Welcome Center Sozialwirtschaft
Πληροφοριες για διεθνες εξειδικευμενο προσωπικο
Ειστε εξειδικευμενος στο επαγγελμα του νοσηλευτη για εσωτερικη η εξωτερικη νοσηλεια, του
παιδαγωγου παιδιων και νεων η ανθρωπων με ειδικες αναγκες (νηπιαγωγοι, παιδαγωγοι,
κοινωνικοι λειτουργοι)? Θελετε να εργαστειτε στην Γερμανια και συγκεκριμμενα στην Βαδη
Βυρττεμβεργη? Τοτε πληροφορηθειτε με αυτο το φυλλαδιο σχετικα με το νομικο πλαισιο, την
αναγνωριση του πτυχιου σας, την νομοθεσια περι εργασιας, κατοικιας και διαβιωσης στην
Γερμανια.
Ευχαριστως θα σας βοηθησουμε σε ερωτηματα σχετικα με την εισοδο σας στην χωρα, την
παραμονη και την αναληψη εργασιας στην Βαδη Βυρττεμβεργη και σας παραπεμπουμε
σε αναλογους συμβουλευτικους σταθμους εδω. Στις σελιδες που ακολουθουν μπορειτε να
πληροφορηθειτε διεξοδικα για τα αναλογα θεματα που σας ενδιαφερουν.
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Ποιοι ειμαστε?
Το Welcome Center κοινωνικη οικονομια υποστηριζει διεθνες εξειδικευμενο προσωπικο κοινωνικων
επαγγελματων στο δρομο τους για την αναληψη εργασιας στην Βαδη Βυρτεμβεργη. Τα γραφεια
μας βρισκονται στην Στουτγκαρδη και στην Καρλσρουη. Με τους συναδελφους μας μπορειτε να
επικοινωνησετε με Ε μειλ η τηλεφωνικα:
Οι αρμοδιοι υπαλληλοι στην Καρλσρουη
Dr. Christine Böhmig
boehmig@diakonie-baden.de
Tel.: +49 (159) 0400 2015
μιλαει τις ακολουθες γλωσσες:

Aleksandra Walter
Walter@diakonie-baden.de
Tel.: +49 (159) 0403 6616
μιλαει τις ακολουθες γλωσσες:

Οι αρμοδιοι υπαλληλοι στην Στουτγκαρδη
Olivia Brohl-Schaffron
Brohl-Schaffron.O@diakonie-wue.de
Tel.: +49 (711) 1656 472
μιλαει τις ακολουθες γλωσσες:

