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Γίνε μέλος!
byggnads.se/bli-medlem

Μείνε ενήμερος με τα  
δικαιώματα 

σου στη 
δουλειά
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Μην αφήσεις να σε 
εκμεταλλεύονται!
Ξέρεις ότι έχεις δικαιώματα 
βάσει νόμου και συμβάσεων; 
Αυτά έχουν αποκτηθεί μέσω 
περισσότερων από 100 χρόνια 
συνδικαλιστικού αγώνα.

Καθήκον του σωματείου 
Byggnads είναι να διασφαλίζει 
ότι οι συνθήκες για τα μέλη μας 
είναι όσο το δυνατόν πιο καλές.
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Το σωματείο είναι με  
το μέρος σου.
Όταν κάτι δυσλειτουργεί στην 
εργασία, για παράδειγμα, εάν δεν 
έχεις τον σωστό μισθό ή όρους, 
εμείς σε βοηθάμε. 

Καλώς ήρθες ως μέλος του 
σωματείου Byggnads, αν δεν 
είσαι ήδη!
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Το Byggnads είναι το σωματείο 
για σένα που είσαι οικοδόμος. 

Εργαζόμαστε για καλύτερους 
μισθούς και ασφαλέστερο 
εργασιακό περιβάλλον. Με μας 
έχεις υποστήριξη, συμβουλές και 
ασφάλειες.

Μαζί είμαστε ήδη περισσότερα 
από 100.000 ισχυρά, περήφανα 
και ασφαλή μέλη.

Όσο περισσότεροι είμαστε, 
τόσο περισσότερο μπορούμε να 
εργαστούμε για τα δικαιώματά 
μας. Εσύ eίσαι απαραίτητος!
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Μαζί εργαζόμαστε στο 
σωματείο Byggnads για να 
διασφαλίσουμε ότι όλα τα 
μέλη να έχουν:

• τo υψηλότερο δυνατό 
μισθό

• το καλύτερο δυνατό 
εργασιακό περιβάλλον

• ασφαλής απασχόληση
• ανάπτυξη στην δουλειά

Ποτέ μην αποδέχεσαι 
χαμηλότερου όρους από εκείνους 
της συλλογικής σύμβασης.
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Σημαντικό!

• Δεν μπορείς ποτέ να 
απολυθείς επειδή γίνεσαι 
μέλος στο σωματείο. 

• Έχεις νόμιμο δικαίωμα 
να είσαι μέλος στο 
σωματείο.

• Δεν χρειάζεται να το 
πεις στον υπεύθυνο ή 
στον εργοδότη σου αν 
εσύ δεν θέλεις.
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Τι είναι μια συλλογική σύμβαση;
Η συλλογική σύμβαση είναι μια συμφωνία 
μεταξύ του σωματείου Byggnads και των 
εργοδοτών. Εδώ θα βρεις τους κανόνες 
για, μεταξύ άλλων, τους μισθούς, τις ώρες 
εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον.

Η συλλογική σύμβαση δεν συνάπτεται από 
μόνη της. Εμείς το διαπραγματευόμαστε με 
τους εργοδότες – το κράτος δεν παρεμβαίνει. 
Όσο περισσότερα μέλη είμαστε, τόσο 
καλύτερες συνθήκες μπορούμε να έχουμε.

Εάν δεν υπάρχουν συλλογικές 
συμβάσεις;
Ορισμένες εταιρείες δεν έχουν συλλογικές 
συμβάσεις. Τότε οι κανόνες δεν ισχύουν. 
Ρώτα τον εργοδότη σου αν υπάρχει, ή 
τηλεφώνησέ μας.

Εάν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, 
είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να 
συνάψουμε μία.
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Μισθοί
Οι μισθοί εξαρτώνται από πολλά 
διαφορετικά πράγματα, όπως αν 
έχετε επαγγελματικό πιστοποιητικό 
(επαγγελματικός μισθός) ή όχι. Αλλά 
γενικά, η ίση αμοιβή ισχύει για την ίση 
εργασία εντός της ομάδας εργασίας.

Η κύρια μορφή αμοιβής μας είναι η 
αμοιβή απόδοσης, η οποία ονομάζεται 
αμοιβή κομματιού. Αλλά μπορεί επίσης 
να είσαι ωρομίσθιος.

Ένας μέσος μισθός στον κατασκευαστικό 
κλάδο είναι περίπου 200 κορώνες 
ανά ώρα. Αλλά μπορεί να κερδίσεις ή 
περισσότερο ή λιγότερο από αυτό. 

