
                
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ:  Ελαχιςτοποίθςθ των εμποδίων πρόςβαςθσ ςτθν γ/αγορά αλλοδαπών εργαηομζνων – 
Προςζλκυςθ εργατικοφ δυναμικοφ και επαγγελματιών από το εξωτερικό  

 

H Γερμανικι Κυβζρνθςθ προχωρεί άμεςα ςτθν υιοκζτθςθ νζων ςτοχευμζνων ρυκμίςεων από τθν 1θ 
Μαρτίου για να αντιμετωπίςει άμεςα τα προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί από τθν ζλλειψθ 
εργατικοφ και επαγγελματικοφ προςωπικοφ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ με ςτόχο το άνοιγμα 
τθσ αγοράσ ςε αλλοδαποφσ οι οποίοι ενδιαφζρονται να ζρκουν ςτθ Γερμανία και να απαςχολθκοφν 
ςε τομείσ όπου υπάρχουν αυξθμζνεσ ανάγκεσ. 
 
Το προτεινόμενο «Σχζδιο Μεταρρυκμίςεων» βαςίηεται μεταξφ των άλλων ςτο καναδικό μοντζλο  το 
οποίο λειτουργεί με ςυγκζντρωςθ βακμϊν (point system) και αναμζνεται να κάνει ευκολότερθ τθ 
πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ ςε άτομα προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ εκτόσ τθσ ΕΕ. Ο κάκε 
ενδιαφερόμενοσ κα λάβει ατομικι κάρτα εργαςίασ, ενϊ ςφμφωνα με κυβερνθτικό ζγγραφο το οποίο 
υπζβαλε  ο αρμόδιοσ Υπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Hubertus Heil (SPD), «μζςω των 
νζων μζτρων θα δημιουργηθεί μια νζα άδεια διαμονήσ που θα είναι ελκυςτική ςε παγκόςμια κλίμακα 
ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί ζνα ςημαντικό κίνητρο για προςζλκυςη εξειδικευμζνου εργατικοφ 
δυναμικοφ ςτη Γερμανία». Στο ςχζδιο του ςχετικοφ νόμου περιζχονται αρκετζσ διευκρινιςεισ.  
 
Οι ανάγκεσ για εργατικό δυναμικό ςε διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ ανζρχονται, ςφμφωνα με το 
κυβερνθτικό ζγγραφο, ςε 75.000 επαγγελματίεσ, μεταξφ των οποίων υπάρχει επείγουςα ανάγκθ για 
προςλιψεισ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ δθμόςιασ υγείασ. Πρόκεςθ τθσ 
Κυβζρνθςθσ, όπωσ ςθμειϊνει ο Υπουργόσ, είναι θ παροχι διευκολφνςεων προσ αλλοδαποφσ οι οποίοι 
επικυμοφν να ζρκουν ςτθ Γερμανία για να εργαςκοφν. Οι αλλοδαποί που κα προςλθφκοφν κα πρζπει 
να ζχουν τουλάχιςτον διετι προχπθρεςία ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ ςτον τομζα που τουσ 
ενδιαφζρει ι και ςε εναλλακτικι περίπτωςθ να ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον δφο χρόνια 
πρακτικισ άςκθςθσ προκειμζνου μεταναςτεφςουν ςτθ Γερμανία. Επίςθσ, όςον αφορά τισ 
μιςκολογικζσ απολαβζσ του κάκε αλλοδαποφ εργαηόμενου, αυτζσ κα ανζρχονται ςτα € 2.224 
μθνιαίωσ με προοπτικι περαιτζρω αφξθςθσ. 
 
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι περιςςότεροι από 50.000 αλλοδαποί εκτιμάται ότι κα προζρχονται ειδικά από 
χϊρεσ Δυτικϊν Βαλκανίων, όπωσ θ Αλβανία, Σερβία, Βόρειοσ Μακεδονία, Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, 
Κόςςοβο και Μαυροβοφνιο για αναηιτθςθ εργαςίασ κυρίωσ προσ τθ Γερμανία. Για τουσ αλλοδαποφσ 
αυτοφσ θ πρόςβαςθ ςτθ γερμανικι αγορά εργαςίασ κα γίνεται χωρίσ επιπρόςκετα εμπόδια και 
προθγοφμενουσ ελζγχουσ από το Ομοςπονδιακό Γραφείο Εργαςίασ (Bundesagentur für Arbeit). Μζχρι 
ςιμερα, και ωσ απόρροια του Κανονιςμοφ για τα Δυτικά Βαλκάνια (Western Balkan Regulation) που 
είναι μζροσ του ευρφτερου πακζτου μεταρρυκμίςεων για το άςυλο που εγκρίκθκε από το Γερμανικό 
Κοινοβοφλιο τον Νοζμβριο 2015, ο αρικμόσ των επαγγελματιϊν που ζχουν μεταναςτεφςει ςτθ 
Γερμανία από τισ ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ ανζρχονται ςτουσ 25.000. 
 


