NEUGRIECHISCH

Freie und Hansestadt Hamburg
(∆ήµος Αµβούργου)
Αρχή Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών

Πληροφορίες
για τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλου κατάρτισης για επάγγελµα υγείας
που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό

Πρέπει να προσκοµίσετε σε κάθε περίπτωση τα εξής έγγραφα:
•

Το πτυχίο και το πιστοποιητικό επιτυχίας σας εξετάσεις σας

•

Βιογραφικό σηµείωµα σε µορφή πίνακα µε τα πλήρη στοιχεία της σχολικής σας
εκπαίδευσής, των προγραµµάτων κατάρτισης και της επαγγελµατικής σας
σταδιοδροµίας. Παρακαλούµε υπογράψτε το βιογραφικό σηµείωµα.

•

Έγγραφη αίτηση βάσει του συνηµµένου,
ερωτηµατολογίου προσωπικών στοιχείων

•

∆ιαβατήριο ή ταυτότητα

συµπεριλαµβανοµένου

του

• Πιστοποιητικό δήλωσης ή φορέα εργασίας ή δήλωσης πρόθεσης να ασκήσετε το
επάγγελµα στην περιοχή του Freien und Hansestadt Hamburg (∆ήµου Αµβούργου)

Επιπροσθέτως αυτών των εγγράφων θα ζητήσουµε ενδεχοµένως:
•

Πιστοποιητικό από τη σχολή/τον φορέα κατάρτισης σχετικά µε τη διάρκεια της
κατάρτισης

•

Πιστοποιητικό που θα αναγράφει τα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα µαζί µε τον
αριθµό ωρών διδασκαλίας ανά µάθηµα

•

Πιστοποιητικό της πρακτικής κατάρτισης (κλινική πρακτική άσκηση) στους
σχετικούς τοµείς/τµήµατα (µαζί µε τον αριθµό ωρών άσκησης)

•

Πιστοποιητικά που αναγράφουν τον τρόπο και την ύλη της εξέτασης για το πτυχίο:
µαθήµατα εξεταζόµενα προφορικά, γραπτά ή πρακτικά

•

Πιστοποιητικά για τις δραστηριότητές σας στο επάγγελµα το οποίο διδαχθήκατε
(π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης)

•

Πιστοποιητικά πρόσθετης κατάρτισης

•

«Πιστοποιητικό Υφιστάµενης Επαγγελµατικής Κατάστασης»
Πρόκειται για ένα λεγόµενο «πιστοποιητικό καταλληλότητας», µε το οποίο
αποδεικνύεται ότι δεν σας έχει καταλογιστεί καµία κατηγορία κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος. Εάν χρειάζεται, θα σας υποδείξουµε εµείς τον αρµόδιο φορέα ο
οποίος θα σας χορηγήσει το πιστοποιητικό.

•

σε περίπτωση
κατάστασης

•

κατά περίπτωση, ενδεχοµένως και επιπλέον έγγραφα. Παρακαλούµε περιµένετε
ενηµέρωση από εµάς.

αλλαγής

ονόµατος,

το

πιστοποιητικό

γάµου/οικογενειακής

NEUGRIECHISCH

Σηµαντικές υποδείξεις για την τεκµηρίωση των εγγράφων:
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκοµίζεται το πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο
του πρωτοτύπου.
Επιπλέον, χρειαζόµαστε ένα απλό φωτοαντίγραφο για το αρχείο µας.
Για έγγραφα γραµµένα σε γλώσσες άλλων χωρών πρέπει επίσης να προσκοµίσετε µια
µετάφραση στα Γερµανικά του πρωτοτύπου ή του επικυρωµένου αντιγράφου. Αυτές οι
µεταφράσεις πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί από επίσηµα αναγνωρισµένο και ορκωτό
µεταφραστή. Τέτοιους µεταφραστές και µεταφράστριες µπορείτε, παραδείγµατος χάρη, να
βρείτε από τον ακόλουθο σύνδεσµο:
http://www.justiz-dolmetscher.de/suche_action
Η µετάφραση πρέπει να είναι σταθερά προσαρτηµένη στο πρωτότυπο έγγραφο,
παραδείγµατος χάρη µε ένα πριτσίνι (όχι µε συρραπτικό ή συνδετήρες).
Μεταφράσεις µη επικυρωµένων αντιγράφων δεν µπορούν να γίνουν δεκτές.

