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Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

σου

στην Ευρώπη

Europe Direct Καιακάηαο.. Μπνξεί
πξαγκαηηθά θάηη λα κνπ πξνζθέξεη;
Αλαδεηώληαο
εξγαζία
ζην
εμωηεξηθό

Τν Europe Direct Καιακάηαο κπνξεί
λα
ζαο
δώζεη
θάπνηεο
γεληρξεηάδνληαη άδεηα γηα λα

γεληθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ εξγαζία
θαη ηηο ζπληάμεηο ζηελ Επξωπαϊθή
Έλωζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα
κείδωλ ζέκα ηωλ πνιηηώλ ζηελ
παξνύζα πεξίνδν είλαη ε αλαδήηεζε
εξγαζίαο ζην εμωηεξηθό. Τν θέληξν
καο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη
πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ άδεηα
εξγαζίαο, ηελ θνηλωληθή αζθάιηζε,
ηελ αλαγλώξηζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ
ζαο πξνζόληωλ, ηε θνξνιόγεζε θ.α.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα
θαίξηα ζεκεία πνπ απνηεινύλ θαη ηα
πην δεκνθηιή εξωηήκαηα ηωλ
πνιηηώλ:
-Έλαο κηζζωηόο είλαη πηζαλό λα
ρξεηαζηεί
άδεηα
εξγαζίαο
ζε
νξηζκέλεο ρώξεο ηεο ΕΕ.
-Οη παξνρέο αλεξγίαο ή άιιεο
θνηλωληθέο παξνρέο πνπ ιακβάλεηε
ζηελ Ειιάδα δελ θαηαξγνύληαη θαηά
ηε κεηάβαζή ζαο ζην εμωηεξηθό.
-Η Επξωπαϊθή Κάξηα Αζθάιηζεο
Αζζελείαο εθδίδεηαη δωξεάλ από ην
αζθαιηζηηθό ζαο θνξέα θαη κπνξεί
λα ζαο πξνζηαηεύζεη εθηόο Ειιάδαο.
- Οη ζπκθωλίεο δηπιήο θνξνιόγεζεο
κεηαμύ θάπνηωλ ρωξώλ ηεο ΕΕ
κπνξνύλ λα ζαο απαιιάμνπλ από ηε
δηπιή θνξνιόγεζε θαη ζηνλ ηόπν
εξγαζία ζαο θαη ζηνλ ηόπν
θαηαγωγήο ζαο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_el.htm

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"

