
 
  

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΤΕΝΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ 

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να σας παράσχει 
πληροφορίες οι οποίες θα σας χρειαστούν όταν φτάσετε στην 
Ιρλανδία.  Αυτός ο οδηγός καθορίζει τα βήματα που θα πρέπει να 
κάνετε πριν το ταξίδι σας , αλλά και  κατά την άφιξή σας στην 
Ιρλανδία. Σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και διευθύνσεις από 
όπου μπορείτε να λάβετε περαιτέρω βοήθεια. 

ΤΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΑΣ 

Η μετακίνηση στο εξωτερικό μπορεί να είναι μια μεγάλη εμπειρία, που προσφέρει στους ανθρώπους 
την ευκαιρία να βιώσουν την κουλτούρα, τον κοινωνικό και οικονομικό τρόπο ζωής μιας άλλης χώρας. 
Η Ιρλανδία είναι ένας δημοφιλής προορισμός για Ευρωπαίους που αναζητούν εργασία και πολλοί 
έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμά τους να ζήσουν και να εργαστούν στην Ιρλανδία. Ωστόσο, για να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία σας, είναι πολύ σημαντικό πριν πάτε, να λάβετε πληροφορίες 
σχετικά με τις θέσεις εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα και την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση.  

Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του συστήματος EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης), το 
οποίο έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων. 

Το EURES παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Πάνω από 3.000.000 θέσεις εργασίας από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της 
Ιρλανδίας 

• Μια κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε 
κάθε μία από αυτές τις χώρες 

• Ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους της  EURES, εντός των Δημόσιων Υπηρεσιών Εργασίας 
της χώρας σας που θα σας δώσουν συνολικές  συμβουλές κινητικότητας και καθοδήγηση. Στην 
Ιρλανδία, το σύστημα Eures βασίζεται στις Υπηρεσίες Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικής 
Προστασίας (Department of Social Protection). 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην EURES μέσω του διαδικτύου στο www.eures.europa.eu ή από το 
τοπικό σας υποκατάστημα του ΟΑΕΔ. 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ: 
• έγκυρο διαβατήριο της ΕΕ / του EOX ή έγκυρο ελβετικό διαβατήριο ή έγκυρο δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας 
• ένα αντίγραφο της σύμβασης ή των όρων και συνθηκών απασχόλησης και την κατανόησή / 

αποδοχή τους  

• κατάλυμα στην περιοχή στην οποία θα μετακομίσετε  
• μια ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, κάλυψη επειγόντων ιατρικών δαπανών ή ιδιωτική 

ασφάλιση υγείας (προαιρετικό)  
• επαρκή χρήματα τα οποία θα σας αρκέσουν μέχρι να πληρωθείτε ή να επιστρέψετε στην 

πατρίδα σας εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.  
• τα κατάλληλα έντυπα E (U1, U2, U3) 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σε σχέση με τα παραπάνω επικοινωνήστε με έναν Σύμβουλο EURES 
στη χώρα σας ή με έναν Ιρλανδό Σύμβουλο EURES (στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να βρεθούν στο 
www.eures.europa.eu)  

http://www.eures.europa.eu/


 
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚOΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜOΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ (PPSN) 

Οποιοσδήποτε ξεκινήσει να εργάζεται στην Ιρλανδία θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για έναν Ιρλανδικό 
Προσωπικό Αριθμό για τις Δημόσιες Υπηρεσίες (PPSN). Για να αποκτήσετε αυτόν τον αριθμό θα 
πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα από τα Γραφεία Κοινωνικής Πρόνοιας τα οποία μπορούν να 
καταχωρήσουν αριθμούς PPS.  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεως και των 
προαπαιτούμενων επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Κοινωνικής Προστασίας 
(Department of Social Protection): www.welfare.ie  

Οι υπήκοοι της ΕΕ, της Ελβετίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έχουν το δικαίωμα να 
ζουν και να εργάζονται στην Ιρλανδία χωρίς άδεια εργασίας, και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
Ιρλανδούς υπηκόους όσον αφορά το μισθό και τις συνθήκες εργασίας. 

