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Μην τους αφήνεις να σε
εκμεταλλεύονται!
Σίγουρα ξέρεις ότι έχεις δικαιώματα
με βάση νόμους και συμβάσεις.
Αποκτήθηκαν χάρη σε περισσότερα
από 100 χρόνια συνδικαλιστικού
αγώνα.
Σκοπός της Byggnads είναι να
εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες εργασίας για τα μέλη της.
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Η συνδικαλιστική οργάνωση
είναι στο πλευρό σου
Όταν κάτι πάει στραβά στη δουλειά, αν
για παράδειγμα δεν έχεις τις σωστές
αποδοχές ή συνθήκες εργασίας, σε
βοηθούμε.
Καλώς όρισες ως μέλος στην
Byggnads, αν δεν είσαι ήδη!
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Η Byggnads είναι η συνομοσπονδία
για εμάς που εργαζόμαστε στον
κατασκευαστικό κλάδο, και μαζί
καταβάλλουμε προσπάθειες για να
διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τα
δικαιώματά μας.
Έχουμελίγο περισσότερα από
100.000 μέλη στη Σουηδία, αλλά
χρειάζεται να γίνουμε περισσότεροι και
ακόμα ισχυρότεροι.
Είμαστε μια οργάνωση που
χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τα
μέλη της. Όσο περισσότεροι είμαστε,
τόσο περισσότερα μπορούμε να
κάνουμε μαζί για τα δικαιώματά μας.
Σε χρειαζόμαστε!
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Στην Byggnads κάνουμε
όλοι μαζί προσπάθειες
ώστε όλα τα μέλη να
έχουν:
•
•
•
•

τις υψηλότερες δυνατές
αποδοχές
το καλύτερο δυνατό
περιβάλλον εργασίας
ασφαλείς συμβάσεις
εργασίας
εξέλιξη στην εργασία
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Σημαντικό!
•

•
•
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Δεν γίνεται ποτέ να
απολυθείς επειδή
συμμετέχεις σε μια
συνδικαλιστική οργάνωση. .
Έχεις νόμιμο δικαίωμα
να είσαι μέλος μιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Δεν χρειάζεται να το πεις στο
αφεντικό σου αν δεν θέλεις.

Τι είναι μια συλλογική
σύμβαση;
Μια συλλογική σύμβαση είναι μια
συμφωνία ανάμεσα στην Byggnads
και τους εργοδότες. Περιλαμβάνει
τους κανόνες για, μεταξύ άλλων, τις
αποδοχές, το ωράριο εργασίας και το
περιβάλλον εργασίας.
Η συλλογική σύμβαση δεν
δημιουργείται αυτόματα. Εμείς είμαστε
που την επιτυγχάνουμε μετά από
διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες
– το κράτος δεν ανακατεύεται.
Οσο περισσότερα μέλη είμαστε,
τόσο καλύτερες συνθήκες εργασίας
μπορούμε να επιτύχουμε.
Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει
συλλογική σύμβαση σε όλες τις
επιχειρήσεις. Τότε δεν ισχύουν οι
κανόνες. Ρώτα το αφεντικό σου αν
υπάρχει ή κάλεσε εμάς.
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Αποδοχές
Οι αποδοχές εξαρτώνται από πολλούς
και διάφορους παράγοντες, για
παράδειγμα εάν έχεις πιστοποιητικό
επαγγελματικής κατάρτισης (αμοιβή
ειδικευμένου εργάτη) ή όχι. Γενικά,
όμως, ισχύουν ίδιες αμοιβές για όμοια
δουλειά στην ομάδα εργασίας.
Η κύρια μορφή αποδοχών μας είναι
η αμοιβή με βάση την αποδοτικότητα,
δηλ. αμοιβή με το κομμάτι. Μπορείς
όμως να αμείβεσαι και με την ώρα.

