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Μη μένεις μόνος.

Γίνε μέλος τώρα!

H Byggnads, η Σουηδική Συνομοσπονδία
Εργατών Κατασκευαστικού Κλάδου
παρέχει ασφαλή απασχόληση και υψηλό
μισθό
Χωρίς τη συνδικαλιστική οργάνωση, οι εργοδότες θα υποδείκνυαν τους όρους
χωρίς να ακούνε εμάς τους εργάτες. Έτσι ήταν παλιά.
Η Byggnads είναι σήμερα μια ισχυρή συνδικαλιστική οργάνωση με 100.000
μέλη σε ολόκληρη τη Σουηδία.
Χάρη στη συνδικαλιστική οργάνωση έχεις σήμερα δικαίωμα σε, μεταξύ
άλλων, διακοπές, αποδοχές ασθενείας, επιρροή στο χώρο εργασίας,
αντιπρόσωπο των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας,
ο οποίος ελέγχει το εργασιακό περιβάλλον σου, και μισθούς που επιτυγχάνει
η συνδικαλιστική οργάνωση κατόπιν διαπραγματεύσεων. Πρέπει να γίνουμε
περισσότεροι, γιατί όσο ισχυρότεροι είμαστε, τόσο περισσότερο μπορούμε να
επηρεάσουμε τις συνθήκες εργασίας μας. Και να θυμάσαι: η Byggnads στέκεται
πάντα στο πλευρό σου!
Γίνεσαι εύκολα μέλος στο byggnads.se. Έχεις απορίες; Μίλα με τον
συνδικαλιστικό εκπρόσωπό σου στο χώρο εργασίας σου ή επικοινώνησε με το
κέντρο μελών Byggnads Nu στο 010-601 10 00.

Ως μέλος απολαμβάνεις:

Συμβουλές και βοήθεια
Απαντούμε σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον
εργασίας, το μισθό, τις διακοπές, τα εργατικά ατυχήματα, τις ασφαλίσεις και
πολλά άλλα. Μπορείς να επικοινωνήσεις με το κέντρο μελών Byggnads Nu στο
τηλέφωνο 010-601 10 00 ή στη διεύθυνση byggnadsnu@byggnads.se.
Όλες οι σημαντικές ασφαλίσεις στην περίπτωση που σου συμβεί κάτι
Ως μέλος μπορείς να λάβεις βοήθεια σε σχέση με τη διαδικασία εξέτασης και
την εκτίμηση του δικαιώματος αποζημίωσης από την ασφάλιση μέλους αλλά
και από άλλες ασφαλίσεις που ισχύουν για σωματική βλάβη, π.χ. σε σχέση με
τροχαίο, έγκλημα, ευθύνη και βλάβη ασθενούς ως απόρροια υγειονομικής
περίθαλψης. Διάβασε περισσότερα για τις ασφαλίσεις στη διεύθυνση
byggnads.se/forsakringar.
Βοήθεια στη διαπραγμάτευση
Σε βοηθάμε σε περίπτωση που έρθεις σε σύγκρουση με τον εργοδότη σου για
τα δικαιώματα και το μισθό σου.
Η δύναμη επιρροής της Byggnads
Η Byggnads ανήκει στα μέλη της. Ως μέλος, μπορείς μέσω της περιοχής στην
οποία ανήκεις να συμμετέχεις στην απόφαση για το ποιοι εκπρόσωποι θα
είναι στην ηγεσία της οργάνωσης, και ποια θα είναι τα θέματα στα οποία θα
δώσουμε βάρος.
Έχουμε πολλά και διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια για σένα που θέλεις να
συμμετέχεις στην επιρροή της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος εργασίας σου.
Για να αποκτήσεις καλύτερη εικόνα τού τι μπορεί να κάνει η Byggnads για
σένα, σου συνιστούμε, όπως σε όλους, να παρακολουθήσεις το Påfarten.
Βλ. byggnads.se/pafarten.
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Ως μέλος είσαι ασφαλισμένος
Ως μέλος στην Byggnads έχεις διάφορες σημαντικές ασφαλίσεις. Έχεις
μια ασφάλιση ατυχήματος που ισχύει αν σου συμβεί ατύχημα στον
ελεύθερο χρόνο σου. Έχεις επίσης μια ομαδική ασφάλιση ζωής και
συμπληρωματική ασφάλιση ζωής επαγγελματικού κλάδου που βοηθά
την οικογένειά σου σε περίπτωση θανάτου σου.

