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

Ταμηδεύνληαο ζε άιιεο ρώξεο ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο, ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα γλωξίδεηε πνηα έγγξαθα
Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηέιεπζή
ζαο από ηα ζύλνξα. Οη θαλνληζκνί
πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ππεθόνπο ηεο
Επξωπαϊθήο Έλωζεο δηαθέξνπλ από
απηνύο πνπ δελ είλαη ππήθννη. Σηελ
πεξίπηωζε πνπ δελ είζηε ππήθννο ηεο
ΕΕ αιιά είλαη θάπνην κέινο ηεο
νηθνγέλεηά
ζαο
ηόηε
έρεηε
πεξηζζόηεξεο δηεπθνιύλζεηο.
Σηελ πεξίπηωζε πνπ θαηά ηε
δηάξθεηα
ηεο
κεηαθίλεζή
ζαο
αληηκεηωπίδεηε θάπνην πξόβιεκα
ιόγω θαζπζηεξήζεωλ ή αθπξώζεωλ
κπνξείηε λα κάζεηε ηα δηθαηώκαηά
ζαο από ην θέληξν Επξωπαϊθήο
Πιεξνθόξεζεο Καιακάηαο. Εηδηθέο
ξπζκίζεηο ηζρύνπλ, επίζεο, γηα ηελ
πξνζηαζία ηωλ αηόκωλ κε κεηωκέλε
θηλεηηθόηεηα. Επηπιένλ, κπνξείηε λα
ελεκεξωζείηε γηα λα κελ έρεηε
ππεξβνιηθέο
ρξεώζεηο
όηαλ
ηειεθωλείηε από ην εμωηεξηθό ζηελ
παηξίδα ζαο ή όηαλ πιεξώλεηε γηα
αγνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ
ζαο. Η αγνξά ηαμηδηωηηθώλ παθέηωλ
θαη ε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζωζε ζε
άιιε ρώξα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο
είλαη θάπνηα από ηα ζέκαηα πνπ ίζωο
ρξεηαζηεί λα είζηε ελήκεξνη. Τέινο,
ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην
112, ηνλ επξωπαϊθό αξηζκό έθηαθηεο
αλάγθεο πνπ κπνξείηε λα θαιείηε
δωξεάλ ζε όιεο ηηο ρώξεο ηεο ΕΕ.

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"

