Όταν είσαι μέλος είναι
καλύτερα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να είσαι στην 
IG Metall.

Griechisch

Η IG Metall: Μαζί Για Μια
Καλή Ζωή.
Θέλετε να υποστηρίξετε το δίκαιο εισόδημα, τις καλές
συνθήκες εργασίας και τη δικαιοσύνη;
Κι εμείς.

Καλή ζωή σημαίνει καλή εργασία.
Εμείς στην IG Metall: με περισσότερα από 2.2 εκατομμύρια μέλη υποστηρίζουμε με συνέπεια την καλή εργασία.
Επειδή η εργασία είναι καθοριστικό στοιχείο της ζωής
μας. Για να μπορεί να εξασφαλίσει μια καλή ζωή, χρειάζεται την δημιουργική δύναμη μιας ισχυρής Ένωσης.
Οι Συλλογικές συμβάσεις δημιουργούν πρότυπα

Θέλετε ρυθμισμένες συνθήκες και το
σχετικό δικαίωμα;
Η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι οι συλλογικές συμβάσεις μας. Αυτές ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας καθώς
και το ύψος του εισοδήματος, τις ώρες εργασίας ανά
εβδομάδα, το δικαίωμα άδειας και τις προσαυξήσεις, το
δικαίωμα ανάληψης εργασίας μετά από εκπαίδευση, το
δικαίωμα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης καθώς και
την δυνατότητα να μπορείτε να εισέλθετε στην συνταξιοδότηση με ευελιξία. Αυτές ισχύουν στην βιομηχανία
μετάλλων και ηλεκτρικών ειδών, στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης , της ξυλείας και των
πλαστικών, στον τομέα πληροφοριών και επικοινωνίας

καθώς και στους μηχανικούς αυτοκινήτων και στους
ηλεκτρολόγους. Και δεν ισχύουν μόνο στις συνδεδεμένες με τις συλλογικές συμβάσεις εταιρείες, αλλά
δημιουργούν πρότυπα για ολόκληρο τον τομέα.
www.igmetall.de/tarife
Νομική προστασία

§ 27 του Καταστατικού της IG Metall

Θέλετε να συμβουλεύεστε και να εκπροσωπείστε καλά;
Απαντάμε σε κάθε ερώτημά σας για τον κόσμο της εργασίας. Για περιπτώσεις ορθής κατάταξης, επιθεώρησης
συμβάσεων εργασίας ή πιστοποιητικών, καταγγελιών ή
συνταξιοδοτικών αποφάσεων βρισκόμαστε δίπλα σας
με συμβουλές και πρακτική βοήθεια. Σε περιπτώσεις
διαφωνίας μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν τις νομικές
μας συμβουλές. Σας εκπροσωπούμε εξωδικαστικά, και
αν χρειαστεί, φυσικά και ενώπιον των δικαστηρίων. Και
αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις της εργατικής και
κοινωνικής νομοθεσίας ακόμη και έναντι της υπηρεσίας απασχόλησης, των ταμείων ασφάλισης υγείας, των
ταμείων συντάξεων ή των επαγγελματικών ενώσεων.
www.igmetall.de/rechtsschutz
Υποστήριξη

§§ 23 και 24 του Καταστατικού της IG Metall

Θέλετε να συμμετέχετε ενεργά και
δη μαζί με άλλους;
Υποστηρίζουμε εσάς, τους και τις συναδέλφους σας σε
περίπτωση επιχειρησιακών συγκρούσεων: Οι Σύμβουλοι
Εργασίας μας στην IG Metall είναι άρτια εκπαιδευμένοι,
η τοπική IG Metall γνωρίζει την κατάσταση στις

επιχειρήσεις και ζητά ρητά την συμμετοχή σας. Η
IG Metall είναι απαραίτητη κατά την ίδρυση Εργατικών
Συμβουλίων καθώς και στην περίπτωση διενέξεων κατά
τις διαπραγματεύσεις των συλλογικών συμβάσεων. Και
εάν οι συνδικαλιστικές συγκρούσεις οδηγήσουν σε
απεργία, καταβάλουμε αποζημίωση μισθού για κάθε
ημέρα απεργίας.
www.igmetall.de/leistungen
Περαιτέρω παροχές

