Κεθάλαιο 1: Οδηγόρ ιζηοζελίδαρ
Τν θεθάιαην Οδεγφο ηζηνζειίδαο αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή
έληαμε ζηελ πφιε ηνπ Castrop-Rauxel θαη ρξεζηκεχεη ζηνλ θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ
κεηαλαζηξηψλ θαη κεηαλαζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Δδψ κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ παξακνλήο, ηε δηαδηθαζία
πνιηηνγξάθεζεο γηα ηελ απφδνζε ηεο ππεθνφηεηαο, ην γεξκαληθφ εθπαηδεπηηθφ θαη ζρνιηθφ
ζχζηεκα, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπνπδέο ζε γεξκαληθφ παλεπηζηήκην.
Σην Σεκείν 1.1 αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε λφκηκε παξακνλή ζηε
Γεξκαλία. Αλαθέξνληαη νη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο παξακνλήο, φπσο κεηαλάζηεο θαη
πξφζθπγεο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζέκαηα ηεο βίδαο παξακνλήο θαη ησλ αδεηψλ
πξνζσξηλήο θαη κφληκεο δηακνλήο. Αθφκε θαη εάλ είζηε πνιίηεο άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.
κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε ζηελ ηζηνζειίδα απηή. Δπηπιένλ κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο
πξνυπνζέζεηο, ππφ ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε κεηέπεηηα είζνδνο ζπδχγσλ στη Γερμανία.
Σην ππνθεθάιαην 1.2 κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο απφδνζεο ηεο
γεξκαληθήο ππεθνφηεηαο θαη ηε γεληθή δηαδηθαζία ηεο πνιηηνγξάθεζεο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κπνξείηε λα βξείηε
επίζεο εδψ.
Τν θεθάιαην 1.3 ζαο παξνπζηάδεη ην γεξκαληθφ εθπαηδεπηηθφ θαη ζρνιηθφ ζχζηεκα.
Αλαιπηηθά γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο λεπηαθήο θαη ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζε παηδηθνχο
ζηαζκνχο θαη νινήκεξνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη ηνπ ηξηκεξνχο ζρνιηθνχ
ζπζηήκαηνο ζην θξαηίδην ην Nordrhein-Westfalen. Παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα ζρνιεία
φπσο ην Hauptschule, Realschule, Gesamtschule θαη Gymnasium.
Σην ππνθεθάιαην 1.4 γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Δδψ κπνξείηε λα
ελεκεξσζείηε γηα ην δπαδηθφ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο Γεξκαλίαο.
Σην ππνθεθάιαην 1.5 ζα ιάβεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ζε θάπνην γεξκαληθφ
παλεπηζηήκην. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη ζηε
δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπνπδψλ.

1.1 Γιαμονή
Ζ λνκνζεζία πεξί δηακνλήο ξπζκίδεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν, θαζψο θαη ηελ δηακνλή ζηε
Γεξκαλία.
Σηε Γεξκαλία ηζρχεη ε ππνρξέσζε δηαβαηεξίνπ: Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αιινδαπνί επηηξέπεηαη
λα εηζέξρνληαη θαη λα δηακέλνπλ ζην έδαθνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
Γεξκαλίαο, κφλν εθφζνλ δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλν θαη έγθπξν δηαβαηήξην ή έγγξαθν ηζφηηκν
απηνχ.
Σηελ άδεηα δηακνλήο πεξηιακβάλεηαη θαη ν φξνο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ αιινδαπνχ λα
εξγάδεηαη ή φρη ζηε Γεξκαλία.
Αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί δηακνλήο ζηελ πφιε ηνπ Castrop- Rauxel
είλαη ε ππεξεζία αιινδαπψλ.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα παξακνλήο, ηελ άδεηα εξγαζίαο ή
ζρεηηθά κε ηελ πνιηηνγξάθεζε ζα βξείηε ζην επφκελν επίπεδν ηεο ζειίδαο.

1.1.1 Τίηλοι παπαμονήρ για αλλοδαπούρ
Κάζε αιινδαπφο ζηελ Γεξκαλία πξέπεη λα έρεη ηίηιν παξακνλήο. Υπάξρνπλ ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθνί ηίηινη παξακνλήο:


Βίδα



Άδεηα παξακνλήο



Άδεηα δηακνλήο ή



Άδεηα κφληκεο δηακνλήο ηεο Δ.Δ.

Σηνλ ηίηιν παξακνλήο θαζνξίδεηαη επίζεο, εάλ ν αιινδαπφο έρεη δηθαίσκα λα αζθεί
βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα (εξγάδεηαη) ζηε Γεξκαλία ή φρη.
Γενικέρ πποϋποθέζειρ για ηην απόδοζη ηος ηίηλος παπαμονήρ






Δμαζθαιηζκέλν εηζφδεκα
Γηαπηζησκέλε ηαπηφηεηα θαη ππεθνφηεηα
Γελ ππάξρεη ιφγνο απέιαζεο (Λφγνη απέιαζεο είλαη γηα παξάδεηγκα θαηαδίθεο)
Πιεξνί ηελ ππνρξέσζε δηαβαηεξίνπ
Ζ είζνδνο ζηε ρψξα έγηλε κε έγθπξε βίδα

1. Βίζα
 Γηα ηελ είζνδν ζηε Γεξκαλία, ρξεηάδεηαη βίδα. Ζ αίηεζε γηα ηε βίδα θαηαηίζεηαη
ζηελ εθάζηνηε αξκφδηα αληηπξνζσπεία ηνπ εμσηεξηθνχ (γεξκαληθφ πξνμελείν ή
γεξκαληθή πξεζβεία) ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ αηηνχληνο. Δμαίξεζε απφ ηελ
ππνρξέσζε ηεο βίδαο: αλάινγα κε ηελ ππεθνφηεηα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο δηακνλήο
ζηε Γεξκαλία ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη βίδα θαη κπνξεί
λα γίλεη ειεχζεξε είζνδνο ζηε Γεξκαλία. Γηα ην εάλ είλαη ηέηνηα ε πεξίπησζή ζαο,
κπνξείηε λα ξσηήζεηε ζηε γεξκαληθή αληηπξνζσπεία ηνπ εμσηεξηθνχ.
 Ζ βίδα Σέλγθελ εθδίδεηαη είηε γηα ηε δηέιεπζε ηνπ εδάθνπο ηεο Γεξκαλίαο είηε γηα
παξακνλή ζηε ρψξα έσο 3 κήλεο. Καηά θαλφλα ε βίδα απηή εθδίδεηαη γηα
επαγγεικαηηθή δηακνλή ζηε ρψξα. Κξάηε κέιε ηεο Σπλζήθεο Σέλγθελ είλαη:
Βέιγην, Γεξκαλία, Γαιιία, Διιάδα, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία,
Ηζπαλία, Απζηξία, Γαλία, Φηιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Σνπεδία, Δζζνλία,
Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Πνισλία, Σινβαθία, Σινβελία, Τζερία, Οπγγαξία,
Διβεηία. Οη πνιίηεο απηψλ ησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα ηαμηδεχνπλ ζηα άιια θξάηε
κέιε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη βίδα. Κάπνηνο πνπ έρεη βίδα Σέλγθελ
κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ λα επηζθεθηεί θαη άιια θξάηε κέιε ηεο
Σπλζήθεο.