Εάν είστε μέλος της ΕΕ και/ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δεν απαιτείται άδεια 
διαμονής. Όλοι οι αλλοδαποί οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, θα πρέπει να καταχωρηθούν στο Εθνικό Γραφείο 
Μετανάστευσης της Garda (Εθνική Αστυνομία της Ιρλανδίας): 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration  

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

Πριν να αναχωρήσετε για την Ιρλανδία θα πρέπει πρώτα να αναζητήσετε ιρλανδικές ευκαιρίες 
απασχόλησης και να  ζητήσετε, πριν από την αναχώρησή σας, συμβουλές και πληροφορίες από τους 
Συμβούλους EURES στη χώρα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στα κατά τόπους Γραφεία 
του Δημόσιου Οργανισμού Απασχόλησης (επίσης δείτε στο δικτυακό τόπο www.eures.europa.eu  για 
στοιχεία επικοινωνίας των Συμβούλων EURES).     

Κατά την άφιξή σας, ένα από τα πρώτα σημεία επαφής για βοήθεια στην εξασφάλιση της απασχόλησης 
και άλλων πληροφοριών για την Ιρλανδία θα πρέπει να είναι ένα τοπικό γραφείο Intreo˙ αυτά 
βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία.  

Οι υπήκοοι του ΕΟΧ έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιρλανδικού οργανισμού 
απασχόλησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας στην 
Ιρλανδία μέσω οποιουδήποτε Γραφείου Intreo και/ή τον ιστότοπο του Εργασία στην Ιρλανδία: 
www.jobsireland.ie  

Η Intreo είναι ένα ενιαίο σημείο επαφής για όλες τις εργασιακές και εισοδηματικές ενισχύσεις. Η Intreo 
παρέχει μία εξατομικευμένη υπηρεσία, βασιζόμενη στις προσωπικές σας ανάγκες, 
συμπεριλαμβάνοντας: συμβουλές για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης, 
βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας καθώς και πληροφορίες για, και πρόσβαση στις διάφορες 
εισοδηματικές μας ενισχύσεις. Επίσης, σε όλα τα γραφεία σε όλη την επικράτεια υπάρχουν διαθέσιμες 
διευκολύνσεις για διερμηνεία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το: www.intreo.ie 

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας 

Τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας δεν μπορούν να χρεώνουν όσους αναζητούν εργασία για τη 
βασική υπηρεσία  καταχώρησης στη βάση δεδομένων τους. Όλα τα γραφεία θα πρέπει να έχουν άδεια 
από το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης (Department of Enterprise, Trade and 
Employment). Μία λίστα με τα αδειοδοτημένα γραφεία ευρέσεως εργασίας είναι διαθέσιμη στον Τομέα 
Αδειοδοτήσεων του Οργανισμού Απασχόλησης του Υπουργείου. Για περαιτέρω πληροφορίες 
συνδεθείτε στο  https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-
obligations/employment-agencies/  

Τα ιδιωτικά γραφεία είναι επίσης καταχωρημένα στην ενότητα «Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας» στο 
Χρυσό Οδηγό του Τηλεφωνικού Καταλόγου: www.goldenpages.ie και στην Ένωση των Γραφείων, την 
Εθνική Ομοσπονδία Ευρέσεως Εργασίας: www.nrf.ie 
Εάν χρειάζεστε πληροφορίες για τα νόμιμα δικαιώματά σας στην εργασία, επικοινωνήστε με τις 
Εργασιακές Σχέσεις στο +353 059 917 8990 ή συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie  

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
http://www.eures.europa.eu/
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

ΣΤΕΓΑΣΗ 

Αγορά και ενοικίαση κατοικίας 

Η διαμονή μέσω ενοικίασης διατίθεται και με έπιπλα και χωρίς. Συνήθως απαιτούνται προκαταβολές 
ενοικίου μέχρι ενός μηνός.    

Οι αγγελίες για ενοικίαση ή αγορά κατοικίας δημοσιεύονται στον εθνικό και στον τοπικό τύπο, και 
επίσης στο διαδίκτυο. Οι κτηματομεσίτες στην Ιρλανδία μπορούν και να πωλούν και να ενοικιάζουν 
ακίνητα. 

• www.daft.ie  
• www.myhome.ie  
• www.property.ie  
• www.hostels-ireland.com  
• www.anoige.ie 

Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 

Οι εταιρίες που έχουν την ευθύνη για τη παροχή αερίου, ηλεκτρισμού και νερού αναγράφονται 
παρακάτω.  