Μια μέση αμοιβή στον κλάδο των
κατασκευών είναι περίπου 200 κορόνες
την ώρα. Μπορεί, όμως, και να κερδίζεις
είτε περισσότερα είτε λιγότερα.
Κάλεσέ μας εάν έχεις απορίες σχετικά
με τις αποδοχές σου.
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Αποδοχές χωρίς πιστοποιητικό
επαγγελματικής κατάρτισης
(Byggavtalet)
Εάν δεν έχεις πιστοποιητικό
επαγγελματικής κατάρτισης,
παίρνειςένα ποσοστό των αποδοχών
ειδικευμένου εργάτη στο χώρο
εργασίας:

• 70% εάν έχεις πείρα μικρότερη του
ενός έτους
• 88% εάν έχεις πείρα μεγαλύτερη
του ενός έτους
Καθαριότητα λυόμενων βοηθητικών
χώρων και τελική γενική καθαριότητα
(Byggavtalet)
• 75% των αποδοχών του
ειδικευμένου εργάτη.
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Η συλλογική σύμβαση
εξασφαλίζει
• Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης:
Αυτοκίνητο: 18,50 κορόνες/μίλι
Μέσα μαζικής μεταφοράς: 1/20
της τιμής της μηνιαίας κάρτας ανά
ημέρα εργασίας.
• Αποζημίωση για τη μη
πραγματοποίηση άδειας: 13,0 –
13,2 %
• Επαγγελματική σύνταξη βάσει
συλλογικής σύμβασης: 4,7 – 5,7%
των αποδοχών (ο εργοδότης
καταβάλλει επιπλέον εισφορές για
τη σύνταξη.)
• Εργασία μειωμένου χρόνου:
40 ώρες το χρόνο χωρίς μείωση
αποδοχών (άδεια επιπλέον των
διακοπών).
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• Αυξήσεις αποδοχών κάθε χρόνο.
• Αποδοχές ασθενείας από τη
δεύτερη ημέρα εάν αρρωστήσεις
(σύμφωνα με το νόμο).
• Αποζημίωση για εκτός έδρας
εργασία.
• Αξιοπρεπή στέγαση για εκτός έδρας
εργασία.
• Ασφαλίσεις σε περίπτωση που
τραυματιστείς εν ώρα εργασίας.
• Αμειβόμενες αργίες: άδεια μετ’
αποδοχών όταν μια αργία πέφτει
εργάσιμη ημέρα.
• Ειδική άδεια – άδεια μετ’ αποδοχών
σε ειδικές περιπτώσεις.
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Συμβάσεις εργασίας
Μη συμφωνήσεις με όποια σύμβαση
εργασίας να ’ναι.
• Η σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου είναι η κύρια μορφή
σύμβασης στον κατασκευαστικό
κλάδο.
• Μπορείς να προσληφθείς με
δοκιμαστική σύμβαση για μέγιστο
διάστημα έξι μηνών. Μετά πρέπει
να προσληφθείς με σύμβαση
αορίστου χρόνου.

ΣΗΜ.: Πρέπει να λάβεις πιστοποιητικό
απασχόλησης όταν ξεκινήσεις. Μαζί με
την αμοιβή σου πρέπει να λαμβάνεις
κι ένα αναλυτικό σημείωμα αποδοχών.
Όταν φύγεις απ’ αυτή τη θέση, πρέπει
να λάβεις βεβαίωση του εργοδότη.
Φύλαξέ τα αυτά!
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Ωράριο εργασίας
• Κανονικό ωράριο εργασίας: 40
ώρες την εβδομάδα – 8 ώρες την
ημέρα.
• Πρέπει να λαμβάνεις αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία εάν
δουλεύεις περισσότερο από 40
ώρες την εβδομάδα.
• Πρέπει να λαμβάνεις επίδομα για
εργασία ακανόνιστου ωραρίου εάν
δουλεύεις νωρίς το πρωί/βράδυ,
νύχτα ή Σαββατοκύριακο.
• Κανονικά δεν γίνεται ποτέ να
σε αναγκάσουν να εργαστείς
υπερωρίες ή νύχτα.
• Δικαιούσαι διαλείμματα στη
διάρκεια της ημέρας εργασίας.
• Δικαιούσαι 25 ημέρες διακοπών το
χρόνο.
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Απόλυση
Μπορείς να απολυθείς μόνο εξαιτίας
οικονομικών δυσχερειών της
επιχείρησης ή για προσωπικούς λόγους.
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• Η επιχείρηση δεν μπορεί να σε
απολύσει αμέσως, αλλά πρέπει να
σε ειδοποιήσει τουλάχιστον έναν
μήνα πριν εάν έχεις προσληφθεί με
σύμβαση αορίστου χρόνου, ή 14
ημέρες πριν εάν έχεις προσληφθεί
με δοκιμαστική σύμβαση.
• Εάν είσαι μέλος της Byggnads,
ο εργοδότης πρέπει πρώτα να
διαπραγματευτεί μαζί μας. Συνήθως
ισχύει ο κανόνας «τελευταίος μέσαπρώτος έξω».
• Εάν παραιτηθείς εσύ, έχεις
προθεσμία ενός μήνα για τη λύση
της σύμβασης εργασίας.

