Υπόµνηµα
για την αίτηση χορήγησης άδειας
συµµετοχής σε Πρόγραµµα Ένταξης
σύµφωνα µε την § 44 εδάφ. 4 του Νόµου
περί ∆ιαµονής Αλλοδαπών στη Γερµανία

Αγαπητέ κύριε ή κυρία,
ως αλλοδαπός / αλλοδαπή που νοµίµως διαµένει µόνιµα στη Γερµανία ή ως πολίτης κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε τη δυνατότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο § 44,
εδάφιο 4 του Νόµου περί ∆ιαµονής Αλλοδαπών στη Γερµανία, να συµµετάσχετε µέσω της
Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων σε Πρόγραµµα Ένταξης
(µαθήµατα γλώσσας και προσανατολισµού), εφόσον δεν δικαιούστε ή έχετε πάψει να
δικαιούστε συµµετοχή στο ως άνω πρόγραµµα σύµφωνα µε την παράγραφο 44 εδάφιο 1 του
ως άνω Νόµου.
Παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτώς τη συµπληρωµένη σχετική αίτηση σε δεόντως
προπληρωµένο φάκελο στην αρµόδια υπηρεσία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και
Προσφύγων.
Με τη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα των γλωσσικών µαθηµάτων θα αποκτήσετε επαρκή
γνώση της γερµανικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα σας χρησιµεύσει στο να ανταποκρίνεστε
γλωσσικά χωρίς βοήθεια τρίτων στις καθηµερινές επαφές σας, τόσο σε διαπροσωπικό όσο
και σε υπηρεσιακό επίπεδο, εντός του γερµανόφωνου χώρου, στο να είστε σε θέση να
διεξάγετε µια συνοµιλία ανάλογη µε την ηλικία και το µορφωτικό σας επίπεδο, καθώς και στο
να µπορείτε να εκφράζεστε γραπτώς.
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Με τη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα των µαθηµάτων προσανατολισµού, θα αποκτήσετε όχι
µόνο γνώσεις για την καθηµερινή ζωή, αλλά και για τη νοµική οργάνωση, τον πολιτισµό και
την ιστορία της Γερµανίας.
Το Πρόγραµµα Ένταξης ολοκληρώνεται µε γραπτή δοκιµασία. Το αποτέλεσµα της δοκιµασίας
αυτής θα αναγράφεται σε πιστοποιητικό που θα σας απονείµει ο εκπαιδευτικός φορέας
υλοποίησης του προγράµµατος.
Για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επαρκής γνώση της γερµανικής γλώσσας
καθώς και οι βασικές γνώσεις της νοµικής και κοινωνικής οργάνωσης και των συνθηκών ζωής
αποτελούν µία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διαµονής αορίστου χρόνου
(άδεια εγκατάστασης σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του Νόµου περί ∆ιαµονής Αλλοδαπών).
Αν ολοκληρώσετε µε επιτυχία το Πρόγραµµα Ένταξης, θεωρείται ότι ικανοποιείτε αυτή την
προϋπόθεση για έκδοση άδειας εγκατάστασης και δεν απαιτείται άλλου είδους βεβαίωση.
Γυρίστε σελίδα

Επιπλέον, σε περίπτωση επιτυχούς συµµετοχής στο πρόγραµµα, µειώνεται το ελάχιστο
απαιτούµενο διάστηµα για πολιτογράφηση από τα οκτώ στα επτά χρόνια.
Σε περίπτωση που σας επιτραπεί να συµµετάσχετε στο Πρόγραµµα Ένταξης, µαζί µε τη
βεβαίωση για το δικαίωµα συµµετοχής, θα λάβετε έναν κατάλογο των εκπαιδευτικών φορέων
που πραγµατοποιούν το Πρόγραµµα Ένταξης στην περιοχή σας.
Οφείλετε λοιπόν να δηλώσετε εγκαίρως τη συµµετοχή σας σε κάποιον φορέα, ώστε να
µπορέσετε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση των µαθηµάτων εντός της προθεσµίας που
αναφέρεται στη βεβαίωση. Για να δηλώσετε συµµετοχή, πρέπει να προσκοµίσετε στον
εκπαιδευτικό φορέα τη βεβαίωση άδειας συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ένταξης.
Για τη συµµετοχή σας στο Πρόγραµµα Ένταξης (έως και 600 ώρες µαθήµατα γλώσσας και 30
ώρες µαθήµατα προσανατολισµού) θα πρέπει εσείς ή το πρόσωπο που υποχρεούται να σας
συντηρεί να καταβάλετε δίδακτρα ύψους 1,00 Ευρώ ανά ώρα µαθήµατος στον εκπαιδευτικό
φορέα.
∆εν υποχρεούστε να καταβάλετε τα δίδακτρα εάν λαµβάνετε επιδόµατα σύµφωνα µε το
∆εύτερο Βιβλίο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (Επίδοµα Ανεργίας II) ή βοήθηµα
διαβίωσης σύµφωνα µε το ∆ωδέκατο Βιβλίο του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (Κοινωνική
Πρόνοια).
Οι δικαιούχοι που απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων υποχρεούνται να
ειδοποιήσουν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αµέσως µόλις πάψουν να
λαµβάνουν τα παραπάνω επιδόµατα ή βοηθήµατα.
Για να απαλλαγείτε από την καταβολή των διδάκτρων, πρέπει να υποβάλετε γραπτώς αίτηση
στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων, προσκοµίζοντας και αποδεικτικά για τους
λόγους απαλλαγής (αντίγραφο ισχύουσας βεβαίωσης).
Η αίτηση αυτή µπορεί να υποβληθεί συγχρόνως µε την αίτηση για άδεια συµµετοχής στο
Πρόγραµµα Ένταξης, αλλά το αργότερο την ηµέρα που θα δηλώσετε συµµετοχή στον
εκπαιδευτικό φορέα, εάν αυτό είναι δυνατόν. Το έντυπο της σχετικής αίτησης µπορείτε να το
προµηθευτείτε από τον εκπαιδευτικό φορέα.
Επιπρόσθετα, τα εξέταστρα για τη συµµετοχή στην τελική γραπτή δοκιµασία θα πρέπει να
καταβληθούν από εσάς.
Μπορείτε παρόλα αυτά να υποβάλετε γραπτώς στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και
Προσφύγων αίτηση απαλλαγής από τα εξέταστρα.
Το έντυπο της σχετικής αίτησης µπορείτε να το προµηθευτείτε από τον εκπαιδευτικό φορέα.

