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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαηαιακβάλεη έθηαζε 357.050 η. ρικ. Απνηειεί ηελ 5
ε
 

κεγαιχηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο, θαηέρνπζα θεληξηθή ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν. πλνξεχεη κε: 

Απζηξία, Διβεηία, Γαιιία, Λνπμεκβνχξγν, Βέιγην, Κάησ Υψξεο, Γαλία, Πνισλία, Σζερία. Βξέρεηαη απφ 

ηελ Βφξεηα θαη Βαιηηθή Θάιαζζα. 

Σν πνιίηεπκα ηεο Γεξκαλίαο είλαη Οκνζπνλδηαθή Πξνεδξεπνκέλε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. Απφ 19 

Μαξηίνπ 2017 Οκνζπνλδηαθφο Πξφεδξνο ν Dr. Frank-Walter Steinmayer. Καγθειάξηνο ηεο Γεξκαλίαο, 

απφ Ννέκβξην 2005, ε Angela Merkel. Σν Κνηλνβνχιην απαξηίδεηαη απφ 709 βνπιεπηέο. Καηαλνκή εδξψλ 

ησλ θνκκάησλ ζην Οκνζπνλδηαθφ Κνηλνβνχιην, ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα ησλ νκνζπνλδηαθψλ εθινγψλ 

ηεο 24-09-2017: Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθή Έλσζε (CDU)/ Υξηζηηαλνθνηλσληθή Έλσζε (CSU) 246 έδξεο, 

νζηαιδεκνθξαηηθφ Kφκκα (SPD) 153 έδξεο, Δλαιιαθηηθή γηα ηελ Γεξκαλία (Alternative für Deutschland) 

94 έδξεο, Διεχζεξνη Γεκνθξάηεο (FDP Frei Demokratische Partei) 80 έδξεο, Αξηζηεξά (Die Linke) 69 

έδξεο θαη Πξάζηλνη (Die Grünen) 67 έδξεο. Οη επφκελεο νκνζπνλδηαθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο πξφθεηηαη λα 

ιάβνπλ ρψξα ηνλ επηέκβξην 2021. 

Ζ Ννκνζεηηθή Δμνπζία αζθείηαη απφ δχν φξγαλα: Σελ Οκνζπνλδηαθή Βνπιή (Bundestag) θαη ην 

Οκνζπνλδηαθφ πκβνχιην (Bundesrat). Tα κέιε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Βνπιήο εθιέγνληαη απ’ επζείαο απφ 

ην ιαφ, ελψ ηα κέιε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ πκβνπιίνπ απαξηίδνπλ εθπξφζσπνη ησλ εθιεγκέλσλ 

Κπβεξλήζεσλ ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ. 

2. Πιεζπζκόο - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ο πιεζπζκφο ηεο Γεξκαλίαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 2016, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1,3%, απνδηδνκέλεο 

ηαχηεο ζηε ζπλερηδφκελε κελ, αιιά επηβξαδπλφκελε ελ ζρέζεη κε 2015, εηζξνή αιινδαπψλ, δηακνξθψζεθε 

ζην επίπεδν ησλ 82.731.000. Δπί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ νη αιινδαπνί αλέξρνληαη ζε 8,7 εθαη. 

(ζηνηρεία 2015), ελψ νη θάηνηθνη κε κεηαλαζηεπηηθέο θαηαβνιέο ζε 17,1 εθαη. (21% ηνπ πιεζπζκνχ) θαη ε 

πιεηνλφηεηα απηψλ πξνέξρεηαη απφ Σνπξθία, Πνισλία θαη Ρσζία. 

Ζ Γεξκαλία δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζε 16 Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα. Ζ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο ην Βεξνιίλν, 

κε άλσ ησλ 3,5 εθαη. θαηνίθνπο, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε ηεο Γεξκαλίαο. Αθνινπζνχλ: 

Ακβνχξγν (1,8 εθαη.), Μφλαρν (1,5 εθαη.), Κνισλία (1,1 εθαη.) θαη Φξαγθθνχξηε (730.000) θαηνίθνπο. 

3. Βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε αγνξάο 

  2014 2015 2016 

ΑΔΠ (ηξέρνπζεο ηηκέο δηο €) 2.923,9 3.032,8 3.132,7 

Μεηαβνιή ΑΔΠ (%)  1,6 1,7 1,9 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (€) 36.105 37.127 37.866 

Πιεζσξηζκόο (%) 0,9 0,3 0,5 

Αλεξγία (%) 6,7 6,4 6,1 

Δμαγσγέο πξντόλησλ & ππεξεζηώλ (δηο €) 1.334,8 1.418,8 1.440,0 

Δμαγσγέο πξντόλησλ (δηο €) 1.123,7 1.193,6 1.206,9 

Δηζαγσγέο πξντόλησλ & ππεξεζηώλ (δηο €) 1.144,1 1.189,3 1.198,0 

Δηζαγσγέο πξντόλησλ (δηο €) 910,1 949,2 954,8 

Δκπνξηθό Ηζνδύγην (δηο €) 213,6 244,3 252,2 

Ηζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ (δηο €) 190,7 229,5 241,9 

ΑΞΔ ζηε Γεξκαλία (δηο €) (in terms of stocks ηέινο έηνπο 

αλαθνξάο 31.12) 
672,4 670,3 --- 

ΑΞΔ Γεξκαλίαο ζε ππόινηπν θόζκν (δηο €) (in terms of stocks 

ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12) 
972,8 1.051,4 --- 

Γεκνζηνλνκηθό Ηζνδύγην (% ΑΔΠ) 0,3 0,7 0,6 

Γεκόζην Υξένο (% ΑΔΠ) 74,9 71,2 68,3 

πλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα(δηο €) 30,6 33,4 35,0 
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3.1 Ακαθάριςτο Εγχώριο Προΰόν (ΑΕΠ) και ρυθμόσ ανάπτυξησ 

Σν γεξκαληθφ ΑΔΠ, ζεκεηψλνληαο ην 2016 ξπζκφ αχμεζεο 1,9%, δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ €3.132,7 

δηο, έλαληη €3.032,8 δηο ην 2015 θαη €2.923,9 δηο ην 2014. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε Γεξκαλία 

δηαηήξεζε θαη ην 2016 ηελ θνξπθαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζε φξνπο ΑΔΠ, κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία λα αθνινπζνχλ, ελψ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν δηαηήξεζε 

ηελ 4
ε
 ζέζε, κεηά ηηο ΖΠΑ, Κίλα θαη Ηαπσλία. 

Ζ Γεξκαλία δηαηεξεί επίζεο ζηαζεξά ηελ πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή βαζκίδα ΑΑΑ, ράξηο ζηα ρακειά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ, ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ρακειή αλεξγία θαη ηνλ πιενλαζκαηηθφ, 

απφ ην 2013 θαη εληεχζελ, θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

ηελ θαηάηαμε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), επί ηε βάζεη ηνπ θαηά Κεθαιήλ Δηζνδήκαηνο, 

ην 2016, ε Γεξκαλία, κε κέζν θαηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα 42.326 Γνι. ΖΠΑ ή €37.900 κεηθηά εηεζίσο, 

θαηέιαβε ηε 18
ε
 ζέζε παγθνζκίσο. Δμαθνινπζεί φκσο λα πθίζηαηαη αληζνκέξεηα θαηαλνκήο ηνπ 

εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ 16 Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ. Σν πςειφηεξν κέζν εηήζην εηζφδεκα, χςνπο 

€61.729, ζεκεηψλεηαη ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηνπ Ακβνχξγνπ, ελψ ην ρακειφηεξν, θπκαηλφκελν πεξί 

ηα €24.909 εηεζίσο, θαηαγξάθεηαη ζην θξαηίδην Μεθιεκβνχξγνπ-Γ. Πνκκεξαλίαο (ζηνηρεία 2015). 

3.2 Πληθωριςμόσ - Δημόςια και Ιδιωτική Κατανάλωςη 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηνχ (ΓΣΚ) ην 2016 ζεκείσζε κηθξή αχμεζε θαη δηακνξθψζεθε 

ζην 0,5%, έλαληη 0,3% ην 2015. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε άλνδν ηνπ ΓΣΚ κεηά απφ ηέζζεξα έηε ζπλερνχο 

απνθιηκάθσζεο. 

Ζ απμεκέλε ηδησηηθή θαη δεκφζηα θαηαλάισζε ζηε Γεξκαλία, θαζψο θαη νη επελδχζεηο, απεηέιεζαλ 

ζεκαληηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ην 2016. Απφ θνηλνχ ε δεκφζηα θαη ηδησηηθή 

θαηαλάισζε, θαηαγξάθνπζεο ζεκαληηθή αχμεζε 3,4%, έλαληη 2015, αλήιζαλ ζην επίπεδν ησλ €2.295,3 

δηο. Ηδηαηηέξσο ζεηηθέο επηδφζεηο ζεκείσζε ε δεκφζηα θαηαλάισζε, θαζψο ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ πξνζέγγηζε ην 6% θαη αλήιζε ζε €616,1 δηο, έλαληη €583,7 δηο ην 2015. ρεηηθψο αζζελέζηεξε, 

ελ ζπγθξίζεη, αχμεζε 2,6% θαηέγξαςε ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, αλειζνχζα ζε €1.679,2 δηο (2015: 

€1.636,0). Οη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο, βειηηψλνληαο έηη πεξαηηέξσ θαη ην 2016 ηηο επηδφζεηο, 

θαηέγξαςαλ ελ ζπλφισ αχμεζε 3,8% θαη αλήιζαλ ζε €626,7 δηο, έλαληη €603,8 δηο ην 2015. 

3.3 Αγορά Εργαςίασ 

Σν 2016 ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε θαηά 429.000 άηνκα ή θαηά 1,0% ελ ζρέζεη κε ην 2015, 

πξνζεγγίδνληαο ηνπο 43,5 εθαη. απαζρνινπκέλνπο, ην πςειφηεξν θαηαγεγξακκέλν επίπεδν απαζρφιεζεο 

απφ Γεξκαληθήο Δπαλέλσζεο ην 1990. εκεηψλεηαη φηη, παξά ηηο επί κέξνπο δηαθπκάλζεηο, ε απαζρφιεζε 

ζηε Γεξκαλία θηλείηαη αδηαιείπησο αλνδηθά επί δεθαεηία θαη πιένλ. 

Αληηζηνίρσο, πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ην 2016 ζεκείσζε θαη ε αλεξγία, ε νπνία κεησζείζα θαηά 160 ρηι. 

ή 8,2% σο πξνο ην 2015, ππερψξεζε ζην 4,1% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη επέηπρε 

ηνηνπηνηξφπσο ζρεδφλ επίπεδα αλεξγίαο ηξηβήο. Πξφθεηηαη γηα ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε κεηά 

ηελ γεξκαληθή Δπαλέλσζε επνρή. 

Μάιηζηα, κε εμαίξεζε ην 2009, φηαλ θαη ζπλεπεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία εκθάληζε –πξνζθαίξσο- πθεζηαθά θαηλφκελα, ε αλεξγία κεηψζεθε αδηαιείπησο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, κε απνηέιεζκα ν φγθνο ησλ αλέξγσλ λα ππνδηπιαζηαζηεί, απφ 4,5 εθαη. ην 2005 ζε 1,8 εθαη. ην 

2016.  

Ζ κέζε σξηαία ακνηβή εξγαζίαο, ζε παγγεξκαληθφ επίπεδν, ζεκείσζε αχμεζε 2,8% ην 2016, έλαληη 2015 

θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ησλ €25,64, ζπλεπεία ηεο αχμεζεο αληηζηνίρσο, θαηά 2,3% ησλ 

αθαζάξηζησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά 3,4% ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. εκεηψλεηαη φηη ζηε 

Γεξκαλία παξέρνληαη πςειφηεξεο ακνηβέο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηε βηνκεραλία/κεηαπνίεζε, έλαληη ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ε κέζε σξηαία ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 
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ηνκέα κεηαπνίεζεο αλέξρεηαη ζε €38,70 (4
ε
 ζέζε κεηαμχ Κ-Μ ΔΔ), έλαληη €30,50 αληίζηνηρνπ σξνκηζζίνπ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (9
ε
 ζέζε κεηαμχ Κ-Μ ΔΔ). 

Β. ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Θεζκηθό πιαίζην 

1.1 Νομικέσ μορφέσ εταιρειών 

Ζ επηινγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθή δηφηη άπηεηαη φισλ ησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο (δηαδηθαζία ίδξπζεο, ειάρηζηνο αξηζκφο εηαίξσλ, ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην, 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, δηαρείξηζε εηαηξείαο θαη ιήςε απνθάζεσλ, ιχζε ηεο, θιπ. 

Καηά ην γεξκαληθφ δίθαην, ππάξρνπλ 3 θχξηεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ: 

 Αλψλπκεο εηαηξείεο 

 Πξνζσπηθέο εηαηξείεο 

 Τπνθαηαζηήκαηα 
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Πηγή: Germany Trade and Invest 

 

 

Ολνκαζία  πληνκνγξαθία Ννκηθή Δπζύλε 
Διάρηζην  

Κεθάιαην 
Αξηζκόο Δηαίξσλ 

Δπθνιία 

δηαδηθαζηώλ 

ΑΝΧΝΤΜΔ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 
  

    

Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζύλεο 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 
GmbH 

Έσο ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 
25.000 € Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν Μέηξηα 

Μίλη Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζύλεο 

Mini Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 
Mini GmbH 

Έσο ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 
1 € Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν Υακειή-κέηξηα 

Μεηνρηθή Δηαηξεία Aktiengesellschaft AG 
Έσο ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 
50.000 € Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν Μέηξηα-πςειή 

Πεξηνξηζκέλνο 

Μεηνρηθόο 

πλεηαηξηζκόο 

Kommanditgesellschaft auf 

Aktien 
KGaA 

Οκφξξπζκνο εηαίξνο: απεξηφξηζηε 

πξνζσπηθή επζχλε 

Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο: επζχλε έσο 

ην χςνο ησλ κεξηδίσλ ηνπ 

50.000 € 
Σνπιάρηζηνλ 1 

νκφξξπζκνοεηαίξνο 
Μέηξηα-πςειή 

ΠΡΟΧΠΗΚΔ 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ 
  

 
   

Δηαηξεία Αζηηθνύ 

Γηθαίνπ 

Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts 
GbR Απεξηφξηζηε πξνζσπηθή επζχλε 0 € Σνπιάρηζηνλ 2 άηνκα Πνιχ ρακειή 

Αλνηρηή Δκπνξηθή 

Δηαηξεία 
Offene Handelsgesellschaft cHG Απεξηφξηζηε πξνζσπηθή επζχλε 0 € Σνπιάρηζηνλ 2 άηνκα Υακειή-κέηξηα 

Πεξηνξηζκέλνο 

πλεηαηξηζκόο 
Kommanditgesellschaft KG 

Οκφξξπζκνο εηαίξνο: απεξηφξηζηε 

πξνζσπηθή επζχλε 

Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο: επζχλε έσο 

ην χςνο ησλ κεξηδίσλ ηνπ 

0 € Σνπιάρηζηνλ 2 άηνκα Υακειή-κέηξηα 

Δηαηξηθόο 

πλεηαηξηζκόο 

Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 

&Compagnie 

Kommanditgesellschaft 

GmbH&Co.KG 

Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο: επζχλε έσο 

ην χςνο ησλ κεξηδίσλ ηνπ 

Γεληθφο εηαίξνο: (ΔΠΔ) έσο ην χςνο 

ηεο δηθήο ηνπ κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο 

0 € 

Σνπιάρηζηνλ 1 κέηνρνο ηεο 

GmbH πξέπεη λα είλαη 

κέηνρνο θαη ηεο 

Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο 

Μέηξηα-πςειή 

ΤΠΟΚΑΣΖΜΑΣΑ       

Δμαξηεκέλνο 

πλεηαηξηζκόο 

Unselbstständige 

Niederlassung 
 

Αλαιφγσο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο 
0 € Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν Πνιχ ρακειή 

Αλεμάξηεην 

Τπνθαηάζηεκα 

Selbstständige 

Zweigniederlassung 
 

Αλαιφγσο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο 
0 € Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν Μέηξηα 
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1.1.1 Αλώλπκεο Δηαηξείεο 

Σα αλψλπκα εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη θαηαιιειφηεξα γηα επηρεηξήζεηο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Ζ 

κνξθή ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο ελδείθλπηαη γηα κηθξνηέξνπ κεγέζνπο εηαηξείεο, ελψ ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ είλαη κεγαιχηεξν ελ ζπγθξίζεη κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο. 

Φνξνιόγεζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 

ηελ Γεξκαλία, νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο ππφθεηληαη ζε Φφξν Δηαηξηθνχ Δηζνδήκαηνο (Körperschaftssteuer), 

ηνπηθφ Φφξν Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbesteuer), θαζψο θαη ζηελ επνλνκαδφκελε Δηζθνξά Αιιειεγγχεο 

(Solidaritätszuschlag)
1
. 

Ζ κέζε θνξνινγηθή δελ ππεξβαίλεη ην 30%, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ιφγσ ηνπ ηνπηθψο θπκαηλφκελνπ 

ζπληειεζηνχ ηνπ Φφξνπ Δπηηεδεχκαηνο, πεξηνξίδεηαη θάησ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 23%. 

Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο—GmbH 

Ζ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Gesellschaft mit beschränkter Haftung—GmbH) είλαη ε πην 

δηαδεδνκέλε λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο ζηελ Γεξκαλία. πλδπάδεη πςειή επειημία θαη ζρεηηθψο ιίγεο 

ππνρξεψζεηο. 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Ζ γεξκαληθή ΔΠΔ κπνξεί λα ηδξπζεί θαη απφ έλαλ κφλνλ εηαίξν. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη ζρεηηθψο απιή, θαζψο απαηηεί ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξείαο παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ. Μάιηζηα, δηαηίζεληαη ηππνπνηεκέλα Καηαζηαηηθά ίδξπζεο 

GmbH (π.ρ. απφ ηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα), γηα πεξηπηψζεηο ΔΠΔ κέρξη ην πνιχ 3 ηδξπηηθψλ εηαίξσλ, 

ηα νπνία ελνπνηνχλ ζε έλα θείκελν ην Καηαζηαηηθφ, ηελ εηαηξηθή ζχλζεζε θαη ηνλ νξηζκφ ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ. Ζ ρξήζε ηνπο δελ απαιιάζζεη, κελ, απφ ηελ παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξηνξίδεη σζηφζν ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ θφζηνο. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζή κηαο GmbH ππνινγίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2 έσο 3 εβδνκάδεο, ελψ 

ην θφζηνο ίδξπζεο ζε €700 σο €800 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ). 

Γηα λα είλαη έγθπξε ε πξάμε ίδξπζεο θαη λα απνθηήζεη λνκηθή νληφηεηα σο εηαηξεία, ε GmbH πξέπεη λα 

θαηαρσξεζεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister), ελψ φια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα 

ππνγξάςνπλ ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

ηελ ζπλέρεηα απαηηείηαη εγγξαθή θαη ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε κίαο GmbH είλαη €25.000, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειεί 

θαη εκπξάγκαηε ζπλεηζθνξά. Καηά ηελ ζηηγκή ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ 

θεθαιαίνπ (€12.500) πξέπεη λα έρεη θαηαβιεζεί ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

Γηνίθεζε 

Απαηηείηαη ν νξηζκφο ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ κε δηεπζπληηθφ ξφιν ζηελ εηαηξεία, ν νπνίνο δελ απνηειεί 

ππνρξεσηηθψο εηαίξν ηεο εηαηξείαο ή Γεξκαλφ πνιίηε. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε δηεπζχλνπλ θαη εθπξνζσπνχλ λνκηθψο ηελ εηαηξεία, ελψ νη εηαίξνη κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, δίλνληαο δεζκεπηηθέο εληνιέο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

Μίλη Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο—Mini GmbH 

Απφ ηνλ Ννέκβξην 2008 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο εηαηξείαο παξαπιήζηαο ηεο GmbH, ηεο 

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)—UG, επξέσο γλσζηήο σο Mini GmbH. 

Δπί ηεο νπζίαο δελ απνηειεί απηφλνκε κνξθή εηαηξείαο, παξά κία ΔΠΔ κε απαηηνχκελν αξρηθφ θεθάιαην 

ίδξπζεο κηθξφηεξν ησλ €25.000 ηεο GmbH. 

 

 

                                                           
1
Θ Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ ανζρχεται ςε 5,5% και υπολογίηεται ωσ ποςοςτό επί των αναλογοφντων φόρων ατομικοφ και εταιρικοφ ειςοδιματοσ, 

κακϊσ και των κερδϊν κεφαλαίου 
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Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Οη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, φπσο θαη νη ππνρξεψζεηο κίαο mini GmbH, δελ δηαθέξνπλ εθείλσλ ηεο ίδξπζεο κίαο 

θαλνληθήο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζή ηεο εηαηξείαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 έσο 3 εβδνκάδεο θαη 

ην θφζηνο δελ μεπεξλά ηα €300, ράξηο ζην ρακειφ θεθάιαην ίδξπζεο θαη ηα ηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά.  

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν αξρηθφ θεθάιαην κίαο mini GmbH δελ νξίδεηαη επαθξηβψο απφ ηνλ λφκν, παξά κφλνλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ίδξπζεο κε θεθάιαην >€25.000. Πξαθηηθψο, απηφ ζεκαίλεη φηη κία mini GmbH κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί θαη κε αξρηθφ θεθάιαην €1. Χζηφζν, ελ αληηζέζεη κε ηελ «πιήξε» ΔΠΔ, ε θαηαβνιή ηνπ 

φπνηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθψο ηνηο κεηξεηνίο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε απνπζία αξρηθνχ θεθαιαίνπ, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη εθ ηνπ λφκνπ ζε 

παξαθξάηεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1/4 ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ηεο, έσο φηνπ ζπγθεληξσζεί ην πνζφ ησλ €25.000. 

Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην πνζφ, κεηαηξέπεηαη ηφηε ζε κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε εηαηξεία απνθηά πιήξε λνκηθή 

κνξθή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (GmbH). 

Μεηνρηθή εηαηξεία —AG 

H Μεηνρηθή Δηαηξεία (Aktiengesellschaft—AG) απνιακβάλεη, γεληθψο, κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο ελ 

ζπγθξίζεη πξνο ηηο άιιεο εηαηξηθέο κνξθέο. Χζηφζν, ην θφζηνο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κίαο AG είλαη 

ζρεηηθψο πςειφ, ελψ πέξαλ ηνχηνπ, ε AG έρεη πςειφηεξεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία. 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Ζ Μεηνρηθή Δηαηξεία δχλαηαη λα ηδξπζεί απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε θαη λα αλήθεη θαη ζε 1 κφλνλ κέηνρν. 

Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο: 

1. To ειάρηζην απαηηνχκελν κεηνρηθφ θεθάιαην χςνπο €50.000, πιήξσο θαηαβεβιεκέλν απφ ηνπο 

κεηφρνπο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ίδξπζεο, 

2. Ζ επηθχξσζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ απφ ζπκβνιαηνγξάθν. 

Ζ εηαηξεία ινγίδεηαη σο ελεξγή κε ηελ εγγξαθή ηεο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister). Ζ αίηεζε 

εγγξαθήο πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ φινπο ηνπο ηδξπηηθνχο εηαίξνπο, ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

Σέινο, ε Μεηνρηθή Δηαηξεία πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο 

(Gewerbeamt). 

Γηνίθεζε 

Ζ AG δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ηδξπηέο—κέηνρνη νξίδνπλ ηνλ πξψην ειεγθηή 

(Abschlußprüfer) θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (Aufsichtsrat), ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ, νξίδεη ην πξψην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Vorstand). Οη απνθάζεηο απηέο πξέπεη λα επηθπξσζνχλ απφ ζπκβνιαηνγξάθν. 

Οη κέηνρνη θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην δελ κπνξνχλ λα αζθνχλ άκεζε επηξξνή επί ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Πεξηνξηζκέλνο κεηνρηθόο ζπλεηαηξηζκόο—KGaA 

Ο Πεξηνξηζκέλνο Μεηνρηθόο Σπλεηαηξηζκόο (Kommanditgesellschaft auf Aktien—KGaA) απνηειεί 

ζπλδπαζκφ ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ Μεηνρηθήο Δηαηξείαο (AG) θαη Πεξηνξηζκέλνπ πλεηαηξηζκνχ 

(Kommanditgesellschaft/KG–αλαιχεηαη πην θάησ), ζπγθεξάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γελ απνηειεί ζπρλή επηινγή εηαηξηθήο κνξθήο ζηελ Γεξκαλία. 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Ο Πεξηνξηζκέλνο Μεηνρηθφο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία κεηνρηθή εηαηξεία, ε νπνία 

σζηφζν, δηνηθείηαη απφ πξνζσπηθά ππεχζπλνπο εηαίξνπο αληί Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (management 

board). 



                               ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ          Σελίδα 10 από 63 
Kurfürstendamm 185, D-10707, Berlin, Τηλ.: +49 (0)30/2360990, Φαξ: +49 (0)30/23609920 

E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

Γχλαηαη λα έρεη απεξηφξηζην αξηζκφ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ/κεηφρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ελ πνιινίο ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κε ηνπο κεηφρνπο κίαο AG, ελψ θαηά ηελ εγγξαθή απαηηείηαη ε δήισζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ ζην ηδξπηηθφ εηαηξηθφ ζρήκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα ινγίδεηαη σο ελεξγή, ε εηαηξεία νθείιεη λα εγγξαθεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(Handelsregister), ελψ απαηηείηαη εμίζνπ θαη θαηαρψξεζε ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο 

(Gewerbeamt). 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε κίαο KGaA είλαη €50.000. 

1.1.2 Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πξνζσπηθή ζπκβνιή ησλ εηαίξσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Οη 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 εηαίξνπο. 

Δπζύλε εηαίξσλ 

Ζ επζχλε ησλ εηαίξσλ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνηθίιιεη, αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεξεο λνκηθήο 

ηεο κνξθήο. Γχλαηαη λα εθηείλεηαη ζην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθή πεξηνπζίαο ησλ εηαίξσλ ή λα κελ ππεξβαίλεη 

ην χςνο ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο. 

Μεηνρηθό θεθάιαην 

Γελ ππάξρεη ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην. 

Απαηηήζεηο 

Οη ινγηζηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ, είλαη κηθξφηεξεο, ελ ζπγθξίζεη 

κε ηηο κεηνρηθέο εηαηξείεο. 

Φνξνιόγεζε Πξνζσπηθώλ Δηαηξεηώλ 

Οη Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο δελ ππφθεηληαη ζε εηαηξηθφ θφξν, παξά κφλνλ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ απνθνκίδνπλ νη εηαίξνη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε, βάζεη ηεο 

κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζε απηέο. Οη Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο ππφθεηληαη, σζηφζν, ζε Φφξν 

Δπηηεδεχκαηνο επί ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Ζ κέζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδα θάησ ηνπ 30%, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ιφγσ 

ηνπ ηνπηθψο θπκαηλφκελνπ ζπληειεζηνχ ηνπ Φφξνπ Δπηηεδεχκαηνο, δελ μεπεξλά ην 23%. 

Οη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 4 δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο έγθεηληαη ζηνλ βαζκό 

επζύλεο ησλ εηαίξσλ θαη ζηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο ζύζηαζεο. 

Δηαηξεία Αζηηθνύ Γηθαίνπ—GbR 

Ζ Δηαηξεία Αζηηθνύ Γηθαίνπ (Gesellschaft bürgerlichen Rechts—GbR) δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο 

«εηζαγσγηθή» λνκηθή κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο. 

Οξίδεηαη σο ε ζχκπξαμε, κέζσ ζχκβαζεο, θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ 

ζθνπνχ. Δλδείθλπηαη γηα ηελ ίδξπζε κίαο λέαο εηαηξείαο «απφ ην κεδέλ», επί ηε βάζεη κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ηδέαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, εμ νπ θαη ζπλήζεο επηινγή εηαηξηθήο κνξθήο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο 

(startups). 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Ζ δηαδηθαζία ίδξπζεο είλαη απιή: Σνπιάρηζηνλ 2 εηαίξνη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ ζχζηαζε ηεο 

GbR θαη λα ζπλάςνπλ ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο. πληζηάηαη ε ζπκθσλία λα γίλεη γξαπηψο, αλ θαη 

απηφ δελ απαηηείηαη. 

Μία GbR επηηξέπεηαη λα έρεη «πεξηνξηζκέλν» θχθιν εξγαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα έσο €250.000 εηεζίσο θαη 

θέξδε έσο €25.000. Δάλ αζθεί εκπφξην, νπνηνπδήπνηε είδνπο, ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζηελ ηνπηθή 

Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). 
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Δπζύλε εηαίξσλ 

Oη εηαίξνη επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη κε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο, γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξεία. 

Μεηαηξνπή ζε oHG (offene Handelsgesellschaft) 

Άπαμ θαη ε επηρείξεζε ππεξβεί ηα πξναλαθεξζέληα φξηα εηεζίνπ θχθινπ εξγαζηψλ/θεξδψλ ή/θαη άιια 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν λφκνο (πρ. αξηζκφο ππαιιήισλ, θεθαιαίσλ θ. ά.), ζεσξείηαη πιένλ 

εκπνξηθή επηρείξεζε θαη κεηαηξέπεηαη απηνκάησο ζε αλνηθηή εκπνξηθή εηαηξεία (oHG –αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα).  

Σαπηνρξφλσο, πξέπεη λα εγγξαθεί ππνρξεσηηθψο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) θαη λα δεισζεί 

ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). 

Αλνηθηή Δκπνξηθή Δηαηξεία—νΖG 

H Αλνηθηή Δκπνξηθή Δηαηξεία (offene Handelsgesellschaft—oHG) είλαη ε ζπλεζέζηεξε λνκηθή κνξθή 

κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ζηελ Γεξκαλία. Πξνζνκνηάδεη, ηδίσο σο πξνο ηνλ βαζκφ 

επζχλεο ησλ εηαίξσλ, ηελ ειιεληθή νκφξξπζκε εηαηξεία (Ο.Δ.). 