Σπλδέζεηο:
Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ:
www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Laenderinformationen/DtAuslandsvertretungenLaenderauswahlseite.jsp)
Κξάηε κέιε Σέλγθελ: www.auswaertigesamt.de/diplo/de/WillkommeninD/EinreiseUndAufenthalt/Scheng
en.html

2. Άδεια παπαμονήρ
Γηα ηελ πξψηε είζνδν ζηε Γεξκαλία απαηηείηαη βίδα γηα ηα φξηα ηνπ γεξκαληθνχ
θξάηνπο (εζληθή βίδα), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε άδεηα
παξακνλήο. Οη άδεηεο απηέο εθδίδνληαη ζηελ ηνπηθή ππεξεζία αιινδαπψλ. Πξηλ απφ
ηελ αίηεζε γηα κηα άδεηα παξακνλήο ζηε Γεξκαλία, πξέπεη λα έρεη δειψζεη ν
ελδηαθεξφκελνο ηελ θαηνηθία. Σηελ πφιε ηνπ Castrop-Rauxel ε δήισζε ηεο θαηνηθίαο
γίλεηαη ζηελ ππεξεζία αιινδαπψλ.
Ζ άδεηα παξακνλήο δίλεη αξρηθά ην δηθαίσκα κηαο πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο
παξακνλήο ζηε Γεξκαλία, αιιά απνηειεί θαη ηε βάζε γηα κφληκε άδεηα παξακνλήο κε
ηε κνξθή κηαο άδεηαο δηακνλήο.
Τα αθφινπζα έγγξαθα απαηηνχληαη γηα ηελ αίηεζε κηαο άδεηα παξακνλήο ζηελ
ππεξεζία αιινδαπψλ:





Γηαβαηήξην
1 θσηνγξαθία δηαβαηεξίνπ (ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο e-Pass)
Βεβαίσζε ηαηξηθήο αζθάιηζεο
Βεβαίσζε γηα ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ δηαβίσζεο (Βεβαίσζε ηνπ
εξγνδφηε ή απφδεημε θαηαβνιήο κηζζνχ)

Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν αιινδαπφο έρεη κε ηελ πξψηε παξαρψξεζε κηαο
άδεηαο παξακνλήο ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε, λα επηζθεθζεί καζήκαηα
θνηλσληθήο έληαμεο. Ζ ππεξεζία αιινδαπψλ εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηα καζήκαηα
απηά θαη ελεκεξψλεη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο θνξείο πνπ δηδάζθνπλ ηε γεξκαληθή
γιψζζα. Δάλ έλαο αιινδαπφο παξακειήζεη επαλεηιεκκέλα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα
επηζθεθζεί καζήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, ππάξρεη ην ελδερφκελν λα ηνπ αξλεζεί ην
γεξκαληθφ θξάηνο ηελ παξάηαζε ηεο άδεηαο παξακνλήο ηνπ.

Δπηθνηλσλία:
Υπεξεζία αιινδαπψλ:
www.castroprauxel.de/buergerservice_politik_und_verwaltung/verwaltung/Bereiche.asp?seite=oe&
id=864
Γεκαξρείν Castrop-Rauxel, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel
Αιθαβεηηθή ηαμηλφκεζε:
A-Ge Τειέθσλν: 02305-106-2362/92

Gf-Oe Τειέθσλν: 02305-106-2363/93
Of-Z Τειέθσλν: 02305-106-2364/94
Φαμ:02305-106-2388
email: alw@castrop-rauxel.de

3. Άδεια διαμονήρ
Μέρξη ην έηνο 2005 ε άδεηα δηακνλήο ήηαλ γλσζηή σο απεξηφξηζηε άδεηα παξακνλήο
ή δηθαίσκα παξακνλήο. Ζ άδεηα δηακνλήο δελ πεξηνξίδεηαη ρξνληθά ή ρσξηθά θαη
ηζρχεη γηα πνιίηεο θξαηψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ.. Ζ άδεηα δηακνλήο είλαη έλαο
ηίηινο απεξηφξηζηεο δηακνλήο ζηε Γεξκαλία. Έρνληαο ηελ άδεηα δηακνλήο ν
αιινδαπφο κπνξεί λα αθνινπζήζεη βηνπνξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (εξγαζία). Ζ άδεηα
δηακνλήο κπνξεί λα απνδνζεί κεηαμχ άιισλ, φηαλ ν αιινδαπφο







Γηαζέηεη εδψ θαη 5 ρξφληα ηελ άδεηα παξακνλήο,
Γηαζέηεη εμαζθαιηζκέλν, ζηαζεξφ εηζφδεκα,
Έρεη πιεξψζεη γηα 60 κήλεο ζπλδξνκέο γηα ηελ θξαηηθή ζπληαμηνδνηηθή
αζθάιεηα,
Έρεη επαξθείο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο (θαιχπηεηαη κε επίζθεςε
καζεκάησλ έληαμεο),
Γηαζέηεη βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε λνκηθή θαη θνηλσληθή ηάμε ηεο
Γεξκαλίαο (θαιχπηεηαη κε επίζθεςε καζεκάησλ έληαμεο),
Γηαζέηεη επαξθή ρψξν θαηνηθίαο γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ

Δπίζεο δηθαίσκα εξγαζίαο έρνπλ θαη νη αιινδαπνί πνπ δηαζέηνπλ κφλν πξνζσξηλή
άδεηα παξακνλήο.
Έλα αιινδαπφο κε πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε κπνξεί λα ιάβεη άδεηα
δηακνλήο, εάλ ηελ εγθξίλεη ν νξγαληζκφο εξγαζίαο. Υςεινχ επηπέδνπ εηδίθεπζε
δηαζέηνπλ επηζηήκνλεο κε εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ έρνπλ
θιεζεί λα θαιχςνπλ ζέζεηο ή εηδηθνί δηαθφξσλ ηνκέσλ θαη δηεπζχλνλ πξνζσπηθφ.
Όπνηνο δηαζέηεη άδεηα παξακνλήο πνπ ηνπ απνδφζεθε γηα ζπλέλσζε νηθνγέλεηαο κε
Γεξκαλφ, κπνξεί ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα ιάβεη ηελ άδεηα δηακνλήο
αθφκε θαη κεηά απφ 3 ρξφληα.

