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Streiks sind zulässig ! 
 

Έχεισ το δικαίωμα να απεργιςεισ!  

Όταν το ςυνδικάτο ςου κθρφξει απεργία, τότε μπορείσ να απεργιςεισ. Αυτό το 

επιτρζπει ο νόμοσ ςτθν Γερμανία. 

Με τθν απεργία κάνεισ το αίτθμά ςου ξεκάκαρο. Αυτό το αίτθμα για παράδειγμα 

μπορεί να είναι θ αφξθςθ των αποδοχϊν. Δεν επιτρζπεται να τιμωρθκείσ για 

ςυμμετοχι ςου ςε απεργία. 

Οφτε θ απόλυςι ςου επιτρζπεται. 

Αλλά: Όταν γίνεται απεργία και ςυμμετζχεισ, το αφεντικό ςου δεν πλθρϊνει καμία 

αμοιβι. 

Όταν τελειϊςει θ απεργία, το αφεντικό ςου πρζπει να ςυνεχίςει να απαςχολεί και 

να ςου πλθρϊνει αμοιβι. 

Αν ςε απειλιςουν, απευκφνςου αμζςωσ ςτο ςυνδικάτο ςου.  

Απευκφνςου ςτο ver.di! 

Και οι μακθτευόμενοι μποροφν να απεργιςουν! 

Βρίςκεςαι ςε μακθτεία; Και πάλι ζχεισ το δικαίωμα να απεργιςεισ. Από αλλθλεγγφθ 

αλλά επειδι και εςφ κα ικελεσ περιςςότερα χριματα. Οφτε και εςφ ςαν 

μακθτευόμενοσ επιτρζπεται να τιμωρθκείσ για τθν ςυμμετοχι ςου ςτθν απεργία. 

Αν ςε απειλιςουν, απευκφνςου αμζςωσ ςτο ςυνδικάτο ςου.  

Απευκφνςου ςτο ver.di! 

Οι ενοικιαηόμενοι(-εσ) εργαηόμενοι(-εσ) δεν είναι 
απεργοςπάςτεσ! 

Ενοικιαηόμενοι εργαηόμενοι δεν είναι υποχρεωμζνοι να εργάηονται ςε επιχείρθςθ 

όπου γίνεται απεργία. Το δικαίωμα αυτό ορίηεται από το «Νόμο περί 

Παραχωριςεωσ Εργαηομζνων».  Αυτόσ ο νόμοσ ιςχφει για όλουσ τουσ 

απαςχολοφμενουσ οι οποίοι διακινοφνται από εταιρίεσ ενοικίαςθσ εργαηομζνων. 

Επομζνωσ: Κανείσ δεν επιτρζπεται να εξαναγκάηεται να ςτρζφεται εναντίον των 

ςυναδζλφων του. Όταν γίνεται απεργία οφτε ο ενοικιαηόμενοσ εργαηόμενοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να εργαςτεί. 

Αν ςε απειλιςουν, απευκφνςου αμζςωσ ςτο ςυνδικάτο ςου. Απευκφνςου ςτο ver.di! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 Abs. 3 GG 
(BAG vom 12.09.1984 
 – 1 AZR 342/83) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BAG vom 30.08.1994  
– 1 AZR 765/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 5 AÜG 
 
 
 
 
 
(Urteil vom 10.09.1985 
– 1 AZR 262/84) 
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Απαγόρευςθ πεικαρχικϊν μζτρων! 

Το αφεντικό ςου δεν επιτρζπεται να ςε τιμωριςει για ςυμμετοχι ςου ςε απεργία. Ο 

νόμοσ ςε προςτατεφει. Μερικζσ φορζσ ακοφγονται απειλζσ, Τότε απευκφνςου 

αμζςωσ ςτο ςυνδικάτο ςου. Απευκφνςου ςτο ver.di! 

Μθν είςαι απεργοςπάςτθσ! 

Κανζνασ άνκρωποσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να γίνει απεργοςπάςτθσ. Όταν γίνεται 

απεργία, δεν είςαι υποχρεωμζνοσ να εργαςτείσ. Δείξε ότι εςφ και οι ςυνάδελφοί 

ςου είςαςτε μαηί. Είναι δικό ςασ το αίτθμα και υποςτθρίηετε όλοι μαηί. 

Παρϋόλα αυτά όποιοσ εργάηεται, ενϊ γίνεται απεργία, δείχνει ζλλειψθ αλλθλεγγφθσ 

και όλουσ ςε επικίνδυνθ κζςθ. 

Υπερωρίεσ. (Überstunden) 

Μερικζσ φορζσ θ ςυμμετοχι ςου ςε απεργία ςυμψθφίηεται με τισ υπερωρίεσ ςου. 

Αυτό δεν επιτρζπεται. Μθν αφινεισ να γίνεται κάτι τζτοιο και απευκφνςου ςε εμάσ. 

Απευκφνςου ςτο Ver.di! 

