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Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων – Ανέργων Σύρου-Μυκόνου δημιουργήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2016 στη Σύρο από μια ομάδα εργαζομένων , ανέργων και 
φοιτητών Σύρου και Μυκόνου, με σκοπό γίνει μια πρωτοβουλία που να δρα σε 
όλες τις Κυκλάδες και ξεκίνησε από την ανάγκη να αντιτεθούμε, αντισταθούμε 
στη πορεία των πραγμάτων όπως τα βλέπουμε γύρω μας, γιατί μόνο εμείς οι 
ίδιοι μπορούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και να διαμορφώσουμε 
τις ζωές μας, άνθρωποι που ζούμε και εργαζόμαστε έστω εποχικά στις Κυκλάδες 
και βιώνουμε τις πλέον δύσκολες και αντίξοες εργασιακές συνθήκες. Μας 
ενδιαφέρει η έμπρακτη παρουσία και στήριξη σε ταξικούς και κοινωνικούς 
αγώνες, κινητοποιήσεις, η ενημέρωση για τις εξελίξεις και ότι συμβαίνει, η 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοιχτού σε ιδέες, πρόσωπα και δράσεις.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα 
άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον 
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και 
ασκούν ένα από τα πιο κάτω  επαγγέλματα.

2.    Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται:
α) Αν έχει απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις 
που λειτουργούν εποχικά κατά την τελευταία χρονική περίοδο (μια σαιζόν) 
απαιτείται:

    πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δεκατετράμηνο 
(14μηνο) πριν από τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας, χωρίς να 
υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας-ασφάλισης των δυο τελευταίων μηνών 
πριν από τη λύση ή τη λήξη αυτής

β) αν έχει απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις 
που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (δύο σαιζόν):

    πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μηνο) πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας του χωρίς να 
αφαιρούνται οι ημέρες εργασίας-ασφάλισης των δύο τελευταίων μηνών.

Το έντυπο αυτό µοιράζεται χέρι µε χέρι σε χώρους εργασίας χωρίς αντίτιµ
ο



  Όπως καταγγέλουν τα σωματεία των μαγείρων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, 
των εμποροϋπαλλήλων και των σερβιτόρων του νομού Αχαΐας «Μετά την 
υποχρέωση των εργοδοτών να πληρώνουν τους εργαζόμενους μέσω 
τραπέζης, η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών -κοινώς απληρωσιά- 
μετατράπηκε σε αδίκημα του ποινικού κώδικα - ληστεία. Οι πονηρούληδες 
εργοδότες στον κλάδο του επισιτισμού εξαναγκάζουν τους εργαζόμενους 
μετά την ανάληψη της νόμιμης μισθοδοσίας από την τράπεζα να 
επιστρέφουν σε μετρητά αυτά που θεωρούν παραπανίσια! Δρουν σαν 
κοινοί κλεφτοπορτοφολάδες».

Πλέον για να εκπίπτει στα έξοδα η μισθοδοσία που καταβάλλουν οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλονται μέσω τραπέζης.
Για το λόγο αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι (αν δεν έχουν), ν’ ανοίξουν 
λογαριασμό μισθοδοσίας σε Τράπεζα και κατά προτίμηση στην ίδια, που 
διατηρεί λογαριασμό  η επιχείρηση στην οποία εργάζεται, για την αποφυγή 
των εξόδων μεταφοράς. 

Ο νόμος 4446/2016 υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλει στον 
τραπεζικό σου λογαριασμό, με βάση τον κατώτατο μισθό και την σύμβαση 
που υπέγραψες στην αρχή της εργασίας σου , το ανάλογο ποσό που 
δικαιούσαι, συνήθως στο τέλος του μήνα.

μισθοδοσία για το 2017μισθοδοσία για το 2017Επίδομα ανεργίας για εποχιακούς

Γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας:

Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του 
ΟΑΕΔ.
Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι 
Οικειοθελής Αποχώρηση) ή
Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι 
Οικειοθελής Αποχώρηση).
Να μην αυτοαπασχολούνται.
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την 
επιδότηση.

Ειδικότερες προϋποθέσεις:

1.    Για δικαιούχο που επιδοτείται για πρώτη φορά απαιτείται:
α) Αν έχει απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εποχικά κατά την τελευταία χρονική περίοδο (μια σαιζόν) απαιτείται:

    πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δεκατετράμηνο (14
μηνο) πριν από τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας χωρίς να 
υπολογίζονται οι δύο τελευταίο μήνες πριν από τη λύση ή τη λήξη αυτής  και
    πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος στην τελευταία διετία πριν 
από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

β) Αν έχει απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (δύο σαιζόν) 
απαιτείται:

    πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12
μηνο) πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας του και
    πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα 
πριν από την έναρξη της επιδότησής του έτη.



