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A. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Α.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Υψξαο
Ζ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαηαιακβάλεη έθηαζε 357.050 ρικ2. Απνηειεί ηελ 7ε
κεγαιχηεξε ρψξα ηεο επξσπατθήο επείξνπ θαη ηελ 4ε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ άπνςε
πιεζπζκνχ είλαη ην κεγαιχηεξν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πλνξεχεη κε: Απζηξία,
Βέιγην, Γαιιία, Γαλία, Διβεηία, Κάησ Υψξεο, Λνπμεκβνχξγν, Πνισλία, Σζερία. Βξέρεηαη απφ ηε
Βφξεηα θαη ηε Βαιηηθή Θάιαζζα. Σν πνιίηεπκα ηεο Γεξκαλίαο είλαη Οκνζπνλδηαθή Πξνεδξεπφκελε
Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία.
Α.2 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία
Γηνηθεηηθά, ε Γεξκαλία δηαηξείηαη ζε 16 νκφζπνλδα θξαηίδηα. Ζ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο ην Βεξνιίλν, κε
άλσ ησλ 3,68 εθαη. θαηνίθνπο, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ πφιε ηεο Γεξκαλίαο. Αθνινπζνχλ:
Ακβνχξγν (1,9 εθ.), Μφλαρν (1,5 εθ.), Κνισλία (1,1 εθ.) θαη Φξαλθθνχξηε (730.000) θαηνίθνπο.
Ο πιεζπζκφο ηεο Γεξκαλίαο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 2020, δηακνξθψζεθε ζε 83,19 εθ., απφ 83,02 εθ.
ζηηο 31.12.2018. Δπί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ νη αιινδαπνί αλέξρνληαλ ζε 10,54 εθ. (έλαληη 10,09
εθ. ην 2018), ελψ νη θάηνηθνη κε κεηαλαζηεπηηθέο θαηαβνιέο ζε 21,2 εθ. (25% ηνπ πιεζπζκνχ),
ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 1,8%, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ Σνπξθία (πεξίπνπ 1,46 εθ.
ή 12,8% επί ηνπ ζπλφινπ), Πνισλία (866.690 ή 7,6% επί ηνπ ζπλφινπ) θαη πξία (818.460 ή 7,2% επί
ηνπ ζπλφινπ).
Ζ ζπγθέληξσζε θαη ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα, κε νξηζκέλα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα έληνλα ππθλνθαηνηθεκέλα θαη άιια αξαηνθαηνηθεκέλα. Σν θξαηίδην ηεο Βφξεηαο
Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, επί παξαδείγκαηη, κε ζρεδφλ 18 εθ. θαηνίθνπο (ζηνηρεία 2019), απνηειεί,
δηαρξνληθά, ηελ πιένλ πνιππιεζή πεξηθέξεηα ηεο Γεξκαλίαο (17,93 εθ.) θαη έληνλα ππθλνθαηνηθεκέλε,
κε 528 θαη. αλά ρικ2, σζηφζν ππνιείπεηαη αηζζεηά, φπσο είλαη αλακελφκελν, ησλ πφιεσλ-θξαηηδίσλ,
Βεξνιίλνπ (4.090 θάη./ ρικ2), Ακβνχξγνπ (2.438 θάη./ ρικ2) θαη Βξέκεο (1.629 θάη./ ρικ2). Γεληθφηεξα,
ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζεκεηψλεηαη ζηα νηθνλνκηθά εχξσζηα θξαηίδηα, ήηνη Βφξεηαο
Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο (17,93 εθ.), Βαπαξίαο (13,13 εθ.) θαη Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο (11,12 εθ.).
Α.3 Βαζηθά Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε Αγνξάο
2018

2019

2020

ΑΔΠ (ηξέρνπζεο ηηκέο δηο €)

3.356,41

3.449,05

3.336,18

Μεηαβνιή ΑΔΠ (%)

1,5

0,6

-3,3

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (€)

40.843

41.346

40.116

Πιεζσξηζκφο (%)

1,8

1,4

0,5

Αλεξγία (%)

5,2

5,0

5,9

Δμαγσγέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ (δηο €)

1.585,8

1.612,2

1.462,3

Δηζαγσγέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ (δηο €)

1.379,7

1.404,5

1.271,6

Δμαγσγέο αγαζψλ (δηο €)

1.317,4

1.327,6

1.205,1

Δηζαγσγέο αγαζψλ (δηο €)

1.088,7

1.104,1

1.025,6

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην (δηο €)

228,7

223,6

180

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ (δηο €)

206,1

207,8

232

768,0

556

1.236,3

1.372

62,4

49,8

-189,2

(1,9% ΑΔΠ)

(1,4% ΑΔΠ)

(5,7% ΑΔΠ)

61,9

60,0

70,0

ΑΞΔ ζηε Γεξκαλία (δηο €)
(stock, ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12)

-

ΑΞΔ Γεξκαλίαο ζε ππφινηπν θφζκν (δηο €)
(stock, ηέινο έηνπο αλαθνξάο 31.12)
Γεκνζηνλνκηθφ Ηζνδχγην (δηο €)
Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ)

-

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα (Deutsche Bundesbank), Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Destatis)Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν, Ινχληνο 2021
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1. Ακαθϊριςτο Εγχώριο Προώόν (ΑΕΠ)
Ζ γεξκαληθή νηθνλνκία δηαηεξεί επί ζεηξά εηψλ ηελ θνξπθαία ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ σο πξνο
ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ηεο, κε ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνισλία λα
αθνινπζνχλ, ελψ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαηαηάζζεηαη δηαρξνληθά ζηελ 5ε ζέζε, κεηά απφ Κίλα,
ΖΠΑ, Ηαπσλία θαη Ηλδία (ηα ηειεπηαία ρξφληα).
Χζηφζν ην γεξκαληθφ ΑΔΠ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, κεηψζεθε θαηά 3,3%, έλαληη αλφδνπ θαηά 0,6% ην
2019, 1,5% ην 2018 θαη 2,5% ην 2017, ππεξηεξψληαο αηζζεηά ηνπ κέζνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηφζν ηεο
ΔΔ (ΔΔ 27: -7,4%), φζν θαη ηεο Δπξσδψλεο (-7,8%), θαηά ην ίδην έηνο αλαθνξάο. Παξά ηε κείσζε ηνπ
ΑΔΠ ην 2020 είλαη άμην λα ζεκεησζεί φηη ε γεξκαληθή νηθνλνκία θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα
ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο έλαληη άιισλ θ-κ ηεο ΔΔ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ ή εκπνξηθψλ ηεο
εηαίξσλ.
Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ ην 2020 είραλ θαηά ζεηξά νη εμήο θιάδνη:
Γεκ. Τπεξεζίεο- Δθπαίδεπζε-Τγεία 19,7 % (2019: 18,8%), Δκπφξην- Μεηαθνξέο- Φηινμελία- Δζηίαζε
15,7% (2019: 16,2%), Παξνρή εηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 11,2% (2019: 11,5%), Τπεξεζίεο Αθηλήησλ θαη
Καηνηθηψλ 11,1% (2019: 10,6%), ΣΠΔ 5,1% (2019: 4,6%), Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο
Τπεξεζίεο 3,9% (2019: 3,9%), Άιιεο Τπεξεζίεο 3,6% (2019: 3,8%), Γεσξγία-Γαζνθνκία-Αιηεία 0,7%
(2019: 0,9%). Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα (2020: 6%, 2019: 5,6%) ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ, κε δεδνκέλν
κάιηζηα φηη πέξζη, θαη παξά ηηο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο, απνηέιεζε ηνλ κνλαδηθφ θιάδν ν νπνίνο θαηέγξαςε αχμεζε ηεο
πνζνζηηαίαο ζπκβνιήο ηνπ ζην ΑΔΠ (θαηά 1,4%).
ηε δηαηήξεζε θαηά ηξφπνλ ηηλά ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2020 παξά
ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο ζπλεηέιεζαλ:
 Ζ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαηά 7,4% γηα ηνλ ‗ηζνζθειηζκφ‘ κεησκέλεο ηδησηηθήο
θαηαλάισζεο (ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο) θαηά 2,9 % (2019: + 1,8%).
 Ζ ζπγθξαηεκέλε κείσζε ησλ εμαγσγψλ (πξντφληα & ππεξεζίεο: -9,9%, πξντφληα: -9,2%,
ππεξεζίεο: -0,8%) θαη ησλ εηζαγσγψλ (πξντφληα & ππεξεζίεο: -8,6%, πξντφληα: -7,1%, ππεξεζίεο:
-1,5%).
 Ζ ζπγθξαηεκέλε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο, ην νπνίν ην 2020 αλήιζε ζε € 180 δηο
έλαληη €223,6 δηο ην 2019 θαη €228,7 δηο ην 2018.
 Ζ ζεκαληηθή αχμεζε (ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο) ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ θαηά πεξίπνπ 4,5% (2019:
3,2%) ηζνζθέιηζε ηελ επίζεο ζεκαληηθή κείσζε ησλ κε θξαηηθψλ θαηά πεξίπνπ 4,5% (2019:
2,4%).
 Ζ ζπγθξαηεκέλε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 324 ρηι. ή -0,8%, δηακνξθψλνληαο ην
ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε 40,8 εθαη., έλαληη 45,3 εθαη. απαζρνινχκελσλ ην 2019 θαη 44,8
εθαη. ην 2018.
 Ζ κείσζε θαηά πεξίπνπ -3 % ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο), απφ €41.346 ην
2019 ζε €40.116 αλά θάηνηθν.
Δμέιημε Βαζηθψλ Μεγεζψλ θαη ρεκαηηζκφο ΑΔΠ Γεξκαλίαο 2018-2020
(ζε δηο €)

2018

2019

2020

ΑΔΠ

3.344,4

3.435,2

3.336,2

Ηδησηηθή Καηαλάισζε

1.743,7

1.793,9

1.708,9

Κξαηηθέο Γαπάλεο

665,6

698,82

750,6

Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο ζε Πάγην Κεθάιαην

707,7

746,1

- Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο

235,3

239,0

- Πάγηεο εγθαηαζηάζεηο

344,3

373,3

Δμαγσγέο πξντφλησλ & ππεξεζηψλ

1.585,8

1.612,2
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Δηζαγσγέο πξντφλησλ &ππεξεζηψλ

1.379,7

1.404,5

1.271,6

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Destatis), Ινχληνο 2021, Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν

2. Σομεύσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ
Αγξνηηθφο Σνκέαο
Ζ ζπκβνιή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα (γεσξγία, δαζνθνκία, θηελνηξνθία, αιηεία, ηρζπνθαιιηέξγεηεο) ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ αλήιζε, ην 2020, ζε 0,7%, ζπλππνινγηδνκέλνπ φκσο ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ
ηξνθίκσλ απνηειεί ην πεξίπνπ 5,55% απηνχ.
Βηνκεραλία- Βηνκεραληθή Παξαγσγή
Ζ κεηαπνίεζε ζπγθαηαιέγεηαη δηαρξνληθά κεηαμχ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ ηνκέσλ ηεο γεξκαληθήο
νηθνλνκίαο θαη, απφ θνηλνχ κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαζηζηνχλ ηε Γεξκαλία ηζρπξφηεξε νηθνλνκία ηεο
ΔΔ θαη κεγαιχηεξε επξσπατθή εμαγσγηθή δχλακε.
Ζ ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ΑΔΠ ην 2020 εθηηκάηαη ζε 22,9%,
ζπλππνινγηδνκέλσλ δε ησλ θαηαζθεπψλ αλέξρεηαη ζε ζρεδφλ 29%. Ζ βαξηά βηνκεραλία ηεο Γεξκαλίαο
θαηαζθεπάδεη πιήζνο αληαγσληζηηθψλ θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ, επελδχνληαο ζεκαληηθά
πνζά ζε έξεπλα γηα ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ
πξντφλησλ. Ζ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε έρεη ζέζεη σο ζηφρν, ζην πιαίζην ηεο «Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο
2030», ηελ εθηεηακέλε ρξήζε έμππλσλ θαη ςεθηνπνηεκέλσλ δηθηχσλ ζε λεπξαιγηθνχο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο θαη βηνκεραλίαο εηδηθφηεξα. Σν ήκηζπ πεξίπνπ ησλ πξντφλησλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο
θαηεπζχλεηαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ δηαρξνληθή απήρεζε θαη
απνδνρή πνπ απνιακβάλνπλ ηα γεξκαληθά πξντφληα αλά ηνλ θφζκν.
Σνκείο, φπσο απηνθηλεηνβηνκεραλία, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηδίσο γηα ηελ θαηαζθεπή νδηθψλ θαη
ινηπψλ έξγσλ, κεηαιινπξγία, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ρεκηθά, πιαζηηθά, θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα
ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ θαη πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο θιάδσλ ηεο
γεξκαληθήο βηνκεραλίαο, ζηνπο νπνίνπο απαζρνιείηαη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ.
Τπεξεζίεο
O ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, αθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ
αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ αλά ηνλ θφζκν, ζεκεηψλεη ζπλερή δηεχξπλζε θαη ζπλέβαιε, ην 2020, θαηά
70,4 % ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ΑΔΠ, ιεηηνπξγψληαο, βέβαηα, ζε κεγάιν βαζκφ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ
ηζρπξή εγρψξηα βηνκεραλία.
3. Πληθωριςμόσ
Tν 2020, ε κέζε ηηκή ηνπ γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηνχ (ΓΣΚ) ζεκείσζε κείσζε θαηά 64%,
έλαληη 2019 θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 0,5%, ππνρσξψληαο κεηά απφ δχν ζπλαπηά έηε αλφδνπ.
Ο Πίλαθαο 4 απνηππψλεη ηελ πνξεία ηνπ γεληθνχ ΓΣΚ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία:
4. Δεύκτησ Σιμών Καταναλωτό

Έηνο
2017
2018
2019
2020

Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηνχ
(γεληθφο Γείθηεο)
1,5
1,8
1,4
0,5

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία(Destatis), Ινχλ. 2021
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5. Ιδιωτικό, Δημόςια Δαπϊνη και Επενδύςεισ Παγύου Κεφαλαύου
εκαληηθή ψζεζε γηα ηελ απνζφβεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ην 2020 έδσζαλ νη
θξαηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €750,6 δηο ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 3,4% ζε ζρέζε κε ην 2019
(€ 698,8 δηο). Αληίζεηα, νη ηδησηηθέο δαπάλεο νη νπνίεο αλήιζαλ ζε €1.655,94 δηο παξνπζίαζαλ κείσζε
θαηά 6% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (€1.793,9 δηο) φπσο θαη νη (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο)
αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ παξνπζίαζαλ επίζεο κείσζε θαηά 6,8%, αλεξρφκελεο ζε
€733,19 δηο (2019: €746,1 δηο). ε πνζνζηηαίεο κνλάδεο κε βάζε ην ΑΔΠ 2020 ε ζπλνιηθή κείσζε ησλ
(δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ) δαπαλψλ θαη αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ αλήιζε ζε -3,9%.
6. Αγορϊ Εργαςύασ - Αμοιβϋσ
Λφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκίαο, ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ
20%, απφ 774.345 ην 2019 ζε 613.445 ην 2020, δηαθφπηνληαο έηζη ηελ πξνεγνχκελε αλνδηθή πνξεία. Σν
ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηψζεθε ζε 44,8 εθ., έλαληη 45,3 εθ. ην 2019 (2018:
44,8 εθαη.), κε ην πνζνζηφ αλεξγίαο λα απμάλεηαη θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα ζε 5,9%.
7. Εξωτερικό Εμπόριο Γερμανύασ
Ο ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ, θαηαγξάθνληαο απφ ην 2010 θαη έπεηηα ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηδφζεηο θαη
ζεκεηψλνληαο κείσζε ην 2020, παξακέλνληαο φκσο ζεηηθφ, δηαηήξεζε ηε Γεξκαλία ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο
κεηαμχ ησλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ παγθνζκίσο. χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), ην Δκπνξηθφ Πιεφλαζκα ηεο Γεξκαλίαο δηακνξθψζεθε, ην 2020, ζε
€180 δηο, έλαληη €223,2 δηο ην 2019 (ζηνηρεία Πίλαθα 6).
Δμσηεξηθφ Δκπφξην Γεξκαλίαο, 2018-2020
Μεηαβνιή
2020/2019

2018

2019

2020

(ζε εθαη. €)

(ζε εθαη. €)

(ζε εθαη. €)

Δμαγσγέο

1.317.440

1.327.772

1.205.280

-9,2

Δηζαγσγέο

1.088.720

1.104.568

1.025.343

-7,2

228.720

223.204

179.936

-19,4

2.406.160

2.432.340

2.230.624

-8,3

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην
Όγθνο Δκπνξίνπ

(%)

Πεγή: Destatis, Ινχληνο 2021, πξνζσξηλά ζηνηρεία - Δπεμεξγαζία: Γξαθείν ΟΔΤ Πξεζβείαο Διιάδνο ζην Βεξνιίλν