• Αέριο: Ιρλανδικό Συμβούλιο Αερίου ('Bord Gáis Éireann'); www.bordgaisenergy.ie 
• Ηλεκτρισμός: Συμβούλιο Παροχής Ηλεκτρισμού (ESB); www.esb.ie 
• Νερό: Νερό στην Ιρλανδία˙ www.water.ie 

Αγγλική γλώσσα   

Το Συμβούλιο για τα Σχολεία της Αγγλικής Γλώσσας παρέχει έναν κατάλογο αναγνωρισμένων 
σχολείων, τα οποία διδάσκουν τα Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα στο www.acels.ie  

Αυτός είναι ένας κατάλογος των οργανισμών που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εκπαίδευσης 
(Department of Education), το οποίο ενημερώνεται σε καθημερινή βάση.  

Εναλλακτικά, η τοπική σας βιβλιοθήκη μπορεί να προσφέρει μαθήματα μέσω linguaphone (σύστημα 
αυτο-διδασκαλίας) ή ομάδες γλωσσικής ανταλλαγής. Μια λίστα με τις τοπικές βιβλιοθήκες και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους διατίθεται στην διεύθυνση www.library.ie  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοί τους λαμβάνουν κάποια 
βασικά εργασιακά δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα διέπονται από λεπτομερή εργατική νομοθεσία.  
 
Η Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων (WRC) ιδρύθηκε την 1η Οκτωβρίου 2015 για να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα μέσω υπηρεσιών παρακολούθησης, 
επιθεώρησης και δίωξης. Η WRC καλύπτει πολλές πτυχές των εργασιακών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Όρων Εργασίας, των Μισθών, των Διακοπών, των Απολύσεων λόγω 
κατάργησης της θέσης, των Απολύσεων, των Ειδοποιητηρίων για Απόλυση, των Αποσπασμένων 
εργαζομένων και όσων έρχονται να εργαστούν στην Ιρλανδία. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie  
 
 
Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ο κατώτατος μισθός είναι 10,50€ ανά ώρα. 

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά καιρούς. Λεπτομέρειες για τους υφιστάμενους κατώτατους μισθούς 
είναι πάντα διαθέσιμες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών των Εργασιακών Σχέσεων του 
Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης (Department of Enterprise, Trade and 
Employment). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie 

http://www.daft.ie/
http://www.myhome.ie/
http://www.property.ie/
http://www.hostels-ireland.com/
http://www.anoige.ie/
https://www.bordgaisenergy.ie/
http://www.esb.ie/
http://www.water.ie/
http://www.acels.ie/
http://www.library.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
  

Ορισμένοι τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, της εστίασης, της 
καθαριότητας με σύμβαση, της κατασκευής, των ηλεκτρικών συνδέσεων με σύμβαση, των ξενοδοχείων 
(εκτός της πόλης του Δουβλίνου, του Dun Laoghaire, της πόλης του Cork), της λιανικής πώλησης 
τροφίμων, και της ασφάλειας καλύπτονται από νομικά δεσμευτικές Συμφωνίες / Αποφάσεις οι οποίες 
καθορίζουν τον κατώτατο μισθό, ο οποίος μπορεί να είναι υψηλότερος από τον Εθνικό Κατώτατο 
Μισθό. Λεπτομέρειες και αντίγραφα αυτών των Συμφωνιών / Αποφάσεων είναι διαθέσιμα κατόπιν 
αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών των Εργασιακών Σχέσεων στο 
www.workplacerelations.ie 

Σύμβαση Εργασίας 

Οι Όροι της Πράξης Απασχόλησης (Πληροφορίες), του 1994, απαιτεί από τους εργοδότες να παρέχουν 
στους εργαζόμενους γραπτή δήλωση ορισμένων στοιχείων των όρων απασχόλησης των εργαζομένων. 
Η γραπτή δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία  

• των όρων απασχόλησης σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη  
• του τόπου εργασίας  
• του τίτλου της δουλειάς / της φύσης της εργασίας  

• της ημερομηνίας έναρξης της απασχόλησης  
• της αναμενόμενης διάρκειας της σύμβασης (εάν είναι προσωρινή σύμβαση) ή την ημερομηνία 

κατά την οποία η σύμβαση θα λήξει (εάν είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου)  
• του ποσού ή της μεθόδου υπολογισμού του μισθού  
• των διαστημάτων που θα μεσολαβούν από τη μία πληρωμή στην άλλη  
• των ωρών εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών)  
• των θεσμοθετημένων περιόδων ανάπαυσης και των δικαιωμάτων σε διαλλείματα ξεκούρασης  
• της άδειας μετ’ αποδοχών  
• της ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή τραυματισμού  
• των επιδομάτων και συνταξιοδοτικών συστημάτων  
• των δικαιωμάτων στην έγκαιρη ειδοποίηση πριν τον τερματισμό της εργασίας, των συλλογικών 

συμβάσεων  

Οι Πράξεις δεν εφαρμόζονται σε άτομα τα οποία είναι στη συνεχόμενη υπηρεσία του εργοδότη για 
λιγότερο από 1 μήνα. Η γραπτή δήλωση των στοιχείων πρέπει να παρέχεται από τον εργοδότη εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης.  

