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Είστε απο-
σπασμένος 
οδηγός
Αν εκτελείτε μεταφορικές 
δραστηριότητες για περιο-
ρισμένο χρονικό διάστημα σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό στο οποίο είναι εγκατε-
στημένος ο εργοδότης σας, και εκτελείτε τις ακόλουθες δρα-
στηριότητες, είστε αποσπασμένος οδηγός.
	● Ενδομεταφορές. Ο εργοδότης για τον οποίον εργάζεστε δεν 

είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο εκτελείτε 
εγχώριες μεταφορές.

	● Εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ δύο χωρών του 
εξωτερικού. Μεταφορές μεταξύ δύο κρατών μελών, ή 
μεταξύ ενός κράτος μέλους και μίας χώρας εκτός ΕΕ, και ο 
εργοδότης σας δεν είναι εγκατεστημένος σε καμία από αυτές 
τις χώρες.

	● Μετακινήσεις χωρίς φορτίο. Μετακίνηση που συνδέεται με 
δραστηριότητα ενδομεταφοράς ή με εμπορική 
δραστηριότητα μεταξύ δύο χωρών του εξωτερικού που 
εμπίπτει στους κανόνες για την απόσπαση.

	● Συνδυασμένες μεταφορές. Αν το πρώτο ή το τελευταίο 
μέρος μιας συνδυασμένης μεταφοράς συνιστά εμπορική 
δραστηριότητα μεταξύ δύο χωρών του εξωτερικού ή 
δραστηριότητα ενδομεταφοράς, αποσπασμένος οδηγός είστε 
μόνο όταν εκτελείτε το αντίστοιχο πρώτο ή τελευταίο μέρος.

Σε περίπτωση καθ’ οδόν ελέγχου, πρέπει να είστε σε θέση να 
επιδείξετε στον ελεγκτή:
	● αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης (σε ηλεκτρονική ή 

έντυπη μορφή)·
	● αποδεικτικά της/των μεταφοράς/-ών που πραγματοποιείται 

στο κράτος μέλος υποδοχής της ΕΕ (π.χ. φορτωτική)· και
	● καταχωρίσεις ταχογράφου.

Ο εργοδότης σας πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτετε αυτά τα 
επικαιροποιημένα έγγραφα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον 
αφορά την αμοιβή και τις λοιπές 
συνθήκες εργασίας;

Αν οι συνολικοί όροι αμοιβής και εργασίας 
είναι ευνοϊκότεροι στη χώρα στην οποία 
αποσπάστε από ό,τι στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ο εργοδότης σας, ισχύουν 
τα υψηλότερα επίπεδα αμοιβής και οι 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας. Αν τα επίπεδα δεν 
είναι υψηλότερα, ισχύουν οι κανόνες της χώρας 
εγκατάστασης.

Δεν είστε 
αποσπασμένος οδηγός
Αν εκτελείτε μία από τις ακόλουθες μεταφορικές 
δραστηριότητες, δεν είστε αποσπασμένος οδηγός.
	● Διμερής δραστηριότητα. Μεταφορά από το κράτος μέλος 

στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης σας σε άλλη 
χώρα (εντός ή εκτός ΕΕ), ή επιστροφή από οποιαδήποτε άλλη 
χώρα (εντός ή εκτός ΕΕ) στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο εργοδότης σας.

	● Περιορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες φόρτωσης 
και/ή εκφόρτωσης. Στα κράτη μέλη ή σε χώρες εκτός ΕΕ από 
τις οποίες διέρχεστε ενώ εκτελείτε διμερή δραστηριότητα.

	● Διαμετακόμιση. Διέλευση κράτους μέλους χωρίς φόρτωση 
ή εκφόρτωση.

	● Μετακινήσεις χωρίς φορτίο. Αν η μετακίνησή σας εκτελείται 
σε σχέση με διμερή δραστηριότητα.

	● Συνδυασμένες μεταφορές. Αν το πρώτο ή το τελευταίο 
μέρος μιας συνδυασμένης μεταφοράς συνιστά διμερή 
δραστηριότητα, τότε δεν είστε αποσπασμένος οδηγός μόνο 
όταν εκτελείτε το πρώτο ή τελευταίο μέρος.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τους 
όρους αμοιβής και εργασίας;

Όταν δεν είστε αποσπασμένος οδηγός, ισχύουν τα επίπεδα 
αμοιβών και οι όροι εργασίας του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης σας.
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