§§ 26, 28, 30 του Καταστατικού της IG Metall

Πιστεύετε ότι η αλληλεγγύη δεν θα
πρέπει να σταματά στην πόρτα του
εργασιακού χώρου;
Είμαστε δίπλα σας ακόμα και σε ατυχήματα που συμβαίνουν εκτός εργασίας. Η ασφάλισή μας για ατυχήματα
εκτός εργασίας ισχύει παγκοσμίως και ανεξάρτητα εάν
το ατύχημά σας συνέβη στο σπίτι, σ
 τον κήπο ή σε ταξίδι.
Είτε με αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή ποδήλατο, σε
περίπτωση νοσηλείας άνω των 48 ωρών παρεμβαίνει η
Ασφάλιση.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η IG Metall επίσης
σας βοηθά. Είτε πρόκειται για μια προσωπική ή συλλογική έκτακτη ανάγκη, όπως για παράδειγμα οι πλημύρες
του 2013, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για οικονομική ενίσχυση.
Και εφόσον συμβεί το χειρότερο, υποστηρίζουμε
αυτούς που μένουν πίσω. Η σύνταξη λόγω θανάτου
από τα ασφαλιστικά ταμεία ασθενείας το 2004 διαγράφηκε από καταλόγους υπηρεσιών τους. Η IG Metall
συνεχίζει να την καταβάλλει.
www.igmetall.de/leistungsrechner

ς εκπροσώπους των κεντρικών γραφείων της IG Metall ή αποστείλατέ το στην

Πόλη *

Υπηκοότητα *

Αριθμός *

(συμπληρώνεται από την IG Metall)

Απασχολούμενος-η στην επιχείρηση, Τ.Κ. / πόλη

Οδός *

Ταχυδρομικός Κώδικας *

Χώρα *

Όνομα *

Επώνυμο *

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Αριθμός μέλους

Φύλο *
M= Άρρεν
W= Θήλυ

 Σύμβαση ορισμένου χρόνου έως _______________________________

 Πλήρης Απασχόληση  Μερική Απασχόληση

Επάγγελμα/Αντικείμενο εργασίας/Πανεπιστημιακές σπουδές/
Τεχνική εκπαίδευση

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσωπική

Διεύθυνση ηλεκτρονιού ταχυδρομείου εργασίας

Τηλέφωνο (  εργασίας  ιδιωτικό )

Ημερομηνία Γέννησης * (Ημέρα I Μήνας I Έτος)

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα μας www.igmetall.de/beitreten

ρεωτικά πεδία

Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας BIC

Κωδικός BLZ

Δικαιούχος λογαριασμού

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού

Έναρξη από:

Ακαθάριστο εισόδημα*

Έτος

✗Πόλη/ Ημερομηνία / Υπογραφή για την άμεση χρέωση

Ημέρα Μήνας

Αριθμός μέλους αιτούντος/-σης

✗
Πόλη/ Ημερομηνία / Υπογραφή για την εγγραφή *

Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία, τα οποία παρέχω στην IG Metall, με σκοπό την καταχώρηση δεδομένων αναφορικά με την εγγραφή
μου. Έλαβα γνώση, ότι τα προσωπικά μου στοιχεία συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την IG Metall και
τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της προς εκπλήρωση των νομίμων αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τις διατάξεις προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Ο προσδιορισμός της εισφοράς ανάλογα με
την αύξηση του εισοδήματος διενεργείται μεταξύ άλλων, από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της επιχείρησης. Εκεί υπολογίζονται οι εισπράξεις από τιμολόγια και η εισφορά στο συνδικάτο, από
δημοσιευμένες στην επιχείρηση πληροφορίες, όπως το αντικείμενο της
εργασίας και η σχετική με αυτό ταξινόμηση. Η περαιτέρω διάθεση των
στοιχείων για διαφημιστικούς σκοπούς δεν λαμβάνει χώρα.

_____________________________________

Ενημερώθηκα από (Επώνυμο, Όνομα)

Πώς ονομάζεται το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα; _______________________

 Διπλές Σπουδές  Σπουδές

 Εκπαίδευση από _____________________ έως ___________________

 Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης εργασίας/σύμβασης έργου
Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας; ___________________________

Εισφορά **

Εάν οι κωδικοί IBAN και BIC δεν είναι εύκαιροι, παρακαλώ δηλώσατε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και κωδικό
τράπεζας BLZ ( μόνο για γερμανικές ή αυστριακές τράπεζες) :

