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Εκδότης:
MEYER WERFT GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
26871 Papenburg

Σε συνεργασία με:

Deutsch

Română

Polski

Hrvatski

Български

Ελληνικά

Magyar

English

Русский

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΩΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ …

… δεν πρέπει ποτέ να δώσεις την κάρτα εισόδου σου σε  
 κάποιο άλλο άτομο;

… από τις 01.01.2019 πρέπει να λαμβάνεις τουλάχιστον  
 9,19 ευρώ μικτό μισθό ανά ώρα εργασίας;

… μετά από ένα χρονικό διάστημα εργασίας περισσότερο από  
 6 έως 9 ώρες έχεις δικαίωμα για διάλειμμα συνολικά  
 30 λεπτών;

… μετά από 9 ώρες εργασίας έχεις δικαίωμα για διάλειμμα  
 45 λεπτών;

… δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι περισσότερο από 10 ώρες  
 την ημέρα χωρίς ειδική άδεια;

… μετά το τέλος της βάρδιάς σου πρέπει να τηρείς 11 ώρες  
 ανάπαυσης;

… έχεις δικαίωμα άδειας;

… ο εργοδότης πρέπει να σου παρέσει ασφάλιση υγείας στις  
 περισσότερες χώρες;

… μπορείς πάντα ανώνυμα και δωρεάν να δεχθείς θεραπεία  
 από το παραϊατρικό προσωπικό του ναυπηγείου;

… δεν πρέπει να πληρώσεις τίποτα για τον προστατευτικό  
 εξοπλισμό σου;

… το κατάλυμά σου πρέπει να τηρεί ένα ελάχιστο  
 καθορισμένο γερμανικό επίπεδο;

… για τις παρεχόμενες υπερωρίες πρέπει να σου χορηγηθεί  
 αντιστάθμιση (σε ελεύθερο χρόνο ή αμοιβή);

… ένας γιατρός ή νοσηλευτής δεν επιτρέπεται ποτέ να  
 ενημερώνει τον εργοδότη σου χωρίς τη συγκατάθεσή σου  
 σχετικά με την ασθένειά σου;



ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ …

… να ζητήσεις από τον εργοδότη σου έγγραφη σύμβαση εργασίας στη  
 γλώσσα σου, σε περίπτωση που δεν σου έχει παρασχεθεί!

… να αποδέχεσαι μόνο γραπτή καταγγελία!

… πάντα να ελέγχεις πρώτα καλά τα φύλλα χρόνου εργασίας και στη  
 συνέχεια να υπογράφεις!

… να ζητάς από τον εργοδότη σου γραπτό λογαριασμό μισθοδοσίας σε  
 περίπτωση που δεν τον έχεις λάβει!

… να έχεις πάντα μαζί σου την απόδειξη ασφάλισης υγείας σου!

… να ελέγχεις επακριβώς, αν έχεις αξίωση για καταβολή μισθού σε  
 περίπτωση αναρρωτικής άδειας!

Ο όμιλος MEYER υποστηρίζει την ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη. 
Δεν ανεχόμαστε καμία διάκριση, βία ή άλλες αξιόποινες πράξεις. 
Σου ζητούμε να μας βοηθήσεις, έτσι ώστε να τηρηθούν όλα τα 
δικαιώματα και όλες οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι 
αντιμετωπίζονται δίκαια!

Εάν θεωρείς ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων ή τα 
δικαιώματα των συναδέλφων σου δεν τηρούνται, 
απευθύνσου…

… εγγράφως στη διεύθυνση:  
 compliancehotline@meyerwerft.de

… μέσω τηλεφώνου (αγγλικά/γερμανικά) στο:  
 04961 - 81 4500

… οποιαδήποτε στιγμή προσωπικά στην: Πύλη 3

… στο συμβούλιο εργαζομένων της MEYER WERFT.

Η MEYER Werft θα σε εξυπηρετήσει γρήγορα, 
προσωπικά και διακριτικά!

Καλώς ήλθες στην MEYER WERFT!
Το φυλλάδιο αυτό σε ενημερώνει για 
τα δικαιώματά σου ως εργαζόμενη και 
εργαζόμενος. 

Διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, γιατί στη Γερμανία 
ισχύουν για κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο, ανεξάρτητα 
από την καταγωγή, συγκεκριμένα δικαιώματα!


