Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την
εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και
στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία,
οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους
πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα
απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές διδακτικές ενότητες αυτού
του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε εκπαιδευόμενους με
μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη
εκπαίδευση στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη
την Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί
επαγγελματικής Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15
Φεβρουαρίου του 1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι,
σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την
εργασία αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της
Νομικής κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο
χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του
οποίου οι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε
μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από
εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν
στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα
ιδιαίτερα συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά
θέματα. Σε αυτήν τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προπιστοποιήθηκαν οι επιμέρους διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για
την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη υπάλληλος δικηγορικού
γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος
δικαίου και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη
γερμανική, αυστριακή και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η
μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων του γερμανικού εκπαιδευτικού
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κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς εφαρμογή στην Ελλάδα.
Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.

Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο
χώρες (Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία
Πρακτικής Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο
χώρες. Η εν προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το
εκπαιδευτικό κεφάλαιο.

Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην
Ελλάδα και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση
με βασικές διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων,
η δομή και πορεία απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών
γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός
αυτού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους
τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και
στην Ελλάδα στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα,
γάμος, διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων
προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο
υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση,
πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις αρχές του εργατικού και
κοινωνικού δικαίου ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες. Ιδιαίτερα ασχολείται με επαγγέλματα του νομικού τομέα, μεταξύ
αυτών και του εξειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού / συμβολαιογραφικού
γραφείου.
Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα
με λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς
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οργανισμούς στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι
συνοδευτική και συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την
εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και
στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής
προγράμματος-πλαισίου

ενότητας

ως

μέρους

του

διδακτικού

Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις αρχές του εργατικού και κοινωνικού δικαίου
αποτελεί τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την
εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα
δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την
εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των
γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων
διδακτικών ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης
σημασίας σε γερμανο-ελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η
διδακτική ενότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη
Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται
από τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
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13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα “αρχές του εργατικού και κοινωνικού δικαίου”
απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με
υπόβαθρο στη γερμανική και ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν
αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα.
Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και της
ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται τεστ
γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο
ασκήσεις. Η διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί
πολλαπλά και μπορεί να ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν
εν προκειμένω να συντμηθεί σε 45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που
διδάσκει
βασικές
γνώσεις,
πολλαπλές
δοκιμές
και
συστάσεις
απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές προκειμένου
να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
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Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-

Αρχές Εργατικού Δικαίου
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
Γερμανικές πηγές Δικαίου της Εργασιακής σχέσης
Ιστορία
Σημερινές τάσεις
Διάρθρωση των βασικών αρχών του Εργατικού Δικαίου
Δίκαιο σύμβασης εργασίας
Προστασία ειδικών ομάδων προσώπων
Συνδικάτα, εργοδοτικές ενώσεις, συλλογικές συμβάσεις
Καταστατικός Νόμος των επιχειρήσεων
Δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση
επιχειρήσεως
Προστασία του ωραρίου
Προστασία τεχνικής εργασίας
Δικαιοδοσία εργατικών διαφορών
Επισκόπηση Κοινωνικού Δικαίου στη Γερμανία

της

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους
εκπαιδευόμενους πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα
γίνεται επεξεργασία της διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική
ενότητα με τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια
“Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια
(βλ. Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του
αντικειμένου της εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία
ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί
περίληψη που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική
εφαρμογή στην εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς
και πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην
ελληνική γλώσσα. Στόχος της, πέρα από τις πληροφορίες για τις αρχές του
εργατικού και κοινωνικού δικαίου, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία
ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού
γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό
λεξιλόγιο. Αυτό το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό
ενεργητικό και των δύο γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με
γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα
άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου, ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην
Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία
των επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους
δικηγορικών γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων
μέσω προφορικών εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές
ασκήσεις, έλεγχος των όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της
“Στοχοθετημένης Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό
περιβάλλον με βάση τη μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς
και τις δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται
για τους διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές
ή διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική
γλώσσα και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει
να αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν
πλήρως σε μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία
λεξικογράφηση μίας γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας.
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε
περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι
γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια αυτή λαμβάνεται από άλλη
γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να γίνει προσπάθεια
περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο. Επιπλέον ο
εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και ταυτόχρονα
να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια
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διδάσκεται αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου
στη ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να
χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι
εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα
και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη
γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον ιδιαίτερο βάρος στη
διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως
γλώσσα διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται
στην ελληνική γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές
στην ελληνική γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική
γλώσσα ακόμα και σε περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες
σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις
πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις
πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις
γλωσσικές ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία
περίοδο στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η
εμπειρία δείχνει ότι η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση
παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση
απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην
άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον
είναι δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην
προφορική έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι
σημαντικό να εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να
μην επεξηγούνται ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια
άλλης γλώσσας. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη
Γερμανία λάθη στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας
ή στην Ελλάδα λάθη στη γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών
ενοτήτων δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία
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από τις δύο γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν
υπερβολικές απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ
κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνο επίπεδο Α1
στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους
γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης
γερμανικής και ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου.
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Διδακτική ύλη
Στοιχεία εργατικού και κοινωνικού δικαίου
Επισκόπηση του Εργατικού Δικαίου στη Γερμανία
1. Αρχές Εργατικού Δικαίου
Αρμοδιότητες
Εργατικό Δίκαιο είναι κυρίως οι κρατικές και αυτόνομες διατάξεις, που διέπουν
τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και το νομικό πλαίσιο
και τους όρους της παρεχομένης εργασίας.
Κρατικές διατάξεις είναι εν προκειμένω οι νόμοι που ψηφίζονται από την
Ομοσπονδιακή Βουλή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και τα νομοθετικά
διατάγματα, τα οποία εκδίδονται βάσει νόμιμης εξουσιοδότησης από την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτόνομες, δηλαδή βασιζόμενες σε ιδία ευθύνη,
χωρίς κρατική επιρροή ρυθμίσεις είναι οι συλλογικές συμβάσεις, οι κοινές
συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίου εργαζομένων και οι διατάξεις
περί αποφυγής ατυχημάτων των επαγγελματικών συνεταιρισμών. Στο
γερμανικό Εργατικό Δίκαιο περιλαμβάνονται και οι βασικές αρχές της πάγιας
νομολογίας. Στην Ομοσπονδιακή Γερμανία υπάρχει μακρά παράδοση
σύμπραξης μεταξύ νομοθεσίας, αυτόνομης διαμόρφωσης από πλευράς των
εμπλεκομένων και ανεξάρτητης νομολογίας.
Η παραδοσιακή αποστολή του Εργατικού Δικαίου είναι να προστατεύει τους
εργαζόμενους από τις ζημίες της προσωπικότητάς τους, οικονομικές ζημίες
και κινδύνους υγείας που έχει ως συνέπειες η παροχή εξηρτημένης εργασίας.
Επίσης οι περισσότερες διατάξεις του εργατικού δικαίου έχουν και την
αποστολή να ρυθμίσουν τον εργασιακό βίο.
Χαρακτηριστικό για το γερμανικό καθεστώς εργατικού δικαίου είναι το γεγονός
ότι δεν αποτελεί ενιαίο κρατικό καθεστώς. Στη διαμόρφωση του περιεχομένου
του συμπράττουν εκτός του κράτους τα μέρη των συλλογικών συμβάσεων και
οι εταίροι των κοινών συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίου
εργαζομένων, επίσης δε και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ως μέρη της
σύμβασης εργασίας.
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για το Εργατικό Δίκαιο έχουν μεγάλη σημασία τα άρθρα 39 και 141 Συνθήκης
ΕΚ. Τα άρθρα αυτά αναφέρουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιτρέπεται να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της Ε.Ε. και επιτρέπεται
να διαμένουν στα εδάφη αυτά (άρθρο 39 ΣυνθΕΚ). Επίσης ρυθμίζεται η ίση
μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο άρθρο 141 ΣυνθΕΚ, βάσει του οποίου
οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοιες
εργασίες. Οι κανόνες αυτές της ΣυνθΕΚ παράγουν άμεσο νομικό αποτέλεσμα
και επομένως ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεσθεί ευθέως τις ρυθμίσεις
αυτές.
Σε περίπτωση σύγκρουσης άμεσα εφαρμοστέου κοινοτικού δικαίου της ΕΕ και
εθνικού δικαίου, το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου.
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Γερμανικές πηγές δικαίου της εργασιακής σχέσης
Παρά τις κάποιες προσπάθειες και τη ρύθμιση σε σύμβαση διευθέτησης για τη
δημιουργία Εργατικού Κώδικα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ενιαία κωδικοποίηση
του Εργατικού Δικαίου. Οι ρυθμίσεις ανευρίσκονται στις ακόλουθες πηγές
δικαίου:
• Ευρωπαϊκό δίκαιο (κυρίως Οδηγίες)
• Νόμους
° Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας – ιδιαίτερα άρθρο
9, παρ.3, Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι
° Γερμανικός Αστικός Κώδικας- ιδιαίτερα τα άρθρα 611 επόμ. Γερμ. Α.Κ.,
Σύμβαση εργασίας
° Νόμος περί απόσπασης εργαζομένων (AEntG)
° Νόμος περί προστασίας από την απόλυση (καταγγελία) (KSchG)
° Καταστατικός Νόμος των εκμεταλλεύσεων (BetrVG) και Νόμοι
εκπροσώπησης προσωπικού (σε δημόσια υπηρεσία)
° Νόμος περί συλλογικών συμβάσεων (TVG)
° Νόμος περί συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων
(ρυθμίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων στο Εποπτικό Συμβούλιο)
° Νόμος περί μερικής απασχόλησης γήρατος (AltTZG)
° Νόμος περί μερικής απασχόλησης και θέσης προθεσμίας (TzBfG)
° Νόμος περί εξακολούθησης καταβολής αμοιβής (EntgFG)
° Ομοσπονδιακός νόμος περί αδείας (BUrlG)
° Νόμος περί ωραρίου εργασίας (ArbZG)
° Νόμος περί παραχώρησης εργαζομένων (AÜG)
° Νόμος περί προστασίας της μητρότητας (MuSchG)
° Νόμος περί αποδεικτικών (NachwG)
° Νόμος περί προστασίας θέσης εργασίας (ArbPlSchG)
° Νόμος περί προστασίας εργασίας ανηλίκων (JArbSchG)
° Νόμος περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG) και Εκπαιδευτικά
