηθαηώκαηά ζνπ 2721110350
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ γηα ην
θνηλό: Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή:

08:30-15:30
Χρειάζεζηε πληροθορίες για ηην Ε.Ε.; καλέζηε δωρεάν ζηο
00800 67891011 από οποσδήποηε ζηην ΕΕ (ΔεσηέραΠαραζκεσή
10.00-19.30)
Για ηα δικαιώμαηα ζας ζε άλλη τώρα ηης Ε.Ε. και πρακηικές
ζσμβοσλές, μπορείηε επίζης να επιζκεθθείηε ηο δικησακό ηόπο
"Η Ευρώπη Σου"