Χο πξνο ηελ κνξθή ηεο, πξνζνκνηάδεη ζηελ Δηαηξεία Αζηηθνχ Γηθαίνπ—GbR, νη ιεηηνπξγηθέο θαη 

ινγηζηηθέο απαηηήζεηο κίαο Αλνηθηήο Δκπνξηθήο Δηαηξείαο είλαη, σζηφζν, πςειφηεξεο. 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Σνπιάρηζηνλ 2 εηαίξνη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην νπνίν 

ζπληζηάηαη λα είλαη γξαπηφ, αλ θαη απηφ δελ απαηηείηαη. 

Ζ oHG ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεζεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) θαη λα δεισζεί ζηελ ηνπηθή 

Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). Ζ αίηεζε πξνο ην Δκπνξηθφ Μεηξψν πξέπεη λα 

ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη λα είλαη ζεσξεκέλε απφ ζπκβνιαηνγξάθν, ν νπνίνο θαη ηελ 

θαηαζέηεη. 

Δπζύλε εηαίξσλ 

Όινη νη εηαίξνη επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη κε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο γηα ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο. 

Κόζηνο ίδξπζεο 

Σν θφζηνο ίδξπζεο κπνξεί λα πνηθίιεη, ππνινγίδεηαη σζηφζν ζε €400 πεξίπνπ. 

Πεξηνξηζκέλνο πλεηαηξηζκόο—KG 

Oη Πεξηνξηζκέλνη Σπλεηαηξηζκνί (Kommanditgesellschaft—KG) απνηεινχλ ζπλήζε επηινγή κνξθήο γηα 

ΜΜΔ ζηελ γεξκαληθή αγνξά, νη νπνίεο αλαδεηνχλ επηπξφζζεηα θεθάιαηα αλάπηπμεο. Πξνζνκνηάδνπλ 

ζεκαληηθά ζηηο oHG, κε ηελ θχξηα δηαθνξά λα εληνπίδεηαη ζην πνζνζηφ πξνζσπηθήο επζχλεο ησλ εηαίξσλ. 

H ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή είλαη παξαπιήζηα πξνο ηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία (ΔΔ) ηνπ ειιεληθνχ 

δηθαίνπ. 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Σνπιάρηζηνλ 2 εηαίξνη, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ππνρξεσηηθψο νκφξξπζκνο θαη έλαο εηεξφξξπζκνο, πξέπεη λα 

ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ην νπνίν ζπληζηάηαη λα είλαη γξαπηφ. πληζηάηαη 

ε ζπκθσλία ηνπο λα γίλεη γξαπηψο, αλ θαη απηφ δελ απαηηείηαη. 

Ζ ΚGνθείιεη λα θαηαρσξεζεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) ηεο Γεξκαλίαο. Ζ αίηεζε πξνο ην 

Δκπνξηθφ Μεηξψν πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη ππνβάιιεηαη, ζεσξεκέλε, 

ππνρξεσηηθψο απφ ζπκβνιαηνγξάθν. ηελ ζπλέρεηα, ε KG θαηαρσξείηαη θαη ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία 

Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). 
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Δπζύλε εηαίξσλ 

Οη εηαίξνη δηαθξίλνληαη ζε νκφξξπζκνπο θαη εηεξφξξπζκνπο. ηηο KG πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο 

νκφξξπζκνο εηαίξνο (Komplementär), ν νπνίνο (ή νη νπνίνη) επζχλνληαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο 

κε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο, ελψ νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη (Kommanditisten) επζχλνληαη 

κφλνλ έσο ην χςνο ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο.  

Υάξηο ζε απηή ηελ δηάθξηζε, ε KG πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επειημία, θαζψο είλαη επθνιφηεξν λα 

πξνζειθχζεη λένπο εηεξφξξπζκνπο εηαίξνπο,πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. 

Κόζηνο ίδξπζεο 

Αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €400. 

Δηαηξηθόο πλεηαηξηζκόο—GmbH&Co.KG 

Ο Δηαηξηθόο Σπλεηαηξηζκόο (Gesellschaft mit beschränkter Haftung&Compagnie Kommanditgesellschaft—

GmbH&Co. KG) απνηειεί έλα πβξίδην κεηαμχ KG θαη GmbH.  

Πξφθεηηαη γηα έλαλ Πεξηνξηζκέλν πλεηαηξηζκφ (KG) ζηνλ νπνίν ν νκφξξπζκνο εηαίξνο απνηειεί Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (GmbH).  

Απηφο ν ηχπνο εηαηξείαο είλαη θαηάιιεινο γηα επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα απνιακβάλνπλ ηελ επειημία 

πνπ πξνζθέξεη ε GmbH, έρνληαο παξάιιεια πεξηνξηζκέλε επζχλε. Δλδείθλπηαη γηα ΜΜΔ θαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο 

Απαηηείηαη ε ζχληαμε Καηαζηαηηθνχ κεηαμχ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο GmbH θαη ησλ εηεξφξξπζκσλ 

εηαίξσλ, θαηά πξνηίκεζε γξαπηψο. πλήζσο, νη κέηνρνη ηεο GmbH,ε νπνία αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ 

νκνξξχζκνπ εηαίξνπ, ηαπηίδνληαη κε ηνπο εηεξφξξπζκνπο εηαίξνπο ηεο GmbH&Co.KG. 

Ο Δηαηξηθφο πλεηαηξηζκφο πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) θαη λα 

δεισζεί ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). Ζ αίηεζε πξνο ην Δκπνξηθφ 

Μεηξψν πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη θαηαηίζεηαη, ζεσξεκέλε, απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

Δπζύλε εηαίξσλ 

Ζ GmbH, σο νκφξξπζκνο εηαίξνο, επζχλεηαη πιήξσο κε ηελ εηαηξηθή ηεο πεξηνπζία γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

εηαηξείαο, ελψ ε επζχλε ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ηεο εηαηξηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο. 

Κόζηνο ίδξπζεο 

Αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €400. 

1.1.3 Τπνθαηαζηήκαηα 

Κάζε αιινδαπή εηαηξεία κε έδξα θαη ιεηηνπξγία εθηφο Γεξκαλίαο κπνξεί λα ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζηελ 

Γεξκαλία. Ζ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ελδείθλπηαη γηα μέλεο εηαηξείεο, πνπ επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα δηαηεξήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο επαθέο κε γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο. 

Έλα ππνθαηάζηεκα δελ δηαζέηεη αλεμάξηεηε ή ρσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ηελ κεηξηθή ηνπ 

εηαηξεία. Απφ λνκηθήο θαη νξγαλσηηθήο απφςεσο, απνηειεί ηκήκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ζπλεπψο 

ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. πλεπψο, ε κεηξηθή, αιινδαπή εηαηξεία είλαη 

πιήξσο ππεχζπλε γηα ηπρφλ ππνρξεψζεηο ή/θαη ρξέε πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην ππνθαηάζηεκά ηεο ζηελ 

Γεξκαλία θαη θέξεη ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Φνξνιόγεζε Υπνθαηαζηεκάησλ 

Σα Τπνθαηαζηήκαηα ππφθεηληαη ζε θφξν ζηελ Γεξκαλία, εθφζνλ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζεο πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. Σα Αλεμάξηεηα Τπνθαηαζηήκαηα 

ζεσξνχληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, κνλίκνπ ραξαθηήξα, ελψ ηα Δμαξηεκέλα Τπνθαηαζηήκαηα κφλνλ ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 
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Κάζε κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ Γεξκαλία θνξνινγείηαη βάζεη ηνπ ηζρχνληνο 

γεξκαληθνχ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, ππφθεηηαη δειαδή ζε Φφξν Δηαηξηθνχ Δηζνδήκαηνο 

(Körperschaftssteuer), ηνπηθφ Φφξν Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbesteuer), θαζψο θαη ζηελ επνλνκαδφκελε 

Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (Solidaritätszuschlag). 

Αλεμάξηεην Τπνθαηάζηεκα 

Έλα Αλεμάξηεην Τπνθαηάζηεκα (selbständige Zweigniederlassung) επηηξέπεηαη λα ηδξπζεί ζηελ Γεξκαλία, 

κφλνλ εθ’ φζνλ ε κεηξηθή ηνπ εηαηξεία είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) ηεο 

ρψξαο φπνπ εδξεχεη ή θάπνηνλ αλάινγν ζεζκφ. Ζ απφθαζε ίδξπζεο ιακβάλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Δμαξηάηαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ζε φξνπο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαζέηεη σζηφζν ζεκαληηθφ βαζκφ 

απηνλνκίαο έλαληη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, δηθή ηνπ δηνίθεζε κε εθηειεζηηθή εμνπζία, ρσξηζηνχο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ρσξηζηφ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ινγηζηήξην, θαζψο θαη ρσξηζηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Παξά ηαχηα, ε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηηο εκπνξηθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλεμάξηεηνπ Τπνθαηαζηήκαηφο ηεο. 

Σν αλεμάξηεην ππνθαηάζηεκα έρεη ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) θαη ηελ 

ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). Ζ αίηεζε εγγξαθήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ μέλε εηαηξεία θαη απφ, επηθπξσκέλν απφ ζπκβνιαηνγξάθν, απνδεηθηηθφ 

έγγξαθν ηεο θαηαρψξεζεο ηεο μέλεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχεη, απ’ φπνπ λα 

πξνθχπηεη ε χπαξμή ηεο, ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο. 

Όια ηα έγγξαθα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κεηαθξαζκέλα ζηελ γεξκαληθή γιψζζα απφ πηζηνπνηεκέλν 

κεηαθξαζηή θαη επηθπξσκέλα απφ ζπκβνιαηνγξάθν. 

Σν Αλεμάξηεην Τπνθαηάζηεκα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί δηθή ηνπ εκπνξηθή επσλπκία, ππνρξενχηαη σζηφζν 

λα εκθαλίδεη ζε απηήλ θαη ην φλνκα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο (π.ρ.: XYZ GmbH, Τπνθαηάζηεκα Βεξνιίλνπ). 

Δμαξηεκέλν Τπνθαηάζηεκα 

Έλα Δμαξηεκέλν Τπνθαηάζηεκα (unselbständige Zweigstelle) δελ δηαζέηεη απηνλνκία έλαληη ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο θαη ζηνρεχεη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ ζχλαςε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ 

κε γεξκαληθέο εηαηξείεο, εθ κέξνπο ηεο κεηξηθήο, αιινδαπήο εηαηξείαο. Χο εθ ηνχηνπ δελ δηαζέηεη απηφλνκε 

δηνίθεζε ή εθηειεζηηθή εμνπζία, νχηε μερσξηζηή επσλπκία, ελψ ηπρφλ ηηκνιφγηα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Γελ απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζην γεξκαληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister), φκσο είλαη απαξαίηεηε 

ε εγγξαθή ηνπ ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt), απφ ηελ νπνία, θαηά 

πεξίπησζε, απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ κεηξηθή αιινδαπή εηαηξεία. 

*Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο 

Ο φξνο δελ πθίζηαηαη ζην γεξκαληθφ εκπνξηθφ δίθαην. Χο Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο ινγίδνληαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα. 

Χζηφζν, σο Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία έλαο 

απηναπαζρνινχκελνο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο (πηζαλψο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ εηαηξεία) απιψο 

επηηεξεί ηελ αγνξά, ρσξίο φκσο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα νηαζδήπνηε εθπξνζψπεζεο ηεο μέλεο εηαηξείαο 

ζηελ Γεξκαλία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ απαηηείηαη νηαδήπνηε εγγξαθή είηε ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(Handelsregister), είηε ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). 

1.2 Διαδικαςία ίδρυςησ εταιρείασ 

Ζ ίδξπζε εηαηξείαο είλαη ζρεηηθψο εχθνιε ππφζεζε. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, νη 

νπνίεο φκσο είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη μεθάζαξεο.  
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ην γεξκαληθφ εκπνξηθφ δίθαην δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ Γεξκαλψλ πνιηηψλ θαη κε, νχηε δε θαη κεηαμχ 

εηαηξεηψλ αιινδαπψλ ή Γεξκαλψλ. Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη ππνρξεσηηθή ειάρηζηε γεξκαληθή ζπκκεηνρή ζην 

ππφ ίδξπζε εηαηξηθφ ζρήκα, νχηε πεξηνξηζκφο ζηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ θεθαιαίσλ. 

Πνηόο δηθαηνύηαη λα ηδξύζεη εηαηξεία 

Ζ βαζηθή δηάθξηζε γίλεηαη κεηαμχ πνιηηψλ ησλ θξαηψλ–κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε. 

1. Πολίηες κραηών–μελών ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

Γηθαηνχληαη λα ηδξχζνπλ εηαηξεία ζηελ Γεξκαλία φπσο θαη ζηα άιια Κ-Μ ηεο Δ.Δ. Απαηηείηαη κφλνλ λα 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ηνπηθφ Μεηξψν Καηνίθσλ (Einwohnermeldeamt) θαη λα δηαζέηνπλ ηα θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα θεθάιαηα. 

2. Πολίηες ηρίηων τωρών 

Απαηηείηαη λα ιάβνπλ πξψηα άδεηα εγθαηάζηαζεο (Niederlassungserlaubnis), κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ ίδξπζε εηαηξείαο φπνηε ην επηζπκήζνπλ. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ άδεηα δηακνλήο θαη 

ίδξπζεο εηαηξείαο (Aufenthaltserlaubnis), νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηελ Γεξκαλία ή ζην 

πιεζηέζηεξν Γεξκαληθφ Πξνμελείν ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ηα εμήο έγγξαθα: 

 Αίηεζε αδείαο δηακνλήο 

 Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

 Βηνγξαθηθφ 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο 

Με ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη: 

 Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ή εηδηθή αλάγθε γηα ηελ πξνηεηλφκελε επηρείξεζε 

 Ζ επηρείξεζε ζα σθειήζεη ηελ εζληθή νηθνλνκία 

 Tα απαηηνχκελα θεθάιαηα θαιχπηνληαη είηε απφ ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο, είηε απφ άιια ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ (θαηαζέζεηο, γε, ρξεφγξαθα, θιπ.). 

Οη αηηήζεηο παξνρήο αδείαο δηακνλήο εμεηάδνληαη απφ ηελ Γεξκαληθή Αξρή Αιινδαπψλ (Ausländeramt). 

Οη πξνυπνζέζεηο έλαξμεο αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πρ. ινγηζηήο, θιπ.) νξίδνληαη απφ 

ηνλ Νφκν πεξί Γηακνλήο (AufenthG). Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εμεηάδεηαη απφ Δκπνξηθφ&Βηνκεραληθφ 

Δπηκειεηήξην (ΗΖΚ) ηνπ ηφπνπ φπνπ ζα έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία. 

Καηά θαλφλα, αηηήζεηο γηα επελδχζεηο χςνπο άλσ ηνπ €1 εθαη., πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο γίλνληαη απηνκάησο δεθηέο. 

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο απαηηνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 

Α. Ζ δήισζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζε δχν θνξνινγηθέο Αξρέο: 

i. Αξρή επηρεηξεκαηηθψλ θφξσλ (Gewerbesteueramt) 

ii. Φνξνινγηθή Αξρή (Finanzamt) 

Β. Έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο κέζσ ζπκβνιαηνγξάθνπ, απφ ην ηνπηθφ Γηθαζηήξην (Amtsgericht). Γελ 

απαηηείηαη έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηηο εηαηξείεο ηχπνπ GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 

Γηα ηελ δήισζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αξρή Δπηρεηξεκαηηθψλ Φφξσλ (Gewerbesteueramt) 

απαηηνχληαη ηα εμήο: 

 Σαπηφηεηα ή δηαβαηήξην 

 Άδεηα δηακνλήο. Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ Κ-Μ ΔΔ αξθεί ε θαηαρψξεζε ζην ηνπηθφ Μεηξψν Καηνίθσλ 

(Einwohnermeldeamt) 

 Αλαιφγσο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα απαηηείηαη άδεηα απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαηαβνιήο ηνπ 

απαηηνχκελνπ ηέινπο. 

Δκπιεθόκελεο Αξρέο 

Ζ Αξρή Δπηρεηξεκαηηθψλ Φφξσλ επηθνηλσλεί ε ίδηα κε ηνπο ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ ιήςε 

ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. 
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Αλαιφγσο κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ ίδξπζε εηαηξείαο, δχλαηαη λα απαηηεζεί ε ππνβνιή δηαθφξσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. Πρ.: 

- Δηαηξείεο πγεηνλνκηθνχ ραξαθηήξα ρξεηάδνληαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην νπνίν εθδίδεη ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία (Gesundheitsamt).  

- Δηαηξείεο κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή επηζθεπέο θηηξίσλ ρξεηάδνληαη έγθξηζε απφ ηελ 

Πνιενδνκηθή Τπεξεζία (Bauamt). 

- Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ απαηηείηαη λα ην αζθαιίδνπλ ζην Σακείν Αζθάιηζεο 

Αηπρεκάησλ Απαζρφιεζεο. 

- Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηερληθφ ραξαθηήξα, φπσο επηζθεπέο, ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, θιπ. απαηηνχλ 

εγγξαθή ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην (Handwerkskammer). 

Καηαρώξεζε εηαηξεηώλ ζηα Μεηξώα 

Χο γεληθή αξρή, νη λέεο εηαηξείεο πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) θαη ηελ 

ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt). 

Τπνρξέσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister) έρνπλ φιεο νη εηαηξείεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

εηαηξεηψλ Αζηηθνχ Γηθαίνπ (GbR), ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ Δμαξηεκέλσλ 

Τπνθαηαζηεκάησλ. 

Μεηά ηελ εγγξαθή ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν αθνινπζεί ε εγγξαθή ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο 

Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt), ε νπνία ππάγεηαη ζηνλ Γήκν φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε εηαηξεία. Απφ ηελ 

ππνρξέσζε εγγξαθήο εμαηξνχληαη κφλνλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Ζ αλεχξεζε ζπκβνιαηνγξάθνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, είλαη δπλαηή κέζσ ηνπ πκβνιαηνγξαθηθνχ 

πιιφγνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο http://www.notar.de/ (ζηα γεξκαληθά). 

α) Δγγξαθή ζην Δκπνξηθό Μεηξών (Handelsregister) 

Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ είλαη ηα θαηά ηφπνπο Γηθαζηήξηα (Amtsgericht). Μέζσ 

ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ απφ ηα Γηθαζηήξηα, δηαζθαιίδεηαη ε λνκηθή αζθάιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

ε θάζε ελδηαθεξφκελν επηηξέπεηαη λα εξεπλήζεη ην Μεηξψν άλεπ θφζηνπο. Απφ ην 2007 ην Δκπνξηθφ 

Μεηξψν ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή https://www.handelsregister.de (θαη 

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en&sec_ip=88.73.64.80 ζηα αγγιηθά) 

ην Μεηξψν κπνξνχλ λα αλεπξεζνχλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Δπσλπκία εηαηξείαο 

- Ολφκαηα ηδηνθηεηψλ θαη νκφξξπζκσλ εηαίξσλ  

- Δπζχλε ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ 

- Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο GmbH 

- Υνξήγεζε θαη αλάθιεζε πιεξεμνπζίσλ εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο 

- Έλαξμε ηπρφλ πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

- Γηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Μεηξψν 

Οη αηηήζεηο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

απαξαηηήησο επηθπξσκέλεο απφ ζπκβνιαηνγξάθν. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππφ ίδξπζε εηαηξεία, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εγγξαθή ζην Δκπνξηθφ 

Μεηξψν, θάλεη έλαξμε εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πξηλ νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηεο, ηφηε νη εηαίξνη ηεο 

επζχλνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία γηα ηπρφλ ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ έσο ηελ ζηηγκή 

απηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο GmbH θαη AG. 

Σν ειάρηζην θφζηνο εγγξαθήο αλέξρεηαη γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο ζε €250, ηηο GmbH ζε €400 θαη ηηο 

AG ζε €500, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ θφζηνπο. 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ην Δκπνξηθφ Μεηξψν πθίζηαηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ 

(Unternehmensregister), κε επηπιένλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θαηαρσξεκέλεο επηρεηξήζεηο, πξνζβάζηκα 

http://www.notar.de/
https://www.handelsregister.de/
https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en&sec_ip=88.73.64.80
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κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο https://www.unternehmensregister.de (θαη 

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en ζηα αγγιηθά). 

β) Δγγξαθή ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεύκαηνο (Gewerbeamt) 

Γηα ηελ εγγξαθή νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηνπηθή Δκπνξηθή Αξρή απαηηείηαη ε χπαξμε αδείαο απφ 

ηνλ αξκφδην θνξέα, π.ρ. εζηηαηφξηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, παξαγσγή θαξκάθσλ θιπ. Γηα ηελ εγγξαθή 

νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη ε θαηνρή αδείαο άζθεζεο απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Handwerkskarte). 

Οη επηρεηξεκαηηθέο/εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ άδεηα εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο (πρ. 

αξηνπνηνί, μπινπξγνί, κεραληθνί, θιπ.) θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ηνπ Βηνηερληθνχ Κψδηθα 

(Handwerksordnung). Οη άδεηεο εθδίδνληαη απφ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην (Handwerkskammer). 

Πεξαηηέξσ δηαδηθαζία 

Ζ ηνπηθή Δκπνξηθή Αξρή πξνσζεί ηελ θαηαρψξεζε ηεο λέαο εηαηξείαο ζηελ Φνξνινγηθή Αξρή, ηελ 

πεξηθεξεηαθή Δπαγγεικαηηθή Έλσζε, θαζψο θαη ην ηνπηθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

(Industrie- und Handelskammer, IHK) ή ην αληίζηνηρν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην (Handwerkskammer). 

Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην 

Ζ εγγξαθή ζην αξκφδην Δπηκειεηήξην είλαη απηφκαηε θαη ππνρξεσηηθή. 

Σν θφζηνο εγγξαθήο θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

Ρόινο ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

Σα Δπηκειεηήξηα ζηελ Γεξκαλία επηηεινχλ δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο: 

 Δθπξνζσπνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαηξεηψλ—κειψλ ηνπο έλαληη ηεο Κπβέξλεζεο 

 Αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ 

 πληάζζνπλ εθζέζεηο γηα ρξήζε ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ινηπψλ Αξρψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη 

γηα ηελ ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ επσλπκηψλ. 
 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) δηαζέηεη εηδηθφ «Οδεγφ» (Wegweiser) 

ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ θαηά ηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν γηα 

Γεξκαλνχο, φζν θαη γηα αιινδαπνχο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ππφ 

http://www.bmwi-wegweiser.de/bmwibufw/ (ζηε Γεξκαληθή), αιιά θαη σο εθαξκνγή γηα θηλεηά (Google 

Play θαη App Store, βι. http://www.bmwi-wegweiser.de/start). 

1.3 Ενδεικτικοί χρόνοι και μέςο κόςτοσ ίδρυςησ εταιρείασ/έναρξησ επιτηδεύματοσ 

ε κειέηε πνπ δηεμήγαγε ην 2014, γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο ζηελ Γεξκαλία, ην 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) ππνιφγηζε ηνλ κέζν θαζαξφ ρξφλν ίδξπζεο 

ζε δχν ψξεο, ελψ ην θαζαξφ θφζηνο ζε €120,78. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ηηο απαξαίηεηεο, βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Α. Υξόλνο 

ηηο 2 ψξεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηαδξνκέο πξνο ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη νη θαζαξνί ρξφλνη αλακνλήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ αηηεκάησλ, ζε βαζηθέο κνξθέο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή 

επηηεδεχκαηνο. Αληίζεηα, ε κέζε δηάξθεηα ίδξπζεο κίαο GmbH ή mini GmbH (ΔΠΔ θαη ―κίλη‖ ΔΠΔ) 

αλέξρεηαη ζε 14,8 εκέξεο. Σαπηφρξνλα, ν θαζαξφο ρξφλνο ησλ 2 σξψλ δελ πεξηιακβάλεη άιιεο ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ δεκηνπξγία κίαο επηρείξεζεο ή ηελ έλαξμε ελφο επηηεδεχκαηνο, φπσο ν 

ζρεδηαζκφο ιεηηνπξγίαο θαη νη νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο, ε πξνεηνηκαζία ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηεο 

δήισζεο ΦΠΑ ζηελ Δθνξία, ή ε εχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη δηαδηθαζίεο 

απηέο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ κέρξη θαη 7 κήλεο, κε ηνλ κέζν φξν λα θπκαίλεηαη, σζηφζν, ζηνπο 3 κήλεο. 

Σν θάησζη Γξάθεκα παξαζέηεη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ, θαηά ηελ ίδξπζεο κίαο εηαηξείαο ή 

ηελ έλαξμε ελφο επηηεδεχκαηνο, ζηελ κειέηε ηνπ BMWi: 

https://www.unternehmensregister.de/
https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en
http://www.bmwi-wegweiser.de/bmwibufw/
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
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Καηαζθεπαζηηθόο 

θιάδνο 
Δκπόξην 

Δπηρεηξήζεηο 

εζηίαζεο/θηινμελίαο 
Λνηπέο ππεξεζίεο 

Κύξηα Γηαδηθαζία 
 Γήισζε επηηεδεχκαηνο (Gewerbeanzeige) 

 Δγγξαθή ζηελ Δθνξία 

 Δγγξαθή ζηελ εκπνξηθή/επαγγεικαηηθή έλσζε 

(ζπκπεξηι. εγγξαθήο ζε θαηά πεξίπησζε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε) 

Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο αλά εηαηξεία 
 Απφθηεζε αξηζκνχ κεηξψνπ επηρείξεζεο (Betriebsnummer) 

 Δηδηθέο ππνρξεψζεηο αληηζηνίρσο εηαηξηθήο κνξθήο 

 Δηδηθέο ππνρξεψζεηο γηα αιινδαπνχο επηρεηξεκαηίεο 

 Λνηπέο ππνρξεψζεηο 

Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο βάζεη θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο 
 Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο: εγγξαθή ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην 

 Δπηρεηξήζεηο εζηίαζεο: εηδηθέο αδεηνηήζεηο (πρ. πψιεζεο αιθνφι) 
Πεγή: BMWi 

εκεηψλεηαη φηη ε πιένλ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ήηαλ ε εγγξαθή ζηηο θαηά ηφπνπο Δθνξίεο, κε δεχηεξε ηελ 

εγγξαθή ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην (πρ. ζηηο ΔΠΔ θαη «κίλη» ΔΠΔ), θαηά ηελ 

νπνία ε ππνρξεσηηθή ζεψξεζε απφ ζπκβνιαηνγξάθν παίδεη βαζηθφ ξφιν. Χο ρξνλνβφξνο αμηνινγήζεθε, 

επίζεο, ε θηήζε εηδηθψλ αδεηψλ, φπσο ε άδεηα πψιεζεο αιθννινχρσλ πνηψλ ζε επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 

εζηίαζεο/θηινμελίαο. Αληηζέησο, ε θαηαρψξεζε επηηεδεχκαηνο θαη ε εγγξαθή ζηηο νηθείεο 

εκπνξηθέο/επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, απαίηεζε ηνλ –ζπγθξηηηθά- ιηγφηεξν ρξφλν. 

Σέινο, ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο είλαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη εθηακίεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

νπνία δηαξθεί θαηά κέζν φξν 37,5 εκέξεο, γεγνλφο πνπ επηκεθχλεη αηζζεηά ηνλ ρξφλν κέρξη ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξψησλ εζφδσλ γηα ηελ λέα επηρείξεζε.  

Β. Κόζηνο 

Αληηζηνίρσο, δηαθνξνπνηήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη ζην θφζηνο ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο (δηνηθεηηθά ηέιε, 

δηθαζηηθέο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθέο δαπάλεο θιπ.), ην νπνίν αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζε €120,78, αλαιφγσο 

ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο, ηνπ κεγέζνπο, ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θιπ. Δλδεηθηηθά, απαηηνχληαη:  

 Μεηαμχ €10-€40 γηα ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο 

 Μέζν θφζηνο €157 γηα ηελ αδεηνδφηεζε έλαξμεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν εζηίαζεο (δηαθχκαλζε 

κεηαμχ €57 έσο θαη €400, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο) 

 Πεξί ηα €113 γηα ηελ εγγξαθή ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην (απφ €60 έσο €250 θαηά πεξίπησζε) 

 €177 γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ ηειψλ 

 €168 ελδεηθηηθφ κέζν θφζηνο επηθχξσζεο Δηαηξηθήο χκβαζεο κίαο GmbH κε 2 εηαίξνπο θαη €25.000 

αξρηθφ θεθάιαην (ρσξίο εηζθνξέο ζε είδνο). 

ηηο δαπάλεο απηέο δελ ζπλππνινγίδνληαη ηα έμνδα ζχληαμεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ έλαξμεο, ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηελ ίδξπζε Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ. 

1.4 Αδειοδότηςη δόμηςησ 

Ζ επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ θαη επίβιεςεο ησλ δεκνζίσλ θαηαζθεπψλ θαηαλέκεηαη ηφζν ζε 

νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ. 

Υξήζεηο γεο 

Ο γεληθφο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο (Bauplanungsrecht) απνηειεί ηκήκα ηνπ νκνζπνλδηαθνχ δηθαίνπ 

θαη πξνβιέπεη ην είδνο ρξήζεο πνπ είλαη επηηξεπηφ γηα θάζε αθίλεην. 
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Όξνη δόκεζεο 

Οη φξνη δφκεζεο (Bauordnungsrecht), βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ν θηηξηαθφο ζρεδηαζκφο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα Κξαηίδηα έρνπλ πηνζεηήζεη εληαίνπο θαλνληζκνχο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ 

ζρεηηθή ηππνπνίεζε ησλ φξσλ δφκεζεο θαηαζθεπψλ. 

Άδεηα δόκεζεο 

Ζ άδεηα δφκεζεο ρνξεγείηαη απφ ηελ ηνπηθή Πνιενδνκηθή Αξρή (Bauamt), εθ’ φζνλ ηα ζρέδηα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο. 

Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα αξρηηεθηνληθά θαη ζηαηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, απφ κειέηεο ζέξκαλζεο, απνθπγήο ζνξχβνπ θαη ππξνπξνζηαζίαο. Οη κειέηεο απηέο πξέπεη, 

επίζεο, λα ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ γεηηνληθψλ θηηξίσλ. 

Γηα θάζε αίηεζε νξίδεηαη έλα άηνκν σο αξκφδηνο ρεηξηζηήο. Γηα ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

ππνβνιή κειέηεο επηπηψζεσλ, εάλ απηή απαηηείηαη, θαη ε αίηεζε παξνρήο αδείαο δφκεζεο είλαη εληαία.  

Μειέηε επηπηώζεσλ 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλε αξρή. ε εθαξκνγή απηήο έρεη 

ζεζπηζζεί ζεηξά λφκσλ θαη δηαηάμεσλ. Ζ ππνβνιή κειέηεο επηπηψζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο εμήο 

ρξήζεηο: 

 κεηαπνίεζε 

 δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελεξγείαο 

 απηνθηλεηφδξνκνη θαη ζηδεξνηξνρηέο 

 αεξνδξφκηα 

 πινεγήζηκνη πνηακνί 

 κνλάδεο παξαγσγήο ή ρξήζεο βάζεη γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο 

Οη πξνυπνζέζεηο πξνβιέπνληαη ζηνλ Οκνζπνλδηαθό Νόκν Διέγρνπ Δπηπηώζεσλ 

(Bundesimmissionsschutzgesetz, BlmSchG) θαη ηα δηαηάγκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη απηνχ. Σελ επζχλε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ έρνπλ νη πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο ησλ Κξαηηδίσλ. Ο λφκνο απνβιέπεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ κφιπλζε αέξα θαη πδάησλ, ηνλ ζφξπβν, ηηο δνλήζεηο, ην θσο, ηελ 

αθηηλνβνιία, θιπ. Δπίζεκε άδεηα απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο, ηξνπνπνίεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. 

Ζ ηππηθή δηαδηθαζία έγθξηζεο δφκεζεο γηα εκπνξηθή ρξήζε δηαξθεί έσο 7 κήλεο, ζε πεξηπηψζεηο 

κηθξφηεξσλ θαηαζθεπψλ/κνλάδσλ, σζηφζν, κε πεξηνξηζκέλν πεξηβαιινληηθφ «απνηχπσκα», ε πξνζεζκία 

έγθξηζεο αλέξρεηαη ζε ηξίκελν απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

ρξήζεσλ, νη νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ηελ αλάγθε ππνβνιήο κειέηεο επηπηψζεσλ, ε επζχλε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο βαξχλεη ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

1.5 ήμανςη/Πιςτοποίηςη προΰόντων 

Σα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη θαη δηαθηλνχληαη ζηελ Γεξκαλία, δηέπνληαη απφ ηηο ππνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο 

επηζήκαλζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαηεγνξίεο πξντφλησλ γηα 

ηηο νπνίεο ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο, φπσο: ηξφθηκα, πθάζκαηα, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο, επηθίλδπλα πιηθά θ. ά., κε γλψκνλα πξσηίζησο ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Οη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο επηζήκαλζεο πξντφλησλ κπνξνχλ λα αλεπξεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ, ππφ 

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905, ελψ αληηζηνίρσο, αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηζήκαλζε πξντφλησλ εηδηθά γηα ηελ γεξκαληθή αγνξά ππφ: 

https://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Market-entry/norms-and-

standards.html.  

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905
https://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Market-entry/norms-and-standards.html
https://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Market-entry/norms-and-standards.html
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Αζθάιεηα θαηαλαισηή 

ε γεληθέο γξακκέο, ηζρχνπλ ζηελ Γεξκαλία ηα πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα Κ-Μ 

ηεο ΔΔ, φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηελ ρξήζε ή θαηαλάισζε πξντφλησλ, κε ηηο 

αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο, φπσο ε επξσπατθή ζήκαλζε CE γηα ηερληθά πξντφληα, ε ελεξγεηαθή επηζήκαλζε 

ή ε ζήκαλζε θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ. Οη θνηλέο απηέο, επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 90% 

ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηελ ΔΔ. 

ε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ή 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην αλζξψπηλν ζψκα, φπσο πθάζκαηα θαη θνζκήκαηα, αιιά θαη ηα παηδηθά 

παηρλίδηα επί παξαδείγκαηη, νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Γεξκαλία δχλαληαη λα είλαη απζηεξφηεξεο 

ησλ θνηλψλ επξσπατθψλ θαη ε θπθινθνξία ηνπο λα απαηηεί εηδηθή άδεηα απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Nahrungsmittelsicherheit/BVL). 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ BVL (https://www.bvl.bund.de/EN/Home/homepage_node.html ζηελ Αγγιηθή) 

αλεπξίζθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ φπσο: 

 Σξόθηκα -https://www.bvl.bund.de/EN/01_Food/food_node.html 

 Εσνηξνθέο -https://tinyurl.com/y8w9mfst 

 Πξώηεο Ύιεο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο/Καιιπληηθά/Καπληθά Πξντόληα (commodities)-

https://www.bvl.bund.de/EN/03_Commodities/commodities_node.html 

 Κηεληαηξηθά πξντόληα -https://www.bvl.bund.de/EN/05_Veterinary_Drugs/veterinary_node.html 

 Φπηνθάξκαθα -https://tinyurl.com/y9osa3ra 

Αζθάιεηα θαη ζήκαλζε ηξνθίκσλ 

Ζ εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ ζηελ Γεξκαλία δελ απαηηεί εηδηθή άδεηα, εηδηθά δε γηα 

φζα παξάγνληαη εληφο ηεο ΔΔ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. εκεηψλεηαη, 

κάιηζηα, φηη αθφκε θαη πξντφληα ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο, θαηά πεξίπησζε, απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ γεξκαληθνχ λφκνπ, δχλαληαη λα εηζαρζνχλ θαη δηαθηλεζνχλ ζηελ Γεξκαλία, εθφζνλ θπθινθνξνχλ 

λνκίκσο ζε έηεξν Κ-Μ ΔΔ, απαηηείηαη σζηφζν εηδηθή άδεηα απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. 

Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηζρχνπλ ζηελ Γεξκαλία επίζεο γηα ηελ πψιεζε «λέσλ ηξνθίκσλ» (novel foods, ή 

πξντφληα ρσξίο επαξθέο «ηζηνξηθφ» θαηαλάισζεο, θαηά ηελ επξσπατθή θαηεγνξηνπνίεζε), θαζψο θαη γηα 

πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαβεηηθνχο. 

ήκαλζε 

Όζνλ αθνξά ηελ ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ, ηζρχνπλ νη, απφ 13.12.2014 ππνρξεσηηθέο ζε φια ηα Κ-Μ ΔΔ, 

θνηλέο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 1169/2011 πεξί ήκαλζεο Σξνθίκσλ 

(πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππφ https://tinyurl.com/ycklodqr ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ γεξκαληθνχ 

Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ππφ https://tinyurl.com/ycawz37t). 

χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ, νη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηηο 

εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Πεξηγξαθή/νλνκαζία ηνπ πξντφληνο 

 Σα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 14 ζεκαληηθφηεξσλ νπζηψλ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ αιιεξγηψλ ή πεπηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

πξντφληνο 

 Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή θαηαλάισζεο 

 Καζαξφ βάξνο 

 Δπσλπκία/εηαηξείαο, Γ/λζε 

 Θξεπηηθή αμία. 

https://www.bvl.bund.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.bvl.bund.de/EN/01_Food/food_node.html
https://tinyurl.com/y8w9mfst
https://www.bvl.bund.de/EN/03_Commodities/commodities_node.html
https://www.bvl.bund.de/EN/05_Veterinary_Drugs/veterinary_node.html
https://tinyurl.com/y9osa3ra
https://tinyurl.com/ycklodqr
https://tinyurl.com/ycawz37t
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Όιεο νη ππνρξεσηηθψο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο θαη ζαθείο θαη λα 

επξίζθνληαη ζε επδηάθξηηε ζέζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο. Σελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

επηβιέπεη ε Αξρή γηα ηελ Παξαθνινχζεζε ησλ Πξντφλησλ Γηαηξνθήο ησλ Οκνζπνλδηαθψλ γεξκαληθψλ 

Κξαηηδίσλ. 

ε νξηζκέλα είδε δηαηξνθήο ηζρχνπλ εηδηθέο ππνρξεσηηθέο επηζεκάλζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο. Σα πξντφληα απηά είλαη: 

 Βνδηλφ θξέαο (αθαηέξγαζην), φπνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ρψξα γέλλεζεο, εθηξνθήο, ζθαγήο θαη 

ηεκαρηζκνχ ηνπ δψνπ 

 Κξέαο απφ ρνίξνπο, αηγνπξφβαηα θαη πνπιεξηθά, φπνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ηφπνο εθηξνθήο θαη 

ζθαγήο 

 Απγά θαη λσπά νπσξνθεπεπηηθά, φπνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ρψξα παξαγσγήο 

 Μέιη, ειαηφιαδν θαη ζπζθεπαζκέλα βηνινγηθά πξντφληα κε ην ινγφηππν ΒΗΟ ηεο ΔΔ: Υψξα 

παξαγσγήο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, ε έλδεημε „EU―, „Nicht-EU― ή 

„EU/Nicht-EU―. 

(http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Kennzeichnung/kennzeichnung_grafik_node.html) 

Γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα, επηπιένλ ηεο επξσπατθήο πηζηνπνίεζεο, κπνξεί λα ηεζεί θαη ε γεξκαληθή 

ζθξαγίδα πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 

https://www.oekolandbau.de/bio-siegel). 

Δπηζήκαλζε ηαπηόηεηαο 

Σν ηππσκέλν νβάι ζήκα ζηελ ζπζθεπαζία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη θξέαηνο, ζεκαίλεη φηη ε 

εηαηξεία πνπ εκπνξεχεηαη ή ζπζθεπάδεη ην πξντφλ, αθνινπζεί θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο επηβεβιεκέλνπο 

απφ ηελ ΔΔ θαλφλεο πγηεηλήο. 

Απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Σε ζπληφκεπζε ηνπ θξάηνπο κέινπο, δειαδή "DE" γηα Γεξκαλία 

2. Σνλ αξηζκφ αδείαο ηνπ πξντφληνο θαη ηε ζπληφκεπζε ηνπ 

Κξαηηδίνπ, ζην νπνίν εδξεχεη ε εηαηξεία. 

3. Σελ ζπληφκεπζε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα γηα πξντφληα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εηαηξείεο εληφο ΔΔ. Δηζαγσγηθά έγγξαθα: Ζ 

θπθινθνξία αγαζψλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη θαηαξρήλ 

ειεχζεξε. Σα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα εκπνξεχκαηνο φπσο ηηκνιφγην, 

θνξησηηθή, packing list, πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο αθνξνχλ ζηελ εθάζηνηε ζπκθσλία κε ηνλ Γεξκαλφ 

εηζαγσγέα. 

Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

Αλαθνξηθά κε ηηο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ Γεξκαλία θαζηζηνχλ 

ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο ηελ δηαρείξηζε θαη αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

εκπνξεχνληαη. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ησλ εηζαγσγέσλ ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ παληφο είδνπο ζηνλ EAR (Elektro-Altgeräte-Register, https://www.stiftung-

ear.de/en/ ζηα Αγγιηθά), ηνλ θεληξηθφ Φνξέα δηαρείξηζεο ησλ αλαθπθινχκελσλ ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ ζηελ Γεξκαλία.  

Δηδηθέο πξφλνηεο ππάξρνπλ, επίζεο, γηα ηελ εηζαγσγή, δηαθίλεζε θαη αλαθχθισζε κπαηαξηψλ θαη 

ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ. 

1.6 Σελωνειακή νομοθεςία - διαδικαςίεσ ειςαγωγήσ -ποςοτικοί και άλλοι περιοριςμοί 

Ζ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηελ Γεξκαλία απφ ηελ Διιάδα θαη ηα άιια Κ-Μ ηεο ΔΔ είλαη επί ηεο αξρήο 

ειεχζεξε θαη δελ ππφθεηηαη ζε δαζκνχο ή πνζνηηθνχο ή άιινπο πεξηνξηζκνχο. 

http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Kennzeichnung/kennzeichnung_grafik_node.html
https://www.oekolandbau.de/bio-siegel
https://www.stiftung-ear.de/en/
https://www.stiftung-ear.de/en/
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Παξά ηαχηα, δηάθνξεο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθνχο ειέγρνπο ή απαηηνχλ εηδηθέο 

άδεηεο εηζαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά, φπσο (κεηαμχ άιισλ): 

 Όπια, ππξνκαρηθά θαη εθξεθηηθά 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο 

 Υεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή εθξεθηηθψλ ή/θαη ρεκηθψλ φπισλ 

 Πξντφληα δηηηήο ρξήζεο 

 Γηάθνξα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη λαξθσηηθέο νπζίεο 

 Πξντφληα απνκίκεζεο ή πεηξαηείαο 

 Απφβιεηα 

θ. ά. 

Ζ ηζηνζειίδα ησλ Γεξκαληθψλ Σεισλείσλ (http://www.zoll.de/EN/Businesses/businesses_node.html ζηελ 

Αγγιηθή) δηαζέηεη πιεξνθνξίεο πξνο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη 

φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηζρχνπλ γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην (βι. 

https://tinyurl.com/y7usdx6r), ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο 

(excise goods, φπσο ηα αιθννινχρα πνηά, ηα ηζηγάξα θ. ά., βι. https://tinyurl.com/y7z5fxp9), αιιά θαη 

γχξσ απφ ηπρφλ πεξηνξηζκνχο εηζαγσγήο (βι. https://tinyurl.com/y8dpr4fj).  

1.7 Εξαςφάλιςη πιςτώςεων 

Πέξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, βαζηθή πεγή εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εμαζθάιηζεο πηζηψζεσλ ζηελ 

γεξκαληθή νηθνλνκία, ζπληζηνχλ νη ηξάπεδεο. 

Σππνινγία ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ 

Σν γεξκαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γλσξίδεη βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηξηψλ «ηχπσλ» ηξαπεδψλ: 

1. Ηδησηηθέο, Δκπνξηθέο Σξάπεδεο 

ε απηέο αλήθνπλ νη κεγάιεο ηξάπεδεο «εζληθήο εκβέιεηαο», φπσο ε Deutsche Bank, ε Commerzbank, 

αιιά θαη κηθξφηεξεο ηδησηηθέο ηξάπεδεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 200, θαζψο θαη 

ηα ππνθαηαζηήκαηα δηεζλψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Σν 40% πεξίπνπ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γεξκαλία είλαη ηδησηηθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 πεξίπνπ αλήθνπλ ζηνπο κεγάινπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο. 

2. Γεκόζηα Απνηακηεπηηθά Ηδξύκαηα (Σακηεπηήξηα/Sparkassen θαη Πεξηθεξεηαθέο 

Σξάπεδεο/Landesbanken) 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηξάπεδεο θαη ηακηεπηήξηα, κε βαζηθνχο κεηφρνπο είηε ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο Κπβεξλήζεηο, είηε θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη ηδξχκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ. 

3. πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο (Genossenschaftsbanken) 

ε απηέο αλήθνπλ ηα δίθηπα ησλ ηξαπεδψλ Volksbank θαη Raiffeisenbank, κε 30 εθαη. πειάηεο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 «ιατθέο» ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο θαη 12 ρηι. ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ 

Γεξκαλία, θαζψο θαη ε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα DZ-Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank), ε 

νπνία ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα, ηφζν σο «θεληξηθή» ηξάπεδα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπλεηαηξηζηηθνχ δηθηχνπ, 

απνηειψληαο ην δεχηεξν ζε θεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ Γεξκαλία, φζν θαη σο 

εκπνξηθή θαη επελδπηηθή ηξάπεδα. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Γεξκαλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, ππνινγίδεηαη ζε 1.800, κε 35 ρηι. ππνθαηαζηήκαηα πεξίπνπ. Σα 

Σακηεπηήξηα απνηεινχλ ηηο πην «δεκνθηιείο» ηξάπεδεο ζηελ Γεξκαλία, αθνινπζνχκελα απφ ην δίθηπν ησλ 

Raiffeisenbank, ζπγθεληξψλνληαο απφ θνηλνχ πεξί ηα 50 εθαη. πειάηεο. Ζ κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα 

είλαη ε Deutsche Bank, ν νπνία, καδί κε ηελ ζπγαηξηθή ηεο Postbank, εμππεξεηεί πεξίπνπ 12 εθαη. πειάηεο, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ Commerzbank κε πεξίπνπ 4 εθαη. πειάηεο. 

 

 

http://www.zoll.de/EN/Businesses/businesses_node.html
https://tinyurl.com/y7usdx6r
https://tinyurl.com/y7z5fxp9
https://tinyurl.com/y8dpr4fj
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Δίδε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

Οη ηχπνη ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ δηαθέξνπλ αηζζεηά αλά ηξαπεδηθφ ίδξπκα, νη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

σζηφζν είλαη νη εμήο:  

1. Λνγαξηαζκόο Κίλεζεο ή Girokonto 

Πξφθεηηαη γηα «θιαζηθνχο» ινγαξηαζκνχο θίλεζεο θεθαιαίσλ, φπσο νη ινγαξηαζκνί κηζζνδνζίαο. 

πλνδεχνληαη απφ «απιή» ρξεσζηηθή θάξηα πιεξσκψλ θαη αλάιεςεο κεηξεηψλ. Καηά θαλφλα είλαη 

άηνθνη, αλ θαη νξηζκέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ έλα πνιχ κηθξφ επηηφθην. Γηα ηελ δηαηήξεζε 

ελφο Girokonto πνιιέο γεξκαληθέο ηξάπεδεο ρξεψλνπλ έλα κηθξφ κεληαίν πνζφ (ζηελ Deutsche Bank, 

επί παξαδείγκαηη, αλέξρεηαη ζε €5/κεληαίσο). 

2. Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ (Verzinste Bankkonten für Geldanlagen), νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε: 

i. Βηβιηάξην Απνηακίεπζεο (Sparbuch) 

Απνηειεί ηνλ ζπλήζε θαη πην δηαδεδνκέλν έληνθν ινγαξηαζκφ απνηακίεπζεο, θαζψο ηα πνζά είλαη 

«αλνηρηά» θαη αλαιήςηκα ζε ζρεηηθά κηθξέο πξνζεζκίεο, ελψ ε ηήξεζή ηνπ δελ ρξεψλεηαη. Σν 

«θιαζηθφ» βηβιηάξην έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί (ή ζπκπιεξσζεί) απφ Κάξηα Ζιεθηξνληθψλ 

πλαιιαγψλ (SparCard). Μεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ν πνιχ ρακειφο ηφθνο, ν νπνίνο ζπρλά 

ππνιείπεηαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

ii. «Ζκεξήζην» Βηβιηάξην Απνηακίεπζεο(Tagesgeldkonto) 

Απνηειεί εθδνρή ηνπ «θιαζηθνχ» εληφθνπ Βηβιηαξίνπ, κε παξφκνηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο αιιά 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα θεθάιαηα ζε εκεξήζηα βάζε. Σν επηηφθην είλαη κεηαβιεηφ θαη, θαηά 

θαλφλα, πςειφηεξν ελφο «θιαζηθνχ» Βηβιηαξίνπ Απνηακίεπζεο. 

iii. «Κιεηζηό» Βηβιηάξην Απνηακίεπζεο (Festgeldkonto) 

ε αληίζεζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα, ν «πξνζεζκηαθφο» απηφο έληνθνο ινγαξηαζκφο απνηακίεπζεο 

πξνβιέπεη «θιεηζηέο» πξνζεζκίεο, θαηά ηηο νπνίεο ηα θεθάιαηα δελ είλαη δηαζέζηκα, ελψ ην 

«ζπάζηκν» ησλ πξνζεζκηψλ ζπλεπάγεηαη θφζηνο. Ζ ηήξεζή ηνπ δελ ρξεψλεηαη, ελψ ην επηηφθην 

είλαη ην ζπγθξηηηθά πςειφηεξν θαη ζπκθσλείηαη ad hoc κεηαμχ ηξάπεδαο θαη πειάηε, βάζεη ηνπ 

χςνπο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο πξνζεζκηαθήο δηάξθεηαο. 

3. Λνγαξηαζκόο Πηζησηηθήο Κάξηαο (Konto mit Kreditrahmen) 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα Λνγαξηαζκφ Κίλεζεο, κε δπλαηφηεηα απφθηεζεο πηζησηηθήο θάξηαο, βάζεη 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (Πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο ―Schufa Credit 

Report‖). 

Πιεξνθνξίεο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο Schufa ππφ https://www.schufa.de/en/ 

(ζηελ Αγγιηθή), γηα ηελ δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηδηψηεο ππφ 

https://www.meineschufa.de/index.php?site=11 (ζηα γεξκαληθά) θαη επηρεηξήζεηο ππφ 

https://www.schufa.de/en/corporate-customers/credit-rating/ (ζηα αγγιηθά), ε δε αίηεζε απφθηεζεο ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ππφ https://www.meineschufa.de/downloads/SCHUFA_Infoblatt-BA-Antrag-englisch.pdf 

(ζηελ Αγγιηθή). Σν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Schufa, γηα ηδηψηεο, αλέξρεηαη ζε €29,95 

(ζπκπεξηι. ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ). 

Άλνηγκα ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, απφ 19 Ηνπλίνπ 2016 φινη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ 

δηθαηνχληαη ην άλνηγκα «βαζηθνχ» ινγαξηαζκνχ ζε έλα θξάηνο-κέινο ΔΔ, ρσξίο λα δηακέλνπλ 

ππνρξεσηηθψο ζε απηή ηελ ρψξα. 

Χο βαζηθφο, λνείηαη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ, ν νπνίνο θαιχπηεη ηηο θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο θαηάζεζε θαη αλάιεςε κεηξεηψλ, είζπξαμε θαη θαηαβνιή πιεξσκψλ θιπ., ελψ 

ζπλεπάγεηαη ηελ έθδνζε θάξηαο αλάιεςεο κεηξεηψλ, ρξεσζηηθψλ αγνξψλ (ειεθηξνληθψλ θαη κε) θιπ. Οη 

ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, κέζσ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, φρη φκσο θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, δηθαηψκαηα ππεξαλάιεςεο θιπ. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο 

https://www.schufa.de/en/
https://www.meineschufa.de/index.php?site=11
https://www.schufa.de/en/corporate-customers/credit-rating/
https://www.meineschufa.de/downloads/SCHUFA_Infoblatt-BA-Antrag-englisch.pdf
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εμαθνινπζνχλ λα δηθαηνχληαη ηελ ρξέσζε εηήζηνπ ηέινπο γηα έλαλ ηέηνην βαζηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, 

ην νπνίν φκσο πξέπεη λα θηλείηαη ζε ινγηθά επίπεδα. 

Σν άλνηγκα πην «ζχλζεησλ» ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, σζηφζν, φπσο ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ, 

απνηακίεπζεο, πηζησηηθήο θάξηαο θιπ., πξνυπνζέηεη ηελ πξνζθφκηζε επηπξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

πέξαλ ησλ εγγξάθσλ ηαπηνπνίεζεο, φπσο ε Γήισζε Καηνηθίαο (Meldebescheinigung, 

Einwohnermeldeamt), απνδεηθηηθά κηζζνδνζίαο θ. ά., βάζεη ηεο πνιηηηθήο ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο
2
. 

Δηαηξηθνί ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί 

Δκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, αιιά θαη νη δηαδηθηπαθέο ηξάπεδεο ζηελ 

Γεξκαλία ζην ζχλνιφ ηνπο, δηαζέηνπλ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

κίαο επηρείξεζεο ή ελφο επηηεδεπκαηία, φπσο νη πιεξσκέο εξγαδνκέλσλ θαη πξνκεζεπηψλ, ε είζπξαμε 

ακνηβψλ, ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ε δηαρείξηζε δαλείσλ θιπ. 

Ζ ηήξεζε μερσξηζηνχ εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ ζπληζηάηαη, πέξαλ απφ ην πξνθαλέο πιενλέθηεκα ηεο 

δηάθξηζεο πξνζσπηθψλ θαη εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη γηα ινγηζηηθνχο θαη θνξνηερληθνχο ιφγνπο. 

Οη εηαηξηθνί ινγαξηαζκνί δηαζέηνπλ κελ ηηο ίδηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ήηνη θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο, κεηαθνξέο, πάγηεο εληνιέο θιπ., ε βαζηθή ηνπο δηαθνξά 

έγθεηηαη σζηφζν ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο είζπξαμεο (ρξέσζεο) απφ ινγαξηαζκνχο ηξίησλ (πειαηψλ). 

Παξάιιεια, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο, σο πξνο ηνπο φξνπο ηήξεζεο (πρ. 

πάγην κεληαίν θφζηνο, ρξεψζεηο θηλήζεσλ, θφζηνο εηαηξηθψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, επηηφθηα θιπ.), βάζεη 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (ελδεηθηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ εηαηξηθψλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ππφ: https://www.zentraler-kreditausschuss.de/geschaeftskonto-vergleich/, ζην portal ηνπ 

γεξκαληθνχ Σξαπεδηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Deutsche Kreditwirtschaft/DK, ζηα γεξκαληθά) 

Σν άλνηγκα ελφο εηαηξηθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ απαηηεί, θαηά θαλφλα, πέξαλ απφ ηα ζπλήζε 

δηθαηνινγεηηθά ηαπηνπνίεζεο, απνδεηθηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο (εγγξαθή ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν, εηαηξηθφ ΑΦΜ), θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθφ 

θεξεγγπφηεηαο Schufa, βεβαηψζεηο απνδνρψλ θιπ., ελψ ζε πεξηπηψζεηο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηα ζηνηρεία 

ελδέρεηαη λα είλαη απαηηεηά απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο. 

Γάλεηα 

ρεηηθά κε ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, θαζψο θαη άιιεο κνξθέο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο πξνο 

επηρεηξήζεηο, βι. Κεθ. Γ/1.3) 

1.8 Εργαςιακό καθεςτώσ 

Καηά ηελ πξφζιεςε δελ ηίζεληαη, ζπλήζσο, ρξνληθά φξηα, πξνβιέπεηαη, σζηφζν, δνθηκαζηηθή πεξίνδνο 6 

κελψλ. 

Δίδε απαζρόιεζεο 

Σπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ  

Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη νπνίεο ιήγνπλ κε ην πέξαο ηεο 

θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε εηδνπνίεζε ή απφιπζε γηα ηελ ιήμε ηεο ζρέζεο. Ζ 

επρέξεηα αλαλέσζεο ή κε κίαο ζχκβαζεο επξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ εξγνδφηε. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 2 έηε. Μπνξεί λα αλαλεσζεί έσο 3 θνξέο, εθ’ φζνλ ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο δελ ππεξβαίλεη ηελ δηεηία. 

                                                           
2
Θ Διλωςθ Κατοικίασ (Meldebescheinigung) γίνεται ςτα κατά τόπουσ Λθξιαρχεία (Einwohnermeldeamt), προσ χριςθ ζναντι δθμοςίων και 

ιδιωτϊν και, πζραν των προςωπικϊν ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, περιλαμβάνει τθν ικαγζνεια του αιτοφντοσ, όπωσ φυςικά και τθν τρζχουςα 
διεφκυνςθ κατοικίασ του 

https://www.zentraler-kreditausschuss.de/geschaeftskonto-vergleich/
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Παξάδεηγκα: χκβαζε απαζρφιεζεο 6 κελψλ κπνξεί λα αλαλεσζεί άιιεο 3 θνξέο, θάζε θνξά γηα 6 κήλεο, 

κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο λα είλαη 24 κήλεο. 

Καη’ εμαίξεζε, σζηφζν, ηελ πξψηε ηεηξαεηία ιεηηνπξγίαο κίαο εηαηξείαο, κία ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

κπνξεί, κία θνξά ή κε ηηο αλαλεψζεηο, λα επεθηαζεί έσο ηελ ηεηξαεηία. 

Πξνζσξηλή απαζρόιεζε 

Μία εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ρσξίο ηελ ζύλαςε ζπκβνιαίνπ, φηαλ ην 

πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κέζσ εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

ζπκβφιαην, ην νπνίν ξπζκίδεη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο, ζπλάπηεηαη κε ηελ εηαηξεία παξνρήο πξνζσπηθνχ. 

Ο εξγαδφκελνο ζεσξείηαη ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο παξνρήο πξνζσπηθνχ, ε νπνία ηνπ παξέρεη ακνηβή θαη 

ινηπά νθέιε, ρσξίο λα ππάξρεη απεπζείαο ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηνλ απαζρνιεί. Ζ ηειεπηαία θαηαβάιιεη ηηο ακνηβέο πξνο ηελ εηαηξεία πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, βάζεη 

ζπκβνιαίνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο θαη νη ινηπνί φξνη δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ζπκβφιαην 

κεηαμχ ησλ 2 εηαηξεηψλ. 

Παξά ηαχηα, γεληθνί φξνη, φπσο ν κέγηζηνο αξηζκφο σξψλ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη ε ειάρηζηε ακνηβή, 

κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ πθηζηάκελεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ζπλδέζκσλ 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ. 

Mini θαη midi ζέζεηο εξγαζίαο 

Χο mini ζέζεηο εξγαζίαο (Mini Jobs) ζεσξνχληαη απηέο πνπ ακείβνληαη κε κεληαίν αληηκίζζην έσο €450 (ή 

€5.400 εηεζίσο) θαη ε δηάξθεηά ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο ή ηηο 50 εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο. Οη 

εξγνδφηεο θαηαβάιινπλ ην 30,1% ηεο αθαζάξηζηεο ακνηβήο ηνπο γηα εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξνπο (ελδεηθηηθά: 13% αζθάιηζε πγείαο, 15% ζπληαμηνδνηηθή θάιπςε, 2% θφξνη θ. ά.). Οη εξγαδφκελνη 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αθφκε θαη αλ έρνπλ 

παξάιιεια άιιε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο, είλαη σζηφζν ππφρξενη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εάλ 

δηαηεξνχλ παξάιιεια 2 (ή πεξηζζφηεξεο) mini ζέζεηο εξγαζίαο. 

