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Οι σωστές αντιστοιχίσεις είναι : 
 

2,3,4,6,10,15  →  α 
 

1,5,7,8,9,11,12,13,14  →  β 
 
 
 
 

 
Είναι τα  β, ε, στ, ζ, η και ι       
 
 
 
 

 
Για να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους οι µισθωτοί οργανώνονται σε εργατικά σωµατεία (ενώσεις ή 
συνδικάτα).  
Βασικός στόχος των εργατικών σωµατείων είναι η προάσπιση του εισοδήµατος και της εργασίας των 
εργαζοµένων και η τήρηση των συµβατικών και νόµιµων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι εργοδότες. 
Η δράση των εργατικών σωµατείων στοχεύει στον περιορισµό του διευθυντικού δικαιώµατος των 
εργοδοτών. Τα εργατικά σωµατεία και σι ενώσεις εργοδοτών διαπραγµατεύονται για µια σειρά ζητήµατα 
που αφορούν τους εργαζόµενους και οι συµφωνίες στις οποίες καταλήγουν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή. 
Αυτές είναι οι συλλογικές συµβάσεις, οι οποίες ρυθµίζουν τους όρους εργασίας για τους εργαζόµενους σε 
µια επιχείρηση, σε έναν κλάδο, σε ένα επάγγελµα, ή για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα στο 
σύνολο του (γενική σύµβαση εργασίας). Αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων είναι οι αυξήσεις των 
µισθών, το ωράριο εργασίας, η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, η διάρκεια των αδειών και 
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διακοπών, ενώ σε επίπεδο επιχείρησης οι διαπραγµατεύσεις µπορούν να αναφέρονται στην εισαγωγή νέας 
τεχνολογίας, στις απολύσεις, στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας κ.τ.λ. 
Τα µέσα που έχει το εργατικό σωµατείο για να προωθήσει τα αιτήµατά του είναι πολλά. Εκτός από τις 
διαπραγµατεύσεις, και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων, συνηθισµένο µέσο πίεσης είναι η 
στάση εργασίας (δηλαδή η διακοπή της εργασίας για λίγες ώρες) και η απεργία. Σε άλλες χώρες 
συνηθισµένες πολιτικές των συνδικάτων είναι η πικετοφορία στην είσοδο των επιχειρήσεων και η 
καθιστική διαµαρτυρία, εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην παρεµπόδιση των απεργοσπαστών να 
αναλάβουν εργασία. 
 
 


