
  Έκδοση: Μάρτιος 2021 

Θεώρηση ταξιδίου για έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας  
στη Γερμανία 

 
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν και εκ των υστέρων από την Πρεσβεία επιπλέον έγγραφα, που 
δεν αναφέρονται εδώ, είτε κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης, είτε κατά τη διαδικασία έκδοσης της 
θεώρησης ταξιδίου. 
Παρακαλώ ταξινομήστε όλα τα έγγραφα για την αίτησή σας με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω σε δύο 
ενότητες. Η τρίτη ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πρωτότυπα στην προκαθορισμένη σειρά.  
Σας παρακαλούμε τα έγγραφα να μην συρράπτονται. 

1. 2 Έντυπα αίτησης: 
Συμπλήρωση Online  
ή Download  

Πλήρως συμπληρωμένα σε γερμανική ή αγγλική γλώσσα με τρόπο 
ευανάγνωστο και υπογεγραμμένα ιδιοχείρως.  

2. 1 Δήλωση για τον 
τρόπο επικοινωνίας  

Δήλωση για τον τρόπο επικοινωνίας σε Γερμανικά-Ελληνικά 
ή 
Δήλωση για τον τρόπο επικοινωνίας σε Γερμανικά-Αγγλικά  

3. Τέλη επεξεργασίας 75,00 € σε μετρητά 

4. Φωτογραφία 
διαβατηρίου 
Πίνακας 
υποδειγμάτων 

Τρεις πανομοιότυπες βιομετρικές φωτογραφίες διαβατηρίου, όχι 
παλαιότερες του εξαμήνου, σε λευκό φόντο και μέγεθος 45 x 35 χιλ. 
Παρακαλώ να τοποθετείτε από μία φωτογραφία σε καθεμία από τις δύο 
αιτήσεις και να έχετε μαζί σας την τρίτη φωτογραφία στο ραντεβού σας. 

5. Διαβατήριο Το πρωτότυπο καθώς και δύο φωτοαντίγραφα των σελίδων με τα 
στοιχεία σας καθώς και όλων των σελίδων που φέρουν καταχωρήσεις  
Η διάρκεια ισχύος του να υπερβαίνει κατά έξι ή τουλάχιστον τρεις μήνες 
τη διάρκεια της θεώρησης ταξιδίου και να διαθέτει τουλάχιστον τρεις 
άδειες σελίδες  
ή 
Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι αδύνατη ή υπάρχει βάσιμος λόγος για 
τη μη προσκόμιση εθνικού διαβατηρίου  

Παρακαλούμε τα παρακάτω έγγραφα να κατατίθενται στο πρωτότυπο καθώς και σε δύο αντίγραφα. Τα 
ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να μεταφράζονται στα Γερμανικά ή Αγγλικά. Συνιστάται να απευθύνεστε σε 
ορκωτούς μεταφραστές στη Γερμανία.  

6. Ελληνική άδεια 
διαμονής 

Εναλλακτικά τη βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγησή 
της 

7. Αποδεικτικό τόπου 
διαμονής στην Ελλάδα 

Π.χ. κάρτα ασφάλισης IKA, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, 
βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης 

8. Υπογεγραμμένη 
σύμβαση εργασίας, 
κατά προτίμηση με τη 
διαλυτική αίρεση της 
χορήγησης θεώρησης 
ταξιδίου 
 
 
 
 
και/ή 
 
αποδεικτικά στοιχεία 
για την πρόθεση 
εξειδίκευσης/μετεκ-
παίδευσης 

Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για χορήγηση θεώρησης ταξιδίου 
να μην είναι παλαιότερη των τριών μηνών και να περιέχει συμφωνίες 
που αφορούν τα εξής: 

 Είδος απασχόλησης / ονομασία επαγγέλματος 

 Ακαθάριστες αποδοχές ανά μήνα ή μεικτό ωρομίσθιο 

 Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα  

 Διατάξεις για υπερωρίες 

 Διατάξεις για άδειες αναψυχής  

 Έναρξη και διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δοκιμαστική 
περίοδος 
 

Ακριβής αναφορά των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης, των 
ακαθάριστων αποδοχών, της άδειας αναψυχής, παράλληλης 
απασχόλησης κατά την περίοδο εξειδίκευσης / προσαρμογής και του 
είδους της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωσή της καθώς και αναφορά 
της ημερομηνίας της συντομότερης δυνατής έναρξης της φάσης 
εξειδίκευσης/προσαρμογής  