Χο midi ζέζεηο εξγαζίαο (Midi Jobs) ζεσξνχληαη απηέο πνπ ακείβνληαη κε €450,01 έσο €850 κεληαίσο. Οη 

εξγαδφκελνη είλαη ππφρξενη θαηαβνιήο κεησκέλσλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη δε εξγνδφηεο 

εηζθέξνπλ αζθαιηζηηθά ην 19,3% ηεο αθαζάξηζηεο ακνηβήο. 

Όξνη απαζρόιεζεο 

Οη φξνη πεξηγξάθνληαη ζηελ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

θαη πξνθνξηθφ ραξαθηήξα θαη λα είλαη ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα. πληζηάηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα είλαη 

γξαπηή θαη ζηελ γεξκαληθή γιψζζα, δηφηη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζε Γηθαζηήξην ζα απαηηεζεί επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Γελ ππάξρεη λνκηθά νξηδφκελν ειάρηζην πεξηερφκελν κίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Χζηφζν, πεξηέρεη (ή 

ζπληζηάηαη λα πεξηέρεη) πξνβιέςεηο γηα ηα εμήο: 

 Αληηθείκελν εξγαζίαο θαη γεληθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ 

 Ζκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη, αλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

εκεξνκελία ιήμεο 

 Ζκεξήζηνο ή/θαη εβδνκαδηαίνο αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο 

 Γηάξθεηα δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ 

 πκπεθσλεκέλε ακνηβή 

 Ζκέξεο αδείαο 

 Ζκέξεο αξγίαο 

 Ρήηξεο γηα ηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

 Ρήηξα εκπηζηεπηηθφηεηαο 

 Πηζαλψο, ξήηξα γηα ηνλ εξγαδφκελν πεξί κε απαζρφιεζεο ηνπ απφ αληαγσλίζηξηα εηαηξεία, γηα κία 

πεξίνδν 2 εηψλ κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ 
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Ακνηβέο 

Με λφκν, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1/1/2015, εηζήρζε ζηελ Γεξκαλία ειάρηζην εγγπεκέλν σξνκίζζην, 

χςνπο €8,50, ην νπνίν απφ 1/1/2017 απμήζεθε ζε €8,84/ψξα. 

Ζ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε ακνηβή δελ επεξεάδεη εξγαζηαθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θιαδηθά, 

εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ ην ειάρηζην εγγπεκέλν σξνκίζζην. Αληηζέησο, θιαδηθέο ζπκβάζεηο κε 

ζπκπεθσλεκέλν σξηαίν αληηκίζζην ρακειφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ ησλ €8,84 νθείινπλ λα 

αλαπξνζαξκνζηνχλ, ην αξγφηεξν σο ηηο 31/12/2017. 

Χξάξηα 

Δπέιηθην Ωξάξην 

χκθσλα κε ην γεξκαληθφ εξγαηηθφ δίθαην (Arbeitsrecht),oη εξγαδφκελνη επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη έσο 48 

ψξεο εβδνκαδηαίσο. Σν άββαην ζεσξείηαη θαλνληθή εξγάζηκε εκέξα, ελψ ε Κπξηαθή εκέξα αξγίαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη κε ππαιιειηθή ζρέζε απαζρνινχληαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, ελψ νη 

εξγαδφκελνη ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηελ κεηαπνίεζε εξγάδνληαη θαη ην άββαην.  

Τπφ πξνυπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε απαζρφιεζε 60 ψξεο εβδνκαδηαίσο ή 10 ψξεο εκεξεζίσο επί 6 εκέξεο. 

Γηα επί πιένλ ψξεο απαζρφιεζεο πξέπεη λα δίλεηαη αληίζηνηρνο ρξφλνο αδείαο. Ζ θαηαβνιή ππεξσξηψλ 

είλαη δπλαηή αιιά φρη ππνρξεσηηθή. 

Γηαιείκκαηα 

Ο αξηζκφο θαη ε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εκεξεζίσλ σξψλ 

εξγαζίαο. Γηα εξγαζία 6 έσο 9 σξψλ εκεξεζίσο πξνβιέπεηαη δηάιεηκκα 30΄, ελψ γηα εξγαζία άλσ ησλ 9 

σξψλ πξνβιέπεηαη δηάιεηκκα 45΄. Μεηαμχ δχν βαξδηψλ, πξέπεη λα παξέιζνπλ ππνρξεσηηθψο ηνπιάρηζηνλ 

11 ψξεο αλάπαπιαο. 

Γηαθνπέο 

Οη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο (ήηνη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο εηεζίσο) θαη πελζήκεξεο εξγαζίαο, 

δηθαηνχληαη αδείαο κεη’ απνδνρψλ ηνπιάρηζηνλ 20 εξγάζηκσλ θαη’ έηνο, ελψ νη εξγαδφκελνη εμαήκεξεο 

απαζρφιεζεο αληηζηνίρσο 24 εξγάζηκσλ εκεξψλ κεη’ απνδνρψλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμάκελεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ν εξγαδφκελνο δελ δηθαηνχηαη αδείαο. Δάλ νη 

εξγαδφκελνη εξγάδνληαη ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο εηεζίσο, ε δηάξθεηα ηεο αδείαο ηνπο κεηψλεηαη αλαιφγσο. 

Άδεηα θύεζεο 

Ζ πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο εγθχνπ αξρίδεη 6 εβδνκάδεο πξν ηεο αλακελφκελεο εκεξνκελίαο ηνθεηνχ θαη 

ηειεηψλεη 8 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Καηά ηελ πεξίνδν απηνί, νη εξγαδφκελεο δηθαηνχληαη ακνηβή ίζε 

κε ηελ κέζε ακνηβή ηνπο θαηά ηνπο 3 ηειεπηαίνπο κήλεο πξν ηεο αδείαο, ε νπνία θαηαβάιιεηαη απφ θνηλνχ 

απφ ην Αζθαιηζηηθφ Σακείν θαη ηνλ εξγνδφηε. 

Αλαξξσηηθή άδεηα 

ε πεξίπησζε απνπζίαο ιφγσ αζζελείαο, νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ άκεζα ηνλ εξγνδφηε 

ηνπο, ππνρξεσηηθψο θαηά ηελ πξψηε εκέξα απνπζίαο, δειψλνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηελ εθηηκψκελε 

δηάξθεηά ηεο. Δάλ ε απνπζία ππεξβεί ηηο 3 εκέξεο, απαηηείηαη δηθαηνινγεηηθφ ηαηξνχ, ην νπνίν ν εξγνδφηεο 

κπνξεί λα δεηήζεη αλά πάζα ζηηγκή, αθφκε θαη απφ ηελ πξψηε εκέξα απνπζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη ην 100% ηεο θαλνληθήο ηνπο ακνηβήο, σζηφζν ε απνπζία ηνπο δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηηο 6 εβδνκάδεο. ε πεξηπηψζεηο καθξνρξφληαο αζζέλεηαο, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη έσο θαη ην 

70% ηεο θαζαξήο ηνπο ακνηβήο, πιεξσηέν απφ ην Αζθαιηζηηθφ Σακείν, κέρξη θαη ελάκηζε έηνο ζπλνιηθά. 

Οη εξγαδφκελνη κε παηδηά δηθαηνχληαη, ηέινο, 10 εξγάζηκεο εκέξεο αδείαο άλεπ απνδνρψλ αλά ηέθλν θαη 

φρη πεξηζζφηεξεο απφ 20 ζπλνιηθά θαη’ έηνο, ιφγσ αζζέλεηαο ηέθλνπ. ε πεξηπηψζεηο κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ, ηα φξηα απηά δηπιαζηάδνληαη. χκθσλα κε ηελ ζπλήζε πξαθηηθή, νη ακνηβέο θαηαβάιινληαη 

θαλνληθά ζε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ηέθλνπ έσο 5 εκεξψλ, ελψ πέξαλ απηψλ ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα 

αηηεζεί απνδεκίσζεο απφ ην Αζθαιηζηηθφ ηνπ Σακείν. 
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Λύζε ζρέζεο εξγαζίαο 

Ζ ζρέζε εξγαζίαο δχλαηαη λα ηεξκαηηζζεί είηε απφ ηνλ εξγνδφηε, είηε απφ ηνλ εξγαδφκελν. Απαηηείηαη λα 

γίλεη θαη εγγξάθσο. Καη ηα δχν κέξε πξέπεη λα ηεξήζνπλ ηα ειάρηζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπεη ν 

λφκνο. 

Ο Νφκνο Πξνζηαζίαο ηεο Απαζρφιεζεο (Kundigungsschutzgesetz) ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ, δηαθξίλνληαο κεηαμχ ησλ εμήο πεξηπηψζεσλ ιχζεο ηεο ζρέζεο: 

 γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο 

 γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο 

Ο λφκνο εθαξκφδεηαη ζε εηαηξείεο κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 10 αηφκσλ, εθ’ φζνλ νη εξγαδφκελνη 

απαζρνινχληαη ζπλερψο ζε απηέο γηα πεξίνδν άλσ ησλ 6 κελψλ. Δάλ δελ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο, ηφηε ν 

εξγνδφηεο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη κνλνκεξψο κία ζρέζε εξγαζίαο ηεξψληαο απιψο ηηο ρξνληθέο 

πξνυπνζέζεηο. 

Λύζε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο 

Ο ηεξκαηηζκφο είλαη δπλαηφο εάλ ν εξγαδφκελνο δελ είλαη ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά θαηάιιεινο, ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε, γηα ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη απνηειεί βάξνο γηα ηελ επηρείξεζε. Χο ηέηνηνη 

ιφγνη γίλνληαη δεθηνί ε καθξφρξνλε αζζέλεηα κε αξλεηηθή πξφγλσζε ή ν εζηζκφο, ρσξίο λα αλακέλεηαη 

ζεηηθφ απνηέιεζκα απφ ηπρφλ ζεξαπεία. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη, σζηφζν, λα ιάβεη πξψηα κέηξα άξζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο ε αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ε πξφζιεςε πξνζσξηλνχ αληηθαηαζηάηε, πξηλ 

πξνρσξήζεη ζε απφιπζε. 

Λύζε γηα ιόγνπο ζπκπεξηθνξάο 

Ζ απφιπζε εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ πξέπεη λα είλαη ε ηειεπηαία ιχζε. Πξέπεη λα πξνεγεζεί γξαπηή 

πξνεηδνπνίεζε, θαζψο θαη κέηξα δηφξζσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο ε αιιαγή ζέζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ιφγνπο φπσο επαλαιακβαλφκελε αξγνπνξία, 

άξλεζε εθηέιεζεο εξγαζίαο, επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο, δηαθνπέο 

ρσξίο άδεηα, πνηληθά αδηθήκαηα θαηά ηελ εξγαζία, θ.ά. 

Λύζε γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο 

Δπηηξέπεηαη εθ’ φζνλ ε ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε ιφγσ αιιαγψλ ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο, φπσο ην θιείζηκν κνλάδσλ παξαγσγήο, ε αλαδηάξζξσζε θιπ.  

Άκεζε ιύζε 

Δίλαη δπλαηή ζε πεξίπησζε αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο, νηνπδήπνηε ησλ δχν κεξψλ, ζε βαζκφ πνπ θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ ζπλέρηζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κπνξεί λα είλαη άκεζνο, δει. εληφο 2 

εβδνκάδσλ. Λφγνη ηεξκαηηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε: ζπλερήο κε εθηέιεζε εξγαζίαο, δηαηάξαμε 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, θινπή, απνθάιπςε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, απαζρφιεζε ζε 

αληαγσληζηή θ. ά. Λφγνη ηεξκαηηζκνχ γηα ηνλ εξγαδφκελν: κε πιεξσκή ακνηβψλ, παξάλνκε απαζρφιεζε 

θιπ. 

Πξνζεζκίεο 

Ο εξγαδφκελνο πξέπεη λα εηδνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο ελσξίηεξα, ηελ 15
ε
 ή 30

ή 
εκέξα ηνπ κελφο. 

Γηα ηνλ εξγνδφηε, ε πξνζεζκία εμαξηάηαη απφ ηελ δηάξθεηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο: κεηά ηελ ιήμε ηεο 

δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ε πξνζεζκία είλαη 1 κήλαο θαη απμάλεηαη ζε έσο 7 κήλεο κεηά απφ 20 έηε 

απαζρφιεζεο ζηελ ίδηα εηαηξεία. Γηαθνξεηηθέο πξνζεζκίεο κπνξεί λα ζπκθσλεζνχλ απφ ηα κέξε. Ζ 

εηδνπνίεζε πεξί ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο. 
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Δμεύξεζε εξγαζίαο 

 H Οκνζπνλδηαθή Υπεξεζία Απαζρόιεζεο (Bundesagentur für Arbeit) δηαζέηεη δσξεάλ θαηαιφγνπο ησλ 

αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία αλά θιάδν (ζηα γεξκαληθά) 

www.arbeitsagentur.de/ 

 Ηδησηηθέο εηαηξείεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη εηαηξείεο απηέο ζπλήζσο ιακβάλνπλ ακνηβή είηε απφ ηνλ 

εξγνδφηε ίζε κε 1,5—2 αθαζάξηζηνπο κηζζνχο ηνπ εξγαδνκέλνπ, είηε απφ ηνλ εξγαδφκελν, ε νπνία δελ 

ππεξβαίλεη ηηο €2.000. 

www.bza.de (Έλσζε Γεξκαληθώλ Δηαηξεηώλ Πξνζσξηλήο Απαζρόιεζεο) 

 Mέζσ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ ηχπν, ζε θιαδηθά πεξηνδηθά, ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπο ή ζε εμεηδηθεπκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο αλεχξεζεο ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ 

Καηά ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ δελ πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε βάζεη θπιήο, εζλφηεηαο, θχινπ, ζξεζθείαο, 

ηδενινγίαο (Weltanschauung), ειηθίαο, αλαπεξίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

2. ηξαηεγηθή εηζόδνπ  

2.1 Προώθηςη – Διαφήμιςη 

Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, πξνβάιινληαη ζην δίθηπν ησλ 

Διιήλσλ ζηελ Γεξκαλία, ππφ http://www.ellindex.de/el_GR/ (Διιεληθά, Γεξκαληθά θαη Αγγιηθά) θαη 

http://www.ellinikes-epixeiriseis.de/ (Διιεληθά). Οη ηζηνζειίδεο πξνζθέξνπλ ζεηξά ππεξεζηψλ, φπσο: 

θαηαρψξεζε θαη αλαδήηεζε επαγγεικαηηθψλ επαθψλ, επηρεηξεκαηηθή πιεξνθφξεζε, πξνζθνξά 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αλαδήηεζε εκεξνκεληψλ δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, 

επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία, θαζψο θαη δηθηχσζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ. 

Παγίσο, ε ζπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα δεκηνπξγίαο δηθηχνπ επαθψλ θαη 

αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ ζηελ εθάζηνηε ρψξα ελδηαθέξνληνο. Άιισζηε, ζηελ Γεξκαλία δηνξγαλψλνληαη 

εηεζίσο κεξηθέο απφ ηηο θνξπθαίεο Γηεζλείο Δθζέζεηο ηνπ θφζκνπ, ζε δηάθνξνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε καθξά παξάδνζε θαη έληνλν ελδηαθέξνλ, ηφζνλ απφ ηνλ Γηεζλή Σχπν, φζνλ θαη απφ 

ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

-Anuga, δηεηήο Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, Κνισλία 

-Hannover Messe, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραληθνχ Κιάδνπ, Αλλφβεξν 

-ITB, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Κιάδνπ, Βεξνιίλν 

-CeBit, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ, Αλλφβεξν 

-IFA, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Καηαλαισηηθψλ Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Δηδψλ, Βεξνιίλν 

-Frankfurter Buchmesse, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ, Φξαγθθνχξηε (a. M.) 

-Fruit Logistica, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε Νσπψλ Φξνχησλ θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ, Βεξνιίλν 

θ. ά. 

ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηξηψλ Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ&Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Γεξκαλίαο (Βεξνιίλνπ, 

Μνλάρνπ θαη Νηχζζειληνξθ), ζηελ πχιε επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

www.agora.mfa.gr, αλαξηάηαη εηεζίσο, επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα Γηεζλψλ Δθζέζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ Γεξκαλία (http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

ana-xora/office/823 γηα ηηο Γηεζλείο Δθζέζεηο αξκνδηφηεηνο Γξαθείνπ ΟΔΤ Βεξνιίλνπ). ρεηηθή 

πιεξνθφξεζε δχλαηαη λα αληιεζεί επίζεο απφ ην Διιελνγεξκαληθφ Βηνκεραληθφ θαη Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην (ππφ http://www.german-fairs.gr/prosecheis-ektheseis/). 

Ζ δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε κηαο εηαηξείαο ζηελ Γεξκαλία δχλαηαη λα επηηεπρζεί, επίζεο, κέζσ δηάθνξσλ 

ηζηνζειίδσλ δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή κέζσ εγγξαθήο, είηε δσξεάλ 

(βαζηθφ «παθέην» ππεξεζηψλ), είηε κε ζπλδξνκή, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ €50 θαη €300. Γχν απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο γεξκαληθέο ηζηνζειίδεο εηαηξηθήο θαηαρψξεζεο/πξνβνιήο θαη online marketing είλαη νη: 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.bza.de/
http://www.ellindex.de/el_GR/
http://www.ellinikes-epixeiriseis.de/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/823
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/823
http://www.german-fairs.gr/prosecheis-ektheseis/
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https://www.wlw.de/en/home (Γεξκαληθά θαη Αγγιηθά, κε δσξεάλ θαη ζπλδξνκεηηθή εγγξαθή) θαη 

https://de.kompass.com/en (ζπλδξνκεηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ θαη online marketing, Γεξκαληθά θαη 

Αγγιηθά), ελψ ππφ http://www.internetagentur-ranking.de/ δχλαηαη λα αλεπξεζεί θαηάηαμε ησλ 

κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο θαη κάξθεηηλγθ, γηα ην 2017, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Γεξκαλία. 

2.2 Έλεγχοσ αξιοπιςτίασ εταιρειών 

Ο έιεγρνο θεξεγγπφηεηαο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

επηηπρνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε θάζε μέλε αγνξά θαη ην απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ 

γεξκαληθή. 

πληζηάηαη πξνο ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο, πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε νηαζδήπνηε παξαγγειίαο κε επηρείξεζε 

κε ηελ νπνία δελ έρνπλ ζην παξειζφλ ζπλεξγαζζεί, λα ζπκβνπιεχνληαη ιεπηνκεξψο ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο 

πξνθίι θαη λα επηδηψθνπλ νπσζδήπνηε απεπζείαο ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ δεινχκελε εηαηξεία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζηαπξψλεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ παξαγγειηνδφρνπ θαη λα δηεπθξηλίδνληαη νη αθξηβείο φξνη 

ζπλαιιαγήο. Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη λα κελ πξνρσξνχλ ζε πιεξσκέο πξνθαηαβνιψλ, εθ’ φζνλ δελ 

δηαζέηνπλ δηαζηαπξσκέλα, πιήξε ζηνηρεία ηνπ εληνινδφρνπ εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο. 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα επηκέλνπλ λα ηνπο παξέρεηαη ν Αξηζκφο Δγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην Οκνζπνλδηαθφ 

Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ (ζηα Γεξκαληθά κε ηα αξρηθά HRB), θαζψο θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ζηα Γεξκαληθά USt-Id: DE αθνινπζνχκελν απφ 9ςήθην αξηζκφ), ζηνηρεία ηα νπνία, ζπλήζσο, παξέρνληαη 

απφ φιεο ηηο λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο γεξκαληθέο εηαηξείεο θαη, κάιηζηα, παξαηίζεληαη ζηηο νηθίεο 

ηζηνζειίδεο.  

Σέινο, εθηζηάηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή έλαληη εηαηξεηψλ παξαπιαλεηηθήο παξνρήο «ππεξεζηψλ» εγγξαθήο 

(ζπκπιήξσζεο ή δηφξζσζεο) θαη θαηαρψξεζεο ησλ εηαηξηθψλ ζηνηρείσλ ζε θαηαιφγνπο ηχπνπ 

«Δπξσπατθφο Δπηρεηξεκαηηθφο Αξηζκφο» (―European Business Number‖), νη νπνίνη νπδεκία ζρέζε έρνπλ 

κε επηρεηξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ΔΔ. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο κεηέξρνληαη αζέκηησλ πξαθηηθψλ, φπσο ε 

αλαγξαθή ησλ φξσλ ηεο «δηαθεκηζηηθήο θαηαρψξεζεο» κε κηθξφηεξνπο ραξαθηήξεο εληφο κηαο 

κεγαιχηεξεο παξαγξάθνπ, επηδηψθνληαο λα απνζπάζνπλ ηελ ελππφγξαθε απνζηνιή ησλ εληχπσλ απφ 

πιεπξάο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ. ηε ζπλέρεηα, εθιακβαλνκέλα ηα ελππφγξαθα έληππα σο ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε παξνρήο δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ, αμηψλεηαη ε πιεξσκή ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ, επηζεηνκέλεο 

ρξήζεσο ελδίθσλ κέζσλ ζηελ Γεξκαλία, νη ελ ιφγσ γεξκαληθέο εηαηξείεο αξλνχληαη ηελ κνλνκεξή 

αθχξσζε ησλ «ζπκβνιαίσλ». 

πληζηάηαη, ελ θαηαθιείδη, ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνηίζεληαη λα ζπλάςνπλ λέα ζπλεξγαζία 

κε αληίζηνηρεο γεξκαληθέο, γηα ηηο νπνίεο δελ δηαζέηνπλ αθξηβή θαη δηαζηαπξσκέλα ζηνηρεία, φπσο 

επίζεκε ηζηνζειίδα, δηεχζπλζε, ζηαζεξφ ηειέθσλν, εηαηξηθφ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ΑΦΜ θιπ., λα 

επηδηψθνπλ πξνεγνπκέλσο επηθνηλσλία κε ηα Γξαθεία ΟΔΤ Βεξνιίλνπ, Μνλάρνπ, Νηχζζειληνξθ. 

3. Καηαλαισηηθά πξόηππα θαη ηάζεηο 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (Destatis), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθά 

78,6 εθαη. γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ (ζηνηρεία 2015), ήηνη 31,8 εθαη. ή 40,5%, αθνξνχζε νηθνγέλεηεο κε 

ηέθλν/ηέθλα, ελψ 22,2% ή 17,5 εθαη. λνηθνθπξηά έγγακα δεπγάξηα ρσξίο ηέθλα. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί 

απεηθνλίδεη ηελ δηαζηξσκάησζε ησλ γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ. 

Πιεζπζκόο (2016) θαη λνηθνθπξηά (2015), Γεξκαλία 

Ννηθνθπξηά(ζηνηρεία 2015) 

Δλόο αηόκνπ 

Έγγακα δεπγάξηα (άλεπ ηέθλνπ/ηέθλσλ) 

Έγγακα δεπγάξηα κε ηέθλν/ηέθλα 

Μόλε κεηέξα κε ηέθλν/ηέθλα 

Μόλνο παηέξαο κε ηέθλν/ηέθλα 

78,6 εθαη. 

13,1 εθαη. (16,7%) 

17,5 εθαη. (22,2%) 

31,8 εθαη. (40,5%) 

5,9 εθαη. (7,5%) 

1,0 εθαη. (1,3%) 

Πεγή: Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Αξρή/Destatis 

https://www.wlw.de/en/home
https://de.kompass.com/en
http://www.internetagentur-ranking.de/
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χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία (2015), ην κέζν κεληαίν (κεηθηφ) εηζφδεκα αλά γεξκαληθφ 

λνηθνθπξηφ αλήιζε ζε €4.196, ην νπνίν πξνέθπςε: θαηά 62,4% (ή €2.620) απφ παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (κηζζσηή εξγαζία, ειεχζεξε επαγγεικαηηθή ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα), 22,9% (ή 

€960) απφ θνηλσληθέο παξνρέο (ζπληάμεηο, επηδφκαηα ηέθλσλ, αλεξγίαο θιπ.), 9,9% (ή €414) απφ 

πξνζφδνπο αθηλήησλ, νκνιφγσλ θιπ. θαη, ηέινο, 4,8% (ή €202) απφ κε θνηλσληθέο παξνρέο (πρ. ηδησηηθά 

αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπληάμεηο θιπ.). 
 

ύλζεζε κέζνπ κεληαίνπ (κεηθηνύ) εηζνδήκαηνο ζηελ Γεξκαλία (2015) 
 

 
Πεγή: Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Αξρή/Destatis 

 

Χο πξνο ην ζθέινο ησλ εμφδσλ, €859 ζπλέζεηαλ ηε κέζε κεληαία δαπάλε αλά λνηθνθπξηφ γηα ελνίθηα, 

ζέξκαλζε θαη ζπληήξεζε θαηνηθίαο, ήηνη 35,9% ησλ κεληαίσλ εμφδσλ. Ακέζσο κεηά, κε €332 κεληαίσο ή 

13,9% αθνινχζεζαλ νη δαπάλεο γηα ηξφθηκα, πνηά, θαπλφ θαη ζηε ζπλέρεηα: κεηαθηλήζεηο €314 ή 13,1%, 

ςπραγσγία/πνιηηηζκφο €252 ή 10,5% θαη €105 γηα έλδπζε/ππφδεζε, ελψ νη δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 

(πγεία, εθπαίδεπζε, ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε, δηακνλή/θηινμελία θ. ά.) απεηέιεζαλ ην ππφινηπν 22,2% 

ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ ησλ γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ. 
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Καηαλνκή κέζεο κεληαίαο δαπάλεο αλά λνηθνθπξηό ζηελ Γεξκαλία (2015) 
 

 
Πεγή: Γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Αξρή/Destatis 

Σν 2016, Γεξκαλνί θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο πξνκεζεχηεθαλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, κέζσ εκπνξίνπ 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο (mail order) θαη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce), ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 

€72,4 δηο (€57,1 δηο ή 78,9% αθνξνχζε αγαζά θαη 15,3 δηο ή 21,1% ππεξεζίεο). Σν ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ εμ απνζηάζεσο εκπνξίνπ, ήηνη 92,4% (€66,9 

δηο) δηεμήρζε κέζσ e-commerce (€52,7 δηο ζε πξντφληα θαη €14,2 δηο ζε ππεξεζίεο). 

Σν εκπφξην δη’ αιιεινγξαθίαο (mail order θαη e-commerce) παξνπζηάδεη ζπλερείο απμεηηθέο ηάζεηο θαη σο 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Γεξκαλία,: 11,1% ην 2014, επί 

θχθινπ εξγαζηψλ ιηαλεκπνξίνπ €458,1 δηο, 11,7% ην 2015, επί θχθινπ εξγαζηψλ ιηαλεκπνξίνπ €471,4 δηο 

θαη 12,7% ην 2016 , επί θχθινπ εξγαζηψλ ιηαλεκπνξίνπ €482,2 δηο. 

Ζ εηήζηα αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ εμ απνζηάζεσο εκπνξίνπ, κεηαμχ 2015 θαη 2016, 

δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 12,5% (€72,4 δηο ην 2016, έλαληη €65,3 δηο ην 2015), φπνπ ην εμ 

απνζηάζεσο εκπφξην πξντφλησλ απμήζεθε 9,1%, ην εκπφξην ππεξεζηψλ 17,8%, ελψ εηδηθά ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην πξντφλησλ 12,5% (€52,7δηο ην 2016, έλαληη €46,9 δηο ην 2015). 

Οη πέληε θαηεγνξίεο πξντφλησλ κε ηνλ κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-

commerce) ην 2016, ελ ζπγθξίζεη κε ην 2015, θαζψο θαη ε ηάζε, απνδίδνληαη δηα ησλ αθνινχζσλ 

ζηνηρείσλ: 

Καηεγνξία Πξντόλησλ Κύθινο Δξγαζηώλ 
(δις Εσρώ) 

Σάζε 

 2016 2015  

Έλδπζε 11,16 10,01 11,5% 

Ζιεθηξνληθέο&Σειεπ/θέο 

πζθεπέο 
8,74 7,55 15,8% 

Ζ/Τ, Πεξηθεξεηαθά, 

Παηρλίδηα θιπ. 
3,67 2,98 23,1% 

Τπνδήκαηα 3,58 3,72 9,3% 

Βηβιία θαη Ζιεθηξνληθά 

Βηβιία 
3,54 3,61 -1,9% 

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Ζιεθηξνληθνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Δκπνξίνπ Γεξκαλίαο/Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 
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Οη πξννπηηθέο ηνπ εμ απνζηάζεσο εκπνξίνπ πξντφλησλ εκθαλίδνληαη ζεηηθέο, θαζψο ην 2017 αλακέλνληαη 

ζπλνιηθά έζνδα €61,7 δηο, αχμεζε 8,0% έλαληη 2016, ελψ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ηαρχηεξα, κε +11,0% θαη θχθιν εξγαζηψλ €58,% δηο. Δηδηθνχ ελδηαθέξνληνο «εχξεκα» γηα ηελ Διιάδα θαη 

ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο θαη εμαγσγείο απνηειεί, σζηφζν, ε δηαπίζησζε, φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ηξνθίκσλ/πνηψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ήηνη 21% κεηαμχ 2016 θαη 2017, κεηά 

απφ ην ηζρπξφ +26,7% κεηαμχ 2015 θαη 2016. ε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ ππνιείπεηαη αθφκε αηζζεηά, 

βέβαηα (<1% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ), ε απμεηηθή ηάζε σζηφζν είλαη 

ζηαζεξή, ελψ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο εηζπξάηηνπλ ηα πνηά, ηα θαιιπληηθά θαη ινηπά θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα πνπ ρνξεγνχληαη άλεπ ζπληαγήο, θαζψο θαη ηα ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα, έλαληη ησλ λσπψλ –θαη 

πεξηζζφηεξν εππαζψλ- πξντφλησλ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε απμαλφκελε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα 

«ζπλδπάδνπλ» ηα θαλάιηα αγνξψλ: Άλσ ηνπ 50% ησλ εξσηεζέλησλ, ζε ζρεηηθή έξεπλα ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο Ζιεθηξνληθνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Δκπνξίνπ Γεξκαλίαο (Bundesverband E-

Commerce und Versandhandel/BEVH) δήισζαλ φηη ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πξηλ 

πξνρσξήζνπλ ζε κία αγνξά ζε θάπνην θαηάζηεκα, ελψ αληηζηξφθσο, πεξίπνπ 20% ησλ θαηαλαισηψλ 

ζρεκαηίδνπλ άπνςε κέζσ επηζθέςεσο ζε θάπνην «θπζηθφ» θαηάζηεκα, πξαγκαηνπνηνχλ σζηφζν ζηελ 

ζπλέρεηα ηηο αγνξέο ηνπο δηαδηθηπαθά. 

4. Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία 

4.1 Ευρεςιτεχνίεσ 

Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ρνξεγνχληαη απφ ην Γεξκαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ θαη εκάησλ 

(Deutsches Patent- und Markenamt/DPMA, www.dpma.de). Ο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε, 

ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή ηερληθή πεξηγξαθή ηεο επξεζηηερλίαο θαη λα θαηαβάιεη ην 

αλαινγνχλ ηέινο.  

Γηα ηηο αηηήζεηο αιινδαπψλ ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηηο αηηήζεηο Γεξκαλψλ πνιηηψλ, σζηφζν, εάλ ν αηηψλ δελ 

έρεη θαηνηθία ή έδξα ζηελ Γεξκαλία, πξέπεη λα νξίζεη σο εθπξφζσπφ ηνπ ηνλ δηθεγφξν πνπ θαηαζέηεη ηελ 

αίηεζε. 

Παξάιιεια κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο επξεζηηερλίαο ζηελ Γεξκαλία, ηζρχεη θαη ε δηαδηθαζία θαηνρχξσζεο 

ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ηελ επξσπατθή δηαδηθαζία έλαληη ηεο γεξκαληθήο, 

ηφηε παξέρεηαη πξνζηαζία ζε φζεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή πκθσλία. Οη 

επξσπατθέο επξεζηηερλίεο παξέρνπλ πιήξε λνκηθή θαηνρχξσζε θαη πξνζηαζία (Europäisches Patentamt 

München, http://www.epo.org/applying.html). 

ήκαηα 

Χο ζήκα νξίδεηαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ν φξνο, ε απεηθφληζε, ην ινγφηππν 

ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ, κε ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη κία εηαηξεία, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηεο. Σα 

ζήκαηα ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο εθ’ φζνλ θαηαηεζνχλ ζην Γεξκαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ θαη εκάησλ 

(Deutsches Patent- und Markenamt/DPMA).  

Ο θάηνρνο ελφο θαηνρπξσκέλνπ ζήκαηνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ. Μπνξεί λα ην 

ζπλνδεχεη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ® πνπ αθνινπζεί ην φλνκα. Ζ πξνζηαζία παξέρεηαη γηα 10 έηε θαη κπνξεί 

λα παξαηαζεί γηα άιια 10. 

Άδεηα ρξήζεο 

Σν δηθαίσκα ρξήζεο κίαο επξεζηηερλίαο ή ελφο ζήκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο κίαο απνθιεηζηηθήο ή 

γεληθήο άδεηαο. Ζ ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο ζε ηξίην κέξνο, δίλεη ζε απηφ ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζήκαηνο, ρσξίο φκσο λα απνθηά ηελ ηδηνθηεζία επ’ απηνχ. 

Σν δηθαίσκα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο κφλνλ ζε έλαλ δηθαηνχρν, ζπλήζσο εληφο 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

Σν δηθαίσκα γεληθήο ή κε απνθιεηζηηθήο ρξήζεο δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

δηθαηνχρνπο, εληφο ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

http://www.dpma.de/
http://www.epo.org/applying.html
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4.2 Απομιμητικά προΰόντα 

Ζ νηθνλνκηθή δεκία γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία απφ ηελ παξάλνκε εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε 

παξαπνηεκέλσλ πξντφλησλ είλαη ηεξάζηηα, αλεξρφκελε, ζχκθσλα κε ππνινγηζκνχο, ζε €56 δηο εηεζίσο 

(ζηνηρεία 2016), ελψ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, πνζνζηφ 79% ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ πιήηηνληαη απφ 

θάπνηαο κνξθήο πξντνληηθήο πεηξαηείαο. 

Σα πξντφληα πξνέξρνληαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ Κίλα θαη ηελ ινηπή ΝΑ Αζία, αιιά θαη απφ ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Καιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ, απφ ηζάληεο ρεηξφο, θνζκήκαηα, ξνχρα, ππνδήκαηα, αξψκαηα θαη πξντφληα πξνζσπηθήο 

θξνληίδαο, έσο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο παληφο είδνπο (θηλεηά ηειέθσλα, Ζ/Τ θιπ.), λνζεπκέλα θαη 

παξαπνηεκέλα πνηά, ηζηγάξα, αιιά θαη αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ θαη ζπζθεπψλ, έσο θαη νιφθιεξεο 

κεραλέο ή κεραληθά ζπγθξνηήκαηα. 

Πέξαλ ηεο απψιεηαο εζφδσλ γηα ην γεξκαληθφ δεκφζην, ε εηζαγσγή θαη εκπνξία πεηξαηηθψλ πξντφλησλ 

λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ, πεξηζηέιιεη ηελ εγρψξηα απαζρφιεζε θαη έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ αληίθηππν ζε 

κία ρψξα φπσο ε Γεξκαλία, ε νπνία παξάγεη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πξντφληα. 

Σελ θχξηα αξκνδηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ εηζαγσγή παξαπνηεκέλσλ θαη απνκηκεηηθψλ 

πξντφλησλ ζηελ Γεξκαλία έρνπλ ηα Σεισλεία, θαη εηδηθφηεξα ε Γ/λζε Πξνζηαζίαο Βηνκεραληθήο 

Ηδηνθηεζίαο ζην Μφλαρν, ε νπνία δεκνζηεχεη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαπνίεζε 

θαη πεηξαηεία πξντφλησλ (https://tinyurl.com/3uoevab), θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο θαηά ηελ εηζαγσγή 

πξντφλησλ ζηελ Γεξκαλία, ηφζνλ γηα επηρεηξήζεηο 

(http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/unternehmen_node.html), φζνλ θαη γηα ηδηψηεο 

(http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/privatpersonen_node.html). Πιεξνθνξίεο δχλαληαη λα αληιεζνχλ 

επίζεο απφ ην εηδηθφ θπιιάδην ησλ Γεξκαληθψλ Σεισλείσλ γηα ηελ πεηξαηεία πξντφλησλ, ππφ 

file:///C:/Users/user12/Downloads/faltblatt_produktpiraterie_im_visier.pdf.  

Παξάιιεια, κέηξα θαηά ηεο δηαθίλεζεο παξαπνηεκέλσλ θαη πεηξαηηθψλ πξντφλησλ ιακβάλνληαη ηφζν απφ 

ηελ αξκφδηα Γ/λζε Πλεπκαηηθώλ θαη Δθδνηηθώλ Γηθαησκάησλ ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο (www.bmj.bund.de) θαη ην Γεξκαληθό Γξαθείν Δπξεζηηερληώλ θαη Σεκάησλ (Deutsches 

Patent- und Markenamt/DPMA, www.dpma.de), φζνλ θαη απφ δηάθνξνπο θνξείο πξνζηαζίαο ηεο 

πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο ην Παξαηεξεηήξην Παξαβηάζεσλ Πλεπκαηηθήο 

Ιδηνθηεζίαο (Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen/GVU, www.gvu.de)  

Γ. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΜΟΛΟΓΗΗ 

1. Θεζκηθό Πιαίζην Γηκεξνύο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο - πκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο 

Οη νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο-Γεξκαλίαο, πέξαλ ηνπ ελ ηζρχτ θνηλνηηθνχ θαη δηκεξνχο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δηέπνληαη απφ ηηο θαησηέξσ δηκεξείο πκθσλίεο: 

 πκθσλία πεξί «Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο, Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο» (1951,ΦΔΚ330Α/1953). 

 Δπξσπατθή πκθσλία πεξί «Γηθαησκάησλ Δπξεζηηερλίαο»(05/10/1973). *Σν Ννέκβξην 2006, ε Γαλία θαη ην 

Λίρηελζηατλ θαηέζεζαλ ζηε γεξκαληθή πιεπξά, ε νπνία ηπγράλεη ζεκαηνθχιαθαο, ηελ πξάμε πξνζρσξήζεψο ηνπο 

ζηελ ελ ιφγσ πκθσλία. 

 Δκπνξηθή πκθσλία (1957, ΦΔΚ 20Α/1958). 

 πλζήθε «Ναπηηιίαο θαη Δγθαηαζηάζεσο» (1960, ΦΔΚ 145Α/1961). 

 πκθσλία «Σαθηηθψλ Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ (1961, ΦΔΚ 212Α/1964). 

 πκθσλία «Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ» (1962, ΝΓ 4380/17.10.1964, ΦΔΚ 188Α/1964). 

 Οηθνλνκηθή πκθσλία, δελ ρξήδεη θπξψζεσο. 

 πκθσλία πεξί «Πξνζηαζίαο ησλ Δλδείμεσλ Πξνειεχζεσο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ Ολνκαζηψλ» (1964, 

ΝΓ.4556/1966, ΦΔΚ 214Α/1966). 

 πκθσλία πεξί «Φνξνινγηθήο Μεηαρεηξίζεσο Οδηθψλ Ορεκάησλ ελ ηε Γηεζλή πγθνηλσλία» (1977, Ν. 40/1979, 

ΦΔΚ 40Α/03.03.1979). 

 πκθσλία «Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο» (1978, Ν. 1231/1982, ΦΔΚ 24Α/26.02.1982). 

https://tinyurl.com/3uoevab
http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/unternehmen_node.html
http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/privatpersonen_node.html
file:///C:\Users\user12\Downloads\faltblatt_produktpiraterie_im_visier.pdf
http://www.bmj.bund.de/
http://www.dpma.de/
http://www.gvu.de/
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 πκθσλία πιαίζην «Οηθνλνκηθήο, Βηνκεραληθήο θαη Σερληθήο πλεξγαζίαο» (1980, ΦΔΚ 17Α/18.06.1982).  

 πκθσλία πεξί «Οξζνινγηθήο Υξήζεσο ηεο Ζιηαθήο Δλέξγεηαο» ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ πληνληζκνχ θαη 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κε ην Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Ο.Γ. ηεο 

Γεξκαλίαο (1983, ΦΔΚ 152 Α/23.12.1982). 

 πκθσλία πεξί «Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ» (χκβαζε 2095), Αζήλα, 

18.04.1966, Κχξσζε 19.06.1967 δη’ Α.Ν. 52/1967, ΦΔΚ 134/04.08.1967. Δλ ηζρχτ απφ 08.12.1967. H πκθσλία 

ηειεί ππφ θαζεζηψο αλαζεσξήζεσο. 

 Οη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέαο ξπζκίδνληαη απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην (ΚΑΝ ΔΟΚ1408/71, 

φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 647/2005 θαη ΚΑΝ ΔΟΚ 574/72). 

 

Ζ δηκεξήο πκθσλία πεξί «Απνθπγήο ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο θαη Απνηξνπήο ηεο Φνξνδηαθπγήο ελ ζρέζεη 

πξνο ηνλ Φφξνλ Δηζνδήκαηνο, Κεθαιαίνπ σο θαη ηνλ Φφξνλ Δπηηεδεχκαηνο» (χκβαζε 2095, Αζήλα, 

18.04.1966, Κχξσζε 19.06.1967 δη’ Α.Ν. 52/1967, ΦΔΚ 134/04.08.1967) επξίζθεηαη ελ ηζρχτ απφ 

08.12.1967. H πκθσλία ηειεί ππφ θαζεζηψο αλαζεσξήζεσο. 

2. Φνξνινγία θπζηθώλ πξνζώπσλ 

Ο θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Γεξκαλία απνηειεί «θνηλνηηθφ» θφξν (Gemeinschaftssteuer), θαζψο ηα 

θνξνινγηθά έζνδα θαηαλέκνληαη (πνζνζηηαία) θαη ρξεκαηνδνηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

Κξάηνπο θαη ησλ Οκφζπνλδσλ Κξαηηδίσλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, 42,5% ησλ 

εζφδσλ θαηεπζχλεηαη, αληηζηνίρσο, ζηελ θεληξηθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε θαη ηα Οκνζπνλδηαθά 

Κξαηίδηα, ελψ ην ππφινηπν 15% ζηηο Κνηλφηεηεο (Γήκνη, Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο θιπ.). 

Τπφρξενο θφξνπ είλαη θάζε κφληκνο θάηνηθνο Γεξκαλίαο (κε ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο δηακνλήο ζηελ ρψξα 

θαη’ έηνο), αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, γηα ηα εγρσξίσο «παξαγφκελα» εηζνδήκαηα. Φπζηθά πξφζσπα κε 

εηζνδήκαηα ζηελ Γεξκαλία, ηα νπνία δελ έρνπλ κφληκε έδξα ή δηακέλνπλ πξνζσξηλά (<6 κήλεο) ζηελ 

Γεξκαλία, έρνπλ πεξηνξηζκέλε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ. 

Όπσο θαη ζηελ Διιάδα, ε ηαπηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθά ππφρξεσλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ, γίλεηαη κέζσ ελφο 

κνλαδηθνχ, 11ςήθηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Steueridentifikationsnummer/IdNr). 

Πεγέο εηζνδήκαηνο 

Ο γεξκαληθφο Φνξνινγηθφο Κψδηθαο (Einkommensteuergesetz/EStG) «αλαγλσξίδεη» 7 πεγέο εηζνδήκαηνο: 

1. Έζνδα απφ γεσξγία θαη δαζνθνκία 

2. Έζνδα απφ εκπφξην ή επηρεηξήζεηο 

3. Έζνδα απφ απηναπαζρφιεζε 

4. Έζνδα απφ απαζρφιεζε 

5. Έζνδα απφ θεθαιαηνπρηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κεηνρέο, κεξίζκαηα θιπ.) 

6. Έζνδα απφ ελνίθηα 

7. Άιια έζνδα (π.ρ. εηζφδεκα απφ ζχληαμε) 

Απειιαγκέλα θφξσλ είλαη ηα εηζνδήκαηα απφ «κεξηθή» απαζρφιεζε (<€450/έηνο, βι. Κεθ. Β/1.8), ηα 

εηζνδήκαηα απφ απαζρφιεζε ζε Γεκφζηα Ηδξχκαηα ή Δλψζεηο, φηαλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα €2.400/εηεζίσο, 

θαζψο θαη ηα επηδφκαηα (αλεξγίαο, αζζέλεηαο θιπ.), ηα νπνία σζηφζν ζπλππνινγίδνληαη ζηηο ηαθηηθέο 

απνδνρέο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθνξνινγήηνπ, ην νπνίν, ην 2017, αλέξρεηαη ζε €8.820 γηα ηνπο 

άγακνπο θαη 17.640 γηα ηνπο έγγακνπο (θνηλή θνξνινγηθή δήισζε). 

Δηζνδήκαηα θαη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

Ζ θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Γεξκαλία, ην 2017, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

1. Δηήζηα εηζνδήκαηα έσο 8.820 Euro, ζπληειεζηήο 0%  

2. Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €8.821 έσο €54.058, θιηκαθσηφο ζπληειεζηήο 14% έσο 42% 

3. Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €53.666 έσο €256.303, ζπληειεζηήο 42% 

4. Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €256.304, ζπληειεζηήο 45% (αλψηαηνο). 
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ηελ εηήζηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πξνζηίζεηαη ε εηήζηα Δηζθνξά 

Αιιειεγγχεο (Solidaritätszuschlag, βι. Τπνζεκείσζε 1), θαζψο θαη ν θαηά πεξίπησζε Δθθιεζηαζηηθφο 

Φφξνο
3
. ηηο θνηλέο θνξνινγηθέο δειψζεηο εγγάκσλ, ηα πξνο θνξνιφγεζε φξηα ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ 

δηπιαζηάδνληαη. 

Τπνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο, γηα ηνπο ππφρξενπο, είλαη ε 31
ε
 Μαΐνπ εθάζηνπ έηνπο, ελψ 

απφ ην 2019 θαη εμήο ε πξνζεζκία κεηαηίζεηαη γηα ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ζ πξνζεζκία κπνξεί λα 

παξαηαζεί, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 

Γελ πθίζηαηαη πξνζεζκία γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο απφ πιεπξάο Δθνξίαο. 

Οη κηζζσηνί θνξνινγνχληαη κεληαίσο, δηα παξαθξάηεζεο ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ κέζσ ηεο 

κηζζνδνζίαο, ελψ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κέζσ απηνπξφζσπεο ή ηξαπεδηθήο πιεξσκήο, κε ηελ ιήςε 

ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. Αλαιφγσο ηνπ πιεξσηένπ θφξνπ, ε Φνξνινγηθή Αξρή δχλαηαη λα 

θαζνξίζεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο. Δλζηάζεηο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη 30 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ Δθθαζαξηζηηθνχ ζηνπο ππφρξενπο. 

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο 

Φνξνινγηθή ειάθξπλζε πξνθχπηεη απφ ηξηψλ εηδψλ δαπάλεο: 

α. Γαπάλεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη (βάζεη παξαζηαηηθψλ) κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, φπσο ηαμηδησηηθέο δαπάλεο θαη επαγγεικαηηθά έμνδα κεηαθίλεζεο, δαπάλεο γηα 

επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε θ. ά. 

β. Γαπάλεο, φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξήζεσλ ή ε λνκηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, επί παξαδείγκαηη ηα δηθεγνξηθά έμνδα ζε πεξηπηψζεηο 

λνκηθήο δηακάρεο, αθφκε δε θαη κε ηελ ίδηα ηελ Δθνξία, γηα θνξνινγηθά ζέκαηα 

γ. Έθηαθηεο δαπάλεο, νη νπνίεο επηδεηλψλνπλ δξακαηηθά ην εηζφδεκα θαη, σο απνηέιεζκα, ην επίπεδν 

δηαβίσζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Σνπ θφξνπ κπνξνχλ λα εθπίπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, δαπάλεο ζεξαπείαο 

θαη απνθαηάζηαζεο, ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, δαπάλεο επηζθεπήο νρήκαηνο ζε αηπρήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θ. ά. 

Σέινο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πξνβιέπνληαη γηα ηα ηέθλα, θαζψο θαη ηηο κε απηά ζπλδεφκελεο δαπάλεο, 

φπσο ε θχιαμε ή ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ηέθλσλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ. 

3. Φνξνιόγεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Βαζηθέο δηαθξίζεηο 

Οη επηρεηξήζεηο ζηελ Γεξκαλία θνξνινγνχληαη ζε ηξία επίπεδα: 

Α. Οη εηαηξείεο (φπσο ε αλψλπκε εηαηξεία—AG, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο- GmbH θιπ.) 

ππφθεηληαη ζηνλ Φόρο Εηαιρικού Ειζοδήμαηος (Körperschaftssteuer), ελψ 

Β. Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζηνλ Φόρο Αηομικού Ειζοδήμαηος (Einkommensteuer). 

Γ. Όιεο νη εηαηξείεο, αλεμαξηήησο εηαηξηθήο κνξθήο, ππφθεηληαη ζηνλ Φόρο Επιηηδεύμαηος 

(Gewerbesteuer). 

Οη θφξνη Δηαηξηθνχ θαη Πξνζσπηθνχ Δηζνδήκαηνο επηβάιινληαη θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, ελψ ν Φφξνο Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, φπνπ ε εηαηξεία 

έρεη ηελ έδξα ηεο. 

 

 

 

                                                           
3
Αφορά αποκλειςτικά τα –κατά διλωςι τουσ- μζλθ τθσ Ευαγγελικισ και Κακολικισ Εκκλθςίασ τθσ Γερμανίασ, με τον φορολογικό ςυντελεςτι να 

κυμαίνεται μεταξφ 5% και 9%, αναλόγωσ του δόγματοσ και του φορολογοφντοσ Ομοςπονδιακοφ Κρατιδίου 
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Φόξνο Δηαηξηθνύ Δηζνδήκαηνο (Körperschaftsteuer) 

Δπηβάιιεηαη κε ζηαζεξφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 15% (Flat-Rate-Tax) επί ησλ θεξδψλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

θνξνιφγεζε. Δπηβάιιεηαη ηφζν ζηα θέξδε πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο, φζν θαη ζηα θέξδε πνπ ζα 

παξακείλνπλ ζηελ εηαηξεία. 

Δπί ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο (πρ. κεξίζκαηα) επηβάιιεηαη απφ ην 2009 Φφξνο 

Κεθαιαηνπρηθψλ Κεξδψλ, κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή 25%. 

πλππνινγηδνκέλεο ηεο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο (Solidaritätszuschlag), ε νπνία αλέξρεηαη ζε 5,5% επί ηνπ 

θφξνπ εηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο, ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε αλέξρεηαη ζε 15,825% επί ησλ 

θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο. 

Φόξνο Αηνκηθνύ Δηζνδήκαηνο (Einkommensteuer) 

Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (oHG, KG, GbR, PartG) δελ δηαζέηνπλ απηφλνκε λνκηθή κνξθή, θαζψο 

απνηεινχλ ζπλέλσζε εηαίξσλ, νη νπνίνη ππφθεηληαη αηνκηθά ζε Φόξν Αηνκηθνύ Δηζνδήκαηνο 

(Einkommensteuer) γηα ηα εηζνδήκαηα θαη θέξδε πνπ πξνζπνξίδνπλ απφ ηελ εηαηξηθή ζπκκεηνρή. 

Φόξνο Δπηηεδεύκαηνο (Gewerbesteuer) 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε πξνζδηνξίδεηαη βάζεη: 

Α. Σνπ βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γεξκαληθφ Φνξνινγηθφ Κψδηθα 

θαη αλέξρεηαη ζε 3,5% γηα φιεο ηηο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, θαη 

Β. Σνπ ζπληειεζηή θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απηφλνκα απφ θάζε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, απνθαινχκελν θαη Γεκνηηθό Σπληειεζηή (Hebesatz). Βάζεη ηνπ λφκνπ, ν δεκνηηθφο 

ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 200%, ελψ ζηελ πξάμε θζάλεη έσο θαη 900% (ζηελ 

θνηλφηεηα ηνπ Dierfeld, ζηελ Ρελαλία-Παιαηηλάην). Καηά κέζν φξν, αλέξρεηαη ζε 350% - 400% θαη ηείλεη 

λα είλαη πςειφηεξνο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο απ’ φηη ζηηο αγξνηηθέο. 

Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (3,5%), πνιιαπιαζηαδφκελνο επί ηνλ δεκνηηθφ ζπληειεζηή, δίλεη ηνλ 

ζπλνιηθφ Φφξν Δπηηεδεχκαηνο. Γηα ηηο Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο πξνβιέπεηαη αθνξνιόγεην όξην θεξδώλ 

χςνπο €24.500, ελψ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ (βάζεη πξνλνηψλ ηνπ Φνξνινγηθνχ 

Κψδηθα) θνξναπαιιαγή χςνπο €3.900. 

Παξάδεηγκα: 

Δηαηξεία ―ΥGbR‖ (Πξνζσπηθή Δηαηξεία), έδξα Βεξνιίλν  
Δηήζηα θνξνινγεηέα θέξδε €50.000 
χλνιν ειαθξχλζεσλ/επηβαξχλζεσλ (ηφθνη δαλείσλ, κεξίζκαηα ησπεξψλ Δηαίξσλ, απνζβέζεηο θ. ά.) €  1.000 

χλνιν θνξνινγεηέαο χιεο €51.000 
Αθνξνιφγεην εθάπαμ πνζφ γηα Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο €24.500 

Καζαξή θνξνινγεηέα χιε (€51.000-€24.500) €26.500 
Καζαξή θνξνινγεηέα χιε επί βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 3,5% (€26.500 Υ 3,5%) €  927,50 
ύλνιν Φόξνπ Δπηηεδεύκαηνο (βαζηθφ πνζφ Υ δεκνηηθφ ζπληειεζηή, 410% γηα ην Βεξνιίλν) €3.802,75 

 

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο 

Γεδνκέλνπ φηη ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ηφζνλ ηα θέξδε πξνο δηαλνκή, φζνλ θαη ηα δηαθξαηνχκελα 

ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κε θιηκαθνχκελν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ν λνκνζέηεο δίλεη δχν δπλαηφηεηεο 

ειάθξπλζεο ηεο θνξνινγίαο: 

 πκςεθηζκφ ηνπ Φφξνπ Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbesteuer) κε ηνλ θφξν αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο. 

Πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο 3,8. Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ν θφξνο πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα 

κεησζεί θαηά πνζφ ίζν κε ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ην βαζηθφ θνξνινγηθφ πνζνζηφ, επί 3,8. 

Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ σο άλσ Πξνζσπηθή Δηαηξεία ―ΥGbR‖, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ βαζηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (3,5%) είλαη €927,50. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί κε 

ηνλ θφξν πνπ αλαινγεί επί ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ εηαίξνπ, κε ζπληειεζηή 3,8 (€927,50 Υ 3,8 = 
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€3.524,50). Άξα ε εηαηξεία κπνξεί λα ζπκςεθίζεη (κεηψζεη) ηνλ θφξν αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εηαίξσλ 

ηεο θαηά €3.524,50. 

 Δάλ νη εηαίξνη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ δελ επηζπκνχλ λα ππφθεηληαη ζηνλ θιηκαθνχκελν θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή επί αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ (Einkommensteuer), δχλαληαη λα επηιέμνπλ ηελ θνξνιφγεζε ησλ 

θεξδψλ κε εληαίν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 28,25%, ν νπνίνο καδί κε ηνλ πξφζζεην θφξν αιιειεγγχεο 

αλέξρεηαη ηειηθά ζε 29,8%, πνζνζηφ φκνην κε απηφ πνπ θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη κε πξνζσπηθέο 

εηαηξείεο. 

Μεξίζκαηα, κεηνρέο (Abgeltungsteuer) 

Γηα ην εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ κεξίζκαηα ή κεηνρέο, επηβάιιεηαη θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη 

ζηελ πεγή (Abgeltungsteuer) ζε πνζνζηφ 25%. ην εηζφδεκα απφ απηέο ηηο πεγέο επηβάιιεηαη, επίζεο, 

Δηζθνξά Αιιειεγγχεο, κε απνηέιεζκα ε ηειηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε λα αλέξρεηαη ζε 26,4%. 
 

Σφγκριςη: Συνολική φορολογική επιβάρυνςη Ανωνφμων και Προςωπικών Εταιρειών 

ςε € Ανώνυμη Εταιρεία Προςωπική Εταιρεία 

Φορολογθτζο ειςόδθμα 1.000.000 1.000.000 

Φόροσ ειςοδιματοσ -150.000 -282.500 

Φόροσ Επιτθδεφματοσ 

(μζςοσ ςυντελεςτήσ 400%) 
-140.000 -140.000 

Πλθρωμζσ Φόρου Επιτθδεφματοσ προσ ςυμψθφιςμό 
με Φόρο Ατομικοφ Ειςοδιματοσ 

- 133.000 

Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ -8.250 -8.250 

Κακαρό ειςόδθμα (μετά φόρων) 701.750 702.250 

υνολικι φορολογικι επιβάρυνςθ 
(Φόροσ Ειςοδιματοσ + Φόροσ Επιτθδεφματοσ + 
Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ) 

-29,83% -29,77% 

 

Δληαία θνξνιόγεζε εηαηξεηώλ κε ζπγαηξηθά παξαξηήκαηα 

χκθσλα κε ην γεξκαληθφ δίθαην, φηαλ κία εηαηξεία έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, δχλαηαη 

λα ζπγθεληξψλεη θέξδε θαη δεκίεο ζηελ γεξκαληθή κεηξηθή θαη λα θνξνινγείηαη βάζεη απηψλ.  

Οη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ είλαη νη εμήο: 

 ε κεηξηθή εηαηξεία λα έρεη έδξα ζηελ Γεξκαλία 

 ε κεηξηθή λα θαηέρεη άλσ ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ (κεηά ςήθνπ) ηεο ζπγαηξηθήο 

 λα έρεη ζπλαθζεί ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο, κε δηάξθεηα 5 εηψλ 

 ε ζπκθσλία λα έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηελ Φνξνινγηθή Αξρή 

Τπνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

Οη εηαηξείεο ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε ζηελ Φνξνινγηθή Αξρή (Finanzamt) ηνπ ηφπνπ έδξαο ηνπο, 

κε ηηο ίδηεο πξνζεζκίεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 

Αλαιφγσο ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ, ε Φνξνινγηθή Αξρή δχλαηαη λα θαζνξίζεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία 

πιεξσκήο. 
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4. Δηδηθόηεξνη θόξνη 

4.1 Υόροσ Ακίνητησ Περιουςίασ 

Βαζηθέο δηαθξίζεηο 

Όινη νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. Σν πνζνζηφ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ. 

Σα αθίλεηα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Αθίλεηα ηχπνπ «Α», φηαλ πξφθεηηαη γηα αγξνηηθή ή δαζηθή ρξήζε  

 Αθίλεηα ηχπνπ «Β», εάλ πξφθεηηαη γηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ δχλαληαη λα αλεγεξζνχλ θηίξηα 

(ππεξδνκέο) ή πθίζηαληαη ήδε θαηαζθεπέο. 

Φόξνο ηδηνθηεζίαο(Grundsteuer) 

Σν χςνο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ θαησηέξσ ζηνηρείσλ: 

 Δθηηκώκελε αμία ηνπ αθηλήηνπ 

Καζνξίδεηαη απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο βάζεη ηνπ Γεξκαληθνχ Κψδηθα Δθηίκεζεο Αθηλήησλ 

(Bewertungsgesetz). πλήζσο, βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα νη ηηκέο λα είλαη 

θαηψηεξεο ησλ εκπνξηθψλ ηηκψλ. 

 Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 

Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αθηλήηνπ. Αλέξρεηαη ζε: 

- 2,6‰ γηα κνλνθαηνηθίεο κε αμία έσο €38.346,89 

- 3,5‰ γηα κνλνθαηνηθίεο κε αμία άλσ ησλ €38.346,89 

- 3,1‰ γηα πνιπθαηνηθίεο 

- 3,5‰ γηα ηα ινηπά αθίλεηα θαη 

- 6‰ γηα αθίλεηα/αγξνηεκάρηα αγξνηηθήο θαη δαζνθνκηθήο ρξήζεο 

 Γεκνηηθόο ζπληειεζηήο. 

Καζνξίδεηαη απηφλνκα απφ θάζε Γήκν. Ο ζπληειεζηήο δχλαηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ αθηλήησλ ηχπνπ «Α» 

θαη «Β», ζπλήζσο φκσο γηα ηα ηχπνπ «Β» είλαη πςειφηεξνο. 

Παξάδεηγκα: 

H θνξνινγηθή επηβάξπλζε εκπνξηθνχ θηηξίνπ (ηχπνπ «Β»), ζε Γήκν κε δεκνηηθφ ζπληειεζηή 350%, 

εμάγεηαη σο εμήο: 

 

 

Φόξνο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ (Grunderwerbsteuer) 

Ζ απφθηεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζηελ Γεξκαλία θνξνινγείηαη, εθφζνλ ε αμία ζπλαιιαγήο ππεξβαίλεη 

ηα €2.500, ελψ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θπκαίλνληαη, αλάινγα κε ην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην, κεηαμχ 

3,5% θαη 6,5%. 

Φορολογικοί ζσνηελεζηές μεηαβίβαζης ακινήηων, ανά Ομοζπονδιακό Κραηίδιο 

Βαπαξία, αμνλία 3,5% 

Ακβνχξγν 4,5% 
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Βάηε-Βπξηεκβέξγε, Βξέκε, Μεθιεκβνχξγν-Γπηηθή Πνκεξαλία, Κάησ 

αμνλία, Ρελαλία-Παιαηηλάην, αμνλία-Άλραιη, Θνπξηγγία 
5,0% 

Βεξνιίλν, Έζζε 6,0% 

Βξαδεκγνχξγν, Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία, ααξιάλδε, ιέζβηρ-

Υφιζηατλ 
6,5% 

Ο Φφξνο Μεηαβίβαζεο θαηαβάιιεηαη άπαμ θαη, θαηά θαλφλα, απφ ηνλ αγνξαζηή. 

4.2 Υόροσ Προςτιθέμενησ Αξίασ (Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) 

Ζ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη ίδηα κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα. 

Λεηηνπξγία ηνπ ΦΠΑ 

Oη εηαηξείεο νθείινπλ λα πξνζζέηνπλ ηνλ ΦΠΑ ζηελ αμία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, ν 

νπνίνο επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή/απνδέθηε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Οη εηαηξείεο απνδίδνπλ ηνλ 

ΦΠΑ ζηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο αλά κήλα, ηξίκελν ή έηνο, αλαιφγσο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

Ο γεξκαληθφο φξνο γηα ηνλ ΦΠΑ είλαη Umsatzsteuer, αιιά αλαθέξεηαη επίζεο σο Mehrwertsteuer, κε ηνπο 

δχν φξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ. 

πληειεζηέο ΦΠΑ 

Ο γεληθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 19%. 

Υακειφηεξνο ζπληειεζηήο 7% επηβάιιεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, φπσο ηξφθηκα, βηβιία θαη νη εθεκεξίδεο, αιιά θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

Οξηζκέλεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, νη ππεξεζίεο πγείαο θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζην θέξδνο, εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή ΦΠΑ. 

ΦΠΑ Δηζξνώλ (Vorsteuerabzug) 

Oη εηαηξείεο θαηαβάιινπλ ΦΠΑ θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Σα πνζά απηά ζπκςεθίδνληαη κε 

ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνπλ, φηαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο πσιήζνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

Παξάδεηγκα: 

Μία εηαηξεία πσιεί ζε δηάζηεκα ελφο κελφο 10 Ζ/Τ πξνο €1.100 ηνλ έλαλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν 

ΦΠΑ 19%. Δπνκέλσο, εηζπξάηηεη €11.000, εθ ησλ νπνίσλ €2.090 απνηεινχλ ΦΠΑ. 

Ζ εηαηξεία είρε αγνξάζεη ηνπο 10 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πξνο €800 ηνλ έλαλ, κε ΦΠΑ 19%. 

Δπνκέλσο, είρε θαηαβάιεη €1.520 σο ΦΠΑ ζηνλ θαηαζθεπαζηή.  

Ζ εηαηξεία εηζέπξαμε €2.090 απφ ΦΠΑ θαηά ηελ πψιεζε θαη θαηέβαιε €1.520 γηα ΦΠΑ θαηά ηελ αγνξά 

(εηζξνψλ). Καηά ζπλέπεηα, κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ πνζψλ, ζα θαηαβάιεη ζηελ Φνξνινγηθή Αξρή ηελ 

δηαθνξά ή πνζφ €570. 

Δκπόξην εληόο ηεο ΔΔ (Erwerbsteuer) 

Σν ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην απαιιάζζεηαη κελ απφ ηελ θαηαβνιή δαζκψλ θαη ινηπνχο πεξηνξηζκνχο, 

ππφθεηηαη φκσο ζηελ θαηαβνιή Φφξνπ Μεηαβίβαζεο (Erwerbsteuer), πνπ ζηελ πξάμε είλαη ίζνο κε ηνλ 

ΦΠΑ. Καηαβάιιεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή ζηελ δηθή ηνπ Φνξνινγηθή Αξρή. Σν πνζνζηφ ΦΠΑ είλαη απηφ 

πνπ ηζρχεη ζηελ ρψξα ηνπ παξαιήπηε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα ζπκςεθηζζεί, 

φπσο αθξηβψο γίλεηαη κε ηνλ ΦΠΑ. 

Αλ ν αγνξαζηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ηφηε ν πσιεηήο ρξεψλεη θαη ΦΠΑ, ν νπνίνο απνδίδεηαη ζηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

5. Εώλεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (FTZ) 

ηελ Γεξκαλία ππάξρνπλ ηξεηο Εψλεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (ΕΔΔ), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ: 

-ζηνλ «ειεχζεξν ιηκέλα» ηεο Βξέκεο (Bremerhaven), ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηεο Βξέκεο 

-ζηνλ «ειεχζεξν ιηκέλα» ηνπ Κνπμράθελ (Cuxhaven), ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηεο Κάησ αμνλίαο 
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-ζηνλ «ειεχζεξν ιηκέλα» ηνπ Νηνχηζκπνπξγθ (Duisburg), ζην Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην ηεο Βφξεηαο 

Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο 

ην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ηεισλεηαθήο νινθιήξσζεο, νη ιηκέλεο Κηέινπ (Kiel, ιέζβηρ-Υφιζηατλ) θαη 

(Emden, Κάησ αμνλία) έπαςαλ λα ζεσξνχληαη «ειεχζεξνη ιηκέλεο» ην 2010, αθνινπζνχκελνη απφ ηνπο 

ιηκέλεο ηνπ Ακβνχξγνπ (Hamburg, Ακβνχξγν), ην 2013 θαη ηνπ Νηέγθεληνξθ (Deggendorf, Βαπαξία), ην 

2016. 

Αληηζέησο, ζηελ Γεξκαλία δελ πθίζηαληαη Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο (SEZ/Sonderwirtschaftszonen). 

Δ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Αλαπηπμηαθόο Νόκνο – Κίλεηξα Δπελδύζεσλ 

1.1 Ειςαγωγή 

Μεγάιν ηκήκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ ΔΔ. Σν κέγεζνο απηήο θαζνξίδεηαη 

ζε καθξνπξφζεζκε βάζε (Πξνγξακκαηηθέο Πεξίνδνη) κε εληαία θξηηήξηα γηα φιε ηελ ΔΔ, ηεξψληαο ηνπο 

θαλφλεο αληαγσληζκνχ. Οκνζπνλδία θαη Κξαηίδηα δηαζέηνπλ, σζηφζν, επίζεο ίδηα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο 

επηρεηξήζεσλ. 

Οη αξκφδηνη θνξείο επελδχζεσλ ζε επίπεδν Οκνζπνλδίαο θαη Κξαηηδίσλ δηαρεηξίδνληαη φρη κφλνλ ηνπο 

εζληθνχο πφξνπο, αιιά θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. Αίηεκα πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε ιακβάλεη ρψξα θεληξηθά απφ ηελ ΔΔ, δένλ φπσο 

ππνβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ρεηηθή ππνζηήξημε πξνζθέξνπλ ηα «εζληθά ζεκεία 

επαθήο». 

Γηαθξίλνληαη νη εμήο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο: 

1. Δπηδνηήζεηο 

2. Γάλεηα 

3. Δγγπήζεηο, θαη 

4. πκκεηνρέο. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: http://www.foerderdatenbank.de/ 

1.2 Επιδοτήςεισ προσ ίδρυςη και ανάπτυξη επιχειρήςεων 

1.2.1 Γεληθέο επηδνηήζεηο 

1.2.1.1 Επιδοτήςεισ προσ «Βελτίωςη τησ Περιφερειακήσ Οικονομίασ» (VRW) 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επηδνηήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηδφηεζεο επηηνθίνπ), αθνξά ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο» 

(Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur). Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Δλέξγεηαο (BMWi), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Κξαηηδίσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, νξίδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηνπο ηνκείο θαη ηηο πεξηθέξεηεο πξνηεξαηφηεηεο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα αλψηαηα φξηα 

επηδνηήζεσλ. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, ηα Κξαηίδηα δχλαληαη λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ εμεηδηθεχζεηο 

πξνυπνζέζεσλ θαη ζηφρσλ.  

Σα πνζνζηά επηδφηεζεο θπκαίλνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, σο εμήο: 

α) Πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο «Γ» (πξψελ πεξηνρέο «Α»), ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα 2014-2020 (2013/C 209/01), νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 25,85% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη θαιχπηνπλ γεσγξαθηθά ην ζχλνιν ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο (κε 

εμαίξεζε ηελ Λεηςία).  

β) Με πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο «Γ», νη νπνίεο επηιέρζεθαλ βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, πνπ 

επίζεο πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο εληζρχζεηο πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα 2014-

2020 (2013/C 209/01) θαη 

http://www.foerderdatenbank.de/
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γ) Πεξηνρέο «Γ», νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξηδφληηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) 

αξηζ. 651/2014 θαη 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο 

ζπκβαηψλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

107 θαη 108 ηεο πλζήθεο. 

ηηο σο άλσ πεξηνρέο, ηα αλψηαηα πνζνζηά εληζρχζεσλ απφ 1.1.2018 γηα ηηο Μηθξέο/Μεζαίεο/Μεγάιεο 

Δπηρεηξήζεηο ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο θαη κε πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο «Γ» είλαη 30%/20%/10% 

αληηζηνίρσο. Γηα ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ηαμηλφκεζεο «Γ» πνπ ζπλνξεχνπλ κε πεξηνρέο «Α» 

γεηηνληθψλ ρσξψλ (ζχλνξα Γεξκαλίαο – Πνισλίαο), ηα σο άλσ πνζνζηά δχλαληαη λα αλέβνπλ, 

πξνθεηκέλνπ ε δηαθνξά ζηελ ελίζρπζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 15 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. ηηο πεξηνρέο «Γ» ε 

ελίζρπζε αλέξρεηαη ,ππφ πξνυπνζέζεηο, ζε 20%/10%/€200.000 ζπλνιηθά εληφο ηξηψλ (θνξνινγηθψλ) εηψλ, 

γηα κηθξέο/κεζαίεο/κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηζηνίρσο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ ή 

θάιπςεο ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ εηψλ. 

Απνθιείνληαη απφ ηελ σο άλσ ρξεκαηνδφηεζε νη ηνκείο ηεο αγξνηηθήο θαη δαζηθήο νηθνλνκίαο, αιηείαο θαη 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ε ραιπβνπξγία θαη βηνκεραλία παξαγσγήο ζηδήξνπ, ε εμφξπμε θαη ν ηνκέαο 

επεμεξγαζίαο πεηξσκάησλ, ε ελέξγεηα, ε δηαλνκή χδαηνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, ην 

ιηαληθφ εκπφξην θαη ην εκπφξην δη’ αιιεινγξαθίαο, νη κεηαθνξέο θαη νη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, ηα 

λνζνθνκεία, νη θιηληθέο, ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο, ε βηνκεραλία θαηαζθεπήο ηερλεηνχ λήκαηνο, ε 

επηδφηεζε πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο κε εμαίξεζε επηδνηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ηα αεξνδξφκηα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ ηνκέα θαη νη 

ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ.  

Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα είλαη εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

άιινη κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο. ρεηηθή αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη ζηε βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο πρ.: δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ εζφδσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

πεξηθέξεηα εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, πξαγκαηνπνίεζε πιένλ ηνπ 50% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ εθηφο 

πεξηθέξεηαο εγθαηάζηαζεο, χςνο ζρεδηαδφκελεο επέλδπζεο, ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

δαπαλψλ απνζβέζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ, ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θιπ., απφ 

ηελ θαηά ηφπνπο αξκφδηα Αξρή (Bewilligungsbehörde). 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html 

 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html
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1.2.1.2 Επιδότηςη «έναρξησ ελεύθερησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ» 

Ζ επηδφηεζε έλαξμεο επαγγέικαηνο/επηηεδεχκαηνο (Gründungszuschuss) ππνζηεξίδεη ηελ είζνδν ησλ 

αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ρεηηθή αίηεζε νθείιεη λα γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζην 

θαηά ηφπνπο αξκφδην Γξαθείν Δξγαζίαο (Agentur für Arbeit). Γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο, απαξαίηεηε 

είλαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε Βηνκεραληθνχ θαη Δκπνξηθνχ ή Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο θιπ. επί ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαζψο θαη ε 

απφδεημε ηεο θαηνρήο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ επηδφηεζε δίδεηαη ζε δχν θάζεηο: ηελ πξψηε θάζε, δηάξθεηαο έμη κελψλ, αηηνχληεο ιακβάλνπλ 

επηδφηεζε ζην χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. Δπίζεο δίδεηαη επίδνκα €300 γηα θνηλσληθή 

αζθάιηζε. Δθφζνλ απνδεηρζεί φηη ε δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη, ε επηδφηεζε παξαηείλεηαη γηα άιινπο 9 

κήλεο έσο ηα €300. 

ρεηηθνί ζχλδεζκνη: http://www.arbeitsagentur.de; http://www.existenzgruender.de 

1.2.1.3 Επιδότηςη «EXIST» 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi), κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ, ππνζηεξίδνπλ ηελ σξίκαλζε ηδεψλ, ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη ζρεδηαζηεί εληφο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο Γεξκαλίαο. Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ―EXIST‖ (Gründerstipendium) είλαη 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. Σν χςνο ηεο επηδφηεζεο θαιχπηεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ, θπξίσο κηζζνινγηθψλ ήηνη €1.000 κεληαίσο γηα θνηηεηέο, €2.000 κεληαίσο γηα ηερληθνχο 

ζπλεξγάηεο, €2.500 κεληαίσο γηα απνθνίηνπο, €3.000 γηα θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ. Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δίδνληαη επηπιένλ €150 κεληαίσο γηα θάζε παηδί. Καιχπηνληαη, επίζεο, ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο απφ €10.000 έσο €30.000, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο έσο €5.000 θαη εθπνλήζεηο εξεπλψλ έσο 

€10.000 εθάπαμ. Ζ επηδφηεζε δηαξθεί έσο 1 έηνο. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.exist.de. 

1.2.1.4 «Ενίςχυςη τησ επιχειρηματικήσ τεχνογνωςίασ» 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο σο άλσ πξνγξάκκαηνο (Förderung unternehmerischen Know-hows) είλαη ε 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ Οηθνλνκία θαη ηνπο Δμαγσγηθνχο Διέγρνπο (Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle - BAFA). Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

θαη απεπζχλεηαη ζε ήδε ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο. Δπηκέξνπο Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα δχλαληαη λα 

ρνξεγνχλ επηδνηήζεηο θάιπςεο δαπαλψλ γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ή/θαη δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο, γηα ην ζηάδην πξηλ ηελ ίδξπζε εηαηξείαο. 

Σν πξφγξακκα απνζθνπεί λα θαιχςεη ην θφζηνο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ: α) επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν εηψλ ζηελ αγνξά (Jungunternehmen), β) 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππεξβεί ην ηξίην έηνο ιεηηνπξγίαο (Bestandsunternehmen), θαη γ) επηρεηξήζεσλ κε 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (Unternehmen in Schwierigkeiten), νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηίζεληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 2014/C 249/01 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε 

ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε κε ρξεκαηνπηζησηηθήο θχζεσο, 

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ», πνπ έρνπλ έδξα ηελ Γεξκαλία θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

επξσπατθνχ νξηζκνχ ησλ ΜΜΔ (2003/361/ΔΚ). Απφ ηελ ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε εμαηξνχληαη 

επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο γεσξγηθνχ ηνκέα, ηεο αιηείαο θαη ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη ηνκέσλ, νη 

νπνίνη δελ δχλαληαη λα ιάβνπλ εληζρχζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζκ. 1407/2013/ΔΔ Καλνληζκφ. Σν 

πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο εμαξηάηαη απφ ην θαηά ηεθκήξην θφζηνο απηήο θαη ηνλ ηφπν έδξαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη θπκαίλεηαη απφ €1.500 έσο €3.200. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatun

g/unternehmensberatung_node.html. 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.exist.de/
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
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1.2.2 Δπηδόηεζε έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

1.2.2.1 «Πρόγραμμα Ενίςχυςησ Καινοτομίασ ΜΜΕ» 

Δλ ιφγσ πξφγξακκα (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand/ZIM) ζπληζηά ην θχξην πξφγξακκα ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε 

θαηλνηφκσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

βηνηερλίαο θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ. 

Υξεκαηνδνηνχληαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο δχν θαη πιένλ επηρεηξήζεσλ ή 

κίαο επηρείξεζεο θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, ζπλεξγαηηθά δίθηπα 6 θαη πιένλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Γηθαηνχρνη ηεο επηδφηεζεο είλαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (βι. 

2003/361/ΔΚ), θαζψο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξνπο απφ 500 εξγαδφκελνπο θαη εηήζην 

θχθιν εξγαζηψλ έσο €50 εθαη., κε θεξδνζθνπηθά εξεπλεηηθά ηδξχκαηα εληφο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ κε 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε έξγνπ θαζψο θαη δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ. Δληζρχνληαη πξνγξάκκαηα εληφο 

Γεξκαλίαο, πςεινχ ηερλνινγηθνχ θηλδχλνπ άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ εληάζζνληαη θαη πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο (lege artis) θαη απνζθνπνχλ ζηελ δεκηνπξγία 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ππεξέρνπλ νπζησδψο ησλ ήδε δηαηηζέκελσλ θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ην παξφλ επίπεδν ηερλνινγηθήο εμέιημεο δηεζλψο, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν πνζνζηφ ηεο ελίζρπζεο πξνο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηφπν έδξαο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη θπκαίλεηαη απφ 25% έσο 50%, 

κε πξνζαχμεζε 5% ζε πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο κε εηαηξεία απφ ην εμσηεξηθφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, 

έσο €380.000. Ζ ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαιχπηεη έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ έσο 

€190.000. ε πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο, ε ελίζρπζε νξηνζεηείηαη ζηα €2 εθαη.. Πξνο ζπλεξγαηηθά δίθηπα 

ην πνζνζηφ ηεο ελίζρπζεο ην 1
ν
 έηνο αλέξρεηαη ζε 90%, ην 2

ν
 έηνο 70%, ην 3

ν
 έηνο 50% θαη ελδερνκέλσο 

ην 4
ν
 έηνο 30% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ έσο ην πνζφ ησλ €380.000. Σέινο ε ελίζρπζε ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ έσο €50.000.  

ρεηηθνί ζχλδεζκνη: www.clusterplattform.de/clustersuche 

1.2.2.2 «Κοινωφελήσ βιομηχανική έρευνα» 

Μέζσ ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο (Industrielle Gemeinschaftsforschung/IGF), ην Οκνζπνλδηαθφ 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) ζηεξίδεη ην εξεπλεηηθφ έξγν θνξέσλ, νη νπνίνη έρνπλ 

ζπζηαζεί σο λνκηθά απηνηειείο θνξείο βηνκεραληθήο έξεπλαο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα απφ κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθεξκνζκέλεο έξεπλαο 

κε ηελ επσλπκία „Otto von Guericke― e.V. (AiF). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ιακβάλεη ηε κνξθή επηδφηεζεο ζε 

πνζνζηφ έσο θαη 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, γηα κηζζνχο, εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο ηξίησλ. 

ρεηηθνί ζχλδεζκνη: www.aif.de/igf 

1.2.2.3 «Ανάπτυξη καινοτομικού δυναμικού» 

Μέζσ ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο (Innovationskompetenz/INNO-KOM), ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) ζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία λνκηθά απηνηειψλ θνξέσλ βηνκεραληθήο 

έξεπλαο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, νη νπνίνη δελ απνηεινχλ ηκήκα παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο επηζηεκνληθήο 

έλσζεο θνξέσλ βηνκεραληθήο έξεπλαο, ζε αδχλακεο νηθνλνκηθά πεξηθέξεηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ 

νδεγία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο» (Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur), ην νπνίν πεξηεγξάθε αλσηέξσ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ιακβάλεη ηε κνξθή 

επηδφηεζεο: 

α) ζε πνζνζηφ έσο θαη 90% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ έσο €550.000, ζην πιαίζην ηνπ πξν-εξεπλεηηθνχ 

ζηαδίνπ, δηάξθεηαο έσο 30 κήλεο, 

β) ζε πνζνζηφ έσο θαη 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ έσο €400.000, ζην πιαίζην έξεπλαο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά, δηάξθεηαο έσο 30 κήλεο, 

http://www.clusterplattform.de/clustersuche
http://www.aif.de/igf
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γ) ζε πνζνζηφ έσο θαη 90% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κηθξνχ κεγέζνπο (κε ιηγφηεξν απφ 50 απαζρνινχκελνπο), θαηά θαλφλα έσο €250.000 

θαη γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο θαηά θαλφλα έσο €500.000, δηάξθεηαο έσο 12 κήλεο. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: http://www.euronorm.de/euronorm/index.php 

1.2.2.4 «Συμβουλευτικέσ Υπηρεςίεσ Καινοτομίασ» 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) ρξεκαηνδνηεί ηελ ρξήζε απφ 

επηρεηξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ) εμσηεξηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

επί ζεκάησλ δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο. Γηθαηνχρνη ηεο επηδφηεζεο (Innovationsgutscheine/go-Inno) είλαη 

εληεηαικέλεο απφ ην Τπνπξγείν ή απφ εγθεθξηκέλν θνξέα έξγνπ ζπκβνπιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. Σνπ κέηξνπ 

δχλαληαη λα επσθειεζνχλ επηρεηξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ) κε έδξα ηελ 

Γεξκαλία θαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο απφ άπνςε ηερλνινγίαο, κε πξνζσπηθφ έσο 100 εξγαδνκέλνπο θαη 

εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο €20 εθαη. Ζ επηδφηεζε αλέξρεηαη ζην 50% ησλ δαπαλψλ γηα ζρεηηθέο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο έσο ην πνζφ ησλ €1.100 ηελ εκέξα γηα 8-20 εκέξεο ζπλνιηθά ζε δηάζηεκα 3 

κελψλ έσο 1 έηνο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.bmwi-innovationsgutscheine.de 

1.3 Δάνεια 

1.3.1 Γενικά δάνεια προσ επιχειρήςεισ 

1.3.1.1 «Γάλεην ERP γηα ίδξπζε επηρείξεζεο – θεθάιαην έλαξμεο» 

Ζ Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) ζηεξίδεη επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο (ERP Gründerkredit–StartGeld), ππφ επλντθνχο φξνπο, 

θεθαιαηνπρηθψλ επελδχζεσλ θαη απφθηεζεο εμνπιηζκνχ, έσο ην πνζφ ησλ €100.000. Γηθαηνχρνη είλαη 

θπζηθά πξφζσπα, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (βάζεη νξηζκνχ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ 

ππ’ αξηζκ. 2003/361/ΔΚ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο). Ζ ρξεκαηνδφηεζε δίδεηαη ππφ κνξθή δαλείνπ, ην νπνίν 

δχλαηαη λα θαιχςεη έσο θαη 100% ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο έσο €100.000 (εθ ησλ νπνίσλ έσο €30.000 γηα 

εμνπιηζκφ), γηα πεξίνδν 5 ή 10 εηψλ, κε δηεηή θαη’ αλψηαην πεξίνδν ράξηηνο θαη επηηφθην 2,05% ή 2,70% 

αληίζηνηρα. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.kfw.de 

1.3.1.2 ««Γάλεην ERP γηα ίδξπζε επηρείξεζεο – γεληθνύ ηύπνπ» 

Ζ Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) ζηεξίδεη επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη 

επηρεηξήζεηο θαηά ηε ζχζηαζε, εδξαίσζε θαη επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ηνπο εληφο θαη εθηφο ρψξαο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε (ERP Gründerkredit–Universell) ρνξεγείηαη ππφ κνξθή δαλείνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα 

θαιχςεη έσο θαη 100% ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο έσο ην πνζφ ησλ €25 εθαη., γηα πεξίνδν έσο 20 έηε (κε 3εηή 

θαη’ αλψηαην φξην πεξίνδν ράξηηνο) θαη επηηφθην απφ 1% έσο 8,60% αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.kfw.de 

1.3.1.3 «Δπηρεηξεκαηηθό Γάλεην» 

Μέζσ ηνπ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθνχ δαλείνπ (KfW-Unternehmerkredit) ηεο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο 

(KfW), ρξεκαηνδνηνχληαη κεζν/καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα κε ηζρπξέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

Γηα ΜΜΔ δηαηίζεληαη επηπιένλ εηδηθά ρακειφηνθα δάλεηα. Γηθαηνχρνη είλαη εγρψξηεο θαη αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο, ηδησηηθέο θαηά πιεηνςεθία, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα €500 εθαη., 

θαζψο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζηελ 

αγνξά. Γηθαηνχρνη δχλαληαη επίζεο λα είλαη θπζηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο ρξφλνπ 

έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνη εθκηζζψλνπλ επαγγεικαηηθά αθίλεηα. Υξεκαηνδφηεζε δχλαληαη ηέινο 

λα ιάβνπλ γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγαηξηθέο απηψλ, θνηλνπξαμίεο (Joint-Ventures) κε νπζηψδε 

γεξκαληθή ζπκκεηνρή θαη Γεξκαλνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε θχθιν εξγαζηψλ έσο €500 εθαη., γηα 

http://www.euronorm.de/euronorm/index.php
http://www.bmwi-innovationsgutscheine.de/
http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/
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δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγείηαη ππφ κνξθή δαλείνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα 

θαιχςεη έσο θαη 100% ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, έσο ην πνζφ ησλ €25 εθαη. θαη επηηφθην απφ 1% έσο 9,35% 

αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.kfw.de 

1.3.2 Δάνεια για την ςτήριξη τησ καινοτομίασ 

1.3.2.1 «Γάλεην ERP γηα ςεθηνπνίεζε θαη θαηλνηνκία» 

Σν σο άλσ πξφγξακκα επηδφηεζεο (ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit) απεπζχλεηαη ζε 

εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο θαηλνηνκίαο κε θχθιν εξγαζηψλ έσο €500 εθαη. θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Υξεκαηνδνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε έρεη ηε κνξθή ρακειφηνθνπ δαλείνπ κε επηηφθην απφ 1% έσο 7,40%, κέζσ ηεο γεξκαληθήο 

Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) θαη δχλαηαη λα θαιχςεη έσο θαη 100% ηνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο απφ 

€25.000 θαη’ ειάρηζην θαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ €25 εθαη. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.kfw.de 

1.3.2.2 «Δλδηάκεζν δάλεην ERP γηα ηελ θαηλνηνκία» 

Δλ ιφγσ πξφγξακκα (ERP-Mezzanine für Innovation) παξέρεη καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ θαη αμηνπνηήζηκσλ απφ ηελ αγνξά, πξντφλησλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηθαηνχρνη είλαη εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ έσο €500 εθαη. 

θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

έρεη ηε κνξθή ρακειφηνθνπ δαλείνπ (θαλνληθήο ή ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο), κε επηηφθην απφ 1% έσο 

7,40% κέζσ ηεο γεξκαληθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) θαη δχλαηαη λα θαιχςεη έσο θαη 100% ηνπ 

επελδπηηθνχ θφζηνπο απφ €25.000 θαη’ ειάρηζην έσο €25 εθαη. κέγηζην. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.kfw.de 

1.3.2.3 «Κεθάιαηα εθθίλεζεο πςειήο ηερλνινγίαο» 

Δλ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν (High-Tech Gründerfonds) παξέρεη θεθάιαηα εθθίλεζεο 

(Seedfinanzierung) ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο (Startups), γηα ηελ δεκηνπξγία πξσηνηχπσλ ή θαη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε απηψλ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαηάιιειεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη 

δηακεζνιάβεζε. Γηθαηνχρνη είλαη ππφ ζχζηαζε ή ιεηηνπξγνχζεο ήδε, νιηγφηεξνλ ηνπ ελφο έηνπο, 

κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζπληζηά ζπλδπαζκφ ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ (δηάξθεηαο έσο 

7 εηψλ θαη επηηφθην 6%), αλεξρφκελε αξρηθά ζε €600.000 θαη’ αλψηαην, κέζσ ηεο νπνίαο απνθηάηαη 15% 

κεξίδην ηεο επηρείξεζεο (νλνκαζηηθή αμία). Χο άλσ θεθάιαην δχλαηαη λα ζπλδπαζζεί επί ίζνηο φξνηο (pari-

passu) κε θεθάιαηα απφ άιιεο πεγέο. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10%. Δπφκελνη 

θχθινη ρξεκαηνδφηεζεο δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ σο άλσ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, έσο 

ηνπ πνζνχ ησλ €1,4 εθαη. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://high-tech-gruenderfonds.de/en/ 

1.3.2.4 «Γάλεηα Coparion» 

Δλ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν δεκηνπξγήζεθε κε θνλδχιηα πνπ πξνήιζαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Αλαζπγθξφηεζεο ERP θαη ηελ Γεξκαληθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) θαη απεπζχλεηαη ζε 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο κε έδξα ηελ Γεξκαλία. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ζπκκεηνρή 

ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ελφο επηπιένλ –ζηνλ ξφιν ηνπ θχξηνπ- επελδπηή (lead investor), επί ίζνηο φξνηο (pari 

passu). Ζ ζπκκεηνρή απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ επηρείξεζεο, γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ζαθψο βειηησκέλσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σν χςνο ηεο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ €10 εθαη. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.coparion.de. 

