ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1. Τί πρέπει να ξέρετε
-οι αρμόδιες γερμανικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και απασχόλησης
ενδιαφέρονται για την κάλυψη θέσεων εργασίας, στις οποίες υπάρχει έλλειψη.
Τέτοιες θέσεις εργασίας είναι: γιατροί, νοσηλευτές, νοσοκόμες, μηχανικοί και
μηχανολόγοι, στελέχη και αναλυτές πληροφορικής καθώς και διάφορα τεχνικά
επαγγέλματα (π.χ. στη γαστρονομία-ζαχαροπλαστική, ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις)
-οι ανάγκες της γερμανικής αγοράς εργασίας σε ανειδίκευτους είναι σχεδόν
ανύπαρκτες, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη μεγάλη προσφορά ανειδίκευτων καθώς και
υψηλή ανεργία.
-οι γνώσεις της γερμανικής γλώσσας εννοείται πως διευκολύνουν την εύρεση
εργασίας και συνιστούν ένα σημαντικό προτέρημμα, διότι οι επιχειρήσεις που ζητούν
συνήθως εργατικό και εξειδικευμένο προσωπικό είναι μεσαίες και μικρομεσαίες και
σε αυτές γλώσσα επικοινωνίας είναι αποκλειστικά η γερμανική.
-οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν στη Γερμανία πρέπει να γνωρίζουν ότι
ο καλύτερος δρόμος είναι να πληροφορηθούν ήδη από την Ελλάδα πώς θα
οργανώσουν αυτό το βήμα και σε ποιες περιοχές της Γερμανίας υπάρχουν
πιθανότητες απασχόλησής τους. Μια πρώτη ενημέρωση προσφέρουν στην
Ελλάδα τα γραφεία του ΟΑΕΔ (σύμβουλοι Επαγγελματικής Κινητικότητας του
EURES), η ΓΓΑΕ, τα Κέντρα Παλιννοστούντων, η γερμανική πρεσβεία και τα
προξενεία.
-η 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 ).
Το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής δίνει συμβουλές και πληροφορίες τηλεφωνικά
και προσωπικά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 18:00 εκτός Σαββατοκύριακου και
εορτών, σε ό,τι ζήτημα αφορά στην εύρεση ή στη διαδικασία εύρεσης εργασίας στη
Γερμανία. Παρέχει δε ακόμη και πρακτική βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων για
πρόσληψη, στην προετοιμασία της επικοινωνίας με τον εργοδότη κ.λπ.
Η υπηρεσία εδρεύει στη Βόννη: Villemombler Straße 76, 53123 Bonn, Tel: 0049
228 713 1313, Fax: 0049 228 713 270 1111 ή και ηλεκτρονικά στο μέιλ
zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de. Παραρτήματα της παραπάνω
υπηρεσίας υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
2. Εργασία και σπίτι
-Η εύρεση και η μίσθωση κατοικίας στη Γερμανία γίνεται μέσω αγγελιών στις
εφημερίδες, στο ίντερνετ ή μέσω μεσιτών, γνωστών και φίλων.