Ζ Γεξκαλία, είλαη θαη‘ εμνρήλ βηνκεραληθή ρψξα, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε δηάξζξσζε ηνπ
γεξκαληθνχ Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, ηφζν σο πξνο ην ζθέινο ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη σο πξνο ην ζθέινο
ησλ εηζαγσγψλ. εκαληηθφηεξεο εμαγσγηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ απνηεινχλ: κεραλνθίλεηα νρήκαηα
θαη αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, κε κεξίδην 15,55% ην 2020 επί ζπλφινπ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ,
κεραλέο κε 14,56%, ρεκηθά κε 9,26% θαη ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε 9,1%. Αθνινπζνχλ απφ
θνληά ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα (7,3%) θαη ν ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο (7,1%).
Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο, ηηο πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ νη ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
(11,24%), ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ κε κεξίδην 10,85% θαη αθνινπζνχλ
ρεκηθά (7,8%), κεραλέο (7,72%), ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο (6,53%) θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα (6,28%)
θιπ.
Σν 68,3% ησλ εμαγσγψλ ηεο Γεξκαλίαο, ην 2020, αμίαο €823,29 δηο θαηεπζχλζεθε πξνο επξσπατθέο
ρψξεο. Δηδηθφηεξα, ηα Κ-Μ Δπξσδψλεο, απνξξφθεζαλ γεξκαληθά πξντφληα αμίαο €441 δηο ή ην 36,6%
ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ. Αληηζηνίρσο, 53,4% ησλ γεξκαληθψλ εηζαγσγψλ αμίαο €547,8
δηο, πξνήιζε απφ ηα Κ-Μ ΔΔ. Απφ ρψξεο Δπξσδψλεο πξνήιζε ην 36,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ γεξκαληθψλ
εηζαγσγψλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε €372,9 δηο.
Ζ θαηαλνκή ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα έρεη θαηά θζίλνπζα ζεηξά σο εμήο:
Δπξψπε €823,29 δηο (68,3%), Αζία €207,6 δηο (17,2%), Ακεξηθή €141,7 δηο (11,75%), Αθξηθή €20,1 δηο
(1,66%), Απζηξαιία/Χθεαλία €10,66 δηο (0,9%). Αληηζηνίρσο, ε πεξαηηέξσ θαηαλνκή ησλ γεξκαληθψλ
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εηζαγσγψλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα έρεη θαηά θζίλνπζα ζεηξά σο αθνινχζσο: Δπξψπε €683,62 δηο
(66,6%), Αζία €224,2 δηο (21,86%), Ακεξηθή €93,95 δηο (9,1%), Αθξηθή €18,67 δηο (1,8%),
Απζηξαιία/Χθεαλία €3,9 δηο (0,4%).
Σν 2020 ε Κίλα δηαηήξεζε ηελ 1ε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο. Ζ αμία ηνπ φγθνπ
εκπνξίνπ ησλ δχν ρσξψλ αλήιζε ζε €212,74 δηο, έλαληη €205,67 δηο ην 2019. ηελ 2ε ζέζε θαηεηάγε θαη
ην 2020 ε Οιιαλδία κε €172,4 δηο θαη ζηελ 3ε νη ΖΠΑ, κε αμία δηκεξνχο φγθνπ εκπνξίνπ, €171,5 δηο
αληηζηνίρσο, ππεξθεξάδνληαο ηελ 4ε πιένλ Γαιιία κε €147,3 δηο, ε νπνία απνηεινχζε επί ζεηξά εηψλ ηνλ
πξψην εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Γεξκαλίαο θαη επνκέλσλ Πνισλίαο (€123,3 δηο), Ηηαιίαο (€114,4 δηο), θαη
Διβεηίαο, κε αμία δηκεξνχο εκπνξίνπ €101,8 δηο (ζηνηρεία Πίλαθα 6).
Γηκεξέο Δκπφξην Διιάδαο- Γεξκαλίαο
Ζ Διιάδα, κε αμία δηκεξνχο εκπνξίνπ ηεο ηάμεσο ησλ €8,3 δηο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία Destatis), αλέβεθε
απφ ηελ 41ε ζηελ 38ε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο. Απφ ηα πξνζθάησο
δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Destatis), αλαθνξηθά κε ην
εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Γεξκαλίαο γηα ην α΄ εμάκελν ηνπ 2021, ζπγθξαηνχκε ηα αθφινπζα:
εκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,2% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηε Γεξκαλία θαηά ην
α΄ εμάκελν ηνπ 2021 ζε ζχγθξηζε κε ην α΄ εμάκελν ηνπ 2020. Ζ ζπγθεθξηκέλε αχμεζε νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ εηδψλ θαπλνχ, θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη
ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ. Μήλαο θνξχθσζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία ήηαλ ν Μάηνο
κε πνζφ πνπ μεπέξαζε ζε αμία ηα € 240 εθ. θαη ηα θάξκαθα λα θαηαηάζζνληαη πξψηα ζηε ιίζηα ησλ
εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο κε πνζφ πνπ αλήιζε ζηα € 49,2 εθ. Δπηπξφζζεηα, ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ δηκεξνχο
εκπνξίνπ Διιάδαο- Γεξκαλίαο απμήζεθε θέηνο ζε ζχγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξπζη θαηά 20,5%,
ζηνηρείν ην νπνίν απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ εμίζνπ ζεκαληηθή -κε ηελ αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλαχμεζε ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε ρψξα καο θαηά 17,2%, ην νπνίν παξάιιεια, φκσο, νδήγεζε
ζηελ αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο θαηά 11,1% ζε ζχγθξηζε κε ην α΄
εμάκελν ηνπ 2020, νπφηε θαη είρε θαηαγξαθεί γηα πξψηε θνξά κείσζε θαηά 17%.
Γηκεξέο Δκπφξην Διιάδαο – Γεξκαλίαο
Α΄ Δμάκελν 2020

Α΄ Δμάκελν 2021

(αμία ζε δηο €)

(αμία ζε δηο €)

Πνζνζηηαία
κεηαβνιή %

Δμαγσγέο ζηε Γεξκαλία

1,1

1,3

18,2%

Δηζαγσγέο απφ
Γεξκαλία

2,9

3,4

17,2%

πλνιηθφο Όγθνο

3.9

4,7

20,5%

Δκπνξηθφ Ηζνδχγην

-1,8

-2,0

11,1%

Πεγή Destatis- Δπεμεξγαζία Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ επηέκβξηνο 2021

8. Κρατικόσ Προώπολογιςμόσ - Δημόςιο Χρϋοσ
Ζ παλδεκηθή θξίζε νδήγεζε επίζεο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο -κεηά ηελ επαλέλσζε- ηε
γεξκαληθή νηθνλνκία ζηε κεγαιχηεξε εηήζηα αχμεζε ηνπ εζληθνχ ηεο ρξένπο (+€ 275 δηο ζε ζχγθξηζε
κε ην 2019), ην νπνίν αλήιζε ζε € 2.332 ηξηο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν δείθηεο ρξένπο, δειαδή ην
δεκφζην ρξένο ππνινγηδφκελν σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, αλήιζε ην 2020 ζην 70% (+10,3 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ζε ζχγθξηζε κε ην 2019).
Έλα ρξφλν λσξίηεξα, ν δείθηεο ρξένπο είρε απνθιηκαθσζεί πεξαηηέξσ αλεξρφκελνο ζην 59,7% (2018:
60,1%, 2017: 63,9%,), ηθαλνπνηψληαο γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2002 ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο πλζήθεο
ηνπ Μάαζηξηρη «νξνθή» ηνπ 60% επί ηνπ ΑΔΠ. Σν δεκφζην ρξένο ηεο Γεξκαλίαο, σο πνζνζηφ ηνπ
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ΑΔΠ, απνθιηκαθσλφηαλ ζηαζεξά επί 9εηία, επηηπγράλνληαο κείσζε κεγαιχηεξε ηνπ 20% κεηαμχ 2012
θαη 2019. πγθξηηηθά: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ν δείθηεο
ρξένπο απμήζεθε θαηά 16,8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ην 2009 θαη ην 2010 καδί - θαη επίζεο ιφγσ ηεο
εμαγνξάο εθηεηακέλσλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα - είρε θηάζεη
ζην πξνεγνχκελν πςειφ ηνπ 82,5%.
Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Γεξκαλίαο, ην 2020, απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα
ειιείκκαηα ησλ νκνζπνλδηαθψλ, πνιηηεηαθψλ, ηνπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηακείσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο €
140 δηο.
Οη θξαηηθέο δαπάλεο θαηά ην 2020 αλήιζαλ ζε € 1,678,6 δηο (+12,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019), ζηνηρείν
ην νπνίν κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ εζφδσλ, ηα νπνία αλήιζαλ ζε € 1,489,4 δηο (-3,5% ζε
ζχγθξηζε κε ην 2019) νδήγεζε ηε γεξκαληθή νηθνλνκία ζην πξψην νηθνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα απφ ην
2011 θαη ην δεχηεξν πςειφηεξν κεηά ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο, χςνπο €189,2 δηο, αλαηξέπνληαο ηα
δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα χςνπο €49,8 δηο ην 2019 (1,4% ηνπ ΑΔΠ) θαη €62,4 δηο ην 2018 (έηνοξεθφξ, 1,9%/ΑΔΠ).
9. Οικονομικϋσ προβλϋψεισ για το 2021 και το 2022
πλνιηθά γηα ην 2020 ε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ θαη ηα ζπλερή απζηεξά κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο
νδήγεζαλ ηε γ/νηθνλνκία ζε κία απφ ηηο βαζχηεξεο θξίζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ.
Ζ θξίζε ηεο παλδεκίαο θαηέδεημε κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν πφζν επάισηε είλαη ε γεξκαληθή νηθνλνκία
ιφγσ ηεο παγθφζκηαο δηθηχσζήο ηεο κέζσ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά ν παγθφζκηνο
αληαγσληζκφο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηελ άιιε, νη κεγάιεο δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο,
νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ γ/πξντφλησλ, πηζαλφηαηα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκα. Χο εθ ηνχηνπ δελ
είλαη ηπραίν φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ‗επαλεζληθνπνίεζεο‘ ησλ
αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
ρψξαο.
Σελ ψξα πνπ ε ζπλερηδφκελε θξίζε ηεο παλδεκίαο απεηιεί ηελ επηβίσζε ηνπ 15% ησλ γεξκαληθψλ
επηρεηξήζεσλ ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2020 πξνρψξεζε ζηελ
άκεζε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, ηα νπνία παξαηάζεθαλ ζηηο αξρέο
Φεβξνπαξίνπ η.έ. πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη εθηεηακέλε θαη ζηνρεπκέλε βνήζεηα ζε εηαηξείεο,
εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ ηα κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ λένπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο.
Γηα ην 2021 ζπλνιηθά πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% θαη 4,3% γηα ην 2022.
πλνιηθά νη νηθνλνκνιφγνη εθηηκνχλ φηη ε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ ζα νδεγήζεη ηε γεξκαληθή νηθνλνκία
ζε απψιεηεο χςνπο € 382 δηο έσο ην 2022, έηε θαηά ηα νπνία πξν ηεο παλδεκηθήο θξίζεο αλακελφηαλ
εηήζηα αχμεζε θαηά 1,2%.
ηα ζεηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2021 θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ζεκαληηθψλ γηα ηελ
αλάθακςε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θιάδσλ, φπσο ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε
απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία, νη νπνίνη δείρλνπλ λα έρνπλ ήδε πξνζαξκφζεη ηελ
παξαγσγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία. Χζηφζν ε
πιεηνςεθία ησλ θιαδηθψλ ελψζεσλ ηεο ρψξαο αλακέλεη φηη εληφο ηνπ έηνπο αξθεηέο ΜκΔ ζηε
Γεξκαλία ζα παγψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο λα αλαθέξνπλ κέρξη θαη
50.000 πησρεχζεηο έσο ην ηέινο ηνπ 2021. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο
Απαζρφιεζεο ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε θαηά 7% ηνλ Ηαλνπάξην η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
Γεθέκβξην 2020 θαη θαηά 19,5% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη., ζηνηρείν ην νπνίν αλακέλεηαη λα
αλαηξαπεί έσο ηα ηέιε ηνπ 2021, νπφηε θαη αλακέλεηαη κείσζε ηεο αλεξγίαο θαηά 12,5% ζε ζχγθξηζε
κε ηα ηέιε ηνπ 2020, νπφηε θαη ε ρψξα βξηζθφηαλ ελ κέζσ ελφο πνιχ ζθιεξνχ δεχηεξνπ lockdown.
Λφγσ ησλ ρακειφηνθσλ επηηνθίσλ θαη ηεο πςειήο δήηεζεο γηα εχξεζε θαηνηθίαο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα,
νη επελδχζεηο ζηηο θαηαζθεπέο ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη κε πνιχ πςειφ ξπζκφ. Χζηφζν κεηά απφ κία
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
Kurfürstendamm 185, D-10707, Berlin,Σει.: +49 (0)30/2360990
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr

Σελίδα8 από 56

πνιχ δπλακηθή ρξνληά ην 2019, ην 2020 κεηψζεθε ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ησλ
θαηαζθεπψλ, ελψ γηα ην 2021 αλακέλεηαη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαηά 1,4% θαη γηα
ην 2022 θαηά 2,8%. Οη θξαηηθέο δαπάλεο βαίλνπζεο απμαλφκελεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε
δήηεζε γηα ηα επφκελα δχν έηε (2021: + 5,2%, 2022: + 0,3%), ελψ γηα ην 2022, κεηά απφ δχν έηε
ζπλερνχο αχμεζεο αλακέλεηαη ειαθξά κείσζε ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ (2021: + 6,0%, 2022: -2,1%).
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, ε εγρψξηα νηθνλνκία δελ αλακέλεηαη λα
επαλέιζεη ζηα πξν θξίζεο θνξσλντνχ επίπεδα απφδνζεο πξηλ ηα ηέιε ηνπ 2022. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
εαξηλή ηνπ πξφβιεςε ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (ΒMWI) αλέκελε γηα ην
2021 αχμεζε ηνπ επνρηαθά πξνζαξκνζκέλνπ ΑΔΠ θαηά 3,5% θαη 3,6% γηα ην 2022, εμαηηίαο ηεο
ραιάξσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ αξρίζεη ήδε λα ιακβάλνπλ ρψξα, ηεο εθηεηακέλεο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο πξνο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο έρεη
επεθηαζεί έσο ηνλ επηέκβξην 2021, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο ηζρπξήο αλάθακςεο ησλ παξαγγειηψλ ζηνλ
θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη ηεο αλάθακςεο ησλ
εμαγσγψλ πςειήο έληαζεο θεθαιαίνπ κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά νη επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ.
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Β. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Β.1 Θεζκηθφ Πιαίζην
Β.1.1. Νομικϋσ μορφϋσ εταιρειών
Με δεδνκέλε ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ εληφο ΔΔ, θαζψο θαη αθελφο
φηη ην επξσπατθφ εηαηξηθφ δίθαην είλαη ελ κέξεη θσδηθνπνηεκέλν ζηελ νδεγία (ΔΔ) 2017/1132 θαη
αθεηέξνπ φηη ηα θξάηε κέιε ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνπλ ρσξηζηέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο πεξί εηαηξεηψλ,
νη νπνίεο ελίνηε ηξνπνπνηνχληαη, ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο
ΔΔ, ρξήζηκε είλαη ε κειέηε ηνπ ζρεηηθνχ γεξκαληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξηλ ηελ ίδξπζε επηρείξεζεο
ζηε ρψξα. Ζκεδαπέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη γηα ηε Γεξκαλία απηέο, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί
ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ δίθαην θαη νη νπνίεο θπζηθά έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε Γεξκαλία.
ηε Γεξκαλία ππάξρνπλ νη εμήο βαζηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ:
- Κεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Kapitalgesellschaften)
- Πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Personengesellschaften)
Κπξηφηεξα λνκνζεηήκαηα ηεο γεξκαληθήο έλλνκεο ηάμεο ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα αλσηέξσ είλαη ηα εμήο:
Αζηηθφο Κψδηθαο [Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)], Νφκνο γηα ηηο ΔΠΔ [GmbH-Gesetz (GmbHG)],
Δκπνξηθφο Κψδηθαο [Handelsgesetzbuch (HGB)], Νφκνο πεξί ΑΔ [Aktiengesetz (AktG)].
Ζ επηινγή ηεο εηδηθφηεξεο λνκηθήο κνξθήο κίαο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθή δηφηη άπηεηαη φισλ ησλ
επί κέξνπο παξακέηξσλ ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ιχζεο ηεο (δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιχζεο, ειάρηζηνο
απαηηνχκελνο αξηζκφο εηαίξσλ θαη θεθαιαίνπ, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ιήςε απνθάζεσλ θιπ).
Βαζηθφ πιενλέθηεκα κίαο πξνζσπηθήο εηαηξείαο είλαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί γξήγνξα θαη εχθνια,
δεδνκέλνπ φηη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην είλαη ειεχζεξα επηιέμηκν, θαζψο δελ ππάξρεη ειάρηζηε λφκηκε
θαηάζεζε θαη βαζηθφ ηεο κεηνλέθηεκα είλαη ν πςειφο νηθνλνκηθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο,
δεδνκέλνπ φηη νη εηαίξνη ελέρνληαη πξνζσπηθά θαη εηο νιφθιεξν γηα ηηο επζχλεο ηνπο.
Βαζηθφ πιενλέθηεκα κηαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο είλαη ν απζηεξφο δηαρσξηζκφο (λνκηθφο,
ινγηζηηθφο, θνξνινγηθφο) κεηαμχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ηδησηηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηφρσλ (αξρή δηαρσξηζκνχ).
Δηδηθφηεξα:
α) Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο
i. Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο—GmbH
Ζ Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Gesellschaft mit beschränkter Haftung—GmbH) είλαη ε πην
δηαδεδνκέλε λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο ζηελ Γεξκαλία. Οη λνκηθέο δηαηάμεηο βξίζθνληαη θπξίσο ζην
λφκν πνπ ξπζκίδεη ηηο ΔΠΔ (GmbHG). Δπίζεο ππάξρνπλ δηαηάμεηο γηα γεληθφηεξα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ
θαη άιινπο εηαηξηθνχο ηχπνπο, θπξίσο νη δηαηάμεηο §§ 238 – 342a ηνπ εκπνξηθνχ θψδηθα ζρεηηθά κε
ηνπο ινγαξηαζκνχο, ν λφκνο πεξί κεηαζρεκαηηζκψλ, ν λφκνο πεξί πηψρεπζεο θιπ.
Ζ γεξκαληθή ΔΠΔ κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα κφλν πξφζσπν (κνλνπξφζσπε) ή θαη πεξηζζφηεξα. Ζ
δηαδηθαζία είλαη ζρεηηθψο απιή, ελψ απαηηεί ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο εηαηξείαο παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, ζην νπνίν ζα πξνβιέπνληαη ε επσλπκία, ε έδξα, ν ζθνπφο ην
χςνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Δηαίξνη κπνξνχλ λα είλαη ηφζν θπζηθά φζν θαη λνκηθά
πξφζσπα, αθφκε θαη άιιεο εηαηξίεο, π.ρ. ΟΔ, ΔΔ, αζηηθή εηαηξία θαη θνηλσλίεο θιεξνλφκσλ. Ο ρξφλνο
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζή κηαο GmbH ππνινγίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2 έσο 3 εβδνκάδεο, ελψ ην
θφζηνο ίδξπζεο αλέξρεηαη ζε €700 σο €800 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ). Ζ
ίδξπζε κηαο GmbH ζπληειείηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (Handelsregister). ηελ
ζπλέρεηα απαηηείηαη εγγξαθή θαη ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt).
Σν ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε κίαο GmbH είλαη €25.000, ην νπνίν κπνξεί λα
ζπλίζηαηαη θαη ζε εκπξάγκαηε ζπλεηζθνξά (αθίλεηα, παηέληεο, εμνπιηζκφο θιπ). Καηά ηελ ζηηγκή ηεο
ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ θεθαιαίνπ (€12.500) πξέπεη λα έρεη θαηαβιεζεί ζε
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
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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.
Ζ GmbH πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην αξκφδην δηθαζηήξην (εηξελνδηθείν) ηνπ ηφπνπ φπνπ έρεη ηελ έδξα
ηεο, πξνο δήισζή ηεο ζην εκπνξηθφ κεηξψν (ηκήκα Β). Ζ θαηαρψξεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ
έρεη θαηαβιεζεί ην 1/4 ηεο εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηνπ ειαρίζηνπ θεθαιαίνπ.
Δηζθνξέο ζε είδνο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ εηαηξία κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε απηή λα ηηο έρεη πιήξσο
ζηε δηάζεζή ηεο (§ 7 III GmbHG). ην πιαίζην ηεο θαηαρψξεζεο γίλεηαη έιεγρνο απφ ην δηθαζηήξην θαη
αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε ζην εκπνξηθφ κεηξψν.
ii Μίλη Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο—Mini GmbH
Ζ κίλη-ΔΠΔ [Mini GmbH (UnternehmergesellschaftUG - haftungsbeschränkt)] δελ απνηειεί απηνηειή
κνξθή εηαηξείαο αιιά επί ηεο νπζίαο εηδηθή κνξθή ηεο GmbH (ΔΠΔ) κε ρακειφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη
θφζηνο ίδξπζεο.
Οη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, φπσο θαη νη ππνρξεψζεηο κίαο mini GmbH (1-Euro-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.
Μία mini GmbH κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη κε αξρηθφ θεθάιαην €1. Δλ αληηζέζεη κε ηελ «πιήξε»
ΔΠΔ, δελ γίλνληαη δεθηέο εκπξάγκαηεο εηζθνξέο. Διιείςεη ηθαλνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ, ε εηαηξεία
ππνρξενχηαη ζε παξαθξάηεζε ηνπ 1/4 ηνπιάρηζηνλ ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ηεο, έσο φηνπ ζπγθεληξσζεί ην
θεθάιαην ησλ €25.000. Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην πνζφ, κεηαηξέπεηαη ηφηε ζε κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε
εηαηξεία απνθηά πιήξε λνκηθή κνξθή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (GmbH).
iii Αλψλπκε Δηαηξεία —AG
Σν θφζηνο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κίαο Μεηνρηθήο Δηαηξείαο (Aktiengesellschaft—AG) AG είλαη
ζρεηηθψο πςειφ, ελψ πέξαλ ηνχηνπ, ε AG έρεη πςειφηεξεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ
θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία.
Γηα ηελ ίδξπζε κίαο AG (Aktiengesellschaft) ρξεηάδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα. Ζ επηθχξσζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηελεξγείηαη απφ ζπκβνιαηνγξάθν.To ειάρηζην απαηηνχκελν κεηνρηθφ θεθάιαην
αλέξρεηαη ζε €50.000 θαηαβιεηέν απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ίδξπζεο. Σν θεθάιαην
θαηαλέκεηαη ζε κεηνρέο, νη νπνίεο είλαη κεηαβηβάζηκεο θαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην ρξεκαηηζηήξην
αμηψλ. Τπάξρνπλ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη κεηνρέο -ηκήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ (Nenbetragsaktien
θαη Stuckaktien αληίζηνηρα). Οη πξψηεο έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε νλνκαζηηθή αμία, ε νπνία δελ κπνξεί
λα είλαη κηθξφηεξε απφ €1. Οη κεηνρέο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο δελ αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλε
νλνκαζηηθή αμία, αιιά έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί ηνπ βαζηθνχ θεθαιαίνπ, ρσξίο φκσο λα
αλαθέξεηαη ην αθξηβέο πνζνζηφ, θαζψο ζε κία αχμεζε ή κείσζε θεθαιαίνπ κπνξεί ε πξαγκαηηθή
ζπκκεηνρή λα ηξνπνπνηείηαη.
Ζ εηαηξεία ζπζηήλεηαη 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 AG πξέπεη επίζεο λα θαηαρσξεζεί ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο
(Gewerbeamt).
Ζ AG έρεη ηξία φξγαλα: ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ην επνπηηθφ
ζπκβνχιην. Ζ AG δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ Γεληθή πλέιεπζε νξίδεη 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.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην δελ αζθνχλ άκεζε επηξξνή επί ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
Kurfürstendamm 185, D-10707, Berlin,Σει.: +49 (0)30/2360990
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr

