
 

 

Νέα πρόταση σχετικά με τον κατώτατο μισθό των ξένων μεταφορέων που 
εκτελούν ενδομεταφορές (cabotage) / συνδυασμένες μεταφορές στη Δανία 

Δανία  

Προκαταρκτικές πληροφορίες 

Η κυβέρνηση της Δανίας μόλις δημοσίευσε μια πολιτική συμφωνία σχετικά με την 
εισαγωγή του κατώτατου μισθού για τους αλλοδαπούς μεταφορείς που 
εκτελούν ενδομεταφορές/cabotage (οχήματα άνω των 3,5 τόνων) ή εκτελούν 
εθνική συνδυασμένη μεταφορά στη Δανία. Οι διεθνείς μεταφορές δεν 
συμπεριλαμβάνονται. 

Αυτή η συμφωνία θα απαιτήσει τώρα τροποποίηση του νόμου για την απόσπαση 
Δανέζων εργαζομένων, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από το δανικό κοινοβούλιο. 

Αναμένεται ότι η πρόταση θα εγκριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες / μήνες. 

Η πολιτική συμφωνία αφορά τις εξής προτάσεις: 

- Εισαγωγή κατώτατου ωριαίου μισθού για αλλοδαπούς μεταφορείς που εκτελούν 
ενδομεταφορές-cabotage / εθνική συνδυασμένη οδική μεταφορά. Ο κατώτατος 
ωριαίος μισθός θα δημοσιευτεί αργότερα και θα υπολογιστεί με βάση μια δανέζικη 
συλλογική σύμβαση της Δανίας. 

- Κοινοποίηση της απόσπασης. Η κοινοποίηση αναμένεται να περιλαμβάνει: 

o Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας 

o Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς 

o Ταυτότητα του οχήματος (αριθμός εγγραφής) 

o Ημερομηνία έναρξης και λήξης της μεταφοράς 

o Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οδηγού που εκτελεί τη μεταφορά 

- Να φυλάσσονται έγγραφα στο όχημα και να υποβάλλονται στις αρχές σε 
περίπτωση επιθεώρησης. Η τεκμηρίωση που πρέπει να διατηρείται διαθέσιμη 
αναμένεται να περιλαμβάνει: 

o Τεκμηρίωση της κοινοποίησης της απόσπασης 

o Σύμβαση εργασίας 

o Πληρωμή  



o Καταγραφές των ωρών εργασίας 

Εάν μια εταιρεία δεν προβεί στην κοινοποίηση ή εάν η κοινοποίηση είναι ανεπαρκής, 
το πρόστιμο θα είναι 10.000 DKK (περίπου 1340 EUR). Το πρόστιμο θα αυξηθεί 
κατά 100% σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων. 

Εάν δεν τηρηθεί ο κατώτατος μισθός, το πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση τη 
διαφορά μεταξύ του κατώτατου μισθού και του πραγματικού μισθού που 
καταβάλλεται, σε τουλάχιστον 35.000 DKK (περίπου 4700 ευρώ). Σε περίπτωση 
επανειλημμένων παραβιάσεων, το πρόστιμο θα αυξηθεί κατά 100%. 

 Τα μέλη θα ενημερωθούν εγκαίρως για την πρόοδο της διαδικασίας. 

Πηγή: Ομοσπονδία ITD, Δανία 

 