4. Μόνιμη διαμονή ζηην Δ.Δ.
Ζ δηαθνξά κε ηελ „εζληθή“ άδεηα δηακνλήο, είλαη φηη κε ηε κφληκε άδεηα δηακνλήο ζηελ
Δ.Δ. ππάξρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία κεηαθίλεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηνλ ηίηιν απηφ
κπνξεί ν αιινδαπφο λα παξακείλεη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (δειαδή
πεξηζζφηεξνπο απφ 3 κήλεο) ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. .

1.1.2 Πολίηερ ηηρ Δ.Δ.

Πνιίηεο ηεο Δ.Δ. θαη πνιίηεο ηεο Ηζιαλδίαο, ηνπ Λίρηελζηατλ, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Διβεηίαο
δελ ρξεηάδνληαη ηίηινπο παξακνλήο γηα ηε Γεξκαλία. Μπνξνχλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα
θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο παξακνλήο ηνπο λα εηζέξρνληαη θαη λα δηακέλνπλ κφληκα, εάλ γηα
παξάδεηγκα επηζπκνχλ λα δνπλ σο εξγαδφκελνη ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζηελ Δ.Δ..
Λακβάλνπλ πξναηξεηηθά „Πηζηνπνίεζε ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο“. Οη πνιίηεο ηεο Δ.Δ.
δειψλνληαη ζην γξαθείν πνιηηψλ.
Πνιίηεο ηεο Δ.Δ., νη ζπγγελείο ηνπο θαη νη ζχδπγνί ηνπο, πνπ δηακέλνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
πέληε εηψλ ζην έδαθνο ηεο Γεξκαλίαο, ιακβάλνπλ άδεηα κφληκεο δηακνλήο. Σπγγελείο πνπ
δελ είλαη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. (πνιίηεο ηξίησλ θξαηψλ), ιακβάλνπλ ηελ „Κάξηα δηακνλήο γηα
ζπγγελείο πνιηηψλ ηεο Δ.Δ.“. Ζ θάξηα δηακνλήο απηήο ηζρχεη γηα πέληε ρξφληα.

1.1.3 Οικογενειακή ζςνένωζη
Οηθνγελεηαθή ζπλέλσζε ζεκαίλεη φηη ε νηθνγέλεηα ελφο αιινδαπνχ πνπ δεη ζηε Γεξκαλία,
κπνξεί λα κεηαθνκίζεη θαη απηή ζηε Γεξκαλία. Απηφ επηηξέπεηαη κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ
γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε κπνξεί λα απνξξηθζεί εάλ




Γηαπηζησζεί εηθνληθφο γάκνο κε ζθνπφ ηελ είζνδν ζηε Γεξκαλία,
ν/ε ζχδπγνο έρεη ππνρξεσζεί παξά ηε ζέιεζή ηνπ ζε γάκν
έλα ν αιινδαπφο πνπ δεη ζηε Γεξκαλία δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δηαβίσζε ηνπ
ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ

1.1.3.1 Οικογενειακή ζςνένωζη με Γεπμανούρ
Δάλ επηζπκεί λα έιζεη ζηε Γεξκαλία ε νηθνγέλεηα ελφο Γεξκαλνχ πνιίηε, άδεηα παξακνλήο
ιακβάλνπλ νη αθφινπζνη ζπγγελείο:




ν/ε ζχδπγνο ηνπ Γεξκαλνχ πνιίηε,
ην αλήιηθν παηδί ηνπ Γεξκαλνχ,
ν έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ ηνπ Γεξκαλνχ πνιίηε,

εάλ ν Γεξκαλφο πνιίηεο έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ηνπ ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο
Γεξκαλίαο. Καηά ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε κε ην ζχδπγν πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ηα εμήο:



θαη νη δχν ζχδπγνη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ
ν/ε ζχδπγνο πξέπεη λα δηαζέηεη απιέο πξνθνξηθέο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο

1.1.3.2 Σςνένωζη οικογενειών με αλλοδαπούρ
Ο αιινδαπφο, ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα ζέιεη λα κεηαθνκίζεη ζηελ Γεξκαλία πξέπεη λα
δηαζέηεη άδεηα κφληκεο δηακνλήο ή άδεηα παξακνλήο.
Σηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα έιζεη θαη ν/ε ζχδπγνο,








εθφζνλ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ
ν/ε ζχδπγνο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πξνθνξηθέο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο
είλαη εμαζθαιηζκέλε ε δηαβίσζε ζηε Γεξκαλία
ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο θαηνηθίαο
ν ζχδπγνο πνπ έξρεηαη δηαζέηεη δηθή ηνπ άδεηα παξακνλήο, εάλ ε ζπκβίσζε δηαξθεί
ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα εληφο ηεο Γεξκαλίαο,
ν αιινδαπφο έρεη απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβίσζεο

1.1.3.3. Οικογενειακή ζςνένωζη με ηα παιδιά
Άδεηα παξακνλήο απνδίδεηαη ζε αλήιηθα, άγακα παηδηά αιινδαπψλ εθφζνλ





ην παηδί έρεη γελλεζεί ζηε Γεξκαλία θαη εθφζνλ θαη νη δχν γνλείο δηαζέηνπλ άδεηα
παξακνλήο ή άδεηα κφληκεο δηακνλήο
ή εθφζνλ θαη νη δχν γνλείο/ή ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ δηαζέηνπλ
άδεηα παξακνλήο ή άδεηα κφληκεο δηακνλήο θαη ην παηδί ηαμηδέςεη καδί κε ηνπο γνλείο
ζηε Γεξκαλία
ή εθφζνλ ην παηδί είλαη 16 εηψλ, κηιά ηε γεξκαληθή γιψζζα θαη ιφγσ ηεο έσο ηψξα
εθπαίδεπζήο ηνπ είλαη πηζαλφ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο δσήο ηεο Γεξκαλίαο

Ζ απνδηδφκελε ζην αλήιηθν παηδί, άδεηα παξακνλήο παξαηείλεηαη, φζν έλαο απφ ηνπο
γνλείο δηαζέηεη άδεηα παξακνλήο ή άδεηα κφληκεο δηαλνκήο.
Μφιηο ην παηδί ελειηθησζεί κεηαηξέπεηαη ε άδεηα παξακνλήο ηνπ ζε άδεηα πνπ ζρεηίδεηαη
κε ην δηθαίσκα παξακνλήο ηνπ αλεμαξηήησο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο. Τν ίδην ηζρχεη
φηαλ ην παηδί ιακβάλεη άδεηα κφληκεο δηακνλήο.