Σελίδα11 από 56

iv. Πεξηνξηζκέλνο κεηνρηθφο ζπλεηαηξηζκφο—KGaA
Ο Πεξηνξηζκέλνο Μεηνρηθφο πλεηαηξηζκφο (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.
Ο Πεξηνξηζκέλνο Μεηνρηθφο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία κεηνρηθή εηαηξεία, ε νπνία
σζηφζν, δηνηθείηαη απφ πξνζσπηθά ππεχζπλνπο εηαίξνπο αληί Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
(managementboard).
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).
Σν ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε κίαο KGaA είλαη €50.000.
β) Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πξνζσπηθή ζπκβνιή ησλ εηαίξσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.
Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 εηαίξνπο.
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.
Γελ ππάξρεη ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην.
Οη ινγηζηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ, είλαη κηθξφηεξεο, ελ
ζπγθξίζεη κε ηηο κεηνρηθέο εηαηξείεο.
Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο 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 εηαηξείεο ππφθεηληαη, σζηφζν, ζε θφξν
επηηεδεχκαηνο 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 κεηαμχ ησλ 4 δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ πξνζσπηθήο εηαηξείαο έγθεηληαη ζηνλ βαζκφ
επζχλεο ησλ εηαίξσλ θαη ζηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο.
i. Δηαηξεία Αζηηθνχ Γηθαίνπ—GbR
Ζ Δηαηξεία Αζηηθνχ Γηθαίνπ (Gesellschaftbürgerlichen Rechts—GbR) νξίδεηαη 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).
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.
Oη εηαίξνη επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη κε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο, γηα ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξεία.
Μία GbR κπνξεί 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).
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
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εκπνξηθή επηρείξεζε θαη κεηαηξέπεηαη απηνκάησο ζε αλνηθηή εκπνξηθή εηαηξεία (oHG –αλαιχεηαη ζηε
ζπλέρεηα).
Οη εηαηξείεο αζηηθνχ δηθαίνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Αξθεί ε θαηαρψξεζε ζηελ
ηνπηθή Τπεξεζία Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt).
ii. Αλνηθηή Δκπνξηθή Δηαηξεία—νΗG
H Αλνηθηή Δκπνξηθή Δηαηξεία (offeneHandelsgesellschaft—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.
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.
Όινη νη εηαίξνη επζχλνληαη απφ θνηλνχ θαη κε ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πεξηνπζίαο γηα ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο. Σν θφζηνο ίδξπζεο κπνξεί λα πνηθίιεη, ππνινγίδεηαη σζηφζν ζε
€400 πεξίπνπ.
iii. Πεξηνξηζκέλνο πλεηαηξηζκφο—KG
Oη Πεξηνξηζκέλνη πλεηαηξηζκνί (Kommanditgesellschaft—KG) απνηεινχλ ζπλήζε επηινγή κνξθήο γηα
ΜΜΔ ζηελ γεξκαληθή αγνξά. 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.
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 ΚG νθείιεη 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 KGθαηαρσξείηαη θαη ζηελ ηνπηθή Τπεξεζία
Έλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbeamt).
Οη εηαίξνη δηαθξίλνληαη ζε νκφξξπζκνπο θαη εηεξφξξπζκνπο. ηηο KGπξέπεη 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. Σν θφζηνο
ίδξπζεο εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ €400.
iv. Δηαηξηθφο πλεηαηξηζκφο—GmbH&Co.KG
Ο Δηαηξηθφο πλεηαηξηζκφο (Gesellschaft mit beschränkter Haftung &
Kommanditgesellschaft—GmbH&Co.KG) απνηειεί έλα πβξίδην κεηαμχ KG θαη GmbH.

Compagnie

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.
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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.
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. Σν θφζηνο ίδξπζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €400.
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.
i. 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.: …… GmbH -Τπνθαηάζηεκα
Βεξνιίλνπ).
ii. 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.
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Β.1.2 Διαδικαςύα ύδρυςησ εταιρεύασ
Ζ ίδξπζε εηαηξείαο είλαη ζρεηηθά εχθνιε, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζεζνχλ, νη νπνίεο φκσο είλαη ηππνπνηεκέλεο θαη μεθάζαξεο.
Γηα ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη ε δήισζε ζηελ Αξρή Φφξσλ Δπηηεδεχκαηνο
(Gewerbesteueramt) θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Αξρή (Finanzamt)
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.
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.
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 αλψλπκεο εηαηξείεο ζε €500, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ θφζηνπο.
ε θάζε ελδηαθεξφκελν επηηξέπεηαη λα εξεπλήζεη ην Μεηξψν άλεπ θφζηνπο πξνο αλεχξεζε
πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε γεξκαληθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί.
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)
πκπιεξσκαηηθά πξνο ην Δκπνξηθφ Μεηξψν πθίζηαηαη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη Μεηξψν
Δπηρεηξήζεσλ (Unternehmensregister), κε επηπιένλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θαηαρσξεκέλεο
επηρεηξήζεηο, πξνζβάζηκα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο https://www.unternehmensregister.de (θαη
https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en ζηα αγγιηθά).
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.
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ΟΝΟΜΑΗΑ/ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ

ΔΤΘΤΝΖ

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΑΗΡΧΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
Μίλη Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
Μεηνρηθή Δηαηξεία
Πεξηνξηζκέλνο Μεηνρηθφο πλεηαηξηζκφο

Δηαηξεία ΑζηηθνχΓηθαίνπ
ΑλνηρηήΔκπνξηθή Δηαηξεία
Πεξηνξηζκέλνοπλεηαηξηζκφο

Δηαηξηθφο πλεηαηξηζκφο

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Mini Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

GmbH

Έσο ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

25.000 €

Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν

Mini
GmbH

Έσο ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

1€

Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν

Aktiengesellschaft

AG

Έσο ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

50.000 €

Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν

50.000 €

Σνπιάρηζηνλ 1
Οκφξξπζκνο εηαίξνο

0€
0€

Σνπιάρηζηνλ 2 άηνκα
Σνπιάρηζηνλ 2 άηνκα

0€

Σνπιάρηζηνλ 2 άηνκα

0€

Σνπιάρηζηνλ 1 κέηνρνο ηεο
GmbH πξέπεη λα είλαη
κέηνρνο θαη ηεο
Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο

0€

Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν

0€

Σνπιάρηζηνλ 1 άηνκν

Οκφξξπζκνο εηαίξνο: απεξηφξηζηε
πξνζσπηθή επζχλε
Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο: επζχλε έσο ην
χςνο ησλ κεξηδίσλ ηνπ
ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR
Απεξηφξηζηε πξνζσπηθή επζχλε
Offene Handelsgesellschaft
Απεξηφξηζηε πξνζσπηθή επζχλε
cHG
Οκφξξπζκνο
εηαίξνο:
απεξηφξηζηε
Kommanditgesellschaft
KG
πξνζσπηθή επζχλε
Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο: επζχλε έσο ην
χςνο ησλ κεξηδίσλ ηνπ
Gesellschaft mit beschränkter
Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο: επζχλε έσο ην
GmbH&Co
Haftung
&Compagnie
χςνο ησλ κεξηδίσλ ηνπ
.KG
Kommanditgesellschaft
Γεληθφο εηαίξνο: (ΔΠΔ) έσο ην χςνο ηεο
δηθήο ηνπ κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο
Kommanditgesellschaft auf
Aktien

ΔμαξηεκέλνΤπνθαηάζηεκα

Unselbstständige Niederlassung

Αλεμάξηεην Τπνθαηάζηεκα

Selbstständige
Zweigniederlassung

KGaA

ΤΠΟΚΑΣΖΜΑΣΑ
Αλαιφγσο ηεο λνκηθήο
κεηξηθήο εηαηξείαο
Αλαιφγσο ηεο λνκηθήο
κεηξηθήο εηαηξείαο

κνξθήο

ηεο

κνξθήο

ηεο
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Β.1.3 Καθεςτώσ αδειοδοτόςεων
α) Αδεηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ
Γηα ηελ εγγξαθή νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηνπηθή Δκπνξηθή Αξρή (Gewerbeamt) απαηηείηαη ε
χπαξμε εηδηθήο αδείαο, π.ρ. εζηηαηφξηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, παξαγσγή θαξκάθσλ θιπ. Γηα ηελ
εγγξαθή νξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επαγγέικαηνο (πρ. αξηνπνηνί, μπινπξγνί,
κεραληθνί, θιπ.) απαηηείηαη ε θαηνρή αδείαο άζθεζεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Handwerkskarte). Οη
άδεηεο εθδίδνληαη απφ ην Βηνκεραληθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην (Handwerkskammer) θαη ην θφζηνο
απηφο θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 20-70€
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).
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/ (ζηα γεξκαληθά).
Σέινο, ε αλεχξεζε ζπκβνιαηνγξάθνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, είλαη δπλαηή
πκβνιαηνγξαθηθνχ πιιφγνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο http://www.notar.de/ (ζηα γεξκαληθά).

κέζσ

ηνπ

β) Αδεηνδφηεζε δφκεζεο
Ζ επζχλε γηα ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ δφκεζεο θαη επίβιεςεο ησλ δεκνζίσλ θαηαζθεπψλ θαηαλέκεηαη
ηφζν ζε Οκνζπνλδηαθφ Δπίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν Οκφζπνλδσλ 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.
Όξνη δφκεζεο: Οη φξνη δφκεζεο (Bauordnungsrecht), βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο
πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ν θηηξηαθφο ζρεδηαζκφο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ
Οκφζπνλδσλ Κξαηηδίσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα Κξαηίδηα έρνπλ πηνζεηήζεη εληαίνπο
θαλνληζκνχο, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ζρεηηθή ηππνπνίεζε ησλ φξσλ δφκεζεο θαηαζθεπψλ.
Άδεηα δφκεζεο: 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.
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
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- εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο
- απηνθηλεηφδξνκνη θαη ζηδεξνηξνρηέο
- αεξνδξφκηα
- πισηνί πνηακνί
- κνλάδεο παξαγσγήο ή ρξήζεο βάζεη γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο
Οη
πξνυπνζέζεηο
πξνβιέπνληαη
ζηνλ
Οκνζπνλδηαθφ
Νφκν
Διέγρνπ
Δπηπηψζεσλ
(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.
Β.1.4 όμανςη/Πιςτοπούηςη προώόντων
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.
ε γεληθέο γξακκέο, ηζρχνπλ ζηελ Γεξκαλία ηα πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα ΚΜ 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/home_node.html
αλεπξίζθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ

ζηελ

Αγγιηθή)

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.
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/ycklodqrή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ γεξκαληθνχ
Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ππφ https://tinyurl.com/ycawz37t).
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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.
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 Οκφζπνλδσλ γεξκαληθψλ
Κξαηηδίσλ.
ε νξηζκέλα είδε δηαηξνθήο ηζρχνπλ εηδηθέο ππνρξεσηηθέο επηζεκάλζεηο, πρ 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 κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ
ζε εηδηθφηεξε θιαδηθή έξεπλα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Βεξνιίλνπ ζηνλ θάησζη ηζηφηνπν:
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/73642.
Β.1.5 Σελωνειακό νομοθεςύα - διαδικαςύεσ ειςαγωγόσ -ποςοτικού και ϊλλοι περιοριςμού
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.
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.
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 (https://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-ofgoods/Movement-of-goods-within-the-EU/movement-of-goods-within-the-eu_node.htmlζηελ Αγγιηθή)
δηαζέηεη πιεξνθνξίεο πξνο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη φια ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηζρχνπλ γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην, ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ
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ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο (excise goods, φπσο ηα αιθννινχρα πνηά, ηα ηζηγάξα
αιιά θαη γχξσ απφ ηπρφλ πεξηνξηζκνχο εηζαγσγήο.
Β.1.6 Εξαςφϊλιςη πιςτώςεων- χρηματοδοτόςεων
Πέξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, βαζηθή πεγή εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εμαζθάιηζεο πηζηψζεσλ ζηελ
γεξκαληθή νηθνλνκία, ζπληζηνχλ νη ηξάπεδεο.
α) Σππνινγία ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
Σν γεξκαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γλσξίδεη βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηξηψλ «ηχπσλ» ηξαπεδψλ:
i. Ιδησηηθέο, Δκπνξηθέο Σξάπεδεο
ε απηέο αλήθνπλ νη κεγάιεο ηξάπεδεο «εζληθήο εκβέιεηαο», φπσο ε DeutscheBank, 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.
ii. Γεκφζηα Απνηακηεπηηθά Ιδξχκαηα
ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηακηεπηήξηα θαη πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο (Σακηεπηήξηα/ Sparkassen θαη
Πεξηθεξεηαθέο Σξάπεδεο/Landesbanken), κε βαζηθνχο κεηφρνπο είηε ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
Κπβεξλήζεηο, είηε θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη ηδξχκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ.
iii. πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο
ε απηέο αλήθνπλ ηα δίθηπα ησλ ηξαπεδψλ Volksbank -Raiffeisenbank, κε 30 εθαη. πειάηεο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 «ιατθέο» ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο (Genossenschaftsbanken) 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
ζπλεηαηξηζηηθνχ δηθηχνπ, απνηειψληαο ην δεχηεξν ζε θεθαιαηνπνίεζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ
Γεξκαλία, φζν θαη σο εκπνξηθή θαη επελδπηηθή ηξάπεδα.
Σα Σακηεπηήξηα απνηεινχλ ηηο πην «δεκνθηιείο» ηξάπεδεο ζηελ Γεξκαλία, αθνινπζνχκελα απφ ην
δίθηπν ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ, 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 εθ. πειάηεο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Commerzbank κε πεξίπνπ 4 εθαη. πειάηεο.
β) Δίδε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ
Οη ηχπνη ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ δηαθέξνπλ αηζζεηά αλά ηξαπεδηθφ ίδξπκα, νη ηξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο σζηφζν είλαη νη εμήο:
i. Λνγαξηαζκφο 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 €6/κεληαίσο).
ii. Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ (Verzinste Bankkonten für Geldanlagen)
Γηαθξίλνληαη ζε:
- 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.
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- «Ηκεξήζην» 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.
- «Κιεηζηφ» 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.
- Λνγαξηαζκφο 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‖).
iii. 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.
γ) Άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
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 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,
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Einwohnermeldeamt), απνδεηθηηθά κηζζνδνζίαο θ. ά., βάζεη ηεο πνιηηηθήο ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ
ηδξχκαηνο1.
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-Antragenglisch.pdf (ζηελ Αγγιηθή). Σν θφζηνο απφθηεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Schufa, γηα ηδηψηεο, αλέξρεηαη
ζε €29,95 (ζπκπεξηι. ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ).
Β.1.7 Καθεςτώσ Ιδιοκτηςύασ
Μεηά απφ ηελ θηήζε ελφο αθηλήηνπ απφ επαρζή ή κε αηηία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζην θηεκαηνιφγην
γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο αιιαγήο ηεο ηδηνθηεζίαο επί απηνχ. Απαηηείηαη αίηεζε απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν
πνπ θαηαξηίδεη ηε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο θαη λα ππάξρεη, ήδε, θαηαγεγξακκέλνο ζην θηεκαηνιφγην ν
πξνεγνχκελνο θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ (εάλ πθίζηαηαη).
Απαξαίηεηα έγγξαθα:
-

Γξαπηή αίηεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ νλνκαζία θαη ηε ζέζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηηο εγγξαθέο
πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην θηεκαηνιφγην
πκβφιαην
Γήισζε έγθξηζεο ηεο θαηαρψξηζεο
Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο εθθαζάξηζεο
Απφδεημε εθπξνζψπεζεο (φπνπ απηή απαηηείηαη), πρ πιεξεμνχζην
Αξλεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ην δεκνηηθφ δηθαίσκα πξψηεο άξλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ θηηξηαθφ
θψδηθα
πγθαηάζεζε ζπληδηνθηεηψλ (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ)
Έγθξηζε θιεξνλνκηθψλ δηθαησκάησλ δφκεζεο

Β.1.8 Εργαςιακό Καθεςτώσ
α) Δίδε Απαζρφιεζεο
i. πκβάζεηο Ανξίζηνπ Υξφλνπ
Μία ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, φηαλ δελ νξίδεηαη θάηη αληίζεην ζε απηήλ, έρεη αφξηζηε δηάξθεηα. Ο
ηχπνο ηεο κπνξεί λα είλαη ηφζν γξαπηφο φζν θαη πξνθνξηθφο (§ 105 Δκπνξηθφο Κψδηθαο/GewO). Ζ
ιήμε ηεο δχλαηαη λα επέιζεη θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηεο ή θαηφπηλ ζπκβηβαζηηθήο ζπκθσλίαο.
ii. πκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
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.
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.

