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Το έντυπο αυτό µοιράζεται χέρι µε χέρι σε χώρους εργασίας χωρίς 
αντίτιµο.

Οι πληροφορίες του εντύπου αυτού βασίζονται στα παρακάτω 
βιβλία - ενηµερωτικά - link

“όλα όσα θέλετε να µάθετε για την εργατική νοµοθεσία και το 
αφεντικό σας δεν θα’ θελε να ξέρετε”, που έχει βγει από διάφορες 

συλλογικότητες - στέκια της αθήνας για παρόµοιο σκοπό
(έκδοση 2006)

από ενηµερωτικό φυλλάδιο του ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης 
Εργαζοµένων και Ανέργων)

(τελευταία ενηµέρωση 2010)

www.ergasiaka.gr
somateioserbitoronmageiron.blogspot.gr

Μάρτης 2015
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προσληψη και συµβασεισ
πρόσληψη                                                                      

Προϋπόθεση για την έναρξη της εργασίας και τις µετέπειτα διεκδικήσεις 
είναι η υπογραφή της σύµβασης. Μετά την συµφωνία για πρόσληψη, 
προφορική ή γραπτή (καλό είναι να επιδιώκουµε την γραπτή), ο 
εργοδότης πρέπει να µας πληροφορήσει γραπτά (το αργότερο µέσα σε 2 
µήνες) για τη θέση µας και τους όρους της σύµβασης. Σε περίπτωση που 
κάποιος όρος δεν µας ικανοποιεί θα πρέπει να συνδιαµορφώσουµε την 
σύµβαση έτσι ώστε να είµαστε καλυµµένοι όσον αφορά τις αντοχές µας 
και την προσωπική µας ηθική. Η ασφάλιση στο ΙΚΑ πρέπει να ξεκινήσει 
την πρώτη µέρα της πρόσληψης. 
Αφού προσληφθήκαµε για µια εργασία δεν υποχρεούµαστε να κάνουµε 
άλλη εκτός από αυτήν που συµφωνήσαµε. Αν το αφεντικό χρειάζεται 
περισσότερα άτοµα για δουλειές που επιβαρυνόµαστε εµείς ας ψάξει να 
τους βρει, αντί να γίνουµε εµείς η συσκευασία 3 σε 1.Αν η πρόσληψη 
έχει γίνει µε τον χαρακτηρισµό του εργάτη και µε άλλο αντικείµενο 
δουλειάς, ο εργοδότης έχει σκοπό να µας πληρώσει µε πολύ µικρότερο 
µισθό και µε µικρότερη αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης.

σύµβαση

Υπάρχουν 2 κατηγοριοποιήσεις συµβάσεων, η µια είναι εξαρτηµένη και 
ανεξάρτητη και η άλλη είναι ορισµένου και αόριστου χρόνου.
Στη συµβαση εξαρτηµένης εργασίας παρέχουµε την εργασία µας σε 
συγκεκριµένο εργοδότη µε αµοιβή και είµαστε υποχρεωµένοι να 
δεχόµαστε εντολές και εποπτεία από τον εργδότη, ο οποίος καθορίζει τον 
τρόπο, χρόνο και τόπο της εργασίας. Στη σύµβαση ανεξάρτητης 
εργασίας καθορίζουµε µόνοι µας, τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης 
της εργασίας χωρίς έλεγχο.
Σύµβαση αορίστου χρόνου υπάρχει όταν δεν προκαθορίζεται η 
χρονική της διάρκεια και λήγει µόνο µε απόλυση από τον εργοδότη ή 
παραίτηση µας. Σύµβαση ορισµένου χρόνου υπάρχει όταν 
συµφωνήσαµε ορισµένη διάρκεια χρόνου εργασίας.  Η σύµβαση αυτή 
λήγει όταν περάσει το συµφωνηµένο διάστηµα και δεν πέρνουµε 
αποζηµίωση. Αν συνεχίσουµε την εργασία η σύµβαση µετατρέπεται σε 
αορίστου χρόνου.
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προλογοσ

