Εργασία στη Γερµανία –
Προϋποθέσεις για χορήγηση
θεώρησης ταξιδίου (visa)

Σε υπηκόους κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να χορηγηθεί για
συγκεκριµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες θεώρηση ταξιδίου (visa), χωρίς
ωστόσο αυτή να µπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις.
Μεγάλες πιθανότητες για την εν λόγω χορήγηση έχουν πτυχιούχοι ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εφόσον το πτυχίο τους αναγνωρίζεται στη Γερµανία, αλλά
και οι κάτοχοι τίτλων και ειδικοτήτων για επαγγέλµατα, στα οποία απαιτείται εργατικό
δυναµικό στη Γερµανία.
Η επαγγελµατική πρακτική άσκηση και η επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και η
άσκηση για κατοχύρωση ειδικότητας των ιατρών, νοούνται ως επαγγελµατική
δραστηριότητα και θα πρέπει αντίστοιχα να υποβάλλεται αίτηση χορήγησης
θεώρησης ταξιδίου.
Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι για τις περισσότερες επαγγελµατικές
δραστηριότητες απαιτείται η καλή γνώση της γερµανικής γλώσσας. Το γλωσσικό
επίπεδο των Γερµανικών εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εκάστοτε επαγγελµατικής
δραστηριότητας.
Για την υποβολή αίτησης θεώρησης ταξιδίου χρειάζεστε κατά κανόνα τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
□ ∆ιαβατήριο + ελληνική άδεια παραµονής
□ Αίτηση (εις διπλούν) +δύο βιοµετρικές φωτογραφίες διαβατηρίου
(Το έντυπο αίτησης µπορείτε να το κατεβάσετε από τον ηλεκτρονικό σύνδεσµο της
ιστοσελίδας της πρεσβείας, ο οποίος αναγράφεται στην υποσηµείωση)
□ Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή άλλος τίτλος σπουδών, εφόσον η
επαγγελµατική δραστηριότητα προϋποθέτει κατάρτιση ή τριτοβάθµιες σπουδές
(µεταφρασµένο)
□ Βιογραφικό σηµείωµα για την επαγγελµατική σταδιοδροµία µε πιστοποιητικά,
διπλώµατα και επιπρόσθετα αποδεικτικά για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική
δραστηριότητα (στη γερµανική και την αγγλική γλώσσα).
□ Σύµβαση εργασίας ή δεσµευτική προσφορά εργασίας µε στοιχεία για το
ακαθάριστο ετήσιο εισόδηµα.
□ (Μετά την έγκριση της αίτησης χορήγησης θεώρησης:) Αποδεικτικό ταξιδιωτικής
ασφάλισης για ιατροφαρµακευτική κάλυψη το πρώτο χρονικό διάστηµα έως την
έναρξη ισχύος της σύµβασης εργασίας µετά την είσοδο στη χώρα.
Σε µεµονωµένες περιπτώσεις µπορεί να ζητηθούν συµπληρωµατικά
αποδεικτικά!
Ειδικές ρυθµίσεις:
 Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι της ελληνικής άδειας εγκατάστασης
στην ΕΕ (Επί µακρόν ∆ιαµένοντος στην ΕΕ), δεν χρειάζονται θεώρηση ταξιδίου.
Υποβάλλουν αίτηση για άδεια εργασίας και παραµονής µετά την είσοδό τους στη
χώρα!
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 Υπήκοοι των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Κόσσοβο, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία, µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση εισόδου για κάθε είδους επαγγελµατική δραστηριότητα και να
τους χορηγηθεί η άδεια, εφόσον στη Γερµανία απαιτείται εργατικό δυναµικό στο
συγκεκριµένο επάγγελµα. Η άδεια εργασίας πρέπει να ζητηθεί από τον µελλοντικό
εργοδότη πριν την υποβολή αίτησης θεώρησης ταξιδίου (προέγκριση)! Περιορισµοί
ισχύουν, στην περίπτωση, όπου κατά το παρελθόν έχει υποβληθεί στη Γερµανία
αίτηση παροχής ασύλου.
 Πτυχιούχοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν αίτηση θεώρησης ταξιδίου για την αναζήτηση εργασίας.
Ενηµερωθείτε και µέσω των διαδικτυακών ιστότοπων:
• Γενικά για διάφορα ζητήµατα σχετικά µε την επαγγελµατική πορεία προς τη
Γερµανία: www.make-it-in-germany.de (Στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα θα βρείτε
επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση της επαγγελµατικής σας κατάρτισης στη
Γερµανία)
• Για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών σας µέσω του www.anerkennung-indeutschland.de
• Για επαγγελµατικούς κλάδους, στους οποίους υπάρχει µεγάλη ζήτηση εργατικού
δυναµικού, για τη Θετική Λίστα σχετικά µε τους όρους απασχόλησης.
• Για κενές θέσεις στην αγορά εργασίας: https://jobboerse.arbeitsagentur.de

To παρόν ενηµερωτικό έντυπο επικαιροποιείται, δεν είναι ωστόσο πλήρες (Στοιχεία
µηνός Φεβρουαρίου 2016).
Επικοινωνία: Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα - Προξενικό
Τµήµα, Καραολή & ∆ηµητρίου 3, 10675 Αθήνα, Κολωνάκι Τηλ.: 0030-210-7285-111,
E-Mail: info@athen.diplo.de
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/04/Visabestimmungen/
Visabestimmungen.html
Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 09:00 – 12:00