1.1.4 Πποζωπινή παπαμονή
Έλαο αιινδαπφο κπνξεί κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο ζε θξαηηθφ ή θξαηηθά αλαγλσξηζκέλν
παλεπηζηήκην ή ηζφηηκν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ λα ιάβεη πεξηνξηζκέλε άδεηα παξακνλήο. Ζ
άδεηα παξακνλήο απηή δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο θαη ην πνιχ 2, κπνξεί φκσο λα παξαηαζεί.
Με ηελ άδεηα παξακνλήο γηα ζπνπδέο ν αιινδαπφο επηηξέπεηαη λα εξγαζηεί 90 εκέξεο ή
180 κηζέο εκέξεο ην έηνο παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε ηεο άδεηαο
παξακνλήο γηα έλα επηπιένλ έηνο, πξνθεηκέλνπ ν αιινδαπφο λα αλαδεηήζεη θαηάιιειε ζέζε
εξγαζίαο.
Σε αιινδαπφ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα παξακνλήο γηα ζπνπδέο ζε άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ., δίλεηαη
ζηε Γεξκαλία επίζεο άδεηα παξακνλήο κε ηνλ ίδην ζθνπφ.

1.1.5 Ππόζθςγερ

Ζ απνδνρή ηεο παξακνλήο επηηξέπεη ζηνπο αηηνχληεο ηελ αζπιία ηελ παξακνλή ζηε
Γεξκαλία γηα ην δηάζηεκα πνπ εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο αζπιίαο.
Ζ αλνρή δελ απνηειεί άδεηα παξακνλήο.
Ζ αλνρή είλαη κφλν ε παχζε/κεηάζεζε ηεο απέιαζεο γηα λνκηθνχο ή πξαθηηθνχο ιφγνπο. Ζ
αλνρή δίλεηαη, εάλ ν αιινδαπφο δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα, αιιά θαη εάλ δελ
κπνξεί λα απειαζεί γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο π.ρ. εάλ έδσζε ιάζνο ζηνηρεία ή θαζφινπ
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Έλα αιινδαπφο κε παξακνλή ππφ ην θαζεζηψο ηεο αλνρήο, κπνξεί λα ιάβεη ππφ
πξνυπνζέζεηο άδεηα παξακνλήο κε ζθνπφ ηελ εξγαζία. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη φηαλ ν
αιινδαπφο ιάβεη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ή παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ζηε Γεξκαλία ή
εξγάδεηαη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα σο εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηε Γεξκαλία.
Δπηπιένλ πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη λα εγθξίλεη ηελ εξγαζία απηή
θαη ν νξγαληζκφο εξγαζίαο.

Δπηθνηλσλία:
Flüchtlingsreferat des ev. Kirchenkreises Recklinghausen www.kirchenkreisre.de/seelsorgeberatung/fluechtlingsberatung
Limperstrasse 15
45657 Recklinghausen
Tel: 02361-206-260

Υπεξεζίεο επηθνηλσλίαο:
Σχκβνπινη πξνζθχγσλ

www.im.nrw.de/aus/24.htm
www.vestische-arbeit.de/deutsch/service/notfalladressen/

Ίδξπκα κέξηκλαο εξγαηψλ:

http://www.awoww.de/mastercms1/templates/index.php5?Select_id=6ca10c913dbd-8c3c-343a-ed91bf461534&Open_flag=plus

Οξγαληζκφο εξγαζίαο:
555111

Widumer Str. 26, 44575 Castrop-Rauxel, Tel: 01801 /
www.arbeitsagentur.de

Οκνζπνλδηαθή ππεξεζία κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ: www.bamf.de

www.bundesrecht.juris.de/asylvfg_1992/index.html

1.2 Πολιηογπάθηζη
Άηνκν ην νπνίν δηακέλεη κφληκα ζηε Γεξκαλία, έρεη ην δηθαίσκα ηεο πνιηηνγξάθεζεο. Ζ
πνιηηνγξάθεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη απηνκάησο αιιά κφλν κεηά απφ αίηεζε.
Απφ ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κπνξνχλ νη αιινδαπνί λα θάλνπλ κφλνη ηνπο ηελ αίηεζε.
Νεφηεξνη αιινδαπνί κπνξνχλ λα εθπξνζσπεζνχλ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο. Οη
ππεξεζίεο πνιηηνγξάθεζεο έρνπλ αηηήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη απινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία.
Ζ δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο εθηειείηαη ζε δηάθνξα βήκαηα θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη
πεξηζζφηεξνπο κήλεο ή ρξφληα.
1. Τν πξψην βήκα είλαη ε αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνιηηνγξάθεζεο.
2. Δάλ ε ππεξεζία ζπκθσλήζεη, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο αίηεζεο,
ιακβάλεη ν αηηψλ κία βεβαίσζε πνιηηνγξάθεζεο κέζσ ηαρπδξνκείνπ.
3. Σε έλα ηξίην βήκα πξέπεη λα αηηεζνχλ ηελ απνδέζκεπζε απφ ηελ ηξέρνπζα
ππεθνφηεηα. Ζ πνιιαπιή ππεθνφηεηα επηηξέπεηαη ζηε Γεξκαλία κφλν γηα ππεθφνπο
αθφινπζσλ ρσξψλ: Αθγαληζηάλ, Αιγεξία, Δξέηξηα, Ηξάλ, Κνχβα, Λίβαλνο, Μαξφθν,
Σπξία, Τπλεζία θαη πνιίηεο ρσξψλ ηεο Δ.Δ..
4. Σην ηέηαξην βήκα ιακβάλεηε ην πηζηνπνηεηηθφ πνιηηνγξάθεζήο ζαο, εάλ έρεηε
απνδεζκεπηεί ήδε απφ ηελ ηξέρνπζα ππεθνφηεηα ή έρεη γίλεη απνδνρή ηεο
πνιιαπιήο ππεθνφηεηάο ζαο. Σηε ζπλέρεηα ν ελδηαθεξφκελνο πιεξψλεη ηα έμνδα
πνιηηνγξάθεζεο. Ζ πνιηηνγξάθεζε θνζηίδεη γεληθά 255€ αλά άηνκν. Σε αλήιηθα
παηδηά, ηα νπνία πνιηηνγξαθνχληαη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο, θνζηίδεη 51€. Αλήιηθα
παηδηά πνιηηνγξαθνχληαη ρσξίο ηνπο γνλείο ηνπο κε 255€. Σηε ζπλέρεηα πξέπεη κε ην
πηζηνπνηεηηθφ πνιηηνγξάθεζήο ζαο λα επηζθεθηείηε έλα γξαθείν πνιηηψλ θαη λα
παξαιάβεηε ηε γεξκαληθή ζαο ηαπηφηεηα θαη ην γεξκαληθφ ζαο δηαβαηήξην.
Τελ αίηεζε πνιηηνγξάθεζεο ηελ θαηαζέηεηε ζηελ ππεξεζία αιινδαπψλ
Stadt Castrop-Rauxel
Ausländerbehörde
Europaplatz 1
44575 Castrop-Rauxel
Τειέθσλν:
Κνο Dorsch 02305-106-2391
Κα Paul 02305-106-2359
email: ewo-alw@castrop-rauxel.de
Ώξεο ιεηηνπξγίαο:
Γεπηέξα απφ 08:00 – 12:00 Ώξα θαη απφ 14:00 – 16:00 Ώξα
Πέκπηε απφ 08:00 – 12:00 Ώξα θαη 14:00 – 18:00 Ώξα
(εθηφο ησλ σξψλ απηψλ κφλν κε ξαληεβνχ)