Δεν είςαι υποχρεωμζνοσ να αναπλθρϊςεισ το χρόνο εργαςίασ που χάκθκε με τθν 

απεργίασ. 

Έκτακτθ παροχι υπθρεςιϊν. (Notdienst)  

Όταν πρζπει να προςφζρεισ ζκτακτεσ υπθρεςίεσ, ρϊτθςε το ςυνδικάτο ςου, το 

Ver.di, εάν αυτι θ ζκτακτθ παροχι υπθρεςιϊν ζχει ςυμφωνθκεί. Το αφεντικό ςου 

δεν επιτρζπεται να αποφαςίςει από μόνο του ότι πρζπει να προςφζρεισ ζκτακτεσ 

υπθρεςίεσ. 

Άμεςθ ψθφοφορία. (Urabstimmung) 

Στισ άμεςεσ ψθφοφορίεσ δικαίωμα ςυμμετοχισ (ψιφου) ζχουν μόνο τα μζλθ του 

ςυνδικάτου. 

Τα μζλθ του ςυνδικάτου αποφαςίηουν αν κα γίνει απεργία. 

Το ςυνδικάτο ςου λζγεται ver.di – «Ενωμζνο Συνδικάτο Υπθρεςιϊν». 

Νομικι προςταςία. 

Όταν είςαι μζλοσ του ςυνδικάτου, ςου προςφζρεται νομικι προςταςία. Αυτό είναι 

ςθμαντικό, μια που μερικζσ φορζσ δεν πάνε όλα ομαλά. Για παράδειγμα, όταν το 

αφεντικό ςου κζλει να ςε αναγκάςει να αναπλθρϊςεισ τον χαμζνο χρόνο εργαςίασ 

λόγου τθσ απεργίασ. 

Το ςυνδικάτο ςου ζχει δικθγόρουσ. Σε υποςτθρίηουν και ζρχονται μαηί ςου και ςτο 

δικαςτιριο.Γίνε λοιπόν μζλοσ. Το ςυνδικάτο ςου λζγεται ver.di. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BAG vom 10.09.1985 
– 1 AZR 262/84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BAG vom 30.03.1982  
– 1 AZR 265/80, LAG 
Hannover vom 1.02.1980 – 2 
Sa 110/79 sowie vom 
22.10.1985 – 8 Sa 32/85; 
BAG vom 31.01.1995 
– 1 AZR 142/94) 
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Βοικθμα απεργίασ. 

Όταν απεργείσ, το αφεντικό ςου προφανϊσ δεν ςου πλθρϊνει καμία αμοιβι. Μόνο 

τα μζλθ του ςυνδικάτου παίρνουν κάποιο οικονομικό βοικθμα. 

Πόςο είναι το βοικθμά ςου, κα το μάκεισ από το ςυνδικάτο ςου ver.di. 

Εργαςιακό Συμβοφλιο και εργατικζσ κινθτοποιιςεισ. 

Το Εργαςιακό Συμβοφλιο ζχει και ςε περίπτωςθ απεργίασ όλα τα δικαιϊματα που 

ζχει και ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ. Το εργαςιακό ςυμβοφλιο πρζπει να παραμζνει 

ουδζτερο. Όμωσ τα μζλθ του εργαςιακοφ ςυμβουλίου επιτρζπεται να ςυμμετζχουν 

ςε απεργίεσ. 

Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ με τθν ζναρξθ εργατικϊν 
κινθτοποιιςεων. 

Ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ιςχφει και όταν γίνεται απεργία. 

Ανταπεργία (λοκ-άουτ) 

Μπορείσ να απεργιςεισ – το αφεντικό ςου κάνει λοκ-άουτ. Όταν απεργείσ το 

αφεντικό ςου μπορεί να κάνει λοκ-άουτ. Δεν ςε αφινει να πασ ςτθ κζςθ εργαςίασ 

ςου. 

Αλλά: Όταν το αφεντικό ςου δεν κζλει να ςε αφιςει να μπεισ, τότε δεν επιτρζπεται 

και κανζνασ άλλοσ να πάει για δουλιά. Αν ςυμβεί κάτι τζτοιο, ενθμζρωςε αμζςωσ το 

ςυνδικάτο ςου ι το ςυντονιςτικό όργανο τθσ απεργίασ. 

Οδθγίεσ του ςυντονιςτικοφ οργάνου τθσ απεργίασ. 

Κάκε απεργία ζχει ζνα ςυντονιςτικό όργανο. Είναι οι άνκρωποι του ver.di. Το 

ςυντονιςτικό αυτό όργανο αποφαςίηει για παράδειγμα τθ λιξθ ι διακοπι τθσ 

απεργίασ.  

 

 

 

Mehr drin – Mehr wert – Jetzt Mitglied der ver.di werden! 

www.mitgliedwerden.verdi.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 74 Abs. 2 und 3 BetrVG 
 
 
 
 
 
 
 
§ 192 SGB V 
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