Περιβάλλον εργασίας και
ασφάλεια
Δουλεύεις με κάτι επικίνδυνο ή βλέπεις
κάτι επικίνδυνο; Ψάξε να βρεις τους
αντιπρόσωπους των εργαζομένων για
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας,
με τα πράσινα κράνη.
Εάν δεν υπάρχει τοπικός
αντιπρόσωπος των εργαζομένων
για την υγιεινή και ασφάλεια της
εργασίας, μπορείς να μας καλέσεις και
να έρθεις σε επαφή με έναν από τους
περιφερειακούς αντιπροσώπους μας.
• Ο εργοδότης αναλαμβάνει το
κόστος των ενδυμάτων εργασίας,
των υποδημάτων προστασίας και
του προστατευτικού εξοπλισμού.
• Πρέπει να υπάρχουν πάντα χώροι
για το προσωπικό με τουαλέτα,
ντους και χώρο για φαγητό.
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Γίνε μέλος!
Εάν κάτι πάει στραβά ή αν ο εργοδότης
σου δεν τηρεί τη συλλογική σύμβαση,
μπορούμε να σε βοηθήσουμε μόνο αν
είσαι μέλος.
Γίνε μέλος:
Byggnads.se/bli-medlem

Ταμείο ανεργίας
Μην ξεχάσεις να γίνεις μέλος και στο
ταμείο ανεργίας. Το ταμείο ανεργίας
μπορεί να σου δώσει έως και το 80%
των αποδοχών σου αν μείνεις άνεργος.
byggnadsakassa.se
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Ως μέλος έχεις τα εξής οφέλη
• Συμβουλές, στήριξη και βοήθεια για
τις διαπραγματεύσεις.
• Δυνατότητα να κάνεις αίτηση για
νομική βοήθεια.
• Σε βοηθούμε να καταλάβεις τι
προβλέπουν οι συμβάσεις.
• Επιπρόσθετες ασφαλίσεις εάν
τραυματιστείς ή αρρωστήσεις.
• Σεμινάρια επαγγελματικής
κατάρτισης για να επιμορφωθείς.
• Δυνατότητα επιρροής και στην
Byggnads και στο χώρο εργασίας
σου.
• Συνδρομή στο περιοδικό
Byggnadsarbetaren.
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Επικοινώνησε με την
Byggnads
Θα βρεις όλες τις σημαντικές
πληροφορίες στη διεύθυνση
byggnads.se
Στήριξη και παροχή συμβουλών για
σένα που είσαι μέλος
Κέντρο μελών Byggnads Nu!
010-601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se
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Ισχύς εν τη ενώσει
Η συλλογική σύμβαση δέχεται
συνεχώς επιθέσεις. Πρέπει να
συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε
και να μαχόμαστε περαιτέρω για τα
δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας
μας. Όσο περισσότερα μέλη είμαστε,
τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε.

Σε χρειαζόμαστε!
Grekiska
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