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Europe Direct Καιακάηαο.. Μπνξεί
πξαγκαηηθά θάηη λα κνπ πξνζθέξεη;
Ελεκεξώλεζηε γηα ηα δηθαηώκαηά
ζαο θαηά ηε λόκηκε δηακνλή ζαο ζε
θάπνηα άιιε επξωπαϊθή ρώξα.

Σηελ πεξίπηωζε πνπ νη επξωπαίνη
πνιίηεο ζειήζνπλ λα αιιάμνπλ ρώξν
Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

δηακνλήο ηόηε είλαη απαξαίηεην λα
γλωξίδνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζηε
λέα
ρώξα,
πνηεο δηνηθεηηθέο
δηαηππώζεηο απαηηνύληαη, αλ κπνξεί
ε νηθνγέλεηα
ηνπο
λα
ηνπο
ζπλνδεύζεη. To θέληξν Επξωπαϊθήο
πιεξνθόξεζεο
Καιακάηαο
ελεκεξώλεη γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ
εξγαδνκέλωλ
θαη
απηώλ
πνπ
αλαδεηνύλ εξγαζία ζε κηα λέα
επξωπαϊθή ρώξα δηακνλήο, αιιά θαη
ηωλ
ζπληαμηνύρωλ
θαη
ηωλ
ζπνπδαζηώλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε
κηα λέα επξωπαϊθή ρώξα.
Τα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε λόκηκε
δηακνλή ζε άιιε ρώξα ηεο ΕΕ είλαη:
-Δήιωζε παξνπζίαο γηα ζύληνκεο
πεξηόδνπο δηακνλήο (ιηγόηεξν από 3
κήλεο)
-Μόληκε δηακνλή γηα ππεθόνπο
ρωξώλ ηεο ΕΕ – κεηά από 5 ρξόληα
δηακνλήο ζην εμωηεξηθό
-Μόληκε δηακνλή γηα ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ζαο πνπ είλαη ππήθννη
ρωξώλ εθηόο ΕΕ
Σηελ άιιε ρώξα ηεο ΕΕ, έρεηε ην
δηθαίωκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη
ζηηο
δεκνηηθέο
εθινγέο θαη
ζηηο
εθινγέο ηνπ Επξωπαϊθνύ
Κνηλνβνπιίνπ ζηε ρώξα απηή. Οη
όξνη ζπκκεηνρήο είλαη νη ίδηνη κε
απηνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο
ππεθόνπο ηεο ρώξαο.

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"