Διατάγματα των επιμέρους επαγγελμάτων
° Νόμος περί προστασίας της Εργασίας (ArbSCHG) και Διάταγμα περί χώρου
παροχής εργασίας (ArbStättV) καθώς και διάταγμα περί παροχής υπηρεσιών
σε οθόνη
° Γερμανικός Κώδικας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΧ (Βιβλίο 9ο)- Δικαίωμα
βαρέως αναπήρων (SGB IX)
° Γενικός Νόμος περί ίσης μεταχείρισης (AGG)
•Συλλογικές συμβάσεις κλάδων και επιμέρους επιχειρήσεων
•Κοινές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίου εργαζομένων και
συμφωνίες εργασίας (δημόσιες υπηρεσίες)
•Ατομικές συμβάσεις εργασίας
•Όχι το λεγόμενο δίκαιο του δικαστή (η πάγια νομολογία), διότι δεν είναι
νομικά δεσμευτικό και επομένως δεν αποτελεί πηγή δικαίου. Όμως στην
πραγματικότητα η πάγια νομολογία έχει μεγάλη σημασία στο Εργατικό Δίκαιο,
ειδικά στον τομέα του δικαίου των εργατικών αγώνων που νομοθετικά δεν
ρυθμίζεται καθόλου.
Ιστορία
Η εργασία αποτελεί ήδη από την αρχαιότητα αντικείμενο νομικών ρυθμίσεων.
Όμως στο ρωμαϊκό δίκαιο η σύμβαση εργασίας (locatio conductio operarum)
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είχε δευτερεύοντα ρόλο λόγω της εκτεταμένα διαδεδομένης εργασίας των
δούλων. Στη Γερμανία του Μεσαίωνα οι εργασιακές σχέσεις έχουν συχνά
χαρακτηριστικά προσωπικού δικαίου. Αν και σε ορισμένους τομείς υπάρχει
ήδη γνήσια κεφαλαιοποίηση της εργασίας, σήμερα θεωρείται η εξάπλωση της
καπιταλιστικής εμπραγματοποίησης της εργασίας από το 2ο ήμισυ του 18ου
αιώνα ως η απαρχή της ιστορίας του εργατικού Δικαίου. Οι κοινωνικές
καταχρήσεις της βιομηχανοποίησης το 19ο αιώνα υπήρξαν συνέπεια της
ιδιωτικής αυτονόμησης παρά την ανισότητα της δύναμης των
συμβαλλομένων. Αναγνωρίζοντας αυτό αναπτύχθηκε παραδείγματος χάριν η
προστασία της εργασίας ανηλίκων, η απαγόρευση της παιδικής εργασίας και
το δίκαιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και η αποστασιοποίηση από
την απαγόρευση της σωματειακής σύμπραξης (1869). Ο γερμ. Α.Κ. του 1896
δεν έλαβε παρά ταύτα υπόψη την εξέλιξη αυτή. Η σύμβαση εργασίας (άρθρα
611 επόμ. Γερμ.Α.Κ.) ρυθμίζεται εκεί ως φυσιολογική ανταλλακτική σύμβαση
με εκτεταμένη ιδιωτική αυτονομία, όπου δεν αναγνωρίζεται η ανάπτυξη του
χαρακτήρα προσωπικού δικαίου της εργασιακής σχέσης.
Στα χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης δημιουργήθηκαν και άλλοι
εργατικοί νόμοι προστασίας της εργασίας και ορισμένες κρίσιμες περαιτέρω
εξελίξεις του συλλογικού εργατικού δικαίου, αφενός το Διάταγμα περί
συλλογικών συμβάσεων του 1918 (δεσμευτικότητα των συλλογικών
συμβάσεων), η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
(άρθρο 159 του Συντάγματος της Βαϊμάρης) καθώς και ο Νόμος περί
Συμβουλίου Εργαζομένων και περί δικαιωμάτων συναπόφασης). Το 1926
θεσμοθετήθηκε η δικαιοδοσία των εργατικών διαφορών ως δικαιοδοσία νέων
δικαστηρίων ουσίας (Νόμος περί εργατοδικείων)
Κατά την εποχή του εθνικοσοσιαλισμού (1933-1945) το συλλογικό εργατικό
δίκαιο καταργήθηκε διότι δεν ήταν συμβατό με τις αρχές του Φύρερ, αλλά το
δίκαιο της σύμβασης εργασίας και προστασίας της εργασίας βελτιώθηκε
περαιτέρω.
Από το 1949 συνεχίσθηκε η εξέλιξη της Εποχής της Βαϊμάρης στο συλλογικό
Εργατικό Δίκαιο. Το ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο είχε έκτοτε
πολυάριθμες εξελίξεις.
Στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας το Εργατικό Δίκαιο μεταξύ άλλων
κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο Κώδικα Εργατικού Δικαίου.
Σημερινές τάσεις
Το κοινωνικό και οικονομικό βασικό πρόβλημα της εποχής μας, η μαζική
ανεργία, αποδίδεται συχνά σε μια εξαντλητική ρύθμιση του Εργατικού Δικαίου
και σε υπερβολική προστασία ορισμένων εργαζομένων καθώς και σε πολύ
υψηλές μισθολογικές δαπάνες. Ως μέτρα καταπολέμησης προτείνονται η
φιλελευθεροποίηση και μεγαλύτερη ευελιξία του εργατικού δικαίου (με
αποτέλεσμα την ενίσχυση της θέσης του εργοδότη) καθώς και μείωση των
μισθολογικών δαπανών. Παραδείγματος χάριν ο Νόμος περί μερικής
απασχόλησης και θέσης προθεσμίας του 2000 είχε ως στόχο αυτή τη
μεγαλύτερη ευελιξία.
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Οι αναθεωρητές, οι οποίοι εκπροσωπούν νεοφιλελεύθερες ιδέες, ζητούν
ιδιαίτερα ένα άνοιγμα και τη μεγαλύτερη ευελιξία των συλλογικών συμβάσεων.
Τα συνδικάτα το απορρίπτουν εν μέρει.
Κατ’ εντολή του ιδρύματος Bertlesmann οι καθηγητές του εργατικού δικαίου
δρ Henssler και δρ Preis επεξεργάσθηκαν σχέδιο νόμου προς συζήτηση που
αφορά τη σύμβαση εργασίας. Εκεί συνοψίζεται σε 150 άρθρα το ατομικό
εργατικό δίκαιο. Παραμένει ανοικτό το θέμα των δυνατοτήτων υλοποίησης του
σχεδίου.
Διάρθρωση των βασικών αρχών του Εργατικού Δικαίου
Εργασιακή σχέση
Σημείο εκκίνησης του εργατικού δικαίου αποτελεί η σύμβαση εργασίας, δια
της οποίας συνιστάται το πρώτον η εργασιακή σχέση. Η σύμβαση εργασίας
εδράζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα ρυθμίσεων εργατικού δικαίου μέσω
κοινών συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και συμβουλίου εργαζομένων,
συλλογικών συμβάσεων, εθνικών νόμων και διαταγμάτων καθώς και
υπερεθνικών Κοινοτικών οδηγιών και Κοινοτικών Κανονισμών. Επίσης η
νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του ΔΕΚ έχει περιορισμένο αλλά
δικαιοπαραγωγό ρόλο.
Οι αντισυμβαλλόμενοι
Εργοδότης είναι δυνατόν να είναι κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο.
Εργαζόμενος είναι βάσει του ορισμού του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου
Εργατικού Δικαστηρίου όποιος βάσει σύμβασης ιδιωτικού δικαίου
υποχρεούται στην υπηρεσία ενός άλλου σε παροχή ξένης προς αυτόν
εργασίας με προσωπική εξάρτηση, υποκείμενος σε οδηγίες. Εν πάση
περιπτώσει εδώ προκύπτουν πλήθος προβλήματα ορισμού και
διαφοροποιήσεις.
Έτσι οι μαθητευόμενοι, οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον, οι διαχειριστές, οι εμπορικοί
αντιπρόσωποι και οι ελεύθεροι συνεργάτες δεν εμπίπτουν στην έννοια του
εργαζομένου αν και εν μέρει βάσει ρητής νομοθετικής διάταξης, ορισμένοι
κανόνες του εργατικού δικαίου εφαρμόζονται και σε αυτές τις ομάδες
προσώπων. Στην αρμοδιότητα του εργατικού δικαστηρίου εμπίπτουν
παραδείγματος χάριν και οι διαφορές προσώπων, τα οποία προσομοιάζουν
στους εργαζόμενους (άρθρο 5 ArbGG)
Υπάλληλοι- Εργάτες
Στους εργαζόμενους γίνεται παραδοσιακά διάκριση μεταξύ εργατών και
υπαλλήλων, όπου στους εργάτες ανατίθετο κυρίως η σωματική εργασία,
στους δε υπαλλήλους η πνευματική και καλλιτεχνική εργασία. Η
διαφοροποίηση αυτή οδηγεί σε πλήθος, εν μέρει παράξενες κατατάξεις.
Παραδείγματος για τη βοηθό σκριπτ υπήρχε διαφωνία (σωματική ή
καλλιτεχνική εργασία;)
Η διάκριση μεταξύ εργατών και υπαλλήλων είναι σήμερα πολύ μικρής
σημασίας για το δίκαιο, διότι όλες οι ουσιώδεις διακρίσεις εργατικού δικαίου
μεταξύ τους (νόμιμες προθεσμίες καταγγελίας, αμοιβή, εξακολούθηση
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καταβολής μισθού, μεταχείριση από πλευράς κοινωνικών ασφαλίσεων κλπ.)
έχουν αρθεί.
Μόνον σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις εξακολουθεί να γίνεται διάκριση
(όπως σε ορισμένους κλάδους όσον αφορά τις προθεσμίες καταγγελίας
[θεωρήθηκαν εν πάση περιπτώσει ως παραδεκτές από το Ομοσπονδιακό
Ανώτατο Εργατικό Δικαστήριο για σύντομες περιόδους απασχόλησης]). Κατά
τα λοιπά ισχύει σήμερα και για εργάτες και για υπαλλήλους το αυτό εργατικό
δίκαιο. Στο δημόσιο τομέα ο διαχωρισμός μεταξύ υπαλλήλων και εργατών
έληξε με την αντικατάσταση του ΒΑΤ και των συλλογικών συμβάσεων
εργατών με το Διάταγμα TVöD από 1 Οκτωβρίου 2005.
Η διάκριση μεταξύ εργατών και υπαλλήλων δεν γίνεται πλέον ούτε στον
Καταστατικό Νόμο των εκμεταλλεύσεων. Το αντίστοιχο άρθρο 6 του Νόμου
αυτού καταργήθηκε.
Διευθυντικοί υπάλληλοι
Μια ειδική ομάδα, η κατάταξη της οποίας έχει δημιουργήσει πολλές
συζητήσεις, είναι οι διευθυντικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εκτελούν διευθυντικά
καθήκοντα κάτω από το επίπεδο του επιχειρηματία. Για αυτούς ισχύουν
ιδιαίτεροι κανόνες όσον αφορά την προστασία από την απόλυση και δεν
υπόκεινται στον Καταστατικό Νόμο των εκμεταλλεύσεων, όπου ο ορισμός του
«διευθυντικού υπαλλήλου» είναι διαφορετικός σε αυτούς τους δύο τομείς
δικαίου. Για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των διευθυντικών
υπαλλήλων υπάρχει η επιτροπή εκπροσώπων. Τα δικαιώματα συμμετοχής
της ρυθμίζονται στο Νόμο περί επιτροπής εκπροσώπων.
Βοηθητικοί εργαζόμενοι
Μια περαιτέρω ομάδα εργαζομένων αποτελούν οι βοηθητικοί εργαζόμενοι και
οι ελάχιστα απασχολούμενοι (βλ. σχετικά και φοιτητική εργασία, μικρές
εργασίες). Παρά την αντίθετη πεποίθηση που ισχύει ευρέως, στην προκειμένη
περίπτωση δεν υπάρχει σχεδόν καμία ιδιαιτερότητα από άποψη εργατικού
δικαίου. Τόσο η προστασία από την απόλυση, όσο και παραδείγματος χάριν η
εξακολούθηση καταβολής αμοιβής σε περίπτωση ασθένειας ή νόμιμης άδειας
ισχύουν και για αυτούς τους εργαζόμενους. Παλαιότερες συνήθεις διακρίσεις
έχουν από μακρού καταργηθεί ως παραβίαση κατά του Νόμου περί ίσης
μεταχείρισης. Διευκολύνσεις υπάρχουν εν προκειμένω εν πάση περιπτώσει
από φορολογική άποψη και άποψη κοινωνικής ασφάλισης. Από άποψη
εργατικού δικαίου επιτρέπονται παραδείγματος χάριν συντομότερες
προθεσμίες για την απόλυση βοηθητικών εργαζομένων (άρθρο 622 παρ. 5
περ. 1 Γερμ. Α.Κ.)
Δημόσιοι υπάλληλοι
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι εργαζόμενοι. Οι όροι εργασίας τους
καθορίζονται στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, το οποίο για ιστορικούς λόγους
δεν εντάσσεται στο εργατικό δίκαιο αλλά στο διοικητικό δίκαιο.
Εκμετάλλευση και επιχείρηση
Η εργασία του εργαζομένου γίνεται κατά κανόνα, αλλά όχι αναγκαία, στην
εκμετάλλευση του εργοδότη. Η έννοια της εκμετάλλευσης κατευθύνει πολλές
συνέπειες εργατικού δικαίου. Αυτό αφορά παραδείγματος χάριν τη
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μεταβίβαση εκμετάλλευσης, την επιλογή του συμβουλίου των εργαζομένων (ή
στο δημόσιο τομέα του Συμβουλίου Προσωπικού) ή το μέγεθος της
εκμετάλλευσης ως προϋπόθεση για την προστασία από την απόλυση. Η
εκμετάλλευση νοείται ως αυτόνομη οργανωτική ενότητα, η οποία έχει
σχηματισθεί για την επίτευξη τεχνικού εργασιακού σκοπού. Περιορισμένα
δικαιώματα συμμετοχής του Συμβουλίου των Εργαζομένων ισχύουν στους
λεγόμενους χειραγωγούμενους οργανισμούς, δηλαδή κυρίως εκμεταλλεύσεις
με θρησκευτικό, αγαθοεργό ή επιστημονικό σκοπό ή εκμεταλλεύσεις
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων.
Η οργανωτική ενότητα της «εκμετάλλευσης» πρέπει να οριοθετηθεί σε σχέση
με τις έννοιες του επιχειρηματία ή της «επιχείρησης», ακόμη και αν στην
προκειμένη περίπτωση γίνονται συχνά συγχύσεις στην καθομιλουμένη
γλώσσα. Ο επιχειρηματίας ή -κυρίως όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο- η
επιχείρηση είναι ο κύριος (ο φορέας δικαιώματος) της εκμετάλλευσης και
επίσης ο αντισυμβαλλόμενος του εργαζομένου. Η επιχείρηση είναι δυνατόν να
είναι επίσης κάτοχος πολλών εκμεταλλεύσεων.
Πλείονες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να συνενωθούν σε έναν όμιλο. Είναι
επίσης δυνατόν να συνενωθούν δύο επιχειρήσεις, προκειμένου να διευθύνουν
από κοινού μια συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνεται εδώ ο συχνά ως συνώνυμο
χρησιμοποιούμενος όρος «εταιρεία-οίκος= Firma» (σημ.μετ. κατά κυριολεξία
σημαίνει «επωνυμία»). Η επωνυμία είναι η εμπορική ονομασία του εμπόρου
(τόσο των μεμονωμένων εμπόρων, όσο και των νομικών προσώπων). Από
άποψη εργατικού δικαίου, ο όρος δεν έχει καμία λειτουργία.
Το 1950 δημιουργήθηκε το Σχήμα της Γενεύης, το οποίο απετέλεσε τη βάση
για τις σημερινές μεθόδους αξιολόγησης εργασίας.
2. Δίκαιο σύμβασης εργασίας
Προπαρασκευή της σύμβασης εργασίας
Πριν μπορέσει να συναφθεί σύμβαση εργασίας, οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει
να βρουν ο ένας τον άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους,
όπως παραδείγματος χάριν με διαμεσολάβηση του Οργανισμού Εργασίας, με
ιδιωτική διαμεσολάβηση
εργασίας, με αγγελίες στην εφημερίδα, με
ενδοεπιχειρησιακή προκήρυξη θέσης ή με παρεμβολή των ήδη
απασχολουμένων εργαζομένων .
Συστατικό του αστικού δικαίου. Ρυθμίζει τη νομική σχέση μεταξύ εργοδότη και
εργαζομένου. Η εργασιακή σχέση θεμελιώνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.
Οι βασικές υποχρεώσεις παροχής των αντισυμβαλλομένων είναι η
υποχρέωση εργασίας από πλευράς του εργαζομένου και η υποχρέωση
καταβολής μισθού από πλευράς του εργοδότη. Με την έναρξη της εργασίας
δημιουργούνται οι εργατικές υποχρεώσεις πρόσθετης παροχής, η υποχρέωση
πίστης του εργαζομένου και η υποχρέωση μέριμνας του εργοδότη. Η
σύμβαση εργασίας υπόκειται στην αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας. Η
ελευθερία των συμβάσεων περιορίζεται εκ του ότι ένας μεγάλος αριθμός
συμβάσεων εργασίας εμπίπτει στον τομέα ισχύος συλλογικής σύμβασης.
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Εκτός αυτού για λόγους προστασίας των εργαζομένων υπάρχουν νόμοι και
νομοθετικά διατάγματα αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίου. Οι νομικές πηγές
του εργατικού δικαίου εκτίθενται κατά σειρά προτεραιότητας. Η αρχή της
ιεράρχησης ακολουθεί απλούς κανόνες. Καταρχήν πρέπει να τηρηθεί το
αναγκαστικό δίκαιο που δεν επιδέχεται τροποποιήσεων. Το ενδοτικό δίκαιο
βρίσκεται στην τελευταία θέση. Αν ένας νόμος είναι ενδοτικός, είναι δυνατόν
να υπάρχει απόκλιση στη συλλογική σύμβαση ή στην ατομική σύμβαση
εργασίας. Αν όμως αντίθετα είναι αναγκαστικός ένας νόμος, τυχόν
αποκλίνουσα συμβατική ρύθμιση θα ήταν ανίσχυρη. Η αρχή της ιεράρχησης
κάμπτεται από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Αν π.χ. χάριν η
συλλογική σύμβαση περιέχει ευνοϊκότερη ρύθμιση αδείας απ’ ότι η (κατά το
μέτρο αυτό αναγκαστική) ρύθμιση του Ομοσπονδιακού νόμου περί αδείας,
τότε θα ισχύει η ρύθμιση της συλλογικής σύμβασης. Αν η σύμβαση εργασίας
είναι ευνοϊκότερη από τη συλλογική σύμβαση, τότε θα ισχύσει η ρύθμιση της
ατομικής σύμβασης. Η ατομική σύμβαση εργασίας συμπληρώνεται μεταξύ
άλλων από τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης του εργατικού δικαίου, την
άσκηση της εκμετάλλευσης και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Η
εργασιακή σχέση σφραγίζεται από τις ειδικές διατάξεις της προστασίας της
εργασίας και της ασφάλειας της εργασίας. Εδώ περιλαμβάνονται
παραδείγματος χάριν το δίκαιο περί ωραρίου εργασίας, το δίκαιο περί
προστασίας της εργασίας ανηλίκων, το δίκαιο περί προστασίας της
μητρότητας, το δίκαιο περί προστασίας από την απόλυση. Η εργασιακή σχέση
δεν λήγει μόνον με καταγγελία, αλλά και μεταξύ άλλων με την πάροδο του
χρόνου σε περίπτωση ορισμένου χρόνου βάσει της σύμβασης ή με σύμβαση
ακύρωσης. Σε κάθε εργασιακή σχέση πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των
συλλογικών συμβάσεων και οι διατάξεις του Καταστατικού της Εκμετάλλευσης
(δίκαιο συλλογικών συμβάσεων, δίκαιο καταστατικού των επιχειρήσεων).
Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για ειδικούς τύπους εργασιακών σχέσεων π.χ. για
τη σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη σχέση βοηθητικής εργασίας, τη
σχέση δοκιμαστικής εργασίας, τη σχέση εργασίας στο σπίτι, τη σχέση μερικής
απασχόλησης, την ομαδική εργασιακή σχέση και την παραχώρηση
εργαζομένων. Το Εργατικό Δίκαιο επηρεάζεται με αυξανόμενο ρυθμό από τις
τρέχουσες εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου.
3. Προστασία ειδικών ομάδων προσώπων
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται:
Προστασία θέσης εργασίας κατά την έκτιση της στρατιωτικής θητείας
•
Η προστασία στη θέση εργασίας
•
Προστασία της θέσης εργασίας προσωρινών στρατιωτών
•
Ασκήσεις καταλληλότητας
Σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης
•
Έννοιες του δικαίου επαγγελματικής εκπαίδευσης
•
Σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης
•
Καθεστώς επαγγελματικής εκπαίδευσης
•
Διαφορές μεταξύ των μερών της σύμβασης επαγγελματικής εκπαίδευσης
•
•
•

