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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΖΑ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Κατά κανόνα απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

1. 2 αιτήσεις (πλήρως, ορθώς και ευανάγνωστα συμπληρωμένες στα γερμανικά ή αγγλικά και υπογεγραμμένες) 

2. 2 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου βιομετρικών προδιαγραφών 

3. έγκυρο διαβατήριο που περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες + 2 φωτοτυπίες όλων των σελίδων με καταχωρήσεις 

4. ελληνική άδεια διαμονής (ή βεβαίωση ανανέωσης μεταφρασμένη στα γερμανικά) + 2 φωτοτυπίες  

5. υπογεγραμμένο συμβόλαιο εργασίας με το όνομα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σε 
πρωτότυπο + 2 φωτοτυπίες 

6. αποδεικτικά για τα επαγγελματικά προσόντα (π.χ. πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης ή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης) με μετάφραση 
στα γερμανικά+ 2 φωτοτυπίες 

7. ασφάλεια υγείας που να ισχύει στην Ευρώπη (τουλάχιστον τρίμηνη) + 2 φωτοτυπίες 

8. 75,00 € τέλος θεώρησης  
 
Ελλιπείς αιτήσεις ή δικαιολογητικά μπορούν να οδηγήσουν στην απόρριψη της κατάθεσης αιτήσεως. Στην αυτήν την περίπτωση ο 
καθορισμός νέου ραντεβού είναι απαραίτητος με πιθανή μεγάλη αναμονή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον 
έγγραφα. 

 Η θεώρηση εργασίας εγκρίνεται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit) καθώς και από το 
τμήμα αλλοδαπών σε περίπτωση που ο αιτών έχει διαμείνει στο παρελθόν στην Γερμανία. Η θεώρηση εργασίας εγκρίνεται μόνο 
για επαγγέλματα με την αντίστοιχη ειδίκευση (ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία). Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 
με την επαγγελματική κατάρτιση και την αναγνώριση στην Γερμανία πρέπει να προσκομισθούν από τον αιτούντα. 
Εξαίρεση: Υπήκοοι των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο, Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας και Σερβία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεώρησης και για κάθε είδους ανειδίκευτης εργασίας. 

 
* * * 

INFORMATIONEN FÜR EIN VISUM ZWECKS ARBEITSAUFNAHME  
 
Regelmäßig bei Antragstellung vorzulegende Unterlagen: 

1. 2 Antragsformulare (in deutscher oder englischer Sprache sorgfältig, lesbar und vollständig ausgefüllt und eigenhändig 
unterschrieben) 

2. 2 biometrische Passfarbfotos 

3. gültiger Reisepass mit mindestens zwei freien Seiten + 2 Kopien aller Seiten mit Eintragungen 

4. griechische Aufenthaltserlaubnis (oder Bescheinigung mit deutscher Übersetzung) + 2 Kopien 

5. unterschriebener Arbeitsvertrag mit vollständigen Kontaktdaten des Arbeitgebers incl. namentlicher Bezeichnung des für den 
Arbeitgeber Unterzeichnenden im Original + 2 Kopien 

6. Nachweis der Qualifikation: Diplom/Zeugnis des abgeschlossenen Studiums oder der abgeschlossenen Ausbildung mit deutscher 
Übersetzung + jeweils 2 Kopien 

7. Krankenversicherung gültig in Europa (mind. für 3 Monate) + 2 Kopien 

8. 75,00 € Gebühr 
 
Unvollständig ausgefüllte Anträge oder unvollständige Unterlagen können zur Zurückweisung des Antrags führen. Anschließend ist eine 
neue Registrierung für die Terminvereinbarung mit entsprechenden Wartezeiten nötig. In Einzelfällen können noch weitere Dokumente 
erforderlich sein! 
 

 Für das Arbeitsvisum ist die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit notwendig, bei relevanten Voraufenthalten auch die der 
Ausländerbehörde. Grundsätzlich kann ein Visum nur zur Arbeitsaufnahme in einem Beruf erteilt werden, der eine Qualifikation 
(Hochschulstudium, mehrjährige Berufsausbildung) erfordert. Diese Qualifikation und ihre Anerkennung in Deutschland müssen 
vom Antragsteller nachgewiesen werden.  
Ausnahme: Staatsangehörige der Westbalkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien und 
Serbien können Einreisevisa auch für nicht qualifizierte Berufstätigkeit beantragen.  

* * * 

INFORMATION ON APPLICATION FOR WORKING VISA 
Standard requirements: 

1. 2 application forms (filled in carefully, legibly and completely in German or English, signed) 

2. 2 biometric passport color photos  

3. Valid passport with at least two free pages + 2 copies of all pages with entries  

4. Greek residence permit (or certification of renewal translated into German) + 2 copies 

5. Signed employment contract with complete data of the employer, including name of the signatory for the employer, original+ 2 
copies 

6. Proof of qualification: diploma / certificate of academic qualification or vocational training, German translation + 2 copies 

7. Health insurance valid in the EU (for at least 3 months) + 2 copies 

8. € 75.00 fee 
 

Incomplete applications or incomplete documents may lead to the rejection of the application. Subsequently, a new registration for the 
appointment with appropriate waiting times is necessary. In some cases, additional documents may be required!  
 

 Work visa require the approval of the Federal Employment Agency (Bundesagentur für Arbeit), in case of relevant prior stays also 
of the immigration office. Visa can only be issued for professions requiring a qualification (higher education, several years of 
vocational training). This qualification and its recognition in Germany must be proven by the applicant. 
Exception: Citizens of the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia and Serbia) can also 
apply for entry visas for non-qualified employment. 


