
Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις εκλογές της SBV θα βρείτε εκτός αυτού στη διαδικτυακή πύλη 
εργοδοτών στη διεύθυνση: www.bih.de

«Ένας δίκαιος κόσμος στην 
εργασία παρέχει ποικίλες 
ευκαιρίες για όλους. Για αυτόν 
τον λόγο συστρατεύομαι.»

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Γνωρίζετε ήδη το ψηφιακό μας 
περιοδικό «ZB Behinderung und Beruf»?



Ποια είναι τα καθήκοντα της εκπροσώπησης βαριά 
αναπήρων;
Η εκπροσώπηση βαριά αναπήρων (SBV) ή το «πρόσωπο εμπιστοσύνης» 
επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο: Εκπροσωπεί τα συμφέροντα εργαζομένων με 
βαριά αναπηρία και όσων έχουν ίσα δικαιώματα.
Τα βασικά καθήκοντα είναι τα εξής:
•  Η SBV ενισχύει τη συμμετοχή ανθρώπων με βαριά αναπηρία στον 

επαγγελματικό βίο
• Στέκεται στο πλευρό τους παρέχοντας βοήθεια και συμβουλές
•  Είναι σε επαγρύπνηση, ώστε να τηρούνται οι νόμοι και οι διατάξεις που 

ισχύουν για τους ανθρώπους με βαριά αναπηρία
•  Σε περίπτωση δυσκολιών επεμβαίνει, προτείνει συζητήσεις και χρήσιμες 

ενέργειες

Η SBV είναι ένα τιμητικό αξίωμα (κατά το ωράριο εργασίας). Ο εργοδότης δεν 
επιτρέπεται να μειώσει τον μισθό για αυτόν τον λόγο.

Ποιος εκλέγει την SBV;
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση άνθρωποι με 
βαριά αναπηρία και όσοι έχουν ίσα δικαιώματα. Και οι προσωρινά εργαζόμενοι 
επιτρέπεται να εκλέγουν την SBV. 

Τον φθινόπωρο του 2022 φτάνει ξανά η ώρα: Οι περιοδικές εκλογές της 
εκπροσώπησης βαριά αναπήρων είναι προ των πυλών. Εδώ θα βρείτε τις 
απαντήσεις για τις σημαντικότερες ερωτήσεις για το θέμα.

«Τα πρόσωπα εμπιστοσύνης φέρουν μια μεγάλη ευθύνη - και μπορούν να κινήσουν πολλά καλά στον 
κόσμο της εργασίας μας.»  Timo Wissel, διευθυντής τμήματος σεμιναρίων, δημοσίων σχέσεων, ερευνών, υπηρεσίας 
ένταξης LVR (LVR-Inklusionsamt), Κολωνία

Ποιος μπορεί να εκλεγεί;
Στην SBV μπορούν να εκλεγούν όλοι (όχι μόνο προσωρινά) οι εργαζόμενοι, οι 
οποίοι την ημέρα των εκλογών έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και 
ανήκουν στην επιχείρηση εδώ και 6 μήνες. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για αυτό 
να έχει βαριά αναπηρία ο ίδιος. Δεν απαιτείται ούτε η γερμανική υπηκοότητα.

Πότε και πώς εκλέγεται η SBV;
Οι τακτικές εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια την περίοδο από 01.10 έως 
30.11. Σε επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται λιγότεροι από 50 ψηφοφόροι, η 
νέα SBV εκλέγεται σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Όλοι οι βαριά ανάπηροι 
και οι εργαζόμενοι με ίσα δικαιώματα μπορούν να συμμετέχουν (κατά το ωράριο 
εργασίας). Εάν σε μια επιχείρηση έχουν δικαίωμα ψήφου 50 ή περισσότεροι 
εργαζόμενοι, η ψηφοφορία γίνεται με εγγράφως σε ένα εκλογικό κέντρο ή με 
επιστολική ψήφο.

Τι πρέπει να κάνω, αν θέλω να εκλεγώ;
Στην προεκλογική συγκέντρωση μπορείτε να ζητήσετε να σας προτείνει 
οποιοσδήποτε ψηφοφόρος ή να αυτοπροταθείτε. Για επιχειρήσεις με 
περισσότερους από 50 ψηφοφόρους ισχύει: Πρέπει να ζητήσετε να προταθείτε 
από τους ψηφοφόρους στην εφορευτική επιτροπή. Για τον σκοπό αυτό 
χρειάζεστε την υποστήριξη του 5% των ψηφοφόρων με τις υπογραφές τους, 
τουλάχιστον όμως τρεις υπογραφές.   

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα: Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για εσάς υπηρεσία ένταξης (Integrationsamt ή 
Inklusionsamt). Εκεί θα βρείτε δωρεάν ενημερωτικό υλικό    www.bih.de > Πολυμέσα και δημοσιεύσεις

5 ερωτήσεις και απαντήσεις ...
για τις εκλογές της εκπροσώπησης βαριά αναπήρων ΕΚΛΟΓΗ SBVΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
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