1.2.1 Η απσή ηηρ καηαγωγήρ
Ζ αξρή ηεο θαηαγσγήο νξίδεη φηη έλα παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ηε γεξκαληθή
ππεθνφηεηα, εθφζνλ έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο γνλείο έρεη ηε γεξκαληθή ππεθνφηεηα. Δάλ ε

κεηέξα θαη ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ δελ είλαη παληξεκέλνη, πξέπεη αξρηθά λα γίλεη πηζηνπνίεζε
ηεο παηξφηεηαο. Δπεηδή ε αξρή ηεο θαηαγσγήο ηζρχεη θαη ζε άιιεο ρψξεο, ην παηδί ιακβάλεη
ζπλήζσο πνιιαπιέο ππεθνφηεηεο. Τν κνληέιν ηεο επηινγήο ηεο ππεθνφηεηαο δελ ηζρχεη γηα
ην παηδί απηφ. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη κφληκα θαη ηελ άιιε ηνπ ππεθνφηεηα.
Τν κνληέιν επηινγήο
Τα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηε γεξκαληθή ππεθνφηεηα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηφπνπ
γέλλεζεο, πξέπεη κεηαμχ ηνπ 18νπ θαη ηνπ 23νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο λα επηιέμνπλ κία απφ
ηηο δχν ππεθνφηεηεο. Τν κνληέιν επηινγήο ηζρχεη κφλν γηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ
είλαη γεξκαλνί ππήθννη.

1.2.2 Η απσή ηος ηόπος γέννηζηρ
Ζ αξρή ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο ηζρχεη απφ ην 2000. Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη αθφκε θαη εάλ
θαλέλαο απφ ηνπο γνλείο δελ έρεη γεξκαληθή ππεθνφηεηα, κπνξεί ην παηδί, ην νπνίν έρεη
γελλεζεί ζηε Γεξκαλία λα απνθηήζεη ηε γεξκαληθή ππεθνφηεηα. Πξέπεη λα πιεξνχληαη νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:



1 απφ ηνπο γνλείο πξέπεη λα έρεη δήζεη λφκηκα γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ρξφληα ζηε
Γεξκαλία
1 απφ ηνπο γνλείο πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα απεξηφξηζηεο παξακνλήο

1.2.3 Η δικαιωμαηική απόδοζη ςπηκοόηηηαρ
Δάλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο απφδνζεο
ππεθνφηεηαο:









Απεξηφξηζηε άδεηα παξακνλήο
Οθηαεηήο θαλνληθή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε Γεξκαλία
Κάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαβίσζεο ρσξίο θνηλσληθά βνεζήκαηα θαη ιήςε
επηδφκαηνο αλεξγίαο II
Δπαξθείο γλψζεηο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο
Γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε λνκηθή θαη θνηλσληθή ηάμε ηεο Γεξκαλίαο
Να κελ ππάξρεη πνηληθή θαηαδίθε
Αλαγλψξηζε ηεο ειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσληθήο ηάμεο πνπ νξίδεη ην
ζχληαγκα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (BRD)
Απψιεηα ή άξλεζε ηεο παιηάο ππεθνφηεηαο

1.2.4 Η απόδοζη ςπηκοόηηηαρ με αξιολόγηζη
Δάλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα δηθαησκαηηθή απφδνζε ππεθνφηεηαο, κπνξεί ν
αιινδαπφο λα αηηεζεί ηελ απφδνζε ππεθνφηεηαο κε αμηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην
εθάζηνηε ίδξπκα έρεη ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη ηελ αίηεζε θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ
απφδνζε ηεο ή ηελ άξλεζε ηεο ππεθνφηεηαο. Καη ε απφδνζε ππεθνφηεηαο κε αμηνιφγεζε
πξνυπνζέηεη νθηαεηή δηακνλή ζηε Γεξκαλία.

1.2.5 Απώλεια ηηρ γεπμανικήρ ςπηκοόηηηαρ
Παξ’ φιν πνπ ε γεξκαληθή ππεθνφηεηα απνδίδεηαη θαηά θαλφλα εθ’ φξνπ δσήο, κπνξεί λα
απσιεζζεί ζχκθσλα κε ζρεηηθή λνκνζεζία. Γηα παξάδεηγκα εάλ ην άηνκν αηηεζεί
απνδέζκεπζε, απηφο/απηή αξλεζεί ηελ ππεθνφηεηα ή εάλ πηνζεηεζεί απφ αιινδαπφ.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε εδψ:
http://www.castroprauxel.de/buergerservice_politik_und_verwaltung/buergerservice/az.asp?seite=angebot&id=
12606

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/
Einbuergerung/einbuergerung.html