Η µπροσούρα αυτή ξεκίνησε σε µια προσπάθεια ενηµέρωσης σχετικά 
µε “καυτά” εργασιακά θέµατα. Στην Σύρο δεν υπάρχει σωµατείο ούτε 
και σύλλογος που να ασχολείται ενεργά και να καλύπτει 
εργαζοµένους όσον αφορά το κοµµάτι του επισιτισµού (σερβιτόρους, 
µαγείρους, ντελιβεράδες κλπ) γι’ αυτό τον τελευταίο καιρό οι 
εκµεταλλεύσεις στα µαγαζιά της παραλίας και όχι µόνο έχουν γίνει 
συχνό φαινόµενο. 

Σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι δεν διαχωρίζουµε τους 
εργαζοµένους καθώς σε όλους τους τοµείς υπάρχουν παρόµοια 
προβλήµατα, παρολ’ αυτά ο καθένας µέσα από τις εµπειρίες του 
µπορεί να παραθέσει µια καλύτερη οπτική πάνω στον δικό του 
“τοµέα”.

Κάποιοι από εµάς βρισκόµαστε µέσα στην παραγωγή αυτή, συνεπώς 
µιλάµε και µέσα από εµπειρίες - βιώµατα και όχι θεωρητικά και 
αποστασιοποιηµένα. 

Το να γνωρίζουν οι εργαζόµενοι/ες τα “δικαιώµατα” τους (στο βαθµό 
βέβαια που είναι διατεθειµένοι/ες να τα διεκδικήσουν) είναι κάτι που 
φοβίζει τα αφεντικά. Η οργή για την εκµετάλλευση είναι κάτι που δρα 
για πολύ καιρό υπόγεια πριν ξεσπάσει, συσσωρεύεται από µέρα σε 
µέρα και από δουλειά σε δουλειά.
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απολυση - παραιτηση

άκυρες απολύσεις

 - όταν δεν πάρουµε αποζηµίωση µαζί µε το έγγραφο της απόλυσης
 - όταν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης εργασίας ασκείται 
   καταχρηστικά για λόγους εκδίκησης του εργαζοµένου και για 
   άσχετους λόγους που δεν έχουν προαναφερθεί.
 - όταν γίνεται για λόγους συνδικαλιστικής δράσης
 - όταν διεκδικούµε πχ) τα εργατικά µας δικαιώµατα ή αρνηθούµε 
   παράνοµη απαίτηση του εργοδότη

αποζηµιώσεις

Για να είναι έγκυρη η  απόλυση πρέπει ο εργοδότης να καταβάλλει 
την νόµιµη αποζηµίωση, ακόµη και αν η απόλυση οφείλεται στην κακή 
ποιότητα της δουλειάς µας, στην αντισυµβατική συµπεριφορά κλπ. 
Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που ο εργοδότης δεν υποχρεούται να 
καταβάλει αποζηµίωση, µια τέτοια περίπτωση αποτελεί η παραίτηση ή 
η µη συµπλήρωση ετήσιας εργασίας. Όπως επίσης τα ποσά 
αποζηµείωσης αλλάζουν σε περίπτωση προϊδοποίησης.

 - για την απόλυση µε προειδοποίηση που σηµαίνει 50% µικρότερο 
ποσό, θα χρειάζεται προειδοποίηση 1 µηνός για υπαλλήλους µε 1 - 2 
έτη, 2 µηνών για 2 - 5 έτη υπηρεσίας, 3 µηνών από 5-10 έτη και 4 
µηνών για 10 έτη και πάνω.
  - για την απροειδοποίητη θα ισχύει η κλίµακα για αποζηµίωση έως 
τα 16 έτη (έως 12 µηνιάτικα µε το ισχύον καθεστώς) και για τα 
επιπλέον που έχει κάθε εργαζόµενος έως και φέτος (δεν θα ωριµάζει 
ακόµη κι αν παραµένει στην επιχείρηση οπότε κι αν απολυθεί) έξτρα 
αποζηµίωση µε όριο τα 2.000 ευρώ.

