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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είστε εποχικός εργαζόμενος; 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη γνώση των 
δικαιωμάτων σας!

Το να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας 
δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσω μάλλον 
όταν είστε διασυνοριακός και εποχικός 
εργαζόμενος. Ευτυχώς, η ΕΕ προστατεύει 
όλους τους εργαζομένους θεσπίζοντας 
τα ελάχιστα πρότυπα εργασίας και στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ. Στο φυλλάδιο αυτό θα 
βρείτε πληροφορίες για τα δικαιώματα που 
έχετε ως εποχικός εργαζόμενος, μεταξύ 
άλλων, για τους όρους απασχόλησης, τις 
συνθήκες εργασίας και πολλά άλλα. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε δηλωμένος εποχικός εργαζόμενος 
στην ΕΕ έχει το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης στην απασχόληση. 
Να ενημερώνεστε συνεχώς για να 
προστατεύετε τα συμφέροντά σας!

Ο εργοδότης σας πρέπει να σας 
προσφέρει έγκυρη σύμβαση εργασίας 
στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

 ο τόπος και το είδος της εργασίας·

 η διάρκεια της απασχόλησης·

 οι αποδοχές·

  ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά 
εβδομάδα ή μήνα·

  η διάρκεια της άδειας μετ’ αποδοχών, 
εφόσον προβλέπεται.

Να θυμάστε ότι έχετε δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους υποδοχής της ΕΕ όσον αφορά:

  τους όρους απασχόλησης, καθώς και 
τους κατώτατους μισθούς, την εργάσιμη 
ηλικία και τις συνθήκες εργασίας·

  το δικαίωμα προστασίας έναντι κάθε 
αδικαιολόγητης απόλυσης·

  το ωράριο εργασίας·

 τις άδειες και τις αργίες·

  τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στον 
χώρο εργασίας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι στη σύμβαση εργασίας 
σας συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη 
κοινωνικής ασφάλισης. Η κάλυψη αυτή 
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων:

  ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής της ΕΕ όσον 
αφορά τους διαφόρους τύπους παροχών 
κοινωνικής ασφαλίσεως (ασθενείας, 
αναπηρίας, γήρατος)·

  πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν 
την εποχική εργασία και παρέχονται από 
τις υπηρεσίες απασχόλησης και άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες.

ΔΙΑΜΟΝΗ  

Έχετε το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης, όταν ο εργοδότης 
σας είναι αυτός που φροντίζει άμεσα ή 
έμμεσα για τη διαμονή σας.

  Το ενοίκιο δεν θα πρέπει να είναι 
υπερβολικά υψηλό σε σχέση με τις 
καθαρές αποδοχές σας ή σε σύγκριση με 
παρόμοια οικήματα.

  Το ενοίκιο δεν πρέπει να αφαιρείται 
αυτόματα από τον μισθό.

  Το οίκημα θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

  Το οίκημα πρέπει να πληροί τις γενικές 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής 
που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων σας, έχετε τη δυνατότητα 
να υποβάλετε καταγγελία.

  Μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία 
κατά του εργοδότη σας, είτε απευθείας 
είτε μέσω τρίτου, χρησιμοποιώντας 
τους εθνικούς μηχανισμούς που 
προβλέπονται, ενδεικτικά, στις εξής 
περιπτώσεις:
—  διακριτική και δυσμενής μεταχείριση 

στον χώρο εργασίας λόγω ιθαγένειας, 
θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής·

—  μη καταβολή μισθού·
—  παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

  Έχετε τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης 
σε ένδικα μέσα με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους υποδοχής της ΕΕ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Είστε ελεύθεροι να συμμετέχετε σε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις ή σε 
οποιαδήποτε οργάνωση εκπροσώπησης 
εργαζομένων του κλάδου σας.

  Ασκήστε το δικαίωμα στην ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και γίνετε μέλος 
μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για να 
διασφαλίσετε τη συλλογική προστασία 
των δικαιωμάτων σας.

  Έχετε δικαίωμα στην απεργία και στην 
ανάληψη συλλογικής δράσης.
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Έχετε απορίες; Χρειάζεστε βοήθεια; 
Επικοινωνήστε με τους ακόλουθους φορείς για να 
λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά 
με τη δηλωμένη εποχική εργασία:

  Εθνικά σημεία επαφής ή δικτυακοί τόποι.

  Επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής της 
χώρας σας όπως, για παράδειγμα, πρεσβείες ή 
προξενεία.

  Εκστρατεία ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας σχετικά με τα δικαιώματά σας.

 https://twitter.com/EU_ELA	
	 https://www.facebook.com/europeanlabourauthority 
	https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας 
και την εκστρατεία #Rights4AllSeasons. Σαρώστε τον κωδικό QR για 
να επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο.

https://www.ela.europa.eu/en/information-seasonal-workers-and-employers