Προστασία βαρέως αναπήρων
Κύκλος προστατευομένων προσώπων
Υποχρέωση αναστολής του εργοδότη
Λοιπές υποχρεώσεις του εργοδότη
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•
Ειδική προστασία των βαρέως αναπήρων από την απόλυση
•
Εκπροσώπηση βαρέως αναπήρων
•
Εντεταλμένος του εργοδότη
•
Εκτέλεση του Νόμου περί βαρέως αναπήρων
•Εργαστήριο αναπήρων, υπερεπιχειρησιακά προγράμματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και επαγγελματικής προώθησης.
•
Πταίσματα
Ειδική προστασία των απασχολουμένων σε εργασία στο σπίτι
•
Επιτροπές απασχόλησης στο σπίτι
•
Γενικές διατάξεις προστασίας για την εργασία στο σπίτι
•
Προστασία ωραρίου
•
Προστασία από τους κινδύνους
•
Αμοιβή για την εργασία στο σπίτι
•
Προστασία από την απόλυση για την εργασία στο σπίτι
• Προστασία της εργασίας στο σπίτι εκτός του Νόμου περί εργασίας στο σπίτι
•
•
•

Ειδική προστασία γυναικών
Απαγορεύσεις απασχόλησης γυναικών
Προστασία μητρότητας
Επίδομα ανατροφής και άδεια ανατροφής

•
•
•
•

Ειδική προστασία ανηλίκων
Περιοχή ισχύος της προστασίας ανηλίκων
Απαγόρευση της παιδικής εργασίας
Η απασχόληση ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος
Πρόστιμο και ποινικές διατάξεις

4.