*για τον υπολογισµό του ποσού αποζηµίωσης µπορούµε να 
επισκεφθούµε το ακόλουθο link : 
http://ergatika.gr/program/apoz-apol/# 
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απολυση - παραιτηση

Υπάρχουν δύο τρόποι που µπορεί να διακοπεί η εργασία µας, µε παραίτηση ή 
απόλυση. Στην περίπτωση της παραίτησής ή της αποχώρησής µας 
οικειοθελώς, δεν δικαιούµαστε αποζηµίωση. Μπορούµε όµως να 
διεκδικήσουµε (είτε προσωπικά µέσω της Επιθεωρήσεως Εργασίας, είτε 
συλλογικά µέσω του σωµατείου): δεδουλευµένες αποδοχές που δεν έχουν 
καταβληθεί, επιδόµατα αδείας που δεν έχουµε πάρει, όπως και δώρα 
εορτών.

απόλυση

Η απόλυση από τον εργοδότη γίνεται υπό συγκεκριµένους λόγους, κυρίως 
παράβασης των όρων σύµβασης. Όταν το δικαίωµα του εργοδότη να 
απολύει υπερβαίνει προστατευτικές ρυθµίσεις, µιλάµε για καταχρηστική 
απόλυση η οποία ισοδυναµεί µε άκυρη. Σε περίπτωση καταχρηστικής 
απόλυσης, έχουµε δικαίωµα να ασκήσουµε αγωγή ή να ζητήσουµε να 
ακυρωθεί η απόλυση. Η αγωγή µπορεί να γίνει µέσα σε 3 µήνες.

απαγορεύσεις απόλυσης

 - εγκύου εργαζοµένης κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης αλλά και 
   για ένα χρόνο µετά τον τοκετό
 - ατόµων που δραστηριοποιούνται σε σωµατεία εργαζοµένων
 - όσων στρατεύονται και για ένα χρόνο µετά της αποστράτευσή τους. 

* υπάρχει δικαίωµα αποζηµίωσης έξι µηνών επιπλέον, για την απόλυσή σε 
τέτοιες περιπτώσεις.

δώρα – άδειες – επιδόµατα

δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα

Κατά τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων - νέου έτους 
καταβάλλονται σε όσους απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, επιπλέον αµοιβές που ονοµάζονται δώρα.  Οι αµοιβές αυτές 
πρέπει να πληρώνονται πάντα σε χρήµατα και ποτέ σε είδος. Τα δώρα 
υπολογίζονται µε βάση τις αποδοχές που πραγµατικά καταβάλλονται 
κατά την 10 ∆εκεµβρίου  κάθε χρόνο για το δώρο των Χριστουγέννων 
και την 15η µέρα πριν το Πάσχα ,για το δώρο του Πάσχα. 

∆ώρο Χριστουγέννων: για εργαζοµένους που δουλεύουν λιγότερο 
από πενθήµερο οκτάωρο την εβδοµάδα, το δώρο των Χριστουγέννων 
υπολογίζεται ως εξής:
Από 1η Μαϊου εως 31 ∆εκεµβρίου, 1 στις 8 εργάσιµες επί το καθαρό 
ηµεροµίσθιο επί 1,04166 (συντελεστής επιδόµατος αδείας)
http://ergatika.gr/program/doro-eorton/

∆ώρο Πάσχα: υπολογίζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο µετρώντας τις 
εργάσιµες µέρες από την 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
http://ergatika.gr/program/doro-pasxa/

*Θεωρητικά το δώρο του Πάσχα είναι το µισό από το δώρο των 
Χριστουγέννων, πρακτικά όµως αυτό ισχύει µόνο για τους µισθωτούς.
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επισχεση εργασιασ

Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευµένων αποδοχών µας εκ 
µέρους του εργοδότη, έχουµε δικαίωµα, ως µέσο άµυνας, να 
ασκήσουµε το δικαίωµα επισχέσεως της εργασίας µας. Σ` αυτή την 
περίπτωση απαλλασσόµαστε από την υποχρέωση µας περί παροχής 
εργασίας, δικαιούµενοι παράλληλα τις αποδοχές για το χρονικό 
διάστηµα αποχής µας µέχρι την αποπληρωµή των οφειλοµένων από 
τον εργοδότη.