Ζ Γήισζε Καηνηθίαο (Meldebescheinigung) γίλεηαη ζηα θαηά ηφπνπο Λεμηαξρεία (Einwohnermeldeamt), πξνο ρξήζε έλαληη δεκνζίσλ θαη
ηδησηψλ θαη, πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, πεξηιακβάλεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ αηηνχληνο, φπσο θπζηθά θαη ηελ ηξέρνπζα
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ
1
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iii. Πξνζσξηλή απαζρφιεζε
Ζ Γεξκαληθή λνκνζεζία παξέρεη δηάθεξεο ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο φπσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
σξαξίνπ (Teilzeit classic), ηελ κίμε πιήξνπο θαη κεησκέλνπ σξαξίνπ (Teilzeit Classic Vario), ηελ
ηειεξγαζία (Teilzeit Home), ηελ επηκεξηζκέλε απαζρφιεζε (Teilzeit Jobsharing), ηελ κεξηθή
απαζρφιεζε εληφο νκάδαο έξγνπ (Teilzeit Team), ηελ πιήξε απαζρφιεζε κε κεησκέλεο απνδνρέο θαη
απνηακίεπζε (Auszeit), ηελ επνρηαθή απαζρφιεζε (Teilzeit Saison).
Μία εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ρσξίο ηελ ζχλαςε ζπκβνιαίνπ, φηαλ ην
πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη κέζσ εηαηξείαο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο. 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. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι.
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Leiharbeit-Werkvertraege/leiharbeit-werkvertraege.html
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.
iv. Απφζπαζε εξγαδνκέλσλ
χκθσλα κε ην λφκν γηα ηελ απφζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Arbeitnehmer-Entsendegesetz), αιινδαπνί
εξγνδφηεο δχλαληαη λα απαζρνινχλ εξγαδνκέλνπο ηνπο ζηελ Γεξκαλία, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπο
νπνίνπο πξνβιέπεη ε εθάζηνηε ηζρχνπζα ππνρξεσηηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζία. Γηα πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο
βι.
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Entsendung-vonArbeitnehmern/entsendung-von-arbeitnehmern.html.
v. Mini θαη midi ζέζεηο εξγαζίαο
Χο mini ζέζεηο εξγαζίαο (MiniJobs) 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) miniζέζεηο εξγαζίαο.
Χο midi ζέζεηο εξγαζίαο (MidiJobs) 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.
vi. Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο- Απηναπαζρνινχκελνη
Δίλαη κία απφ ηηο πιένλ επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο θαζψο δελ πξνβιέπνληαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα
θνηλσληθή αζθάιηζε νχηε αλάγθε θαηαγγειίαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο γηα ηε ιήμε ηεο. Ο ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο δελ δεζκεχεηαη απφ νδεγίεο θαη έρεη ειεχζεξν σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ
ρξφλνπ παξνρήο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε εηαηξείεο ή πειάηεο είλαη
ζπλήζσο ραιαξέο αιιά κπνξνχλ λα είλαη πιείνλεο θαη παξάιιειεο.
vii. Φνηηεηηθή Απαζρφιεζε
Απνηειεί έλα είδνο επέιηθηεο απαζρφιεζεο γηα θνηηεηέο ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ εθηφο θαη αλ ν ρξφλνο εξγαζίαο μεπεξλάεη ηηο 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα.
β) Όξνη απαζρφιεζεο
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
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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

Καηά ηελ πξφζιεςε δελ ηίζεληαη, ζπλήζσο, ρξνληθά φξηα, πξνβιέπεηαη, σζηφζν, δνθηκαζηηθή πεξίνδνο
6 κελψλ.
γ) Ακνηβέο
Σν γεληθφ ειάρηζην εγγπεκέλν σξνκίζζην αλέξρεηαη ζήκεξα (09/2021) ζε €9,60/ψξα. Απφ 1.1.2022 ζα
απμεζεί ζε €9,82/ψξα θαη απφ 1.7.2022 είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα αλέιζεη ζηα €10,45/ψξα.
Ζ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε ακνηβή δελ επεξεάδεη εξγαζηαθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θιαδηθά,
εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ ην ειάρηζην εγγπεκέλν σξνκίζζην. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηνλ ειάρηζην εγγπεκέλν σξνκίζζην αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βι.
https://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn/hintergrund/branchenmindestloehne
πγθξηηηθφο Πίλαθαο ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο επξσπατθψλ ρσξψλ
Υψξα
Δπξψ
ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δχλακεο
Βέιγην
1.593,81
1.625,72
Βνπιγαξία
311,89
332,34
Σζερία
574,62
596,36
Γαλία
:
:
Γεξκαλία
Δζζνλία
Ηξιαλδία
Διιάδα
Ηζπαλία
Γαιιία
Κξναηία
Ηηαιία
Κχπξνο
Λεηηνλία
Ληζνπαλία
Λνπμεκβνχξγν
Οπγγαξία
Μάιηα
Οιιαλδία
Απζηξία
Πνισλία
Πνξηνγαιία

1.584,00
584,00
1.656,2
758,33
1.050,00
1.539,42
546,07
:
:
430,00
607,00
2.141,99
487,1
777,1
1.635,6
:
610,79
740,83

1.585,00
584,00
1.723,80
758,33
1.108,33
1.554,58
564,32
:
:
500,00
642,00
2.201,93
476,00
784,68
1.701,00
:
619,46
775,83
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Ρνπκαλία
ινβελία
ινβαθία
Φηλιαλδία
νπεδία

466,23
940,58
580,00
:
:

466,72
1.024,24
623,00
:
:

Πεγή: DESTATIS – Ινχιηνο 2021

δ) Χξάξηα
χκθσλα κε ην γεξκαληθφ εξγαηηθφ δίθαην (Arbeitsrecht),oη εξγαδφκελνη επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη έσο
48 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη έσο 48 εβδνκάδεο/ έηνο αθνχ ηέζζεξηο εβδνκάδεο πξνβιέπνληαη σο ρξφλνο
αδείαο. 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.
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.
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.
ε) Άδεηεο
i. Καλνληθή άδεηα
Πξνβιέπεηαη ειάρηζηνο ρξφλνο άδεηαο 24 εκεξψλ ην ρξφλν γηα εμαήκεξε εξγαζία θαη 20 εκέξεο γηα
πελζήκεξε εξγαζία. Παξ 'φια απηά, πνιιέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο μεπεξλνχλ
απηφ ην φξην θαη παξέρνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εκεξψλ δηαθνπψλ επί πιεξσκή.
ii. Άδεηα θχεζεο
Ζ πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο εγθχνπ αξρίδεη 6 εβδνκάδεο πξν ηεο αλακελφκελεο εκεξνκελίαο ηνθεηνχ
θαη ηειεηψλεη 8 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, 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.
iii. 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.
iv. Γνληθή άδεηα
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
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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.
ζη) Αλαδήηεζε εξγαδνκέλσλ
H Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο (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 Γεξκαληθψλ Δηαηξεηψλ Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο)
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.
Β.2 ηξαηεγηθή Δηζφδνπ ζηελ Αγνξά ηεο Γεξκαλίαο
Β.2.1 Αναζότηςη ςυνεργαςύασ με εταιρεύεσ/αντιπροςώπουσ/δύκτυα διανομόσ
εκαληηθφ είλαη ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ειιελνγεξκαληθφ επηκειεηήξην (DeutschGriechische Industrie- und Handelskammer) ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ γεξκαληθή αγνξά (https://griechenland.ahk.de/gr/).
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλψλ Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ (CDH www.cdh.de, e-mail:
centralvereinigung@cdh.de) πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο κε εηδηθεπκέλν εκπνξηθφ
αληηπξφζσπν. Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε Γεξκαλφ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ πλδέζκνπ, www.handelsvertreter.de.
Δπίζεο πιεξνθνξίεο γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηε Γεξκαλία πξνζθέξεη ε δηαδηθηπαθή πχιε
http: www.ixpos.de, ζηελ νπνία κία εηαηξεία δχλαηαη λα δειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ζπλεξγαζία κε
γεξκαληθέο εηαηξείεο: www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Community/business-inquiries.html.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ,
πξνβάιινληαη ζην δίθηπν ησλ Διιήλσλ ζηελ Γεξκαλία, ππφ http://www.ellindex.de/el_GR/ (Διιεληθά,
Γεξκαληθά θαη Αγγιηθά).
Β.2.2 Προώθηςη - Διαφόμιςη
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: 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.
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
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-ITB, εηήζηα Γηεζλήο Έθζεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Κιάδνπ, Βεξνιίλν
-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
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-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/823 γηα ηηο Γηεζλείο Δθζέζεηο αξκνδηφηεηνο Γξαθείνπ ΟΔΤ
Βεξνιίλνπ).
Β.2.3 Έλεγχοσ αξιοπιςτύασ εταιρειών/πρακτικϋσ οδηγύεσ
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.
Β.3 Καηαλαισηηθά Πξφηππα
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (Destatis) γηα ην 2020, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθά 40,5 εθαη. γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ, ήηνη 59,4% αθνξνχζε λνηθνθπξηά δχν θαη
πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ, ελψ 40,6% λνηθνθπξηά ελφο αηφκνπ. Παξάιιεια, εθ ησλ 21,4 εθ.
θαηαγεγξακκέλσλ δεπγαξηψλ ζηελ Γεξκαλία, ην 2020, ηα 11,7 εθ. έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηέθλν. Ο
αξηζκφο ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ην 2020 ήηαλ 2,5 εθαη.
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Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηελ δηαζηξσκάησζε ησλ γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ.
Ννηθνθπξηά

40,5 εθαη.

Δλφο αηφκνπ

16,5 εθαη. (40,6%)

>Δλφο αηφκνπ

24,0 εθαη. (59,4%)

Εεπγάξηα
(έγγακα/ζχκθσλν ζπκβίσζεο/νκφθπια)

21,4 εθαη.

Εεπγάξηα άλεπ Σέθλνπ/Σέθλσλ

9,7 εθαη.

Εεπγάξηα κε Σέθλν/Σέθλα

11,7 εθαη.

Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο

2,5 εθαη.

Πεγή: Γεξκαληθή ηαηηζηηθή Αξρή/Destatis

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία (2019), ην κέζν κεληαίν (κεηθηφ) εηζφδεκα
(Haushaltsbruttoeinkommen) αλά γεξκαληθφ λνηθνθπξηφ αλήιζε ζε €4.734, ην νπνίν πξνέθπςε: θαηά
64,7% (ή €3.063) απφ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κηζζσηή εξγαζία, ειεχζεξε επαγγεικαηηθή ή
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα), 21,8% (ή €1.031) απφ δεκφζηεο αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα (ζπληάμεηο,
επηδφκαηα ηέθλσλ, αλεξγίαο θιπ.), 8,53% (ή €404) απφ πξνζφδνπο αθηλήησλ, νκνιφγσλ θιπ. θαη, ηέινο,
5,0% (ή €236) απφ ηδησηηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα (πρ. θιαδηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.).
Ζ κέζε κεληαία δαπάλε (private Konsumausgaben) ησλ γεξκαληθψλ λνηθνθπξηψλ αλήιζε ζε €2.574, εθ
ησλ νπνίσλ €890, ήηνη 34,6% γηα ελνίθηα, ζέξκαλζε θαη ζπληήξεζε θαηνηθίαο, €356 κεληαίσο (13,8%)
γηα ηξφθηκα, €106 (4,1%) γηα έλδπζε, €351 (13,6%) γηα κεηαθηλήζεηο, €284 (11%) γηα δηαζθέδαζε θαη
€587 (22,9%) γηα δαπάλεο φπσο πγεία, εθπαίδεπζε, ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε, δηακνλή/θηινμελία θ.ά..
Ζ αλάπηπμε ηνπ εμ απνζηάζεσο εκπνξίνπ (ηαρπδξνκηθή απνζηνιή/mail order θαη ειεθηξνληθφ
εκπφξην/e-commerce) ζηελ Γεξκαλία ζπλερίζηεθε θαη ην 2020, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έξεπλα ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Δλψζεσο Ζιεθηξνληθνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Δκπνξίνπ Γεξκαλίαο (Bundesverband ECommerce und Versandhandel/ BEVH).
Σν BEVH αλαθέξεη αλάπηπμε 23,2% γηα νιφθιεξν ην πξψην εμάκελν ηνπ 2021 (απφ €36,7 δηζ ην
εμάκελν ηνπ 2020 ζε €45,2 δηζ ην εμάκελν 2021). Υάξηο ζηελ θαιή εμέιημε ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ,
ην ειεθηξνληθφ εκπφξην βξίζθεηαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ δξφκν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ζα
κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ηηο πσιήζεηο ησλ €100 δηζ. γηα πξψηε θνξά θέηνο.
Αληίζεηα, ειεθηξνληθφ εκπφξην ππεξεζηψλ κεηψζεθε ην 1ν εμάκελν ηνπ 2021 θαηά 36,6% ζε ζρέζε κε
ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ €5,25 εθ. ζε €3,33 εθ.
Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (ecommerce) ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2021, ελ ζπγθξίζεη κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2020, θαζψο θαη ε
ηάζε, απνδίδνληαη δηα ησλ αθνινχζσλ ζηνηρείσλ:
Κχθινο Δξγαζηψλ εμ απνζηάζεσο εκπνξίνπ (δηο Δπξψ)
Καηεγνξία Πξντφλησλ
Β΄ Σξίκελν 2020
Β΄ηξίκελν 2021
Έλδπζε
3,7
4,4
Ζιεθηξνληθέο & Σειεπ/θέο πζθεπέο
3,57
3,93
Ζ/Τ, Πεξηθεξεηαθά, Παηρλίδηα θιπ.
1,76
2,18
Οηθηαθέο Ζιεθηξηθέο πζθεπέο
1,34
1,62
Έπηπια, Δίδε θσηηζκνχ
1,4
1,8
Τπνδήκαηα
1,06
1,22
Βηβιία
0,98
1,07

Σάζε
19,1%
10,2%
23,7%
21,3%
27,4%
15,4%
9,6%

Πεγή: Οκνζπνλδηαθή Έλσζε Ηιεθηξνληθνχ θαη Σαρπδξνκηθνχ Δκπνξίνπ Γεξκαλίαο/ Bundesverband E-Commerce und
Versandhandel
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Δηδηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο θαη εμαγσγείο ηξνθίκσλ, απνηειεί ε δηαπίζησζε
φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηξνθίκσλ/πνηψλ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε εμακεληαία αχμεζε, ήηνη
+34,9% κεηαμχ ησλ δχν εμακήλσλ. Σν α‘ εμάκελν 2021 ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε €1,04 δηο, έλαληη
€0,77 δηο ην αληίζηνηρν α‘ εμάκελν ηνπ 2020.
Β.4 Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία
Σν Γεξκαληθφ Γξαθείν Δπξεζηηερληψλ θαη εκάησλ (DeutschesPatent- undMarkenamt/DPMA,
www.dpma.de) απνηειεί ηνλ αξκφδην γεξκαληθφ θνξέα γηα ηελ θαηνρχξσζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο
(Patent),ππνδείγκαηνο ρξήζεο (Gebrauchsmuster), ζεκάησλ (Marke), ζρεδίσλ (Design) θαη
ηνπνγξαθηψλ (Topografien) εληφο Γεξκαλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Δπξεζηηερλία (Patent) δηθαηνχκελε
πξνζηαζίαο ζπληζηά ε ηερληθή επηλφεζε (ππφ κνξθή αληηθεηκέλνπ ή δηαδηθαζίαο) πνπ δηαζέηεη
θαηλνηνκία, εθεπξεηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο2.
Παξφκνηα αιιά κε ιηγφηεξεο πξνυπνζέζεηο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ ππνδείγκαηνο
ρξήζεο (Gebrauchsmuster) ελφο αληηθεηκέλνπ ή δηαδηθαζίαο3.
Χο ζήκα (Marke) νξίδεηαη θάζε ζεκείν (πρ ιέμε, γξάκκαηα, αξηζκνί, απεηθνλίζεηο, ρξψκαηα,
νινγξάκκαηα, ήρνη θα) ηθαλφ λα δηαθξίλεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο κηαο επηρεηξήζεσο απφ εθείλα
άιισλ επηρεηξήζεσλ4.
Δπίζεο, φζν νη νπζηαζηηθέο, ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ κεηψλνληαη, ηφζν κεγαιχηεξε
ζεκαζία απνθηνχλ ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ην ζρέδην (Design) ελφο πξντφληνο γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ
απφ άιια παξφκνηα ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή5.
Οη ηνπνγξαθίεο (Topografien) αθνξνχλ ηέινπο ηξηζδηάζηαηεο δνκέο ειεθηξνληθψλ εκηαγσγψλ.
Ζ ζρεηηθή πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζπλνςίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:

βι. «Patentgesetz» θαη «Patentverordnung»
βι. «Gebrauchsmustergesetz»θαη «Gebrauchsmusterverordnung»
βι. «Markengesetz» θαη «Markenverordnung»
5
βι. «Designgesetz» θαη «Designverordnung»
2
3
4
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Παηέληα

Τπφδεηγκα Υξήζεο

ρέδην

Σνπνγξαθία

Σερληθέο επηλνήζεηο (πιελ
δηαδηθαζηψλ)

Γηαθξηηή επηζήκαλζε
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κηαο
εηαηξείαο

Υξσκαηηζκφο θαη ζρήκα
νηνδήπνηε βηνκεραληθψλ ή
βηνηερληθψλ πξντφλησλ

Σξηζδηάζηαηεο δνκέο
κηθξνειεθηξνληθψλ
εκηαγσγψλ

Πξνυπνζέζεηο Καηλνηφκα

Καηλνηφκα

Δθεπξεηηθή

Δθεπξεηηθή

Όρη κφλνλ πεξηγξαθή ηνπ
πξντφληνο ή ππεξεζίαο

Καηλνηνκία θαη
ηδηαηηεξφηεηα

Δκπνξηθά αμηνπνηήζηκε

Δκπνξηθά αμηνπνηήζηκε

Ηδηαηηεξφηεηα. Όρη
κφλνλ αληηγξαθή
κηαο άιιεο
ηνπνγξαθίαο

πινπνηήζηκε

πινπνηήζηκε

Έλαξμε
πξνζηαζίαο

Με ηελ δεκνζίεπζε ηεο
ρνξήγεζεο ηνπ
δηπιψκαηνο ζην δειηίν
δηπισκάησλ
επξεζηηερλίαο

Με ηελ θαηαρψξεζε ζην
ζρεηηθφ κεηξψν

Απφ ηελ εκέξα ηεο δήισζεο,
ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ
θαηαρψξεζε ζην ζρεηηθφ
κεηξψν

Με ηελ θαηαρψξεζε ζην
ζρεηηθφ κεηξψν

Δμαξηάηαη απφ ην
θαηά πφζν ε
ηνπνγξαθία έρεη
ηχρεη επηρεηξεκαηηθήο
αμηνπνίεζεο

Γηάξθεηα
πξνζηαζίαο

20 έηε

10 έηε

Απεξηφξηζηε (αλαλεψζηκε
θάζε 10 έηε)

25 έηε

10 έηε

Αληηθείκελν
πξνζηαζίαο

Σερληθέο επηλνήζεηο
(θπζηθά αληηθείκελα θαη
δηαδηθαζίεο)

ήκα

Γπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο

Πεγή: https://www.dpma.de/service/schutzrechte_kurz_erklaert/index.html
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Πέξαλ ηεο σο άλσ θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Γεξκαλία πθίζηαηαη θαη ε
δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν κε βάζε ηε πκθσλία γηα
ην επξσπατθφ δίπισκα επξεζηηερλίαο. Αξκφδην είλαη
ην Δπξσπατθφ Γξαθείν ∆ηπισµάησλ
Δπξεζηηερλίαο (Europäisches Patentamt) κε έδξα ην Μφλαρν. Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηελ
πεξίπησζε απηή δελ είλαη εληαία νχηε απηφκαηε ζε φιεο ηηο 38 επξσπατθέο ρψξεο – κέιε ηεο πκθσλίαο
αιιά θαηαλέκεηαη ζηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε εζληθή πξνζηαζία πνπ παξέρεη θάζε ρψξα-κέινο πνπ
επηιεγεί ν ελδηαθεξφκελνο6.
Γπλαηφηεηα πξνζηαζίαο κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ εθάζηνηε επηιερζέληνο απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν θξάηνπο – κέινπο ηεο πλζήθεο γηα ηα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο παξέρεη θαη ε ζρεηηθή
«δηεζλήο θαηαρψξεζε» επξεζηηερλίαο7.
Δθηεηακέλε δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο
ηδηνθηεζίαο εληφο Γεξκαλίαο αιιά θαη δηεζλψο παξέρνπλ νη εμήο ειεθηξνληθνί ζχλδεζκνη:
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/einsteiger?lang=en
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger
https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/liste/doFetchGeoDataList
https://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/einsteiger
https://euipo.europa.eu/eSearch/
https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview
https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp
Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ εηζαγσγή παξαπνηεκέλσλ θαη απνκηκεηηθψλ πξντφλησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ) ζηελ Γεξκαλία είλαη ην Σεισλείν. Ζ ππνβνιή ησλ
ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ιακβάλεη ρψξα ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ
πζηήκαηνο Γεδνκέλσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο
(ZentralesDatenbanksystemzumSchutz GeistigerEigentumsRechteonline. ZGR-online).