Συνδικάτα, εργοδοτικές ενώσεις, συλλογικές συμβάσεις

Δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων
Η αποφασιστική σημασία του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων έγκειται
στο ότι η συλλογική σύμβαση είναι σύμβαση μεταξύ μερών ίσης ισχύος. Στις
συμβάσεις μεταξύ ενός εργαζόμενου και του εργοδότη τίθεται αντίθετα ως
βάση, ότι ο εργαζόμενος είναι το ασθενέστερο μέρος και για το λόγο αυτό
πρέπει να προστατευθεί. Και σε περίπτωση επιχειρησιακών συνασπισμών
θεωρείται ότι υπάρχει ανισότητα δυνάμεων που δικαιολογεί την ειδικότερη
προστασία της πλευράς των εργαζομένων. Στο δίκαιο των συλλογικών
συμβάσεων υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη προστασία υπέρ μόνον ενός των δύο
συμβαλλομένων και αντιθέτως τίποτε πλέον. Στη Γερμανία και οι δύο
αντισυμβαλλόμενοι στη συλλογική σύμβαση, δηλαδή τα συνδικάτα και οι
εργοδοτικές ενώσεις, απολαύουν ως συνασπισμός των μελών τους την αυτή
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συντάγματος.
Εξ αυτού προκύπτει εκτεταμένο περιθώριο διαπραγματεύσεων για τους
συμβαλλόμενους: οι διατάξεις προστασίας που είναι επιτακτικές κατά τις
διαπραγματεύσεις μεταξύ ενός εργαζομένου και του εργοδότη, είναι δυνατόν
σε ορισμένες περιπτώσεις να διαμορφωθούν διαφορετικά μεταξύ των μερών
των διαπραγματεύσεων που έχουν ίση ισχύ.
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Με το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων οι Γερμανοί απέκτησαν ένα
σύστημα δικαίου, στο οποίο εργοδότες και εργαζόμενοι καθορίζουν με τρόπο
ταχύτερο και πιο ευέλικτο τους κανόνες της συνεργασίας τους, απ’ ότι θα ήταν
δυνατόν σε περίπτωση μια πιο ενισχυμένης συμμετοχής του κράτους. Η
επιτυχία του συστήματος αυτού αποδεικνύεται από το ότι στη Γερμανία
υπάρχει μικρότερος αριθμός απεργιών ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα παγκόσμια
δεδομένα.
Συνδικάτα
Τα συνδικάτα προήλθαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από το ευρωπαϊκό
εργατικό κίνημα και κινητοποιούνται από τις απαρχές της ύπαρξης τους υπέρ
υψηλότερων
μισθών,
καλύτερων
όρων
εργασίας,
περισσότερης
συναπόφασης, της μείωσης του ωραρίου εργασίας και εν μέρει και για
εκτεταμένες μεταβολές των εταιρειών. Ως διαπραγματευτικοί εταίροι των
εργοδοτικών ενώσεων συνάπτουν μεταξύ άλλων υπερεπιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις και προχωρούν σε αγώνες για τους μισθούς, σε
δεδομένη περίπτωση και με τη βοήθεια απεργιών και μποϊκοτάζ. Τα
συνδικάτα προσπαθούν, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των μελών τους,
προκειμένου να διανεμηθεί στο εργατικό δυναμικό κατά το δυνατόν
μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών της επιχείρησης ως μισθός και να δοθεί
μεγαλύτερο ποσοστό για τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας. Αντίθετα η
διοίκηση της επιχείρησης εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ιδιοκτητών της
επιχείρησης ή των μετόχων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερα κέρδη ως μερίσματα ή ως νέες επιχειρησιακές επενδύσεις.
Επειδή δεν υπάρχει σωστή ή βέλτιση διανομή των κερδών, η διανομή αυτή
αποτελεί ζήτημα εξουσίας, η οποία κρίνεται διαφορετικά από τα δύο μέρη,
ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Τα συνδικάτα, τα οποία πρέπει επίσης να
λαμβάνουν υπόψη τη θετική ανάπτυξη της επιχείρησης, είναι για το λόγο αυτό
και υπέρ των νέων επενδύσεων της επιχείρησης, χωρίς τις οποίες η
επιχείρηση θα έμενε πίσω οικονομικά. Λόγω αυτής της στενής σύνδεσης με
τα συμφέροντα της επιχείρησης δεν ήταν ποτέ τόσο ριζοσπαστικά, όσο τα
εργατικά κόμματα στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Είναι σωστό ότι τα συνδικάτα
– που συχνά περιορίζονται στους ειδικούς τομείς- αγωνίζονται για τη
διατήρηση του τομέα τους, ακόμη και αν αυτός έχει πάψει πλέον να είναι
ανταγωνιστικός οικονομικά. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων συμμετέχουν
πολύ συχνά στα εποπτικά συμβούλια που χρηματοδοτούνται από τους
εργοδότες στον έλεγχο της διεύθυνσης της εκμετάλλευσης. Οι διευθυντικοί
υπάλληλοι με ανερχόμενη ιεραρχικά θέση θεωρούνται ότι ανήκουν στη
διεύθυνση της επιχείρησης και αντίστοιχα σπάνια είναι μέλη των συνδικάτων.
Εργοδοτικές ενώσεις
Η εργοδοτική ένωση είναι ένωση εργοδοτών (επιχειρήσεων) των αυτών
κλάδων προς το σκοπό εκπροσώπησης των κοινών συμφερόντων. Η
εργοδοτική ένωση αποτελεί το φερέφωνο των μελών της όσον αφορά τις
συλλογικές συμβάσεις, την πολιτική κοινωνικών ασφαλίσεων και την
κοινωνική πολιτική. Πλείονες περιφερειακές ενώσεις συνενώνονται συχνά σε
κεντρική οργάνωση ένωσης.
Μια από τις μεγαλύτερες εργοδοτικές ενώσεις της Γερμανίας είναι η Κεντρική
Ένωση Μετάλλου, στην οποία συμμετέχουν οι εργοδοτικές ενώσεις
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Βιομηχανίας Μετάλλου και Ηλεκτρικής Βιομηχανίας από όλη τη Γερμανία.
Εκτός αυτού μεγάλη ένωση με ισχυρή επιρροή είναι η Εργοδοτική Ένωση
Χημικών Επιχειρήσεων (BAVC).
Οι περιφερειακά οργανωμένες εργοδοτικές ενώσεις απασχολούνται επιπλέον
με ζητήματα ομοσπονδιακής πολιτικής, ιδιαίτερα με τα συμφέροντα της
περιφερειακής βιομηχανίας. Έτσι π.χ. η Ένωση επιχειρήσεων AGA
εκπροσωπεί μεσαίες επιχειρήσεις των τομέων χονδρεμπορίου και εξωτερικού
εμπορίου καθώς και παροχής υπηρεσιών των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες στη Βόρεια Γερμανία. Θέματα της περιφερειακής εργασίας
των λόμπι της Ένωσης είναι μεταξύ άλλων η διατήρηση του Ελεύθερου
Λιμένα του Αμβούργου ή η εκπαιδευτική κατάσταση στη Βόρεια Γερμανία.
Εκτός αυτού η Ένωση μεριμνά για τη σύγκληση διευθυντών- διαχειριστών και
βορειογερμανών πολιτικών προς ανταλλαγή απόψεων. Οι επιχειρήσεις των
μελών εκπροσωπούνται σε θέματα εργατικού δικαίου ενώπιον των
βορειογερμανικών δικαστηρίων.
Ο βασικός τομέας εργασίας των εργοδοτικών ενώσεων είναι οι
διαπραγματεύσεις των συλλογικών συμβάσεων. Με την έξοδο από την
εργοδοτική ένωση, ένας εργοδότης είναι δυνατόν μετά από χρόνο
μετενέργειας να αποσυρθεί από τη συλλογική σύμβαση της περιοχής.
Κατόπιν κατά κανόνα συνάπτει ειδική συλλογική σύμβαση με το συνδικάτο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εργάζεται για τις νέες επιχειρήσεις π.χ. η ένωση
συμφερόντων Yes for Europe ή για παροχείς υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις γερμανικές εργοδοτικές ενώσεις βλ. :
Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Γερμανικών Εργοδοτικών Ενώσεων.
Εν τω μεταξύ έχουν εξελιχθεί δύο βασικά είδη μελών στις εργοδοτικές
ενώσεις: α) τα κλασσικά μέλη, τα οποία δεσμεύονται από τη συλλογική
σύμβαση: Η Ένωση Συλλογικής Σύμβασης επεξεργάζεται για τα μέλη της
τοπική συλλογική σύμβαση και τα μέλη δεσμεύονται από τη συλλογική
σύμβαση αυτή, β) τα μέλη ΟΤ: η ειδική αυτή ιδιότητα μέλους δίνει στα μέλη
της όλα τα πλεονεκτήματα και την παροχή υπηρεσιών κλασσικής εργοδοτικής
ένωσης, χωρίς τα μέλη να είναι υποχρεωμένα να δεσμευθούν με τοπική
συλλογική σύμβαση.
5. Καταστατικός Νόμος των επιχειρήσεων
Το δίκαιο του καταστατικού της εκμετάλλευσης που ρυθμίζεται κυρίως στον
Καταστατικό Νόμο των εκμεταλλεύσεων ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ
εργοδότη και εργατικού δυναμικού της εκμετάλλευσης που εκπροσωπείται
από το Συμβούλιο της Εκμετάλλευσης που εκλέγουν οι εργαζόμενοι. Η
σύμπραξη αυτή γίνεται προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος των
εργαζομένων και της εκμετάλλευσης.
Βασικό αίτημα του δικαίου του καταστατικού της εκμετάλλευσης είναι να δώσει
στην εκμετάλλευση έναν κανονισμό, στον οποίο θα είναι δυνατόν να
αναγνωρίζονται τα δίκαια αιτήματα του εργατικού δυναμικού, όπως και των
επιμέρους εργοδοτών και βάσει του οποίου εξ ετέρου θα διατηρείται κατά
βάση η ελευθερία των οικονομικών αποφάσεων του εργοδότη.
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6. Δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση της επιχειρήσεως
Το δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση της επιχειρήσεως
αναφέρεται στην άσκηση επιρροής των εργαζομένων της εκμετάλλευσης στις
οικονομικές ή επιχειρηματικές αποφάσεις. Έναντι αυτού υπάρχει η συμμετοχή
των εργαζομένων που διευκολύνει την άσκηση επιρροής των εργαζομένων
της εκμετάλλευσης στις αποφάσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και
προσωπικού ή παρόμοιων μέσω του Συμβουλίου της Εκμετάλλευσης.
Το δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση της επιχειρήσεως
γίνεται κυρίως με τη συμμετοχή στο Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχει το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ο αριθμός των εκάστοτε μελών ή η αναλογία ποσοστού
μεταξύ εργαζομένων και μετόχων εξαρτάται εκάστοτε από τον οικείο νόμο,
πράγμα που και πάλι εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων στην
επιχείρηση. Ανάλογα ισχύουν ο Νόμος περί δικαιώματος συμμετοχής των
εργαζομένων στη διοίκηση της επιχειρήσεως κατά ένα τρίτο (κεφαλαιουχικές
εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους), ο Νόμος περί
δικαιώματος συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση της επιχειρήσεως
του 1976 (πλέον των 2000 εργαζομένων) ή και ο Νόμος περί δικαιώματος
συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση μεταλλευτικών επιχειρήσεων
(πλέον των 1000 εργαζομένων σε μεταλλευτική επιχείρηση)
7. Προστασία του ωραρίου
Με το Νόμο περί προστασίας του ωραρίου εργασίας (AZG) θεσπίσθηκαν νέες
ρυθμίσεις για το μέσο και ανώτατο ωράριο εργασίας των εργαζομένων. Βάσει
αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ημερήσιο ωράριο εργασίας τις δέκα
ώρες. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ρυθμίσεις αναγκαστικού
δικαίου, οι οποίες επιδρούν ως προστασία των εργαζομένων σε όλους τους
σχετικούς τομείς.
Ο ανωτέρω νόμος έχει ως βάση ημερήσιο ωράριο εργασίας οκτώ ωρών σε έξι
εργάσιμες ημέρες, δηλαδή 48 ώρες εβδομαδιαίως. Το εβδομαδιαίο ωράριο
εργασίας βάσει των συλλογικών συμβάσεων είναι τις περισσότερες φορές
σαφώς μικρότερο. Οι ώρες δεν πρέπει αναγκαία να κατανέμονται στις
επιμέρους ημέρες της εβδομάδας. Πολλώ μάλλον επιτρέπεται αντιστάθμιση
εντός 24 εβδομάδων, εφόσον τηρείται το ημερήσιο ανώτατο ωράριο των δέκα
ωρών. Έτσι αφήνεται επαρκές περιθώριο για ευέλικτα ωράρια εργασίας και
σύγχρονες ρυθμίσεις κυλιόμενου ωραρίου.
Τα ανώτατα ωράρια εργασίας ισχύουν και σε σχέση με δεύτερη απασχόληση.
Αν ο εργαζόμενος έχει δύο εργασιακές σχέσεις, πρέπει να τηρεί τα όρια
ανωτάτου ωραρίου εργασίας. Υπό προϋποθέσεις, ο εργοδότης έχει και
υποχρεώσεις στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον γνωρίζει για τη δεύτερη
απασχόληση και τους όρους της.
Επίσης ο νόμος ρυθμίζει χρόνους ανάπαυσης. Είναι οι χρόνοι μεταξύ των
εργασίμων ημερών. Ο νόμος ορίζει ως ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης μεταξύ
δύο εργάσιμων ημερών τις 11 ώρες.
Η εφημερία και η τηλεφωνική εφημερία δεν θεωρούνται χρόνοι εργασίας και
ως εκ τούτου μπορούν να συνυπολογισθούν ως χρόνοι ανάπαυσης. Κάθε
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όμως, ακόμη και τόσο σύντομη εργασία διακόπτει το χρόνο ανάπαυσης και
επομένως και πάλι πρέπει να ακολουθήσει χρόνος ανάπαυσης 11 ωρών.
Επιτρέπονται εξαιρέσεις σε ορισμένους κλάδους, όπως παραδείγματος χάριν
σε νοσοκομεία, εστιατόρια ξενοδοχειακές εκμεταλλεύσεις, συγκοινωνιακές
εκμεταλλεύσεις, ραδιοφωνία και στη γεωργία. Στην προκειμένη περίπτωση η
ώρα ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί κατά μία ώρα.
Στο συγκοινωνιακό κλάδο ισχύουν πέραν αυτού λεπτομερείς ρυθμίσεις για
τους χρόνους οδήγησης. Στην προκειμένη περίπτωση προβλέπονται
σημαντικά περισσότεροι και μεγαλύτεροι χρόνοι ανάπαυσης και διαλείμματα
κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Επίσης οι εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται να έχουν διάλειμμα
αναγκαστικά το αργότερο μετά από ένα εξάωρο, για ωράριο από έξι έως
εννέα ώρες τουλάχιστον 30 λεπτών και για ωράριο πλέον των εννέα ωρών
τουλάχιστον 45 λεπτών. Τα διαλείμματα αυτά πρέπει να δίνονται πραγματικά
στους εργαζόμενους και όχι να υπάρχει μόνο μια πλασματική ρύθμιση
διαλειμμάτων.
Για τους ανήλικους άνω των 14 ετών υπάρχουν ακόμη πιο περιοριστικές
ρυθμίσεις βάσει του Νόμου περί προστασίας εργασίας ανηλίκων (JArbSchG)
8. Προστασία τεχνικής εργασίας
Είδη προστασίας εργασίας
Όσον αφορά την προστασία εργασίας γίνεται διάκριση μεταξύ της «γενικής
προστασίας της εργασίας» και της «κοινωνικής προστασίας της εργασίας».
Η γενική προστασία της εργασίας πρέπει να προστατεύει τη ζωή και την υγεία
των εργαζομένων, να διατηρεί τη δύναμη εργασίας τους καθώς και να
διαμορφώνει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Η κοινωνική προστασία της εργασίας αντίθετα περιέχει γενικά θέματα, όπως
παραδείγματος χάριν ωράρια εργασίας και προστασία από την απόλυση.
Η προστασία της εργασίας στη Γερμανία
Στη Γερμανία η προστασία της εργασίας ελέγχεται με δυαδικό σύστημα:
1.από τις αρχές προστασίας της εργασίας στα ομοσπονδιακά κρατίδια (που
ονομάζονται: Νομαρχίες (Έσσεν), Διαρθρωτικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις
Αδειών (Ρηνανία Παλατινάτο), Επαρχίες και Δήμοι (Βάδη Βυρτεμβέργη),
Υπηρεσία Εποπτείας Επιτηδευμάτων, Κρατική Υπηρεσία Προστασίας
Εργασίας και Τεχνικής Ασφαλείας, Υπηρεσία Προστασίας Εργασίας,
Υπηρεσία Προστασίας Εργασίας Κρατιδίου). Για την Ομοσπονδία και τις
ομοσπονδιακές αρχές, περιλαμβανομένης και της έμμεσης ομοσπονδιακής
διοίκησης, στην οποία περιλαμβάνονται κοινωνικές ασφαλίσεις που