Επιπρόσθετη σιγουριά: ασφαλίσεις επιλογής

Ως μέλος στην Byggnads, σου προσφέρονται κάποιες ασφαλίσεις
επιλογής, όπως ασφάλιση κατοικίας, συντρόφου συμβίωσης, παιδιών,
ασθενείας και επιζώντων.
Πήγαινε στη διεύθυνση folksam.se/byggnads και διάβασε
περισσότερα για τις ασφαλίσεις μέλους που δικαιούσαι και τις
ασφαλίσεις επιλογής.
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Να ποια είναι η συλλογική σύμβαση!
Η συλλογική σύμβαση είναι μια συμφωνία μεταξύ της Byggnads και της
πλευράς των εργοδοτών, που καθορίζει, μεταξύ άλλων, το μισθό, το
περιβάλλον εργασίας και τις ασφαλίσεις. Σε προστατεύει από το να πρέπει να
ανταγωνίζεσαι για τις θέσεις εργασίας με βάση χαμηλότερο μισθό ή χειρότερες
συνθήκες.
Εάν η επιχείρηση δεν έχει συλλογική σύμβαση, δεν έχεις οπωσδήποτε
δικαίωμα σε λυόμενους βοηθητικούς χώρους ή ασφαλίσεις, και υπάρχει
ο κίνδυνος να μη σου καταβληθεί μισθός. Ολοένα και περισσότεροι χώροι
εργασίας καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση.
Εάν δεν ξέρεις αν ο εργοδότης σου έχει συλλογική σύμβαση, μπορείς να
επικοινωνήσεις με την Byggnads. Βλ. οπισθόφυλλο του φυλλαδίου.

Παράδειγμα: 200 κορόνες/ώρα.

Το παράδειγμα βασίζεται στον μέσο μισθό που προβλέπεται στη Συλλογική
σύμβαση για τον κατασκευαστικό κλάδο (Byggavtalet). Για σένα που υπάγεσαι
σε άλλες συμβάσεις ισχύουν άλλα ποσά. Βλ. περισσότερα παραδείγματα
υπολογισμού στη διεύθυνση byggnads.se/kollektivavtal.

Με συλλογική σύμβαση

Χωρίς συλλογική σύμβαση

• Εργασία μειωμένου χρόνου 8.000
κορόνες/έτος

• Καμία εργασία μειωμένου χρόνου

• Επαγγελματική σύνταξη βάσει
συλλογικής σύμβασης

• Καμία επαγγελματική σύνταξη βάσει
συλλογικής σύμβασης

• Παίρνεις 3.480 κορόνες/έτος μεγαλύτερη

• Επιπρόσθετο επίδομα γονικής άδειας

• Ασφάλιση βάσει συλλογικής σύμβασης
• Καταβολή αμοιβής για τις αργίες που
πέφτουν Δευτέρα – Παρασκευή
• Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης

• Χάνεις 3.480 κορόνες έτος αποζημίωση
για τη μη πραγματοποίηση άδειας
από την αποζημίωση για τη μη
πραγματοποίηση άδειας
• Κανένα επιπρόσθετο επίδομα γονικής
άδειας
• Καμία ασφάλιση βάσει συλλογικής
σύμβασης

• Καμία καταβολή αμοιβής για τις αργίες
που πέφτουν Δευτέρα – Παρασκευή
• Καμία αποζημίωση δαπανών
μετακίνησης από και προς τη δουλειά

Επιπρόσθετη σιγουριά μέσω ασφαλίσεων
βάσει συλλογικής σύμβασης – για χώρους
εργασίας με συλλογική σύμβαση