Εργατικά Σωματεία 
Η ιδιότητα του μέλους σε ένα Εργατικό Σωματείο είναι εθελοντική. Στο ιρλανδικό εργατικό δίκαιο έχετε 
ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους Ιρλανδούς εργαζόμενους. Ένα από τα μεγαλύτερα ιρλανδικά 
σωματεία, το SIPTU, έχει δημιουργήσει παράρτημα για τους εργαζόμενους του εξωτερικού. Για 
περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο SIPTU, στο +353 1 858 6300 ή συνδεθείτε στο www.siptu.ie 

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

Η Αρχή Υγείας και Ασφάλειας είναι το εθνικό σώμα στην Ιρλανδία που φέρει την ευθύνη για την 
εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα: www.hsa.ie  

ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ (PAYE – Παρακράτηση Φόρου στην Πηγή) 

Τι πρέπει να κάνετε; 

Ο νέος σας εργοδότης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να εκπέσει ο φόρος από το μισθό σας, σύμφωνα 
με το σύστημα PAYE. Για να βεβαιωθείτε ότι ο φόρος σας διαχειρίζεται σωστά από την αρχή και ότι ο 
εργοδότης φροντίζει ώστε να εκπίπτει το σωστό ποσό φόρου από το μισθό σας, θα πρέπει να κάνετε 
δύο πράγματα: 

• Δώστε στον εργοδότη σας τον PPS αριθμό σας (Προσωπικός Αριθμός για τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες). Αυτός/αυτή θα ενημερώσει τότε την εφορία ότι ξεκινήσατε να εργάζεστε.  

http://www.workplacerelations.ie/
../Downloads/www.siptu.ie
http://www.hsa.ie/


 
  

• Κατά την παραλαβή του PPS αριθμού σας από το Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας μπορείτε 
να αιτηθείτε για ένα πιστοποιητικό φορολογικών ελαφρύνσεων συμπληρώνοντας το Έντυπο 
12A (Αίτηση για Πιστοποιητικό Φορολογικών Ελαφρύνσεων και Ορίου Φορολογητέου 
Εισοδήματος) και αποστέλλοντάς το στην εφορία. Ζητήστε από τον εργοδότη σας το έντυπο 
12A. Ο εργοδότης σας θα σας πει σε ποια εφορία θα πρέπει να αποσταλεί το συμπληρωμένο 
έντυπο 12A. Εάν ο εργοδότης σας δεν έχει το έντυπο 12A, μπορείτε να πάρετε ένα από 
οποιαδήποτε εφορία ή τηλεφωνώντας στο 1890 306 706. Ιδανικά, θα πρέπει να κάνετε όλες 
αυτές τις διαδικασίες μόλις αποδεχθείτε την προσφορά εργασίας – ακόμη και εάν είναι μόνο 
μερικής απασχόλησης ή απασχόληση για τις διακοπές. Έτσι θα δώσετε χρόνο στον εργοδότη 
σας και στην εφορία ώστε να διευθετηθεί η κατάσταση πριν από την πρώτη ημέρα πληρωμής 
σας.  

Τι συμβαίνει μετά; 

Η εφορία θα στείλει σε εσάς και στον εργοδότη σας ένα Πιστοποιητικό Φορολογικών Ελαφρύνσεων και 
Ορίου Φορολογητέου Εισοδήματος, το οποίο καθορίζει λεπτομερώς το ποσό φορολογικών πιστώσεων1 
που σας οφείλεται.  

Πότε ξεκινάτε να πληρώνετε φόρο εισοδήματος; 

Κανονικά θα ξεκινήσετε να πληρώνετε φόρο από την πρώτη ημέρα πληρωμής σας. Το ποσό φόρου 
που θα πληρώνετε εξαρτάται από το επίπεδο του μισθού σας και από το ποσό των φορολογικών σας 
ελαφρύνσεων.  
 