Hanna Horst
Horst.H@diakonie-wue.de
Tel.: +49 (711) 1656 217
μιλαει τις ακολουθες γλωσσες:
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Πληροφοριες για διεθνες εξειδικευμενο προσωπικο
Ευρωπαΐκο δικαιο και αδεια εργασιας
Επιτρεπεται να διαμενω στην γερμανια και να εργαστω εδω?
Για πολιτες της ευρωπαΐκης ενωσης, πολιτες του ενωμενου ευρωπαΐκου οικονομικου χωρου
(Νορβηγια, Ισλανδια, Λιχτενσταΐν) και την Ελβετια ισχυουν τα ακολουθα:
Συμφωνα με τους κανονες της ελευθερης διακινησης μπορειτε τους τρεις πρωτους μηνες μετα την εισοδο
σας να παραμεινετε σε οποιοδηποτε κρατος της ευρωπαικης ενωσης. Χρειαζεστε μονο την αστυνομικη σας
ταυτοτητα η διαβατηριο. Αν επιθυμειτε να μεινετε περισσοτερο πρεπει να βρειτε εξαρτημενη εργασια, η να
γινετε ελευθερος επαγγελματιας, η να ειστε σε θεση να εξασφαλισετε την διατροφη σας μονος/μονη σας.
Ως πολιτες της ΕΕ, πολιτες του ενωμενου ευρωπαΐκου οικονομικου χωρου (Νορβηγια, Ισλανδια,
Λιχτενσταΐν) και της Ελβετιας εχετε το δικαιωμα, οπως και οι γερμανοι πολιτες, αναληψης εξαρτημενης
εργασιας η να ασκησετε ελευθερο επαγγελμα. Δεν χρειαζεστε αδεια εργασιας (εξαιρειται η Κροατια...)
Για πολιτες απο χωρες εκτος της ΕΕ ισχυουν τα εξης:
Εχετε το δικαιωμα διαμονης στην Γερμανια μονο αν κατεχετε εναν ισχυοντα τιτλο παραμονης. Εχετε το
δικαιωμα εργασιας μονο αν ο τιτλος παραμονης σας το επιτρεπει. Κανονικα θαπρεπε πριν την εισοδο
σας στην χωρα να ζητησετε με αιτηση στην αντιστοιχη γερμανικη διπλωματικη αρχη μια βιζα για την
προβλεπομενη παραμονη σας.
Η Γερμανια ζηταει διεθνες εξειδικευμενο προσωπικο. Γι αυτο οι προΰποθεσεις εισοδου στη χωρα για ατομα
απο χωρες εκτος της ΕΕ εχει τα τελευταια χρονια καλυτερεψει αισθητα.
Ζητηστε τις απαραιτητες πληροφοριες. Σε καθε περιπτωση χωριστα πρεπει να ελεχθουν πολλες
ιδιατεροτητες, που δεν μπορουν να εκτεθουν αναλυτικα σ αυτο το συνοπτικο φυλλαδιο.
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Πτυχια απο το εξωτερικο
Αναγνωριση ειδικοτητων που απεκτηθηκαν στο εξωτερικο
Στην διαδικασια αναγνωρισης παιζει σημαντικο ρολο το ερωτημα ποιο στοχο ακολουθειτε. Θελετε να
ξεκινησετε σπουδες η επαγγελματικη εκπαιδευση η να εργαστειτε στο επαγγελμα που εχετε ηδη μαθει?
Εξαρταται απο τα σχεδια σας και υπαρχουν διαφοροι δρομοι που μπορειτε να ακολουθησετε.

Προσβαση στην αγορα εργασιας
Αν στην χωρα προλευσης σας εχετε μαθει καποιο επαγγελμα και επιθυμειτε να το εξασκησετε στην
Γερμανια το πρωτο ερωτημα που τιθεται ειναι αν το επαγγελμα ειναι προστατευομενο η οχι.
Προστατευομενα επαγγελματα ειναι τα επαγγελματα που απαιτουν αδεια εξασκησης. Αυτο σημαινει οτι
η προσβαση στο επαγγελμα και η εξασκηση του ειναι αμεσα συνδεδεμενα με την κατοχη συγγεκριμενων
επαγγελματικων γνωσεων. Αν στην χωρα προελευσης σας μαθατε ενα επαγγελμα που ειναι
προστατευομενο και θελετε να το εξασκησετε στην Γερμανια τοτε ειναι η αναγνωριση του πτυχιου σας
απαραιτητη. Παραδειγματα προστατευομενων επαγγελματων ειναι: Γιατροι, Νοσηλευτες, νοσηλευτες
ηλικιωμενων, νηπιαγωγοι. Αν δεν ειστε βεβαιος αν το επαγγελμα σας ειναι προστατευομενο η οχι, μπορειτε
να το διαπιστωσετε με την βοηθεια της προκειμενης τραπεζας στοιχειων.
Μη προστατευομενα επαγγελματα ειναι αυτα για τα οποια δεν απαιτειται αδεια εξασκησης. Σ αυτα
ανηκουν περισσοτερα ακαδημαικα επαγγελματα οπως και περιπου 350 τεχνικα επαγγελματα του δυαδικου
συστηματος εκπαιδευσης , οπως π.χ. εμπορικα επαγγελματα, χειρωνακτικα επαγγελματα κλπ. Αν
μαθατε στην χωρα προελευσης σας ενα επαγγελμα που δεν ειναι προστατευομενο, και επιθυμειτε να το
εξασκησετε στην Γερμανια, τοτε ειναι η διαδικασια αναγνωρισης προεραιτικη, που σημαινει οτι μπορειτε να
εξασκησετε το επαγγελμα σας και χωρις να κανετε την αναγνωριση. Για να μπορουν μελλοντικοι εργοδοτες
να αξιολογησουν καλυτερα τις ικανοτητες σας, να σας πληρωνουν συμφωνα με τις αντιστοιχες συλλογικες
συμβασεις ενδεικνυται και σε μη προστατευομενα επαγγελματα να ξεκινησετε την διαδικασια αναγνωρισης.
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Ακαδημαΐκοι πολιτες με μη προστατευομενο επαγγελμα
Ακαδημαΐκοι τιτλοι που δεν οδηγουν σε προστατευομενα επαγγελματα (π.χ. οικονομικα επαγγελματα,
θεωρητικες και κοινωνικες επιστημες, ξενες γλωσσες, κλπ) δεν μπορουν να αναγνωριστουν. Αυτο συμβαινει
περιπου στα 90% των ακαδημαικων επαγγελματων. Στην περιπτωση αυτη εχετε την δυνατοτητα να
ζητησετε μια αξιολογηση του τιτλου σας στο κεντρο ξενων σπουδων ZAB. Η αξιολογηση αυτη δινει σε
μελλοντικους σας εργοδοτες πληροφοριες σχετικα με το ειδος και την διαρκεια των σπουδων σας, οπως
και σχετικα με την αντιστοιχια του επιπεδου των ακαδημαΐκων τιτλων (Μπατσελορ, Διπλωμα, Μαστερ). Αυτη
η αξιολογηση τιτλων ισχυει σε ολα τα ομοσπονδιακα κρατιδια.
Η αξιολογηση αυτη δεν ειναι αναγνωριση. Η αξιολογηση πτυχιων δεν εχει κανενα νομικο επακολουθο.
Πιστοποιει μονο οτι εχετε αποκτησει ενα ακαδημαικο τιτλο. Ο καθε εργοδοτης αποφασιζει μονος του ποσο
εκτιμα αυτη την αξιολογηση. Παραπανω πληροφοριες μπορειτε να βρειτε στην ιστοσελιδα της ZAB.
Μεσω της τραπεζας στοιχειων Anabin-Datenbank μπορειτε πριν την καταθεση της αιτησεως αξιολογησης εκ
των προτερων να παρετε πληροφοριες σχετικα με το πτυχιο που σας ενδιαφερει.

