ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ
ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΆΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΈΧΕΤΕ ΔΙΆΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

	ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΣΑΣ ΩΣ ΑΤΌΜΟΥ
ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΆ ΕΡΓΑΣΊΑ;

>>Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να μεταβείτε
σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσετε εργασία.

>>Ως άτομο που αναζητά εργασία, δεν υποχρεούστε να

ζητήσετε άδεια διαμονής κατά τους πρώτους 6 μήνες,
αλλά μπορεί να χρειαστεί να δηλώσετε την παρουσία
σας κατά την άφιξή σας.

>>Αν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από τη χώρα σας,

πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία απασχόλησης στη
χώρα υποδοχής. Τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας
εξακολουθείτε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης της χώρας σας, π.χ. για τα έξοδα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

>>Αν δεν βρείτε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες,

οι εθνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο
έχετε δικαίωμα να παρατείνετε τη διαμονή σας, εφόσον
προσκομίσετε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι:
>> ψάχνετε συστηματικά για δουλειά και
>> έχετε βάσιμες ελπίδες να βρείτε.

>>Αν εργαζόσασταν σε άλλη χώρα της ΕΕ και χάσατε τη
δουλειά σας, ή αν είστε αυτοαπασχολούμενος και
η επιχείρησή σας δεν πηγαίνει καλά, μπορείτε
να διατηρήσετε το δικαίωμά σας να ζείτε εκεί.

>>Το πόσο μπορείτε να μείνετε εξαρτάται από το διάστημα

κατά το οποίο εργαστήκατε στη νέα σας χώρα και το είδος
σύμβασης που είχατε προτού χάσετε τη δουλειά σας.

>>Αν είστε προσωρινά ανίκανος/-η προς εργασία λόγω

ασθένειας ή ατυχήματος, μπορείτε να παραμείνετε για
όσο διάστημα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα που σας
εμποδίζει να εργαστείτε.

>>Περισσότερα:

https://europa.eu/youreurope/jobseekerresident_el

	ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΆΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΌΣΙΟ ΤΟΜΈΑ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ;

>>Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε
στον δημόσιο τομέα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, όπως π.χ.
σε κρατικές επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς και δημόσιες
υπηρεσίες.

>>Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, ενδέχεται να απαιτείται
αναγνώριση των προσόντων σας στη χώρα όπου θέλετε
να εργαστείτε.

>>Η επαγγελματική σας εμπειρία δεν μπορεί να θεωρηθεί

υποδεέστερη μόνο και μόνο επειδή την αποκτήσατε
σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κάθε συγκρίσιμη επαγγελματική
εμπειρία πρέπει να αξιολογείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
εφόσον πρόκειται για καθορισμό αμοιβής, βαθμού στην
ιεραρχία και άλλων όρων εργασίας.

>>Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/public_el

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΕ

ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΑΝΕΡΓΊΑΣ
ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ;

>>Αν θέλετε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας σε παροχές

ανεργίας, φροντίστε να επιστρέψετε στη χώρα που σας
τις καταβάλλει πριν από την ημερομηνία λήξης του
δικαιώματός σας.

>>Αν λαμβάνετε παροχές ανεργίας, μπορείτε να παραμείνετε
στη χώρα που σας καταβάλλει αυτές τις παροχές.

>>Αν αποφασίσετε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ

για να αναζητήσετε εργασία, μπορείτε να συνεχίσετε να
λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας επί τουλάχιστον 3 μήνες
από τη χώρα της ΕΕ στην οποία εργαζόσασταν τελευταία,
και έως 6 μήνες, ανάλογα με τον φορέα που καταβάλλει
τις παροχές σας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν:
>> είστε πλήρως άνεργος/-η (όχι μερικώς ή κατά
διαστήματα) και
>> δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας στη
χώρα όπου χάσατε τη δουλειά σας.

>>Για να μπορείτε να μεταφέρετε τις παροχές ανεργίας,

πρέπει να έχετε εγγραφεί ως άνεργος/-η που αναζητά
εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας αυτής για
τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε
αίτηση στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης για την έκδοση
εντύπου U2 (πρώην έντυπο E303), το οποίο σας δίνει την
άδεια να μεταφέρετε τις παροχές σας προτού μεταβείτε
στη νέα σας χώρα.

>>Κατά την άφιξή σας στη χώρα όπου θα αναζητήσετε

εργασία, θα πρέπει:
>> να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στις
εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης εντός 7 ημερών
>> να υποβάλετε το έντυπο U2 (πρώην έντυπο E 303)
>> να συμφωνήσετε να υποβληθείτε σε τυχόν ελέγχους
που διενεργούνται στα άτομα που ζητούν παροχές
ανεργίας στη νέα σας χώρα, σαν να επρόκειτο
να εισπράξετε τις παροχές ανεργίας εκεί.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΊ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ

Εγγραφείτε ως άτομο που
αναζητά εργασία

Η Άσλινγκ μετακόμισε από την Ιρλανδία στη Γαλλία για να
βρει δουλειά, όπου εγγράφηκε ως άτομο που αναζητά εργασία
στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης. Πραγματοποίησε την
εγγραφή της εντός 7 ημερών προσκομίζοντας το έντυπο U2
και συμφωνώντας να υποβληθεί σε τυχόν ελέγχους που
διενεργούνται στα άτομα που ζητούν παροχές ανεργίας στη
νέα της χώρα. Εάν αποφασίσει να παραμείνει στο εξωτερικό για
διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και εξακολουθεί να είναι
άνεργη, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση παράτασης στην εθνική
υπηρεσία απασχόλησης. Η παράταση αυτή είναι δυνατή για
μέγιστο διάστημα 6 μηνών, αλλά ίσως ζητηθεί από την Άσλινγκ
να αποδείξει ότι έψαξε για δουλειά κατά τη διάρκεια των
πρώτων 3 μηνών και ότι έχει καλύτερες προοπτικές να βρει
δουλειά κατά τη διάρκεια μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.

>>Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/benefits_el

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ:
https://europa.eu/youreurope/el
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