ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα οφέλη της προσωρινής απασχόλησης για τα μέλη της IG Metall
Ως μέλος της IG Metall, λαμβάνεις μία επιπλέον πληρωμή δύο φορές ετησίως. Για
τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλεις αίτηση. Εδώ μπορείς να μάθεις πώς γίνεται.

Προϋποθέσεις για το επίδομα μέλους:
Κατά την ημερομηνία αναφοράς της
30ης Ιουνίου ή 30ης Νοεμβρίου,
Από το 2021, οι προσωρινά απασχολούμενοι που είναι μέλη της IG Metall για
τουλάχιστον 12 μήνες ιδιότητα μέλους
τουλάχιστον 12 μήνες λαμβάνουν ένα επίδομα μέλους με τη μορφή μίας επιπλέον
στην IG Metall (ή/και σε κάποιο
πληρωμής πέραν των επιδομάτων αδείας και Χριστουγέννων. Το ύψος της εξαρτάται άλλο συνδικάτο της Γερμανικής
από τη διάρκεια απασχόλησης στην εταιρεία δανεισμού εργαζομένων. Αυξάνεται σε Συνομοσπονδίας Συνδικάτων) και
τρία σταθερά στάδια και από το 2024 με κάθε αύξηση μισθών.
τουλάχιστον 6 μήνες απασχόληση
στον δανείζοντα εργοδότη.
Διάρκεια απασχόλησης
στην εταιρεία δανεισμού
εργαζομένων

μετά τον 6ο μήνα
στο 2ο και στο 3ο έτος
από το 4ο έτος

2021
2 x 50 €
2 x 100 €
2 x 150 €

2022
2 x 70 €
2 x 120 €
2 x 200 €

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΟΥ
1. Κάνε εγγραφή

2023
2 x 100 €
2 x 200 €
2 x 350 €

από το 2024
Αύξηση σύμφωνα
με τις περαιτέρω
αυξήσεις μισθών

Πρέπει να υποβάλεις αίτηση στην εταιρεία δανεισμού εργαζομένων που
απασχολείσαι. Υπόβαλε αίτηση για την επιπλέον πληρωμή εγκαίρως
(υποβολή μέσω ταχυδρομείου / e-mail):
▸ Επίδομα αδείας το νωρίτερο από τις 19 Μαΐου, έως τις 30 Ιουνίου.
▸ Επίδομα Χριστουγέννων το νωρίτερο από τις 19 Οκτωβρίου, έως τις
30 Νοεμβρίου. (Η βεβαίωση ιδιότητας μέλους δεν πρέπει να είναι χρονολογείται
αργότερα από τις 19 Μαΐου ή τις 19 Οκτωβρίου).

στη διεύθυνση
igmetall.de/anmelden
(Απαιτείται εφάπαξ
εγγραφή).

2. Κάνε λήψη της βεβαίωσης
ιδιότητας μέλουςκαι του
υποδείγματος αίτησης
στο στοιχείο μενού «Download».

€

Περισσότερες πληροφορίες στη
διεύθυνση
igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

Έλεγξε τη δήλωση αποδοχών
Έχει καταβληθεί το επίδομα μέλους σου; Εάν έχεις
προβλήματα και απορίες, επικοινώνησε με την τοπική
IG Metall: www.igmetall.de/vor-ort

Αίτηση

εκτύπωσε

Ή

υπόγραψε και απεύθυνε
στον δανείζοντα εργοδότη

Δα νε ί ζ ων
εργο δ ό της

απόστειλε
ταχυδρομικά

Στείλε ένα e-mail με το κείμενο του υποδείγματος
αίτησης και της βεβαίωσης ιδιότητας μέλους ως
συνημμένο στον δανείζοντα εργοδότη.
Σκέψου το ξανά σε έξι μήνες!
Φύλαξε αυτήν την κάρτα σε ασφαλές
μέρος και γράψε μία υπενθύμιση στο
ημερολόγιο.

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΛΟΣ;

Τότε γίνε τώρα μέλος της IG Metall και εξασφάλισε την επιπλέον πληρωμή σου σε ένα έτος. Έντυπα για την ιδιότητα
μέλους μπορείς να λάβεις από τα συμβούλια εργαζομένων της IG Metall ή από εκπροσώπους εργαζομένων της
IG Metall στην επιχείρηση. Ή μπορείς να γίνεις μέλος online στη διεύθυνση igmetall.de/beitreten
Γίνε μέλος
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