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Προς 

 Άπαντα Μέλη & Eκδοτήρια της ΟΦΑΕ 
 

 

Θέμα: «Eφαρμογή κατώτατου ωρομίσθιου στην Γερμανία» 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν Α12/1888-30/12/14 ανακοίνωσης της ΟΦΑΕ, σχετικά με την 

εφαρμογή του κατώτατου μισθού στην Γερμανία από 01/01/2015, σας κοινοποιούμε 

περεταίρω πληροφορίες/διευκρινήσεις που λάβαμε από το Κέντρο Πληροφοριών των 

Γερμανικών Τελωνειακών Αρχών. 

 

Οι κανονισμοί για τον κατώτατο μισθό των αποσπασμένων εργαζομένων ισχύουν για τους μη 

εγκατεστημένους στην Γερμανία (αλλοδαπούς) εργοδότες, όταν αυτοί στέλνουν/αποσπούν  

εργαζόμενους στη Γερμανία. Δηλαδή, για τις επιχειρήσεις με έδρα εκτός της Γερμανίας (που 

σημαίνει άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και σε χώρες εκτός της ΕΕ), αν οι εργαζόμενοι τους 

είναι αποσπασμένοι στη Γερμανία για την διεξαγωγή μεταφορικού έργου ή και για την απλή 

διέλευση από την Γερμανία. 

 

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται από τους ξένους μεταφορείς στην 

Bundesfinanzdirektion West στην Κολωνία, πριν από την έναρξη μιας μεταφοράς στο 

γερμανικό έδαφος (με το έντυπο 033037 (Mobil) το οποίο επισυνάπτεται με το παρόν): 

 Επώνυμο, όνομα και ημερομηνία γέννησης του εργαζομένου 

 Έναρξη και την αναμενόμενη διάρκεια της μεταφοράς στο γερμανικό έδαφος 

 Διεύθυνση όπου τηρούνται τα έγγραφα 

 Μια βεβαίωση που πιστοποιεί ότι, κατόπιν αιτήσεως, οι εργοδότες θα 
προσκομίσουν  την απόδειξη ότι ο κατώτατος μισθός καταβλήθηκε στον οδηγό. 

Bundesfinanzdirektion West 

Wörthstraße 1-3, 50668 Köln 

Tηλ: 0221 22255-3092 

fax: 0221 22255-3981 

E-Mail: bewerbungsanfragen.bfd-west@zoll.bund.de  

 

Η ειδοποίηση με τις ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς και στη 

γερμανική γλώσσα. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες για όλες τις 

μεταφορικές εργασίες που είναι προγραμματισμένες  για μια περίοδο έως και 6 

μήνες, ασχέτως εάν θα ολοκληρωθούν πλήρως ή μερικώς εντός αυτού του χρονικού 

πλαισίου.  

Έτσι, μπορείτε να κάνετε μια λίστα με ονόματα όλων των οδηγών σας για 

παράδειγμα από. 01-01-2015 έως 30-06-2015 και όλες οι μεταφορές μεταξύ των 
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ημερομηνιών αυτών θα καλυφθούν. 

Θα πρέπει να το στείλετε πριν φτάσετε σε γερμανικό έδαφος. Έτσι, αν η πρώτη 

παράδοση είναι στις 02/01/2015, μπορείτε να την στείλετε μια ημέρα πριν, ή ακόμη 

και την ίδια ημέρα πριν από την είσοδό στη Γερμανία. Αρκεί απλά να το στείλετε και 

δεν θα υπάρξει καμία απάντηση/ έγκριση. 

Τροποποιήσεις στις προγραμματισμένες μεταφορικές εργασίες που έχουν δηλωθεί 

δεν  απαραίτητο να κοινοποιούνται στις γερμανικές τελωνειακές αρχές, εφόσον έχει 

υποβληθεί η αρχική ειδοποίηση. 

Η φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί παρέχεται μόνο στα γερμανικά. 

 

 

Εάν ένας οδηγός από μια ξένη εταιρεία εισέρχεται στη Γερμανία, έχει το δικαίωμα για τον 

κατώτατο μισθό, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο για το χρονικό διάστημα που ασκεί τη 

δραστηριότητα αυτή στη Γερμανία. 

Ο εργοδότης πρέπει να καταγράφει την έναρξη, το τέλος και τη διάρκεια των ωρών εργασίας 

που πραγματοποιήθηκαν στο γερμανικό έδαφος, το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση 

της μεταφοράς. Ειδικά για τον κλάδο των μεταφορών (κινητές δραστηριότητες μόνο) υπάρχει 

η απλοποίηση της καταγραφής μόνο σε ότι αφορά την διάρκεια των ωρών εργασίας (χωρίς 

καθορισμένη αρχή και τέλος). 

Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τον χρόνο εργασίας, το ποσό του μισθού που καταβλήθηκε, 

κλπ, μπορούν να τηρούνται στην εταιρεία σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να 

υπογράψετε επιπλέον στο έντυπο 033037 (Mobil), και την δεύτερη «Ασφάλιση» 

("Versicherung"). Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται με την υπογραφή σας, ότι παρέχετε τα 

απαραίτητα έγγραφα για την εταιρεία σας στην γερμανική γλώσσα, εφόσον αυτό σας ζητηθεί 

από την γερμανική τελωνειακή αρχή. 

 

Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους καμία απόδειξη/έγγραφο για τον κατώτατο 

μισθό. Αλλά πρέπει να έχουν τα έγγραφα ταυτοποίησης (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατήριο). 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το σχετικό έντυπο 

033037 (mobil) – επισυνάπτεται και με την παρούσα – είναι διαθέσιμες στα 

γερμανικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (στα γερμανικά): 

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-

Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html#doc99746bodyText5.  

Περεταίρω Διευκρινήσεις: 

Η καταβολή του κατώτατου μισθού αφορά τις ώρες εργασίας και τις λοιπές δραστηριότητες, 

αλλά όχι τα διαλείμματα. 

 

Για ερωτήσεις σχετικά με τον κατώτατο μισθό και πώς υπολογίζεται θα δίνονται από το 
αρμόδειο Υπουργείο: 

 http://www.bmas.de/EN/Home/home.html;jsessionid=992DF2F61E6EC168AAF5D2E

0D952B74F 

 http://www.der-mindestlohn-kommt.de/ml/DE/Startseite/start.html 

 τηλεφωνική γραμμή: 0049.30.60280028 και στο e-mail: 

mindestlohn@buergerservice.bund   
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