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207850/f9342033f2933dc05da54151efe283db/aufenthalten-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/2434298/6201da3f7fb76cb6ff431099ff4ef126/einwilligung-grc-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/2434298/6201da3f7fb76cb6ff431099ff4ef126/einwilligung-grc-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/2434296/ad4cff10971a2625e7083ef0fb3fec03/foto-mustertafel-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/2434296/ad4cff10971a2625e7083ef0fb3fec03/foto-mustertafel-data.pdf


[Geben Sie Text ein] 
 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο επικαιροποιείται διαρκώς, δεν διεκδικεί ωστόσο καμία αξίωση 
πληρότητας. 

9. Δήλωση για τη σχέση 
εργασίας 

Παρακαλώ υποβάλλετε στον μελλοντικό σας εργοδότη τη Δήλωση για τη 
σχέση εργασίας , ώστε να την συμπληρώσει και να την υπογράψει.  

10. Μετά την 
συμπλήρωση του 
45ου έτους ηλικίας 

Ο ακαθάριστος μισθός πρέπει να αντιστοιχεί στο 55% του ετήσιου 
ανώτατου ορίου του μισθού που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές 
στο γενικό σύστημα ασφάλισης συντάξεων, ειδ΄ άλλως πρέπει να 
αποδειχθεί η δυνατότητα μίας επαρκούς συνταξιοδοτικής κάλυψης.  

11.  Βιογραφικό 
σημείωμα 

Βιογραφικό σημείωμα χωρίς κενά σε γερμανική ή αγγλική γλώσσα 

12. Αποδεικτικό 
δεξιοτήτων  

Δίπλωμα/τίτλος ολοκλήρωσης σπουδών ή ολοκλήρωσης επαγγελματικής 
κατάρτισης  

13. Για την „Μπλε κάρτα 
της ΕΕ»: 

Εκτυπώσεις για τη συγκρισιμότητα του πανεπιστημιακού σας πτυχίου 
από το ANABIN για πανεπιστημιακά ιδρύματα και είδος ολοκλήρωσης 
σπουδών. Σε περίπτωση που το πτυχίο/πανεπιστημιακό σας ίδρυμα δεν 
έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων, πρέπει να ζητήσετε τη 
διενέργεια αξιολόγησης του πτυχίου σας από την Κεντρική Υπηρεσία για 
την Εκπαίδευση στο Εξωτερικό Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB). 

14. Για νομοθετικά 
κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα: 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος/άδεια χρήσης επαγγελματικού τίτλου 
 
Ή 
 
Ενημερωτικό σημείωμα διαπιστωμένων ελλείψεων από τις αρμόδιες 
γερμανικές υπηρεσίες, βάσει του οποίου διαπιστώνεται η ανάγκη 
πρακτικών/θεωρητικών ενεργειών προσαρμογής  

15. Για εξειδικευμένο 
νοσηλευτικό 
προσωπικό: 

Αναγνωρισμένο δίπλωμα της γερμανικής γλώσσας επιπέδου B2  
του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες GER 

16. Για επαγγελματίες 
οδηγούς: 

Δίπλωμα οδήγησης της ΕΕ ή του ΕΟΧ Κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D ή DE  
και 
αποδεικτικό για (επιταχυμένη) βασική κατάρτιση  

 Καταχώριση του κωδικού αριθμού 95 στο δίπλωμα οδήγησης 
ΕΕ/ΕΟΧ 
ή 

 Αποδεικτικό εξειδίκευσης του οδηγού ενός κράτους της ΕΕ/του 
ΕΟΧ 
ή 

 Βεβαίωση οδηγού της ΕΕ/ του ΕΟΧ  

17. Κατά την παραλαβή 
της θεώρησης 
ταξιδίου:  
Ιατρική ασφάλιση 

Ασφάλιση «εισερχόμενου» (incoming)  
με ισχύ σε όλα τα κράτη της ζώνης Σένγκεν για το χρονικό διάστημα που 
διαρκεί η θεώρηση ταξιδίου και με ποσό κάλυψης τουλάχιστον 30.000 
Ευρώ  

 

https://griechenland.diplo.de/blob/2434306/f4bc96ec3d59c744782bc9123f556d97/erklaerung-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/2434306/f4bc96ec3d59c744782bc9123f556d97/erklaerung-data.pdf
http://anabin.kmk.org/
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html

