
Η ελεύθερη κυκλοφορία  
των εργαζοµένων να  

καταστεί δίκαια! 
 

Παροχή συµβουλών σε  
εργαζόµενους/ες που  

προέρχονται από χώρες 
µέλη της Ε.Ε. 

 
Willkommen  •  Welcome 

Bun venit  •  Добре дошли  
Καλώς ήρθατε

Βοήθεια δωρεάν και χωρίς γραφειοκρατικές  
διαδικασίες. Συµβουλές σε Γερµανικά, Αγγλικά, 

Βουλγαρικά, Ρουµανικά και Ελληνικά. 

Arbeit und Leben 
DGB/VHS NRW e.V.

Arbeit und Leben 
DGB/VHS NRW e.V. Griechisch

Θεµελιώδη δικαιώµατα που έχουν 
όλοι/ες οι εργαζόµενοι/ες από χώρες 
µέλη της Ε.Ε. στη Γερµανία: 
 
❱ Ο εργοδότης σας πρέπει να σας παράσχει ένα 

αντίγραφο της σύµβασης εργασίας. Μπορούµε 
να σας βοηθήσουµε να κατανοήσετε το περιε-
χόµενό της.  

❱ Έχετε αξίωση να λάβετε τον νόµιµο βασικό 
µισθό: Αυτός ανέρχεται σε 9,50 ευρώ µεικτά, 
και πρόκειται να αυξηθεί από την 01.07.2021 
στα 9,60 ευρώ, από την 01.01.2022 στα 9,82 
ευρώ και από την  01.07.2022 στα 10,45 ευρώ.   

❱ Οι εργαζόµενοι/ες πρέπει στη Γερµανία να 
έχουν κάρτα ασφάλισης υγείας. Ρωτήστε σε 
ένα από τα ασφαλιστικά ταµεία.  

❱ Δικαιούστε τουλάχιστον 4 εβδοµάδες αµειβό-
µενες διακοπές ανά έτος.  

❱ Ακόµα κι αν αρρωστήσετε, ο εργοδότης πρέπει 
να συνεχίσει να πληρώνει το µισθό σας. 

 
Όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα ισχύουν και για 
τη µερική απασχόληση (Minijobs), την προσωρινή 
εργασία και τους αποσπασµένους εργαζοµέ-
νους/ες. Για όλα τα παραπάνω µπορείτε να ενηµε-
ρώνεστε δωρεάν και εµπιστευτικά από εµάς στο 
πλαίσιο µιας συµβουλευτικής συνάντησης. 



Συµβουλευτικά κέντρα στο Ντόρτµουντ και το Ντίσελντορφ 
για εργαζόµενους/ες από χώρες µέλη της Ε.Ε. 
 
Εργάζεστε στη Βόρεια Ρηνανία - Βεσταφαλία (NRW) και δε 
γνωρίζετε το γερµανικό δίκαιο; Αισθάνεστε ότι δε σας  
συµπεριφέρονται δίκαια;  
Μόνο αν γνωρίζετε τα δικαιώµατά σας, µπορείτε να τα  
επιβάλλετε! Εµείς µπορούµε να σας βοηθήσουµε σε αυτό.  
 
Μπορούµε να σας βοηθήσουµε στα ερωτήµατά σας  
σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: 
❱ απλήρωτες υπερωρίες 
❱ διακοπές 
❱ καταβολή του συμφωνηθέντος μισθού 
❱ ελάχιστος μισθός 
❱ επικίνδυνες για την υγεία συνθήκες εργασίας  
❱ ασθένεια και ατυχήματα στην εργασία 

Stanimir Mihaylov 
Βουλγαρικά 
(Γερµανικά, Αγγλικά,  
Μακεδονικά) 

Catalina Guia 
Ρουµανικά 
(Γερµανικά, Αγγλικά,  
Ιταλικά) 

Τηλ.:       +49 (0) 211 938 00 53 
Κινητό:  +49 (0) 176 725 795 09 
E-Mail:     mihaylov@aulnrw.de 
 
Graf-Adolf-Straße 41 
Γραφείο 7.09 (7ος όροφος)  
40210 Ντίσελντορφ 
 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη στο Ντόρτµουντ: 10:00 – 12:00  
(Westenhellweg 112, 5ος όροφος) 
 
Πέµπτη στο Ντίσελντορφ: 13:00 – 15:00 
(Graf-Adolf-Straße 41, Γραφείο 7.09, 7ος 
όροφος)

Elena Strato 
Ρουµανικά 
(Γερµανικά, Αγγλικά,  
Γαλλικά) 

Τηλ.:       +49 (0) 231 54 50 79 86 
Κινητό:  +49 (0) 160 949 475 41 
E-Mail:     strato@aulnrw.de  
 
Westenhellweg 112 
5ος όροφος 
Κοντά στον κεντρικό σιδηροδροµικό 
σταθµό 
44137 Ντόρτµουντ   
 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη: 10:00 - 12:00 
Πέµπτη: 14:00 - 16:00  

Παγώνης Παγωνάκης  
Ελληνικά 
(Γερµανικά, Αγγλικά) 

Τηλ.:      +49 (0) 211 938 00 16 
Κινητό: +49 (0) 160 905 986 14 
E-Mail:    pagonakis@aulnrw.de  
 
Arbeit und Leben NRW 
Mintropstraße 20   
40215 Ντίσελντορφ    
 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη: 10:00 – 12:00  
και 13:00 – 15:00 
 
 

Τηλ.:   +49 (0) 211 938 00 51 
Κινητό: +49 (0) 175 588 42 91 
E-Mail: guia@aulnrw.de 
 
ver.di Landesbezirk NRW 
Karlstraße 123-127 
Γραφείο 2.20 (2ος όροφος) 
40210 Ντίσελντορφ 
 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα: 12:00 – 14:00  
Πέµπτη: 14:00 – 16:00  
 Περαιτέρω ραντεβού σε άλλες ώρες µέσω  

τηλεφώνου ή e-mail.  
Οι συµβουλές µας είναι δωρεάν και ανώνυµες.  
Οι συµβουλές παρέχονται στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος „Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων 
να καταστεί δίκαια“ από την Arbeit und Leben DGB/VHS 
NRW e.V. σε συνεργασία µε τη Γερµανική Ένωση  
Συνδικάτων (DGB) και τα συνδικάτα.  
Με την οικονοµική υποστήριξη του Οµόσπονδου  
Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και  
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  
Περαιτέρω πληροφορίες για την Πρωτοβουλία  
και το Έργο στον ιστότοπο  
www.aulnrw.de/arbeitnehmerfreizuegigkeit


