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Europe Direct Καλαμάηαρ.. Μποπεί
ππαγμαηικά κάηι να μος πποζθέπει;
Μαθαίνεηε ηοςρ ιζσύονηερ κανόνερ
για ηην δπαζηηπιοποίηζη ηηρ
επισείπηζήρ ζαρ ζηην Εςπώπη - Ι

Ωρ πολίηηρ ηηρ ΕΕ έσεηε ηο
δικαίωμα να ζηήζεηε δική ζαρ
Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

επισείπηζη ζε οποιαδήποηε σώπα ηηρ
ΕΕ
ή
ςποκαηάζηημα
μιαρ
ςπάπσοςζαρ επισείπηζηρ πος έσει
έδπα ενηόρ ηηρ ΕΕ αλλά είναι
καηασωπιμένη ζε άλλη σώπα ηηρ ΕΕ.
Το
κένηπο
εςπωπαϊκήρ
πληποθόπηζηρ Καλαμάηαρ μποπεί
να ζαρ ενημεπώζει για ηη ζσεηική
νομοθεζία ζηην εςπωπαϊκή σώπα
πος ζαρ ενδιαθέπει ζσεηικά με ηα
θέμαηα: ζύζηαζη εηαιπείαρ, εξαγοπά,
μεηαβίβαζη,
ζςγσωνεύζειρ,
ςποκαηαζηήμαηα
εηαιπείαρ,
εκκαθάπιζη, πηώσεςζη κ.α.
Παπάλληλα,
μποπείηε
να
πληποθοπηθείηε για ηιρ εςπωπαϊκέρ
ηεσνικέρ
πποδιαγπαθέρ
ηων
πποϊόνηων ζαρ ζηην πεπίπηωζη πος
θέλεηε να εξάγεηε. Αν δεν ςπάπσοςν
και
ιζσύοςν
διαθοπεηικέρ
πποδιαγπαθέρ ζηην άλλη σώπα ηηρ
ΕΕ., ππέπει ηο πποϊόν ζαρ να πληποί
ηοςρ κανόνερ πος ιζσύοςν ζηη σώπα
ζαρ. Μια άλλη σώπα δεν μποπεί να
απαγοπεύει
ηην
πώληζη
ηων
πποϊόνηων ζαρ εθόζον μποπείηε να
αποδείξεηε όηι ηα ζςγκεκπιμένα
πποϊόνηα
πληπούν
όλερ
ηιρ
απαιηήζειρ πος ιζσύοςν ζηη σώπα
ζαρ και παπέσοςν παπόμοιο επίπεδο
αζθάλειαρ: αςηή είναι η απσή
ηηρ αμοιβαίαρ αναγνώπιζηρ. Ρωηήζηε
μαρ για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ.

Europe direct Καλαμάηαρ,
Γπαθείο ενημέπωζηρ ηος Εςπωπαίος
Πολίηη,
Μάθε ηα δικαιώμαηά ζος 2721110350
Ώπερ λειηοςπγίαρ ηος Κένηπος για ηο
κοινό: Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή:

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"

