#Rights4AllSeasons

SEASONAL WORK

Πως μπορεί να
σας βοηθήσει το
EURES








Πληροφόρηση και καθοδήγηση
σχετικά με την επαγγελματική
κινητικότητα σε όλη την ΕΕ
Δίκαιες προσφορές εργασίας
Σύζευξη θέσεων εργασίας και
βιογραφικών στην πύλη EURES
Πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με τις συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας στη
χώρα προορισμού
Πληροφορίες και πρόσβαση σε
βοήθεια μετά την πρόσληψη

Οι εποχικοί εργαζόμενοι που εργάζονται
διασυνοριακά δικαιούνται ένα ευρύ
σύνολο δικαιωμάτων, αλλά δεδομένης
της προσωρινής φύσης της εργασίας
τους, είναι πιο ευάλωτοι σε επισφαλείς
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.
Το EURES στοχεύει να βοηθήσει τους
εποχικούς εργαζόμενους και τους
εργοδότες που τους προσλαμβάνουν
σχετικά με υφιστάμενα δικαιώματα,
υποχρεώσεις και συμβουλευτικές
υπηρεσίες.

WITH EURES

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.ela.europa.eu

Το EURES συμμετέχει στην
εκστρατεία #Rights4AllSeasons
της ΕΑΕ (Ευρωπαϊκής Αρχής
Εργασίας) προωθώντας δίκαιες
συνθήκες εποχικής εργασίας.

SEASONAL WORK

WITH EURES
Οδηγός για
αναζητούντες
εργασία

#EURESeasonalWorks

Εισαγωγή
Είστε εποχικός εργαζόμενος,
εάν αναλάβετε προσωρινή
απασχόληση κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένων περιόδων του
έτους.
Κάθε χρόνο, έως 1
εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ
μετακινούνται σε άλλο Κράτος
Μέλος για εποχική εργασία.

Τα δικαιώματά
σας


Ίση μεταχείριση



Δηλωμένη εργασία



Κοινωνική Ασφάλιση



Ασφάλεια & Υγεία

Βρίσκοντας
εποχικές
ευκαιρίες
/ Επισκεφθείτε την πύλη
EURES
/ Επισκεφθείτε μηχανές
αναζήτησης εργασίας
/ Συμβουλευτείτε το
προσωπικό EURES

Προστατεύοντας τον εαυτό σας
Πώς να αναγνωρίσετε ψεύτικες διαφημίσεις και παραπληροφόρηση
Κακή ορθογραφία και γραμματική, αίτημα για χρήματα εκ των προτέρων, προσωπική
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί ονόματος τομέα εταιρείας, καμία διαδικτυακή
παρουσία, πολύ καλή για να είναι αληθινή, είναι σημάδια ψεύτικης αγγελίας εργασίας.

Πριν μετακινηθείτε
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα. Συμβουλευτείτε το
προσωπικό EURES στη χώρα σας και τη χώρα προορισμού για να ενημερωθείτε σχετικά με
το τι να περιμένετε και με ποιον να επικοινωνήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ελέγχοντας τη σύμβασή σας
Η προσφορά εργασίας πρέπει να σας παραδοθεί σε γραπτή μορφή περιγράφοντας με
σαφήνεια τα καθήκοντά σας, τον τόπο εργασίας σας, τον μισθό σας, το ωράριο εργασίας, τη
διάρκεια της σύμβασης.

Κοινωνική ασφάλιση, φόροι και διοικητικές πτυχές
Είστε υποκείμενοι στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του κράτους όπου εργάζεστε, ακόμη
και αν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στην κοινωνική προστασία
όπως και άλλοι ασφαλισμένοι σε αυτό το κράτος.

Σημεία επαφής
Πώς να έρθετε σε επαφή εάν χρειάζεστε υποστήριξη

SEASONAL WORK

WITH EURES

Εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το σχετικό εθνικό φορέα και τα συνδικάτα:
⁄

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-andcomplaints/help-defending-your-rights/individuals_el

⁄

https://www.ela.europa.eu/el/node/211

