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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΖΑ ΛΟΓΩ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
Κατά κανόνα απαιτούμενα δικαιολογητικά:  
 

 έγκυρο διαβατήριο + 2 φωτοτυπίες 
 ελληνική άδεια διαμονής (ή βεβαίωση ανανέωσης μεταφρασμένη στα γερμανικά) + 2 φωτοτυπίες  
 βεβαίωση εγγραφής σε σχολή εκμάθησης γλώσσας + 2 φωτοτυπίες 
 συνοδευτική επιστολή και έγγραφα που αποδεικνύουν τα κίνητρά σας στα γερμανικά ή αγγλικά (π.χ. 

αποδεικτικό για την απόκτηση βασικών γνώσεων γερμανικών στην Ελλάδα) 
 βιογραφικό σημείωμα στα γερμανικά ή αγγλικά + 2 φωτοτυπίες 
 αποδεικτικό για τη χρηματοδότησης της διαμονής (δεσμευμένος λογαριασμός (Sperrkonto) στη Γερμανία 

με ελάχιστη μηναία καταβολή 720 €) + 2 φωτοτυπίες 
 ασφάλεια υγείας που να ισχύει στην Ευρώπη (τουλάχιστον τρίμηνη) + 2 φωτοτυπίες 
 2 αιτήσεις (συμπληρώνονται στα γερμανικά ή αγγλικά) 
 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου βιομετρικών προδιαγραφών 
 75,00 € 

 
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν επιπλέον έγγραφα! 

 
* * * 

 

INFORMATIONEN FÜR EIN VISUM ZWECKS SPRACHKURSES 
 
Regelmäßig vorzulegende Unterlagen: 
 

 gültiger Reisepass + 2 Kopien 
 griechische Aufenthaltserlaubnis (oder Bescheinigung mit deutscher Übersetzung) + 2 Kopien 
 Bestätigung der Sprachschule über die Einschreibung +2 Kopien  
 Motivationsschreiben in deutscher oder englischer Sprache und Belege Ihrer Motivation ); (z.B. 

Nachweis über Erwerb erster Sprachkenntnisse in Griechenland) + 2 Kopien 
 Lebenslauf in deutscher oder englischer Sprache +2 Kopien 
 Nachweis der Finanzierung des Aufenthaltes (z. B. Sperrkonto in Deutschland mit einer monatlichen 

Mindestrate von € 720) +2 Kopien 
 Nachweis des Krankenversicherungsschutzes +2 Kopien 
 2 Antragsformulare (ausgefüllt in deutscher oder englischer Sprache) 
 2 biometrische Fotos 
 75,00 € 

 
In Einzelfällen können noch weitere Dokumente erforderlich sein! 

 
* * * 

 

INFORMATION ON APPLICATION FOR A LANGUAGE COURSE 

 
Standard requirements: 
 

 Valid passport + 2 copies 
 Greek residence permit (or certification of renewal translated into German) + 2 copies 
 Confirmation of language course registration + 2 copies 
 Motivation letter + (please fill out in German or English) + 2 copies 
 Curriculum vitae + (please fill out in German or English) + 2 copies 
 Proof of financial means (limited-withdrawal bank account in Germany with a minimum of 725 euros per 

month) + 2 copies 
 Health insurance valid in the EU (for at least 3 months) + 2 copies 
 2 application forms (please fill out in German or English) 
 2 colour passport photos (according to international standards for biometric passports) 
 75,00 € 

 
Please note that additional documents may be necessary in individual cases! 