υπόκεινται στην ομοσπονδιακή εποπτεία (Ομοσπονδιακός Οργανισμός
Εργασίας) αρμόδιο είναι το Ταμείο Ατυχημάτων της Ομοσπονδίας κατ’ εντολή
της κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών
2.από τους φορείς της νόμιμης ασφάλισης ατυχημάτων, ιδιαίτερα τους
Βιομηχανικούς Επαγγελματικούς Συνεταιρισμούς και Ταμεία Ατυχημάτων.
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Σε αυτόν τον κλάδο έρευνας δραστηριοποιείται ως Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
και το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Προστασίας Εργασίας και Εργατικής Ιατρικής
(BAuA).
Ιστορία
Η τεχνική και κοινωνική προστασία της εργασίας καθιερώθηκε το 19ο αιώνα
στην Πρωσία, επειδή λόγω της παιδικής εργασίας είχε δραματικά επιδεινωθεί
η κατάσταση της υγείας των νεοσυλλέκτων. Για το σκοπό αυτό ο βασιλιάς
Φρειδερίκος Γουλιέλμος ο Τρίτος εξέδωσε το έτος 1839 το Πρωσικό
Ρυθμιστικό Διάταγμα.
Ο πρωσικός Κώδικας Επιτηδευμάτων που αργότερα αποτέλεσε τη βάση του
Κώδικα Επιτηδευμάτων του Γερμανικού Ράιχ υποχρέωσε τους εργοδότες να
λάβουν μέτρα προστασίας των εργατών. Έτσι γεννήθηκε η έννοια της
«προστασίας των εργατών».
Το 1884 επί Βίσμαρκ ψηφίσθηκε ο Νόμος περί ασφάλισης ατυχημάτων που
οδήγησε επίσης στην ίδρυση των επαγγελματικών συνεταιρισμών. Το 1924
ιδρύθηκε στο Βερολίνο η Κλινική Επαγγελματικών Ασθενειών και το 1933
εξελίχθηκε σε πανεπιστημιακό ινστιτούτο.
Στα τέλη του 19ου αιώνα βήμα προς βήμα προστατεύθηκαν και οι υπάλληλοι
και δημόσιοι υπάλληλοι με νομοθετικές ρυθμίσεις κινδύνων οφειλομένων στην
εργασία. Από την «προστασία των εργατών» εξελίχθηκε η «προστασίας της
εργασίας».
Το 1974 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος για ιατρούς εκμεταλλεύσεων, μηχανικούς
ασφαλείας και άλλους ειδικούς εργασιακής ασφάλειας (Νόμος περί
εργασιακής ασφάλειας)
Νομοθετικές διατάξεις
Νόμοι, Διατάγματα και Οδηγίες
Με τη μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο
δημιουργήθηκε στη Γερμανία μεταβολή της διάρθρωσης των κανόνων της
εργασιακής ασφάλειας:
•
Νόμος περί προστασίας της εργασίας με τα Διατάγματά του
Διάταγμα χώρων εργασίας
-Διάταγμα ασφάλειας της εκμετάλλευσης (και Διάταγμα για το Νόμο περί
ασφάλειας μηχανημάτων και προϊόντων)
Διάταγμα περί εργασίας με οθόνη
Διάταγμα περί χειρισμού βαρών
Διάταγμα προστασίας της εργασίας από θόρυβο και κραδασμούς
Διάταγμα βιοϋλικών
Τεχνικοί κανόνες
•Νόμος περί ασφάλειας μηχανημάτων και προϊόντων (GPSG) με τα
Διατάγματά του (GPSGV, παραδείγματα)
9ο Διάταγμα περί Μηχανημάτων
11ο Διάταγμα περί προστασίας από τις εκρήξεις
Διάταγμα περί παιγνιδιών
•
Νόμος περί εργασιακής ασφάλειας (ASiG)
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-Προδιαγραφές για την προστασία της υγείας των φορέων της Νόμιμης
Ασφάλισης Ατυχημάτων (BGV, BGR, BGI)
Νόμος περί χημικών ουσιών με τα Διατάγματά του
•
Νόμος περί της ατομικής ενέργειας
Διάταγμα για τις ακτίνες Χ
Διάταγμα για την προστασία από την ακτινοβολία
Προστασία της εργασίας και συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των
επιχειρήσεων
Σε αντίθεση με την προηγούμενη νομοθεσία, ο Νόμος περί προστασίας της
εργασίας δίνει στις επιχειρήσεις ένα πολύ ευρύ περιθώριο για την υλοποίηση
των προδιαγραφών, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις
ανάγκες μιας εκμετάλλευσης. Όπου όμως εκδόθηκαν προδιαγραφές – πλαίσια
χωρίς ακριβείς προδιαγραφές, το δίκαιο της προστασίας της εργασίας δεν
διεύρυνε μόνον το περιθώριο του εργοδότη, αλλά προσφέρει με τις
επιδράσεις του στον Καταστατικό Νόμο των εκμεταλλεύσεων πολύ ευρείες
δυνατότητες συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων
και δυνατότητες διαμόρφωσης των πραγμάτων στα Συμβούλια των
εκμεταλλεύσεων: Στις επιχειρήσεις με Συμβούλιο Εκμετάλλευσης ο νόμος
υλοποιείται στα πλαίσια του δικαίου περί Καταστατικού Νόμου των
εκμεταλλεύσεων με τη σύναψη κοινών συμφωνιών μεταξύ εργοδοτών και
συμβουλίου εργαζομένων. Συγκεκριμένα ο νόμος απαιτεί σε προληπτική
προσέγγιση για το σχεδιασμό της εργασίας κρίσεις για την επικινδυνότητα και
ελέγχους αποτελεσματικότητας. Υπάρχει η υποχρέωση τεκμηρίωσης. Αυτό
δίνει στους εργοδότες και στους χώρους εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να
προληφθούν και κίνδυνοι λόγω του στρες καθώς και ψυχικές και
ψυχοσωματικές παθήσεις. Η κινητήρια δύναμη κατά την υλοποίηση του
Νόμου περί προστασίας της εργασίας είναι εκτός των επιχειρήσεων και των
αντιπροσωπειών των συνεργατών ιδιαίτερα οι κοινωνικές ασφάλειες.
9. Δικαιοδοσία εργατικών διαφορών
Η δικαιοδοσία των εργατικών διαφορών είναι η ειδική δικαιοδοσία του
εργατικού δικαίου.
Όσον αφορά τα νομικά θέματα για επεξεργασία έχει επαλληλίες με την
δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων και τη δικαιοδοσία των διαφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Όμως η δικαιοδοσία των εργατικών διαφορών είναι
ιδία ειδική δικαιοδοσία και παρά τις ιστορικές ρίζες δεν αποτελεί τμήμα της
πολιτικής δικαιοδοσίας.
Βασικό νομοθέτημα για τον Οργανισμό των Δικαστηρίων και τον Κώδικα της
Δικονομίας είναι ο Νόμος περί εργατοδικείων (ArbGG) του 1979
Ιστορία της δικαιοδοσίας των εργατικών διαφορών
Η απαρχή της δικαιοδοσίας των εργατικών διαφορών ήταν τα δικαστήρια των
συντεχνιών του Μεσαίωνα. Επρόκειτο όμως μάλλον για διαιτητικά δικαστήρια,
επειδή δεν υπήρχε κρατική δικαστική διαδικασία. Στα τέλη του 18ου αιώνα
ιδρύθηκαν στην Πρωσία οι επιτροπές των δικαστηρίων των εργοστασίων.
Στους τομείς με γαλλικό δίκαιο, όπως παραδείγματος χάριν στην πρωσική
Ρηνανία, δημιουργήθηκαν εκτός αυτού σύμφωνα με το πρότυπο των
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Συμβουλίων των Συνετών (Conseil de Prud’ homes) τα λεγόμενα δικαστήρια
των εργοστασίων, τα οποία σύντομα ονομάσθηκαν δικαστήρια
επιτηδευμάτων. Από το 1890 αυτός ο τύπος του δικαστηρίου που αποτελείτο
ισομερώς από εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων καθιερώθηκε σε
όλο το Ράιχ, όπου προστέθηκε ένας επαγγελματίας δικαστής ως ουδέτερος
Πρόεδρος του δικαστηρίου. Στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης υπήρχαν από το
1926 Εργατοδικεία, τα οποία όμως δεν ήταν ούτε
οργανωμένα ως
δικαιοδοσία, ούτε ήταν οργανωτικά ανεξάρτητα. Τα Εργατικά Πρωτοδικεία
ήταν ενταγμένα στα Πρωτοδικεία. Το Εργατικό Δικαστήριο του Ράιχ ήταν
τμήμα του Δικαστηρίου του Ράιχ. Από το 1953 η δικαιοδοσία των εργατικών
διαφορών έγινε ειδική δικαιοδοσία. Από το 1961 ο Πρόεδρος πρέπει να είναι
επαγγελματίας δικαστής.
Δικαστήριο
Το εργατικό δικαστήριο συντίθεται από έναν Πρόεδρο που είναι τακτικός
δικαστής και από εκάστοτε ανά έναν «επίτιμο εργατικό δικαστή» από την
πλευρά των εργαζομένων και της εργοδοσίας. Οι δύο τελευταίοι ορίζονται από
προτεινόμενους καταλόγους των συνδικάτων και των εργοδοτικών ενώσεων.
Στην περίπτωση αυτή, έκαστος των τριών δικαστών έχει ψήφο ίσης
βαρύτητας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται τις περισσότερες φορές ομοφώνως,
υπάρχει όμως και η δυνατότητα να εκφράσει ένας δικαστής γνώμη
μειοψηφίας.
Ζητήματα παραδεκτού αγωγής (στη διαδικασία έκδοσης αποφάσεως)
Αρμοδιότητα του εργατικού δικαστηρίου
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διεθνούς, κατά τόπο, καθ’ ύλην αρμοδιότητας
και αρμοδιότητας δυνατότητας προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια.
Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια δεν παίζει
κανένα ρόλο στη δικαιοδοσία των εργατικών διαφορών. Η έλλειψη διεθνούς
αρμοδιότητας έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής ως
απαράδεκτης.
Η έλλειψη κατά τόπον αρμοδιότητας ή αρμοδιότητας
δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή
στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 48 Νόμου περί εργατοδικείων
[ArbGG]) ή στο αρμόδιο για τη δυνατότητα προσφυγής δικαστήριο (άρθρα 17
επόμ. GVG)
Διεθνής δικαιοδοσία
Η διεθνής δικαιοδοσία ακολουθεί τους γενικούς κανόνες του δικαίου της
διεθνούς δικαιοδοσίας
Δικαιοδοσία δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια
Η δικαιοδοσία δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια για εργατικές
διαφορές ρυθμίζεται στα άρθρα 2-5 του Νόμου περί εργατοδικείων [ArbGG]
όπου το άρθρο 2 του Νόμου περί εργατοδικείων [ArbGG] περιέχει ειδική
ρύθμιση για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης.
Το άρθρο 5 του αυτού Νόμου περιέχει έννοια του εργαζομένου υπό άποψη
εργατικού δικαίου, η οποία πρέπει να τεθεί ως βάση στα άρθρα 2-4 του αυτού
Νόμου.
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Είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ της γενικής δυνατότητας προσφυγής
στα δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Νόμου περί
εργατοδικείων [ArbGG] και τις ειδικές δυνατότητες προσφυγής στα δικαστήρια
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, παρ.3 του Νόμου περί εργατοδικείων
[ArbGG] (δικαιοδοσία συναφείας, αγωγή συναφείας), του άρθρου 2 παρ. 4 του
αυτού νόμου και των δυσάρεστων επιπτώσεων σε διαδόχους του άρθρου 3
του αυτού νόμου.
Η νομοθετική ρύθμιση είναι περιοριστική. Μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου
2 παρ. 2 και 4 του Νόμου περί εργατοδικείων [ArbGG] είναι ενδεικτική.
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα
Το εργατικό δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο όσον αφορά τη δυνατότητα
προσφυγής στο δικαστήριο στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας είναι πάντα και
καθ’ ύλην αρμόδιο.
Παλαιότερα υπήρχε διαφωνία αν η οριοθέτηση μεταξύ της δικαιοδοσίας των
εργατικών διαφορών και της δικαιοδοσίας των πολιτικών διαφορών είναι θέμα
της καθ’ ύλη αρμοδιότητας ή της αρμοδιότητας δυνατότητας προσφυγής στο
δικαστήριο. Από της θέσεως σε ισχύ του Νόμου GVG το ζήτημα αυτό
αντιμετωπίζεται ως ζήτημα δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο και έτσι
δεν απαιτείται πλέον να γίνεται λόγος για καθ’ ύλην αρμοδιότητα.
Κατά τόπον αρμοδιότητα
Η κατά τόπον αρμοδιότητα διέπεται από τα άρθρα 46 ΙΙ του Νόμου περί
εργατοδικείων [ArbGG], 495 γερμ. Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με τα άρθρα 12
επόμ. γερμ. Κ.Πολ.Δ. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ γενικής και ειδικής
δωσιδικίας. Είναι πάντοτε δυνατόν να ασκηθεί αγωγή με γενική δωσιδικία. Αν
υπάρχει επιπλέον ειδική δωσιδικία, υπάρχει δικαίωμα επιλογής, για το οποίο
δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανάκλησης, εφόσον ασκηθεί.
Βάσει σχεδίου νόμου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης θα πρέπει από τον
Απρίλιο του 2008 να καθιερωθεί νέα δωσιδικία του τόπου της εργασίας. Οι
εργαζόμενοι πρέπει με τον τρόπο αυτό να διευκολυνθούν στην άσκηση της
αγωγής ενώπιον του εργατικού δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου
παρέχουν συνήθως την εργασία τους. Αν ο τόπος εργασίας δεν είναι
συγχρόνως και ο τόπος εκπληρώσεως της παροχής, αυτό δεν είναι δυνατόν
μέχρι σήμερα.
Παραδεκτό είδος διαδικασίας (διαδικασία έκδοσης αποφάσεως ή διαδικασία
έκδοσης δικαστικής πράξης)
Διαδικασίες έκδοσης αποφάσεως είναι όλες οι διαδικασίες ατομικού εργατικού
δικαίου (άρθρο 2 του Νόμου περί εργατοδικείων [ArbGG]). Κατά κανόνα
πρόκειται για αστικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών (λόγω της
εργασιακής σχέσης). Τα ένδικα μέσα είναι η έφεση και η αναίρεση.
Η διαδικασία έκδοσης δικαστικής πράξης (άρθρο 2α του Νόμου περί
εργατοδικείων [ArbGG]) εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν τον
Καταστατικό Νόμο των εκμεταλλεύσεων, το Νόμο περί επιτροπής
εκπροσώπων, τους νόμους περί δικαιώματος συμμετοχής των εργαζομένων
στη διοίκηση της επιχειρήσεως και αποφάσεις για την ικανότητα για σύναψη
συλλογικής σύμβασης εργασίας και την αρμοδιότητα για σύναψη συλλογικής
σύμβασης εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος για διαδικασία
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συλλογικού εργατικού δικαίου. Ένδικα μέσα στη διαδικασία αυτή είναι η
προσφυγή και η προσφυγή ενώπιον ανωτάτου ακυρωτικού.
Διαδικασία
Η διαδικασία διαρθρώνεται κατά παρόμοιο τρόπο με την διαδικασία της
πολιτικής δίκης (σύμφωνα με το άρθρο 46 ΙΙ του Νόμου περί εργατοδικείων
[ArbGG] και 495 γερμ. Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις για
τη διαδικασία ενώπιον των Μονομελών Δικαστηρίων, όπου για την εργατική
διαδικασία ισχύουν συνήθως βραχύτερες προθεσμίες). Τα διαιτητικά
δικαστήρια (άρθρα 1025 γερμ. Κ.Πολ.Δ.) αποκλείονται πάντως σε μεγάλο
βαθμό. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ διαδικασίας έκδοσης αποφάσεως
και διαδικασίας έκδοσης δικαστικής πράξης.
Έξοδα
Ειδικοί κανόνες ισχύουν και για τα έξοδα της διαδικασίας εργατικής διαφοράς.
(Σημ. Μετ.) Σχήμα γερμανικών δικαστικών αρμοδιοτήτων
Δικαστήρια- Βαθμοί δικαιοδοσίας
Δεν υπάρχει διαδικασία άνω του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου →
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό δικαστήριο
Κοινή Ολομέλεια
Τριτοβάθμια δικαστήρια (αναίρεση): Ανώτατο Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό
Δικαστήριο, Ομοσπονδιακό Ανώτατο Εργατικό Δικαστήριο, Ομοσπονδιακό
Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο
Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης.- Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας.
Δευτεροβάθμια δικαστήρια (έφεση): Εφετείο- Πρωτοδικείο- Εργατικό
Πρωτοδικείο- Διοικητικό Πρωτοδικείο- Πρωτοδικείο Διαφορών Κοινωνικής
Ασφάλισης
Πρωτοβάθμια δικαστήρια:
Πρωτοδικείο- Μονομελές Δικαστήριο- [Τακτική δικαιοδοσία]
Μονομελές Δικαστήριο [Δικαιοδοσία εργατικών διαφορών]

