Griechisch
Σας ευχόμαστε εγκάρδια: Καλώς ωρίσατε στη Γερμανία!
Το Κέντρο Εργασίας (Jobcenter) MAIA της Νομαρχίας Πότσνταμ-Μίττελμαρκ
(www.potsdam-mittelmark.de) είναι σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του Κώδικα Κοινωνικής
Νομοθεσίας (SGB II) ενδεχομένως αρμόδιο για τη βασική οικονομική σας εξασφάλιση και την
ενσωμάτωση σας σε εργασία. Για να μπορέσετε να εισπράξετε παροχές πρέπει κα’ αρχήν να
υποβάλλετε μίαν αίτηση (Link=σύνδεση διαδικτύου) και την παραδώσετε προσωπικά πλήρως
συμπληρωμένη στην MAIA.
Σας παρακαλούμε να εξασφαλίσετε προς δικό σας συμφέρον να είσθε σε θέση να
συνεννοηθείτε μαζί μας στα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε τα έξοδα για ένα
διερμηνέα.
Διά της πληρωμής παροχών της βασικής σας οικονομικής εξασφάλισης για εσάς (και την
οικογένεια σας) έχετε την υποχρέωση, να προσπαθήσετε ο ίδιος ενεργώς την ενσωμάτωση σας
στη Γερμανία.
(1) Προς τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να φοιτήσετε σε κύκλο μαθημάτων της γερμανικής
γλώσσας για την ενσωμάτωση σας, που πληρώνεται συνήθως από την Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Μετανάστευσης και Φυγάδων. Μπορείτε να κάνετε μόνος σας τη δήλωση σας ή να
την φροντίσετε διαμέσου ενός διερμηνέα. Πληροφοριακά δελτία στη γλώσσας σας θα βρείτε
στην ιστοσελίδα της www.bamf.de .
(2) Μετά την επερχόμενη διοικητική αλλαγή δεν δικαιούσθε πλέον να εισπράττετε παροχές
σύμφωνα με τον Νόμο περί Παροχών για Υποψηφίους Ασύλου (AsylbLG), αλλά τώρα θα
εισπράττετε παροχές βάσει του SGB II, οπότε δεν θα επιτρέπεται πια να μένετε δωρεάν στη
Μεταβατική Στέγη, αλλά πρέπει να βρείτε δική σας κατοικία ή δωμάτιο και να το πληρώσετε ο
ίδιος (η ίδια). Τα έξοδα αυτά μπορούμε να τα αναλάβουμε εμείς μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο.
Παρακαλείσθε να κάνετε έγκαιρα, πριν συνάψετε σύμβαση μίσθωσης, αίτηση για επιβεβαίωση
της μετακόμισης και να πληροφορηθείτε όσον αφορά τα όρια που ισχύουν για την προσήκουσα
αναγνώριση των εξόδων, της μετακόμισης και μίας εγγύησης.Τα έξοδα μετακόμισης και μίας
εγγύησης μπορούν να εγκριθούν και να πληρωθούν βάσει ξεχωριστής ειδικής αιτήσεως.
(3) Σημαντικό για την ενσωμάτωση σας είναι ένα βιογραφικό σας σημείωμα και τα ενδεικτικά / η
αναγνώριση των σχολικών απολυτηρίων σας. Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για τη
μετάφραση τους και μας τα υποβάλετε όσο το δυνατό γρηγορώτερα.
Ως προς τα σημεία (1- 3) θα κλείσουμε μαζί σας ένα συμβόλαιο – τη λεγομένη συμφωνία
ενσωμάτωσης - που περιγράφει τις αμοιβαίες υποοχρεώσεις.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Προσβασιμότητα του Κέντρου Εργασίας (Jobcenter) MAIA
Στα τρία παραρτήματα:
Teltow, οδός Lankeweg 4
Werder, οδός Am Gutshof 1-7
Brandenburg/ Havel, οδός Potsdamer Stra±e 18
Bad Belzig, οδός Br²cker Landstra±e 22 b

maia-team611@potsdam-mittelmark.de
maia-team612@potsdam-mittelmark.de
maia-team613@potsdam-mittelmark.de
maia-team614@potsdam-mittelmark.de

Θα μας συναντήσετε προσωπικά στις εξής ώρες κοινού:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 08:00 - 13:00 η ώρα
και Τρίτη από 14 - 18:00 η ώρα

………….

Για ερωτήσεις από τηλεφώνου θα μας βρείτε από την Δευτέρα έως την Παρασκευή στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης με τον αριθμό τηλεφώνου 033841-91 800.
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→ Παρακαλείσθε να φέρετε μαζί σας: Διαβατήριο / Πιστοποιητικό Διαμονής / ταυτότητα /
Πράσινη Διπλή Κάρτα
→ Στην πρώτη επίσκεψη παρακαλείσθε να φέρετε μαζί σας εκτός από τα παραπάνω:
Ένα αντίγραφο του φύλλου υποδοχής από τη Μεταβατική Στέγη
- ΄Εγγραφο της Νομαρχίας Πότσνταμ-Μίττελμαρκ για το πέρας του δικαιώματος χρήσης
και την διεκδίκηση εξόδων και
Υπογεγραμμένη αίτηση για κατευθείαν πληρωμή των εξόδων στέγασης στη Νομαρχία
Πότσνταμ-Μίττελμαρκ („Αίτηση πληρωμής εξόδων στέγασης από το Κέντρο Εργασίας
MAIA κατευθείαν στον δικαιούχο“)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ποιός σας βοηθάει;

Οι συνέταιροι μας στο δίκτυο:

ΑΒΟ (AWO) – κυρία Μάρτε Τηλέφωνο: 0151-12105768, Τηλέφωνο: 033841 – 387858
email: migration@awo-potsdam.de
Διακονία κυρία Γκρέγκερ
Τηλέφωνο: 01523 / 37 4444 0, Τηλέφωνο: 0331 / 237 00 879
email: s.greger@dwpotsdam.de
Διακονία κυρία Μύλλερ

Τηλέφωνο: 0331 - 200 83 80
email: a.mueller@dwpotsdam.de
Μπέλτσιγκερ Φόρουμ (διαπολιτισμική κοινωνική εργασία)
κύριος Μπανάχο,Τηλέφωνο: 033841 - 798848
Σχολική Υπηρεσία
Τηλέφωνο: 03381 - 397400
Αστυνομία Αλλοδαπών:
Επώνυμα A-E: κύριος Κάντεν
Επώνυμα F-K: κυρία Γκρόσσε
Επώνυμα L-Q: κυρία Λίρμανν
Επώνυμα R-Z: κυρία Ολ
Οικογενειακό Ταμείο

Τηλέφωνο: 03327 - 739298
Τηλέφωνο: 03327 - 739299
Τηλέφωνο: 03327 - 739295
Τηλέφωνο: 03327 - 739113
Τηλέφωνο: 0800 / 4 5555 30
email: Familienkasse-potsdam@arbeitsagentur.de