τα + & τα -

Μισθός και παράνοια το 2017

Μισθοί και επιδόματα πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων έχουν 
καθιερωθεί πλέον στην αγορά εργασίας. Ως συνέπεια, οι αμοιβές μπορούν 
να καθορίζονται πλέον και χωρίς τη συμφωνία των εργαζομένων.

Ο βασικός μισθός για νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο σύμφωνα με την 
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ των 25 ετών, χωρίς 
προϋπηρεσία και χωρίς ειδικότητα, είναι τα 586,08 ευρώ μικτά.  Για τους 
ΚΑΤΩ των 25 ετών ο μισθός είναι 510,95 μικτά.

oι κρατήσεις γίνονται στο βασικό μισθό και όχι στα επιδόματα/δώρα

25 

25

φορτοεκφορτωτές, γεωργοί &           
κτηνοτρόφοι

Εξαιρέσεις  | 

Δικαιούχοι  | όλοι οι μισθωτοί & οι εργαζόμενοι 
σε πολλούς εργοδότες

xριστouγεvva

Τρόπος Υπολογισμού

περιόδος ισχύος 01-Μαΐου έως και 31-Δεκεμβρίου

ολόκληρη την περίοδο
Για Μισθωτούς:   1 μισθός  

για  λιγότερες μέρες εργασίας 
από τις καθορισμένες

Για Μισθωτούς:   2⁄25 του μηνιαίου 
μισθού   
Για Εργάτες : 2 ημερομίσθια για κάθε 
19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας

Για Εργάτες : 25 ημερομίσθια 

ι.  το δώρο πρέπει να καταβάλλεται μέχρι 21 
Δεκεμβρίου

ιι. μέσα σε αυτές τις ημερολογιακές ημέρες 
συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα

http://ergatika.gr/program/doro-eorton/

 online 
υπολογισμοί

!!!!!



Οι εργαζόμενοι δικαιούνται υποχρεωτικά αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία, για νυχτερινή απασχόληση και για εργασία Κυριακής ή Αργίας.

Αν το αφεντικό σου επικαλείται μείωση μισθών λόγο μειωμένου τζίρου («χρωστάω πολλά 
στα νοίκια»)  τότε πρέπει να ξέρεις ότι:
• Σε κάθε περίπτωση ο μισθός του εργαζόμενου, δεν θα πρέπει να είναι κατώτερος 
του κατώτατου μισθού, όπως προβλέπεται από την ΓΣΕΕ και αυτό βέβαια για την 
περίπτωση που δεν ισχύει η κλαδική σύμβαση για τον κλάδο στον οποίο απασχολείται ο 
εργαζόμενος
• Ακόμα και αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει σε ισχύ υπογεγραμμένη ΓΣΕΕ 
δεν μπορεί ο μισθός του εργαζόμενου να είναι κατώτερος από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
ή το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.
• Η οποιαδήποτε μονομερής μείωση μισθού από τον εργοδότη και η κάθε ατομική 
σύμβαση που καλείται να υπογράψει ο εργαζόμενος/η θα πρέπει πρωτίστως να 
ελέγχονται από τους εργαζόμενους πριν την υπογραφή τους, για την νομιμότητα, αλλά 
ακόμα και για την συνταγματικότητα τους, όταν ο νόμος που επικαλείται ο εργοδότης για 
την υπογραφή της σύμβασης, θίγει κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα των 
εργαζομένων.
• Η νέα σύμβαση να συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να γίνεται 
ξεκάθαρο και σαφές ότι δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα που προέκυψαν από την μέχρι 
στιγμή της μεταβολής στο μισθό ή στο ωράριο.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

υπερεργασία: πάνω από 9 ώρες το πενθήμερο, πάνω απο 8 ώρες το εξαήμερο
υπερωρία: μέχρι 2ώρες την ημέρα, μέχρι 120 ώρες τον χρόνο

προσαύξηση στο ωρομίσθιο για τις Κυριακές ή Αργίες 

νυχτερινή εργασία 

για υπερεργασία πέραν τις 40 ώρες ως τις 43 ώρες την εβδομάδα

για την υπερωρία από τις 43 ώρες ως τις 45 ώρες την εβδομάδα

πάνω απο 120 ώρες υπερωριών τον χρόνο 

80%

25%

20%

40%

60%

Μονομερής μείωση μισθού και Ατομικές συμβάσεις

| οικοδόμοι & σπουδαστές ΤΕΙΕξαιρέσεις
Δικαιούχοι  | όλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας

