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Ευκαιρία και πρόκληση
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ms personal & service gmbh

• Ίδρυση το 1989

• Κεντρικό γραφείο στο Μόναχο, υποκαταστήματα στο 
Αμβούργο, Βερολίνο, Φρανκφούρτη, Ντύσσελντορφ

• Εμπορικά, ιατρικά και παιδαγωγικά επαγγέλματα

• Καθιερωμένο δύκτιο και εκτενής γνώση της Γερμανικής 
αγοράς εργασίας



Σοφία Φρανκ

• Παιδαγωγός / 
Master of Arts

• Διοίκηση 
Ανθρωπίνων πόρων 
από το 2000

Monika Möhner

• Ιδρύτρια και 
διευθύντρια της ms
personal & service
gmbh

Susanne Jäkel

• Παιδαγωγός / 
Master of Arts

• Διεύθυνση 
εμπορικών 
επαγγελμάττων από 
το 1997



Οι υπηρεσίες μας για εργαζόμενους και 
εργοδότες

Εργαζόμενοι

• Αναζήτηση θέσεων που να 
ανταποκρίνονται στα προσόντα σας

• Επαφή με τους εργοδότες/φορείς

• Βοήθεια στην 
αναγνώριση/μετάφραση πτυχίων, 
εύρεση στέγης, βελτίωση γλώσσας

• Συνοδεία και συμβουλή τους 
πρώτους μήνες ή, ανάλογα με την 
ανάγκη, και αργότερα

Εργοδότες

• Αναζήτηση υποψηφίων, των 
οποίων τα προσόντα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης

• Επαφή με ενδιαφερόμενους/ 
υποψήφιους

• Βοήθεια για τις αιτήσεις 
χορήγησης άδειας εξάσκησης 
επαγγέλματος στις δημόσιες 
υπηρεσίες



Αμβούργο

• 755,26 km²

• 1,75 εκ. κάτοικοι

Μόναχο

• 310,1 km²

• 1,46 εκ. κάτοικοι
Φρανκφούρτη

• 248,31 km²

• 687.775 κάτοικοι



Η ζωή στη Γερμανία
• Υψηλό βιοτικό επίπεδο
• Παροχές κοινωνικής ασφάλισης
• Ευκαιρίες 

μετεκπαίδευσης/επαγγελματικής 
εξέλιξης

• Αποδοχή και κοινωνική ένταξη 
μεταναστών

• Πλούσια πολιτιστική ζωή
• Πολυποίκιλες προσφορές για 

αθλητικές και φυσιολατρικές 
εξορμήσεις (σκι, ορειβασία, 
ποδηλασία)



Επί της ουσίας
• Πώς θα είναι η εργατική μου ρουτίνα 

στη Γερμανία;
• Ποιές είναι οι βασικές διαφορές από το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;





Οι σημαντικές διαφορές

• Krippe=κούνια: Φροντίδα και εκπαίδευση (!) παιδιών 
ηλικίας κάτω των 3 ετών. Ηλικίες 6 μηνών – 3 ετών

• Kindergarten=νηπιαγωγείο: Φροντίδα και εκπαίδευση 
παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 6 ετών (μέχρι την έναρξη 
δημοτικής εκπαίδευσης), συμπεριλαμβανομένης και της 
προσχολικής εκπαίδευσης (Vorschule)



Πεμπτουσία

Εκπαίδευση λιγότερο επικεντρωμένη στην απόδοση (των 
παιδιών) από το Ελληνικό σύστημα

„Eine elementare Form des Lernens ist das Spiel, das sich 
zunehmend zum systematischen Lernen entwickelt“

(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung)

„Μία στοιχειώδης μορφή της μάθησης είναι το παιχνίδι, το 
οποίο σταδιακά εξελίσσεται σε συστηματική μάθηση“

(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung)
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Η ζούγκλα των 
παραγράφων



AGG

Γενικός νόμος περί ίσης 
μεταχείρισης

• Στόχος του νόμου είναι να 
εμποδίσει ή να εξαλείψει 
άνιση μεταχείριση για 
λόγους της φυλής ή της 
εθνικής καταγωγής, του 
φύλου, της θρησκείας ή 
κοσμοθεωρίας, μίας 
αναπηρίας, της ηλικίας ή 
της σεξουαλικής ταυτότητας.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(Antideskriminierungsgesetz)

Ziel des Gesetzes ist, 
Benachteiligungen aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhindern 
oder zu beseitigen.



KSchG

Νόμος προστασίας από απολύσεις

(1) Η καταγγελία μίας σχέσης εργασίας από 
τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, ο 
οποίος είναι απασχολημένος στην ίδια 
οργάνωση για ένα χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών, χωρίς 
διακοπή, είναι άκυρη, όταν είναι 
κοινωνικά αδικαιολόγητη.

(2) Κοινωνικά αδικαιολόγητη είναι η 
καταγγελία η οποία δεν βασίζεται σε 
λόγους που αφορούν το άτομο ή τη 
συμπεριφορά του εργαζομένου, ή 
προκαλούνται από επιτακτικές 
επιχειρησιακές ανάγκες, οι όποιες 
εμποδίζουν την συνέχιση της 
απασχόλησης του εργαζομένου στην εν 
λόγω επιχείρηση.

(Kündigungsschutzgesetz)

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen 
Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder 
Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs 
Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn 
sie sozial ungerechtfertigt ist.

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn 
sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in 
dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder 
durch dringende betriebliche Erfordernisse, die 
einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in 
diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. 



TVöD
Συλλεκτική σύμβαση εργασίας για τις 
δημόσιες υπηρεσίες

= ίση μεταχείρηση όλων των εργαζόμένων.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:

Ένταξη σε μισθολογικές κατηγορίες ανάλογα με την 
εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία κτλ.

Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes 



Μισθοδωσία
Υπολογισμός μικτού –
καθαρού εισοδήματος

Μηνιαίος μισθός (μικτά) 2.400,00 €

Φόρος εισοδήματος - 302,75 €

Έκτακτη εισφορά (Solidaritätszuschlag) - 16,65 €

Εκκλησιαστικός φόρος (8%  = 24,22 €) 0,00 €

Ασφάλεια ιατροφαρμακής περίθαλψης - 196,80 €

Ασφάλεια χρόνιας περίθαλψης - 30,60 €

Ταμείο σύνταξης - 226,80 €

Ταμείο ανεργίας - 36,00 €

Σύνολο κρατήσεων - 809,60 €

Μηνιαίος μισθός (καθαρά) 1.590,40 €



Τι χρειάζομαι;
Ποιό είναι το κλειδί για την είσοδό μου 
στη Γερμανική αγορά εργασίας;



Επαγγελματική κατάρτιση

• Απόφοιτος παιδαγωγικού προσχολικής αγωγής (ΑΕΙ) ή

• Κοινωνικών λειτουργών ή

• Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕΙ)



Γλώσσα

• Γερμανικά σε επίπεδο Β2

Μακροπρόθεσμα το επίπεδο Β2 δεν αρκεί!



Προσωπικές ικανότητες

• Ανοιχτό, φιλικό και δημιουργικό πνεύμα

• Ετοιμότητα για μάθηση και ενσωμάτωση καινούριων 
ιδεών και στοιχείων

• Υψηλή αίσθηση ευθύνης



Καλή 
σταδιοδρομία!


