Βασικές οδηγίες για νεομετανάστριες και νεομετανάστες

Αγαπητές συμπατριώτες, αγαπητοί συμπατριώτες,
σας καλωσορίζουμε στη Γερμανία και ευχόμαστε καλή παραμονή
σε όσους μπόρεσαν και βρήκαν εργασία και κουράγιο σε όσους
ακόμα βρίσκονται στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας. Με το
παρόν φυλλάδιο δε φιλοδοξούμε να σας παράσχουμε πλήρη
ενημέρωση για τα θέματα που σας απασχολούν ή θα σας
απασχολήσουν. Απλώς προσπαθούμε με λίγα λόγια να σας
δώσουμε βασικές οδηγίες στα θέματα κατοικίας, εργασίας,
εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας και ένταξης των παιδιών στο
γερμανικό σχολικό σύστημα, ασφάλισης ασθένειας και κοινωνικών
παροχών.
Κατοικία/δήλωση κατοικίας
Το πρώτο βήμα για την παραπέρα παραμονή σας στη Γερμανία
είναι η δήλωση κατοικίας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους,
γερμανούς πολίτες και μη. Η δήλωση γίνεται στο Δημαρχείο της
πόλης σας. Η εύρεση και η μίσθωση κατοικίας στη Γερμανία γίνεται
μέσω αγγελιών στις εφημερίδες, στο ίντερνετ ή μέσω μεσιτών,
γνωστών και φίλων. Μερικά link που μπορούν να σας βοηθήσουν:
http://www.immobilienscout24.de http://www.immowelt.de
Υπάρχουν επίσης και εταιρίες επιπλωμένων κατοικιών για
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Οι σημαντικότερες είναι:
www.mitwohnzentrale.de www.zeitwohnwerk.de

Εργασία
Αρμόδια γερμανική υπηρεσία που ασχολείται με υποψήφιους
εργαζόμενους από και προς το εξωτερικό είναι το Κέντρο
Διαμεσολάβησης για Εύρεση Εργασίας από και προς το εξωτερικό
(Zentrale Auslands- und Fachvermittlung / ZAV/ Arbeitsagentur).
Η υπηρεσία εδρεύει στη Βόννη, Villemombler Straße 76, 53123 Bonn,
Tel: 0049 228 713 1313, Fax 0049 228 713 270 1111,
email: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
Τοπικά απευθύνεται κανείς στα κατά τόπους Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας (Arbeitsämter) και στους συνεργαζόμενους με αυτά
φορείς.
Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών σας μπορείτε να παίρνετε
πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα από το φυλλάδιο με τον τίτλο
„Αναγνώριση του τίτλου Σπουδών σας – Ένα απαραίτητο βήμα
προκειμένου να βρείτε θέση εργασίας στη Γερμανίας“ στην
ιστοσελίδα
http://www.anerkennung-indeutschland.de/media/BAMF_Auslandsflyer_EL_WEB_neu.pdf
Εργασία μπορεί να αναζητήσει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του
Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Εργασίας.
www.jobboerse.de www.arbeitsagentur.de
Εκτός αυτού υπαρχει και πλήθος εξειδικευμένων ιστοσελίδων,
όπως π.χ. www.jobscout24.de www.stepstone.de
www.monster.de www.hotelcareer.de www.de.indeed.com
www.kimeta.de και www.academica.de.
Για πτυχιούχους συνιστάται η συμμετοχή σε εξειδικευμένα business
networks, όπως
www.xing.de www.linkedin.com www.gulp.de