Ποια υπηρεσια ειναι αρμοδια για την διαδικασια αναγνωρισης?
Για την αξιολογηση του πτυχιου σας απο το εξωτερικο ειναι διαφορες υπηρεσιες αρμοδιες (περιφερειακα
κεντρα, τεχνικα επιμελλητηρια, βιομηχανικα και εμπορικα επιμελλητηρια). Στην αναζητητση της καταλληλης
υπηρεσιας για την περιπτωση σας μπορει να σας φανει πολυ χρησιμος ο ευρετης αναγνωρισεων
Anerkennungsfinder.

Διαδικασια και πιθανα αποτελεσματα
Κατα τη διαδικασια αναγνωρισης πτυχιων του εξωτερικου συγκρινονται οι τιτλοι που αποκτηθηκαν στο
εξωτερικο με αντιστοιχους του εσωτερικου, γινεται ενα ειδος συγκριτικης αξιολογησης. Ουσιαστικο κατα
την συγκριση ειναι αν υπαρχουν σημαντικες διαφορες σχετικα με την διαρκεια τους η τα περιεχομενα
τους. Η υπαρξη επαγγελματικης πειρας λαμβανεται επισης υπ οψιν κατα τη διαδικασια συγκρισης. Αυτο
μπορει να οδηγησει στο να εξισωθουν σημαντικες διαφορες. Σημαντικο ειναι να μπορειτε να αποδειξετε την
επαγγελματικη σας εμπειρια με συστατικες επιστολες.
Μετα την συγκριση αξιολογησης ειναι δυνατο να προκυψουν τα εξης τρια διαφορετικα αποτελεσματα:
1. Δεν υπαρχουν ουσιαστικες διαφορες, η υπαρχουν ουσιαστικες διαφορες που μποριειτε να τις
εξισωσετε με την επαγγελματικη σας πειρα. Στην προκειμενη περιπτωση σας αναγνωριζεται η πληρης
ισοτιμια.
2. Υπαρχουν σημαντικες διαφορες και δεν εχετε καθολου επαγγελματικη πειρα. Στην προκειμενη
περιπτωση σας πιστοποιειται μια εν μερει ισοτιμια και σας δινεται η δυνατοτητα με την επισκεψη ενος
κυκλου μαθηματων η με εξετασεις γνωσεων να αποκτησετε την ισοτιμια.
3. Οι διαφορες σχετικα με την διαρκεια και τα περιεχομενα του πτυχιου σας ειναι τοσο μεγαλη (ακομη και
αν ληθφει υπ οψιν η επαγγελματικη σας πειρα) ωστε δεν υπαρχει καμμια ισοτιμια. Στην περιπτωση
αυτη αιτηση σας αποριπτεται.
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Συνηθως χρειαζονται τα ακολουθα δικαιλογητικα σε επικυρωμενες φωτοτυπιες:
•

