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Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τη µετανάστευση στη Γερµανία 

Στις 20 Ιουνίου η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες 

(BAMF) δηµοσίευσε το νέο ενηµερωτικό της φυλλάδιο µε τα τελευταία στοιχεία για τη 

µετανάστευση, τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, την διαδικασία 

ενσωµάτωσης µε τίτλο «Η υπηρεσία µας σε αριθµούς – 2012». Τα στοιχεία 

προσφέρονται για ενδοϋπηρεσιακή χρήση, αλλά και για 

ενηµέρωση όσον αφορά: 

- πρώτον, τη ροή της µετανάστευσης από την ΕΕ και 

την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τις ΗΠΑ προς τη 

Γερµανία, 

- και δεύτερον, τις προϋποθέσεις που θέτει η 

Γερµανία στους καινούργιους µετανάστες και τους 

µηχανισµούς που διαθέτει για την απορρόφησή τους 

στην αγορά εργασίας και την ένταξή τους στην τοπική 

κοινωνία. 

Για τους Έλληνες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα κεφάλαια που αναφέρονται στη 

σύγχρονη µετανάστευση εντός της ΕΕ (από σελ. 73), στη µακροπρόθεσµη 

µετανάστευση (από σελ. 91), στην παλλινόστηση ή στην επιστροφή µεταναστών 

µετά από βραχυπρόθεσµη παραµονή (από σελ.93), καθώς και στα µαθήµατα 

γερµανικής για εξειδικευµένους µε στόχο την ένταξη στη γερµανική αγορά εργασίας 

(από σελ. 97 µέχρι 116). 

Συγκεκριµένα: 

Ο δείκτης αύξησης των Ελλήνων της Γερµανίας εµφανίζει από το 2010 µία ξαφνική 

άνοδο, η οποία οφείλεται στη νέα ελληνική µετανάστευση και όχι στην εντυπωσιακή 

δηµογραφική εξέλιξη του ‘πυρήνα’ των Ελλήνων που ζει στη Γερµανία τα τελευταία 30 ή 

και 50 χρόνια. 
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Από το 2004 µέχρι το 2009 υπάρχει ετησίως µία σχεδόν σταθερή µεταναστευτική ροή 

από την Ελλάδα προς τη Γερµανία της τάξεως των 4.000 περίπου καινούργιων 

µεταναστών µε πτωτική τάση (2004: 4.293 Έλληνες, ενώ 2009: 4.139). 

Το 2010 ο αριθµός των καινούργιων Ελλήνων µεταναστών αγγίζει τους 6.783!!! 

Αποκορύφωµα το 2012 µε 34.109 (συνολικά ήρθαν από την Ελλάδα 35.811, αλλά 1.702 

είχαν γερµανική υπηκοότητα και δεν συµπεριλαµβάνονται στους νέους µετανάστες). 

Στο φυλλάδιο σηµειώνεται ότι η µεταναστευτική ροή από τη Νότια Ευρώπη έχει το 

χαρακτήρα της «µετανάστευσης εργατικού δυναµικού» και της «διαρροής εγκεφάλων». 

Παράλληλα φαίνεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια (2010, 2011, 2013) αρκετοί από τους 

καινούργιους µετανάστες από τη Νότια Ευρώπη επέστρεψαν στις χώρες τους. Π.χ. το 

2013 επέστρεψαν στη χώρα τους 6.509 Έλληνες. Εξ αυτών οι 2.660 ήταν στη 

Γερµανία λιγότερο από ένα χρόνο!!  Οι υπόλοιποι ήταν παλλινοστούντες µε παραµονή 

στη Γερµανία πάνω από τέσσερα ή και 30 χρόνια και δεν έχουν σχέση µε την 

επιδείνωση της κρίσης και τη νέα µετανάστευση. 

Στο κεφάλαιο για την προετοιµασία των εξειδικευµένων µεταναστών µε στόχο την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας σηµειώνεται ότι παρακολούθησαν τα τµήµατα εκµάθησης 

γερµανικών στη Γερµανική επικράτεια το µεν 2011 1.450, το δε 2012 3.034 Έλληνες. 

Επιπλέον αναφέρεται και το παράδειγµα των Ελλήνων γιατρών, οι οποίοι 

προσελήφθησαν από γερµανικά νοσοκοµεία και κλινικές. Στο πρόγραµµα αυτό έχουµε 

αναφερθεί επανειληµµένα στο παρελθόν (Οκτώβριος και Νοέµβριος 2012, Απρίλιος 

2013 κ.λπ). 

Τέλος η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) 

δηλώνει ότι έχει στη διάθεσή της ακόµη 230 εκατ. Ευρώ από τα ειδικά κονδύλια της ΕΕ 

(ESF) µε στόχο τη χρηµατοδότηση περαιτέρω µαθηµάτων γερµανικής για τους 

Ευρωπαίους πολίτες. 

Πηγή: www.bamf.de / Συνοπτική παρουσίαση ΕΚΚ – ΒΠ 
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