Παρακαλούµε προσέξτε επίσης:
Εφόσον αποφασιστεί η ισοτιµία της κατάρτισης, για να εκδοθεί αρχικά µια άδεια επαγγέλµατος
πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω πρόσθετα έγγραφα:
• Αποδεικτικό των γνώσεών σας στη γερµανική γλώσσα, αναµένεται το
Επίπεδο B2 στη γερµανική γλώσσα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο
αναφοράς
•

Ιατρικό πιστοποιητικό (αποδεικτικό υγείας) για την ικανότητά σας να ασκήσετε
το επάγγελµα από άποψη υγείας

•

Αντίγραφο ποινικού µητρώου.

Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, το ιατρικό πιστοποιητικό και το αντίγραφο ποινικού
µητρώου πρέπει να είναι ενηµερωµένα. Παρακαλούµε υποβάλετε αίτηση µόνο αφότου σας
το ζητήσουµε ρητώς.

Σε ποιον πρέπει να απευθύνετε την αίτηση;
Μπορείτε είτε να αποστείλετε την αίτησή σας ταχυδροµικά είτε να την υποβάλετε
προσωπικά κατά τη διάρκεια του ωραρίου εξυπηρέτησης:
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (Αρχή Υγείας και Προστασίας
Καταναλωτών)
Fachberufe im Gesundheitswesen (Επαγγέλµατα του τοµέα υγείας), G114
Billstraße (Μπίλλστρασε) 80
20539 Hamburg (Αµβούργο)
Ωράριο εξυπηρέτησης (παρακαλούµε κανονίστε ραντεβού εκ των προτέρων, εάν είναι
δυνατό):
∆ευτέρα, Τρίτη
9.00 - 12.00
Πέµπτη
13.00 – 16.00
Πληροφορίες επικοινωνίας για ραντεβού και ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της
αίτησης:
anerkennung-gesundheitsfachberufe@bgv.hamburg.de
Πρόσβαση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς
S 21 ή Λεωφορείο 160 έως στάση Ροτενµπουργκσόρτ (S Rothenburgsort)

Για ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία είµαστε στη διάθεσή σας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας!
Ενηµέρωση: 9 9 2015
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Όνοµα, Επώνυµο

______________________________

Οδός, Αριθµός

______________________________

Τ.Κ., Τόπος

______________________________

Προς
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (Αρχή Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών)
Abteilung Gesundheit (Τµήµα Υγείας)
– Fachberufe im Gesundheitswesen (Επαγγέλµατα του τοµέα υγείας), G114 Billstraße (Μπίλλστρασε) 80
20539 Hamburg (Αµβούργο)
Αξιότιµες κυρίες/κύριοι,
αιτούµαι

δια

του

παρόντος

την

αναγνώριση

της

κατάρτισης

που

πραγµατοποίησα

__________________________________ (χώρα κατάρτισης)

και τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος µε τίτλο

___________________________________________________________________________________
(αναγράψτε τη γερµανική περιγραφή του επαγγέλµατος που θα αναγνωριστεί: π.χ. «Gesundheits- und Krankenpfleger/in
(Παροχέας υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης)»)