Επίσχεση εργασίας µπορούµε να κάνουµε µε αντίστοιχη δήλωση 
βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατοµική. Απλή άρνηση 
εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από 
τη θέση.

Όταν δεν καταβάλλονται τα δεδουλευµένα µας έχουµε τις εξής 
επιλογές:

 - να ασκήσουµε αγωγή και να ζητήσουµε εντόκως τους 
καθυστερούµενους µισθούς, καθώς και αποζηµίωση για κάθε άλλη 
ζηµία.
 - έχουµε το δικαίωµα να κάνει επίσχεση της εργασίας του.
 - να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι 
   έµπορος.
 - να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική µεταβολή µε τα συναφή 
   δικαιώµατα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηµατικά και 
   οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.
 - να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη για µη καταβολή των
   δεδουλευµένων αποδοχών του.
 

ωράρια – µισθός

ωράρια

Οι ώρες απασχόλησης την εβδοµάδα όλων των κατηγοριών 
εργαζοµένων είναι 40 σύµφωνα µε το συµβατικό ωράριο (που 
καθορίζεται από τη σύµβαση που έχουµε κάνει).  Για σύµβαση µε 
εξαήµερη βάση, η ηµερήσια υποχρεωτική εργασία είναι 6 ώρες και 40 
λεπτά, ενώ για πενθήµερη είναι 8 ώρες. 

Υπερωρία λέγεται η εργασία που παρέχεται πέρα από τις 45 ώρες 
την εβδοµάδα για εργαζοµένους σε πενθήµερη βάση και πέρα από 48 
ώρες για εργαζοµένους σε εξαήµερη βάση. Οι υπερορίες στην βάση 
τους είναι παράνοµες, δεν αναγγέλλονται σχεδόν ποτέ στην 
επιθεώρηση εργασίας και δεν καταγράφονται στο βιβλίο υπερωριών. 
∆εν πληρώνονται µε προσαύξηση στο ωροµίσθιο και σε µερικές 
περιπτώσεις δεν πληρώνονται καθόλου.

αµοιβές υπερωριών: 

 - κάτω από 40 ώρες εργασίας απλό ωροµίσθιο
 - 40ώρες - 43 εβδοµαδιαίως ιδιόρρυθµη υπερωρία +50%
 - από 44 - 120 ετησίως , υπερωρία + 50%
 - από 120 ώρες και πάνω +75% (µε έγκριση από το ΑΣΕ)
 - παράνοµης υπερωρίας +250 %

δώρα – άδειες – επιδόµατα

δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα

Κατά τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων - νέου έτους 
καταβάλλονται σε όσους απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, επιπλέον αµοιβές που ονοµάζονται δώρα.  Οι αµοιβές αυτές 
πρέπει να πληρώνονται πάντα σε χρήµατα και ποτέ σε είδος. Τα δώρα 
υπολογίζονται µε βάση τις αποδοχές που πραγµατικά καταβάλλονται 
κατά την 10 ∆εκεµβρίου  κάθε χρόνο για το δώρο των Χριστουγέννων 
και την 15η µέρα πριν το Πάσχα ,για το δώρο του Πάσχα. 