Περίληψη των Φορολογικών Συντελεστών (άγαμος)  
 
• 20% στα πρώτα 36,800.00€ που κερδίζεται 
• 40% σε όλα τα έσοδα άνω των 36,800.00€ 
 
Παρακαλώ σημειώστε:  
Τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται παραπάνω ήταν σωστά κατά το χρόνο της δημοσίευσης. 
Ωστόσο, αυτά υπόκεινται σε αλλαγές. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες απευθυνθείτε στην 
Εφορία στο 01 865 5000 ή συνδεθείτε στο www.revenue.ie  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Εάν σκέφτεστε να έρθετε να ζήσετε, να εργαστείτε, να σπουδάσετε ή να συνταξιοδοτηθείτε στην 
Ιρλανδία, είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι σχετικά με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην 
Ιρλανδία.  
 
Στην Ιρλανδία, οι περισσότεροι εργοδότες και εργαζόμενοι (άνω των 16 ετών και κάτω των 66) 
πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση (PRSI), καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Αυτές θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε δικαίωμα σε ανταποδοτικές παροχές κοινωνικής πρόνοιας 
όπως το Επίδομα για Αναζήτηση Εργασίας, Επίδομα Ασθενείας και Κρατική Σύνταξη (Ανταποδοτικού 
χαρακτήρα).Οι εισφορές που πληρώνεται εξαρτώνται από τα εισοδήματα και την απασχόλησή σας και 
γι’ αυτό αποκαλούνται εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης Βάσει των Αποδοχών (PRSI). Οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες, γνωστές ως τάξεις ή συντελεστές 
εισφορών. Οι τάξεις και οι συντελεστές των εισφορών που πληρώνετε καθορίζονται από τη φύση της 
δουλειάς σας. Για περαιτέρω πληροφορίες για τις εισφορές PRSI επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Κοινωνικής Προστασίας (Department of Social Protection): www.welfare.ie     

Μετακομίζοντας στην Ιρλανδία και τα δικαιώματά σας στην κοινωνική ασφάλισή  

Εάν έχετε έρθει από μία χώρα η οποία καλύπτεται από Κανονισμούς της ΕΕ ή Διμερείς Συμβάσεις 
Κοινωνικής Ασφάλισης (χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ), τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα από την άλλη 

 
1 Αυτά είναι προσωπικά φορολογικά επιδόματα τα οποία αποδίδονται στα άτομα μέσω ενός συστήματος Φορολογικών 

Ελαφρύνσεων 

http://www.revenue.ie/
http://www.welfare.ie/


 
  

χώρα προστατεύονται όταν μετακομίσετε στην Ιρλανδία. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε 
τα ασφαλιστικά σας αρχεία από την Ιρλανδία και από την άλλη χώρα ώστε να αποκτήσετε δικαίωμα για 
σύνταξη ή παροχές κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας 

Εάν προέρχεστε από μία χώρα η οποία καλύπτεται από τους Κανονισμούς της ΕΕ (μία χώρα της ΕΕ / 
του ΕΟΧ), θα πρέπει να φέρετε μαζί σας το έντυπο U1 (πρώην E301) και E104. Αυτά τα έντυπα είναι 
διαθέσιμα στον σχετικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα απ’ όπου προέρχεστε και παρέχει 
στοιχεία του αρχείου της κοινωνικής σας ασφάλισης. Εάν δεν έχετε αρκετές εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης από άλλη χώρα και / ή την Ιρλανδία, ίσως να προκριθείτε για επίδομα βασιζόμενο στην 
αρωγή, το οποίο θα είναι σχετικό με την περίπτωσή σας. Τα επιδόματα τα οποία βασίζονται στην 
αρωγή δεν σχετίζονται με το αρχείο κοινωνικής σας ασφάλισης. Εάν το εισόδημά σας είναι κάτω από 
ένα ορισμένο ποσό, ίσως να πληρείται τις προϋποθέσεις για ένα επίδομα κατάλληλο για τις ανάγκες 
σας. Υπάρχουν επίσης προϋποθέσεις διαμονής για τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας στην Ιρλανδία.  

