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 ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

Εξαντλητικϊ ωρϊρια, δουλειϊ τισ Κυριακϋσ, μη καταβολό δώρων. 
 

Δυςτυχώσ τεύνει να γύνει ςυνόθεια. Η επιβολό του εορταςτικού 
ωραρύου, εύναι ςύγουρα ¨εορταςτικό¨ για τα αφεντικϊ μα καθόλου για 
τουσ εργαζόμενουσ.  Δεν αρκούν τα μεροκϊματα τησ ξεφτύλασ, η κλϊψα 
των εργοδοτών πωσ ¨δε βγαύνουν¨, οι μη πληρωμϋνεσ υπερωρύεσ και η 
ϋνταςη ςτην δουλειϊ, προςτύθεται και η απογευματινό εργαςύα ςε όλα 
τα εμπορικϊ καταςτόματα την 
Μεγϊλη Εβδομϊδα.      
Παρϊλληλα,  οι υπϊλληλοι θα 
πρϋπει να ξαναχτυπόςουν 
κϊρτα τισ Κυριακϋσ 1 Απριλύου 
και 6 Μϊιου. Ο ελεύθεροσ 
χρόνοσ ϋχει πεταχτεύ ςτα 
ςκουπύδια  μαζύ με τισ 
υποςχϋςεισ των ςυριζαύων για 
κατϊργηςη τησ εργαςύασ τισ 
Κυριακϋσ. 

Σε όλα αυτϊ προςτύθεται η ϊρνηςη των αφεντικών να δώςουν 
το δώρο του Πϊςχα, μια ϊρνηςη η οπούα ςυχνϊ αναβαθμύζεται και 
εκφρϊζεται με αποιλϋσ από τουσ ύδιουσ αλλϊ και τουσ μπρϊβουσ τουσ, 
προςπαθώντασ να μασ τρομοκρατύςουν με κϊθε μαφιόζικο τρόπο 
προκειμϋνου να μη διεκδικούμε ό,τι μασ χρωςτϊνε από την εργαςύα 
μασ. 

Σι προβλϋπεται για την Κυριακό των Βαώων 
 

Όςοι/εσ εργαςτούν την Κυριακό των Βαΐων 1 Απριλύου 2018, 
θα πρϋπει να λϊβουν αναπληρωματικό εβδομαδιαύα ανϊπαυςη (ρεπό) 
ςε ϊλλη εργϊςιμη ημϋρα τησ επόμενησ εβδομϊδασ. Η αναπληρωματικό 

Ο ¨ΑΝΑΡΧΟΤΝΔΙΚΑΛΙΜΟ¨, εύναι ϋνα ϋντυπο δρόμου που 

μοιρϊζεται ελεύθερα ςε χώρουσ εργαςύασ και εκδύδεται με την ευθύνη 

τησ Ελευθεριακόσ Συνδικαλιςτικόσ Ένωςη Ιωαννύνων. Σιχαύνεται τα 

αφεντικϊ και τον κόςμο που ϋχουν φτιϊξει ςτα μϋτρα τουσ, τα 

τςιρϊκια και τουσ εργατοπατϋρεσ. Στοχεύει ςτην ενημϋρωςη πϊνω ςε 

εργαςιακϊ ζητόματα, θεωρώντασ πωσ ςυμβϊλλει με αυτό τον τρόπο 

ςτην αναςυγκρότηςη των εργατικών αντιςτϊςεων. Γιατύ η γνώςη 

εύναι θηςαυρόσ κι η πρϊξη το κλειδύ τησ. 



ανϊπαυςη, μπορεύ να δοθεύ και ςε εργϊςιμη ημϋρα τησ εβδομϊδασ που 
προηγεύται τησ Κυριακόσ αυτόσ, αντύ τησ επόμενησ εβδομϊδασ. 

Οι εργαζόμενοι που ια απαςχοληιοφν την Κυριακθ, ια πάρουν 
προςαφξηςη 75%, υπολογιζόμενη ςτο νόμιμο ημερομίςιιο για τισ ώρεσ 
που ια απαςχοληιοφν. 

 
Πρακτικόσ υπολογιςμόσ Δώρου του Πϊςχα 

 
Όλοι και όλεσ όςοι 

δουλεφουν ςτον ιδιωτικό τομζα με 
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 
αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου 
δικαιοφνται να διεκδικιςουν από 
τα αφεντικά Δϊρο Πάςχα. Για τον 
υπολογιςμό του ποςοφ του Δϊρου 
Πάςχα λαμβάνεται υπόψθ ο 
τρόποσ αμοιβισ των μιςκωτϊν 
δθλαδι αν αμείβονται με 
θμερομίςκιο ι με μιςκό. Η χρονικι 
περίοδοσ που υπολογίηεται το 
Δϊρο αρχίηει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάκε ζτουσ. 