∆ώρο Χριστουγέννων: για εργαζοµένους που δουλεύουν λιγότερο 
από πενθήµερο οκτάωρο την εβδοµάδα, το δώρο των Χριστουγέννων 
υπολογίζεται ως εξής:
Από 1η Μαϊου εως 31 ∆εκεµβρίου, 1 στις 8 εργάσιµες επί το καθαρό 
ηµεροµίσθιο επί 1,04166 (συντελεστής επιδόµατος αδείας)
http://ergatika.gr/program/doro-eorton/

∆ώρο Πάσχα: υπολογίζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο µετρώντας τις 
εργάσιµες µέρες από την 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
http://ergatika.gr/program/doro-pasxa/

*Θεωρητικά το δώρο του Πάσχα είναι το µισό από το δώρο των 
Χριστουγέννων, πρακτικά όµως αυτό ισχύει µόνο για τους µισθωτούς.
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ωραρια - µισθοσ
µισθός

Για ηµεροµίσθιο, πολλαπλασιάζουµε το ηµεροµίσθιο επί 6 και το 
διαιρούµε µε το ισχύον συµβατικό εβδοµαδιαίο ωράριο, δηλαδή 40 ή 
λιγότερο, σε περίπτωση ωραρίου µικρότερου του 40ωρου.

ηµεροµίσθιο Χ 6

συµβατικό εβδοµαδιαίο ωράριο (40 ή λιγότερο)

ωροµίσθιες προσαυξήσεις

Κυριακής - αργίας 75%,  Νύκτας 25%, Υπερεργασίας 20%, Νόµιµης 
Υπερωρίας 40% και Παράνοµης 80%.

υπολογίστε το µικτό µισθό  http://ergatika.gr/program/mistos/ 
υπολογίστε το ωροµίσθιο 
http://ergatika.gr/programmata/oromistia/
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σεµιναρια ΕΦΕΤ

Τα σεµινάρια αυτά ξεκίνησαν απο το καλοκαίρι του ΄14 να 
υποχρεώνουν εργαζοµένους στον τοµέα του επισιτισµού να 
καταβάλλουν το ποσό των 60 (πλεον) ευρώ για την παρακολούθηση 
τους. Το ποσό καταβάλλεται από τον ίδιο τον εργαζόµενο. 

Απευθύνονται σε όσους εµπλέκονται µε τον χειρισµό τροφίµων, σε 
επιχειρήσεις που ασκούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: παρασκευή, µεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, 
αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή, διακίνηση και προσφορά προς 
πώληση ή διάθεση τροφίµων. 

∆ιαρκούν ένα 2ηµερο από 5 ώρες την ηµέρα και στο τέλος υπάρχει 
γραπτή εξέταση για να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να πάρει το 
πιστοποιητικό.

“∆εν µας το επιβάλλει ο νόµος, αλλά η συνείδηση µας” προτάσσει ο  
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.∆Ι (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Καταστηµάτων Εστίασης και 
∆ιασκέδασης). Η συνείδηση µας, µας λέει να δώσουµε 60 ευρώ για να 
αυξηθεί η συλλογή χαρτούρας που θα έχουµε. Κάποιοι δεν έχουν 
καταλάβει ότι για να διασφαλιστεί η ποιότητα εξυπηρέτησης πρέπει 
πρώτα να εξασφαλισθεί η ποιότητα εργασίας των εργαζοµένων.

Στο επίσηµο site γίνειται χρήση φράσεων όπως, “διασφάλιση της 
ποιότητας και παραγωγής προϊόντων” όπως και “προστασία των 
πολιτών αλλά κυρίως των παιδιών µας”, φράσεις - δικαιολογίες που 
χρησιµοποιούνται για την νοµιµοποίηση τέτοιων πρακτικών και την 
αποδοχή από µέρους της κοινωνίας.
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δώρα – άδειες – επιδόµατα
άδειες

Αν η εργασία είναι 6µερη για 12 µήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, σε 
κάθε ηµερολογιακό έτος αντιστοιχεί άδεια µε αποδοχές 24 εργάσιµων 
ηµερών, δηλαδή 2 εργάσιµων µερών  ανά µήνα . Για πενθήµερη εργασία 
ισχύει  άδεια µε α- 
ποδοχές 20 εργάσι-
µων ηµερών , δηλα-
δή 1,66 ανά µήνα. 

