Η Επίτροποσ τησ Ομοσπονδιακήσ Κυβέρνησησ
για θέματα μετανάστευσησ, Φορέασ Ισότητασ
Εργαζομένων τησ ΕΕ

Εργασία
Διαβίωση
Συμβουλές

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει
δικαίωμα να εργάζεται σε άλλο
κράτος μέλος με τους ίδιους
όρους όπως οι υπήκοοι του
κράτους αυτού.

Γνωρίζετε τα δικαιώματά
σας;

Φορέασ Ισότητασ

Εργαζομένων τησ ΕΕ
ευρωπαϊκή ένωση

Χαιρετισμός
Αγαπητοί αναγνώστες,
περισσότεροι από 600.000 πολίτες από
την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν
κάθε χρόνο την ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων, για να έρθουν στη
Γερμανία. Η ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων συνιστά υπέρτατο αγαθό,
καθώς επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να
ζουν και να εργάζονται σε 28 κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής
τους.
Ως Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα
μετανάστευσης, προσφύγων και ένταξης επιδιώκω να ληφθούν
υπόψη τα ζητήματα και η κοινωνική συμβολή των μεταναστών
από την ΕΕ στη Γερμανία.
Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να εργάζεται σε άλλη χώρα
της ΕΕ με τους ίδιους όρους όπως οι υπήκοοι της χώρας αυτής.
Αυτό σημαίνει δίκαιους όρους εργασίας - από την πρόσληψη έως
την μισθοδοσία, την επαγγελματική επιμόρφωση και την απόλυση. Πρόκειται όμως εξίσου και για την πρόσβαση σε κατοικία και
υγειονομική περίθαλψη χωρίς διακρίσεις.
Μαζί με χιλιάδες συνεργάτες στα τοπικά κέντρα συμβουλευτικής
υποστήριξης, ο Φορέας Ισότητας υποστηρίζει τους πολίτες της
ΕΕ, ώστε να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους καλύτερα. Θα
συνεχίσουμε να υπηρετούμε το σημαντικό αυτό καθήκον μας και
στο μέλλον.
Με εκτίμηση,

Annette Widmann-Mauz

Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα μετανάστευσης, προσφύγων και ένταξης, Υφυπουργός Κυβέρνησης της
Καγκελαρίου

Ποιοι είμαστε
Γιατί συστήθηκε ο «Φορέας Ισότητας
Εργαζομένων της ΕΕ»?
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι πολίτες απολαμβάνουν
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και να ζουν σε άλλη χώρα. Τα τελευταία χρόνια
η μετανάστευση από τα κράτη μέλη της ΕΕ προς τη Γερμανία
αυξάνεται συνεχώς. Για αυτό η πληροφόρηση και η συμβουλευτική
υποστήριξη αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Το 2017 ήρθαν στη χώρα
περίπου

Πλέον ζουν περίπου

4,7 εκατομμύρια
635.000

πολίτες της
ΕΕ σε εμάς

πολίτες της ΕΕ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εσωτερική μετανάστευσης εντός
της ΕΕ πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα. Συχνά, όμως, οι
εργαζόμενοι από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές άμεσης και έμμεσης
διακριτικής μεταχείρισης. Έτσι για παράδειγμα δεν τους καταβάλλεται ο νόμιμος μισθός, δεν αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις απασχόλησής τους ή αντιμετωπίζουν αναξιοπρεπείς συνθήκες κατοικίας.
Για αυτό η ΕΕ εξέδωσε το 2014 την Οδηγία για τη διευκόλυνση
της ελεύθερης κυκλοφορία των εργαζομένων (2014/54/ΕΕ). Η
Οδηγία αυτή υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να συστήσουν φορείς
για την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης. Από τις 21 Μαΐου 2016
ο «Φορέας Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ» ξεκίνησε τη λειτουργία τής Ομάδας Εργασίας της Επιτρόπου για θέματα μετανάστευσης, προσφύγων και ένταξης.

Τι κάνουμε
Ποια είναι τα καθήκοντά μας;
→→ Παρέχουμε επίκαιρη και εύκολα κατανοητή πληροφόρηση σε
εργαζομένους της ΕΕ (είτε με απασχόληση ορισμένης διάρκειας είτε με απασχόληση αόριστης διάρκειας είτε σε εποχιακούς
είτε σε μεθοριακούς εργαζόμενους) καθώς και στα μέλη της
οικογένειάς τους για τα δικαιώματά τους σε διάφορες γλώσσες
της ΕΕ.
→→ Παρέχουμε οδηγίες σε εργαζόμενους της ΕΕ για όλα τα
θέματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και
τους βοηθάμε να βρουν ανεξάρτητες νομικές συμβουλές.
→→ Προάγουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών
στα πλαίσια των υφιστάμενων συμβουλευτικών δομών στη
Γερμανία και λειτουργούμε ως κέντρο εξυπηρέτησης για όλες
τους συντελεστές τής κινητικότητας των εργαζομένων της ΕΕ.
→→ Προάγουμε τη δικτύωση με συνδικαλιστικές οργανώσεις και
ενώσεις εργοδοτών, με κρατικές και μη κρατικές οργανισμούς.
→→ Αναθέτουμε και δημοσιεύουμε ανεξάρτητες μελέτες και
εκθέσεις για την ανάπτυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζομένων στη Γερμανία.
→→ Λειτουργούμε ως σημείο επαφής για παρόμοια κέντρα
συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Υπηρεσίες που παρέχονται online
Πληροφόρηση

Πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες για όλα τα σημαντικά
θέματα των εργαζομένων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εύχρηστη λίστα ερωτήσεων και απαντήσεων

Αναζήτηση κέντρων συμβουλευτικής
υποστήριξης

Βοήθεια για την αναζήτηση κατάλληλου κέντρου
συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οδηγός Δημόσιων Υπηρεσιών για Πολίτες της ΕΕ
Επισκόπηση των σημαντικότερων δημόσιων υπηρεσιών στη
Γερμανία και των αρμοδιοτήτων τους

Νομικά θέματα

Νομικές ρυθμίσεις και νομολογία.

Newsletter

Επίκαιρες πληροφορίες για θέματα που αφορούν την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες μας
Τι προσφέρει ο «Φορέας Ισότητας
Εργαζομένων της ΕΕ»;
Είστε πολίτης της ΕΕ και εργάζεστε στη Γερμανία; Θέλετε
να ενημερωθείτε ή έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους
όρους διαβίωσης και εργασίας στη Γερμανία;
Στην ιστοσελίδα μας σας προσφέρουμε πληροφορίες σε διάφορες
γλώσσες για τα εξής θέματα και σας βοηθούμε να βρείτε αξιόπιστες
δωρεάν συμβουλές:
→→ Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
→→ Εκπροσώπηση εργαζομένων
→→ Αναζήτηση εργασίας και όροι εργασίας στη Γερμανία
→→ Δικαίωμα διαμονής
→→ Αναζήτηση δημόσιων υπηρεσιών
→→ Επαγγελματική κατάρτιση
→→ Διεκδίκηση δικαιωμάτων
→→ Κοινωνικές παροχές και φόροι
→→ Κατοικία

Αναλυτικές πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες
θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

www.eu-gleichbehandlungsstelle.de
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
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