
	
	
	

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
Βάση Κανονισμού για ανάθεση κατασκευαστικών έργων, σύμφωνα με τη γερμανική επιτροπή συμβάσεων προμηθειών και κατασκευών (DVA) VOB /A, B και C 
Επισημάνουμε	ότι	ο	κύριος	εργοδότης	διατηρεί	το	δικαίωμα	παρακράτησης	τιμολογίων	–	ποσού,	σύμφωνα	με	την	Ενότητα	273,	παράγραφος	1,	BGB	του	

γερμανικού	νόμου,	εάν	τα	συγκεκριμένα	αποδεικτικά	έγγραφα	δεν	παρέχονται	πλήρως.	
	

  
(Α) ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ1 - Έγγραφα 

1. Φορολογική Έναρξη επαγγέλματος      (Επικυρωμένη μετάφραση)  
2. Απόφαση αριθμού μητρώου       (Επικυρωμένη μετάφραση)  
3. Ασφάλεια αστικής ευθύνης επιχειρήσεως για το εξωτερικό   (Επικυρωμένη μετάφραση)  
4. Βεβαίωση εκκαθάρισης εφορίας  (Ανά 3μηνο)    (Επικυρωμένη μετάφραση)  
5. Βεβαίωση εκκαθάρισης ασφαλιστικού ταμείου (Ανά 3μηνο)  (Επικυρωμένη μετάφραση)  
6. Πιστοποιητικό απαλλαγής του 15% (Freistellungsbescheinigung) *   
7. Βεβαίωση εγγραφής από την BG Bau 
8. Βεβαίωση εγγραφής από τη Soka Bau 
9. Βεβαίωση ελαχίστου ωρομισθίου Γερμανίας (με υπογρ. Εταιρίας )**  (Παρέχεται από την Laaos) 

 
ΤΜΗΜΑ2 - Συμβάσεις  

1. Υπογεγραμμένη Σύμβαση έργου      (Παρέχεται από την Laaos) 
    

Όλα τα έγγραφα της εταιρείας (ΤΜΗΜΑ 1 + 2 ) πρέπει να παραδοθούν τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την 
έναρξη εργασιών!  
 
 

(Β) ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  
 

ΤΜΗΜΑ3 
1. Α1 βεβαίωση ασφαλισμένου      (Επικυρωμένη μετάφραση) 
2. Κάρτα νοσηλείας εξωτερικού    (εμπρός και πίσω) (ή αίτηση στον αρμόδιο φορέα)  
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου   (εμπρός και πίσω) 
4. Φωτοτυπία άδεια Παραμονής /Εργασίας  (αν απαιτείται) 
5. Βεβαίωση ελαχίστου ωρομισθίου Γερμανίας  (με υπογρ. εργαζομένου)**(Παρέχεται από την Laaos) 

 
Ο κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος κατά την παραμονή του στο εργοτάξιο να έχει : 
Ταυτότητα ή διαβατήριο, S3 παπούτσια ασφαλείας, Ένδυση εργασίας, Κράνος, Φωσφόριζέ γιλέκο όπως και 
εργαλειοθήκη με τα ατομικά του εργαλεία  

 
Όλα τα έγγραφα (ΤΜΗΜΑ 3) πρέπει να παραδοθούν τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από την έναρξη  Εργασίας 
του εργαζομένου! 
 
* ή εξουσιοδότηση προς την Laaos για τις ενέργειες απαλλαγής του 15%  (συνδέεται με έξτρα κόστος)  
Σημαντικό Η διάρκεια παραλαβής της απελευθέρωσης του 15% ανέρχεται σε 2-3 βδομάδες. Στην διάρκεια αυτή, 
γίνεται παρακράτηση του 15% του τιμολογίου από τον εργοδότη και παράδοση του ποσού στην εφορία. Μετά την 
παραλαβή της απελευθέρωσης, δεν γίνεται κράτηση.  

 
** Εταιρίες με έδρα εκτός της Γερμανίας και εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης, για να μπορέσουν να αναλάβουν κάποιο 
έργο στην Γερμανία, υποχρεούνται να πληρώνουν το προσωπικό με βάση του γερμανικού κατώτατου ωρομίσθιου.  
Η βεβαίωση ελάχιστο ωρομίσθιου μπορεί να παραδοθεί 4 ημέρες πριν την έναρξη της εργασίας 
 
Τέλος η εταιρεία θα πρέπει να δηλώσει τόπο εργασιών πριν ξεκινήσει τις εργασίες, στο Zollamt της 
Γερμανίας 
 

Αποστολή όλων των εγγράφων για έλεγχο σε μορφή pdf μέσω e-mail στο : info@laaos.com 