βι. https://www.epo.org/
βιhttps://www.wipo.int/pct/de/index.html

6
7
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
Γ.1 πκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο
Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο, χκβαζε Απνθπγήο
Γηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.) απφ ην 1966, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Α.Ν. 52/1967 (Φ.Δ.Κ.
134/4.8.1967, ηεχρνο Α') θαη ε νπνία ξπζκίδεη δεηήκαηα απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο θαη θνξνιφγεζεο
εηζνδήκαηνο, θεθαιαίνπ θαη θφξνπ επηηεδεχκαηνο.
Γ.2 Φνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ
Φφξνο Δηζνδήκαηνο
Πιήξσο ππφρξενο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν κε κφληκε θαηνηθία ή ζπλήζε
δηακνλή ζηελ Γεξκαλία γηα ηα εγρψξηα εηζνδήκαηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ λφκν
(EinkommensteuergesetzEstG). Φπζηθά πξφζσπα ρσξίο κφληκε θαηνηθία ή ζπλήζε δηακνλή ζηελ
Γεξκαλία έρνπλ πεξηνξηζκέλε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ
Γεξκαλία, πρ απφ απηναπαζρφιεζε, εμαξηεκέλε εξγαζία, απνδφζεηο θεθαιαίνπ θιπ (βι. §1(4), §49
EStG). Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη παξαθξαηείηαη θαηά θαλφλα ζηελ πεγή.
Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθά ππφρξεσλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ, γίλεηαη κέζσ ελφο κνλαδηθνχ,
11ςήθηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Steueridentifikationsnummer/IdNr).
Σν νηθνλνκηθφ έηνο ζηελ Γεξκαλία ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ (έλαξμε: 1 Ηαλνπαξίνπ).
Ο γεξκαληθφο Φνξνινγηθφο Κψδηθαο (Einkommensteuergesetz/EStG) «αλαγλσξίδεη» 7 πεγέο
εηζνδήκαηνο:
- γεσξγία θαη δαζνθνκία
- εκπφξην ή επηρεηξήζεηο
- απηναπαζρφιεζε
- απαζρφιεζε
- θεθαιαηνπρηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κεηνρέο, κεξίζκαηα θιπ.)
- ελνίθηα
- Άιια (π.ρ. εηζφδεκα απφ ζχληαμε)
Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εηζνδήκαηνο (EinkommensteuergesetzEstG) παξακέλνπλ ζηαζεξνί ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ πνπ αιιάδεη σζηφζν απφ ρξφλν ζε ρξφλν είλαη ηα εθάζηνηε φξηα εηζνδήκαηνο
επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη. Ζ θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηε Γεξκαλία, ην 2021, δηακνξθψζεθε
σο εμήο:
1.Δηήζηα εηζνδήκαηα έσο €9.744, αθνξνιφγεην
2.Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €9.745 έσο €14.254, θιηκαθσηφο ζπληειεζηήο απφ14% έσο 24%
3.Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €14.255 έσο €57.918, θιηκαθσηφο ζπληειεζηήο απφ24% έσο 42%
4.Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €57.919 έσο €274.612, ζηαζεξφο ζπληειεζηήο 42%
5. Δηήζηα εηζνδήκαηα απφ €274.613 θαη άλσ, ζηαζεξφο ζπληειεζηήο 45%
ηηο θνηλέο θνξνινγηθέο δειψζεηο εγγάκσλ (Splitting), ν θνηλφο θφξνο ζπληζηά ην δηπιάζην ηνπ θφξνπ
πνπ πξνθχπηεη θαηά ηνλ σο άλσ ηξφπν επί ηνπ κηζνχ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ
ζπληξφθσλ.
ηελ εηήζηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πξνζηίζεηαη ε εηήζηα Δηζθνξά
Αιιειεγγχεο (Solidaritätszuschlag) 5,5% επί ηνπ θαηαβιεηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα φξηα απαιιαγήο
απφ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο αλέξρνληαη ζηα €972 γηα ηα άηνκα θαη €1.413 γηα ηα δεπγάξηα ηνπ
θαηαβιεηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
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Γ.3 Φνξνινγία Δπηρεηξήζεσλ
Φφξνο επί ησλ πσιήζεσλ (γηα θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο) χςνπο 15% ή θφξνο εηζνδήκαηνο (γηα
πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή απηναπαζρνινχκελνπο) χςνπο 14% γηα έζνδα άλσ ησλ €9.000
(Einkommensteuer/ ESt)

Δηαηξηθφο θφξνο χςνπο 15% (Körperschaftssteuer/ KSt)

Δηζθνξά Αιιειεγγχεο (Solidaritätszuschlag), χςνπο 5,5%

Φφξνο Δπηηεδεχκαηνο (Gewerbesteuer/ GStG) ζπληζηά θφξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη
επηβάιιεηαη επί ησλ θεξδψλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ επηηεδεχκαηνο βάζεη:


- Σνπ βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ γεξκαληθφ θνξνινγηθφ λφκν
θαη αλέξρεηαη ζε 3,5% γηα φιεο ηηο εηαηξείεο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, θαη
- Σνπ ζπληειεζηή θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απηφλνκα απφ θάζε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, απνθαινχκελν θαη Γεκνηηθφ πληειεζηή (Hebesatz).
Ο βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (3,5%), πνιιαπιαζηαδφκελνο επί ηνλ δεκνηηθφ ζπληειεζηή,
δίλεη ηνλ ζπλνιηθφ Φφξν Δπηηεδεχκαηνο. Γηα ηηο Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο πξνβιέπεηαη αθνξνιφγεην
φξην θεξδψλ χςνπο €24.500, ελψ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο λνκηθψλ πξνζψπσλ (βάζεη πξνλνηψλ ηνπ
Φνξνινγηθνχ Κψδηθα) θνξναπαιιαγή χςνπο €3.900.
Παξάδεηγκα:
Δηαηξεία ―Υ‖ (Πξνζσπηθή Δηαηξεία), έδξα Βεξνιίλν
Δηήζηα θνξνινγεηέα θέξδε
χλνιν ειαθξχλζεσλ/επηβαξχλζεσλ (ηφθνη δαλείσλ, κεξίζκαηα
ησπεξψλ Δηαίξσλ, απνζβέζεηο θ. ά.)
χλνιν θνξνινγεηέαο χιεο
Αθνξνιφγεην εθάπαμ πνζφ γηα Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο
Καζαξή θνξνινγεηέα χιε (€51.000-€24.500)
Καζαξή θνξνινγεηέα χιε επί βαζηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 3,5%
(€26.500 Υ 3,5%)
χλνιν Φφξνπ Δπηηεδεχκαηνο (βαζηθφ πνζφ Υ δεκνηηθφ ζπληειεζηή,
410% γηα ην Βεξνιίλν)

€50.000
€1.000
€51.000
€24.500
€26.500
€927,50
€3.802,75

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 ―Υ‖, 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 =
€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, ν νπνίνο καδί κε ηνλ πξφζζεην θφξν αιιειεγγχεο
αλέξρεηαη ηειηθά ζε πεξίπνπ 30%, πνζνζηφ φκνην κε απηφ πνπ θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη κε
πξνζσπηθέο εηαηξείεο.
Τπνθαηαζηήκαηα
Σα Τπνθαηαζηήκαηα ππφθεηληαη ζε θφξν ζηελ Γεξκαλία, εθφζνλ έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε
ηηο θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζεο πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. Κάζε κφληκε εγθαηάζηαζε
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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).
Γ.4 Δηδηθνί Φφξνη
1. Φφξνο επί ησλ Κεξδψλ απφ Κεθαιαηνπρηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
(παιαηφηεξα γλσζηφο σο θφξνο ππεξαμίαο) π.ρ. ηφθνη, κεξίζκαηα, κεηνρέο, έζνδα απφ επελδπηηθά
πξνγξάκκαηα θιπ (Abgeltungsteuer ή παιαηφηεξα Kapitalertragssteuer)
Δλ ιφγσ θφξνο αλέξρεηαη ζε 25% θαη επηβάιιεηαη ζε εηζνδήκαηα απφ κεξίζκαηα ή κεηνρέο, ηφθνπο. ην
εηζφδεκα απφ απηέο ηηο πεγέο επηβάιιεηαη, επίζεο, εηζθνξά αιιειεγγχεο, (κε απνηέιεζκα ε ηειηθή
θνξνινγηθή επηβάξπλζε λα αλέξρεηαη ζε 26,4%). Ο ελ ιφγσ θφξνο παξαθξαηείηαη θαηά θαλφλα ζηελ
πεγή (SteuerabzuganderQuelle).
2. Φφξνο Ηδηνθηεζίαο
Όινη νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή Φφξνπ Ηδηνθηεζίαο (Grundsteuer). Ο θφξνο
αθηλήηνπ ζπληζηά θφξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ζηφρν έρεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ
(ζρνιείσλ, δξφκσλ θιπ). Δίλαη εηήζηνο θφξνο, ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν.
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 δχλαηαη λα αλεγεξζνχλ θηίξηα
(ππεξδνκέο) ή πθίζηαληαη ήδε θαηαζθεπέο.
Σν χςνο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ππνινγίδεηαη βάζεη 3 ζηνηρείσλ:
- Δληαία Σηκή Αθηλήηνπ (Einheitswert)
Καζνξίδεηαη απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο βάζεη ηνπ Γεξκαληθνχ Κψδηθα Δθηίκεζεο Αθηλήησλ
(Bewertungsgesetz). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εληαίαο ηηκήο ζηελ δπηηθή θαη αλαηνιηθή Γεξκαλία
ιακβάλνληαη ππ‘ φςηλ νη αμίεο ησλ αθηλήησλ θαηά ηα έηε 1964 θαη 1935 αληίζηνηρα8.
- Φνξνινγηθφ ζπληειεζηή (Steuermesszahl)
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη εληαίνο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αθηλήηνπ.
Αλέξρεηαη ζε:
2,6‰ γηα κνλνθαηνηθίεο έσο ηα €38.346,89 ηεο εληαίαο ηηκήο θαη 3,5‰ γηα ην ππφινηπν.
3,1‰ γηα δηπινθαηνηθίεο θαη
3,5‰ γηα ηα ινηπά αθίλεηα θαη
6‰ γηα αθίλεηα/αγξνηεκάρηα αγξνηηθήο θαη δαζνθνκηθήο ρξήζεο
- Γεκνηηθφο ζπληειεζηήο (Hebesatz).
Καζνξίδεηαη απηφλνκα απφ θάζε Γήκν. Ο ζπληειεζηήο δχλαηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ αθηλήησλ ηχπνπ
«Α» θαη «Β», ζπλήζσο φκσο γηα ηα ηχπνπ «Β» είλαη πςειφηεξνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Hebesaetze.html.
Ζ δηαθνξεηηθή εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα έρεη σο απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ άληζε θνξνινγηθή
κεηαρείξηζε αθηλήησλ ζε βαζκφ πνπ, ζχκθσλα κε ην Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην (Απξίιηνο 2018), δελ ζπλάδεη πιένλ κε ηελ ίδηα
ηελ λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο. Καηφπηλ ηνχηνπ, ε γεξκαληθή θπβέξλεζε ςήθηζε λέν λφκν, ν νπνίνο ζα ηζρχζεη απφ
1.1.2025.Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ ζα πξνθχπηεη θαη πάιη ζε ηξία βήκαηα:
1ν Βήκα: Τπνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αθηλήηνπ βάζεη ηεο επηθάλεηαο, ηεο αληηθεηκεληθήο ηηκήο ηνπ ηεηξαγσληθνχ (Bodenrichtwert) (βι.
https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de) θαη ηεο ηνπηθά ηζρχνπζαο κέζεο ζηαηηζηηθήο ηηκήο ηνπ θαζαξνχ ελνηθίνπ γηα θαηνηθία
εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνπο ειεθηξηζκνχ/ζέξκαλζεο (Nettokaltmiete). Ο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ζηα επαγγεικαηηθά αθίλεηα επίζεο
απινπνηείηαη θαη δελ ιακβάλεηαη ππ‘ φςηλ ε ζηαηηζηηθή ηηκή ηνπ ελνηθίνπ. ηα αγξνηηθά ηεκάρηα παξακέλεη ην θξηηήξην ηεο απφδνζεο γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αθηλήηνπ.
2ν Βήκα: Αληηζηάζκηζε ελδερφκελεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ αθηλήηνπ ζε ζρέζε κε ηηο απφ 1964 θαη 1935 ηζρχνπζεο ηηκέο κέζσ ηεο κείσζεο
θαηά 1/10 ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή.
3ν Βήκα: Αλαπξνζαξκνγή ησλ δεκνηηθψλ ζπληειεζηψλ πξνο ζπγθξάηεζε ηπρφλ ππεξβνιηθήο αλφδνπ ησλ δεκνηηθψλ εζφδσλ ζπλνιηθά. Οη
αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνθηνχλ κε βάζε ην λέν λφκν επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα επηβάιινπλ κεγαιχηεξνπο δεκνηηθνχο ζπληειεζηέο
(GrundsteuerC) σο θίλεηξν γηα ηελ νηθνδφκεζε νηθνπέδσλ.
8
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3. Φφξνο Μεηαβίβαζεο Αθηλήηνπ
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%. Ο Φφξνο Μεηαβίβαζεο (Grunderwerbsteuer) θαηαβάιιεηαη άπαμ θαη,
θαηά θαλφλα, απφ ηνλ αγνξαζηή.
Φνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, αλά Οκνζπνλδηαθφ Κξαηίδην
Βαπαξία, αμνλία
Ακβνχξγν

3,5%
4,5%

Βάηε-Βπξηεκβέξγε, Βξέκε, Κάησ αμνλία, Ρελαλία-Παιαηηλάην,
αμνλία-Άλραιη

5,0%

Βεξνιίλν, Έζζε, Μεθιεκβνχξγν-Γπηηθή Πνκεξαλία
Βξαδεκγνχξγν, Βφξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία, ααξιάλδε, ιέζβηρΥφιζηατλ, Θνπξηγγία

