Greek - Ελληνικά
Οι πληροφορίες σ’ αυτή τη σελίδα μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στην εργασία.
Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τους περισσότερους εργαζόμενους, ή όσους προσλαμβάνουν εργαζόμενους στην Αυστραλία.
Αν χρειάζεστε διερμηνέα:
τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) στο 131 450 με κόστος τοπικής κλήσης
πείτε στον τηλεφωνητή της TIS ποια γλώσσα μιλάτε
ζητήστε από τον τηλεφωνητή της TIS να τηλεφωνήσει στην Fair Work Infoline στο 13 13 94.
Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

About the Fair Work system / Βοήθεια στη γλώσσα (PDF 238.7KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/732/Greek-FairworkOmbudsman-language-assistance.pdf.aspx)
Fair Work Information Statement / Ενημερωτική Δήλωση του Fair Work (PDF 1.6MB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments
/732/Greek-Fair-Work-Information-Statement.pdf.aspx)
Fair Work Information Statement / Ενημερωτική Δήλωση του Fair Work (DOCX 75.1KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments
/732/greek-fair-work-information-statement.docx.aspx)
My employment checklist / Η λίστα ελέγχου εργασίας μου (PDF 148KB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/732/GreekMy-employment-checklist.pdf.aspx)
My employment checklist / Η λίστα ελέγχου εργασίας μου (DOC 1.5MB) (www.fairwork.gov.au/ArticleDocuments/732/GreekMy-employment-checklist.doc.aspx)
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Contact us
Fair Work Online: www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline: 13 13 94
Need language help?
Contact the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50
Hearing & speech assistance
Call through the National Relay Service (NRS):
For TTY: 13 36 77. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
Speak & Listen: 1300 555 727. Ask for the Fair Work Infoline 13 13 94
The Fair Work Ombudsman is committed to providing advice that you can rely on. The information contained on this website is general in nature. If you are
unsure about how it applies to your situation you can call our Infoline on 13 13 94 or speak with a union, industry association or workplace relations professional.
Visitors are warned that this site may inadvertently contain names or pictures of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have recently died.