αποζηµίωση ά-
δειας: Όταν διακό-
πτεται η εργασιακή 
σχέση και εκκρεµούν 
υπόλοιπα κανονικών 
αδειών, θα πρέπει ο 
εργοδότης να µας 
καταβάλει αποζηµί-
ωση για την άδεια 
αυτή που δεν λάβα-
µε.

επίδοµα

Το επίδοµα άδειας 
όπως και η άδεια υ-
πολογίζονται από τη 
πρώτη µέρα εργασί-
ας και µέχρι την η-
µέρα της άδειας τον 
πρώτο χρόνο και 
από την ηµέρα της 
επιστροφής από την άδεια µέχρι την επόµενη άδεια από τον πρώτο χρόνο 
και µετά, µετρώντας όλες µας τις µέρες και υπολογίζοντας 2για κάθε 25 
εργάσιµες. 
Το επίδοµα δεν µπορεί να ξεπερνάει ποτέ τις 12 µέρες ενώ η άδεια µετράει 
κανονικά. 



καµερεσ σΤΡαΜΕΝΕσ ΠαΝω Μασ

 Ο έλεγχος και η επιτήρηση αποτελούν πλέον δεδοµένο χαρακτηριστικό των 
σύγχρονων κοινωνιών. Ένα πλέγµα παρακολούθησης και επιτήρησης 
στήνεται, µε κάµερες σε κάθε γωνιά, στους χώρους εργασίας. Σεκιουριτάδες 
και συστήµατα ελέγχου φροντίζουν για την τήρηση της τάξης. Στην Σύρο σε 
αρκετά µαγαζιά υπάρχει κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης τόσο των 
πελατών όσο και των εργαζοµένων µε πρόφαση την “ασφάλεια” του 
µαγαζιού. Κατά πόσο όµως, ένα τέτοιο κύκλωµα είναι “νόµιµο”; Ή µήπως 
εξυπηρετεί τακτικές εκφοβισµού του εργοδότη προς τους εργαζοµένους. Να 
επισηµάνουµε πως όλα τα συστήµατα παρακολούθησης πρέπει να είναι 
δηλωµένα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και να 
αναγράφεται σχετική ειδοποίηση έξω από το µαγαζί.

Όσων αφορά του τι µπορούµε να κάνουµε σε αυτές τις περιπτώσεις, 
µπορούµε να ασκήσουµε, για σύστηµα βιντεοεπιτήρησης, τα δικαιώµατα 
πρόσβασης και αντίρρησης, όπου ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να 
απαντήσει εγγράφως. Εφόσον οι κάµερες λειτουργούν για τον έλεγχο του 
προσωπικού, η επεξεργασία είναι παράνοµη και  µπορούµε να υποβάλουµε 
καταγγελία. ∆εδοµένου ότι ο καταγγελλόµενος ενδεχοµένως να έχει 
πρόσβαση στα στοιχεία της καταγγελίας, η υποβολή καταγγελίας µέσω 
συλλογικού οργάνου είναι καλύτερη.

που επιτρέπονται και που όχι
Στα εµπορικά κέντρα επιτρέπεται σε σηµεία εισόδου/εξόδου (χωρίς εικόνα 
από δηµόσιο χώρο), στα ταµεία - χώρους φύλαξης χρηµάτων, σε αποθήκες 
εµπορευµάτων και σε χώρους στάθµευσης και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. Στα µπαρ ισχύουν τα ίδια (δεν επιτρέπεται να 
καταγράφονται χώροι συνεστίασης ή αναψυχής / διασκέδασης). Αναφορικά 
µε το µπαρ, κάµερα επιτρέπεται µόνο πάνω από το ταµείο.  Επίσης 
απαγορεύεται η τοποθέτηση καµερών στην κουζίνα ή άλλους χώρους που 
κινούνται µόνο εργαζόµενοι.