6,0%
6,5%

4. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Ζ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) (Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer) είλαη
ίδηα κε ηα ηζρχνληα ζηελ Διιάδα. Oη εηαηξείεο νθείινπλ λα πξνζζέηνπλ ηνλ ΦΠΑ ζηελ αμία πψιεζεο
ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, ν νπνίνο επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή ησλ πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ. Οη εηαηξείεο απνδίδνπλ ηνλ ΦΠΑ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο αλά κήλα, ηξίκελν ή έηνο,
αλαιφγσο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο.
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.
Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθά ππφρξεσλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ, γίλεηαη κέζσ ηνπ 9ςήθηνπ Αξηζκνχ
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ΦΠΑ (UmsatzsteuerIdentifikationsnummerUSt-IdNr).
Γπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο ηνπ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ΦΠΑ κηαο γεξκαληθήο επηρείξεζεο
πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: https://evat.bff-online.de/evat/
Γηα ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ απφ ηδηψηεο ζηε Γεξκαλία, ν ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ
απνζηνιέα έσο έλα ζπγθεθξηκέλν φξην (Lieferschwelle) αμίαο ησλ αγαζψλ εηεζίσο (π.ρ. Γεξκαλία
€100.000). Ζ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ ππνρξεψλεη ηελ (ειιεληθή) εηαηξεία απνζηνιέα λα
θαηαρσξεζεί θαη λα θαηαβάιεη ηνλ ΦΠΑ ζηελ Γεξκαλία.9Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ελδνθνηλνηηθή
απφθηεζε αγαζψλ απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηειηθψλ θαηαλαισηψλ πρ κηθξέο επηρεηξήζεηο (§19 παξ. 1
UstG) έσο έλα ζπγθεθξηκέλν φξην (Erwerbschwelle) αμίαο ησλ αγαζψλ εηεζίσο (π.ρ. Γεξκαλία
€12.500). ηελ πεξίπησζε πνπ κία γεξκαληθή εηαηξεία γίλεηαη απνδέθηεο ππεξεζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ
ππνρξενχηαη ε ίδηα (θαη φρη ε παξέρνπζα ηελ ππεξεζία αιινδαπή εηαηξεία) λα θαηαβάιεη ηνλ
απαηηνχκελν ΦΠΑ πνπ ηζρχεη ζηελ Γεξκαλία (reverse-charge-system §13b UstG).
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ ηζρχνπλ ηα πεξί ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ κεηαμχ
εηαηξεηψλ δει. ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΦΠΑ κεηαθέξεηαη ζηνλ παξαιήπηε ησλ αγαζψλ ζηελ
Γεξκαλία.
Οδεγία 2006/112/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ΔΔ
Ζ νδεγία αλαδηαηππψλεη θαη θαηαξγεί ηελ έθηε νδεγία πεξί θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ),
απνζαθελίδνληαο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) γηα ηνλ ΦΠΑ.
Οη θνξνινγεηέεο πξάμεηο πεξηιακβάλνπλ παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ εληφο ηεο
Δμαηξνχληαη ηα θαηλνχξηα νρήκαηα (§ 1b UStG) θαη πξντφληα ζηα νπνία επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θφξνο θαηαλάισζεο ζηελ ρψξα
πξννξηζκνχ πρ πνηά, θαπλφο (§ 1a παξ. 5 UStG)
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ΔΔ, απνθηήζεηο αγαζψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ (αγαζά πνπ παξαδίδνληαη ζε κηα ρψξα ηεο ΔΔ θαη
απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ επηρείξεζε κηαο ρψξαο ηεο ΔΔ ζε επηρείξεζε κηαο άιιεο ρψξαο ηεο
ΔΔ) θαη εηζαγσγέο αγαζψλ ζηελ ΔΔ απφ ην εμσηεξηθφ.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ΦΠΑ ζηε
Γεξκαλία γηα δξαζηεξηφηεηεο ή ππεξεζίεο επηρεηξήζεσλ κε έδξα ηελ Διιάδα, αξκφδηνο θνξέαο γηα φιε
ηελ Γεξκαλία είλαη ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηεο Δθνξίαο ζηελ πεξηνρή Neukölln – Berlin (Γ/λζε
Thiemannstr. 1, 12059 Berlin, Tel.: (030) 9024 16-0, Fax: (030) 9024 16-900, email: poststelle@faneukoelln.verwalt-berlin.de)
Γ.5 Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο ή Διεχζεξεο Εψλεο
Οη ειεχζεξεο δψλεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 210 β΄ ηνπ Καλνληζκνχ 952/2013 απνηεινχλ, φπσο νη
ειεχζεξεο απνζήθεο, ηκήκαηα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ρψξαο, δηαθξηηά απφ ην ππφινηπν
ηεισλεηαθφ έδαθνο, φπνπ εκπνξεχκαηα ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνηίζεληαη ζε απηέο ζεσξνχληαη σο πξνο
ηελ εθαξκνγή ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαη κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο σο κε επξηζθφκελα
ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ρψξαο. Δγρψξηα εκπνξεχκαηα ή εκπνξεχκαηα ηεινχληα ζε ειεχζεξε
θπθινθνξία, φηαλ απνηίζεληαη ζε ρψξνπο ειεχζεξσλ δσλψλ, πξννξίδνληαη θαηά θαλφλα γηα εμαγσγή.
ηελ Γεξκαλία (Freizonen) ιεηηνπξγνχλ πιένλ κφλνλ δχν ηέηνηεο δψλεο:
-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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Γ. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
Γ.1 Κίλεηξα Δπελδχζεσλ
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 δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο:
- Άκεζεο Δπηρνξεγήζεηο
- Γάλεηα
- Δγγπήζεηο
- πκκεηνρέο κε ίδηα ή ελδηάκεζα θεθάιαηα
Πεξηζζφηεξα:
https://www.gtai.de/resource/blob/63830/4f793b2aa3f969ce7fb337b482f3d7a7/20210225_FF_Incentive
s_WEB.pdf
Δ.1.1 Άμεςεσ Επιχορηγόςεισ
Γ.1.1.α. Γεληθέο επηρνξεγήζεηο
Πξφγξακκα «Βειηίσζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκίαο» (GRW)
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επηδνηήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ), αθνξά ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Βειηίσζε ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο»
(Gemeinschaftsaufgabe/ GRW). Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi), ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ Οκφζπνλδσλ Κξαηηδίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην επξσπατθφ
ζεζκηθφ πιαίζην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, νξίδνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο
ηνκείο θαη ηηο πεξηθέξεηεο πξνηεξαηφηεηαο, 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», ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο εληζρχζεηο
πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα 2014-2020 (2013/C 209/01), νη νπνίεο θαιχπηνπλ γεσγξαθηθά ην ζχλνιν ηεο
πξψελ Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο (κε εμαίξεζε ην Βεξνιίλν).
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
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' 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 ηεο
Πνισλίαο, ηα σο άλσ πνζνζηά δχλαληαη λα αλέβνπλ, ζην 40%/30%/20%. ηηο πεξηνρέο «Γ» ε ελίζρπζε
αλέξρεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ζε 20%/10%/€200.000 γηα κηθξέο/κεζαίεο/κεγάιεο επηρεηξήζεηο
αληηζηνίρσο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ κνξθή
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επηδφηεζεο θεθαιαίνπ ή θάιπςεο ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο επελδπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Γηθαηνχρνη δχλαληαη λα είλαη εγρψξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη
άιινη κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο, ελψ απνθιείνληαη 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.
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
ην πιαίζην ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκίαο» ην νπνίν ηέζεθε ζε
ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020, γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2022 έσο θαη 31.12.2027, ε Οκνζπνλδία θαη ηα
θξαηίδηα πηνζέηεζαλ νκφθσλα έλαλ λέν ράξηε πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
δηαξζξσηηθά αδχλακσλ πεξηνρψλ ζηε Γεξκαλία σο αθνινχζσο:
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Δπηδφηεζε γηα Έλαξμε Δπαγγέικαηνο
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
Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Σερλνγλσζίαο
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.
Με ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021 ε θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηερλνγλσζίαο, παξαηάζεθε γηα δχν αθφκε ρξφληα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberat
ung/unternehmensberatung_node.html.
Γ.1.1.β. Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α)
Ζ Δ&Α ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνκέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεξκαληθήο
νηθνλνκίαο. Ζ βηνκεραλία θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο έρνπλ δεζκεπηεί λα δαπαλήζνπλ πεξίπνπ ην 3,5 % ηνπ
εζληθνχ ΑΔΠ εηεζίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α. Απηφ αλήιζε ην 2019 ζε γηα δαπάλεο χςνπο € 103 δηο.
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα επηρνξεγήζεσλ, δαλείσλ κε κεησκέλν
επηηφθην θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα
πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε θαη ηα κεκνλσκέλα γεξκαληθά
νκφζπνλδα θξαηίδηα.
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή
«Horizon Europe»
Πξνγξάκκαηα κε
ζπγθεθξηκέλε
ηερλνινγηθή εζηίαζε

Αλνηθηά Πξνγξάκκαηα
Σερλνινγίαο γηα ΜΜΔ

Γεξκαληθή Κπβέξλεζε
«ηξαηεγηθή Τςειήο Σερλνινγίαο»
Πξνγξάκκαηα κε
ζπγθεθξηκέλε
ηερλνινγηθή
εζηίαζε

Αλνηθηά Πξνγξάκκαηα
Σερλνινγίαο
(εζηίαζε
θπξίσο
ζε
ΜΜΔ)

Γεξκαληθά Οκφζπνλδα Κξαηίδηα
Δμαηνκηθεπκέλα Πξνγξάκκαηα
Κπξίσο αλνηθηά πξνγξάκκαηα ηερλνινγίαο
πλεξγαζία φρη πάληνηε απαξαίηεηε
Πεγή: Germany Trade and Invest/ GTAI 2021

«Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Καηλνηνκίαο ΜΜΔ»
Σν ελ 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 κνξθήο (legeartis) 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
60% έσο ην πνζφ ησλ €550.000.
ρεηηθνί ζχλδεζκνη: www.clusterplattform.de/clustersuche
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«Κνηλσθειήο βηνκεραληθή έξεπλα»
Μέζσ ηνπ σο άλσ πξνγξάκκαηνο (IndustrielleGemeinschaftsforschung/IGF), ην Οκνζπνλδηαθφ
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) ζηεξίδεη ην εξεπλεηηθφ έξγν θνξέσλ,νη νπνίνη έρνπλ
ζπζηαζεί σο λνκηθά απηνηειείο θνξείο βηνκεραληθήο έξεπλαο θνηλσθεινχο ραξαθηήξααπφ κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθεξκνζκέλεο
έξεπλαο κε ηελ επσλπκία „Ottovon 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
«Αλάπηπμε Καηλνηνκηθνχ Γπλακηθνχ»
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»
(VerbesserungderregionalenWirtschaftsstruktur), ην νπνίνπεξηεγξάθε 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,
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
«πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο Καηλνηνκίαο»
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/goInno) 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

Περαιτέρω Επιλογέσ Χρηματοδότηςησ Έργου Ε & Α
Γάλεηα
Σα δάλεηα γηα Δ&Α κπνξνχλ λα είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηηο άκεζεο ρξεκαηνδνηήζεηο Δ&Α, εψ ε
ιήςε ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηά πιενλεθηήκαηα: πλήζσο δελ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα
ηερλνινγίαο, ε ιήςε ηνπο είλαη δπλαηή αλά πάζα ζηηγκή θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πςειφηεξν θφζηνο.
Σα δάλεηα Δ&Α παξέρνληαη απφ δεκφζηεο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο ζε εζληθφ θαη θξαηηδηαθφ επίπεδν.Σα
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θεθάιαηα πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) φζν θαη απφ
θξαηηθέο ή ηδησηηθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο εηαηξείεο κε ηερληθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Νφκνο πεξί θνξνινγηθήο πίζησζεο
Οη εηαηξείεο κε θνξνινγηθή έδξα ζηε Γεξκαλία θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α
είλαη επηιέμηκεο γηα θνξνινγηθή πίζησζε έσο €1 εθ. εηεζίσο. Δπηιέμηκεο δαπάλεο έσο € 4 εθ. είλαη ηα
κηζζνινγηθά θφζηε, κε ηελ πίζησζε θφξνπ λα θαζνξίδεηαη ζην 25 % ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Σα έξγα
είλαη επηιέμηκα γηα πίζησζε εθφζνλ εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο ηξεηο επξέσο θαζνξηζκέλεο εξεπλεηηθέο
θαηεγνξίεο:
i) Θεκειηψδεο Έξεπλα: Πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή εξγαζία κε ζηφρν ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ
ii) Βηνκεραληθή Έξεπλα: Έξεπλα κε ζπγθεθξηκέλν πξαθηηθφ ζηφρν πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε λέσλ
πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ ή ζηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ
iii) Πεηξακαηηθή αλάπηπμε: Έξεπλα πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή ζρεδίσλ, ζρεδίσλ θαη πξσηνηχπσλ
Οη εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξάμε πίζησζεο θφξνπ έξεπλαο πξέπεη λα ιάβνπλ
πηζηνπνηεηηθφ απφ λφκηκν θνξέα πνπ θαζνξίδεη εάλ έλα έξγν είλαη επηιέμηκν.
Δ.1.2 Δημόςια Χρηματοδοτικϊ Εργαλεύα για Εκκύνηςη και Αρχικό Ανϊπτυξη
«Γάλεην ERP γηα ίδξπζε επηρείξεζεο – θεθάιαην έλαξμεο»
Ζ Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) ζηεξίδεη λένπο επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη
κηθξέο επηρεηξήζεηο κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο (ERP Gründerkredit–StartGeld), ππφ επλντθνχο φξνπο,
θεθαιαηνπρηθψλ επελδχζεσλ θαη απφθηεζεο εμνπιηζκνχ, έσο ην πνζφ ησλ €125.000, εθ ησλ νπνίσλ ηα
€50.000 γηα ιεηηνπξγηθά θφζηε. 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 θαη ζηαζεξφ επηηφθην. ρεηηθφο ζχλδεζκνο:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCndenNachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Startgeld-(067)/
«Γάλεην ERP γηα ίδξπζε επηρείξεζεο – γεληθνχ ηχπνπ»
Ζ Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο (KfW) ζηεξίδεη επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη
επηρεηξήζεηο θαηά ηε ζχζηαζε, εδξαίσζε θαη επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ηνπο εληφο θαη εθηφο ρψξαο (3-5
έηε ιεηνπξγίαο). Ζ ρξεκαηνδφηεζε (ERP Gründerkredit–Universell) ρνξεγείηαη ππφ κνξθή δαλείνπ, ην
νπνίν δχλαηαη λα θαιχςεη έσο θαη 80-90% ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, γηα πεξίνδν έσο 10 έηε (κε 2εηή θαη‘
αλψηαην φξην πεξίνδν ράξηηνο) θαη επηηφθην απφ 1% έσο 2,12% αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCndung-undNachfolge/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073-074-075-076)/
«Δπηρεηξεκαηηθφ 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.
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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 δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγείηαη ππφ
κνξθή δαλείνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα θαιχςεη έσο θαη 100% ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, έσο ην πνζφ ησλ
€100 εθαη. θαη επηηφθην απφ 1% έσο 2,12% αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο θηλδχλνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ. ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-undFestigen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Unternehmerkredit-(037-047)/
«Γάλεην ERP γηα ςεθηνπνίεζε θαηθαηλνηνκία»
Σν σο άλσ πξφγξακκα επηδφηεζεο (ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit) απεπζχλεηαη ζε ήδε
εδξαησκέλεο, λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Γεξκαλία ή θαη
ζπγαηξηθέο/ππνθαηαζηήκαηα εηαηξεηψλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηε Γεξκαλία. Υξεκαηνδνηνχληαη
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έρεη ηε κνξθή ρακειφηνθνπ δαλείνπ κε ζηαζεξφ επηηφθην
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:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERPDigitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
«Δλδηάκεζν δάλεην ERP γηα ηελ θαηλνηνκία»
Δλ ιφγσ πξφγξακκα (ERP-Mezzanine für Innovation) παξέρεη καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε γηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηθαηνχρνη
είλαη επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα ζηε
Γεξκαλία ή θαη ζπγαηξηθέο/ππνθαηαζηήκαηα εηαηξεηψλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηε Γεξκαλία θαη κε
θχθιν εξγαζηψλ έσο €500 εθαη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έρεη ηε κνξθή ρακειφηνθνπ δαλείνπ (θαλνληθήο ή
ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο), κε ζηαζεξφ επηηφθην 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:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERPMezzanine-f%C3%BCr-Innovation-(360-361-364)/
«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. Σν ηακείν ρνξεγεί αξρηθά έσο € 1 εθ. Καηά θαλφλα, δηαηίζεληαη έσο θαη € 3 εθ.
αλά εηαηξεία. ε πξψηε θάζε έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011, ν φγθνο ηνπ ηακείνπ ήηαλ € 272 εθ. Με ην
HTGF II ρνξεγήζεθαλ € 304 εθ θαη ην θζηλφπσξν ηνπ 2017 μεθίλεζε ην HTGF III, ζην νπνίν εθηφο απφ
ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) θαη ηελ KfW, ην 1/3 ηνπ πνζνχ ησλ
θεθαιαίσλ χςνπο € 319,5 εθαη. πξνέξρεηαη απφ 33 ηδηψηεο επελδπηέο. ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://hightech-gruenderfonds.de/en/
«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
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ – ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
Kurfürstendamm 185, D-10707, Berlin,Σει.: +49 (0)30/2360990
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr

Σελίδα43 από 56

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. Καιχπηνληαη, επίζεο,
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο έσο €30.000, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο έσο €5.000 θαη εθπνλήζεηο εξεπλψλ έσο
€10.000 εθάπαμ. ηε θάζε ρξεκαηνδφηεζεο Η, κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ έμνδα πξνζσπηθνχ γηα
έσο θαη ηέζζεξηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ θαη δαπάλεο πιηθνχ έσο 250.000 επξψ · ζηε θάζε ρξεκαηνδφηεζεο
ΗΗ, δχλαηαη λα δνζεί επηρνξήγεζε έσο θαη € 180.000. ρεηηθφο ζχλδεζκνο: www.exist.de.
«INVEST - επηρνξήγεζε επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ»
Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (BMWi) ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηδησηψλ
επελδπηψλ ζε λέεο θαηλνηφκεο εηαηξείεο. Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε
απφθηεζεο 20% ηνπ επελδπκέλνπ πνζνχ ηνπο ζε θαηλνηφκεο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ηα
θπζηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα ιάβνπλ επηδφηεζε εμφδνπ εάλ πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο. Ζ επηδφηεζε
αλέξρεηαη ζε έλα θαη 'απνθνπή πνζνζηφ 25% ηνπ θεθαιαηαθνχ θέξδνπο θαη θαιχπηεη θαηά πξνζέγγηζε
ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ην θεθαιαηαθφ θέξδνο. Οη κεηνρέο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα
ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα. Καη νη δχν επηρνξεγήζεηο είλαη αθνξνιφγεηεο γηα ηνλ επελδπηή. Σν επηιέμηκν
πνζφ επέλδπζεο αλά επελδπηή αλέξρεηαη έσο € 500.000 επξψ. Σν αλψηαην φξην αλά εηαηξεία είλαη ην
πνιχ 3 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο γηα επηιέμηκεο επελδχζεηο. Οη επελδχζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ σο
θπζηθά πξφζσπα ή κέζσ κηαο εηαηξείαο επελδχζεσλ. Δπηιέμηκεο είλαη θαη νη επφκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο
γηα κεηνρέο πνπ έρνπλ ήδε ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην INVEST, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή κέζσ
κεηαηξέςηκσλ δαλείσλ. ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/invest.html
«Mikromezzaninfonds»
Ξεθίλεζε ην 2013 θαη ρξεκαηνδνηεί απφθηεζε κεηνρψλ θαη΄ αλψηαην φξην έσο 50.000 επξψ ζε
κεκνλσκέλεο κηθξνκεζαίεο θαη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θαη θαη΄ αλψηαην φξην έσο 150.000 επξψ ζε
νκίινπο, νη νπνίνη δηνηθνχληαη απφ γπλαίθεο ή άηνκα κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ή αλέξγνπο. Σν
ηακείν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηακεία ηνπ Δπξσπατθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ EIF θαη ηνπ Δπξσπατθνχ
Σακείνπ Αλαζπγθξφηεζεο ERP. Ο φγθνο ηνπ πξψηνπ ηακείνπ ήηαλ € 74,5 εθ. Σν ηξέρνλ ηακείν (MMF
II) δηαζέηεη € 153,2 εθ. ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
«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 λέεο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο, κε θχθιν εξγαζηψλ έσο €50 εθ., πνπ απαζρνινχλ έσο 250
εξγαδφκελνπο θαη έρνπλ έδξα ηελ Γεξκαλία. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε ελφο επηπιένλ –ζηνλ ξφιν ηνπ θχξηνπ- επελδπηή (lead investor), επί ίζνηο φξνηο
(paripassu). 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
«ERP/EIF Venture Capital-Dachfonds»
Δλ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ ηακείν δεκηνπξγήζεθε κε θνλδχιηα πνπ πξνήιζαλ απφ ην Δπξσπατθφ
Δπελδπηηθφ Σακείν EIF θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλαζπγθξφηεζεο ERP θαη ζπκκεηέρεη, ππφ ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο (paripassu) κε άιινπο ηδησηηθνχο επελδπηέο, ζε θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ
(Wagniskapital-Fonds) πνπ επελδχνληαη ζηελ Γεξκαλία. Υξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο ε αξρηθή κεηαθνξά
ηερλνινγίαο (techtransfer) ή/θαη ε κεηέπεηηα αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηθαηνχρνη
είλαη επελδπηέο θεθαιαίσλ πςεινχ θηλδχλνπ (Venture – CapitalFonds) 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
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«Πηζησηηθφ Σακείν Αλάπηπμεο ERP/EIF (Wachstumsfazilität)»
Δλ ιφγσ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, 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: www.eif.org
«European Angels Fund Germany (EAF)»
Σν ελ ιφγσ Σακείν ζπγρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο επηιεγκέλσλ θαη έκπεηξσλ επηρεηξεκαηηθψλ
αγγέισλ ζε θαηλνηφκεο εηαηξείεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηακείν απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ
επελδπηψλ θαη ππνζηεξίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ ζηε θάζε εθθίλεζεο θαη αξρηθήο
αλάπηπμεο. Σν επίπεδν ζπκκεηνρήο εμαξηάηαη απφ ην πξνβιεπφκελν πνζφ επέλδπζεο απφ ηνλ
επηρεηξεκαηία θαη είλαη ζπλήζσο κεηαμχ € 250.000 θαη 5 εθ. Σα ηακεία ηνπ ERP/EIF παξέρνπλ επίζεο
ρξεκαηνδφηεζε χςνπο € 400 εθ γηα ην EAF. ρεηηθφο ζχλδεζκνο: https://www.fuergruender.de/kapital/eigenkapital/business-angels/european-angels-fund/
«Αληεγγπήζεηο (Rückgarantien)»
Υνξεγνχληαη απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή θαη Οκφζπνλδεο Κπβεξλήζεηο σο ελίζρπζε ηεο βάζεο κεηνρψλ
ησλ ΜΜΔπηρεηξήζεσλ. Τπνζηεξίδνπλ ρξεκαηνδνηηθά εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
κεκνλσκέλα νκφζπνλδα θξάηε θαη νη νπνίεο επελδχνπλ ζε ΜΜΔπηρείξεζεηο - θπξίσο κε ηε κνξθή
ζπκκεηνρψλ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην (ζησπειέο ζπλεξγαζίεο). ε αληάιιαγκα, νη επελδπηηθέο εηαηξείεο
ιακβάλνπλ εγγπήζεηο απφ ηξάπεδεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ππνζηεξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαη‘
αλψηαην χςνο € 1,25 εθ. (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο € 2,5 εθ.). ρεηηθφο ζχλδεζκνο:
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/rueckgarantienlaender-bund.html
«Υξεκαηνδφηεζε αλάπηπμεο ηερλνινγίαο (Venture Tech Growth Financing)»
Με ην πξφγξακκα «Venture Tech Growth Financing» ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε θαη ηεο
Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο KfW πξνσζνχλ ηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εηαηξεηψλ. Σν
πξφγξακκα απνηειεί κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο Tech Growth Fund ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο, ε
νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ηδίσο ζε λενζχζηαηεο
επηρεηξήζεηο ζηε θάζε αλάπηπμεο. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζε ηερλνινγηθά θαηλνηφκεο θαη ηαρέσο
αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα αλζεθηηθφ θαη πνιιά ππνζρφκελν
επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κεηαγελέζηεξα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο. Ζ KfW
ζα παξάζρεη έσο θαη € 250 εθ. γηα απηφ έσο ην 2022. Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε αλαιακβάλεη 95%
πξνζηαζία έλαληη ησλ θηλδχλσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα «Venture Tech Growth
Financing» πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε ηδηψηε επελδπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζε
πνζνζηφ 50%, ελψ ην ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θεθάιαην πξέπεη λα είλαη ήδε επελδπκέλν ζηελ
εηαηξεία. Σα θεθάιαηα δηαηίζεληαη απεπζείαο ζηελ εηαηξεία, ελψ ε ζπκκεηνρή ηεο KfW
πξαγκαηνπνηείηαη
θαηφπηλ
πξφζθιεζεο
ηνπ
ηδηψηε
επελδπηή.
ρεηηθφο
ζχλδεζκνο:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/InnovationDigitalisierung/F%C3%B6rderprodukte/Venture-Tech-Growth-Financing-(851)/
Δ.1.3 Εξαςφϊλιςη τραπεζικών δανεύων με δημόςιεσ εγγυόςεισ
Οη δεκφζηεο εγγπήζεηο (Bürgschaften) ρξεζηκεχνπλ ελζαξξχλνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
(δειαδή ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο) λα πξνζθέξνπλ δάλεηα ζε εηαηξείεο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη νη δεκφζηεο εγγπήζεηο δελ παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε κεηξεηά ή νπνηνδήπνηε είδνο πίζησζεο. Ζ
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο είλαη γεληθά 15 έηε θαη 8 έηε ζηελ πεξίπησζε δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη
έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
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• Γηεπθφιπλζε ρνξήγεζεο δαλείσλ ζε πεξίπησζε αλεπαξθψλ ηδησηηθψλ εγγπήζεσλ
• Κάιπςε έσο 80% ηνπ πνζνχ δαλείνπ
• Γηαηίζεηαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηδξπκάησλ αλάινγα κε ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα
εμαζθαιηζηεί
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): www.vdb-info.de/
Δ.1.4 Εταιρεύεσ 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/
Πεξηζζφηεξα (ζηα γεξκαληθά):
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/U/ueberblick-zu-foerderinstrumenten-zur-gruendungsund-wachstumsfinanzierung.pdf?__blob=publicationFile&v=25