Μεταφορά του Επιδόματος Ανεργίας 

Εάν είστε άνεργος, το επίδομα ανεργίας στη χώρα την οποία αφήνεται μπορεί να μεταφερθεί αφού το 
έχετε λάβει για 4 εβδομάδες. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ μπορείτε να ζητήσετε να 
μεταφερθεί στην Ιρλανδία και θα πρέπει να φέρετε ένα αντίγραφο του εντύπου U2 (το οποίο 
αντικαθιστά το έντυπο E303) με στοιχεία των πληρωμών σας. Όταν φτάσετε στην Ιρλανδία, θα πρέπει 
να κάνετε αίτηση για επίδομα ανεργίας στα κατά τόπους γραφεία κοινωνικής πρόνοιας μέσα σε μία 
εβδομάδα. Έπειτα μπορείτε να λάβετε το επίδομά σας για 13 εβδομάδες (έως 26 εβδομάδες σε κάποιες 
περιπτώσεις). Θα λάβετε το ίδιο επίδομα που θα λαμβάνατε εάν μένατε στη χώρα την οποία αφήσατε. 

ΆVOIYΜA TPA ΠEZIKOÚ ΛOYAPIAΣMOÚ 

Θα διαπιστώσετε ότι κάποιο είδος τραπεζικού λογαριασμού θα σας είναι απαραίτητο αν ζείτε και 
εργάζεστε στην Ιρλανδία. Η κατοχή ενός τραπεζικού λογαριασμού, σας επιτρέπει να αποταμιεύετε 
χρήματα, να πραγματοποιείτε οικονομικές συναλλαγές, να λαμβάνετε τον μισθό σας, κ.α.  

Πολλές τράπεζες ζητούν ένα αποδεικτικό ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (όπως είναι το διαβατήριο 
ή η άδεια οδήγησης) και αποδεικτικό διευθύνσεως (π.χ. ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ με παραλήπτη τον 
αιτούντα). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο έγγραφο ως απόδειξη και για την ταυτότητά σας και 
για την διεύθυνσή σας.  

Για να δείτε μια λίστα με έγκυρα έγγραφα, σας παρακαλούμε να μεταβείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
www.citizensinformation.ie    

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Εάν είστε υπήκοος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας και ταξιδεύετε ή μένετε στην Ιρλανδία, έχετε 
δικαίωμα να λάβετε δωρεάν θεραπεία σε δημόσιες κλίνες στην Αρχή Υπηρεσιών Υγείας (HSE) και στα 
εθελοντικά νοσοκομεία σε περίπτωση που αρρωστήσετε ή πάθετε ατύχημα.  

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (EHIC) σας διευκολύνει στο να λάβετε ιατρική φροντίδα 
γρήγορα και εύκολα. Αποτελεί απόδειξη ότι είστε μέρος ενός συστήματος ασφάλισης υγείας το οποίο 
διοικείται από κάποιο άλλο κράτος στην ΕΕ, τον ΕΟΧ ή την Ελβετία.  
 
Οι υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία είναι επίσης δωρεάν αλλά κάποια άτομα 
ίσως να χρειαστεί να πληρώσουν μία αρχική χρέωση εάν δεν έχουν παραπεμφθεί από γιατρό (GP-
Παθολόγο). Εάν είστε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ιδιωτικό κρεβάτι σε δημόσιο νοσοκομείο, θα πρέπει 
να πληρώσετε τόσο για τη συντήρηση όσο και για τη θεραπεία. Εάν έχετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
αυτή ίσως να καλύψει όλα ή κάποια από τα κόστη. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
νοσοκομειακές υπηρεσίες στην Ιρλανδία κοιτάξτε στο www.citizensinformation.ie 

https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.ehic.ie/
http://www.citizensinformation.ie/


 
  

Ατυχήματα και Επείγοντα / Τραυματισμοί 

Τα περισσότερα γενικά νοσοκομεία και κάποια εξειδικευμένα νοσοκομεία έχουν τμήματα ατυχημάτων 
και επειγόντων στα οποία οι ασθενείς μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς να χρειάζεται να 
παραπεμφθούν από παθολόγο. Εάν πάτε χωρίς παραπεμπτικό παθολόγου, ίσως να σας χρεώσουν. 
Ωστόσο, εάν θα πρέπει να επιστρέψετε για περαιτέρω επισκέψεις σε σχέση με την ίδια ασθένεια ή 
ατύχημα, δε θα χρειαστεί να πληρώσετε ξανά τη χρέωση.  