 

http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/
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1.3.2.5 «Τπεξηακείν (Fund of Funds) ERP/EIF» 

Δλ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ ηακείν (ERP/EIF-Dachfonds) δεκηνπξγήζεθε κε θνλδχιηα πνπ πξνήιζαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Δπελδπηηθφ Σακείν EIF θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλαζπγθξφηεζεο ERP θαη ζπκκεηέρεη, ππφ 

ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο (pari passu) κε άιινπο ηδησηηθνχο επελδπηέο, ζε θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ 

(Wagniskapital-Fonds) πνπ επελδχνληαη ζηελ Γεξκαλία. Υξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο ε αξρηθή κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο (tech transfer) ή/θαη ε κεηέπεηηα αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηθαηνχρνη είλαη 

επελδπηέο θεθαιαίσλ πςεινχ θηλδχλνπ (Venture – Capital Fonds) πνπ επελδχνπλ ζηελ Γεξκαλία ζε 

κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο ηερλνινγίαο. Ζ ζπκκεηνρή δελ δχλαηαη λα ππνιείπεηαη ηνπ 10% ή λα ππεξβαίλεη ην 

70% ηνπ ζπγθεληξσζέληνο θεθαιαίνπ. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.eif.org 

1.3.2.6 «Πηζησηηθό Σακείν Αλάπηπμεο ERP/EIF» 

Δλ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν (ERP/EIF-Wachstumsfazilität), φπσο θαη ην πξνεγνχκελν, ζπληίζεηαη 

απφ ρξήκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ EIF θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αλαζπγθξφηεζεο 

ERP, ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε άιια θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ ζηήξημε επηρεηξήζεσλ 

ηερλνινγίαο θαηά ην θξίζηκν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Γηθαηνχρνη είλαη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ κε επίθεληξν ηελ Γεξκαλία. Ζ ζπκκεηνρή δένλ φπσο θπκαίλεηαη κεηαμχ €20 εθαη. θαη €60 εθαη. 

θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ ζπγθεληξσζέληνο θεθαιαίνπ. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: http://www.eif.org 

1.4 Εγγυήςεισ (Bürgschaften) 

Οη εγγπήζεηο ζπληζηνχλ κνξθή αζθάιηζεο δαλείνπ. Οκνζπνλδία θαη Κξαηίδηα παξέρνπλ, ελίνηε, εγγπήζεηο 

δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο «εμαηξεηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο», γηα πνζά απφ €1,25 εθαη. έσο €10 εθαη. 

ζηα Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα ηεο πξψελ Αλ. Γεξκαλίαο θαη ρσξίο αλψηαην φξην ζηελ ππφινηπε Γεξκαλία. 

Σελ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ εθάζηνπ Κξαηηδίνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο 

εηδηθήο επηηξνπήο θαη ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ. Πιελ ησλ εγγπήζεσλ 

δεκνζίνπ, ππάξρνπλ θαη εγγπήζεηο ηξαπεδψλ θαη ηδησηψλ. Οη ηξάπεδεο παξέρνπλ εγγπήζεηο ζε 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά θαλφλα έσο ην πνζφ ησλ €1,25 εθαη. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB): http://www.vdb-info.de/ 

1.5 Εταιρείεσ υμμετοχών 

Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επίπεδν Οκνζπνλδηαθνχ Κξαηηδίνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην 

ηδξπηηθφ θεθάιαην κηθξνκεζαίσλ εηαηξεηψλ, κε πνζά πνπ θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ €50.000 έσο €2,5 

εθαη. θαη γηα δηάζηεκα έσο 15 έηε. 

ρεηηθφο ζχλδεζκνο: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgeselleschaften: http://www.bvkap.de/ 

2. Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ρώξαο – Κίλδπλνη/ πξννπηηθέο 

Ζ Γεξκαλία δηαηεξεί ζηαζεξά ηελ πςειφηεξε πηζηνιεπηηθή βαζκίδα ΑΑΑ. 

Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηε Γεξκαλία εηεζίσο θαη αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, εθηειείηαη ζε απνθεληξσκέλε βάζε, απφ πεξίπνπ 30.000 αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Γελ πθίζηαηαη εληαία Βάζε Γεδνκέλσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληζκψλ παγγεξκαληθψο. 

Βάζεη ελζσκαησζείζαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην Δπξσπατθήο Οδεγίαο, ππνρξέσζε αλνηρηήο, δεκφζηαο 

πξνθήξπμεο πθίζηαηαη γηα ζπκβφιαηα πξνκεζεηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ζε αμία ην πνζφ ησλ: 

 €209.000 γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γεληθψο 

 €418.000 γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα, θαζψο θαη ηνπο 

ηνκείο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ θαη πφζηκνπ χδαηνο. 

 €5.225.000 γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, θαη  

 €135.000 γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ησλ αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ Οκνζπνλδηαθψλ Αξρψλ. 

(νη ηηκέο ηζρύνπλ από 1.1.2016) 

http://www.eif.org/
http://www.eif.org/
http://www.vdb-info.de/
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Οη δεκφζηνη δηαγσληζκνί πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε Οκνζπνλδηαθφ επίπεδν, δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε bund.de ηεο γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

(Bundesverwaltungsamt, http://www.bund.de), φπνπ δίδεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

δηαγσληζκψλ 

(http://www.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?view=processForm&nn=4641514). 

Σα γεξκαληθά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα ππνρξενχληαη επίζεο λα θνηλνπνηνχλ ηνπο Γεκφζηνπο 

Γηαγσληζκνχο ηνπο νπνίνπο πξνθεξχζζνπλ. Καηάινγνο ησλ έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ Μέζσλ, ζηα νπνία 

δεκνζηεχνληαη, βάζεη λφκνπ, νη πξνθεξχμεηο αλά Οκφζπνλδν Κξαηίδην, δχλαηαη λα αληιεζεί απφ ηνλ 

ππεξζχλδεζκν https://drive.google.com/open?id=0B349FtBesprhdmVOTzNMTHNCYk0). 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο αλά Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην, δηαηίζεληαη απφ ηα θαηά 

ηφπνπο Βηνκεραληθά θαη Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, ελψ νη αλνηρηνί δεκφζηνη δηαγσληζκνί, δεκνζηεχνληαη 

επίζεο ππνρξεσηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Βάζε Γεδνκέλσλ TED (http://www.ted.europa.eu). 

Σέινο, ζεηξά ζπλδξνκεηηθψλ ηζηνζειίδσλ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξέρνληεο δηαγσληζκνχο, 

ηφζν ζε νκνζπνλδηαθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ/ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο εμεηδηθεπκέλεο 

αλαδήηεζεο θαη ελεκέξσζεο. 

Σ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 

Πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη δηεύξπλζεο παξνπζίαο ειιεληθώλ πξντόλησλ ζηελ γεξκαληθή 

αγνξά 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελδηαθέξνληαη έληνλα γηα ηε γεξκαληθή αγνξά, 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, ηνπ πςεινχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ζπλαθνχο θαηά θεθαιήλ/θαηά 

λνηθνθπξηφ θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηζρπξήο ειιεληθήο νκνγελεηαθήο παξνπζίαο ζηε 

ρψξα. Σν ελδηαθέξνλ απηφ αληαλαθιάηαη ζηνλ κεγάιν θαη ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ αηηεκάησλ γηα 

παξνρή πιεξνθνξηψλ, απφ κεγάιεο εμαγσγηθέο, έσο λενθπείο ή κηθξέο αθφκε επηρεηξήζεηο, πνπ 

απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ. 

Παραηηρήζεις και προηάζεις 

Πξννπηηθέο πεξαηηέξσ παγίσζεο θαη επαχμεζεο κεξηδίσλ ζηε γεξκαληθή αγνξά ζπγθεληξψλνπλ ηδηαηηέξσο 

νη θάησζη θιάδνη θα πξντφληα: 

Κιάδνο Σξνθίκσλ–Πνηψλ: Πξννπηηθέο γηα δηεχξπλζε κεξηδίσλ πξνζθέξεη ν θιάδνο ηξνθίκσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ. Δπί 

κέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο θέηα, νξηζκέλα λσπά, απνμεξακέλα ή παξαζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά, 

ειαηφιαδν, ειηέο, ηρζπεξά, θαηεςπγκέλεο δχκεο, νχδν θαηαγξάθνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο, 

γεγνλφο απνδηδφκελν ζε απμεκέλεο πσιήζεηο κέζσ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ δηαλνκήο.  

Δπί πιένλ δπλακηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ηα πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ 

(ηδηαηηέξσο δηάθνξα είδε ηπξηψλ) θαη πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, πνπ δηαηίζεληαη ζε θαηαζηήκαηα 

delicatessen (ηζάη, βφηαλα, θξφθνο, καζηίρα, κέιη, ζπκππθλσκέλνη ρπκνί, θιπ.), ε θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ 

ζηελ Γεξκαλία ζπλερψο απμάλεηαη, ν δε αξηζκφο βηνινγηθψλ αιπζίδσλ, θαηαζηεκάησλ Delikatessen θαη 

εζηηαηνξίσλ κε εζληθέο θνπδίλεο πνιιαπιαζηάδεηαη. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά νίλνπο-κπχξεο θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά, ηα πεξηζψξηα αχμεζεο κεξηδίσλ αγνξάο 

ζηελ Γεξκαλία παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά, δηφηη πέξαλ ηεο αλάινγεο ή θαη πςειφηεξεο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα ηνπ θιάδνπ έλαληη αληαγσληζηψλ, 

δηαθαίλνληαη πξννπηηθέο ζπλδεφκελεο κε ην πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ Γεξκαλψλ, ηελ αχμεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα θαη ηελ ελίζρπζε αθνινχζσο ηνπ βαζκνχ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ην θξαζί, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαηηέξσο ππ’ 

φςηλ φηη ε θαηαλάισζή ηνπ ζηε Γεξκαλία δελ επηβαξχλεηαη κε ΔΦΚ. Δπηπξνζζέησο, φπσο επαλεηιεκκέλσο 

έρεη πξνηαζεί, κηα δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ εζηηαηνξίσλ ηεο Γεξκαλίαο θαη ε 

http://www.bund.de/
http://www.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?view=processForm&nn=4641514
https://drive.google.com/open?id=0B349FtBesprhdmVOTzNMTHNCYk0
http://www.ted.europa.eu/
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ζπλαθφινπζε αλαβάζκηζή ηεο θάβαο ηνπο (αλάκεζα ζε άιια) κε ειιεληθνχο νίλνπο εθιεθηήο πνηφηεηνο, 

ζα νδεγνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπο ζε απαηηεηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Γνκηθά πιηθά- Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ: Μεηαμχ απηψλ, ζεκαληηθή δηαρξνληθή παξνπζία θαηέρνπλ δηάθνξα 

είδε πξνθίι αινπκηλίνπ, ζηδεξνζσιήλεο, ραιθνζσιήλεο θαη ινηπά πιηθά πνπ βξίζθνπλ επξεία ρξήζε ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία έηε θαηαγξάθεη κεγάιε άλνδν. Χο πξνο ην ειεθηξνινγηθφ 

πιηθφ, ζπλαθέο θαη απηφ κε ηηο θαηαζθεπέο, θαιέο πξννπηηθέο έρνπλ ηα πάζεο θχζεσο ειεθηξνινγηθά 

πιηθά (αγσγνί, θαιψδηα, ιακπηήξεο θιπ.), αιιά θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Κξίλεηαη φηη δελ έρνπλ 

εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηε γεξκαληθή αγνξά θαη κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ εηζαγσγέο απφ 

άιιεο ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη νη επθαηξίεο δηεπξχλνληαη, θαζψο ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζηελ Γεξκαλία 

πξνβιέπεηαη λα έρεη ζεηηθέο πξννπηηθέο, εηδηθφηεξα ελ ζπλαξηήζεη κε πξνγξάκκαηα ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο γηα αχμεζε δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ. Δπί 

πιένλ νη ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ δπλαηφηεηεο αλάιεςεο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ 

απηνηειψο, ελψ ζεηηθφηεξεο πξννπηηθέο δηαλνίγνληαη κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε γεξκαληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθέο δηεπθνιχλζεηο. Ζ δηκεξήο ζπλεξγαζία δχλαηαη λα αθνξά ζε 

αλάιεςε έξγσλ ηφζν ζηε γεξκαληθή επηθξάηεηα, φζν θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Δπηπξνζζέησο, πεξαηηέξσ 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηε γεξκαληθή θαηαζθεπαζηηθή αγνξά δηαθαίλνληαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη δηαθίλεζεο πνπ δηαζέηνπλ ήδε νη εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε Γεξκαλία.  

Ζ ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θιαδηθψλ θνξέσλ φινπ ηνπ θάζκαηνο θαηαζθεπψλ θαη 

ε ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιήο κέζσ εθζέζεσλ θαη εθδειψζεσλ, δχλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε 

ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηε γεξκαληθή αγνξά. 

Φαξκαθεπηηθά πξντφληα (3004): Οη ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο ζηελ 

ελ ιφγσ θαηεγνξία, ζην πιαίζην ηεο ψξηκεο θαη αληαγσληζηηθήο γεξκαληθήο αγνξάο, επηβεβαηψλνπλ δίρσο 

άιιν ηηο ζεηηθέο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. 

Απαηηείηαη σζηφζν επηζηακέλε παξαθνινχζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επαγξχπλεζε γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά. εκεηψλεηαη εμ άιινπ φηη ε Γεξκαλία 

εμαθνινπζεί λα ηεξεί πξαθηηθή ζχλαςεο ζπκβνιαίσλ κε εζληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο άιισλ ρσξψλ, 

ηφζνλ γηα λα ζπκπηέζεη ην θφζηνο παξαγσγήο, φζνλ θαη λα πξνσζήζεη ζπκπξάμεηο κε αμηφινγεο εηαηξείεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο.  

Γηάθνξα βηνκεραληθά πιηθά, παξάγσγα ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη πξψηεο χιεο: Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο 

νξηζκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, δηα ηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ππεξγνιαβηψλ, είηε δη’ αλαζέζεσο ηκεκάησλ 

παξαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ (παζεηηθή ηειεηνπνίεζε), είηε δηα κεηαθνξάο ηκεκάησλ παξαγσγηθήο 

γξακκήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή άιισζηε, έρεη εγθαζηδξπζεί ην 2012 ε δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα ―ProGreece‖, θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ Γεξκαληθνχ ΤΠΔΞ/Γεληθφ Πξνμελείν Γεξκαλίαο ζηε 

Θεζζαινλίθε, ηνπ ΔΒΔΘ, ηνπ ΒΒΔ θαη ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ Βηνκεραληθνχ θαη Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ, ε νπνία απνηειεί έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ακνηβαία επσθειψλ 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ «παξαδνζηαθψλ» θαηεγνξηψλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ζεκαληηθέο 

πξννπηηθέο δηαζέηνπλ επίζεο νη θιάδνη θαηλνηνκηψλ αηρκήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, ελέξγεηαο, ΑΠΔ, δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ & πγξψλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, θπηηθψλ θαιιπληηθψλ/παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θιπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί παγίσζε θαη επέθηαζε ηνπ κεξηδίνπ πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά πξντφληα ζηε 

γεξκαληθή αγνξά, απνηειεί πξνυπφζεζε ε νξγαλσκέλε, επίκνλε θαη ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα ησλ Διιήλσλ 

εμαγσγέσλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη:  

 Γηάζεζε πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ηα εμαγφκελα πξντφληα ή νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο 
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 Δπηζεκαίλνληαη ελδεηθηηθά δχν απφ ηηο βαζηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ δχλαληαη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ 

ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ: 

1
νλ

 ε θαηά θεθαιήλ θαη πιενλάδνπζα αγνξαζηηθή δχλακε ζηε Γεξκαλία, θαη 

2
νλ

 ε ππθλφηεηα θαη ε θαηαλνκή ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο: 
 

 πλεπήο θαη αδηάιεηπηε παξνπζία κέζσ: Δηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, Γηεζλψλ Δκπνξηθψλ Δθζέζεσλ, 

θιαδηθνχ Σχπνπ, επηρεηξεκαηηθήο αιιεινγξαθίαο, αιιά θαη θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεσλ  

 Πξνζήισζε ζηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ  

 Πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, θαη ηέινο 

 Αθνζίσζε ζηε ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα θαη φρη δηάζπαζε ζε κεκνλσκέλεο θαη απνζπαζκαηηθέο 

δξάζεηο. 
 

Δλ θαηαθιείδη, ζπλνςίδνπκε φηη νη πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε ή δηεχξπλζε ηεο παξνπζίαο ειιεληθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηδίσο ζηνπο ηνκείο: 

 Σξνθίκσλ-Πνηψλ (έκθαζε ζε βηνινγηθά πξντφληα θαη πξντφληα ΠΟΠ/ΠΓΔ) 

 Φπηηθψλ θαιιπληηθψλ/ παξαθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ 

 Γνκηθψλ πιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 

 Δλέξγεηαο, ΑΠΔ, δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ & πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

 Καηλνηνκηψλ Αηρκήο/Τςειήο Σερλνινγίαο, πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, πεξηβαιινληηθήο 

ηερλνινγίαο 

 Φαξκαθνβηνκεραλίαο 

 Σνπξηζκνχ. 

Διιεληθόο Πιεζπζκόο ζηε Γεξκαλία αλά Οκνζπνλδηαθό Κξαηίδην  

2014-2015 

Καηάηαμε κε βάζε ηνλ 

Διιεληθό Πιεζπζκό 
Οκνζπνλδηαθό Κξαηίδην 

Διιεληθόο Πιεζπζκόο 

31.12.2014 

Διιεληθόο Πιεζπζκόο 

31.12.2015 

1 Bφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία 94.643 96.671 

2 Βάδε-Βπξηεκβέξγε 77.150 79.050 

3 Βαπαξία 69.244 72.027 

4 Έζζε 33.148 33.929 

5 Κάησ αμνλία 16.895 17.522 

6 Βεξνιίλν 9.352 10.252 

7 Ρελαλία-Παιαηηλάην 8.263 8.627 

8 Ακβνχξγν 6.040 6.221 

9 ιέζβηρ-Υφιζηατλ 4.116 4.286 

10 αμνλία 2.393 2.648 

11 Βξέκε 1.815 2.767 

12 αμνλία-Άλραιη 1.323 1.482 

13 ααξιάλδε 1.312 1.351 

14 Βξαδεκβνχξγν 1.096 1.227 

15 Θνπξηγγία 931 994 

16 Μεθιεκβνχξγν-Γπηηθή Πνκκεξαλία 843 877 

 

πλνιηθόο Διιεληθόο Πιεζπζκόο ζε 

Γεξκαλία: 
328.564 339.931 

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή Αξρή Destatis - Απνηειέζκαηα Καηαγξαθήο Αιινδαπνύ Πιεζπζκνύ ζηε Γεξκαλία 31.12.2015 
Δπεμεξγαζία Γξαθείνπ ΟΔΥ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν 
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Ζ. ΦΡΗΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Διιεληθέο Αξρέο 

 

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο Σει. +49-30-20626-0 

Φαμ +49-30-20626-444 

www.mfa.gr/germany/el 

info@griechische-botschaft.de 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ 

Σει. +49-30-236099-0 

Φαμ +49-30-236099-20 

www.agora.mfa.gr/62 

ecocom-berlin@mfa.gr, 

wirtschaft@griechische-botschaft.de 

Γξαθείν Σχπνπ  Σει. +49-30-20612900 

Φαμ +49-30-20450908 

pressinfo@griechische-botschaft.de 

Πξνμεληθφ Γξαθείν Σει. +49-30-2137033 

Φαμ +49-30-2182663 

grcon.ber@mfa.gr 

Γξαθείν Αθνινχζνπ Ακχλεο Σει. +49-30-20451110, 

Φαμ +49-30- 20451339 

defatt@greek-embassy.de 

Γξαθείν πληνληζηή Δθπαίδεπζεο Σει. +49-30-88917727 

Φαμ +49-30-88678624 

se-berlin@griechische-botschaft.de 

 

Γεξκαληθέο Αξρέο 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε / Καγθειαξία Σει. +49-30-182720 

Φαμ +49-30-182722555, 

+49 30 18 10272-0 

www.bundesregierung.de 

internetpost@bundesregierung.de 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Γεξκαλίαο Σει. +49-30-18170 

Tει. γξακκή γηα πνιίηεο: 

+49-30-1817-2000 

Φαμ +49-30-18173402 

www.auswaertiges-amt.de 

poststelle@auswaertiges-amt.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Γεξκαλίαο 

Σει. +49-30-186820 

Φαμ +49-30-186823260 

www.bundesfinanzministerium.de 

buergerreferat@bmf.bund.de 

Σεισλεία  Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ηδησηψλ: 

Tει: + 49 351 44834-510 

Φαμ: + 49 351 44834-590 

Ννκηθά θαη Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα: 

Σει: + 49 351 44834-520 

Φαμ: + 49 351 44834-590 

Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ 

Γ/λζε Πξνζηαζίαο Βηνκεραληθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

Σει.: + 49 (0) 89 – 59 95 – 2315 

Φαμ: + 49 (0) 89 – 59 95 – 2317 

www.zoll.de 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ηδησηψλ: 

info.privat@zoll.de 

 

Ννκηθά θαη Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα: 

info.gewerblich@zoll.de 

 

Γ/λζε Πξνζηαζίαο Βηνκεραληθήο 

Ηδηνθηεζίαο 

DVIA24.gzd@zoll.bund.de 

Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

(Destatis) 

Tει: +49 611 75 2405 

Φαμ:+49 611 72 4000 

www.destatis.de 

poststelle@destatis.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & 

Δλέξγεηαο Γεξκαλίαο 

Σει. +49-30-186150 

Φαμ +49-30-186157010 

www.bmwi.de 

info@bmwi.bund.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Γηαηξνθήο & 

Γεσξγίαο Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 30 /1 85 29 – 0 

Φαμ: + 49 30 1 85 29 - 42 62 

www.bmel.de 

poststelle@bmel.bund.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 30 18 580-0 

Φαμ: + 49  3018 580-9525 

www.bmjv.de 

poststelle@bmj.bund.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο & Αζθάιεηαο 

Αληηδξαζηήξσλ Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 30 18 305-0 

Φαμ: + 49 30 18 305-2044 

www.bmu.de 

service@bmu.bund.de  

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Δξγαζίαο & 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 3018 527-0 

Φαμ: + 49 30 18 527-1830 

www.bmas.de 

info@bmas.bund.de 
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Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο Γεξκαλίαο Σει: + 49 30 18441-0 

Φαμ: + 49 30 18441-4900 

www.bmg.bund.de 

poststelle@bmg.bund.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ & 

Φεθηαθψλ Τπνδνκψλ Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 30 18 300-0 

Φαμ: + 49 30 18 300 1920 

www.bmvi.de 

buergerinfo@bmvi.bund.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Παηδείαο & 

Έξεπλαο Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 30 18 57-0 

Φαμ: + 49 30 18 57-5503 

www.bmbf.de 

Information@bmbf.bund.de 

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο Γεξκαλίαο 

Σει: + 49 30 18 535-0 

Φαμ: + 49 30 18 535-25 01 

www.bmz.de 

poststelle@bmz.bund.de 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ Οηθνλνκία 

θαη ηνλ Έιεγρν ησλ Δμαγσγψλ 

Tει: +49 6196 908-0 

Φαμ: +49 6196 908-800 

www.bafa.de 

www.beratungsfoerderung.info 

foerderung@bafa.bund.de 

poststelle@bafa.bund.de 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ & Δπελδχζεσλ 

Γεξκαλίαο (Germany Trade &Invest) 

Σει: +49 30 200 099-0 

Φαμ: +49 30 200 099-812 

www.gtai.de 

office@gtai.com 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δξγαζίαο Σει: +49 30 911/179-0 

Φαμ:+49 30 0911/179-2123 

https://www.arbeitsagentur.de/ 

zentrale@arbeitsagentur.de 

 

Δκπνξηθά&Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα / Industrie- und Handelskammern (ΗΖΚ) 

 

 

Σξάπεδεο 

Έλσζε Γεξκαληθψλ Βηνκεραληθψλ & 

Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ/ Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag e.V. 

Σει.: +49-30 20308-0 

Φαμ: +49-30 20308-1000 

www.dihk.de 

Δχξεζε επηκειεηεξίσλ 

www.dihk.de/ihk-finder 

info@dihk.de 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Ακβνχξγνπ / 

Handelskammer Hamburg 

Tει.: +49 40 / 36 13 8-138 

Φαμ: +49 40 / 36 13 84 01 

www.hk24.de 

service@hk24.de 

Βηνκεραληθφ & Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Αλλφβεξνπ / Industrie- und Handelskammer 

Hannover 

Tει: +49 511/3107-0 

Φαμ: +49 511/3107-333 

www.hannover.ihk.de 

info@hannover.ihk.de 

Βηνκεραληθφ & Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Βεξνιίλνπ / Industrie- und 

HandelskammerzuBerlin 

Tει.: +49 30 31510-0 

Φαμ: +49 30 31510-166 

www.ihk-berlin.de 

service@berlin.ihk.de 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Βξέκεο / 

Handelskammer Bremen 

Tει:. +49 421 3637-0 

Φαμ: +49 421 3637-299 

www.handelskammer-bremen.de 

service@handelskammer-bremen.de 

Βηνκεραληθφ & Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Γξέζδεο / Industrie- und Handelskammer 

Dresden 

Tει.: +49 351 28020 

Φαμ: +49 351 2802280 

www.dresden.ihk.de 

service@dresden.ihk.de 

Βηνκεραληθφ & Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Λεηςίαο / Industrie- und 

HandelskammerzuLeipzig 

Tει.: +49 341 1267-0 

Φαμ: +49 341 1267-1421 

www.leipzig.ihk.de 

info@leipzig.ihk.de 

Βηνκεραληθφ & Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

Φξαγθθνχξηεο / Industrie- und 

Handelskammer Frankfurt am Main 

Σει.: +49 69 2197-1280 

Φαμ: +49 69 2197-1548 

www.frankfurt-main.ihk.de 

info@frankfurt-main.ihk.de 

 

Διιελνγεξκαληθφ Βηνκεραληθφ & Δκπνξηθφ 

Δπηκειεηήξην / Deutsch– Griechische 

Industrie- und Handelskammer 

 

Σει.: +30 210 6419 000 

Φαμ: +30 210 64 45 175  

http://griechenland.ahk.de 

ahkathen@mail.ahk-germany.de 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 

Τπνθαηάζηεκα Φξαγθθνχξηεο 

Σει.: +49-69-2400110 

Φαμ: +49-69-240011490 

www.piraeusbank.de 

info@piraeusbank.de 

Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα / 

Deutsche Bundesbank 

Σει.: +49 69 9566-3512 

www.bundesbank.de 
info@bundesbank.de 

Deutsche Bank www.deutsche-bank.de  
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Γηνξγαλσηέο Δθζέζεσλ / Messen 

 

Δπηηξνπή Δθζέζεσλ ηεο Γεξκαληθήο 

Οηθνλνκίαο / AUMA (Ausstellungs- und 

Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 

e.V.) 