Γ.2 Γηαγσληζκνί
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηε Γεξκαλία δηεμάγνληαη βάζεη εζληθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη
είλαη ελαξκνληζκέλνη κε ηελ θείκελε ελσζηαθή λνκνζεζία, δειαδή δηεμάγνληαη κε φξνπο δηαθάλεηαο,
ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ θαη εγγχεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ζπκβάζεηο
κεγαιχηεξεο αμίαο (βι. θαηψηαηα φξηα αλάζεζεο ΔΔ), νη θαλφλεο απηνί βαζίδνληαη ζηνπο γεληθνχο
θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ελψ νη ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο δεκνζηεχνληαη, θαηά θαλφλα,
ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ πχιε Tenders Electronic Daily (TED) http://www.ted.europa.eu.
εκεηψλεηαη φηη ζηε Γεξκαλία δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ησλ πξνθεξχμεσλ/δηαθεξχμεσλ
(tenders) ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε κία θαη κφλν ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαξηψληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηε Γεξκαλία, ζαο παξαζέηνπκε
αθνινχζσο δηεπζχλζεηο ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ απφ ηηο νπνίεο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ
επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Γεξκαλία, δχλαληαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο.
α) νη δεκφζηνη δηαγσληζκνί πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, δεκνζηεχνληαη ζηελ
επίζεκε
δηαδηθηπαθή
πχιε
ηεο
γεξκαληθήο
Οκνζπνλδηαθήο
Γηαρεηξηζηηθήο
Αξρήο
(Bundesverwaltungsamt):
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html;jsessionid=B166C969
6C0A3871032CB56C1C03E744.1_cid367?view=processForm&nn=4641514
β) ζε απνθεληξσκέλν επίπεδν, πθίζηαηαη ε ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ησλ πξνθεξχμεσλ ησλ δεκφζησλ
δηαγσληζκψλ ζε θάπνηα Οκφζπνλδα Κξαηίδηα (φρη ζε φια), ζε έλα δεδνκέλν ειεθηξνληθφ κέζν
πιεξνθφξεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. Δπίζεο, ε ππνρξεσηηθή αλάξηεζε δελ αθνξά
φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο (π.ρ. κπνξεί νη ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ησλ Οκφζπνλδσλ
Κξαηηδίσλ λα έρνπλ ππνρξέσζε αλάξηεζεο, φρη φκσο θαη νη ΟΣΑ).
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Οκφζπνλδν Κξαηίδην

Μέζν πιεξνθφξεζεο

ΒΑΓΖ ΒΤΡΣΔΜΒΔΡΓΖ

https://www.service-bw.de/ausschreibungen

ΒΑΤΑΡΗΑ

https://www.vergabe.bayern.de/veroeffentlichungen/index.html

ΒΔΡΟΛΗΝΟ

https://service.berlin.de/ausschreibungen/

ΒΡΑΓΔΜΒΟΤΡΓΟ

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/company/welcome.do

ΔΖ

http://www.had.de/

ΚΑΣΧ ΑΞΟΝΗΑ

https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/company/welcome.do

ΒΟΡΔΗΑ ΡΖΝΑΝΗΑ-ΒΔΣΦΑΛΗΑ

https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do

ΡΖΝΑΝΗΑ-ΠΑΛΑΣΗΝΑΣΟ

https://www.vergabe.rlp.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/company/welcome.do
http://www.amtsblatt.saarland.de/jportal/portal/page/fpverksl.psml
https://www.rechnungshof.sachsen.de/index.html

ΑΑΡΛΑΝΣ
ΑΞΟΝΗΑ
ΑΞΟΝΗΑ-ΑΝΥΑΛΣ
ΛΔΒΗΥ-ΥΟΛΣΑΗΝ
ΘΟΤΡΗΓΓΗΑ

https://evergabe.sachsen-anhalt.de/
https://www.schleswigholstein.de/DE/Service/Unternehmen/Ausschreibungen/ausschreibungen_node.html
https://verwaltung.thueringen.de/evergabe

γ) πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο αλά Οκφζπνλδν Κξαηίδην, δηαηίζεληαη θαη απφ ηα
θαηά ηφπνπο Βηνκεραληθά θαη Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, ησλ νπνίσλ νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη παξαηίζεληαη
ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: https://auftragsberatungsstellen.de/.
Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ιεηηνπξγνχλ ζπλδξνκεηηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηνπο
εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Όζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ, ζεκεηψλνπκε φηη γεληθά ηζρχνπλ ηα
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ησλ ρσξψλ θ.κ. ηεο ΔΔ.
Γ.3 Πηζηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα Υψξαο – Κίλδπλνη/πξννπηηθέο
Σελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ θαηεγνξία ΑΑΑ επηβεβαηψλνπλ
δηαρξνληθά δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο, δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη πψο ε γεξκαληθή νηθνλνκία παξακέλεη
ζε ζέζε λα αληέμεη ηνπο θξαδαζκνχο ζε νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ επίπεδν.
πλνιηθά γηα ην 2020 ε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ θαη ηα ζπλερή απζηεξά κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο
νδήγεζαλ ηε γεξκαληθή νηθνλνκία ζε κία απφ ηηο βαζχηεξεο θξίζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ.
Ζ θξίζε ηεο παλδεκίαο θαηέδεημε κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν πφζν επάισηε είλαη ε γεξκαληθή νηθνλνκία
ιφγσ ηεο παγθφζκηαο δηθηχσζήο ηεο κέζσ ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά ν παγθφζκηνο
αληαγσληζκφο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηελ άιιε, νη κεγάιεο δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο,
νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο πσιήζεηο ησλ γ/πξντφλησλ, πηζαλφηαηα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκα. Χο εθ ηνχηνπ δελ
είλαη ηπραίν φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ‗επαλεζληθνπνίεζεο‘ ησλ
αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
ρψξαο.
Σελ ψξα πνπ ε ζπλερηδφκελε θξίζε ηεο παλδεκίαο απεηιεί ηελ επηβίσζε ηνπ 15% ησλ γεξκαληθψλ
επηρεηξήζεσλ ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο ζην ηέινο Οθησβξίνπ 2020 πξνρψξεζε ζηελ
άκεζε ιήςε επηπξφζζεησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, ηα νπνία παξαηάζεθαλ ζηηο αξρέο
Φεβξνπαξίνπ η.έ. πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη εθηεηακέλε θαη ζηνρεπκέλε βνήζεηα ζε εηαηξείεο,
εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ ηα κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ λένπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο.
Γηα ην 2021 ζπλνιηθά πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% θαη 4,3% γηα ην 2022.
πλνιηθά νη νηθνλνκνιφγνη εθηηκνχλ φηη ε θξίζε ηνπ θνξσλντνχ ζα νδεγήζεη ηε γεξκαληθή νηθνλνκία
ζε απψιεηεο χςνπο € 382 δηο έσο ην 2022, έηε θαηά ηα νπνία πξν ηεο παλδεκηθήο θξίζεο αλακελφηαλ
εηήζηα αχμεζε θαηά 1,2%.
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ηα ζεηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2021 θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ζεκαληηθψλ γηα ηελ
αλάθακςε ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θιάδσλ, φπσο ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ε
απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία, νη νπνίνη δείρλνπλ λα έρνπλ ήδε πξνζαξκφζεη ηελ
παξαγσγή ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία. Χζηφζν ε
πιεηνςεθία ησλ θιαδηθψλ ελψζεσλ ηεο ρψξαο αλακέλεη φηη εληφο ηνπ έηνπο αξθεηέο ΜκΔ ζηε
Γεξκαλία ζα παγψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο λα αλαθέξνπλ κέρξη θαη
50.000 πησρεχζεηο έσο ην ηέινο ηνπ 2021. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο
Απαζρφιεζεο ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμήζεθε θαηά 7% ηνλ Ηαλνπάξην η.έ. ζε ζχγθξηζε κε ηνλ
Γεθέκβξην 2020 θαη θαηά 19,5% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξζη., ζηνηρείν ην νπνίν αλακέλεηαη λα
αλαηξαπεί έσο ηα ηέιε ηνπ 2021, νπφηε θαη αλακέλεηαη κείσζε ηεο αλεξγίαο θαηά 12,5% ζε ζχγθξηζε
κε ηα ηέιε ηνπ 2020, νπφηε θαη ε ρψξα βξηζθφηαλ ελ κέζσ ελφο πνιχ ζθιεξνχ δεχηεξνπ lockdown.
Λφγσ ησλ ρακειφηνθσλ επηηνθίσλ θαη ηεο πςειήο δήηεζεο γηα εχξεζε θαηνηθίαο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα,
νη επελδχζεηο ζηηο θαηαζθεπέο ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη κε πνιχ πςειφ ξπζκφ. Χζηφζν κεηά απφ κία
πνιχ δπλακηθή ρξνληά ην 2019, ην 2020 κεηψζεθε ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ησλ
θαηαζθεπψλ, ελψ γηα ην 2021 αλακέλεηαη αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαηά 1,4% θαη γηα
ην 2022 θαηά 2,8%. Οη θξαηηθέο δαπάλεο βαίλνπζεο απμαλφκελεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηε
δήηεζε γηα ηα επφκελα δχν έηε (2021: + 5,2%, 2022: + 0,3%), ελψ γηα ην 2022, κεηά απφ δχν έηε
ζπλερνχο αχμεζεο αλακέλεηαη ειαθξά κείσζε ησλ θξαηηθψλ επελδχζεσλ (2021: + 6,0%, 2022: -2,1%).
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, ε εγρψξηα νηθνλνκία δελ αλακέλεηαη λα
επαλέιζεη ζηα πξν θξίζεο θνξσλντνχ επίπεδα απφδνζεο πξηλ ηα ηέιε ηνπ 2022. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
εαξηλή ηνπ πξφβιεςε ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο (ΒMWI) αλέκελε γηα ην
2021 αχμεζε ηνπ επνρηαθά πξνζαξκνζκέλνπ ΑΔΠ θαηά 3,5% θαη 3,6% γηα ην 2022, εμαηηίαο ηεο
ραιάξσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ αξρίζεη ήδε λα ιακβάλνπλ ρψξα, ηεο εθηεηακέλεο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο πξνο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο έρεη
επεθηαζεί έσο ηνλ επηέκβξην 2021, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο ηζρπξήο αλάθακςεο ησλ παξαγγειηψλ ζηνλ
θιάδν ηεο βηνκεραλίαο, ηεο αχμεζεο ηεο ηδησηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη ηεο αλάθακςεο ησλ
εμαγσγψλ πςειήο έληαζεο θεθαιαίνπ κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά νη επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ.
Ο ΟΟΑ πξνβιέπεη γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία ην 2021 κηθξφηεξε -απφ ηελ αξρηθψο αλακελφκελεαλάπηπμε ιφγσ ησλ ζπκθνξήζεσλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ζεκεηψλνληαη ζηηο παγθφζκηεο εθνδηαζηηθέο
αιπζίδεο. Ζ κέζε πξφβιεςε ηνπ ΟΟΑ γηα αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ θαηά ην ηξέρνλ έηνο
κεηψζεθε ζην 2,9%, εμαηηίαο ηνπ φηη ζπλερίδνπλ λα πιήηηνληαη ε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη
ε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία. Δλζαξξπληηθφ είλαη σζηφζν ην ζηνηρείν φηη ε δήηεζε γηα γεξκαληθά
βηνκεραληθά πξντφληα παξακέλεη ηζρπξή, θάηη ην νπνίν αλακέλεηαη λα νδεγήζεη θαηά ην δ΄ ηξίκελν ζε
ζηαδηαθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ παξάδνζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηζρπξφηεξε αλάθακςε.
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Δ. ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Διιεληθέο Αξρέο
Πξεζβεία ηεο Διιάδαο
www.mfa.gr/germany/el

Σει. +49-30-20626-0

Πξνμεληθφ Γξαθείν
Πεξηνρή Αξκνδηφηεηαο Πξνμεληθνχ Γξαθείνπ:
Βεξνιίλν (Berlin), Βξαλδεκβνχξγν
(Βrandenburg), Μεθιεκβνχξγν- Πξφζσ
Πνκκεξαλία, (Meklemburg- Vorpommern),
αμσλία (Sachsen), αμσλία-Άλραιη
(Sachsen-Anhalt), Θνπξηγγία (Thüringen)

Σει. +49-30-2137033

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ

Σει. +49-30-236099-0
www.agora.mfa.gr/62

Γξαθείν Σχπνπ

Σει. +49-30-20612900

Γξαθείν Αθνινχζνπ Άκπλαο

Σει. +49-30-20451110

Γξαθείν πληνληζηή Δθπαίδεπζεο

Σει. +49-30-88917727

Γεληθφ Πξνμελείν Ακβνχξγνπ

Σει. +4940 4132430

grgencon.ham@mfa.gr

Σει. +4989 998867-222,-23,-14

grgencon.mun@mfa.gr

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ

Σει. +49 89 99886718

ecocom-munich@mfa.gr

Γεληθφ Πξνμελείν Νηχζζειληνξθ

Σει. +49211 6878500

grgencon.ddf@mfa.gr

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ

+49211 68785015

ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Γεληθφ Πξνμελείν ηνπηγάξδεο

Σει. +49711 22298713 - 4

grgencon.stu@mfa.gr

Γεληθφ Πξνμελείν Φξαλθθνχξηεο
Πεξηνρή Αξκνδηφηεηαο: Ρελαλία Παιαηηλάην
(Rheinland-Pfalz), Έζζε (Ηessen),  Γξαθείν
Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
άαξιαλη (Saarland)

Σει. +49 69 9799120 / 97991211/15

grgencon.fra@mfa.gr

Γξαθείν ΔΟΣ Φξαλθθνχξηεο

Σει. +49 69 2578270

gremb.ber@mfa.gr
grcon.ber@mfa.gr

ecocom-berlin@mfa.gr

pdo.ber@mfa.gr
defatt@greek-embassy.de
se-berlin@griechische-botschaft.de

Πεξηνρή Αξκνδηφηεηαο: Ακβνχξγν (Hamburg),
Βξέκε (Bremen), Κάησ-αμσλία
(Niedersachsen), ιέζβηρ-Υφιζηατλ
(Schleswig-Holstein)
Γεληθφ Πξνμελείν Μνλάρνπ
Πεξηνρή Αξκνδηφηεηαο: Βαπαξία (Βayern)

Πεξηνρή Αξκνδηφηεηαο: Βφξεηα ΡελαλίαΒεζηθαιία (Ννrdrhein-Westfalen)

Πεξηνρή Αξκνδηφηεηαο:
(Baden-Württemberg)

Βάδε-Βπξηεκβέξγε
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Γεξκαληθέο Αξρέο
Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε/
Καγθειαξία
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Γεξκαλίαο

Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ Γεξκαλίαο
Σεισλεία

Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
(Destatis)
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
&Δλέξγεηαο Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Γηαηξνθήο
&Γεσξγίαο Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Πξνζηαζίαο ηεο
Φχζεο & Αζθάιεηαο Αληηδξαζηήξσλ
Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Δξγαζίαο
& Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο
Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ
& Φεθηαθψλ Τπνδνκψλ Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Παηδείαο &
Έξεπλαο Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο &
Αλάπηπμεο Γεξκαλίαο
Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ
Οηθνλνκία θαη ηνλ Έιεγρν ησλ
Δμαγσγψλ
Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ & Δπελδχζεσλ
Γεξκαλίαο(Germany Trade &Invest)
Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δξγαζίαο

Σει. +49-30-182720
www.bundesregierung.de
Σει. +49-30-18170
Tει. γξακκή γηα πνιίηεο:
+49-30-1817-2000
www.auswaertiges-amt.de
Σει. +49-30-186820
www.bundesfinanzministerium.de
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ηδησηψλ:
Tει: + 49 351 44834-510
Ννκηθά θαη Δμεηδηθεπκέλα Θέκαηα:
Σει: + 49 351 44834-520
Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ
Γ/λζε
Πξνζηαζίαο
Βηνκεραληθήο
Ηδηνθηεζίαο
Σει.: + 49 (0) 89 – 59 95 – 2315
www.zoll.de

internetpost@bundesregierung.de

Tει: +49 611 75 2405
www.destatis.de
Σει. +49-30-186150
www.bmwi.de
Σει: + 49 30 /1 85 29 – 0
www.bmel.de
Σει: + 49 30 18 580-0
www.bmjv.de

poststelle@destatis.de

Σει: + 49 30 18 305-0
www.bmu.de

service@bmu.bund.de

Σει: + 49 3018 527-0
www.bmas.de
Σει: + 49 30 18441-0
www.bmg.bund.de
Σει: + 49 30 18 300-0
www.bmvi.de
Σει: + 49 30 18 57-0
www.bmbf.de
Σει: + 49 30 18 535-0
www.bmz.de

info@bmas.bund.de

Tει: +49 6196 908-0
www.bafa.de
www.beratungsfoerderung.info
Σει: +49 30 200 099-0
www.gtai.de
Σει: +49 30 911/179-0
https://www.arbeitsagentur.de/

foerderung@bafa.bund.de
poststelle@bafa.bund.de

poststelle@auswaertiges-amt.de

buergerreferat@bmf.bund.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

info@bmwi.bund.de
poststelle@bmel.bund.de
poststelle@bmj.bund.de

poststelle@bmg.bund.de
buergerinfo@bmvi.bund.de
Information@bmbf.bund.de
poststelle@bmz.bund.de

office@gtai.com
zentrale@arbeitsagentur.de

Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα / Industrie- und Handelskammern (ΗΖΚ)
Έλσζε Γεξκαληθψλ Βηνκεραληθψλ &
Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ/ Deutscher
Industrie- undHandelskammertage.V.