Μέσω της συλλογικής σύμβασης προστατεύεσαι, ανεξάρτητα από το αν
πάρεις αναρρωτική άδεια, αν τραυματιστείς εν ώρα εργασίας ή αν απολυθείς.
Επιπλέον, προστατεύεται και η οικογένειά σου αν σου συμβεί κάτι σοβαρό.
Διάβασε περισσότερα στη διεύθυνση byggnads.se/forsakringar.
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Αντιπρόσωπος των εργαζομένων για
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
– ο κοντινότερος συνδικαλιστικός σου
εκπρόσωπος
Ο αντιπρόσωπος των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
εκπροσωπεί τους συναδέλφους του και παρακολουθεί το περιβάλλον
εργασίας στο χώρο εργασίας. Ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να είναι
ένας από τους πιο επικίνδυνους κλάδους στη Σουηδία, και υπάρχουν πολλές
φάσεις σε μια εργασία που δεν πρέπει να γίνουν λάθος.
Ο συνδικαλιστικός αντιπρόσωπος των εργαζομένων για την υγιεινή και
ασφάλεια της εργασίας φροντίζει για την τήρηση των υποδομών ασφαλείας
και των συμφωνιών από τον εργοδότη. Χωρίς αντιπρόσωπο των εργαζομένων
για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο εργασίας σου αυξάνεται
ο κίνδυνος ατυχημάτων, κακώσεων λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης,
και κακών συνθηκών εργασίας. Θέλεις να μπορείς να επηρεάζεις κι εσύ;
Επικοινώνησε με την Byggnads της περιφέρειάς σου. Byggnads.se/regioner.

Περισσότερες πληροφορίες από την
Byggnads

Εάν έχεις ερωτήσεις που δεν μπορεί να απαντήσει ο συνδικαλιστικός
αντιπρόσωπος στο χώρο εργασίας σου, μπορείς ανά πάσα στιγμή να καλέσεις
την Byggnads της περιφέρειάς σου ή το κέντρο μελών μας Byggnads Nu.

Αρχική σελίδα
Στη διεύθυνση byggnads.se θα βρεις τα στοιχεία επικοινωνίας της περιφέρειάς
σου, επίκαιρα νέα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Είμαστε ενεργοί στο Facebook, το Twitter και το Instagram.
Ακολούθησέ μας εάν θέλεις να είσαι ενήμερος για τις τελευταίες
εξελίξεις στον κλάδο.

SMS
Κατά τη διάρκεια των μισθολογικών διαπραγματεύσεων μπορείς
να λαμβάνεις sms με πληροφορίες για το τι συμβαίνει στις
διαπραγματεύσεις με τον εργοδότη.
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Περιοδικό μελών
Το δημοφιλές περιοδικό μελών Byggnadsarbetaren της Byggnads κυκλοφορεί
12 φορές το χρόνο. Το περιοδικό υπάρχει και στο διαδίκτυο και έχει ένα
ενημερωτικό δελτίο.
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Γίνε μέλος – χρησιμοποίησε το απόκομμα
Ως μέλος στην Byggnads θα αποκτήσεις δύναμη, περηφάνια και σιγουριά. Κάνε
αίτηση μέλους χρησιμοποιώντας το απόκομμα.
Καλώς όρισες ως μέλος!

Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen

Συγκατάθεση στη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού
Συγκατάθεση στην πληρωμή μέσω του
συστήματος αυτόματης εξόφλησης Autogiro
Ο υπογεγραμμένος πληρωτής συγκατατίθεμαι
στη χρέωση του δηλωθέντα τραπεζικού
λογαριασμού κατόπιν αίτησης του δηλωθέντα
δικαιούχου πληρωμής για την πληρωμή μέσω
του συστήματος αυτόματης εξόφλησης Autogiro. Η τράπεζα όπου τηρείται ο λογαριασμός δεν
είναι υποχρεωμένη να ελέγξει το σχετικό νόμιμο
δικαίωμα ή να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον
πληρωτή για την αιτούμενη χρέωση. Η χρέωση
του λογαριασμού του πληρωτή γίνεται σύμφωνα
με τους κανόνες της τράπεζας όπου τηρείται ο
λογαριασμός. Ο πληρωτής θα λάβει ειδοποίηση
για τη χρέωση από την τράπεζα όπου τηρείται
ο λογαριασμός. Η συγκατάθεση μπορεί, κατόπιν
αιτήσεως του πληρωτή, να μεταβιβαστεί σε
άλλο λογαριασμό στην τράπεζα όπου τηρείται ο
λογαριασμός ή σε λογαριασμό άλλης τράπεζας.

Ακύρωση χρέωσης
Ο πληρωτής μπορεί να ακυρώσει
• μια μεμονωμένη χρέωση επικοινωνώντας με
τον δικαιούχο της πληρωμής το αργότερο
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας πληρωμής,
• κάθε χρέωση που σχετίζεται με τη συγκατάθεση
επικοινωνώντας με την τράπεζα το αργότερο
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας πληρωμής.

Έγκριση/πληροφορίες εκ των προτέρων
Ο δικαιούχος πληρωμής έχει δικαίωμα να ζητήσει
τη χρέωση του λογαριασμό του πληρωτή την
ημέρα λήξης της προθεσμίας πληρωμής
• εάν ο πληρωτής το αργότερο οχτώ εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας πληρωμής ειδοποιηθεί για το ποσό,
για την ημέρα λήξης της προθεσμίας πληρωμής
και τον τρόπο πληρωμής, ή
• αν ο πληρωτής έχει εγκρίνει τη χρέωση για
αγορά ή παραγγελία αγαθού ή υπηρεσίας.

Δικαίωμα της τράπεζας όπου τηρείται
ο λογαριασμός και του δικαιούχου της
πληρωμής να διακόψουν τη σύνδεση με το
Autogiro
Η τράπεζα όπου τηρείται ο λογαριασμός και
ο δικαιούχος της πληρωμής έχουν δικαίωμα
να διακόψουν τη σύνδεση με το Autogiro
τριάντα ημέρες αφού η τράπεζα όπου τηρείται
ο λογαριασμός/ο δικαιούχος της πληρωμής
ειδοποιήσει σχετικά με αυτό τον πληρωτή.
Η τράπεζα όπου τηρείται ο λογαριασμός και
ο δικαιούχος της πληρωμής έχουν, ωστόσο,
δικαίωμα να σταματήσουν αμέσως τη σύνδεση
του πληρωτή με το Autogiro εάν ο πληρωτής
επανειλημμένα δεν είχε επαρκές διαθέσιμο
υπόλοιπο στο λογαριασμό του την ημέρα λήξης
της προθεσμίας πληρωμής ή αν ο λογαριασμός τον
οποίο αφορά η συγκατάθεση κλείσει.

Για τις χρεώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

Πρέπει να υπάρχει κάλυψη στο λογαριασμό
Ο πληρωτής πρέπει να φροντίζει ώστε το
αργότερο την εργάσιμη ημέρα πριν από την ημέρα
λήξης της προθεσμίας πληρωμής να έχει αρκετά
χρήματα στο λογαριασμό για τις πληρωμές του.
Εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού
δεν αρκεί για την πληρωμή την ημέρα λήξης
της προθεσμίας πληρωμής, ο δικαιούχος της
πληρωμής έχει τη δυνατότητα να κάνει περαιτέρω
προσπάθειες χρέωσης τις επόμενες εργάσιμες
ημέρες, για μέγιστο διάστημα μίας εβδομάδας.
Πληροφορίες για τον αριθμό των προσπαθειών
χρέωσης δίνονται από το δικαιούχο της πληρωμής.
Συγκατατίθεμαι να χρεωθεί ο λογαριασμός
μου στην τράπεζα σύμφωνα με τους κανόνες της
τράπεζας.

Διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσης, ανάκληση
Η συγκατάθεση ισχύει επ’ αόριστον. Εάν ο
πληρωτής θέλει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή
του, πρέπει να επικοινωνήσει με την τράπεζα όπου
τηρείται ο λογαριασμός ή με τον δικαιούχο της
πληρωμής.
Η συγκατάθεση ακυρώνεται το αργότερο πέντε
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της ανάκλησης
από την τράπεζα όπου τηρείται ο λογαριασμός ή
από τον δικαιούχο της πληρωμής.
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Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frankeras ej.
Byggnads
betalar portot.

Επίθετο Μετάβαση από άλλη συνομοσπονδία/ Övergång annat fackfackförbund

Μικρό όνομα/ Förnamn

Θέλω να παρακολουθήσω το συνδικαλιστικό βασικό εκπαιδευτικό σεμινάριο
Påfarten.

Ασφαλίσεις Θέλω να επικοινωνήσει μαζί μου ένας υπεύθυνος ενημέρωσης
ασφαλίσεων, για να λάβω περισσότερες πληροφορίες.

.................................................. /μήνα

................................................. /ώρα

Ημερομηνία Υπογραφή/ Data		

Mob. tālr. numurs/ Mobilnummer

Μικτό εισόδημα/ Bruttoinkomst

Επάγγελμα/Yrke

E-mail / E-postadress

Αριθ. λογ/μού

Κωδ. υποκατ/ματος Αριθ. λογ/μού Εξουσιοδότηση. Η Σουηδική Συνομοσπονδία Εργατών
Κατασκευαστικού Κλάδου εξουσιοδοτείται με το παρόν να κάνει κρατήσεις για τα μηνιαία τέλη από το
μισθό/την αμοιβή που παρέχεται μέσω τραπεζικού ιδρύματος.

Κωδ. υποκατ/ματος

Εγκρίνω τους όρους για τη σύνδεσή μου με το Autogiro και αποδέχομαι τους
κανόνες του Autogiro που αναφέρονται σε άλλη σελίδα του φυλλαδίου.

υπογραφή / Namnteckning

Μικρό όνομα Αίτηση μέλους από έτος/μήνα/ Medlemskap sökes fr om år/ mån

c/o Διεύθυνση κατοικίας Ταχυδρομικός κωδικός Ταχυδρομική διεύθυνση

Επίθετο/ Efternamn

Επιχειρηματική επωνυμία / Företagsnamn:

Μπορείς να κάνεις αίτηση μέλους και στη διεύθυνση www.byggnads.se

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας – 10 ψηφία/Personnummer

Αίτηση ένταξης στη Σουηδική Συνομοσπονδία Εργατών

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Μου πρότεινε να κάνω αίτηση ο/η

Όνομα............................................................................................................................

Διεύθυνση......................................................................................................................

Ταχ.δ/νση.......................................................................................................................

Τηλέφωνο......................................................................................................................

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας – 10 ψηφία................................................................

.

.

.

.

.

Βρες την περιφέρειά σου!
(4)

GävleDala
Telefon 010-601 10 02

(3)

MellanNorrland
Telefon 010-601 10 03

(5)

Mälardalen

1

Telefon 010-601 10 04
Norrbotten
Telefon 010-601 10 05

(11)

Skåne
Telefon 010-601 10 06

(10)

Småland-Blekinge
Telefon 010-601 10 07

(6)

Stockholm-Gotland
Telefon 010-601 10 08

(9)

Väst
Telefon 010-601 10 09

(2)

Västerbotten
Telefon 010-601 10 10

(7)

Örebro-Värmland
Telefon 010-601 10 11

(8)

Öst
Telefon 010-601 10 12
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Ακολούθησέ μας στο Facebook!

Byggnads Nu:

+46 010 601 10 00

ή στο e-mail byggnadsnu@byggnads.se.
Λαμβάνεις πάντα γρήγορη και
προσωπική απάντηση από κάποιον από
τους πεπειραμένους συνηγόρους μας στο
κέντρο μελών.
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