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کار کردن در یونان
شما پس از اینکه کارت ثبت نام کامل خود را دریافت کردید می توانید به صورت قانونی در یونان کار کنید .کارت ثبت
نام شما کارتی است که پس از انگشت نگاری به شما داده می شود.
برای اینکه در یونان کار کنید ،نیازی به داشتن "مجوز کار" ندارید .کارت ثبت نام شما به جای مجوز کار قابل استفاده
است .با این حال ،اول باید از چند مرحله عبور نمایید که تمام افرادی که مایل هستند در یونان کار کنند ،حتی شهروندان
یونانی ،باید این مراحل را بگذرانند.
شماره  -AFMشماره  AFMشماره مالیاتی است.
شما باید به اداره مالیات محلی ( Eforiaیا  )DOYدر ( KEPمرکز خدمات مشتری) بروید تا شماره  AFMخود را دریافت
کنید .این دفاتر در چندین محله آتن و سایر نقاط کشور وجود دارند.
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex
http://livingingreece.gr/2007/05/25/doy-eforia-tax-offices-greece/
شما نیازی به داشتن وقت قبلی ندارید .این دفاتر از  7:30صبح تا  14:30ظهر باز هستند.
کارت ثبت نام خود را با خود همراه داشته باشید .ممکن است برای دریافت کار تا حدود یک ساعت در انتظار بمانید .در
حال حاضر یونان خدمات آنالین برای شماره  AFMارائه نمی کند.
شماره  AMKA -AMKAشماره امنیت اجتماعی است.
شما باید به یکی از دفاتر :IKA
http://livingingreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece/
یا یک دفتر  KEPمراجعه کنید:
http://www.e-gif.gov.gr/portal/page/portal/ermis/KepIndex.
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بیشتر دفاتر  IKAاز  7:30تا  15:00باز هستند .نیازی به داشتن وقت قبلی نیست .ممکن است حدود یک ساعت برای
دریافت شماره در انتظار باشید .شماره  AFMو کارت ثبت نام خود را همراه داشته باشید .در حال حاضر یونان برای این
مسئله خدمات آنالین ارائه نمی کند.
شماره  -IKAپس از اینکه یک کار به شما پیشنهاد شد اما پیش از اولین روز کاری ،باید شماره  IKAخود را بگیرید.
برای دریافت شماره  IKAباید به یکی از دفاتر  IKAمراجعه کنید:
http://livingingreece.gr/2007/07/24/ika-offices-greece/.
نیازی به داشتن وقت قبلی نیست .کارت ثبت نام و نامه پیشنهاد کاری را با خود ببرید .در حال حاضر یونان برای این
منظور خدمات آنالین ارائه نمی کند.
حساب بانکی

تا زمانی که شاغل نشده اید ممکن است نیازی به حساب بانکی در یونان نداشته باشید .پس از اشتغال ،باید یک حساب
بانکی داشته باشید تا دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنید .پس از اینکه یک پیشنهاد شغلی را پذیرفتید ،کارت ثبت
نام و اطالعات بانکی کارفرمای خود را به بانک مورد نظر خود ببرید .کارفرما می تواند شما را در این زمینه راهنمایی
کند.

برای شما در جستجوی شغلی خود آرزوی موفقیت داریم!