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη- Ιατρικές Κάρτες 

Μία ιατρική κάρτα η οποία εκδίδεται από την Αρχή Υπηρεσιών Υγείας (HSE) στην Ιρλανδία, επιτρέπει 
στον κάτοχό της να λαμβάνει δωρεάν ορισμένες υπηρεσίες υγείας. Εάν το εισόδημά σας είναι κάτω από 
ένα ορισμένο επίπεδο ίσως να δικαιούστε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (μία Ιατρική Κάρτα). 
Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε στα κατά τόπους γραφεία της Αρχής Υπηρεσιών Υγείας . Εάν σας 
εκδώσουν μία ιατρική κάρτα, η κάρτα κανονικά θα καλύπτει εσάς και τον εξαρτώμενο σύζυγο και τα 
εξαρτώμενα παιδιά σας. Στοιχεία των κατά τόπους γραφείων της Αρχής Υπηρεσιών Υγείας μπορείτε να 
βρείτε στον τοπικό Τηλεφωνικό Κατάλογο ή στο www.hse.ie  

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας 

Υπάρχουν ορισμένοι πάροχοι ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ιρλανδία.  
Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας: 

• www.vhi.ie    
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ιρλανδική κυβέρνηση παρέχει δωρεάν εκπαίδευση τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο 
επίπεδο.  
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από διάφορους τομείς. Ο πανεπιστημιακός τομέας, ο 
τεχνολογικός τομέας και οι παιδαγωγικές σχολές ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από το κράτος (ισχύουν 
κάποια τέλη εγγραφής). Επιπλέον υπάρχουν και κάποια ανεξάρτητα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η 
εισαγωγή στα εγκεκριμένα τριτοβάθμια μαθήματα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και οι θέσεις 
διατίθενται βάσει των βαθμών του Απολυτηρίου – των τελικών δευτεροβάθμιων σχολικών εξετάσεων.  

Η εκπαίδευση πλήρους ωραρίου είναι υποχρεωτική για τις ηλικίες 6 με 16 χρονών. Το Υπουργείο 
Παιδείας (Department of Education) είναι υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ιρλανδία.  

Συγκρισιμότητα / Διαφάνεια Τυπικών Προσόντων  
Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες στο 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

 

 

 

 

../Downloads/www.hse.ie 
http://www.vhi.ie/
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ  

Χαρακτηριστικά φυσιολογίας 

Το νησί της Ιρλανδίας βρίσκεται στο απώτερο άκρο της βορειοδυτικής Ευρώπης.  
Έκταση: 70.282 km2 (Βόρειος Ιρλανδία: 14.139 km2). 

Κλίμα  

Επηρεάζεται από το Ρεύμα του Κόλπου του Μεξικού και οι άνεμοι προέρχονται κυρίως από τα 
νοτιοδυτικά. Συνεπώς, το κλίμα είναι ήπιο και οι θερμοκρασίες γενικά ίδιες σε όλη την χώρα. Οι πιο 
κρύοι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με μέση καθημερινή θερμοκρασία ατμόσφαιρας 
ανάμεσα στους 4°C με 7°C, και ο Αύγουστος είναι ο πιο θερμός (14°C με 16°C). Ακραίες συνθήκες 
ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, κάτω από -10°C ή πάνω από 30°C είναι εξαιρετικά σπάνιες.    

Στις χαμηλές περιοχές, η μέση ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται ανάμεσα στα 800 και στα 1200mm. 
Ωστόσο, σε μερικές ανατολικές περιοχές κυμαίνεται κάτω από 750mm, ενώ στις δυτικές κυμαίνεται στα 
1500mm. Στις ορεινές περιοχές, η ετήσια βροχόπτωση μπορεί να ξεπεράσει τα 2000mm. 

Πληθυσμός 

5,01 εκατομμύρια 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικών της 
Ιρλανδίας, www.cso.ie  

Γλώσσα  

Η αγγλική αναγνωρίζεται ως η δεύτερη επίσημη γλώσσα, αλλά είναι η γλώσσα εργασίας εκτός από τις 
περιοχές Gaeltacht, όπου τα Ιρλανδικά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.  

Θρησκεία  

Το Ιρλανδικό Σύνταγμα εγγυάται την ελευθερία της συνειδήσεως και την ελεύθερη άσκηση και πρακτική 
της θρησκείας σε όλους τους πολίτες. 

Πολιτική  

Τον Δεκέμβριο 1921, μια Αγγλο-Ιρλανδική Συνθήκη υπογράφηκε και 26 κομητείες απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους ως το Ιρλανδικό Ελεύθερο Κράτος. Έξι κομητείες Ulster έλαβαν το δικαίωμα να έχουν 
το δικό τους κοινοβούλιο στο Μπέλφαστ το 1920 και παρέμειναν εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το 1937 ψηφίστηκε ένα νέο σύνταγμα, και η Ιρλανδία παρέμεινε ουδέτερη κατά τη διάρκεια του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1949, ιδρύθηκε η Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία εισήχθη 
στα Ηνωμένα Έθνη το 1955 και προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1973, μαζί με 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δανία. 

