
 

 
 

 

Μάθετε Γερμανικά στην Περιφέρεια Ντύρεν – 
Ευχαρίστως να σας καθοδηγήσουμε! 

 
 

Διευκολύνετε τη ζωή σας, μάθετε Γερμανικά! 
 
Εάν μιλάτε τη γερμανική γλώσσα, μπορείτε να βρείτε εργασία γρηγορότερα, να βοηθήσετε 
περισσότερο τα παιδιά σας και να προσαρμοστείτε καλύτερα στη Γερμανία. Μπορείτε επίσης να 
ασκήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας στη χώρα αυτή. 
Στην Περιφέρεια Ντύρεν έχετε διάφορες ευκαιρίες να μάθετε γερμανικά. Σε αυτό το ενημερωτικό 
δελτίο θα βρείτε όλες τις διευθύνσεις των συμβουλευτικών κέντρων και οργανώσεων που 
υποστηρίζουν τους μετανάστες στην περιφέρεια Ντύρεν με λόγια και έργα. 
Στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Κέντρου Ένταξης θα βρείτε όλες τις διευθύνσεις των ενεργών 
φορέων εκμάθησης γλωσσών. 
 
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε έναν κύκλο μαθημάτων ένταξης; 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2005 που είναι σε ισχύ ο νόμος για τη μετανάστευση, οι αλλοδαποί που 
μεταναστεύουν νόμιμα στη Γερμανία και δεν έχουν τουλάχιστον απλή γνώση της γερμανικής 
γλώσσας πρέπει να παρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων ένταξης (για τους πολίτες της 
ΕΕ και τους ομογενείς γερμανούς επαναπατριζόμενους η συμμετοχή είναι εκούσια). Επιπλέον, 
μπορείτε να συμμετέχετε εκούσια εάν ζείτε νόμιμα στη Γερμανία και μιλάτε ελάχιστα ή καθόλου 
Γερμανικά. 
 
Τι είναι ο κύκλος μαθημάτων ένταξης; 
 
Αποτελείται από 600 - 900 ώρες μαθημάτων γερμανικής γλώσσας και 100 ώρες πληροφόρησης 
σχετικά με την πολιτική και το κοινωνικό σύστημα στη Γερμανία. 
Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων ένταξης υπάρχει μια γλωσσική εξέταση σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα (Zertifikat Deutsch - Niveau B1 / Πιστοποιητικό Γερμανικής - Επίπεδο Β1). 
 
Πόσο κοστίζει ένας κύκλος μαθημάτων ένταξης; 
 
Ο κύκλος μαθημάτων ένταξης κοστίζει 1,95 Ευρώ ανά ώρα. 
Αν είστε άνεργοι ή κερδίζετε λίγα χρήματα, ενδεχομένως να μπορείτε να παρακολουθήσετε το 
μάθημα και δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα από τα 
συμβουλευτικά κέντρα που αναφέρονται παρακάτω. 
 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; 
 
Εάν ολοκληρώσετε επιτυχώς τη γλωσσική εξέταση, μπορείτε να αποκτήσετε τη γερμανική 
υπηκοότητα μετά από 7 έτη νόμιμης διαμονής και δεν θα χρειαστεί να υποβληθείτε σε άλλη 
γλωσσική εξέταση. 
 
Ποιος μπορεί να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει έναν κύκλο μαθημάτων; 
 
Η αρμόδια αρχή για αλλοδαπούς ή το job-com (γραφείο απασχόλησης) μπορεί να σας 
υποχρεώσει να παρακολουθήσετε έναν κύκλο μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, αν λαμβάνετε 



επίδομα ανεργίας II και για να έχετε μάλλον καλύτερες πιθανότητες να βρείτε εργασία με 
καλύτερες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας ή αν μιλάτε πολύ λίγα Γερμανικά και επομένως δεν 
μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας 
Ποια μειονεκτήματα μπορεί να υποστείτε αν δεν παρακολουθήσετε έναν κύκλο 
μαθημάτων ένταξης; 
 
Η άδεια διαμονής σας μπορεί να σας χορηγείτε για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Δεν θα 
αποκτήσετε άδεια εγκατάστασης, δηλαδή δεν θα έχετε δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη 
Γερμανία, αν δεν έχετε επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Ακόμα κι αν θέλετε να 
πολιτογραφηθείτε, θα πρέπει μιλάτε και να διαβάζετε επαρκώς την γερμανική γλώσσα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα www.bamf.de  
 

Συμβουλές και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: 

 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών Οργανισμός / Διεύθυνση Επικοινωνία 

Συμβουλές για άτομα  
που αναζητούν εργασία 

Υπηρεσία Απασχόλησης 
Ντύρεν Moltkestraße 49 
52351 Ντύρεν 

0241 897 1111 
Aachen-dueren.integration-
point@arbeitsagentur.de  

Συμβουλευτική για Πρόσφυγες  
και Μετανάστευση 

Ένωση Caritas για την 
περιοχή Ντύρεν-Γιύλιχ ΜΚΟ 
Kurfürstenstraße 10-12 
52351 Ντύρεν 

02421 48145, 0241 48147 
bkorn@gst.caritas-dn.de 
ageerken@gst.caritas-dn.de 

Συμβουλές για Πρόσφυγες  
της Βόρειας Περιφέρειας 

Οργάνωση Diakonisches 
Werk της Ενορίας του Γιύλιχ 
Schirmerstr. 1α  
52428 Γιύλιχ 

02461 975614 
luedeke@diakonie-juelich.de 

Cafe International  
Κέντρο Κοινωνικής και  
Μεταναστευτικής Συμβουλευτικής 

Ευαγγ. Κοινότητα στο Ντύρεν 
Wilhelm-Wester-Weg 1  
52349 Ντύρεν 

02421 188187 
hava.zaimi@evangelische-
gemeinde-dueren.de  

SGB-II - Συμβουλευτική  
(Επίδομα ανεργίας II) 

Περιφερειακή Διοίκηση 
Ντύρεν job-com  
Bismarckstr. 10  
52351 Ντύρεν 

02421 22 17042  
c.muschenich@kreis-dueren.de  

Υπηρεσία Αλλοδαπών  
Περιφέρεια Ντύρεν 

Περιφερειακή Διοίκηση 
Ντύρεν Bismarckstr. 16  
52351 Ντύρεν 

02421 22 2135  
abh@kreis-dueren.de  

Σχολικός Προσανατολισμός 
Κοινοτικό Κέντρο Ένταξης 

Περιφερειακή Διοίκηση 
Ντύρεν Bismarckstr. 16  
52351 Ντύρεν 

02421 22 1046110 
ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

Υπηρεσία Μετανάστευσης 
Νεολαίας 

SKF Ντύρεν  
Friedrichstr. 16  
52351 Ντύρεν 

 02421 28430 
 spitz-venrath@skf-dueren.de 

 
Όλους τους προσφερόμενους κύκλους μαθημάτων στην περιοχή Ντύρεν θα τους βρείτε 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 

 
ή στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για Μετανάστευση και Πρόσφυγες 
(BAMF):  

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/ 
 
 

 

 

Bismarckstr. 16 52351 Ντύρεν 
Τηλ .: 02421-22 1046110, e-mail: amt46@kreis-dueren.de 
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