1.3 Δπιμόπθωζη και εκπαίδεςζη
1.3.1 Νηπιακή εκπαίδεςζη, ςποζηήπιξη και εκπαίδεςζη
Ζ εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή πνιηηηθή έρνπλ επεθηαζεί πεξαηηέξσ ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηνλ ηνκέα ησλ ζηαζκψλ νινήκεξεο θξνληίδαο, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο
επηκφξθσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο.
Δηδηθά ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ έρεη δηεπξπλζεί
ζεκαληηθά. Τν 2013 ζα έρνπλ φια ηα παηδηά απφ ην πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο δηθαίσκα
γηα κηα ζέζε ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν. Ζ επίζθεςε ελφο νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ έρεη
θαηαζηεί πιένλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο. Απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 1990 ππάξρεη απφ ηνλ λφκν ην δηθαίσκα γηα κηα ζέζε ζε νινήκεξν λεπηαγσγείν.
Λίζηα φισλ ησλ ηδξπκάησλ λεπηαθήο θξνληίδαο ηεο πφιεο Castrop-Rauxel:
http://www.castroprauxel.de/Familie_Gesundheit_Bildung_und_Soziales/Familie_und_Bildung/Kinder_und_Jug
endliche/Kinderbetreuung/kibeon.asp

1.3.2 Σσολική επιμόπθωζη και εκπαίδεςζη
Τν απνιπηήξην γεληθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε θαη ηαπηφρξνλα
θαηεχζπλζε γηα ηε κεηέπεηηα επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή πνξεία. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ
αηφκσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ ην ζρνιείν κε απνιπηήξην, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

θνηλσληθφ πξφβιεκα. Μφλν ην έηνο 2006 δηέθνςαλ ην 8% ησλ λέσλ ην γεληθφ ζρνιείν
Hauptschule ρσξίο λα πάξνπλ απνιπηήξην. Τα παηδηά θαη νη λένη είλαη ην κέιινλ θαη ε
Γεξκαλία έρεη ηελ εζηθή ππνρξέσζε θαη ηελ ππνρξέσζή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε
λα επελδχζεη ζην κέιινλ.
Ζ Γεξκαλία έρεη έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο. Αξρηθά ην παηδί επηζθέπηεηαη ην
δεκνηηθφ ζρνιείν, πξνηνχ επηζθεθζεί ζηε ζπλέρεηα έλα αλψηεξν ζρνιείν. Ζ κεηάβαζε ζε έλα
απφ απηά ηα θαλνληθά ζρνιεία εμαξηάηαη απφ ηε ζπζηαηηθή επηζηνιή, ηελ νπνία ζα εθδψζεη ν
αξκφδηνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηνλ καζεηή.
Σην Nordrhein-Westfalen ηα παηδηά επηζθέπηνληαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν απφ ην έθην έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο. Τν δεκνηηθφ δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα. Τν βαζκνινγηθφ ζχζηεκα μεθηλά απφ ηελ
3ε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ πξναγσγή ζηελ επφκελε ηάμε απνηειεί ηνλ θαλφλα έηζη, ψζηε ηα
θελά ηνπ καζεηή λα κελ θαιχπηνληαη κε επαλάιεςε, αιιά κε ζηνρεπκέλε ππνζηήξημε ηνπ
καζεηή.
Μεηά ην δεκνηηθφ ζρνιείν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλψηεξε εθπαίδεπζε ζε έλα απφ ηα ηξία
θαλνληθά ζρνιεία: Τν Hauptschule, ην Realschule ή ην Gymnasium (Γπκλάζην).
Το ζσολείο Hauptschule
Σθνπφο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη είλαη γηα
ηνλ ιφγν απηφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Τν Hauptschule δηαξθεί
απφ ηελ 5ε έσο ηελ 10ε ηάμε. Δάλ ν καζεηήο παξνπζηάδεη θαιέο επηδφζεηο, ζην Hauptschule
κπνξεί λα ιάβεη θαη απνιπηήξην απφ ην ζρνιείν Realschule ή αθφκε λα επηζθεθζεί θαη ην
Γπκλάζην (Gymnasium) απφ ηελ 11ε ηάμε. Γπζηπρψο ζεσξείηαη ζήκεξα ζρεδφλ παληνχ σο
„πξνβιεκαηηθφ ζρνιείν“ ή „Σρνιείν γηα απνηπρεκέλνπο“. Σε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο
Γεξκαλίαο ιεηηνπξγνχλ πεξ. 25% ησλ ζρνιείσλ ηχπνπ Hauptschule ππφ ηδηαίηεξα δχζθνιεο
εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο.
Το ζσολείο Realschule
Τν Realschule δηαξθεί απφ ηελ 5ε έσο ηελ 10ε ηάμε θαη πξνζθέξεη δηεπξπκέλε γεληθή
εθπαίδεπζε θαη ηε δπλαηφηεηα γηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζε
ζρέζε κε ην ζρνιείν Hauptschule. Τν απνιπηήξην ελφο ζρνιείνπ Realschule επηηξέπεη ηελ
πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ επαγγεικάησλ, αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζε παλεπηζηήκηα
εηδηθήο θαηεχζπλζεο κέζσ απνιπηεξίνπ εηδηθήο θαηεχζπλζεο θαζψο θαη ζε Γπκλάζηα εηδηθήο
θαηεχζπλζεο, ζηα νπνία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηνπ γεληθνχ απνιπηεξίνπ (ην
ιεγφκελν Abitur).
Ζ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε I νινθιεξψλεηαη ζηελ 10ε ηάμε είηε κε απνιπηήξην Hauptschule, είηε κε απνιπηήξην Realschule/ην κέζν απνιπηήξην. Δάλ ν καζεηήο έρεη θαινχο βαζκνχο
ζην Realschule κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ.
Το Γςμνάζιο
Τν Γπκλάζην απνηειεί ηελ αλψηεξε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
θαη δηαξθεί απφ ηελ 5ε έσο ηε 12ε ηάμε. Πξνζθέξεη βαζηέο γλψζεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο
θαη ηειεηψλεη θαηά θαλφλα κε ην γεληθφ απνιπηήξην, γλσζηφ θαη σο Abitur. Τν απνιπηήξην
απηφ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ζπνπδέο ζε παλεπηζηήκην ή έλα παλεπηζηήκην εηδηθήο
θαηεχζπλζεο. Τν Γπκλάζην είλαη έλα εθιεθηηθφ ζρνιείν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ειέγρεη ηηο