Σει.: +49-30 20308-0
www.dihk.de

info@dihk.de
Δχξεζε επηκειεηεξίσλ
www.dihk.de/ihk-finder

Πηζησηηθά Ηδξχκαηα
Σξάπεδα Πεηξαηψο
Τπνθαηάζηεκα Φξαγθθνχξηεο
Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα /

Σει.: +49-69-2400110
www.piraeusbank.de
Σει.: +49 69 9566-3512

info@piraeusbank.de
info@bundesbank.de
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Deutsche Bundesbank
χλδεζκνο Γεξκαληθψλ Σξαπεδψλ/ Bundesverband
Deutscher Banken
χλδεζκνο Ξέλσλ Σξαπεδψλ ζηε Γεξκαλία/Verband der
Auslandsbanken in Deutschland e.V.
χλδεζκνο Κξαηηθψλ Σξαπεδψλ/ Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

www.bundesbank.de
www.bankenverband.de
www.vab.de/English/Home
www.voeb.de

Γηνξγαλσηέο Δθζέζεσλ / Messen
Δπηηξνπή Δθζέζεσλ ηεο Γεξκαληθήο Οηθνλνκίαο / AUMA
(Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.)
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Ακβνχξγνπ / Hamburg Messe und
Congress GmbH
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Αλλφβεξνπ / Hannover Messe
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Βεξνιίλνπ/ Messe Berlin GmbH
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Βξέκεο / Messe Bremen & ÖVB-Arena
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Γξέζδεο / Messe Dresden GmbH
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Λεηςίαο / Leipziger Messe GmbH
Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο Φξαγθθνχξηεο / Messe Frankfurt GmbH

Σει.: +49 30 24000-0
www.auma.de
Σει.:+49 40 3569 – 0
www.hamburg-messe.de
Σει.: +49 511 89-0
www.hannovermesse.de
Σει.: +49-30-30380
www.messe-berlin.de
Σει.:+49 421 3505- 0
www.messe-bremen.de
Σει.:+49-351-4458-0
www.messe-dresden.de
Σει.:+49 341 678-0
www.leipziger-messe.de
Σει.:+49 69 75 75-0
www.messefrankfurt.com

info@auma.de
info@hamburg-messe.de
info@messe.de
central@messe-berlin.de
info@messe-bremen.de
info@messe-dresden.de
info@leipziger-messe.de
info@messefrankfurt.com

Γηπισκαηηθέο Απνζηνιέο
Γηπισκαηηθέο θαη Πξνμεληθέο Αξρέο ζηελ Γεξκαλία
www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/VertretungenFremderStaatenA-Z-Laenderauswahlseite_node.html
χλδεζκνη, Οκνζπνλδίεο, Ηδξχκαηα

Διιεληθή Κνηλφηεηα Βεξνιίλνπ
Σει. +49-30-7929587
info@gr-gemeinde.de
http://www.gr-gemeinde.de/de/
Διιελνγεξκαληθφ Βηνκεραληθφ θαη Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην
Deutsch– GriechischeIndustrie- undHandelskammer
Γνξπιαίνπ 10-12 115 21 Αζήλα
Σει.: +30 210 6419 000
e-mail: ahkathen@mail.ahk-germany.de
http://griechenland.ahk.de
Γεξκαλνειιεληθή ΔπηρεηξεκαηηθήΈλσζε- Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung DHW
Bonnerstr. 536,D- 50698 Köln
Σει.: +49 221 39 79 776
e-mailinfo@dhwv.de
www.dhwv.de
χλδεζκνο Διιήλσλ Δπηρεηξεκαηηψλ
Verband Hellenischer Unternehmer e.V. - VHU
Mercedesstraße 7, D-70372 Stuttgart
Tel: +49 711 561044
e-mail: info@vhu-online.de
http://www.vhu-online.de
Οκνζπνλδία Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ Ο.Γ. Γεξκαλίαο
Mühlenstraße 40, D-51443 Köln
Σει: +49 2203 9883540
e-mail: info@oek-germany.de
http://www.oekg.de
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Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ
Am Monbijouplatz 12, D-101 78 Berlin
Tει.: +49 30 3091521809
e-mail: info@griechische-kultur.de
http://www.griechische-kultur.de/
Oκνζπνλδηαθφο χλδεζκνο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο (BDI-Bundesverband der Deutschen Industrie)
Breite Straße 29 D-10178 Berlin
Tel.: +49 30 2028-0
e-mail: info@bdi.eu
www.bdi.eu
Οκνζπνλδηαθφο χλδεζκνο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft)
Leipziger Platz 15, D-10117 Berlin
Tει: +49 30 533206-0
e-mail: info@bvmw.de
ΓεξκαληθήπλνκνζπνλδίαΒηνηερλψλ (ZDH - Zentralverband des Deutschen Handwerks)
Mohrenstraße 20/21, D-10117 Berlin
Σει.: +49 30-206190
e-mail: info@zdh.de
www.zdh.de
ΟκνζπνλδηαθφοχλδεζκνοΓεξκαληθψλΣξαπεδψλ (BundesverbandDeutscherBanken)
Burgstraße 28, D-10178 Berlin
Σει.: +49 30 16 63-0
e-mail:https://bankenverband.de/kontakt/e-mail-an-den-bankenverband/
https://bankenverband.de/
ΟκνζπνλδηαθφοχλδεζκνοΓεξκαληθνχΥνλδξηθνχθαηΔμσηεξηθνχΔκπνξίνπθαηΠαξνρήοΤπεξεζηψλ
(BGABundesverbandGroßhandel, Außenhandel, Dienstleistungene.V.)
Am Weidendamm 1A, D-10117 Berlin
Σει.: +49 30 59 00 99 5-0
e-mail:info@bga.de
http://www.bga.de/start/
Οκνζπνλδηαθφο
χλδεζκνο Δλεξγεηαθήο
Οηθνλνκίαο
BundesverbandderEnergie- undWasserwirtschafte.V.)
Reinhardtstr. 32, D-10117 Berlin
Σει.: +49 30 / 300 199-0
e-mail: info@bdew.de
https://www.bdew.de

θαη

Γηαρείξηζεο

Τδάηηλσλ

Πφξσλ

(BDEW

ΟκνζπνλδηαθφοχλδεζκνοΦαξκαθεπηηθήοΒηνκεραλίαο (BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industriee.V.)
Friedrichstraße 148, D-10117 Berlin
Σει.: +49 (30) 27 909 - 0
e-mail:info@bpi.de
http://www.bpi.de
ΟκνζπνλδηαθφοχλδεζκνοΦεθηαθήοΟηθνλνκίαο (BVDW Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.)
Berliner Allee 57,D-40212 Düsseldorf
Σει.: +49 211 600456-0
e-mail:info@bvdw.org
http://www.bvdw.org/
ΟκνζπνλδηαθήΈλσζεΓεξκαληθψλσκαηείσλΔξγνδνηψλ (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände)
Breite Straße 29, D-10178 Berlin
Σει.: +49 30 2033-0
e-mail:bda@arbeitgeber.de
http://www.arbeitgeber.de
ΟκνζπνλδηαθήΈλσζεΓεξκαληθήοΒηνκεραλίαοΓηαηξνθήο (BVE Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie
e.V.)
Claire-Waldoff-Straße 7, D-10117 Berlin
Σει.: +4930 200786-0
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e-mail: bve@bve-online.de
www.bve-online.de
ΚεληξηθφοχλδεζκνοΓεξκαληθήοΟηθνδνκηθήοΒηνκεραλίαο(Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.)
Kurfürstenstraße 129, D-10785 Berlin
Σει.: +49 30 21286-0
e-mail: info@bauindustrie.de
http://www.bauindustrie.de/
ΟκνζπνλδηαθφοχλδεζκνοΤιηθψλ, ΠξνκεζεηψλθαηΔθνδηαζηηθήοΑιπζίδαο (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik e.V. - BME)
Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt
Tει. +49 69 30838-0
e-mail:info@bme.de
Website: www.bme.de
Έιιελεο/Διιελφθσλνη Γηθεγφξνη Βεξνιίλνπ
Eπσλπκία

Γηεχζπλζε

Bograkos, Chris

AmBorsigturm
17
13507
Βεξνιίλν
Wulffstr. 7 ·
12165
Βεξνιίλν

Dietz&Dietz

Fortsas, Liza

Funck, Alexandros

Grosse, Gudrun

Kleani, Efterpi

Krestas,
Margareta

Kyriakopoulou,
Ourania LL.M.
Leptokaridou
Eleftheria

Lazos Ioannis

Ortulidu, Anatoli

Siochou, Vasiliki

Petra-

Σει
(+49-30.)
209 67 57 50

www.bograkos.de

sekretariat@bograkos.de

3 91 80 77

www.dietz-berlin.de

kanzlei@ra-sdd.de

20054606

www.ra-funck.de

kanzlei@ra-funck.de

21477732

www.Rain-Grosse.de

info@Rain-Grosse.de

Web

E-Mail

TheodorHeuss
Platz 4
14052
Βεξνιίλν
Dirckensenstr.
52
10178
Βεξνιίλν
Regensburger
Str. 4
10777
Βεξνιίλν
Heimstraße 22
10965
Βεξνιίλν

28386870

Kurfürstendam
m
97-98
10709
Βεξνιίλν
Stargarderstr.
54,
10437
Βεξνιίλν
Unter
den
Linden
10
10117
Βεξνιίλν
PotsdamerPlatz
9
10117
Βεξνιίλν
Hiddenseer
Straße 1 A
10437
Βεξνιίλν
Oranienburgers
tr. 69
10117
Βεξνιίλν

327 69 510

www.krestas.de

kanzlei@krestas.de

49917700

http://kanzleiberlinathen.de/de/kontakt

ok@kanzlei-berlinathen.de

88702382

https://www.leptokaridou
.com/el/

berlin@leptokaridou.com

887754-0

https://michelnotare.de/en/michelpartner-notarerechtsanwaelte.html

info@michel-notare.de

44706382

euterpik@gmail.com

12084457

27874046

lizzdou@hotmail.com

www.streifler.de

siochou@streifler.de
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STENNER (ZosiEleni)

Tassi Dr., Smaro LL.M.

Zaimis, Ioannis

Ziervogel, Cornelia

Fasanenstr. 77
10623
Βεξνιίλν
Stettiner Straße
57
13357
Βεξνιίλν
Sächsische
Straße
70
10707
Βεξνιίλν

8562120

www.stenneronline.de

ez@stenner-partner.de

53016486

www.kanzlei-tassi.de

kontakt@kanzlei-tassi.de

88727480

http://ioanniszaimis.com/

ioannis.zaimis@roemermann.
com

Bölschestraße
27
12587
Βεξνιίλν

88471430

www.kanzleiziervogel.de

info@kanzlei-ziervogel.de

Έιιελεο Φνξνηερληθνί ζην Βεξνιίλν
Δηαηξεία Alpha
Alfa Steuerberatungsgesellschaft mbH
Knesebeckstr. 55 10719
Σει.: +49 (0) 30/2100930
Δηαηξεία Proti
Proti Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lindenstraße 76, D-10969 Berlin
Σει.: +49 (0) 30 - 319 863 200
e-Mail: info@proti.de
Διιεληθά Λνγηζηηθά Γξαθεία ζην Βεξνιίλν
Vourvouris Georgios Büroservice u. Unternehmensberatung
Savignyplatz 6, 10623 Berlin
Σει.: +49(0) 30 2012933
Άηνκo επηθνηλσλίαο:Vourvouris Georgios
Διιεληθά Γξαθεία Οηθνλνκηθψλ πκβνχισλ ζην Βεξνιίλν
ASSOS Unternehmensberatung UG
Mohriner Allee 18B, 12347 Berlin,
Σει.: +49 (0)70 13 29 93,
Άηνκo επηθνηλσλίαο: AnastasiaBatsilas
Οκνγελεηαθά Μέζα Δλεκέξσζεο ζηε Γεξκαλία
Griechenland Zeitung (εβδνκαδηαίν)
Herausgeber: HellasProductsGmbH, RobertStadler
Γεξαλίνπ 41, 10431, Αζήλα
Tel.: 210-6560989
E-mail: info@hellasproducts.com
Url: www.griechenland.net
Enimerosi (3κεληαίν)
Herausgeber: Diamantis Gikas
Warmbrunnerstr. 14, 90473 Nürnberg
Tel: 0049 911 8938256/0049 172 1013223
E-mail: info@enimerosi.de,
Url: www.enimerosi.de
EllinikiGnomi (Μεληαία)
Grolmanstr. 28, 10623. Βεξνιίλν
Tel: 0030-24330-31226
Handy: 0030-6944061282
0049-(0151)26168736
E-mail:info@elliniki-gnomi.eu
WebSite:www.elliniki-gnomi.eu
Δθδφηεο:ΓεσξγίαΚσζηαθνπνχιoπ
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Europolitis (Μεληαία)
Europolitis VerlagHager Weg 36, D-47798 Krefeld
Tel.: +49 2151 4548270
Fax: +49 2151 3264212
E-mail: info@europolitis.eu
Web Site:www.europolitis.eu
Δθδφηεο: Vasilios Voulgaris
TRIGONO (Μεληαία)
Gkikas Verlag
Am Plärrer 9, 90443, Nürnberg
Tel: 0049 0911 264354
E-mail: kostas@gkikas.net
www.trigono.info
Δθδφηεο: Gkikas Konstantin
PHILIA
Δμακεληαίν γεξκαλν ειιεληθφ Πεξηνδηθφ γηα ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Αξραηνινγία
Europδisches Zentrumfφrwissenschaftliche, ökumenischeund
kulturelleZusammenarbeite.V. - Griechisch-DeutscheInitiative
Maxstr. 2, D-97070 Würzburg
Σel.: +49 931 16929
Email: euro-initiative@web.de
WebSite:www.europa-zentrum-wuerzburg.de
Δθδφηεο:Prof.Dr. EvangelosKonstantinou
NEA FONI Magazin
Das deutschsprachige Magazin für griechische Kultur (εμακεληαίν)
Dimitrios Pergialis
El Politismos
Ringstr. 139, D- 71364 Winnenden
E-mail: info@fotopedia.de
Web Site: www.griechische-kultur.eu/magazine/neafoni.html
Δθδφηεο: EL POLITISMOS Medien Agentur
Αξρηζπληάθηεο: Dimitrios Pergialis
ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ- WEB ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ
Deutsche Welle, Griechisches Programm
Kurt-Schumacher-Str. 3, D-53113 Bonn
Tel : +49 228 429-0,
E-mail : info@dw.com
Web Site: www.dw-world.de/greek
Radiopolis - Funkhaus Europa
WestdeutscherRundfunk – WDR
WDR-Funkhaus
50600 Köln
Tel.: +49 0221/220 - 0
Email: redaktion@wdr.de
WebSite: www.funkhauseuropa.de/sendungen/radiopolis
Δπηθεθαιήο: Tom Buhrow
χληαμε: Miltiadis Oulios - IoannisSkouras
Elliniko Randevou - Funkhaus Europa
RundfunkBerlin-BrandenburgRBB
Masurenallee 8-14
14057 Berlin
Tel.: +49 30 97 99 3 - 35 640
WebSite: www.funkhauseuropa.de/sendungen/elliniko_randevou
χληαμε:AndreaMavroidis - VassiliVougiatzis
«Radio 92,5 FM: ΣνΔιιεληθφ»
Josef-Brix- Strasse 47, D-65187 Wiesbaden
Tel: +49 178 211 3114
E-mail: radio@hellenictime.de
WebSite: www.hellenictime.de
χληαμε: SofiaKaripidou
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Internetradio GR4U
Διιελφθσλν Πξφγξακκα
GR4U Media Group, Bismarckstraße 104, D-40210 Düsseldorf
Tel.: +49 211 17639363
E-mail:info@GR4U.eu
Web Site: https://el-gr.facebook.com/gr4u.eu/
EroRadio
Γηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν γηα Έιιελεο κεηαλάζηεο
Krischerstr. 3, D-40789 Monmein a. Rh.
Tel.: +49 2173 932120
E-mail:info@ero-radio.de
Web Site:www.ero-radio.de
Δπηθεθαιήο: Platon&CharalambosSavvidis
0211media.com
Γηαδηθηπαθφ Ραδηφθσλν
Adlerstraße 42 40211 Düsseldorf
Tel: 0211 938 92 300
E-mail: info@nullzwoelf.media
ΗΣΟΔΛΗΓΔ
www.doryforos.org/ DORYFOROSOnline
OnlineΠεξηνδηθφ
Parkstr 17, 80 339 München
E-mail: doryforos@email.de
Δπηθεθαιήο: Tatsis Konstantinos
www.ellasnet.de/ ELLASNET
Ellasnet
E-Mail: redaktion@ellasnet.de
Tel.: 0234–7732015
Url: http://www.ellasnet.de/
www.griechische-kultur.eu
GRIECHISCHE KULTUR / POLITISMOS Portal
Γηαδηθηπαθφ Πεξηνδηθφ γηα Πνιηηηζκφ, Λνγνηερλία, Σνπξηζκφ, Φχζε θαη Δπηθαηξφηεηα
EL Politismos GmbH
Medien & Werbe Agentur
Ringstraße 139
D-71364 Winnenden
E-Mail: info@fotopedia.de
Web Site:www.griechische-kultur.eu, www.politismos.eu, www.politistika.gr
Αξρηζπληάθηεο: Dimitrios Pergialis
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