D E

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN

Τραπεζικός Λογαριασμός Τράπεζα/ Υποκατάστημα

Πάγια εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (Επαναλαμβανόμενες χρεώσεις)
Αριθμός Αναγνώρισης Πιστωτή της IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Αναφορά Εντολής: Αριθμός μελών 01
Εξουσιοδοτώ την IG Metall, να εισπράττει από τον λογαριασμό μου, μέσω πάγιας εντολής, την οφειλόμενη από εμένα, σύμφωνα με την § 5 του Καταστατικού της, εισφορά (συνδρομή) μέλους, αντιστοιχούσα στο 1% του ακαθάριστου
μηνιαίου εισοδήματός μου, κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία που αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Ταυτόχρονα δίνω εντολή στην Τράπεζά μου να πληρώνει τις χρεώσεις που θα γίνονται από την IG Metall στον λογαριασμό μου.
Σημείωση: Δύναμαι εντός οκτώ εβδομάδων, από την ημερομηνία χρέωσης να
ζητήσω την επιστροφή του ποσού που χρεώθηκε. Σχετικά ισχύουν οι συμφωνηθέντες όροι της Τράπεζάς μου. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία μου
θα ενημερώνω χωρίς καθυστέρηση την IG Metall.
* παρακαλούμε συμπληρώσατε τα υπο
* * συμπληρώνονται από την IG Metall
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Παρακαλώ όπως το υποβάλετε το στους Σύμβουλους εργασίας της IG Metall / Συνδικαλιστικο
διεύθυνση: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte, 60519 Frankfurt am Main

σε     περιοχές

      
περισσότερα
από
      
γραφεία

ενεργοί λειτουργοί

περισσότερα
από

πάνω
από

www.igmetall.de/vor-ort

Βρισκόμαστε στον τόπο σας –
σε όλη τη Γερμανία.

Ισχυρή τοπική παρουσία.
Από το Flensburg έως το Lörrach, από το Aachen 
έως το Bautzen.
twitter.com/igmetall
youtube.com/igmetall

facebook.com/igmetall
flickr.com/igmetall

Η IG Metall μας ενώνει.
Είμαστε πολλοί. Γίνε και εσύ μέλος!

εκατομμύρια μέλη

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

επιχειρήσεις σε
30 βιομηχανίες

περισσότερα
από
      
συμβούλια εργασίας της
IG Metall από

www.igmetall.de /beitreten

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα συμβούλια εργασίας της IG Metall, ή με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της IG Metall ή
με τοπικό κατάστημα της IG Metall. Ή απλά
τοποθετήστε μια επιστολή σε ένα φάκελο
και στείλτε τη σε εμάς. Προτιμάτε καλύτερα
να γίνετε μέλος διαδικτυακά;

Ναι. Υπολόγισέ με.

Μείνετε ενημερωμένοι

Επιθυμείτε να πληροφορείστε και
να ενημερώνεστε;
Παρέχουμε ολοκληρωμένες πληροφορίες για σημαντικά
συλλογικά και επιχειρηματικά θέματα στα φυλλάδιά μας,
στους οδηγούς και στο ειδικό τμήμα πληροφοριών μας
στο διαδίκτυο. Στα σεμινάριά μας, σας εκπαιδεύουμε
επιπλέον σχετικά με την επιχείρηση και την πολιτική της
συνδικαλιστικής ένωσης. Για την πρακτική ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ μελών διαθέτουμε δίκτυο όπως για παράδειγμα για γυναίκες, φοιτητές ή άτομα που διαθέτουν
υψηλή ειδίκευση.
Το περιοδικό metallzeitung που προορίζεται για τα
μέλη μας, σάς προσφέρει κάθε μήνα φρεσκοτυπωμένες
πληροφορίες, εκθέσεις, ρεπορτάζ και ενδιαφέροντα
γεγονότα από τον κόσμο της εργασίας.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα μέλη.

«Ένας εργαζόμενος στην βιομηχανία του
μετάλλου θα πρέπει να βασίζεται στην ένταξη
του στην IG Metall, εάν θέλει να εκπροσωπείται κατάλληλα και με πυγμή στον κοινωνικό
τομέα.»
Από την απόφαση II ZR 91/84 του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε την 10.12.1984

Για ερωτήσεις σχετικά με την συμμετοχή στην
IG Metall ή για άλλα θέματα γύρω από την ασφαλή
και καλή εργασία είμαστε στη διάθεση σας.

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Μια συνδικαλιστική ένωση
συστήνεται.
Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για την IG Metall;
Το περιοδικό μας «Wir. Die IG Metall.» σας δείχνει με
σαφήνεια με σαφήνεια τι πρεσβεύουμε, τι πρεσβεύουμε,
τι προσφέρουμε και τι σημαίνει συνδικαλιστική ένωση.
Υπάρχει σε κάθε πακέτο πληροφοριών και μπορείτε να το
παραγγείλετε δωρεάν στην ιστοσελίδα

www.igmetall.de/duauch

Θα βρείτε την διαδικτυακή πύλη «Über-UnsPortal» στην ιστοσελίδα
wir.die-igmetall.de
Συνδεθείτε και παραμείνετε ενημερωμένοι. Μπορείτε να παραγγείλετε το Newsletter μας στην
ιστοσελίδα
www.igmetall.de/infoservice

Εκδότης: IG Metall-Vorstand | FB Mitglieder und Erschließungsprojekte | www.igmetall.de | Stand: Μάιος 2015 | Φωτογραφία: IG Metall

M 5 / 1272-58654

Έχετε άλλες ερωτήσεις;