Οικονομία 

Ως μία διεθνής εμπορική οικονομία, με μικρή εγχώρια αγορά, η Ιρλανδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από το εξωτερικό εμπόριο. Η Ιρλανδία αναφέρεται συχνά ως μία από τις πιο ανοικτές αγορές στον 
κόσμο και κατατάσσεται υψηλά στους δείκτες παγκοσμιοποίησης.  

 

http://www.cso.ie/


 
  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ 

Η διεύθυνση της πρεσβείας σας είναι διαθέσιμη στον Ιρλανδικό Τηλεφωνικό Κατάλογο στην ενότητα 
Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές. 

EURES στην Ιρλανδία  

European Employment Services (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης) 
Department of Social Protection (Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Τηλέφωνο: 00353 1 673 2544 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eures@welfare.ie    
Διαδίκτυο: www.euresireland.ie 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Department of Enterprise, Trade and Employment (Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και 
Απασχόλησης) 
Workplace Relations Customer Service (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών των Εργασιακών Σχέσεων) 
O'Brien Road, Carlow 
Τηλέφωνο: +353 59 917 8990 
Διαδίκτυο: www.workplacerelations.ie    

 
Department of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης) 
The Irish Naturalisation & Immigration Service (Ιρλανδική Υπηρεσία Πολιτογράφησης και 
Μετανάστευσης) 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Τηλέφωνο: + 353 1 602-8202 
Αριθμός τοπικής χρέωσης:  1890 551 500 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@justice.ie   
Διαδίκτυο: www.justice.ie  
www.inis.gov.ie  
 
European Public Information Centre, European Union House (Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιας 
Πληροφόρησης, Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Τηλέφωνο: + 353 1 634 1111 
Διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/ireland   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eu-ie-info-request@ec.europa.eu   
 

EURES 

Διαδίκτυο: www.eures.europa.eu     

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΆ ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ 

Department of Social Protection  
Για τα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικής Πρόνοιας / Κέντρα Intreo  
Παρακαλείσθε να  επισκεφτείτε το: www.welfare.ie    
 
Department of Education (Υπουργείο Παιδείας) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Τηλέφωνο: + 353 1 889 6400  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@education.gov.ie   
Διαδίκτυο: www.education.ie  

mailto:eures@welfare.ie
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mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
  

Department of Foreign Affairs (Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων) 
80 St Stephen's Green, Dublin 2.  
Τηλέφωνο: + 353 1 4082000 
Διαδίκτυο: www.dfa.ie    
 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Department of Health (Υπουργείο Υγείας) 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Τηλέφωνο: + 353 1 635 4000  
Διαδίκτυο:  www.health.gov.ie  
 
Τομείς της Αρχής Υπηρεσιών Υγείας  
Γραφεία σε όλη την επικράτεια.  
Διαδίκτυο: www.hse.ie  ή www.citizensinformation.ie   

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Health and Safety Authority (Αρχή της Υγείας και Ασφάλειας) 

The Metropolitan Building (Το Μητροπολιτικό Μέγαρο) 

James Joyce Street, Dublin 1 
Τηλέφωνο: + 353 1 6147000     

Αριθμός τοπικής χρέωσης: 1890 289 389  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: wcu@hsa.ie  

Διαδίκτυο: www.hsa.ie   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Φορολογική Αρχή˙ Γραφεία σε όλη την επικράτεια. 
Καλώντας από το εξωτερικό προς την Ιρλανδία: 00353 1 6474444.   
Οι τοπικοί αριθμοί τοπικής χρέωσης είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο στο: www.revenue.ie    

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Ιρλανδικό Κογκρέσο των Εργατικών Σωματείων) 
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Τηλέφωνο: + 353 1 889 7777 
Διαδίκτυο: www.ictu.ie    
 
SIPTU 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Τηλέφωνο: + 353 1 8586300 
Αριθμός τοπικής χρέωσης: 1890 747 881 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: organising@siptu.ie  
Διαδίκτυο: www.siptu.ie 
 
Πληροφορίες σχετικά με το ιρλανδικό κράτος 
www.gov.ie   
 
Πληροφορίες για τις Δημόσιες Υπηρεσίες 
www.citizensinformation.ie    
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας στην 
Ιρλανδία επικοινωνήστε με τον τοπικό σας Σύμβουλο EURES ή αποστείλετε μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο eures@welfare.ie  
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