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Nνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, εθαξκνδόκελεο από 01.01.2017 ζε ζέκαηα εξγαζίαο, ζπληάμεωλ θαη 

θνηλωληθώλ ελ γέλεη παξνρώλ ζηε Γεξκαλία 
  

 Η Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε Γεξκαλίαο έζεζε ζε εθαξκνγή, από 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2017, ζεηξά 

λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ-ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο, ζπληάμεσλ, αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ θαη ινηπώλ θνηλσληθώλ παξνρώλ, νη ζεκαληηθόηεξεο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη, ελ 

πεξηιήςεη, ζηε ζπλέρεηα: 

Α. Δξγαζηαθέο Μεηαβνιέο 

→Καηώηαηνο κηζζόο 

Από 1εο Ιαλνπαξίνπ 2017 ν θαηώηαηνο κηζζόο ζηε Γεξκαλία απμάλεηαη από 8,50 Επξώ θαζαξά 

αλά εξγαηνώξα, ζε 8,84 Επξώ. 

→Πξνζσξηλή απαζρόιεζε  

Από 1εο Απξηιίνπ 2017 νη πξνζσξηλώο εξγαδόκελνη δύλαληαη λα απαζρνινύληαη ζηνλ ίδην 

εξγνδόηε γηα δηάζηεκα έσο θαη  18 κελώλ. Μεηά παξέιεπζε 9 κελώλ, νη απνδνρέο απηώλ 

εμηζνύληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ κνλίκσο απαζρνινπκέλσλ ζηελ ππεξεζία ππνδνρήο. Εμαηξέζεηο 

πξνβιέπνληαη κόλνλ γηα ηνπο ππνθείκελνπο ζε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

απαζρνινύκελνπο.  

Β. πληαμηνδνηηθέο Μεηαβνιέο 

→Επέιηθηεο ζπληάμεηο  

Από 1εο Ιαλνπαξίνπ 2017, επηηξέπεηαη  εθεμήο ε ειαζηηθή κεηάβαζε από ηνλ εξγάζηκν βίν ζηε 

ζπληαμηνδόηεζε. Σπγθεθξηκέλα, ν δηθαηνύρνο ζπληαμηνδόηεζεο δύλαηαη, ιόγσ ζπκπιήξσζεο 

νξίσλ ειηθίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπ, λα ζπλερίζεη λα 

εξγάδεηαη, εθ΄όζνλ εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο. Η αλώηαηε δπλαηή αύμεζε δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβεί ζε θάζε πεξίπησζε εηεζίσο ην 9% επί ηνπ αξρηθώο πξνζδηνξηδόκελνπ 

ύςνπο ζύληαμεο. 

→Αύμεζε νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαηά 6 κήλεο  

Από ην 2012 απμάλεηαη ζηαδηαθά ην όξην ειηθίαο πξνο ζπληαμηνδόηεζε. Σύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα, νη γελλεζέληεο ην 1952 θαη ζπληαμηνδνηνύκελνη ην 2017, επί παξαδείγκαηη, 

ππνρξενύληαη λα εξγαζζνύλ επηπιένλ 6 κήλεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηθαηνύρνη πιήξνπο ζύληαμεο. 

Γ. Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο 

→΄Υςνο εηζθνξώλ ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο – αζθάιεηαο πγείαο 
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Λόγσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σπληαμηνδνηηθώλ Τακείσλ ν ζπληειεζηήο 

εηζθνξώλ γηα ηε γεληθόηεξε ζπληαμηνδνηηθή αζθάιηζε δηαηεξείηαη ακεηάβιεηνο, ζε 18,7 %  θαη 

ην 2017.  

Ο ζπληειεζηήο εηζθνξώλ αληηζηνίρσο  ζηα Αζθαιηζηηθά Τακεία Υγείαο αλέξρεηαη ζην 14,6% ησλ 

απνδνρώλ, θαηαβαιιόκελνο θαηά ην ήκηζπ από ηνλ εξγνδόηε θαη θαηά ην έηεξνλ ήκηζπ από ηνλ 

εξγαδόκελν. 

→Νέα αλώηαηα όξηα εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 Από 1εο Ιαλνπαξίνπ 2017 απμάλνληαη ηα αλώηαηα όξηα εηζθνξώλ πιήξνπο ζπληαμηνδνηηθήο 

αζθάιηζεο: Σηα δπηηθά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα δηακνξθώλνληαη  ζε 6.350 Επξώ ην 2017 έλαληη 

6.200 Επξώ κεληαίσο ην 2016, ελώ ζηα αλαηνιηθά Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα ζε 5.700 Επξώ, 

έλαληη 5.400 Επξώ αληηζηνίρσο. Τν αλώηαην όξην ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο απμάλεηαη  

ην 2017 ζε 57.650 Επξώ εηεζίσο (2016: 56.250 Επξώ). Σηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία  ην 

εηήζην αηνκηθό εηζόδεκα  ππεξβαίλεη ηo αλώηαην όξηo ησλ 57.680 Επξώ εηεζίσο, ν 

αζθαιηζκέλνο δύλαηαη λα ζπλάςεη ζύκβαζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο. 

→Καηώηαηε εηζθνξά πξναηξεηηθήο ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο 

Από 1εο Ιαλνπαξίνπ 2017 ε θαηώηαηε εηζθνξά πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο πξνο ππαγσγή ζηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε αλέξρεηαη ζε 84,15 Επξώ κεληαίσο.  

→Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αγξνηώλ 

Οη κεληαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αγξνηώλ ην 2017 δηακνξθώλνληαη ζε 241,0 Επξώ γηα αγξόηεο 

ησλ δπηηθώλ Οκνζπνλδηαθώλ Κξαηηδίσλ θαη 216,0 Επξώ γηα αγξόηεο ησλ αλαηνιηθώλ 

Οκνζπνλδηαθώλ Κξαηηδίσλ. 

Γ. Κνηλωληθέο Παξνρέο 

→Επίδνκα αλεξγίαο   

Τν επίδνκα αλεξγίαο γηα ηνπο άγακνπο απμάλεηαη από 404,0 ζε 409,0 Επξώ κεληαίσο.  

→Κνηλσληθή αζθάιηζε πνιηηώλ άιισλ Κ-Μ ηεο ΕΕ ζηε Γεξκαλία 

Οη πξνεξρόκελνη από ρώξεο ηεο ΕΕ πνιίηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ εξγαζζεί πνηέ ζην παξειζόλ ζηε 

Γεξκαλία, δελ δηθαηνύληαη νηαζδήπνηε θνηλσληθήο παξνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ πέληε 

εηώλ παξακνλήο ζηε ρώξα. Εθ΄όζνλ απνρσξήζνπλ από ηε Γεξκαλία πξν ηεο παξέιεπζεο ηεο 

πεληαεηίαο δηθαηνύληαη ιήςε εθάπαμ θαηαβαιιόκελεο κεηαβαηηθήο θνηλσληθήο παξνρήο, κε 

ππεξβαίλνπζαο όκσο ην ύςνο ηζρπνπζώλ θνηλσληθώλ παξνρώλ ηνπ ελόο κελόο. Επίζεο, είλαη 

δπλαηόλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ρνξήγεζε δαλείνπ γηα θάιπςε εμόδσλ ηαμηδίνπ επηζηξνθήο 

ζηε ρώξα από ηελ νπνία πξνήιζαλ.  

 