Τοποθέτηση καµερών σε δηµόσιους χώρους επιτρέπεται, µόνο από δηµόσιες 
αρχές, υπό προϋποθέσεις. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση καµερών σε 
δηµόσιο χώρο από ιδιώτη για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών 
(µια τέτοια τοποθέτηση επιτρέπεται σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις).

 

επιλογοσ

Λίγο πιο θεωρητικά για να µπούµε στο νόηµα της καταπίεσης που 
βιώνουµε, όχι  µόνο από το κάθε αφεντικό που έχουµε µπροστά µας, 
αλλά από τον ίδιο τον τρόπο που έχουν στηθεί οι εργασίες.  Η εργασία 
θεωρείται µια από τις διαδικασίες που εξυψώνει την ανθρώπινη 
προσωπικότητα και της προσδίδει διάφορες αρετές. Παρόλ΄αυτα, η 
διάρθρωση της παραγωγής είναι έτσι που µας αποξενώνει, µας 
κατακερµατίζει και δεν έχει καµία σχέση µε αυτό που ονοµάζεται 
«δηµιουργικές δραστηριότητες». Στον κόσµο που ζούµε σήµερα, δεν 
παράγονται πράγµατα για να µοιραστούν ανάλογα µε τις ανάγκες του 
καθενός, αλλά για να αγοραστούν απ’ όσους έχουν το χρήµα.

Τώρα όσον αφορά τα εργατικά µας δικαιώµατα για τα οποία 
αναφερθήκαµε στο φυλλάδιο αυτό, να τονίσουµε ακριβώς ότι δεν 
πρόκειται για “φιλάνθρωπες παραχωρήσεις” αλλά για 
κατακτήσεις, αποτελέσµατα σκληρών αγώνων. Αγώνες που δεν
δόθηκαν µε πρωτοστάτες µόνο τα επίσηµα συνδικαλιστικά σώµατα 
(ΓΣΕΕ - ΠΑΜΕ) τα οποία προσπαθούν στους αγώνες των  
εργαζοµένων να ελέγξουν τις όποιες αντιδράσεις έτσι ώστε να 
διαµεσολαβήσουνε για να βρεθεί µία µέση λύση µεταξύ αφεντικών - 
εργαζοµένων, σωστή και  "υπεύθυνη", αγνοώντας τα  εργατικά 
συµφέροντα. Οι αγώνες µας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
συλλογικοί (χωρίς διαχωρισµούς σε είδος εργασίας, εθνικότητα…), 
αυτοοργανωµένοι, χωρίς δηλαδή ηγέτες και αντιπροσώπους και να 
χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη αλλά ταυτόχρονα και από την 
προσωπική ευθύνη του καθενός απέναντι στους άλλους και τον εαυτό 
του. Όσων αφορ την αλληλεγγύη εµείς την εννοούµε ως το βασικό 
χαρακτηριστικό κάθε προσπάθειας, διεκδικούµε ή υπερασπιζόµαστε 
κάτι, όχι µόνο για την πάρτη µας, αλλά και για το σύνολο των 
συναδέλφων µας, ακόµα και αν αυτοί έρθουν αφού εµείς έχουµε 
φύγει. Γιατί σίγουρα και εµείς θα θέλαµε στην επόµενη δουλειά µας οι 
συνθήκες να είναι ευνοϊκές και οι ώρες πιο ευχάριστες.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ

Tο φυλλάδιο αυτό έχει σαν στόχο για αρχή την 

ενηµέρωση µας για τα βασικά “δικαιώµατα” αλλά και 

τον συντονισµό µε στόχο την µελλοντική σύσταση 

σωµατείου.

Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να στείλει mail στο 

akx@espiv.net ή να περάσει από τον χώρο του 

ανοιχτού 3ου τις Πέµπτες στις 19:00

στα μαγαζιά της διασκέδασης, κάποιες/οι δεν διασκεδάζουν