Γερμανικά
Γενικές πληροφορίες παρέχει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Μετανάστευσης και Προσφύγων:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer
/lernen-sie-deutsch_gr.pdf?__blob=publicationFile
Για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας για επαγγελματίες
υπάρχει το παρακάτω link με τον τίτλο „Προώθηση της ελληνικής
γλώσσας για επαγγελματίες:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer
/berufsbezsprachf-esf-bamf_el.pdf?__blob=publicationFile
Αν θέλετε να έχετε μια εξειδικευμένη εργασία πρέπει να γνωρίζετε
καλά τη γερμανική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.bamf.de/integrationskurse ή
τηλεφωνικά στη Γραμμή Πολιτών για την Ένταξη στον αριθμό
+49 911 943 6390.
Εντατικά μαθήματα Γερμανικών παρέχουν τα τμήματα του
Ινστιτούτου Γκαίτε (Goethe Institut) www.goethe.de, τα κατά
τόπους Λαϊκά Πανεπιστήμια www.vhs.de, Ελληνικές Κοινότητες
αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς.
Διαδικασία ένταξης των παιδιών στο γερμανικό σχολικό σύστημα
Κατατοπιστικό είναι το φυλλάδιο της Ελληνικής Κοινότητας
Κολωνίας στην ιστοσελίδα
http://www.griechische-gemeinde-koeln.de/wpcontent/uploads/2013/03/H-diadikasia....pdf
Ασφάλιση ασθένειας
Στη Γερμανία η ασφάλιση σε περίπτωση ασθενείας είναι
υποχρεωτική και η επιλογή του Ταμείου Ασθενείας είναι για τον
καθένα ελεύθερη. Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας I και II,
καθώς και του κοινωνικού βοηθήματος, παραμένουν κατά κανόνα
ασφαλισμένοι στο τρέχον ασφαλιστικό Ταμείο Ασθενείας.
Κοινωνικές παροχές
Πηγή: Φυλλάδιο του PHOENIX-Köln e.V. στην ελληνική γλώσσα
Μετά τη μόνιμη και επιτυχή εγκατάστασή σας στη Γερμανία καλό
είναι να γνωρίζετε τι κοινωνικές παροχές παρέχει η Γερμανία: 4

Κοινωνικό επίδομα ALG 2 (Hartz IV)
Χορηγείται σε αναζητούντες εργασία. Αρμόδιο είναι το Γραφείο
Ευρέσεως Εργασίας (Jobcenter) στη συνοικία που μένετε.
Επίδομα τέκνων (Kindergeld)
Χορηγείται σε όλα τα παίδια έως 18 ετών. Αρμόδιο είναι το Ταμείο
Οικογενειών (Familienkasse) στο Κέντρο Ευρέσεως Εργασίας
(Jobcenter). Σε ορισμένες περιπτώσεις η χορήγηση επιδόματος
τέκνου μπορεί να παραταθεί μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου
έτους της ηλικίας.
Γονικό επίδομα (Elterngeld)
Προϋπόθεση χορήγησης είναι, να είχατε πρίν τη γέννηση του
παιδιού σας έναν σταθερό μισθό. Το ύψος του επιδόματος
ανέρχεται στο 67% του τελευταίου καθαρού εισοδήματος, το
ανώτερο όμως 1800 €. Χορηγείται για 12-14 μήνες μετά τη γέννηση
του παιδιού κατόπιν αίτησης. Αρμόδια είναι η Αρχή για το
Ομοσπονδιακό Γονικό Επίδομα (Behörde für Bundeselterngeld)
Στεγαστικό επίδομα (Wohngeld)
Πρόκειται για βοήθημα που χορηγείται κατόπιν αίτησης, όταν το
εισόδημά σας είναι χαμηλό και δε μπορείτε να ανταπεξέλθετε
οικονομικά στο ενοίκιο. Αρμόδια είναι η Υπηρεσία Στεγαστικού
Επιδόματος (Wohngeldstelle) του δημοτικού διαμερίσματος όπου
διαμένετε.
Επίδομα ασθενείας (Krankengeld)
Το δικαιούστε όταν παίρνετε ένα σταθερό μισθό και είστε
περισσότερο από 6 εβδομάδες άρρωστος εσείς ή το παιδί σας.
Αρμόδιο είναι το Ταμείο Ασθένειας (Krankenkasse) .
Προνοιακό βοήθημα / Κοινωνικό επίδομα (Sozialhilfe/Sozialgeld)
Το δικαιούστε όταν δεν εργάζεστε και δεν παίρνετε επίδομα ALG.
Αρμόδια είναι η Υπηρεσία Κοινωνικών Υποθέσεων και Ηλικιωμένων
της συνοικίας σας (Amt für Soziales und Senioren) ή παρόμοιος
δημοτικός φορέας.