επηδφζεηο ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ θαη κπνξεί, εάλ απηνί δελ απνδίδνπλ
επαξθψο λα ηνπο κεηαζέζεη ζε ρακειφηεξεο ζηάζκεο ζρνιεία (Hauptschule, Realschule).
Μεηά ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε I, ε νπνία νινθιεξψλεηαη θαηά θαλφλα ζηε 10ε ηάμε,
αθνινπζεί ε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε II, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζηελ αλψηεξε
βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ ή ζηα πιαίζηα κηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Σηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ ππάξρεη έλα ζχζηεκα εθπαηδεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηα καζήκαηα
ηεο πξνηίκεζήο ηνπο θαη λα ζέζνπλ ην δηθφ ηνπο θέληξν βάξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Όια ηα
καζήκαηα πξνεηνηκάδνπλ ηνλ καζεηή ζηνρεπκέλα γηα κηα αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία.
Γχν αθφκε ηχπνη ζρνιείσλ, ην γεληθφ ζρνιείν (Gesamtschule) θαη ην ζρνιείν ππνζηήξημεο
(Förderschule) βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηξηκεινχο ζπζηήκαηνο ζρνιείσλ.
Σην γεληθφ ζρνιείν γίλεηαη θνηλή δηδαζθαιία ησλ καζεηξηψλ θαη καζεηψλ φισλ ησλ
επηδφζεσλ κέρξη θαη ηελ 10ε ηάμε. Ζ επηινγή ζχκθσλα κε ηελ επίδνζε γίλεηαη ζρεηηθά αξγά.
Έηζη ζην γεληθφ ζρνιείν είλαη δπλαηή, απφθηεζε ελφο απνιπηεξίνπ Hauptschule ή Realschule ή αθφκε θαη ηνπ Abitur. Τν γεληθφ ζρνιείν πξνσζεί ηελ ίζε θαηαλνκή ησλ επθαηξηψλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη βειηηψλεη έηζη ηελ πξψηκε επηινγή κεηά ηελ ηέηαξηε ηάμε θαη ηελ
ειιηπή πξνζσπηθή ππνζηήξημε ηνπ καζεηή. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ηνλίδνπλ,
φηη δελ θεξδίδνπλ κφλν νη αζζελέζηεξνη καζεηέο απφ ην ζχζηεκα απηφ, αιιά σθεινχληαη θαη
νη καζεηέο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο.
Τν ππνζηεξηθηηθφ ζρνιείν είλαη έλα ζρνιείν γηα καζήηξηεο θαη καζεηέο κε ηδηαίηεξα
παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα. Σηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ καζεηψλ αλήθνπλ ε βειηίσζε ηεο
νπηηθήο, αθνπζηηθήο θαη λνεηηθήο ηθαλφηεηαο κάζεζεο θαζψο θαη ε θνηλσληθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πξνψζεζε ηνπ παηδηνχ.
Σρνιηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ζα ιάβεηε θαη ζηε δηεχζπλζε
Υπεξεζία έληαμεο Integrationsagentur Agora
Zechenstraße 2A
Δπαθή Thorsten Schnelle
44581 Castrop-Rauxel
Τειέθσλν: 02305- 92304-0
www.agora-kulturzentrum.de
Σρνιεία φισλ ησλ ηχπσλ ζηελ πφιε ηνπ Castrop-Rauxel:
http://www.castroprauxel.de/Familie_Gesundheit_Bildung_und_Soziales/Familie_und_Bildung/Kinder_und_Jug
endliche/Schulen/autostart.asp?db=330&form=list&D_highmain=1&D_highsub=1&D_highsubsub
=6

1.4 Δπαγγελμαηική εκπαίδεςζη
Μεηά ηελ επίζθεςε ησλ αλψηεξσλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γχν ηξίηα ησλ λέσλ πνπ μεθηλνχλ κε κία
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ηελ νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία. Τν 70% απηψλ ησλ λέσλ,
πξαγκαηνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή
θαηαξηίδνληαη απεπζείαο ζε κία επηρείξεζε θαη επηζθέπηνληαη ηαπηφρξνλα ην επαγγεικαηηθφ
ζρνιείν. Τν έηνο 2006 μεθίλεζαλ πεξίπνπ 43% ησλ καζεηψλ κηαο ρξνληάο ζηε Γεξκαλία, κία
εθπαίδεπζε ζην δπαδηθφ ζχζηεκα, ελψ πεξ. 17% έρνπλ μεθηλήζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην
ζχζηεκα ζρνιηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ην 40% έπξεπε λα ηεζνχλ πξνζσξηλά ζην
κεηαβαηηθφ ζχζηεκα, αθνχ δελ ήηαλ δπλαηφ λα βξνπλ ζέζε εθπαίδεπζεο. Σην κεηαβαηηθφ
ζχζηεκα πεξηιακβάλνληαη ηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία, ηα νπνία δελ πξνζθέξνπλ θαλνληθά
πηπρία, πξνζθέξνπλ φκσο βαζηθέο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα
αξγφηεξεο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα
γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο, ηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία γηα
καζεηέο ρσξίο ζπκβφιαην εθπαίδεπζεο, ην έηνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαζψο θαη ην ζρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνπαξαζθεπαζηηθφ έηνο.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηηο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζέζεηο εθπαίδεπζεο ζα
βξείηε ζην
http://www.aubi-plus.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

1.5 Οι ζποςδέρ
Οη παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ζηε Γεξκαλία ρσξίδνληαη ζε Παλεπηζηήκηα, Τερληθά
Παλεπηζηήκηα (Πνιπηερλεία), Αλψηαηεο Σρνιέο Μνπζηθήο θαη Καιψλ Τερλψλ, Παηδαγσγηθά
παλεπηζηήκηα, Παλεπηζηήκηα Δηδηθήο Καηεχζπλζεο (αληίζηνηρα ησλ ΤΔΗ) θαη Δηδηθά
Παλεπηζηήκηα Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ θαη Γηαρείξηζεο. Πξνυπφζεζε γηα ηηο ζπνπδέο είλαη,
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζπνπδψλ, ην γεληθφ
απνιπηήξην (Abitur) ή ην εηδηθφ απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Fachabitur) ή
αληίζηνηρα ην απνιπηήξην εηδηθήο θαηεχζπλζεο. Δάλ ην απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο έρεη γίλεη εθηφο Γεξκαλίαο, απνθαζίδνπλ νη αξκφδηεο αθαδεκατθέο ππεξεζίεο
γηα αιινδαπνχο θνηηεηέο, ησλ επηκέξνπο παλεπηζηεκίσλ ή ηνπ θφκβνπ εμππεξέηεζεο „uniassist“, εάλ ππάξρεη ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Σην θξάηνο ηνπ Nordrhein-Westfalen ππάξρνπλ 68 παλεπηζηήκηα θαη
Παλεπηζηήκηα Δηδηθήο Καηεχζπλζεο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζπλνιηθά 2300 θαηεπζχλζεηο
ζπνπδψλ. Τν θξάηνο ηνπ Nordrhein-Westfalen πξνζθέξεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο
ζπνπδψλ ηνπο ηππνπνηεκέλνπο ηίηινπο Bachelor (BA) θαη Master (MA). Οη ζπνπδέο απηέο
πξνζθέξνληαη κε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη θέληξν βάξνπο. Ζ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ
ζπνπδψλ, φπσο ησλ λνκηθψλ, ησλ ηαηξηθψλ ή θαη ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο
άδεηαο δηδαζθαιίαο, ζπλερίδνπλ λα ζπλδένληαη κε ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζε θξαηηθέο
εμεηάζεηο.