 
Πότε καταβάλλεται 

 
Το Δώρο Πάςχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται 

βζβαια ότι ο εργοδότθσ μπορεί να καταβάλλει το δϊρο και νωρίτερα από 
τθν παραπάνω θμερομθνία.  Στην περίπτωςη καιυςτέρηςησ έχει 
ποινικέσ κυρώςεισ.. Το δϊρο Πάςχα ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται 
να καταβλθκοφν ςε είδοσ, αλλά μόνο ςε χριμα.  

 
Αν εργϊςτηκεσ ολόκληρο το χρονικό διϊςτημα από 1 Γενϊρη 

μϋχρι  30 Απρύλη με πλόρη απαςχόληςη 
 
Αν εύςαι εργατοτεχνύτησ (αμοιβόμενοσ με ημερομύςθιο), θα πϊρεισ 15 
ημερομύςθια.Αν εύςαι μιςθωτόσ (αμοιβόμενοσ με μηνιαύο μιςθό), θα 
πϊρεισ μιςό μιςθό. 

 
Αν εργϊςτηκεσ λιγότερεσ μϋρεσ κατϊ το χρονικό διϊςτημα από 1 

Γενϊρη μϋχρι  30 Απρύλη με πλόρη απαςχόληςη 
 

Αν εύςαι εργατοτεχνύτησ (αμοιβόμενοσ με ημερομύςθιο), 
διαύρεςε τον αριθμό όλων των ημερών διϊρκειασ τησ εργαςιακόσ 
ςχϋςησ με το 8. Το πηλύκο τησ διαύρεςησ πολλαπλαςύαςε το με το 
ημερομύςθιό ςου. 
 
Αν εύςαι μιςθωτόσ (αμοιβόμενοσ με μηνιαύο μιςθό), διαύρεςε τον 
αριθμό όλων των ημερών διϊρκειασ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ με το 9,6. 
Το πηλύκο τησ διαύρεςησ πολλαπλαςύαςε το με το ημερομύςθιό ςου που 
αντιςτοιχεύ ςτο 1/25ο του μιςθού ςου. 
 

Αν εργϊςτηκεσ  με πλόρεσ ωρϊριο/ημϋρα αλλϊ λιγότερεσ 
ημϋρεσ  τη   βδομϊδα, θα πϊρεισ ωσ Δώρο Πϊςχα 1 ημερομύςθιο για 
κϊθε 6,5 πραγματοποιηθϋντα ημερομύςθια. 
 
Αν αμεύβεςαι με ωρομύςθιο, θα λϊβεισ   Δώρο Πϊςχα με  βϊςη το  
μϋςο όρο  των αποδοχών ςου.   Θα διαιρϋςεισ το ςύνολο των αποδοχών 
που ϋλαβεσ το διϊςτημα από 1/1 ϋωσ 30/04, δια του αριθμού των 
ημερών που εργϊςθηκεσ. Το ποςό που προκύπτει εύναι το μϋςο 
ημερομύςθιο υπολογιςμού και  πολλαπλαςιϊζεται με τον αριθμό των 
δικαιούμενων ημερομύςθιων ωσ Δώρο Πϊςχα όπωσ προαναφϋραμε.  
(ημϋρεσ εργαςύασ : 8). 

 
Όπωσ όλοι καταλαβαύνουν, οι νόμοι εύναι αρκετϊ πολύπλοκοι, 

για να μπορούν να τουσ εφαρμόζουν όπωσ γουςτϊρουν τα αφεντικϊ 
και οι λογιςτϋσ τουσ. Δεν γύνεται όμωσ να τουσ χαρύζουμε ούτε ϋνα 
ευρω από τα χρόματα που δουλϋψαμε, από το κόπο μασ. Ούτε 
μπορούμε να τουσ αφόνουμε να κανονύζουν αυτού πόςα θα πϊρουμε. 
Γι΄αυτό: 

ΗΜΕΙΩΝΕ ΠΑΝΣΑ ΣΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΣΑ ΟΤ! 
Και επύςησ διϊβαςε και κρϊτα κϊθε χαρτύ που ςου δύνει το 

αφεντικό να υπογρϊψεισ 
 