πaσxa

Τρόπος Υπολογισμού

περιόδος ισχύος 01-Ιανουαρίου έως και 30-Απριλίου

ολόκληρη την περίοδο
Για Μισθωτούς:   ½ μισθός  

για  λιγότερες μέρες εργασίας 
από τις καθορισμένες

Για Μισθωτούς:   1⁄15 του ½ μηνιαίου 
μισθού   

ι.  το δώρο πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την 
Μεγάλη Τετάρτη

ιι. μέσα σε αυτές τις ημερολογιακές ημέρες 
συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα

Για Εργάτες : 1 ημερομίσθιο για κάθε 
8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας

Για Εργάτες : 15 ημερομίσθια 

για γρήγορους & online υπολογισμους
http://ergatika.gr/program/doro-pasxa/



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ?!ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ?!

Τα αφεντικά είναι υποχρεωμένα να μας παρέχουν αντίγραφο της σύμβασης αυτής και της 
πρόσληψης, και να αναγγέλλεται η πρόσληψη στον ΟΑΕΔ και να κατατίθεται ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στην Επιθεώρηση Εργασίας, σε κάθε περίπτωση πριν και από την έναρξη 
της απασχόλησής μας. 

κατά την πρόσληψη
...

Οι εργοδότες υποχρεούνται να συνάπτουν με κάθε εργαζόμενο  σύμβαση εργασίας όπου 
θα αναφέρεται το είδος της σύμβασης, η ειδικότητα του απασχολούμενου, ο τόπος 
εργασίας,  το ωράριο εργασίας καθώς και η αμοιβή του. Η συμφωνία αυτή πρέπει να 
καταγράφεται συμπληρώνοντας την σύμβαση γραπτώς.

Μυστικές, προφορικές ή συμφωνίες με χέρια δεν είναι νόμιμες 
και ανά πάσα στιγμή ο εργοδότης σου μπορεί να κάνει ότι θέλει. 

και τα είδη τους.

Αο
ρί

στ
ου

 χρ
όν

ου
 

Ορ
ισ

μέ
νο

υ χ
ρό

νο
υ

και τα είδη τους.

Επ
οχ

ικ
ή

 α
πα

σχ
όλ

ησ
η

Πλ
ήρ

ης
 

απ
ασ

χό
λη

ση
 

Μ
ερ

ικ
ή 

απ
ασ

χό
λη

ση
 

κα
ι ε

κ π
ερ

ιτρ
οπ

ής
 ερ

γα
σί

α 

δεν καθορίζεται η διάρκειά τους

για να λυθούν απαιτούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις
ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

έχει ορισμένη χρονική διάρκεια

η οποία καθορίζεται ρητά από εσένα 
και τον εργοδότη σου
εαν ανανεωθεί τρεις διαδοχικά φορές η 
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μετά τη 
λήξη της εξακολουθείς να παρέχεις τις 
υπηρεσίες σου, η σύμβαση θεωρείται 
ότι ανανεώθηκε για αορίστου χρόνου

Αν ο εργοδότης σου 
καταγγείλει την 
σύμβαση πριν την 
λήξη της, είναι 
υποχρεωμένος να 
σου καταβάλει όλους 
τους μισθούς, τα 
επιδόματα και να σε 
ασφαλίσει για όλη 
την χρονική διάρκεια 
που είχε συμφωνηθεί 
κατά τη σύμβαση.

χαμηλής διάρκειας

είτε πλήρη είτε μερική απασχόληση
ορισμένες κατηγορίες δικαιούνται 
ειδικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ

σύμβαση που αναφέρεται σε εξαρτημένη εργασία 
με πλήρες ωράριο, 40 ώρες την εβδομάδα

απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την 
πλήρη, με μικρότερη αντίστοιχα αμοιβή 

[η μικρότερη διάρκεια μπορεί να είναι σε 
ώρες– μερική - ή σε ημέρες – εκ περιτροπής]

Για να είναι νόμιμη απαιτείται έγγραφη 
συμφωνία που θα περιέχει το χρόνο 
απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής 
και τις περιόδους εργασίας και σε 8 
ημέρες να έχει κατατεθεί στην 
Επιθεώρηση Εργασίας. Διαφορετικά 
θεωρείται σύμβαση αορίστου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης.