Τα παλεπηζηήκηα ζην Nordrhein-Westfalen θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο, λα
επηβάιιεη έμνδα ζπνπδψλ. Τα έμνδα απηά αλέξρνληαη ζηα 500 Δπξψ ην εμάκελν. Δπηπιένλ,
ν θνηηεηήο επηβαξχλεηαη κε ηηο ζπλδξνκέο εμακήλνπ (θνηλσληθή ζπλδξνκή) χςνπο πεξίπνπ
200 Δπξψ. Παξαθάησ ζα βξείηε ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ή λα
εθιείςνπλ εληειψο ηα έμνδα ζπνπδψλ:
Φξεκαηνδφηεζε κέζσ ππνηξνθίαο, ζπκκεηνρή ζε παλεπηζηεκηαθφ ζπκβνχιην, αδέξθηα, ηα
νπνία ζπνπδάδνπλ ζε άιιν παλεπηζηήκην ηνπ Nordrhein-Westfalen, αλαπεξία. Οη επηκέξνπο
ξπζκίζεηο εμαξηψληαη βεβαίσο απφ ην εθάζηνηε παλεπηζηήκην. Τα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα
είλαη ζεκαληηθά πην αθξηβά. Σχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο
(BaföG) ηα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο κε ην
επίδνκα Bafög. Τν επίδνκα Bafög είλαη έλα άηνθν δάλεην, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζηνλ
θνηηεηή θάζε κήλα. Τν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ, ην εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ
θνηηεηή, ηηο ζπλζήθεο ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ θνηηεηή, ηα κεληαία έμνδά ηνπ θ.η.ι.. Τν κέγηζην
χςνο φκσο ηνπ επηδφκαηνο αλέξρεηαη ζηα 648 €. Ζ αίηεζε γηα ην επίδνκα θαηαηίζεηαη ζηνλ
θνηηεηηθφ νξγαληζκφ ηνπ εθάζηνηε παλεπηζηεκίνπ θαη πξέπεη λα αλαλεψλεηαη εηεζίσο. Τν
λσξίηεξν πέληε ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ν
θνηηεηήο ην ήκηζπ ηνπ ιεθζέληνο επηδφκαηνο Bafög. Γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ επηδφκαηνο
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ ζε δφζεηο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη ηνθηδφκελα δάλεηα
ζπνπδψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θνηηεηηθά δάλεηα ηεο ηξάπεδαο NRW.BANK.
Παλεπηζηήκηα θαη Παλεπηζηήκηα Δηδηθήο Καηεχζπλζεο ζην Nordrhein-Westfalen
http://www.innovation.nrw.de/hochschulen_und_forschung/hochschulen_nrw/hochschullandk
arte/index.php

Φνηηεηηθέο νξγαλψζεηο ζην Nordrhein-Westfalen
http://www.bafoeg-berater.de/bafoeg-aemter

Γπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή ππνζηήξημε κέζσ ππνηξνθίαο ζα βξείηε εδψ
http://www.stipendiumplus.de/

Φνηηεηηθά δάλεηα ηεο ηξάπεδαο NRW.BANK
http://www.bildungsfinanzierung-nrw.de/

Κεθάλαιο 3. Σςμμεηέσονηερ και Σύλλογοι
„Σςμμεηοσή ηώπα ζηην πόλη ηος Castrop- Rauxel!“ είναι ηο ζύνθημα ηος ιζηοηόπος
για ηην κοινωνική ένηαξη
Δίζηε γπλαίθα ή άλδξαο πνιίηεο κε ή ρσξίο παξειζφλ κεηαλάζηεπζεο; Δίζηε ρξηζηηαλφο,
κνπζνπικάλνο, βνπδηζηήο, αλήθεηε ζε άιιε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα ή δελ αλήθεηε ζε θακία
ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα; Εείηε ζηελ πφιε απηή, εξγάδεζηε εδψ, έρεηε νηθνγέλεηα ή είζηε κφλνο.
Όια φζα ζπκβαίλνπλ ζε απηήλ ηελ πφιε αθνξνχλ άκεζα θαη εζάο! „Σπκκεηνρή ηψξα!“ είλαη

κία ζεξκή πξφζθιεζε γηα „ζπκκεηνρή“ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη έρνπλ σο
επίθεληξν ηεο δσήο ηνπο ηελ πφιε ηνπ Castrop-Rauxel.
Τν ζχλζεκα „Σπκκεηνρή ηψξα!“ θαζηζηά κεηαμχ άιισλ ζαθέο, πνην είλαη ην λφεκα ηεο
έληαμεο: Όζν ε θνηλσλία καο γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπιεπξε θαη πνιχρξσκε,
ηφζν πεξηζζφηεξν εμαξηάηαη ε αλάπηπμή ηεο απφ ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή
ησλ πνιηηψλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεγγχε. Σεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζθνπνχ απηνχ είλαη λα ππάξρεη αλνρή θαη ζεβαζκφο απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
δσήο.
Σην επίπεδν απηφ ζα βξείηε κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο έληαμεο ζηελ θνηλσλία ηεο πφιεο Castrop- Rauxel θαη
ζρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Οξγαλψζεηο απηνβνήζεηαο
αιινδαπψλ, ζχιινγνη θαη ζπκβνχιην θνηλσληθήο έληαμεο.
Διπίδνπκε λα βξείηε, ηα ζηνηρεία επαθήο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ ζηνλ ηζηφηνπφ καο γηα ηελ
έληαμε ησλ αιινδαπψλ.
Σην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο φζνπο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
ζπιιφγνπο, νξγαλψζεηο θαη ηδξχκαηα πξνζπαζνχλ γηα ηελ έληαμε ησλ αιινδαπψλ ζηελ
πφιε καο. Φσξίο ηε δηθή ζαο βνήζεηα δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηφζν
κεγάινπ έξγνπ.
Ζ δηθή ζαο ζπκκεηνρή είλαη ην θεθάιαηφ καο!