Κάλεσε το σωματείο  Byggnads στην 
περιοχή σου εάν έχεις ερωτήσεις 
σχετικά με το μισθό σου.
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Μισθός χωρίς επαγγελματικό 
πιστοποιητικό (Σύμβαση οικοδομών)
Εάν δεν έχεις επαγγελματικό πιστοποιητικό, 
έχεις ένα ποσοστό του επαγγελματικού 
μισθού στο χώρο εργασίας:

• 70% εάν έχεις λιγότερο από ένα χρόνο 
εμπειρίας

• 88% εάν έχεις περισσότερο από ένα 
χρόνο εμπειρίας

• 100% εάν έχεις περισσότερα από 
έξι χρόνια σχετικής επαγγελματικής 
εμπειρίας

Καθαρισμός υπόστεγων και τελικός 
καθαρισμός: (Σύμβαση οικοδομών)

• 75% του επαγγελματικού μισθού. Εάν 
κάνεις άλλες εργασίες εκτός από αυτό 
το καθαρισμό και τελικό καθαρισμό, 
πρέπει να έχεις 70% ή 88% του μισθού.

Εάν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, 
δεν υπάρχουν επίσης κανόνες για τους 
μισθούς, τότε μπορεί οι αποδοχές σου 
να είναι όσα λίγα γίνεται!
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Η συλλογική σύμβαση παρέχει  

• Έξοδα ταξιδιού:  
Αυτοκίνητο: σύμφωνα με το 
επίπεδο της Εφορίας, 18.50 
κορώνες/10 χλμ. (2021). 
Μέσα μαζικής μεταφοράς: 1/20 
της μηνιαίας τιμής της κάρτας ανά 
εργάσιμη ημέρα.

• Επίδομα διακοπών: 13,0 - 13,2 %
• Σύνταξη σύμβασης: 5.35 - 6.00% 

του μισθού (ο εργοδότης πληρώνει 
επιπλέον στη σύνταξη.)

• Μείωση του χρόνου εργασίας:  
40 ώρες το χρόνο με μισθό (άδεια 
εκτός από τις διακοπές).

• Αυξήσεις μισθού κάθε χρόνο.
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• Αναρρωτική αμοιβή από τη 
δεύτερη ημέρα εάν είσαι άρρωστος 
(σύμφωνα με το νόμο).

• Αποδοχές αν δουλεύεις και ζεις σε 
διαφορετικά μέρη.

• Ένα καλό κατάλυμα αν δουλεύεις 
και ζεις σε διαφορετικά μέρη. 

• Ασφάλεια αν τραυματιστείς στη 
δουλειά.

• Αποδοχές αργιών: άδεια με μισθό 
όταν μια δημόσια αργία τυχαίνει 
μια καθημερινή.

• Άδεια: άδεια μετ' αποδοχών σε 
ειδικές περιπτώσεις.
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Προσλήψεις 
Μην αποδεχθείς οποιαδήποτε 
πρόσληψη.

• Η μόνιμη πρόσληψη είναι η κύρια 
μορφή στο κατασκευαστικό χώρο. 

• Γίνεται να είσαι υπό δοκιμαστική  
πρόσληψη το πολύ έξι μήνες, 
έπειτα πρέπει να σε προσλάβουν 
ως μόνιμος υπάλληλος.

• Μια πρόσληψη ορισμένου 
χρόνου  μπορεί να έχεις σε 
ορισμένες περιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να σου δώσουν 
ένα πιστοποιητικό εργασίας 
όταν ξεκινάς σε μια δουλειά. 
Κάθε μήνα πρέπει να λάβεις ένα 
εκκαθαριστικό μισθοδοσίας. 
Όταν φύγεις από τη δουλειά, πρέπει 
να σου δώσουν μια βεβαίωση 
εργοδότη. Κράτησέ τες!
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Ώρες εργασίας
• Τακτικές ώρες εργασίας: 40 ώρες 

την εβδομάδα –8 ώρες την ημέρα.
• Πρέπει να αποζημιώνεσαι για 

υπερωρίες εάν δουλεύεις 
περισσότερο από 40 ώρες  
την εβδομάδα.

• Πρέπει να λάβεις αποζημίωση 
γιαάβολο χρόνο εργασίας (OB) 
εάν δουλεύεις νωρίς το πρωί/
βράδυ, νύχτα ή Σαββατοκύριακο.

• Κανονικά δεν μπορεί να σε 
αναγκάσουν ποτέ να δουλέψεις  
υπερωρίες ή νύχτα.

• Πρέπει να έχεις διαλείμματα κατά 
την ημέρα εργασίας.

• Δικαιούσαι 25 ημέρες διακοπών 
ετησίως. 