Εργατικό

Διοικητικό Δικαστήριο [Δικαιοδοσία διοικητικών διαφορών]
Δικαστήριο Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης
[Δικαιοδοσία διαφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης]
Φορολογικό δικαστήριο [Φορολογική δικαιοδοσία]
-----------Επισκόπηση Κοινωνικού Δικαίου στη Γερμανία
Η κοινωνική ασφάλιση και δικαιοσύνη προωθείται από το Σύνταγμα:
Η αρχή του κοινωνικού κράτους στη Γερμανία καθιερώνεται στο άρθρο 20
παρ.1 του Συντάγματος και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί ούτε με
τροποποίηση του Συντάγματος. Αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό κράτος οφείλει
στους πολίτες του την ασφάλιση υπαρξιακών όρων της ζωής, πρέπει όμως
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συγχρόνως να διασφαλίζει και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της
ελευθερίας. Ο κάθε ένας πρέπει να αναλαμβάνει ενεργά την ευθύνη για την
κοινωνική του ασφάλιση. Επομένως το κοινωνικό κράτος εδράζεται σε βασικά
στοιχεία χειραφέτησης: στην παροχή και αντιπαροχή, στο δούναι και λαβείν.
10 Βιβλίο
Γενικό Τμήμα
Άρθρο 1 του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων 1ο Βιβλίο,
Αρμοδιότητες του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων
(1)Το δίκαιο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων πρέπει να διαμορφώνει
κοινωνικές παροχές περιλαμβανομένων και κοινωνικών και παιδαγωγικών
βοηθημάτων προς υλοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής
ασφάλισης .
Πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της αξιοπρεπούς ανθρώπινης ύπαρξης,
να δημιουργεί ίσες προϋποθέσεις για την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, να προστατεύει και να
προωθεί την οικογένεια, να διευκολύνει την απόκτηση των αναγκαίων προς το
ζην με ελεύθερα επιλεγμένη εργασία και να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα
ιδιαίτερα βάρη της ζωής και με τη βοήθεια για ιδία προσπάθεια και
αυτοβοήθεια.
(2)Το δίκαιο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων πρέπει επίσης να
συμβάλει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και επαρκώς οι κοινωνικές υπηρεσίες
και θεσμοί που αφορούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 1.
Το 1ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων αποτελεί το γενικό του
μέρος. Περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν για όλους τους τομείς κοινωνικών
παροχών.
Πριν από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
νομοθετική βάση της κοινωνικής ασφάλισης ήταν το Ασφαλιστικό Διάταγμα
του Ράιχ (RVO) από 19 Ιουλίου 1911. Μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο το RVO
κατέστη μετά από πλήθος συμπληρώσεις και ειδικές διατάξεις διαρκώς όλο
και λιγότερο σαφές. Γι’ αυτό από το 1975 όλο και περισσότερα μέρη του
διατάγματος αντικαταστάθηκαν από Βιβλία του Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων.
2ο Βιβλίο
Βασική ασφάλιση των ζητούντων εργασία;
Άρθρο 1 του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ΙΙ
Αρμοδιότητα και στόχος της βασικής εξασφάλισης των ζητούντων εργασία.
(1)1) Η βασική διασφάλιση των ζητούντων εργασία πρέπει να ενισχύει την ιδία
ευθύνη ικανών προς βιοπορισμό απόρων και προσώπων, τα οποία ζουν μαζί
τους σε κοινότητα ανάγκης, και να συμβάλει έτσι ώστε να μπορέσουν να
πληρώσουν για τη διατροφή τους με ίδια μέσα και με ίδιες δυνάμεις,
ανεξάρτητα από τη βασική διασφάλιση.
2) Πρέπει να υποστηρίζει τους ικανούς προς βιοπορισμό απόρους κατά την
έναρξη ή τη διατήρηση βιοποριστικής εργασίας και να διασφαλίζει τη διατροφή
τους, εφόσον δεν μπορούν να την καταβάλουν με άλλο τρόπο.
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3) Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελεί γενική αρχή.
4) Οι παροχές της βασικής διασφάλισης πρέπει να προσανατολίζονται
ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση με στόχο:
1.να αποφευχθεί ή καταργηθεί η απορία με τη βοήθεια βιοποριστικής
εργασίας, να μειωθεί η διάρκεια της απορίας ή η έκταση της απορίας
2. να διατηρηθεί η ικανότητα προς βιοπορισμό του απόρου, να βελτιωθεί ή να
αποκατασταθεί
3.να καταπολεμηθούν οι δυσμενείς συνέπειες λόγω του γένους ικανών προς
βιοπορισμό απόρων
4.να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές οικογενειακές καταστάσεις ικανών για
βιοπορισμό απόρων, οι οποίοι ανατρέφουν παιδιά ή φροντίζουν για συγγενείς
τους που χρήζουν περιποίησης
5.να καταστέλλονται δυσμενείς συνέπειες που αφορούν αναπήρους
(2) Η βασική διασφάλιση των ζητούντων εργασία περιλαμβάνει παροχές:
1. για τη λήξη ή μείωση της απορίας, ιδιαίτερα με την ένταξη σε εργασία και
2. για την διασφάλιση της διατροφής
Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η βασική διασφάλιση των ζητούντων εργασία στα
πλαίσια του Τέταρτου Νόμου συγχρόνων παροχών υπηρεσιών στη θέση
εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2005 υπήρχαν στη Γερμανία δύο συστήματα
μέριμνας για ικανούς για βιοπορισμό απόρους:
1.Το βοήθημα ανεργίας σύμφωνα με τον Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων, Βιβλίο 3ο και
2.Το βοήθημα κοινωνικής πρόνοιας βάσει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας
Όσον αφορά τη βασική διασφάλιση για όσους ζητούν εργασία ισχύει το εξής:
Μόνον όποιος δεν είναι δυνατόν να βοηθήσει τον εαυτό του λαμβάνει κρατική
υποστήριξη.
3ο Βιβλίο
Προώθηση εργασίας
Άρθρο 1 του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ΙΙI
(1)Οι παροχές προώθησης της εργασίας πρέπει να συμβάλουν την επίτευξη
υψηλού επιπέδου απασχόλησης και διαρκούς βελτίωσης της διάρθρωσης της
απασχόλησης. Πρέπει ιδιαίτερα να προσανατολίζονται στο στόχο της
αποφυγής δημιουργίας ανεργίας ή της μείωσης της διάρκειας της ανεργίας.
Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ακολουθείται ως γενική αρχή η γενική
αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Οι παροχές πρέπει να
χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στη στοχοθέτηση
πολιτικής απασχόλησης της κοινωνικής, οικονομικής και δημοσιονομικής
πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.
(2)
Οι παροχές της προώθησης εργασίας πρέπει ιδιαίτερα
1.να υποστηρίζουν την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά
εκπαίδευσης και αγορά εργασίας
2.
να διευκολύνουν την ταχεία κατάληψη ανοικτών θέσεων
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3.να προωθούν την εξατομικευμένη ικανότητα απασχόλησης με την απόκτηση
και τελειοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
4.να αντιτίθενται στην κατώτερης αξίας απασχόληση και
5.να συμβάλουν στην περαιτέρω εξέλιξη της περιφερειακής διάρθρωσης
απασχόλησης και της υποδομής
(3)Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Εργασίας
μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες για στόχους πολιτικής απασχόλησης. Οι
συμφωνίες είναι δυνατόν να περιέχουν τις αναγκαίες βάσει του Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις. Εφόσον το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ασκεί ειδική
εποπτεία, η συμφωνία πρέπει να γίνει με αυτό.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 3ο Βιβλίο ρυθμίζει το γερμανικό
δίκαιο προώθησης της εργασίας. Είναι η διάδοχη κατάσταση του Νόμου περί
προώθησης της εργασίας, το οποίο ρύθμιζε στις 31 Δεκεμβρίου 1997 το
δίκαιο της προώθησης της εργασίας.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 3ο Βιβλίο περιλαμβάνει όλες τις
παροχές και μέτρα για την προώθηση της εργασίας. Αποτελεί επομένως τη
βάση για την λειτουργία του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας και των
Οργανισμών Εργασίας. Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 3ο Βιβλίο,
περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλιση ανέργων. Οι παροχές
διαιρούνται στην προκειμένη περίπτωση σε 3 μεγάλους τομείς: παροχές σε
εργαζόμενους, παροχές σε εργοδότες καθώς και παροχές σε φορείς.
4ο Βιβλίο
Κοινές διατάξεις
Το Τέταρτο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνει τις
γενικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία.
Τομέας ουσιαστικής ισχύος
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο Βιβλίο ισχύει για
•Τη νόμιμη ασφάλιση ασθενείας
•Τη νόμιμη ασφάλιση ατυχημάτων
•Τη νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση, περιλαμβανομένης και ασφάλισης
γήρατος των αγροτών
•Την κοινωνική ασφάλιση περίθαλψης- φροντίδας
•Την προώθηση της εργασίας (εν μέρει)
•Το βοήθημα κοινωνικής πρόνοιας και
•Τη βασική διασφάλιση για όσους ζητούν εργασία
Διάρθρωση
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο Βιβλίο χωρίζεται σε εννέα
κεφάλαια και αυτά χωρίζονται περαιτέρω σε τίτλους.
•Κεφάλαιο Πρώτο (άρθρα 1 έως 18 h Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Βασικές αρχές και ορισμοί εννοιών
Πρώτος τίτλος (άρθρα 1- 6): Τομέας ισχύος και έκταση ασφάλισης
Δεύτερος τίτλος (άρθρα 7- 13): Απασχόληση και ελεύθερη εργασία
Τρίτος τίτλος (άρθρα 14- 18): Μισθός και εισόδημα
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-Τέταρτος τίτλος (άρθρα 18a-18e):Εισόδημα σε περίπτωση συνδρομής
συντάξεων λόγω θανάτου
-Πέμπτος τίτλος (άρθρα 18f-18g): Διαπίστωση, επεξεργασία και χρήση του
ασφαλιστικού αριθμού
•Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθρα 19 έως 28 Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Παροχές και εισφορές
-Πρώτος τίτλος (άρθρο 19): Παροχές
-Δεύτερος τίτλος (άρθρα 20 έως 28): Εισφορές
•Κεφάλαιο Τρίτο (άρθρα 28a έως 28r Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Υποχρεώσεις δήλωσης του εργοδότη- Συνολική εισφορά
κοινωνικής ασφάλισης
-Πρώτος τίτλος (άρθρο 28a– 28c): Δηλώσεις του εργοδότη και η διαβίβασή
τους
-Δεύτερος τίτλος (άρθρα 28d έως 28n): Διαδικασία και ευθύνη καταβολής
εισφορών
-Τρίτος τίτλος (άρθρα 28o- 28r): Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και
υποχρέωση επίδειξης εγγράφου, έλεγχος, υποχρέωση αποζημίωσης και τόκοι
•Κεφάλαιο Τέταρτο (άρθρα 29έως 90a Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Φορέας της Κοινωνικής Ασφάλισης
-Πρώτος τίτλος (άρθρο 29– 42): Οργανισμός
-Δεύτερος τίτλος (άρθρα 43- 66): Σύνθεση, επιλογή και διαδικασία των
οργάνων αυτοδιοίκησης, πρεσβύτεροι ασφαλισμένοι και πρόσωπα
εμπιστοσύνης
-Τρίτος τίτλος (άρθρα 67- 79): Προϋπολογισμός και λογιστικό σύστημα
-Τέταρτος τίτλος (άρθρα 80-86): Περιουσία
-Πέμπτος τίτλος (άρθρα 87 έως 90a) Εποπτεία
•Κεφάλαιο πέμπτο (άρθρα 91-94 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Ασφαλιστικές αρχές
•Κεφάλαιο έκτο (άρθρα 95-110 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Δελτίο ταυτότητας κοινωνικής ασφάλισης
•Κεφάλαιο έβδομο (άρθρα 110- 110a Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο): Φύλαξη εγγράφων
•Κεφάλαιο όγδοο (άρθρα 111- 113 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Διατάξεις προστίμου
•Κεφάλαιο ένατο (άρθρα 114- 116 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Μεταβατικές διατάξεις
5ο Βιβλίο
Ασφάλιση ασθενείας
Άρθρο 1 Αλληλεγγύη και ιδία ευθύνη
(1)Η ασφάλιση ασθενείας ως κοινωνία αλληλεγγύης έχει ως στόχο τη
διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων ή τη βελτίωση
της υγείας των ασφαλισμένων.
(2)Οι ασφαλισμένοι είναι συνυπεύθυνοι για την υγεία τους. Πρέπει μέσω
συνειδητά υγιεινής διαβίωσης, μέσω έγκαιρης συμμετοχής προληπτικών
μέτρων υγιεινής καθώς και μέσω ενεργής σύμπραξης στη νοσηλεία και σε
μέτρα αποκατάστασης να συμβάλουν προκειμένου να αποφεύγεται η
επέλευση της ασθενείας και αναπηρίας ή να ξεπερνούν τις συνέπειές τους.
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(3)Τα ταμεία υγείας πρέπει να βοηθούν τον ασφαλισμένο με διευκρινίσεις,
παροχή συμβουλών και παροχές και να συμπράττουν στον υγιεινό τρόπο
ζωής.
Στον Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, Νόμιμη Ασφάλιση
Ασθενείας (SGB V) συνοψίζονται όλες οι διατάξεις για τη Νόμιμη
Συνταξιοδοτική Ασφάλιση. Το 5ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1989.
Η νόμιμη ασφάλιση ασθενείας που ρυθμίζεται στον Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, περιγράφεται ως κοινωνία αλληλεγγύης που έχει
στόχο να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την υγεία των ασφαλισμένων ή να
βελτιώσει την υγεία των ασφαλισμένων. Επί του παρόντος περίπου 90% του
γερμανικού πληθυσμού είναι ασφαλισμένο στη νόμιμη ασφάλιση ασθενείας.
Διάρθρωση
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, διαιρείται σε δώδεκα
κεφάλαια με άνω των 400 άρθρων. Από τα άρθρα αυτά, ακυρώθηκαν
ορισμένα στα πλαίσια των πολλών αναθεωρήσεων.
Τα κεφάλαια είναι τα εξής:
1.
Γενικές διατάξεις
2.
Κύκλος ασφαλισμένων προσώπων
3.
Παροχές της ασφάλισης ασθενείας
4.
Σχέσεις των ταμείων υγείας προς τους παρόχους
5.Συμβούλιο πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για
την ανάπτυξη του συστήματος υγείας
6.
Οργάνωση των ταμείων υγείας
7.
Ενώσεις Ταμείων Υγείας
8.
Χρηματοδότηση
9.
Ιατρική υπηρεσία της ασφάλισης ασθενείας
10.Δεδομένα ασφάλισης και παροχών, προστασία δεδομένων, διαφάνεια
δεδομένων
11.
Ποινικές διατάξεις και διατάξεις περί προστίμων
Ιστορία
Ως χρόνος γέννησης της νόμιμης συνταξιοδοτικής ασφάλισης ως μέρος της
κοινωνικής ασφάλισης θεωρείται η 17η Νοεμβρίου 1881. Ο Καγκελάριο Όττο
φον Βίσμαρκ διάβασε την ημέρα εκείνη ενώπιον της Βουλής του Ράιχ το
Αυτοκρατορικό Διάγγελμα. Στις 15 Ιουνίου 1883 η Γερμανική Βουλή ψήφισε το
Νόμο για την ασφάλιση ασθενείας. Η ασφάλιση ασθενείας είναι το παλαιότερο
τμήμα της κοινωνικής ασφάλισης. Αργότερα ακολούθησε η νόμιμη ασφάλιση
ατυχημάτων (1884), η ασφάλιση αναπηρίας και γήρατος (1889), η ασφάλιση
υπαλλήλων (1911) και η ασφάλιση ανεργίας (1927)
Από την 1η Ιανουαρίου 1914 η κοινωνική ασφάλιση ρυθμίσθηκε με το
Ασφαλιστικό Διάταγμα του Ράιχ (RVO). Από το 1976 το Διάταγμα
αντικαταστάθηκε βαθμηδόν από περισσότερα Βιβλία του Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων. Το 5ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων που αφορά την ασφάλιση ασθενείας ισχύει από το 1989.
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6ο Βιβλίο
Συνταξιοδοτική ασφάλιση
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 6ο Βιβλίο
Απασχολούμενοι
Υπόχρεοι ασφάλισης είναι
1.Πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται έναντι μισθού ή για την επαγγελματική
τους εκπαίδευση.
2. ανάπηροι, οι οποίοι
α) εργάζονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια αναπήρων ή τυφλών υπό την
έννοια του άρθρου 143 του Ένατου Βιβλίου ή για τα ιδρύματα αυτά με κατ’
οίκον εργασία
β) παρέχουν σε ορισμένα τακτά διαστήματα σε ιδρύματα, εστίες ή άλλα
παρόμοια καταστήματα παροχή, η οποία αντιστοιχεί προς το ένα πέμπτο
πλήρως ικανού προς βιοπορισμό απασχολουμένου σε παρόμοια
απασχόληση. Εδώ περιλαμβάνονται και υπηρεσίες για το φορέα του
ιδρύματος.
3.Πρόσωπα τα οποία έχουν τα προσόντα για βιοποριστική εργασία σε
ιδρύματα υποστήριξης νέων ή σε κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σε
παρόμοια ιδρύματα για αναπήρους.
3α) Εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε εξωεπιχειρησιακό ίδρυμα στα
πλαίσια σύμβασης επαγγελματικής εκπαίδευσης βάσει του Νόμου περί
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
4.Μέλη εκκλησιαστικών συνεταιρισμών, διάκονοι και μέλη παρόμοιων
κοινοτήτων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους για την κοινότητα και κατά το
χρονικό διάστημα της εξωσχολικής τους εκπαίδευσης.
Η υποχρέωση ασφάλισης προσώπων, τα οποία απασχολούνται έναντι
αμοιβής ή για την επαγγελματική τους εκπαίδευση, εκτείνεται και σε
Γερμανούς, οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό σε επίσημη αντιπροσωπεία
της Ομοσπονδίας ή των ομοσπονδιακών κρατιδίων ή κοντά στους επικεφαλής
τους, σε μέλη ή υπαλλήλους που είναι Γερμανοί. Πρόσωπα, τα οποία εκτίουν
στρατιωτική θητεία και δεν έχουν υπηρεσιακή σχέση ως επαγγελματίες
στρατιώτες ή προσωρινοί στρατιώτες, δεν υπέχουν υποχρέωση ασφαλίσεως
στην απασχόληση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο 1 αρ. 1, θεωρούνται δε ως
εκτίοντες θητεία υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 περ. 2 ή 2α και παρ. 4.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρείας δεν είναι
υποκείμενοι σε υποχρεωτική ασφάλιση απασχολούμενοι, ενώ οι όμιλοι
επιχειρήσεων υπό την έννοια του άρθρου 18 του Γερμανικού Νόμου περί
ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται ως επιχειρήσεις υπό την έννοια του δικαίου
της συνταξιοδοτικής ασφάλισης.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 6ο Βιβλίο από 18 Δεκεμβρίου 1989
ετέθη σε ισχύ κατ’ ουσία την 1η Ιανουαρίου 1992. Στην προκειμένη
περίπτωση αντικατέστησε τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Διατάγματος του
Ράιχ (RVO), του Νόμου περί ασφάλισης υπαλλήλων (AVG) και του Νόμου

Bila-Train in practice – Ενότητα “Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου” DE-EL - ειδικευμένοι
υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