Έχω λάβει γνώση του γεγονότος ότι η επεξεργασία του αιτήµατος για αναγνώριση κατάρτισης σε
ένα επάγγελµα υγείας απαιτεί την καταβολή τελών. Τα τέλη εξαρτώνται από τον κόπο που
απαιτείται για την επεξεργασία και αυτή τη στιγµή ανέρχεται σε ποσό µεταξύ 45,00 € και σε
µεµονωµένες περιπτώσεις έως και 350 € (Ενηµέρωση: Αύγουστος 2013) Με την έναρξη της
επεξεργασίας επιβάλλεται αρχικό τέλος 22,50 €, το οποίο αντισταθµίζεται µε τα συνολικά τέλη
που προσδιορίζονται αργότερα.
Εάν η αίτηση απορριφθεί, είναι πληρωτέα τα ¾ των τελών. Εάν η αίτηση αποσυρθεί αφότου έχει
αρχίσει η επεξεργασία της, επιβάλλεται το µισό των τελών.
Για τη δηµιουργία φωτοαντιγράφων υπολογίζεται τέλος 0,50 € ανά αντίγραφο.
Όλα τα τέλη επιβάλλονται µέσω εκκαθαριστικών σηµειωµάτων (µόνο έµβασµα, όχι πληρωµή σε
µετρητά).
Βεβαιώνω δια του παρόντος ότι:
1.) ∆εν έχω υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης σε καµία άλλη αρχή έως τώρα.
2.) Έχω λευκό πειθαρχικό και ποινικό µητρώο. Επίσης, δεν εκκρεµεί εναντίον µου καµία
ανακριτική διαδικασία από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές.
δεν µπορώ να προβώ σε δήλωση του 1. ή του 2. επειδή...
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
∆ίνω τη συγκατάθεσή µου για τη διαβίβαση των στοιχείων µου που σχετίζονται µε την αίτηση
στους εξής φορείς στο πλαίσιο της εξέτασής της: Εκπαιδευτικούς φορείς µε τους οποίους
συνεργάζεται η αρχή για την αναγνώριση επαγγελµάτων της υγείας, την κεντρική αρχή
εκπαίδευσης στην αλλοδαπή (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB), και ανάλογα
µε την κάθε περίπτωση και σε άλλες, ενδεχοµένως, αρχές και φορείς που σχετίζονται µε την
αναγνώριση.
_____________________________________________________
(Τόπος, Ηµεροµηνία, Υπογραφή)
Συνηµµένο
- Ερωτηµατολόγιο προσωπικών στοιχείων -
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Συνηµµένο
στην αίτηση για αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων για ένα επάγγελµα υγείας που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Ερωτηµατολόγιο προσωπικών στοιχείων του αιτούµενου/της αιτουµένης

Επώνυµο

Κος

Κα _____________________________

Όνοµα

_____________________________

Οδός και αριθµός

_____________________________

Τ.Κ. και τόπος

_____________________________

Ηµεροµηνία γέννησης

_____________________________

Τόπος γέννησης

_____________________________

εάν απαιτείται, διαφορετικό όνοµα κατά τη γέννηση

_____________________________

Εθνικότητα

_____________________________

Χώρα κατάρτισης

_____________________________

Περιγραφή κατάρτισης στο εξωτερικό
π.χ. pielegnarka, νοσοκόµος, occupational therapist, fizjoterapia

_____________________________

Ηλεκτρονική διεύθυνση

_____________________________

Αρ. σταθερού και κινητού τηλ.

_____________________________

Πείρα στο διδασκόµενο επάγγελµα (σε έτη)

_____________________________

∆ραστηριοποιείστε στη Γερµανία; ∆ραστηριότητα;

_____________________________

Προσοχή:
Για να µπορέσουµε να σας παρέχουµε πλήρεις συµβουλευτικές υπηρεσίες και να
επεξεργαστούµε σωστά την αίτησή σας, χρειαζόµαστε τα στοιχεία σας. Παρακαλούµε
συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο πλήρως και ευανάγνωστα.
Εάν χρειάζεται, µπορούµε να σας βοηθήσουµε κατά τη συµπλήρωσή του.
Πρέπει να µας δηλώσετε οπωσδήποτε τυχόν αλλαγές των προσωπικών σας στοιχείων, π.χ.
σχετικές µε τη διεύθυνση ή την επαγγελµατική σας δραστηριότητα.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας!