14

Απόλυση
Μπορούν να σε απολύσουν μόνο λόγω 
έλλειψης εργασίας ή προσωπικών λόγων.

• Η εταιρεία δεν μπορεί να σε 
απολύσει και να τερματίσει την 
απασχόλησή σου την ίδια ημέρα 
- η προθεσμία προειδοποίησης είναι 
τουλάχιστονένας ένας μήνας εάν 
εργάζεσαι μόνιμα ή 14 ημέρες εάν 
είσαι υπό δοκιμή.

• Εάν είσαι μέλος του σωματείου 
Byggnads, ο εργοδότης πρέπει 
πρώτα να διαπραγματευτεί 
μαζί μας. Κανονικά, ο τελευταίος 
υπάλληλος που προσλήφθηκε 
πρέπει να φύγει πρώτος. 

• Εάν παραιτηθείς μόνος σου, έχεις 
προθεσμία προειδοποίησης ενός 
μηνός.

• Εάν είσαι δόκιμος υπάλληλος, μπορείς 
να παραιτηθείς και να σταματήσεις 
την εργασία την ίδια ημέρα.
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Εργασιακό περιβάλλον 
και ασφάλεια
Δουλεύεις ή βλέπεις κάτι επικίνδυνο; 
Aναζήτησέ τους δικούς μας εκπροσώ-
πους ασφαλίας με πράσινα κράνη.

Εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος ασφαλεί-
ας στο χώρο εργασίας σου, μπορείς να 
μας καλέσεις και να έρθεις σε επαφή με 
έναν από τους περιφερειακούς εκπρο-
σώπους ασφαλείας μας. 

• Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει 
ρούχα εργασίας, προστατευτικά 
παπούτσια και προστατευτικό 
εξοπλισμό.

• Πρέπει πάντα να υπάρχουν χώροι 
προσωπικού με τουαλέτα, ντους 
και χώρο για φαγητό.

• Ποτέ μην απολυμάνεις αμίαντο 
και άλλα επικίνδυνα υλικά χωρίς 
προστατευτικό εξοπλισμό και 
εκπαίδευση.
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Γίνε μέλος!
Εάν κάτι δυσλειτουργεί ή εάν ο 
εργοδότης δεν ακολουθεί τη συλλογική 
σύμβαση, μπορούμε να σε βοηθήσουμε 
μόνο εάν είσαι μέλος.

Γίνε μέλος:  
byggnads.se/bli-medlem

Ταμείο ανεργίας
Θυμήσου να δηλώσεις συμμετοχή και 
στο ταμείο ανεργίας. Σε περίπτωση που 
μείνεις άνεργος, το ταμείο ανεργίας 
μπορεί να καταβάλει σε σένα έως και το 
80% του προηγούμενου μισθού σου. 
byggnadsakassa.se
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Ως μέλος απολαμβάνεις
• Συμβουλές, υποστήριξη και βοήθεια 

διαπραγμάτευσης
• Δυνατότητα υποβολής αίτησης για 

νομική βοήθεια.
• Θα σε βοηθήσουμε να καταλάβεις τι 

υπάρχει στις συμβάσεις.
• Επιπλέον ασφάλειες αν 

τραυματιστείς ή αρρωστήσεις.
• Εκπαιδεύσεις απο το σωματείο για να  

μάθεις περισσότερα.
• Δυνατότητα επηρεασμού και στο 

σωματείο και στο χώρο εργασίας σου.
• Κάρτα μέλους φορτωμένη με 

προνόμια και εκπτώσεις.
• Φθηνότερη συμμετοχή στο ταμείο 

ανεργίας.
• Συνδρομή στο περιοδικό 

Byggnadsarbetaren.



18

Επικοινώνησε με το 
σωματείο Byggnads
Όλες οι σημαντικές πληροφορίες 
βρίσκονται στο byggnads.se

Υποστήριξη και συμβουλές σε  
σένα ως μέλος
Κέντρο μελών σωματείο Byggnads 
010-601 10 00  
info@byggnads.se
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ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΜΕ ΜΙΑ  
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

byggnads.se/pafarten
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Μαζί είμαστε δυνατοί

Η συλλογική σύμβαση δέχεται 
συνεχείς επιθέσεις και αγωνιζόμαστε 
για τη διατήρηση των δικαιωμάτων 

μας. Διαπραγματευόμαστε με 
τους εργοδότες για τη συλλογική 

σύμβαση περίπου κάθε δύο χρόνια. 
Όσο περισσότερα μέλη είμαστε, 

τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε στις 
διαπραγματεύσεις.

Είσαι απαραίτητος!

Γίνε μέλος!
byggnads.se/bli-medlem
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