32

περί εργατών ορυχείων του Ράιχ (RKG). Είναι θεμελιώδης για τη νόμιμη
συνταξιοδοτική ασφάλιση στη Γερμανία.
7ο Βιβλίο
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 7ο Βιβλίο, άρθρο 1 Πρόληψη,
αποκατάσταση, αποζημίωση
Αποστολή της ασφάλισης ατυχήματος είναι , βάσει των διατάξεων του
παρόντος βιβλίου
1.η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς
και κινδύνων υγείας που προέρχονται από την εργασία με κάθε κατάλληλο
μέτρο
2.μετά την επέλευση εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών η
αποκατάσταση της υγείας και της παραγωγικής ικανότητας των
ασφαλισμένων με κάθε κατάλληλο μέσο ή η αποζημίωση των ιδίων ή των
καταλιπομένων τους με χρηματικές παροχές
Το 7ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων αποτελεί τη νομική
βάση για τη νόμιμη ασφάλιση ατυχημάτων στη Γερμανία.
Περιέχει ρυθμίσεις για την πρόληψη και την οικονομική αποζημίωση
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, για την ιατρική,
επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ασφαλισμένων και για την
οργάνωση των φορέων ασφάλισης ατυχήματος.
Το 7ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ορίζει επίσης υπό
ποιες προϋποθέσεις ευθύνονται οι επιχειρηματίες, οι συνάδελφοι ή τρίτοι για
τα εργατικά ατυχήματα. Επιπλέον περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις γενικές
διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο 10ο Βιβλίου του
Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων.
Προ της θέσης σε ισχύ του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 7ο Βιβλίο,
το δίκαιο της νόμιμης ασφάλισης ατυχήματος ρυθμιζόταν στο 3ο Βιβλίο του
Ασφαλιστικού Διατάγματος του Ράιχ (RVO).
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 7ο Βιβλίο αποτελεί τη νόμιμη βάση
για το Διάταγμα περί επαγγελματικών Ασθενειών.
8ο Βιβλίο
Υποστήριξη παιδιών και νέων
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 8ο Βιβλίο, άρθρο 1 Δικαίωμα στην
παιδεία, ευθύνη γονέων, υποστήριξη νέων
(1)Κάθε νέος έχει το δικαίωμα να προωθήσει την ανάπτυξή του και δικαίωμα
στην παιδεία, προκειμένου να καταστεί μια προσωπικότητα με επίγνωση
ευθύνης και ικανή κοινωνική προσωπικότητα.
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(2)Η περιποίηση και η ανατροφή των παιδιών είναι το φυσικό δικαίωμα των
γονέων και το πρώτιστο καθήκον τους. Για την άσκησή του επαγρυπνά η
κρατική κοινωνία.
(3)Η υποστήριξη των νέων πρέπει για την υλοποίηση του δικαιώματος
σύμφωνα με το άρθρο 1 ιδιαίτερα
1.να προωθεί την ατομική και κοινωνική εξέλιξη των νέων ανθρώπων και να
συμβάλει στην αποφυγή ή στην περιστολή της μειονεκτικής μεταχείρισης.
2.να συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς και άλλους κηδεμόνες κατά την
ανατροφή
3.να προστατεύει τα παιδιά και τους εφήβους από κινδύνους προς το
συμφέρον τους
4.να συμβάλει προκειμένου να διατηρηθούν ή να δημιουργηθούν θετικές
συνθήκες ζωής για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους καθώς και
ένα περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά και την οικογένεια.
Ο Νόμος περί υποστήριξης παιδιών και νέων (Σύντμηση KJHG, Πλήρης
τίτλος «Νόμος για την αναδιοργάνωση του δικαίου περί υποστήριξης παιδιών
και νέων») είναι το όνομα για ένα εκτεταμένο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων
στη Γερμανία που αφορούν τα παιδιά και εφήβους. Αυτός ο νόμος που
ψηφίσθηκε το 1990 από την Ομοσπονδιακή Βουλή τέθηκε σε ισχύ στα δυτικά
ομοσπονδιακά κρατίδια την 1η Ιανουαρίου 1991 και αντικατέστησε το μέχρι
τότε Νόμο περί πρόνοιας νέων του 1992, όπως είχε αντικατασταθεί το 1963.
Στα νέα ομοσπονδιακά κρατίδια ο νόμος τέθηκε σε ισχύ ήδη από της
ημερομηνίας προσχωρήσεως στις 3 Οκτωβρίου 1990.
9ο Βιβλίο
Αποκατάσταση και συμμετοχή αναπήρων
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 9ο Βιβλίο, άρθρο 1
Αυτοπροσδιορισμός και συμμετοχή στη ζωή της κοινωνίας
Οι ανάπηροι ή πρόσωπα απειλούμενα από αναπηρία λαμβάνουν παροχές
βάσει του Βιβλίου αυτού και των νόμων περί παροχών που ισχύουν για τους
φορείς της αποκατάστασης, προκειμένου να προωθήσουν τον
αυτοπροσδιορισμό και τη συμμετοχή τους στη ζωή της κοινωνίας, να
αποφευχθούν οι μειονεκτικές μεταχειρίσεις ή να αντιμετωπισθούν. Στην
προκειμένη περίπτωση λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ειδικές ανάγκες
ανάπηρων και απειλούμενων από αναπηρία γυναικών και παιδιών.
10ο Βιβλίο
Διοικητική διαδικασία
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο, άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
(1)Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ισχύουν για τη διοικητική δραστηριότητα
δημοσίου δικαίου των αρχών, η οποία ασκείται βάσει αυτού του Κώδικα. Για
τη διοικητική δραστηριότητα των αρχών των ομοσπονδιακών κρατιδίων, των
κοινοτήτων και των ενώσεων κοινοτήτων, των λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου που ευρίσκονται υπό την εποπτεία του ομοσπονδιακού
κρατιδίου με σκοπό την εκτέλεση ειδικών μερών αυτού του Κώδικα που
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καθίστανται μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
συστατικό του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, τούτο ισχύει μόνον
εφόσον τα ειδικά αυτά μέρη κηρύσσουν κατόπιν συγκαταθέσεως του
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ως
εφαρμοστέες. Οι διατάξεις δεν ισχύουν για τη δίωξη και τιμωρία πταισμάτων.
(2)Αρχή υπό την έννοια του παρόντος Κώδικα είναι κάθε υπηρεσία, η οποία
εκτελεί καθήκοντα δημόσιας διοίκησης.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο , ρυθμίζει ως τμήμα του
γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων τη διοικητική διαδικασία
κοινωνικών ασφαλίσεων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων
κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τη συνεργασία των φορέων κοινωνικών
παροχών μεταξύ τους και τη νομική τους σχέση με τρίτους.
Μέχρι το 1981 τη διοικητική διαδικασία κοινωνικών ασφαλίσεων ρυθμιζόταν
σε περίπου τριακόσια άρθρα που ήταν διασκορπισμένα σε περίπου 25
διαφορετικούς νόμους. Διοικητικές ρυθμίσεις υπήρχαν μεταξύ άλλων στο
Ασφαλιστικό Διάταγμα του Ράιχ, στον Ομοσπονδιακό Νόμο περί κοινωνικού
βοηθήματος και στο Νόμο περί προώθησης της εργασίας. Η νέα
κωδικοποίηση του γερμανικού δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων που άρχισε τη
δεκαετία του 1970 είχε ως σκοπό τη σύνοψη όλων αυτών των ρυθμίσεων σε
έναν νόμο.
Αν και θα ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν οι διοικητικές διατάξεις στον ήδη
υφιστάμενο Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 1ο Βιβλίο, ή στον τότε
κωδικοποιούμενο Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, ο
νομοθέτης αποφάσισε το 1980 να δημιουργήσει ένα νέο Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο- Διοικητικές Διαδικασίες. Βάσει των τότε
σχεδίων ο έτοιμος Γερμανικός Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων
επρόκειτο να αποτελείται από δέκα επιμέρους βιβλία. Οι διοικητικές ρυθμίσεις
επρόκειτο να κλείσουν το Γερμανικό Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ως
δέκατο και συστηματικά τελευταίο βιβλίο. Εν τω μεταξύ ο Γερμανικός Κώδικας
περί κοινωνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνει ήδη δώδεκα βιβλία.
Καταρχήν ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο, ρύθμιζε
μόνον τις διοικητικές διαδικασίες κοινωνικών ασφαλίσεων και την προστασία
των προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφαλίσεως. Την 1η Ιουλίου 1983
συμπληρώθηκε με το σημερινό τρίτο του κεφάλαιο - Συνεργασία των φορέων
κοινωνικών παροχών μεταξύ τους και η νομική τους σχέση με τρίτουςΠεραιτέρω σημαντικές τροποποιήσεις υπέστη ο Κώδικας περί κοινωνικών
ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο με το 2ο Τροποποιητικό Νόμο του Γερμανικού
Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων του έτους 1994. Οι ρυθμίσεις για την
προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης
επαναδιατυπώθηκαν βάσει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί προστασίας
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και διευρύνθηκαν. Στα τέλη του 2000 ο
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο έλαβε τελικά με τον 4ο
Ευρωπαϊκό Εισαγωγικό Νόμο τη σημερινή του ονομασία: Κώδικας περί
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κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο- Διοικητική διαδικασία κοινωνικών
ασφαλίσεων και προστασία προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης.
11ο Βιβλίο
Ασφάλιση περίθαλψης- φροντίδας
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 11ο Βιβλίο, άρθρο 1, Κοινωνική
περίθαλψη- φροντίδα
(1)Προς το σκοπό της κοινωνικής διασφάλισης της ανάγκης φροντίδας
προσώπων με σωματική, ψυχική ή πνευματική ασθένεια ή αναπηρία
δημιουργείται ένας νέος ανεξάρτητος κλάδος της Κοινωνικής Ασφάλισης, η
κοινωνική περίθαλψη- φροντίδα.
(2)Στην προστασία της κοινωνικής περίθαλψης- φροντίδας περιλαμβάνονται
όλοι, όσοι είναι ασφαλισμένοι στη νόμιμη ασφάλιση ασθενείας. Όποιος
ασφαλίζεται για ασθένεια σε ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης ασθενείας,
πρέπει συγχρόνως να συνάπτει ιδιωτική ασφάλιση περίθαλψης.
(3)Φορέας της κοινωνικής περίθαλψης- φροντίδας είναι τα Ταμεία κοινωνικής
περίθαλψης- φροντίδας. Οι αρμοδιότητές τους αναλαμβάνονται από τα Ταμεία
Υγείας (άρθρο 4 του Πέμπτου Βιβλίου).
(4)Η κοινωνική περίθαλψη- φροντίδα έχει το σκοπό να παρέχει βοήθεια στα
πρόσωπα που χρήζουν περίθαλψης, τα οποία λόγω της βαρύτητας της
ανάγκης φροντίδας λόγω σωματικής, ψυχικής ή πνευματικής ασθένειας ή
αναπηρίας χρειάζονται συνεχή βοήθεια.
(5)Οι παροχές της ασφάλισης περίθαλψης καθιερώνονται βαθμηδόν: οι
παροχές οικιακής φροντίδας- περίθαλψης από την 1η Απριλίου 1995, οι
παροχές φροντίδας- περίθαλψης στο νοσοκομείο από 1ης Ιουλίου 1996.
(6)Οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης περίθαλψης- φροντίδας
χρηματοδοτήθηκαν με εισφορές των μελών και των εργοδοτών. Οι εισφορές
καθορίζονται βάσει των εισοδημάτων των μελών που υποχρεούνται σε
καταβολή εισφοράς. Για ασφαλισμένα μέλη οικογενειών και εγγεγραμμένους
συντρόφους σε σχέση συμβίωση ομοφίλων δεν επιβάλλονται εισφορές.
12ο Βιβλίο
Βοήθημα Κοινωνικής πρόνοιας
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 12ο Βιβλίο, άρθρο 1 Αποστολή του
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας είναι να διευκολύνει στον δικαιούχο της
παροχής μια ζωή σύμφωνη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η παροχή πρέπει
να δίνει κατά το δυνατόν τη δυνατότητα σε κάποιον να ζει ανεξάρτητα από
αυτήν. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να συμπράττουν οι
δικαιούχοι της παροχής και οι φορείς του βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας
στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 12ο Βιβλίο, περιέχει τις διατάξεις
περί του βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας στη Γερμανία. Στα πλαίσια του
«Τέταρτου Νόμου για τις σύγχρονες παροχές υπηρεσιών στην αγορά
εργασίας» (Hartz IV) ο παλαιότερος Ομοσπονδιακός Νόμος περί του
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας αντικαταστάθηκε από τον Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων, 12ο Βιβλίο και έτσι επανασυνδέθηκε το παλαιότερο
βοήθημα ανεργίας με το βοήθημα κοινωνικής πρόνοιας από 1ης Ιανουαρίου
2005.
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Ως ιδιαίτερα συστατικά του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων
ισχύουν βάσει του άρθρου 68 του Πρώτου Βιβλίου και πλείονες νόμοι, οι
οποίοι επί του παρόντος ρυθμίζονται σε ειδικούς νόμους. Αυτοί
μακροπρόθεσμα πρέπει να ενταχθούν στο Γερμανικό Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων.
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 1ο Βιβλίο, άρθρο 68 Ειδικά Μέρη του
Κώδικα
Μέχρι την ένταξή του στον κώδικα αυτό ισχύουν οι ακόλουθοι νόμοι μαζί με
τους νόμους που εκδόθηκαν προς τροποποίηση και συμπλήρωσή τους ως
ειδικά μέρη τους:
1.
Ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί προώθησης της εκπαίδευσης
2.
(Καταργήθηκε)
3.
Το Ασφαλιστικό Διάταγμα του Ράιχ (RVO)
4.
Ο Νόμος περί ασφάλισης γήρατος των αγροτών
5.
Ο Δεύτερος Νόμος περί ασφάλισης γήρατος των αγροτών
6.
Ο Νόμος περί ασφάλισης ασθενείας των αγροτών
7.Ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί συνταξιοδότησης και άλλοι σχετικοί νόμοι,
ιδιαίτερα
(α) το άρθρο 80 του Συνταξιοδοτικού Νόμου για τους στρατιώτες
(β) το άρθρο 59 παρ. 1 του Ομοσπονδιακού Νόμου περί προστασίας των
συνόρων
(γ) το άρθρο 49 του Νόμου περί Πολιτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας,
(δ) το άρθρο 60 του Νόμου περί προστασίας από τις λοιμώξεις
(ε) το άρθρο 4 και 5 του Νόμου περί βοηθήματος κρατουμένων
(στ) το άρθρο 1 του Νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων
(ζ) τα άρθρα 21 και 22 του Νόμου περί ποινικής επανένταξης
(η) τα άρθρα 3 και 4 του Νόμου περί διοικητικής επανένταξης, η αντίστοιχη
εφαρμογή των διατάξεων παροχών του Ομοσπονδιακού Νόμου περί
συνταξιοδότησης
8.ο Νόμος περί διοικητικών διαδικασιών της συνταξιοδότησης θυμάτων
πολέμου
9.
ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί επιδόματος τέκνου
10.
ο Νόμος περί στεγαστικού επιδόματος
11.
(Καταργήθηκε)
12.
ο Νόμος περί διαμεσολάβησης υιοθεσίας
13.
(Καταργήθηκε)
14.
ο Νόμος περί προκαταβολής διατροφής
15. το Πρώτο Κεφάλαιο του Ομοσπονδιακού Νόμου περί επιδόματος παιδείας
15α το Πρώτο Κεφάλαιο του Ομοσπονδιακού Νόμου περί επιδόματος γονέων
και χρόνου επιδότησης γονέων
16.
ο Νόμος περί μερικής απασχόλησης με σύνταξη γήρατος
17.ο Νόμος για το βοήθημα γυναικών σε περίπτωση διακοπής της κύησης σε
ειδικές περιπτώσεις
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Επισκόπηση Κοινωνικού Δικαίου στη Γερμανία
Η κοινωνική ασφάλιση και δικαιοσύνη προωθείται από το Σύνταγμα:
Η αρχή του κοινωνικού κράτους στη Γερμανία καθιερώνεται στο άρθρο 20
παρ.1 του Συντάγματος και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί ούτε με
τροποποίηση του Συντάγματος. Αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό κράτος οφείλει
στους πολίτες του την ασφάλιση υπαρξιακών όρων της ζωής, πρέπει όμως
συγχρόνως να διασφαλίζει και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της
ελευθερίας. Ο κάθε ένας πρέπει να αναλαμβάνει ενεργά την ευθύνη για την
κοινωνική του ασφάλιση. Επομένως το κοινωνικό κράτος εδράζεται σε βασικά
στοιχεία χειραφέτησης: στην παροχή και αντιπαροχή, στο δούναι και λαβείν.
1ο Βιβλίο
Γενικό Τμήμα
Άρθρο 1 του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων 1ο Βιβλίο,
Αρμοδιότητες του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων
(1)Το δίκαιο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων πρέπει να διαμορφώνει
κοινωνικές παροχές περιλαμβανομένων και κοινωνικών και παιδαγωγικών
βοηθημάτων προς υλοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής
ασφάλισης .
Πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της αξιοπρεπούς ανθρώπινης ύπαρξης,
να δημιουργεί ίσες προϋποθέσεις για την ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, να προστατεύει και να
προωθεί την οικογένεια, να διευκολύνει την απόκτηση των αναγκαίων προς το
ζην με ελεύθερα επιλεγμένη εργασία και να αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα
ιδιαίτερα βάρη της ζωής και με τη βοήθεια για ιδία προσπάθεια και
αυτοβοήθεια.
(2)Το δίκαιο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων πρέπει επίσης να
συμβάλει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και επαρκώς οι κοινωνικές υπηρεσίες
και θεσμοί που αφορούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 1.
Το 1ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων αποτελεί το γενικό του
μέρος. Περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν για όλους τους τομείς κοινωνικών
παροχών.
Πριν από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων
νομοθετική βάση της κοινωνικής ασφάλισης ήταν το Ασφαλιστικό Διάταγμα
του Ράιχ (RVO) από 19 Ιουλίου 1911. Μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο το RVO
κατέστη μετά από πλήθος συμπληρώσεις και ειδικές διατάξεις διαρκώς όλο
και λιγότερο σαφές. Γι’ αυτό από το 1975 όλο και περισσότερα μέρη του
διατάγματος αντικαταστάθηκαν από Βιβλία του Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων.
2ο Βιβλίο
Βασική ασφάλιση των ζητούντων εργασία;
Άρθρο 1 του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ΙΙ
Αρμοδιότητα και στόχος της βασικής εξασφάλισης των ζητούντων εργασία.
(1)1). Η βασική διασφάλιση των ζητούντων εργασία πρέπει να ενισχύει την
ιδία ευθύνη ικανών προς βιοπορισμό απόρων και προσώπων, τα οποία ζουν
μαζί τους σε κοινότητα ανάγκης, και να συμβάλει έτσι ώστε να μπορέσουν να
πληρώσουν για τη διατροφή τους, ανεξάρτητα από τη βασική διασφάλιση με
ίδια μέσα και με ίδιες δυνάμεις.
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2) Πρέπει να υποστηρίζει τους ικανούς προς βιοπορισμό απόρους κατά την
έναρξη ή τη διατήρηση βιοποριστικής εργασίας και να διασφαλίζει τη διατροφή
τους, εφόσον δεν μπορούν να την καταβάλουν με άλλο τρόπο.
3) Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελεί γενική αρχή.
4) Οι παροχές της βασικής διασφάλισης πρέπει να προσανατολίζονται
ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση με στόχο:
1.να αποφευχθεί ή καταργηθεί η απορία με τη βοήθεια βιοποριστικής
εργασίας, να μειωθεί η διάρκεια της απορίας ή η έκταση της απορίας
2. να διατηρηθεί η ικανότητα προς βιοπορισμό του απόρου, να βελτιωθεί ή να
αποκατασταθεί
3.να αντιταχθεί στις δυσμενείς συνέπειες λόγω του γένους ικανών προς
βιοπορισμό απόρων
4.να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές οικογενειακές καταστάσεις ικανών για
βιοπορισμό απόρων, οι οποίοι ανατρέφουν παιδιά ή φροντίζουν για συγγενείς
τους που χρήζουν περιποίησης
5.να υπερνικώνται δυσμενείς συνέπειες που αφορούν αναπήρους
(2) Η βασική διασφάλιση των ζητούντων εργασία περιλαμβάνει παροχές:
1. για τη λήξη ή μείωση της απορίας, ιδιαίτερα με την ένταξη σε εργασία και
2. για την διασφάλιση της διατροφής
Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η βασική διασφάλιση των ζητούντων εργασία στα
πλαίσια του Τέταρτου Νόμου συγχρόνων παροχών υπηρεσιών στη θέση
εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2005 υπήρχαν στη Γερμανία δύο συστήματα
μέριμνας για ικανούς για βιοπορισμό απόρους:
1.Το βοήθημα ανεργίας σύμφωνα με τον Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων, Βιβλίο 3ο και
2.Το βοήθημα κοινωνικής πρόνοιας βάσει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας
Όσον αφορά τη βασική διασφάλιση για όσους ζητούν εργασία ισχύει το εξής:
Μόνον όποιος δεν είναι δυνατόν να βοηθήσει τον εαυτό του λαμβάνει κρατική
υποστήριξη.
3ο Βιβλίο
Προώθηση εργασίας
Άρθρο 1 του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ΙΙI
(1)Οι παροχές προώθησης της εργασίας πρέπει να συμβάλουν την επίτευξη
υψηλού επιπέδου απασχόλησης και διαρκούς βελτίωσης της διάρθρωσης της
απασχόλησης. Πρέπει ιδιαίτερα να προσανατολίζονται στο στόχο της
αποφυγής δημιουργίας ανεργίας ή μείωσης της διάρκειας της ανεργίας. Στην
προκειμένη περίπτωση πρέπει να ακολουθείται ως γενική αρχή η γενική αρχή
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Οι παροχές πρέπει να
χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στη στοχοθέτηση
πολιτικής απασχόλησης της κοινωνικής, οικονομικής και δημοσιονομικής
πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.
(2)
Οι παροχές της προώθησης εργασίας πρέπει ιδιαίτερα
1.να υποστηρίζουν την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά
εκπαίδευσης και αγορά εργασίας
2.να διευκολύνουν την ταχεία κατάληψη ανοικτών θέσεων
3.να προωθούν την εξατομικευμένη ικανότητα απασχόλησης με την απόκτηση
και τελειοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
4.να αντιτίθενται στην κατώτερης αξίας απασχόληση και
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5.να συμβάλουν στην περαιτέρω εξέλιξη της περιφερειακής διάρθρωσης
απασχόλησης και της υποδομής
(3)Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Εργασίας
μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες για στόχους πολιτικής απασχόλησης. Οι
συμφωνίες είναι δυνατόν να περιέχουν τις αναγκαίες βάσει του Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις. Εφόσον το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ασκεί ειδική
εποπτεία, η συμφωνία πρέπει να γίνει με αυτό.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 3ο Βιβλίο ρυθμίζει το γερμανικό
δίκαιο προώθησης της εργασίας. Είναι διάδοχος του Νόμου περί προώθησης
της εργασίας, το οποίο ρύθμιζε στις 31 Δεκεμβρίου 1997 το δίκαιο της
προώθησης της εργασίας.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 3ο Βιβλίο περιλαμβάνει όλες τις
παροχές και μέτρα για την προώθηση της εργασίας. Αποτελεί επομένως τη
βάση για την εργασία του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας και των
Οργανισμών Εργασίας. Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 3ο Βιβλίο,
περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλιση ανέργων. Οι παροχές
διαιρούνται στην προκειμένη περίπτωση σε 3 μεγάλους τομείς: παροχές σε
εργαζόμενους, παροχές σε εργοδότες καθώς και παροχές σε φορείς.
4ο Βιβλίο
Κοινές διατάξεις
Το Τέταρτο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνει τις
γενικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία.
Τομέας ουσιαστικής ισχύος
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο Βιβλίο ισχύει για
•Τη νόμιμη ασφάλιση ασθενείας
•Τη νόμιμη ασφάλιση ατυχημάτων
•Τη νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση, περιλαμβανομένης και ασφάλισης
γήρατος των αγροτών
•Την κοινωνική ασφάλιση περίθαλψης- φροντίδας
•Την προώθηση της εργασίας (εν μέρει)
•Το βοήθημα κοινωνικής πρόνοιας και
•Τη βασική διασφάλιση για όσους ζητούν εργασία
Διάρθρωση
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο Βιβλίο χωρίζεται σε εννέα
κεφάλαια και αυτά χωρίζονται περαιτέρω σε τίτλους.
•Κεφάλαιο Πρώτο (άρθρα 1 έως 18 η Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Βασικές αρχές και ορισμοί εννοιών
Πρώτος τίτλος (άρθρα 1- 6): Τομέας ισχύος και έκταση ασφάλισης
Δεύτερος τίτλος (άρθρα 7- 13): Απασχόληση και ελεύθερη εργασία
Τρίτος τίτλος (άρθρα 14- 18): Μισθός και εισόδημα
-Τέταρτος τίτλος (άρθρα 18a-18e):Εισόδημα σε περίπτωση συνδρομής
συντάξεων λόγω θανάτου
-Πέμπτος τίτλος (άρθρα 18f-18g): Διαπίστωση, επεξεργασία και χρήση του
ασφαλιστικού αριθμού
•Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθρα 19 έως 28 Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Παροχές και εισφορές
Πρώτος τίτλος (άρθρο 19): Παροχές
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Δεύτερος τίτλος (άρθρα 20 έως 28): Εισφορές
•Κεφάλαιο Τρίτο (άρθρα 28a έως 28r Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Υποχρεώσεις δήλωσης του εργοδότη- Συνολική εισφορά
κοινωνικής ασφάλισης
-Πρώτος τίτλος (άρθρο 28a– 28c): Δηλώσεις του εργοδότη και η διαβίβασή
τους
-Δεύτερος τίτλος (άρθρα 28d έως 28n): Διαδικασία και ευθύνη καταβολής
εισφορών
-Τρίτος τίτλος (άρθρα 28o- 28r): Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και
υποχρέωση επίδειξης εγγράφου, έλεγχος, υποχρέωση αποζημίωσης και τόκοι
•Κεφάλαιο Τέταρτο (άρθρα 29έως 90a Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο) : Φορέας της Κοινωνικής Ασφάλισης
Πρώτος τίτλος (άρθρο 29– 42): Οργανισμός
-Δεύτερος τίτλος (άρθρα 43- 66): Σύνθεση, επιλογή και διαδικασία των
οργάνων αυτοδιοίκησης, πρεσβύτεροι ασφαλισμένοι και πρόσωπα
εμπιστοσύνης
Τρίτος τίτλος (άρθρα 67- 79): Προϋπολογισμός και λογιστικό σύστημα
Τέταρτος τίτλος (άρθρα 80-86): Περιουσία
Πέμπτος τίτλος (άρθρα 87 έως 90a) Εποπτεία
•Κεφάλαιο πέμπτο (άρθρα 91-94 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Ασφαλιστικές αρχές
•Κεφάλαιο έκτο (άρθρα 95-110 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Δελτίο ταυτότητας κοινωνικής ασφάλισης
•Κεφάλαιο έβδομο (άρθρα 110- 110a Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων,
4ο Βιβλίο): Φύλαξη εγγράφων
•Κεφάλαιο όγδοο (άρθρα 111- 113 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Διατάξεις προστίμου
•Κεφάλαιο ένατο (άρθρα 114- 116 Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 4ο
Βιβλίο): Μεταβατικές διατάξεις
5ο Βιβλίο
Ασφάλιση ασθενείας
(1)Η ασφάλιση ασθενείας ως κοινωνία αλληλεγγύης έχει στόχο τη διατήρηση
και αποκατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων ή τη βελτίωση της υγείας
των ασφαλισμένων.
(2)Οι ασφαλισμένοι είναι συνυπεύθυνοι για την υγεία τους. Πρέπει μέσω
συνειδητά υγιεινής διαβίωσης, μέσω έγκαιρης συμμετοχής προληπτικά μέτρα
υγιεινής καθώς και μέσω ενεργής σύμπραξης στη νοσηλεία και σε μέτρα
αποκατάστασης να συμβάλουν προκειμένου να αποφεύγεται η επέλευση της
ασθενείας και αναπηρίας ή να ξεπερνούν τις συνέπειές τους.
(3)Τα ταμεία υγείας πρέπει να βοηθούν τον ασφαλισμένο με διευκρινίσεις,
παροχή συμβουλών και παροχές και να συμπράττουν στον υγιεινό τρόπο
ζωής.
Στον Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, Νόμιμη Ασφάλιση
Ασθενείας (SGB V) συνοψίζονται όλες οι διατάξεις για τη Νόμιμη
Συνταξιοδοτική Ασφάλιση. Το 5ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1989.
Η νόμιμη ασφάλιση ασθενείας που ρυθμίζεται στον Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, περιγράφεται ως κοινωνία αλληλεγγύης που έχει
στόχο να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την υγεία των ασφαλισμένων ή να
Bila-Train in practice – Ενότητα “Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου” DE-EL - ειδικευμένοι
υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - DE-EL