Βιογραφικο σημειωμα

•

Αποδειξη ταυτοτητας

•

Αποδεικτικο σχετικα με το πτυχιο που αποκτησατε στο εξωτερικο

•

Αποδεικτικα σχετικα με την επαγγελματικη σας πειρα

•

Αποδεικτικα περεταιρω προσοντων (μετεκπαιδευση)

•

Μεταφραση των αποδεικτικων απο το εξωτερικο

Εξοδα διαδικασιας
Τα εξοδα της διαδικασιας διαφερουν απο υπηρεσια σε υπηρεσια και κυμαινονται συνηθως απο 100 /
600 €. Τα εξοδα επιβαρυνουν εσας τους ιδιους. Εαν λαμβανετε βοηθημα ανεργιας υπαρχει δυνατοτητα
αντικαταστασης των εξοδων απο τα γραφεια ευρεσεως εργασιας (Arbeitagentur-Jobcenter). Δεν εχετε
νομικα θεμελιωμενο δικαιωμα απεναντι τους αλλα η παροχη ενγκειται στην ελευθερη κριση της υπηρεσιας.

Εκμαθηση Γερμανικων
Εαν σκοπευετε να ζησετε στην Γερμανια θαπρεπε να μαθετε γερμανικα. Αυτο ειναι ιδιαιτερα σημαντικο εαν
ψαχνετε εργασια, πρεπει να διεκπεραιωσετε επισκεψεις σε υπηρεσιες, να βοηθησετε τα παιδια σας στο
σχολειο, να αποκτησετε κοινωνικες επαφες και γενικα να λαβετε μερος στην κοινωνικη ζωη.

Μαθηματα κοινωνικης ενταξης
Για ατομα που μεταναστευουν και θελουν να διαμεινουν στην Γερμανια, προσφερονται ειδικα μαθηματα
ενταξης. Τα μαθηματα ενταξης χρηματοδοτουνται απο την υπηρεσια Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) και στοχευουν στην μεταβιβαση γνωσεων στην γλωσσα ετσι ωστε να μπορειτε να γινετε
ανεξαρτητοι και να κινειστε μονοι σας στην χωρα καθως και στην μεταβιβαση καποιων γνωσεων σχετικα
με τον πολιτισμο, το νομικο συστημα και την ιστορια της Γερμανιας. Αυτα τα μαθηματα αποτελουνται
απο ενα μερος μαθηματων γλωσσας που τελειωνει με εξετασεις και ενα μερος σχετικα με την ιστορια την
πολιτικη και την κοινωνια της Γερμανιας που επισης τελειωνει με εξετασεις. Εαν εχετε το δικαιωμα η ακομη
και αν ειστε υποχρεωμενοι να επισκεφτειτε τα μαθηματα ενταξης εξαρταται απο την χωρα προελευσης
σας, τις γνωσεις γερμανικων που ηδη κατεχετε και το ειδος του τιτλου παραμονης σας. Με περισσοτερη
ακριβεια ελενχονται οι προυποθεσεις κατ ατομο απο την υπευθυνη υπηρεσια μεταναστων. Τα μαθηματα
επιδοτουνται απο την ομοσπονδιακη υπηρεσια για μεταναστευση και προσφυγες BAMF. Κατω απο
ορισμενες συνθηκες μπορειτε να απαλλαγειτε τελειως απο τα διδακτρα. Για περισσοτερες πληροφοριες
μπορειτε να πληροφορηθειτε στην ιστοσελιδα: make it in Germany – Integrationskurse
Περισσοτερες πληροφοριες μπορειτε να βρειτε:
make it in Germany – Integrationskurse
BAMF – Integrationskurse