Σει.: +49 30 24000-0 

Φαμ: +49 30 24000-330 

www.auma.de 

info@auma.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Ακβνχξγνπ / 

Hamburg Messe und Congress GmbH 

Σει.:+49 40 3569 – 0 

Φαμ: +49 40 3569 – 2203 

www.hamburg-messe.de 

info@hamburg-messe.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Αλλνβέξνπ / 

Hannover Messe 

Σει.: +49 511 89-0 

Φαμ: +49 511 89-32626 

www.hannovermesse.de 

info@messe.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Βεξνιίλνπ / Messe 

Berlin GmbH 

Σει.: +49-30-30380 

Φαμ: +49-30-30382325 www.messe-

berlin.de 

central@messe-berlin.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Βξέκεο / Messe 

Bremen & ÖVB-Arena 

Σει.:+49 421 3505- 0 

Φαμ: +49 421 3505- 3 40 

www.messe-bremen.de 

info@messe-bremen.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Γξέζδεο / Messe 

Dresden GmbH 

Σει.:+49-351-4458-0 

Φαμ:+49-351-4458-102  

www.messe-dresden.de 

info@messe-dresden.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Λεηςίαο / Leipziger 

Messe GmbH 

Σει.:+49 341 678-0 

Φαμ:+49 341 678-8762 

www.leipziger-messe.de 

info@leipziger-messe.de 

Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Φξαγθθνχξηεο / 

Messe Frankfurt GmbH 

Σει.:+49 69 75 75-0 

Φαμ:+49 69 75 75-64 33 

www.messefrankfurt.com 

info@messefrankfurt.com 

 

Γηπισκαηηθέο Απνζηνιέο 

 

Γηπισκαηηθέο θαη Πξνμεληθέο Αξρέο ζηελ Γεξκαλία 

www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/VertretungenFremderStaatenA-Z-Laenderauswahlseite_node.html 

 

ύλδεζκνη, Οκνζπνλδίεο, Ηδξύκαηα 

 

Διιεληθή Κνηλόηεηα 

Σει. +49-30-7929587 

Φαμ +49-30-79745799 

info@gr-gemeinde.de 

 

Διιελνγεξκαληθό Βηνκεραληθό θαη Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην  

Deutsch– Griechische Industrie- und Handelskammer 

Γνξπιαίνπ 10-12 115 21 Αζήλα  

Σει.: +30 210 6419 000 

Φαμ: +30 210 64 45 175  

e-mail: ahkathen@mail.ahk-germany.de 

http://griechenland.ahk.de 

Postbank www.postbank.de  

Commerzbank www.commerzbank.de  

UniCredit Bank AG - Hypovereinsbank www.hypovereinsbank.de  

Sparkasse www.sparkasse.de  

χλδεζκνο Γεξκαληθψλ Σξαπεδψλ / 

Bundesverband Deutscher Banken 
www.bankenverband.de  

χλδεζκνο Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζηελ 

Γεξκαλία/Verband der Auslandsbanken in 

Deutschland e.V. 

www.vab.de/English/Home  

χλδεζκνο Κξαηηθψλ Σξαπεδψλ / 

Bundesverband Öffentlicher Banken 

Deutschlands, VÖB, e.V. 

www.voeb.de  
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Γεξκαλνειιεληθή Δπηρεηξεκαηηθή Έλσζε - Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung DHW 

BonnerStr. 536,D- 50698 Köln 

Σει.: +49 221 39 79 776 

Φαμ: +49 221 39 79 778 

e-mailinfo@dhwv.de 

www.dhwv.de 

 

ύλδεζκνο Διιήλσλ Δπηρεηξεκαηηώλ 

Verband Hellenischer Unternehmer e.V. - VHU  

Mercedesstraße 7, D-70372 Stuttgart 

Tel: +49 711 561044  

Fax: +49 711 561041 

e-mail: info@vhu-online.de 

http://www.vhu-online.de 

 

Οκνζπνλδία Διιεληθώλ Κνηλνηήησλ Ο.Γ. Γεξκαλίαο 

Mühlenstraße 40, D-51443 Köln  

Σει: +49 2203 9883540 

Φαμ: +49 2203 9883541 

e-mail: info@oek-germany.de 

http://www.oekg.de 

 

Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ 

Am Monbijouplatz 12, D-101 78 Berlin 

Tει.: +49 30 3091521809 

e-mail: info@griechische-kultur.de 

http://www.griechische-kultur.de/ 

 

Oκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο (BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie) 

Breite Straße 29 D-10178 Berlin 

Tel.: +49 30 2028-0 

Fax: +49 30 2028-2450 

e-mail: info@bdi.eu 

www.bdi.eu 

 

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (BVMW – Bundesverband mittelständische 

Wirtschaft) 

Leipziger Platz 15, D-10117 Berlin 

Tει: +49 30 533206-0 

Φαμ: +49 30 533206-50 

e-mail: info@bvmw.de 

 

Γεξκαληθή πλνκνζπνλδία Βηνηερλώλ (ZDH - Zentralverband des Deutschen Handwerks) 

Mohrenstraße 20/21, D-10117 Berlin 

Σει.: +49 30-206190 

Φαμ: +49 30-20619460 

e-mail: info@zdh.de 

www.zdh.de 

 

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Γεξκαληθώλ Σξαπεδώλ (Bundesverband Deutscher Banken)  

Burgstraße 28, D-10178 Berlin 

Σει.: +49 30 16 63-0  

Φαμ: +49 30 16 63-13 99 

mailto:info@dhwv.de
http://www.dhwv.de/
mailto:info@vhu-online.de
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

e-mail:https://bankenverband.de/kontakt/e-mail-an-den-bankenverband/ 

https://bankenverband.de/ 

 

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Γεξκαληθνύ Υνλδξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ θαη Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

(BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.)  

Am Weidendamm 1A, D-10117 Berlin 

Σει.: +49 30 59 00 99 5-0 

Φαμ: +49 30 59 00 99 5 19 

e-mail:info@bga.de 

http://www.bga.de/start/ 

 

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ Πόξσλ (BDEW 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)  

Reinhardtstr. 32, D-10117 Berlin 

Σει.: +49 30 / 300 199-0 

Φαμ: +49 30 / 300 199-3900 

e-mail: info@bdew.de 

https://www.bdew.de 

  

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Φαξκαθεπηηθήο Βηνκεραλίαο (BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industri 

e.V.) 

Friedrichstraße 148, D-10117 Berlin 

Σει.: +49 (30) 27 909 - 0 

Φαμ: +49 (30) 27 909 - 361 

e-mail:info@bpi.de 

http://www.bpi.de 

  

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο (BVDW Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.)  

Berliner Allee 57,D-40212 Düsseldorf  

Σει.: +49 211 600456-0  

Φαμ: +49 211 600456-33  

e-mail:info@bvdw.org 

http://www.bvdw.org/ 

 

Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Γεξκαληθώλ σκαηείσλ Δξγνδνηώλ (Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände)  

Breite Straße 29, D-10178 Berlin  

Σει.: +49 30 2033-0 

Φαμ: +49 30 2033-2105  

e-mail:bda@arbeitgeber.de 

http://www.arbeitgeber.de 

 

Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο Γηαηξνθήο (BVE Bundesvereinigung der Deutschen 

Ernährungsindustrie e.V.) 

Claire-Waldoff-Straße 7, D-10117 Berlin  

Σει.: +4930 200786-0   

Φαμ: +4930 200786-299  

e-mail: bve@bve-online.de 

www.bve-online.de 

 

Κεληξηθόο ύλδεζκνο Γεξκαληθήο Οηθνδνκηθήο Βηνκεραλίαο (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 

e.V.) 

Kurfürstenstraße 129, D-10785 Berlin  

https://bankenverband.de/kontakt/e-mail-an-den-bankenverband/
https://bankenverband.de/
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

Σει.: +49 30 21286-0 

Φαμ: +49 30 21286-240  

e-mail: info@bauindustrie.de 

http://www.bauindustrie.de/ 

 

Οκνζπνλδηαθόο ύλδεζκνο Τιηθώλ, Πξνκεζεηώλ θαη Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Bundesverband 

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. - BME) 

Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt 

Tει. +49 69 30838-0 

Φαμ: +49 69 30838-199  

e-mail: info@bme.de  
Website: www.bme.de  

 

Eπσλπκία Γηεύζπλζε Σει 

(+49-30.) 

Φαμ 

(+49-30.) 

Web E-Mail Eηδίθεπζε 

ADVOHELLAS  

Dr. Ziouvas & 

Partner 

Friedrichstr. 200 

10117 

Βεξνιίλν 

20687430 2123722

1 

www.advohellas.com  berlin@advohellas.com 

Δηαηξηθφ δίθαην, εκπνξηθφ 

δίθαην, επξεζηηερλίεο, 

ζήκαηα, ηξαπεδηθφ δίθαην, 

αζθαιηζηηθφ δίθαην 

Bograkos, Chris Am Borsigturm 
17 

13507 

Βεξνιίλν 

39808300 3980835
0 

www.bograkos.de sekretariat@bograkos.de   

Dietz & Dietz Rheinstr. 34 
12161 

Βεξνιίλν 

85077510 8507751
1 

www.dietz-berlin.de kanzlei@dietz-berlin.de 

Δξγαηηθφ δίθαην, 

νηθνγελεηαθφ δίθαην, δίθαην 

αθηλήησλ 

Fortsas, Liza Theodor Heuss 
Platz 4 

14052 

Βεξνιίλν 

28686870 2838580
7 

   Δξγαηηθφ δίθαην, 
νηθνγελεηαθφ δίθαην, 

δίθαην αθηλήησλ, 

ηξνραία 

Funck, Alexandros Dirckensenstr. 40 

10178 

Βεξνιίλν 

20054600 2005460

1 

www.ra-funck.de info@ra-funck.de Δξγαηηθφ, πνηληθφ, 

νηθνγελεηαθφ δίθαην 

Grosse, Gudrun Regensburger Str. 

4 
10777 

Βεξνιίλν 

21477732   www.Rain-Grosse.de  info@Rain-Grosse.de  Οηθνγελεηαθφ δίθαην 

Kleani, Efterpi Kantstraße 70 
10627 

Βεξνιίλν 

44706382 2233941
92 

euterpik@hotmail.co
m 

www.kanzlei-kleani.de   

Krestas, Petra-

Margareta 

Kantstr. 21 

10623 
Βεξνιίλν 

89064422 8906444

4 

www.krestas.de kanzlei@krestas.de Οηθνγελεηαθφ δίθαην 

Kyriakopoulou, 

Ourania LL.M. 

Stettiner Straße 57 

13357 
Βεξνιίλν 

49917700 5301699

0 

  ok@kanzlei-

berlinathen.de 

  

Leptokaridou 

Eleftheria 

Sorauer Straße 21 

10997 
Βεξνιίλν 

53090536     e.leptokaridou@gmail.co

m 

Γηαηεξεί γξαθείν θαη ζηελ 

Θεζζαινλίθε (Λ. Νίθεο 1, 

54624, ηει.: 

+302310284408, fax: 

+302310284441) 

Latsou-Stein, 

Thomai 

Wiclefstr. 28 
10551 

Βεξνιίλν 

39876995 3987699
5 

  thlatsou@yahoo.de   

Lazos Ioannis Potsdamer Platz 9 

10117 
Βεξνιίλν 

88775421 8877549

9 

www.michel-llp.de     

Ortulidu, Anatoli Göhrener Str. 3 

10437 
Βεξνιίλν 

44050016     lizzdou@hotmail.com   

Siochou, Vasiliki Oranienburger str. 

69 

10117 
Βεξνιίλν 

27874046 2787405

9 

www.streifler.de  siochou@streifler.de    

Έιιελεο/Διιελόθσλνη Γηθεγόξνη Βεξνιίλνπ 
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

STENNER (Zosi 

Eleni) 

Fasanenstr. 77 
10623 

Βεξνιίλν 

8562120   www.stenneronline.d
e 

eleni.zosi@stenneronline.
de 

Σξνραία αηπρήκαηα, 

αγνξαπσιεζία 

απηνθηλήησλ, αζθαιηζηηθφ 

δίθαην, εηαηξηθφ δίθαην, 

δίθαην Internet,  ζχζηαζε 

εηαηξηψλ θαη δηάθνξσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ 

Tassi Dr., Smaro 

LL.M. 

Stettiner Straße 57 

13357 

Βεξνιίλν 

53016486 5301699

0 

www.kanzlei-tassi.de kontakt@kanzlei-tassi.de   

Zaimis, Ioannis Rankestr. 2 
10789 

Βεξνιίλν 

88727480 8872748
29 

www.roemermann.co
m 

ioannis.zaimis@roemerm
ann.com 

Δηαηξηθφ δίθαην θαη 
ζέκαηα επηρεηξήζεσλ 

Ziervogel, Cornelia Mandrellaplatz 7 
12555 

Βεξνιίλν 

88471430 8847143
1 

www.kanzlei-
ziervogel.de  

good-ius@kanzlei-
ziervogel.de  

Πνηληθφ δίθαην, ηξνραία 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΟΓΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ e-mail: 

 

ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΓΛΟΤ Rathausmarkt 5 

20095 Hamburg 

0049-40-24885818  

ΗΡΗ ΑΡΓΤΡΗΑΓΟΤ Rödingmarkt 39 

20459 Hamburg 

0049-40-300684900  

ΣΑΤΡΟ ΚΟΝΑ Elbchausse 81 

22763 Hamburg 

0049-40-3980760  

ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΛΗΣΖ  Bornstasse 1 

20146 Hamburg 

0049-40-458434  

ΠΤΡΗΓΧΝ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ SchauenburgerStr. 44 

20095 Hamburg 

040-22607727  

ΟΛΤΜΠΗΑ ΚΡΔΣΖ – ROXIN 

RECHTSANWÄLTE 

Axel-Springer-Platz 3 

203555 Hamburg 

040-589677720  

ΘΧΜΑΖ ΛΑΣΟ-STEIN Kaptaubentwiete 30 

2119 Hamburg 

040-73679874 thlatsou@yahoo.de 

ΓΖΜΖΣΡΑ ΣΔΚΗΓΟΤ Georgswall 3 

30159 Hannover 

051198474747/ 

01777604875 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

Leisewitystr. 28 

30175 Hannover 

051185621641  

ΠΔΣΡΗΝΑ ΓΟΤΗΣΖ Max-Brauer-Allee 94 

22765 Hamburg 

040381884 / Mobil: 

017641763390 / Fax: 

040381887 

Petrina_douitsis@web.de 

 

 

Δηαηξεία Alpha 

 
Alfa Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Hildburghauser Straße 78, 10789 

Tel.: +49 (0) 30/2100930 

Άηνκν επηθνηλσλίαο: Nikitas Tarassidis 

 

Δηαηξεία Proti 

Proti Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Lindenstraße 76, D-10969 Berlin (Nähe Kochstraße/Axel-Springer-Verlag) 

Tel.: +49 (0) 30 - 319 863 200, Fax : +49 (0) 30 - 319 863 299 

e-Mail: info@proti.de 

 

Panagiotis Xenidis Dipl.-Kaufmann 

Kanzlei Berlin-Tiergarten 

E-Mail: p.xenidis@proti.de 

Mobil: +49  (0) 171 - 828 40 59,  

Έιιελεο/Διιελόθσλνη Γηθεγόξνη Αλλνβέξνπ 

Έιιελεο θνξνηερληθνί ζην Βεξνιίλν 
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

Sprachen: deutsch , griechisch  

Arbeitsgebiete: Buchhaltung, Lohn&Gehalt 

 

Jannis Pursitidis 

Rechtsanwalt 

Kanzlei Berlin-Mitte 

E-Mail: j.pursitidis@proti.de 

Sprache: deutsch, englisch 

Arbeitsgebiete: Familienrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht 

 

Vourvouris Georgios Büroservice u. Unternehmensberatung  

Savignyplatz 6, 10623 Berlin 

Σειέθσλν: +49(0) 30 2012933 

Άηνκo επηθνηλσλίαο: Vourvouris Georgios 

 

ASSOS Finanzberatung 

Eisenacher Straße 60, 12109 Berlin,   

Σειέθσλν: +49  (0)70 13 29 93, 

Fax: +49  (0)70 13 29 93  

Άηνκo επηθνηλσλίαο: Anastasia Batsilas 

 

Griechenland Zeitung (εβδνκαδηαίν) 

Herausgeber: HellasProducts GmbH, Robert Stadler 

Κνπκνπλδνχξνπ 31, 10437 Αζήλα 

Tel.: 210-6560989, Fax: 210-6561167 

E-mail: info@hellasproducts.com 

Url: www.griechenland.net 

 

Enimerosi (3κεληαίν)  

Herausgeber: Diamantis Gikas   

Warmbrunnerstr. 14, 90473 Nürnberg 

Tel: 0049 911 8938256 

Tel.: 0049 172 1013223 

E-mail: info@enimerosi.de, gikas@enimerosi.de  

Url: www.enimerosi.de  

 

Ellasnet 

E-Mail: redaktion@ellasnet.de 

Tel.: 0176-93128270 

Url: http://www.ellasnet.de/ 

 

Elliniki Gnomi (Μεληαία) 

Καινγξηαλήο 3, Σξίθαια -Θεζζαιία - Διιάδα 

Tel: +30 24 310 78 272 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Γξαθεία ζην Βεξνιίλν 

Διιεληθά Γξαθεία Οηθνλνκηθώλ πκβνύισλ ζην Βεξνιίλν 

Οκνγελεηαθά Μέζα Δλεκέξσζεο  

http://www.proti.de/#_Kanzlei_Berlin-Mitte
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=j.pursitidis@proti.de
javascript:void(0)
mailto:info@hellasproducts.com
http://www.griechenland.net/
mailto:info@enimerosi.de
mailto:gikas@enimerosi.de
http://www.enimerosi.de/
mailto:redaktion@ellasnet.de
mailto:redaktion@ellasnet.de
http://www.ellasnet.de/
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

Handy: +30 69 44 061 282 

E-mail: info@elliniki-gnomi.eu  

Web Site: www.elliniki-gnomi.eu  

Δθδόηεο: Γεσξγία Κσζηαθνπνχιoπ 

 

Europolitis (Μεληαία) 

Europolitis Verlag 

Hager Weg 36, D-47798 Krefeld 

Tel.: +49 2151 4548270 

Fax: +49 2151 3264212 

E-mail: info@europolitis.eu  

Web Site: www.europolitis.eu  

Δθδόηεο: Vasilios Voulgaris 

 

TRIGONO (Μεληαία) 

Gkikas Verlag 

Postfach 2843 

90013 Nuernberg 

Tel: 0049 0911 264354 

Fax: 0049 0911 266538 

E-mail: kostas@gkikas.net  

www.trigono.info  

Δθδφηεο: Gkikas Konstantin 

 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

BLESELIDES Deutschland  

Διιεληθφο πνιηηηζκφο, θνηλφηεηα θαη νηθνλνκία ζηε Γεξκαλία (Δμακεληαία έληππε θαη ειεθηξνληθή έθδνζε) 

Anschrift: Walter-Leiske-Str. 58 

D-60320 Frankfurt 

Tel: +49 69 54 80 63 83 

Fax: +49 69 54 80 63 84 

Email: Info@bleselides.de  

Web Site: www.bleselides.de  

Δθδόηεο: savvimedia 

ύληαμε:Iraklis Savvidis, PMP  

 

DIE GRIECHSICHE BOTSCHAFT Magazin 

Γηκεληαίν πεξηνδηθφ γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο θίινπο ηεο Διιάδαο 

Hildesheimer Str. 335-337, D- 30519 Hannover 

Tel: +49 511 8999 140 

Fax: +49 511 8999 150 

E-mail: info@magazin-botschaft.de  

Web Site: www.magazin-botschaft.de  

Δθδόηεο: - Αξρηζπληαμία: Konstantin Paraskevaidis 

 

DRACHME Magazin  

Magazin für Griechen und Griechenlandliebende/ Πεξηνδηθφ γηα Έιιελεο θαη Φηιέιιελεο 

Ratoldstr. 20, D-80995 Muenchen 

Tel: +49 89 54787962 

Handy: +49 163 7952419 

mailto:info@elliniki-gnomi.eu
http://www.elliniki-gnomi.eu/
mailto:info@europolitis.eu
http://www.europolitis.eu/
mailto:kostas@gkikas.net
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http://www.magazin-botschaft.de/
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

Fax: +49 89 54787969  

E-mail: info@drachme.com, chefredaktion@drachme.com  

Web Site: www.drachme.com 

Δθδόηεο: - Αξρηζπληάθεο: Johanna Mamali-Panagiotou 

 

DYO OPSEIS Magazin  

Γηκεληαίν γεξκαλνειιεληθφ Πεξηνδηθφ ηεο "Διιεληθήο Νενιαίαο ηεο Γεξκαλίαο" 

c/o Josef-Brix-Str. 47, D-65187 Wiesbaden 

Tel.: +49 178 2113114  

E-mail: mail@neolaia.de  

Web Site: www.neolaia.de  

ύληαμε: Sofia Karipidou  

Δθδόηεο: ‚Hellenischen Jugend in Deutschland  e.V., Wiesbaden 

 

ΔGO 

Πεξηνδηθφ δηαθεκίζεσλ 

Reuchlinstr, 18 D- 70178 Stuttgart 

Σel: +49 711 4570643 

Fax: +49 711 6745305 

Handy: +49 171 78 47 967 

E-mail: ego.mag@web.de  

Δθδόηεο:  Dimitris Ambatzis 

 

EXANTAS (Δμακεληαίν) 

Γεξκαλνειιεληθφ Πεξηνδηθφ απφ ην Βεξνιίλν 

Grebenhainer Weg 13A, D-13435 Berlin 

Tel.: +49 30 21476763 

Fax: +49 30 21913799 

E-mail: info@exantas.de  

Web Site: www.exantas.de  

Δθδόηεο: Verein "Exantas Berlin e.V. 

 

HERMES (Δμακεληαίν) 

Γεξκαλνειιεληθφ Πεξηνδηθφ 

Fuhlrottstr. 40, D-40699 Erkrath 

Tel: +49 2104 42641 

E-mail: Konstantin.Lajios@gmx.de  

Δθδόηεο: Konstantin Lajios 

 

PHILIA  

Δμακεληαίν γεξκαλνειιεληθφ Πεξηνδηθφ γηα ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Αξραηνινγία 

Europδisches Zentrum fφr wissenschaftliche, ökumenische und  

kulturelle Zusammenarbeit e.V. - Griechisch-Deutsche Initiative 

Maxstr. 2, D-97070 Wuerzburg 

Σel.: +49 931 16929 

Fax: +49 931 15678 

Web Site: www.europa-zentrum-wuerzburg.de  

Δθδόηεο: Prof. Dr. Evangelos Konstantinou 

 

 

mailto:info@drachme.com
mailto:chefredaktion@drachme.com
http://www.drachme.com/
mailto:mail@neolaia.de
http://www.neolaia.de/
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

NEA FONI Magazin 

Das deutschsprachige Magazin fur griechische Kultur (εμακεληαίν) 

Dimitrios Pergialis 

El Politismos 

Ringstr. 139, D- 71364 Winnenden 

E-mail: info@politismos.eu  

Web Site: www.griechische-kultur.eu/magazine/neafoni.html  

Δθδόηεο: EL POLITISMOS Medien Agentur 

Αξρηζπληάθηεο: Dimitrios Pergialis 

 

AMVROSIA MAGAZIN 

Das griechische Magazin fur die Metropolregion Rhein - Neckar Deutsch-Griechisch (εμακεληαίν) 

Panajota Blouhou 

Amvrosia Magazin 

Westliche RingStr. 15, D-Frankenthal 

Tel.: +49 1713852520 

E-mail.: amvrosia1@googlemail.com  

Δθδφηεο: EL POLITISMOS Medien Agentur 

Αξρηζπληάθηεο: Panajota Blouhou, Dimitrios Pergialis 

 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ- WEB ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ 

Deutsche Welle, Griechisches Programm 

Kurt-Schumacher-Str. 3, D-53113 Bonn 

Tel : +49 228 4294654, Fax: +49 2284 294650 

E-mail : Spiros.Moskovou@dw-world.de  

Web Site: www.dw-world.de/greek  

Αξρηζπληάθηεο: Spiros Moskovou  

 

Radiopolis - Funkhaus Europa 

Westdeutscher Rundfunk - WDR 

WDR-Funkhaus 

50600 Koeln 

Tel.: +49 221/ 56 78 97 77 

Email: radiopolis@wdr.de  

Web Site: www.funkhauseuropa.de/sendungen/radiopolis  

Δπηθεθαιήο: Uwe Meyer 

ύληαμε: Miltiadis Oulios - Ioannis Skouras 

 

Elliniko Randevou - Funkhaus Europa 

Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB 

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

Tel.: +49 30 97 99 3 - 35 640 

Fax:+49 97 99 3 - 35 109 

Web Site: www.funkhauseuropa.de/sendungen/elliniko_randevou  

ύληαμε: Andrea Mavroidis - Vassili Vougiatzis 

 

 

 

mailto:info@politismos.eu
http://www.griechische-kultur.eu/magazine/neafoni.html
mailto:amvrosia1@googlemail.com
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

«Radio 92,5 FM: Σν Διιεληθό» 

Josef-Brix- Strasse 47, D-65187 Wiesbaden 

Tel/fax: +49 611 810 699, +49 178 211 3114 

E-mail: radio@hellenictime.de  

Web Site: www.hellenictime.de  

ύληαμε: Sofia Karipidou  

 

Internetradio GR4U  

Διιελφθσλν Πξφγξακκα 

GR4U Media Group, Bismarckstr. 77, D-40210 Düsseldorf 

Tel.: +49 211 17639363 

Fax: +49 211 8604137  

E-mail: info@GR4U.eu   

Web Site: www.GR4U.eu  

 

Ero Radio 

Γηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν γηα Έιιελεο κεηαλάζηεο 

Krischerstr. 3, D-40789 Monmein a. Rh.  

Tel.: +49 2173 932120 

Fax: +49 2173 1068239  

E-mail: info@ero-radio.de  

Web Site: www.ero-radio.de  

Δπηθεθαιήο: Platon & Charalambos Savvidis 

 

0211media.com 

Γηαδηθηπαθφ Ραδηφθσλν 

0211 Media Group  

Bismarckstr. 77 

40210 Duesseldorff 

Tel: 0049(0) 211 356646 (Γξαθείν Γηνηθήζεσο) 

Tel: 0049(0) 211 54585972 (Παξαγσγή - χληαμε) 

Tel: 0049(0) 157 34572933 (Γηαθήκηζε) 

Fax: 0049(0) 211 356647 

E-mail: info@0211media.com 

 

ΗΣΟΔΛΗΓΔ 

www.doryforos.org / DORYFOROS Online  

Online Πεξηνδηθφ 

Hohenzollernstr. 111, D-80796 München 

Handy: +49 179 2945110, 

Fax: +49 89 5027595 

E-mail: doryforos@email.de  

Δπηθεθαιήο: Georgios Kitsios  

 

www.ellasnet.de / ELLASNET 

Δηδεζενγξαθηθφο ηζηφηνπνο κε Δθδειψζεηο, Αζιεηηζκφ, Πνιηηηζκφ θαη Πιεξνθφξεζε γηα ηνπο Έιιελεο ηεο 

Γεξκαλίαο  

Falterweg 23, D-44799 Bochum 

Tel : +49 2347732015 

E-mail: redaktion@ellasnet.de   

mailto:radio@hellenictime.de
http://www.hellenictime.de/
mailto:info@GR4U.eu
http://www.gr4u.eu/
mailto:info@ero-radio.de
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mailto:info@0211media.com
http://www.doryforos.org/
mailto:doryforos@email.de
http://www.ellasnet.de/
mailto:redaktion@ellasnet.de
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

Web Site: www.ellasnet.de  

ύληαμε: Dimitrios Zachos 

 

www.enimerosi.de / Δnimerosi  

Δλεκεξσηηθή Δθεκεξίδα ησλ Διιήλσλ ηεο Νπξεκβέξγεο 

(Online  Δθεκεξία-Δηδεζενγξαθηθφο Ηζηφηνπνο) 

Warmbrunnerstr. 14, D-90473 Nφrnberg 

Σel: +49 911 8938256 

Handy: +49 172 1013223 

E-mail: info@enimerosi.de  

Web Site: www.enimerosi.de  

Δθδόηεο: Diamantis Gikas  

 

www.griechische-kultur.eu  

GRIECHSICHE KULTUR / POLITISMOS Portal 

Γηαδηθηπαθφ Πεξηνδηθφ γηα Πνιηηηζκφ, Λνγνηερλία, Σνπξηζκφ, Φχζε θαη Δπηθαηξφηεηα 

EL POLITISMOS, Neckarstr. 55, D-71334 Waiblingen 

E-mail: info@politismos.eu  

Web Site: www.griechische-kultur.eu, www.politismos.eu, www.politistika.gr  

Αξρηζπληάθηεο: Dimitrios Pergialis  

 

www.provoles.de / PROVOLES  

Δηδεζενγξαθηθφ ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ γηα ηνλ Απφδεκν Διιεληζκφ 

Hermann Dornscheidt Str. 24, D-40470 Düsseldorf 

Tel : +49 211 6182831 

Fax: +49 211 6182834 

E-mail: info@provoles.de  

Web Site: www.provoles.de  

Δπηθεθαιήο: Ioannis Lechovitis 

 

www.dimotis.eu  

 

 

Πεξηνδηθφ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Γξ. Αλδξέαο 

Κνπιφπνπινο 

Σει. 0228-281385  

Κηλ. 0172-9099850 

AKoulopoulos@t-online.de  

ΣΟ ΒΖΜΑ Νίθνο Υείιαο Σει. 030-31808071  

Κηλ. 0173-7086558 

nchilas@freenet.de  

MEGA - Δθεκεξίδα 

Σσλ πληαθηψλ 

Παληειήο 

Βαιαζζφπνπινο 

 

Σει. 0306810904 

Κηλ. 015119683389 

pantsv@web.de  

ΔΡΣ - ΣΑ ΝΔΑ Γεψξγηνο Παππάο Κηλ. 0171 8352816 georgios.pappas@me.com  

Deutsche Welle Παλαγηψηεο 

Κνππαξάλεο 

030-65707282 

0171 1274193 

panagiotis.kouparanis@dw.de   

Koolnews, 

Rizopoulos Post 

Γεψξγηνο Δπγελίδεο 

 

01713082710 /  

6974312976 

georgeev95@gmail.com  

Real NEWS, 

Αζελατθφ 

Πξαθηνξείν 

Δηδήζεσλ 

Φαίε Καξαβίηε 

 

0151 44532030 fayekaraviti@yahoo.com 

Έιιελεο Αληαπνθξηηέο 
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E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de  

 

Μέιε ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ πλδεζκνύ Δθδνηώλ Δθεκεξίδσλ ζηνλ ππεξζύλδεζκν 

www.bdzv.de/der-bdzv/mitgliederverzeichnis  
 

 

Aλλφβεξν: www.hannover.de/Tourismus/Hotels-Unterk%C3%BCnfte/Hotels-%C3%9Cbernachtungen2 

 

Ακβνχξγν: www.hamburg.de/hotel/ 

 

Βεξνιίλν: www.berlin.de/tourismus/unterkunft/hotels/ 

 

Βξέκε: www.bremen.de/tourismus/uebernachten 

 

Γξέζδε: www.dresden.de/dig/de/uebernachtung.php 

 

Λεηςία: www.leipzig.de/de/tourist/unterkunft/ 

 

Φξαλθθνχξηε: www.frankfurt-

tourismus.de/cms/tourismussuite/de/hotels_frankfurt_flughafen/hotel_reservierung_frankfurt/index.html 

 

*Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο Βεξνιίλνπ: www.bvg.de 

 

 

Βερολίνο, Οκτώβριοσ 2017 

Γεξκαληθόο Σύπνο 

Ξελνδνρεία 
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