41

βελτιώσει την υγεία των ασφαλισμένων. Επί του παρόντος περίπου 90% του
γερμανικού πληθυσμού είναι ασφαλισμένο στη νόμιμη ασφάλιση ασθενείας.
Διάρθρωση
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, διαιρείται σε δώδεκα
κεφάλαια με άνω των 400 άρθρων. Από τα άρθρα αυτά στα πλαίσια των
πολλών αναθεωρήσεων ορισμένα από αυτά ακυρώθηκαν.
Τα κεφάλαια είναι:
1.
Γενικές διατάξεις
2.
Κύκλος ασφαλισμένων προσώπων
3.
Παροχές της ασφάλισης ασθενείας
4.
Σχέσεις των ταμείων υγείας προς τους παρόχους
5.Συμβούλιο πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για
την ανάπτυξη του συστήματος υγείας
6.
Οργάνωση των ταμείων υγείας
7.
Ενώσεις Ταμείων Υγείας
8.
Χρηματοδότηση
9.
Ιατρική υπηρεσία της ασφάλισης ασθενείας
10.Δεδομένα ασφάλισης και παροχών, προστασία δεδομένων, διαφάνεια
δεδομένων
11.
Ποινικές διατάξεις και διατάξεις περί προστίμων
Ιστορία
Ως χρόνος γέννησης της νόμιμης συνταξιοδοτικής ασφάλισης ως μέρος της
κοινωνικής ασφάλισης θεωρείται η 17η Νοεμβρίου 1881. Ο Καγκελάριο Όττο
φον Βίσμαρκ διάβασε την ημέρα εκείνη ενώπιον της Βουλής του Ράιχ το
Αυτοκρατορικό Διάγγελμα. Στις 15 Ιουνίου 1883 η Γερμανική Βουλή ψήφισε το
Νόμο για την ασφάλιση ασθενείας. Η ασφάλιση ασθενείας είναι το παλαιότερο
τμήμα της κοινωνικής ασφάλισης. Αργότερα ακολούθησε η νόμιμη ασφάλιση
ατυχημάτων (1884), η ασφάλιση αναπηρίας και γήρατος (1889), η ασφάλιση
υπαλλήλων (1911) και η ασφάλιση ανεργίας (1927)
Από την 1η Ιανουαρίου 1914 η κοινωνική ασφάλιση ρυθμίσθηκε με το
Ασφαλιστικό Διάταγμα του Ράιχ (RVO). Από το 1976 το Διάταγμα
αντικαταστάθηκε βαθμηδόν από πλείονα Βιβλία του Κώδικα περί κοινωνικών
ασφαλίσεων. Το 5ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων που
αφορά την ασφάλιση ασθενείας ισχύει από το 1989.
6ο Βιβλίο
Συνταξιοδοτική ασφάλιση
Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 6ο Βιβλίο Απασχολούμενοι
Υπόχρεοι ασφάλισης είναι
1.Πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται έναντι μισθού ή για την επαγγελματική
τους εκπαίδευση.
2.
ανάπηροι, οι οποίοι
α) οι οποίοι εργάζονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια αναπήρων ή τυφλών
υπό την έννοια του άρθρου 143 του Ένατου Βιβλίου ή για τα ιδρύματα αυτά με
κατ’ οίκον εργασία
β) παρέχουν σε ορισμένα τακτά διαστήματα σε ιδρύματα, εστίες ή άλλα
παρόμοια ιδρύματα παροχή, η οποία αντιστοιχεί προς το ένα πέμπτο πλήρως
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ικανού προς βιοπορισμό απασχολουμένου σε παρόμοια απασχόληση. Εδώ
περιλαμβάνονται και υπηρεσίες για το φορέα του ιδρύματος.
3.Πρόσωπα τα οποία έχουν τα προσόντα για βιοποριστική εργασία σε
ιδρύματα υποστήριξης νέων ή σε κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σε
παρόμοια ιδρύματα για αναπήρους.
3α) Εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε εξωεπιχειρησιακό ίδρυμα στα
πλαίσια σύμβασης επαγγελματικής εκπαίδευσης βάσει του Νόμου περί
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
4.Μέλη εκκλησιαστικών συνεταιρισμών, διάκονοι και μέλη παρόμοιων
κοινοτήτων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους για την κοινότητα και κατά το
χρονικό διάστημα της εξωσχολικής τους εκπαίδευσης.
Η υποχρέωση ασφάλισης προσώπων, τα οποία απασχολούνται έναντι
αμοιβής ή για την επαγγελματική τους εκπαίδευση, εκτείνεται και σε
Γερμανούς, οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό σε επίσημη αντιπροσωπεία
της Ομοσπονδίας ή των ομοσπονδιακών κρατιδίων ή στους επικεφαλής τους,
σε μέλη ή υπαλλήλους που είναι Γερμανοί. Πρόσωπα, τα οποία εκτίουν
στρατιωτική θητεία και δεν έχουν υπηρεσιακή σχέση ως επαγγελματίας
στρατιώτης ή προσωρινός στρατιώτης, δεν υπέχουν υποχρέωση ασφαλίσεως
στην απασχόληση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο 1 αρ. 1, θεωρούνται δε ως
εκτίοντες θητεία υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 περ. 2 ή 2α και παρ. 4.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρείας δεν είναι υποκείμενη
σε υποχρεωτική ασφάλιση απασχολούμενοι, ενώ οι όμιλοι επιχειρήσεων υπό
την έννοια του άρθρου 18 του Γερμανικού Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών
θεωρούνται ως απασχολούμενοι υπό την έννοια του δικαίου της
συνταξιοδοτικής ασφάλισης.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 6ο Βιβλίο από 18 Δεκεμβρίου 1989
ετέθη σε ισχύ κατ’ ουσία την 1η Ιανουαρίου 1992. Στην προκειμένη
περίπτωση αντικατέστησε τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Διατάγματος του
Ράιχ (RVO), του Νόμου περί ασφάλισης υπαλλήλων (AVG) και του Νόμου
περί εργατών ορυχείων του Ράιχ (RKG). Είναι θεμελιώδης για τη νόμιμη
συνταξιοδοτική ασφάλιση στη Γερμανία.
7ο Βιβλίο
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 7ο Βιβλίο, άρθρο 1 Πρόληψη,
αποκατάσταση, αποζημίωση
Στόχος της ασφάλισης ατυχήματος είναι , βάσει των διατάξεων του παρόντος
βιβλίου
1.η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς
και κινδύνων υγείας που προέρχονται από την εργασία με κάθε κατάλληλο
μέτρο
2.μετά την επέλευση εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών η
αποκατάσταση της υγείας και της παραγωγικής ικανότητας των
ασφαλισμένων με κάθε κατάλληλο μέσο ή η αποζημίωση των ιδίων ή των
καταλιπομένων τους με χρηματικές παροχές
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Το 7ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων αποτελεί τη νομική
βάση για τη νόμιμη ασφάλιση ατυχημάτων στη Γερμανία.
Περιέχει ρυθμίσεις για την πρόληψη και την οικονομική αποζημίωση
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, για την ιατρική,
επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ασφαλισμένων και για την
οργάνωση των φορέων ασφάλισης ατυχήματος.
Το 7ο Βιβλίο του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ορίζει επίσης υπό
ποιες προϋποθέσεις ευθύνονται οι επιχειρηματίες, οι συνάδελφοι ή τρίτοι για
τα εργατικά ατυχήματα. Επιπλέον περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις γενικές
διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο 10ο Βιβλίου του
Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων.
Προ της θέσης σε ισχύ του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 7ο Βιβλίο
το δίκαιο της νόμιμης ασφάλισης ατυχήματος ρυθμιζόταν στο 3ο Βιβλίο του
Ασφαλιστικού Διατάγματος του Ράιχ (RVO).
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 7ο Βιβλίο αποτελεί τη νόμιμη βάση
για το Διάταγμα περί επαγγελματικών Ασθενειών.
8ο Βιβλίο
Υποστήριξη παιδιών και νέων
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 8ο Βιβλίο, άρθρο 1 Δικαίωμα στην
παιδεία, ευθύνη γονέων, υποστήριξη νέων
(1)Κάθε νέος έχει το δικαίωμα να προωθήσει την ανάπτυξή του και δικαίωμα
στην παιδεία, προκειμένου να καταστεί μια προσωπικότητα με επίγνωση
ευθύνης και ικανή κοινωνική προσωπικότητα.
(2)Η περιποίηση και η ανατροφή των παιδιών είναι το φυσικό δικαίωμα των
γονέων και το πρώτιστο καθήκον τους. Για την άσκησή του επαγρυπνά η
κρατική κοινωνία.
(3)Η υποστήριξη των νέων πρέπει για την υλοποίηση του δικαιώματος
σύμφωνα με το άρθρο 1 ιδιαίτερα
1.να προωθεί την ατομική και κοινωνική εξέλιξη των νέων ανθρώπων και να
συμβάλει στην αποφυγή ή στην περιστολή της μειονεκτικής μεταχείρισης.
2.να συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς και άλλους κηδεμόνες κατά την
ανατροφή
3.να προστατεύει τα παιδιά και τους εφήβους από κινδύνους προς το
συμφέρον τους
4.να συμβάλει προκειμένου να διατηρηθούν ή να δημιουργηθούν θετικές
συνθήκες ζωής για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους καθώς και
ένα περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά και την οικογένεια.
Ο Νόμος περί υποστήριξης παιδιών και νέων (Σύντμηση KJHG, Πλήρης
τίτλος «Νόμος για την αναδιοργάνωση του δικαίου περί υποστήριξης παιδιών
και νέων» είναι το όνομα για ένα εκτεταμένο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων
στη Γερμανία που αφορούν τα παιδιά και εφήβους. Αυτός ο νόμος που
ψηφίσθηκε το 1990 από την Ομοσπονδιακή Βουλή τέθηκε σε ισχύ στα δυτικά
ομοσπονδιακά κρατίδια την 1η Ιανουαρίου 1991 και αντικατέστησε το μέχρι
τότε Νόμο περί πρόνοιας νέων του 1992, όπως είχε αντικατασταθεί το 1963.
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Στα νέα ομοσπονδιακά κρατίδια ο νόμος τέθηκε σε ισχύ ήδη από της
ημερομηνίας προσχωρήσεως στις 3 Οκτωβρίου 1990.
9ο Βιβλίο
Αποκατάσταση και συμμετοχή αναπήρων
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 9ο Βιβλίο, άρθρο 1
Αυτοπροσδιορισμός και συμμετοχή στη ζωή της κοινωνίας
Οι ανάπηροι ή πρόσωπα απειλούμενα από αναπηρία λαμβάνουν παροχές
βάσει του Βιβλίου αυτού και των νόμων περί παροχών που ισχύουν για τους
φορείς της αποκατάστασης, προκειμένου να προωθήσουν τον
αυτοπροσδιορισμό και τη συμμετοχή τους στη ζωή της κοινωνίας, να
αποφευχθούν οι μειονεκτικές μεταχειρίσεις ή να αντιμετωπισθούν. Στην
προκειμένη περίπτωση λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ειδικές ανάγκες
ανάπηρων και απειλούμενων από αναπηρία γυναικών και παιδιών.
10ο Βιβλίο
Διοικητική διαδικασία
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο, άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
(1)Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ισχύουν για τη διοικητική δραστηριότητα
δημοσίου δικαίου των αρχών, η οποία ασκείται βάσει αυτού του Κώδικα. Για
τη διοικητική δραστηριότητα των αρχών των ομοσπονδιακών κρατιδίων, των
κοινοτήτων και των ενώσεων κοινοτήτων, των λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου που ευρίσκονται υπό την εποπτεία του ομοσπονδιακού
κρατιδίου με σκοπό την εκτέλεση ειδικών μερών αυτού του Κώδικα που
καθίστανται μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
συστατικό του Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, τούτο ισχύει μόνον
εφόσον τα ειδικά αυτά μέρη κηρύσσουν κατόπιν συγκαταθέσεως του
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ως
εφαρμοστέες. Οι διατάξεις δεν ισχύουν για τη δίωξη και τιμωρία πταισμάτων.
(2)Αρχή υπό την έννοια του παρόντος Κώδικα είναι κάθε υπηρεσία, η οποία
εκτελεί καθήκοντα δημόσιας διοίκησης.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο , ρυθμίζει ως τμήμα του
γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων τη διοικητική διαδικασία
κοινωνικών ασφαλίσεων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων
κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τη συνεργασία των φορέων κοινωνικών
παροχών μεταξύ τους και τη νομική τους σχέση με τρίτους.
Μέχρι το 1981 τη διοικητική διαδικασία κοινωνικών ασφαλίσεων ρυθμιζόταν
σε περίπου τριακόσια άρθρα που ήταν διασκορπισμένα σε περίπου 25
διαφορετικούς νόμους. Διοικητικές ρυθμίσεις υπήρχαν μεταξύ άλλων στο
Ασφαλιστικό Διάταγμα του Ράιχ, στον Ομοσπονδιακό Νόμο περί κοινωνικού
βοηθήματος και στο Νόμο περί προώθησης της εργασίας. Η νέα
κωδικοποίηση του γερμανικού δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων που άρχισε τη
δεκαετία του 1970 είχε ως σκοπό τη σύνοψη όλων αυτών των ρυθμίσεων σε
έναν νόμο.
Αν και θα ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν οι διοικητικές διατάξεις στον ήδη
υφιστάμενο Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 1ο Βιβλίο, ή στον τότε
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κωδικοποιούμενο Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 5ο Βιβλίο, ο
νομοθέτης αποφάσισε το 1980 να δημιουργήσει ένα νέο Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο- Διοικητικές Διαδικασίες. Βάσει των τότε
σχεδίων ο έτοιμος Γερμανικός Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων
επρόκειτο να αποτελείται από δέκα επιμέρους βιβλία. Οι διοικητικές ρυθμίσεις
επρόκειτο να κλείσουν το Γερμανικό Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων ως
δέκατο και συστηματικά τελευταίο βιβλίο. Εν τω μεταξύ ο Γερμανικός Κώδικας
περί κοινωνικών ασφαλίσεων περιλαμβάνει ήδη δώδεκα βιβλία.
Καταρχήν ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο, ρύθμιζε
μόνον τις διοικητικές διαδικασίες κοινωνικών ασφαλίσεων και την προστασία
των προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφαλίσεως. Την 1η Ιουλίου 1983
συμπληρώθηκε με το σημερινό τρίτο του κεφάλαιο - Συνεργασία των φορέων
κοινωνικών παροχών μεταξύ τους και η νομική τους σχέση με τρίτουςΠεραιτέρω σημαντικές τροποποιήσεις υπέστη ο Κώδικας περί κοινωνικών
ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο με το 2ο Τροποποιητικό Νόμο του Γερμανικού
Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων του έτους 1994. Οι ρυθμίσεις για την
προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης
επαναδιατυπώθηκαν βάσει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί προστασίας
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και διευρύνθηκαν. Στα τέλη του 2000 ο
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο έλαβε τελικά δια του 4ου
Ευρωπαϊκού Εισαγωγικού Νόμου τη σημερινή του ονομασία: Κώδικας περί
κοινωνικών ασφαλίσεων, 10ο Βιβλίο- Διοικητική διαδικασία κοινωνικών
ασφαλίσεων και προστασία προσωπικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης.
11ο Βιβλίο
Ασφάλιση περίθαλψης- φροντίδας
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 11ο Βιβλίο, άρθρο 1, Κοινωνική
περίθαλψη- φροντίδα
(1)Προς το σκοπό της κοινωνικής διασφάλισης της ανάγκης φροντίδας
προσώπων με σωματική, ψυχική ή πνευματική ασθένεια ή αναπηρία
δημιουργείται ένας νέος ανεξάρτητος κλάδος της Κοινωνικής Ασφάλισης, η
κοινωνική περίθαλψη- φροντίδα.
(2)Στην προστασία της κοινωνικής περίθαλψης- φροντίδας περιλαμβάνονται
όλοι, όσοι είναι ασφαλισμένοι στη νόμιμη ασφάλιση ασθενείας. Όποιος
ασφαλίζεται για ασθένεια σε ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης ασθενείας,
πρέπει συγχρόνως να συνάπτει ιδιωτική ασφάλιση περίθαλψης.
(3)Φορέας της κοινωνικής περίθαλψης- φροντίδας είναι τα Ταμεία κοινωνικής
περίθαλψης- φροντίδας. Τα καθήκοντά τους εκτελούνται από τα Ταμεία Υγείας
(άρθρο 4 του Πέμπτου Βιβλίου).
(4)Η κοινωνική περίθαλψη- φροντίδα έχει το σκοπό να παρέχει βοήθεια στα
πρόσωπα που χρήζουν περίθαλψης, τα οποία λόγω της βαρύτητας της
ανάγκης φροντίδας προσώπων με σωματική, ψυχική ή πνευματική ασθένεια ή
αναπηρία χρειάζονται σταθερή βοήθεια.
(5)Οι παροχές της ασφάλισης περίθαλψης καθιερώνονται βαθμηδόν: οι
παροχές οικιακής φροντίδας- περίθαλψης από την 1η Απριλίου 1995, οι
παροχές φροντίδας- περίθαλψης στο νοσοκομείο από 1ης Ιουλίου 1996.
(6)Οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης περίθαλψης- φροντίδας
χρηματοδοτήθηκαν με εισφορές των μελών και των εργοδοτών. Οι εισφορές
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καθορίζονται βάσει των εισοδημάτων των μελών που υποχρεούνται σε
καταβολή εισφοράς. Για ασφαλισμένα μέλη οικογενειών και εγγεγραμμένους
συντρόφους δεν επιβάλλονται εισφορές.
12ο Βιβλίο
Βοήθημα Κοινωνικής πρόνοιας
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 12ο Βιβλίο, άρθρο 1 Σκοπός του
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας είναι να διευκολύνει στον δικαιούχο της
παροχής μια ζωή ανάλογη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η παροχή πρέπει
να δίνει κατά το δυνατόν τη δυνατότητα σε κάποιον να ζει ανεξάρτητα από
αυτήν. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να συμπράττουν οι
δικαιούχοι της παροχής και οι φορείς του βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας
στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.
Ο Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 12ο Βιβλίο περιέχει τις διατάξεις
περί του βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας στη Γερμανία. Στα πλαίσια του
«Τέταρτου Νόμου για τις σύγχρονες παροχές υπηρεσιών στην αγορά
εργασίας» (Hartz IV) ο παλαιότερος Ομοσπονδιακός Νόμος περί του
βοηθήματος κοινωνικής πρόνοιας αντικαταστάθηκε από τον Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων, 12ο Βιβλίο και έτσι επανασυνδέθηκε το παλαιότερο
βοήθημα ανεργίας με το βοήθημα κοινωνικής πρόνοιας από 1ης Ιανουαρίου
2005.
Ως ιδιαίτερα συστατικά του Γερμανικού Κώδικα περί κοινωνικών ασφαλίσεων
ισχύουν βάσει του άρθρου 68 του Πρώτου Βιβλίου και πλείονες νόμοι, οι
οποίοι επί του παρόντος ρυθμίζονται σε ειδικούς νόμους. Αυτοί
μακροπρόθεσμα πρέπει να ενταχθούν στο Γερμανικό Κώδικα περί
κοινωνικών ασφαλίσεων.
Κώδικας περί κοινωνικών ασφαλίσεων, 1ο Βιβλίο, άρθρο 68 Ειδικά Μέρη του
Κώδικα
Μέχρι την ένταξή του στον κώδικα αυτό ισχύουν οι ακόλουθοι νόμοι με τους
νόμους που εκδόθηκαν προς τροποποίηση και συμπλήρωσή τους ως ειδικά
μέρη τους:
1.
Ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί προώθησης της εκπαίδευσης
2.
(Καταργήθηκε)
3.
Το Ασφαλιστικό Διάταγμα του Ράιχ (RVO)
4.
Ο Νόμος περί ασφάλισης γήρατος των αγροτών
5.
Ο Δεύτερος Νόμος περί ασφάλισης γήρατος των αγροτών
6.
Ο Νόμος περί ασφάλισης ασθενείας των αγροτών
7.Ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί συνταξιοδότησης και άλλοι σχετικοί νόμοι,
ιδιαίτερα
(α) το άρθρο 80 του Συνταξιοδοτικού Νόμου για τους στρατιώτες
(β) το άρθρο 59 παρ. 1 του Ομοσπονδιακού Νόμου περί προστασίας των
συνόρων
(γ) το άρθρο 49 του Νόμου περί Πολιτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας,
(δ) το άρθρο 60 του Νόμου περί προστασίας από τις λοιμώξεις
(ε) το άρθρο 4 και 5 του Νόμου περί βοηθήματος κρατουμένων
(στ) το άρθρο 1 του Νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων
(ζ) τα άρθρα 21 και 22 του Νόμου περί ποινικής επανένταξης
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(η) τα άρθρα 3 και 4 του Νόμου περί διοικητικής επανένταξης, η αντίστοιχη
εφαρμογή των διατάξεων παροχών του Ομοσπονδιακού Νόμου περί
συνταξιοδότησης
8.ο Νόμος περί διοικητικών διαδικασιών της συνταξιοδότησης θυμάτων
πολέμου
9.
ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί επιδόματος τέκνου
10.
ο Νόμος περί στεγαστικού επιδόματος
11.
(Καταργήθηκε)
12.
ο Νόμος περί διαμεσολάβησης υιοθεσίας
13.
(Καταργήθηκε)
14.
ο Νόμος περί προκαταβολής διατροφής
15. το Πρώτο Κεφάλαιο του Ομοσπονδιακού Νόμου περί επιδόματος παιδείας
15α το Πρώτο Κεφάλαιο του Ομοσπονδιακού Νόμου περί επιδόματος γονέων
και χρόνου επιδότησης γονέων
16.
ο Νόμος περί μερικής απασχόλησης με σύνταξη γήρατος
17.ο Νόμος για το βοήθημα γυναικών σε περίπτωση διακοπής της κύησης σε
ειδικές περιπτώσεις

Εργατικό και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα
Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα ρυθμίζεται ως προς τις βασικές διατάξεις της
σύμβασης εργασίας από τον Αστικό Κώδικα (648 επόμ.) και από τους
ειδικούς εργατικούς νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις.
Το δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται σε
ενιαίο κώδικα. Ο βασικός νόμος είναι ο νόμος που αφορά τον κύριο κορμό της
κοινωνικής ασφάλισης, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που
περιέχει και ρυθμίσεις που άπτονται του οικογενειακού δικαίου π.χ. επίδομα
τέκνου, προστασία μητρότητας.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Στόχος της διδακτικής ενότητας για τα Στοιχεία εργατικού και κοινωνικού
δικαίου είναι η διδασκαλία βασικών γνώσεων στον τομέα αυτό. Ο μαθησιακός
στόχος είναι η εξοικείωση με τους διάφορους θεματικούς τομείς στο εργατικό
και κοινωνικό δίκαιο καθώς και η ένταξη διαφόρων θεμάτων στο κείμενο του
νόμου.
Η διδακτική ενότητα κατέχει κεντρικό ρόλο στα πλαίσια του γερμανικού
νομικού συστήματος για τις ισχύουσες ρυθμίσεις στη Γερμανία λόγω της
σημασίας του Εργατικού και του Κοινωνικού Δικαίου.
Κρίσιμο είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι και να αποκτήσουν μια
θεώρηση στον τομέα του Εργατικού και του Κοινωνικού Δικαίου.
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι επάλληλοι με τους
μαθησιακούς στόχους του προγράμματος πλαισίου που υπάρχει στη
Γερμανία και τα συνοδευτικά στη διδακτέα ύλη έγγραφα σχετικά με την
τήρηση μητρώων. Νέα στη διδακτική αυτή ενότητα είναι η συμπλήρωση με τις
συνθήκες πλαισίου στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.

Διάρκεια σε
λεπτά

Περιεχόμενο διδασκαλίας

1-2

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα

3-8

Εισαγωγή στο θέμα

9-20

Εργατικό και κοινονικό δίκαιο στη
Γερμανία - επεξήγηση σε γερμανική
γλώσσα
Εργατικό και κοινονικό δίκαιο στη
Γερμανία - επεξήγηση σε ελληνική
γλώσσα
Εργατικό και κοινονικό δίκαιο στην
Ελλάδα- επεξήγηση σε γερμανική
γλώσσα
Εργατικό και κοινονικό δίκαιο στην
Ελλάδα- επεξήγηση σε ελληνική
γλώσσα

21-30
31-40
41-50
51-60

Ερωτήσεις και απαντήσεις
(απαντήσεις στη γλώσσα στην
οποία διατυπώνονται και οι
ερωτήσεις)

61-70

Ασκήσεις

75-84

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων, προτάσεις από τον
εκπαιδευτή/τρια
Σύντομη τελική συζήτηση, αξιολόγηση,
σύνοψη (σε ΜΙΑ γλώσσα, επιλογή
από τον εκπαιδευτή)

85-90

Υλικό διδασκαλίας

- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό για
τους διδάσκοντες της
παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Gewerkschaft = συνδικάτο, συνδικαλιστική οργάνωση
Sozialstaat= κοινωνικό κράτος
Arbeitsrecht= εργατικό δίκαιο
Kündigungsschutz= προστασία του εργαζόμενου
καταγγελία, προστασία από την απόλυση

από

την

Tarif= συλλογική σύμβαση εργασίας
Altersversorgung= σύνταξη γήρατος
Arbeitsschutz= προστασία της εργασίας
Krankenhilfe= βοήθημα ασθενείας
Fürsorge= πρόνοια, κοινωνική και ιατρική αντίληψη
Leistung= παροχή
Verwaltung= διοίκηση
Sozialdaten= προσωπικά δεδομένα κοινωνικού χαρακτήρα
Hilfesuchende= αιτούντες βοήθημα
Rechtsschutz= νομική προστασία
Personenberechtigte= δικαιούχος προσωποπαγούς δικαιώματος
Vormundschaft= επιτροπεία
Heimerziehung= οικιακή αγωγή
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