Στις μεγαλουπόλεις δεν υπάρχουν αρκετές φθηνές κατοικίες. Τα ενοίκια είναι
υψηλά. Μίσθωση κατοικίας σημαίνει τουλάχιστον δύο ενοίκια ως εγγύηση και
συνήθως έξοδα για έπιπλα (κυρίως στην κουζίνα), διότι δεν υπάρχουν εντοιχισμένα
ντουλάπια και νεροχύτες.
-Για την μίσθωση κατοικίας απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή της εταιρείας που
εργάζεσθε ότι έχετε προσληφθεί με περιορισμένης ή αορίστου διάρκειας συμβόλαιο.
Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφετε το ύψος του μισθού σας (μικτά).
Σε περίπτωση που εργάζεσθε ήδη δίνετε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού. Εάν δεν
εργάζεσθε, τότε πρέπει να βρείτε κάποιον εγγυητή (πρόσωπο ή εταιρεία π.χ. τον
μελλοντικό εργοδότη σας).
Συνηθέστερη λύση, εάν δεν έχετε εργασία, είναι το ξενοδοχείο ή φιλοξενία σε
φίλους και συγγενείς ή οι εταιρείες που νοικιάζουν για λίγο χρονικό διάστημα
επιπλωμένα σπίτια και διαμερίσματα (Mitwohnzentralen).
-Μόλις βρείτε σπίτι πρέπει να δηλωθείτε στο δημαρχείο ή στην κοινότητα που
ανήκετε. Η δήλωση κατοικίας είναι υποχρεωτική.
Έτσι γίνεσθε ισότιμο μέλος του δήμου ή της κοινότητας που δηλωθήκατε και
αποκτάτε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές, αλλά και στις ευρωεκλογές.
Επίσης ανοίγει ο δρόμος για τις διάφορες κοινωνικές παροχές που δικαιούσθε
ως δημότης της α ή β πόλης, διότι οι φόροι που πληρώνετε αποδίδονται
στους δήμους και στις κοινότητες.
-Σε όλες τις γερμανικές πόλεις και τα χωριά υπάρχουν παραρτήματα του
Συνδέσμου προστασίας Ενοικιαστών (Mieterverein) που εκπροσωπεί τα
συμφέροντα των ενοικιαστών και παρέχει νομική προστασία στα μέλη του, σε
περίπτωση προβλημάτων με τον σπιτονοικοκύρη ή την εταιρεία που σας έχει
νοικιάσει το σπίτι. Ο Σύνδεσμος Ενοικιαστών υπάρχει στη Γερμανία εδώ και 150
χρόνια, έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση νόμων και είναι ένας από
τους σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους.
3. Περίθαλψη, ασφάλεια και επίδομα ανεργίας
Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ως εργαζόμενοι στη Γερμανία τα ίδια δικαιώματα με
τους Γερμανούς, όσον αφορά στην αμοιβή, στο ωράριο εργασίας, στην άδεια, στην
περίθαλψη, στα κοινωνικά επιδόματα κ.λπ.
Στο επίδομα ανεργίας Ι (Arbeitslosengeld I) έχουν δικαίωμα όλοι οι εργαζόμενοι
Ευρωπαίοι πολίτες. Μοναδική προϋπόθεση: να έχουν εργαστεί στη Γερμανία επί
360 ημέρες και να έχουν πληρώσει τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία
(beitragspflichtige Arbeit) και την ασφάλεια ανεργίας (Arbeitslosenversicherung).
Στο επίδομα ανεργίας ΙΙ γνωστό και σαν Χαρτς ΙV (Arbeitslosengeld II = Hartz IV) οι
εργαζόμενοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα μετά από 5 χρόνια μόνιμης και
νόμιμης εργασίας (όπως παραπάνω). Και αυτό διότι πρόκειται για καθαρή
κοινωνική παροχή χωρίς χρονικό περιορισμό.

4. Χρήσιμες διευθύνσεις

Bundesagentur für Arbeit
Bundesagentur für Arbeit, Regensburger Straße 104, 90478 Nürnberg, Deutschland
Tel. 01801 555111, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 08:00 μέχρι τις 18:00, κόστος
3,9 λεπτά το λεπτό και με κινητό 42 λεπτά το λεπτό
Ίντερνετ: arbeitsagentur.de

Zentrale Auslands – und Fachvermittlung / ZAV / Arbeitsagentur
Villemombler Straße 76, 53123 Bonn, Tel: 0049 228 713 1313, Fax: 0228 713 270
1111 ή και ηλεκτρονικά στο μέιλ zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de. Ισχύει
το ίδιο ωράριο όπως παραπάνω

DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund (Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων )
Σε κάθε πόλη και χωριό υπάρχουν παραρτήματα των συνδικάτων καθώς και ειδικά
παραρτήματα για τους μετανάστες από την ΕΕ και τρίτες χώρες.
Στην Κολωνία υπάρχει μάλιστα ειδικό γραφείο παροχής συμβουλών σε περίπτωση
παράνομης ή «μαύρης εργασίας»:
DGB – Köln, Hans-Böckler-Platz 9, Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα από 15:00 μέχρι
18:00 ή τηλεφωνικά στον αριθμό 0151 467 109 25 ή με μέιλ στο:
migrar.koeln@verdi.org

Mitwohnzentrale. Εταιρείες ενοικίασης επιπλωμένων κατοικιών για περιορισμένο
χρονικό διάστημα. Υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Οι σημαντικότερες είναι:
www.mitwohnzentrale.de, www.mitwohnagentuer.de, www.zeitwohnwerk.de

Mieterschutzbund (Mieterverein). Σύνδεσμος Προστασίας Ενοικιαστών ή Σύλλογος
Ενοικιαστών. Υπάρχουν σε όλες τις πόλεις παραρτήματα.
Η κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνσή του είναι: www.mieterschutzbund.de

