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Καλώς ήρθατε στη Χώρα των 
Ιδεών!
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ΕΦΕΥΡEΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛYΨΕΙΣ
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Τυπογραφία
Johannes Gutenberg
1440

Αυτοκίνητο 
Karl Benz, Gottlieb Daimler
1886

Ακτίνες Χ
Wilhelm Conrad Röntgen
1895

Ασπιρίνη
Bayer
1897

Οδοντόκρεμα
Ottomar Heinsius von Mayenburg
1907

Φακοί επαφής
Adolf Eugen Fick
1887
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Τηλεόραση
Manfred von Ardenne
1930

Σαρωτής
Rudolf Hell
1963

Aερόσακος
Mercedes Benz
1971

MP3
Fraunhofer-Institut, Karlheinz Brandenburg
1995

Μικροτσίπ
Jürgen Dethloff und Helmut Göttrup
1969

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
H Γερμανία 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Γερμανία
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Mercedes BMW VW PUMA ADIDAS

Siemens SAP Bayer



ΓΕΡΜΑΝΙΑΠληθυσμός:
περίπου 83 εκατομμύρια, 
από τους οποίους περίπου 10 
εκατομμύρια αλλοδαποί πολίτες

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η Γερμανία 

#HelloGermany 
study-in-germany.de6

Γεωγραφική θέση:
Στην καρδιά της Ευρώπης, 
εναλλασσόμενα τοπία, βουνά, παράκτιες 
περιοχές, Βόρεια και Βαλτική θάλασσα 

Κλίμα: 
Εύκρατο κλίμα που κυμαίνεται από 
μεσογειακό έως ηπειρωτικό κλίμα



ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

• Περίπου 2,94 εκατομμύρια φοιτητές στη 
Γερμανία, ανάμεσά τους περίπου 14,2% 
αλλοδαποί φοιτητές.

• Οι περισσότεροι αλλοδαποί φοιτητές 
προέρχονται από την Κίνα, την Ινδία και τη 
Συρία.

• 3η παγκοσμίως χώρα προορισμού για 
αλλοδαπούς φοιτητές, 1η χώρα μη 
αγγλόφωνη χώρα

• Περίπου 3000 Έλληνες φοιτητές 

#HelloGermany 
study-in-germany.de7

Sources: Statistisches Bundesamt 2021
Wissenschaft Weltoffen 2021
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Γεγονότα για τη Γερμανία

Διεθνείς φοιτητές ανά περιοχή προέλευσης

2019/2020
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Δυτική Ευρώπη

Κεντρική και Νότια Ευρώπη

Ανατολική Ευρώπη και 
Κεντρική Ασία

Βόρεια Αμερική

Λατινική Αμερική

Βόρεια Αφρική και Μέση 
Ανατολή

Υποσαχάρια Αφρική

Υπόλοιπη Ασία και Ειρηνικός

Source: Wissenschaft weltoffen 2021



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣ-
ΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
Γεγονότα για τη Γερμανία

• Πολυπολιτισμική κοινωνία - Οι μεγαλύτερες ομάδες 
μεταναστών είναι από Τουρκία, Πολωνία, Συρία, Ιταλία 

• Περίπου το 56 % του γερμανικού πληθυσμού είναι 
χριστιανοί καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι

• περίπου το 5% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι 

• Στη Γερμανία ζουν επίσης Εβραίοι, Ινδουιστές, 
Βουδιστές και Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

• Περίπου το 35 % του γερμανικού πληθυσμού δηλώνει 
χωρίς θρησκεία
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Sources: Statistisches Bundesamt 2017
REMID 2017
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

• Το όραμα του Humboldt για το Πανεπιστήμιο: «Συνέχεια κι ελευθερία της 
διδασκαλίας και της έρευνας»

• Μεγάλη γκάμα ιδρυμάτων και προγραμμάτων σε πολύ υψηλό ακαδημαϊκό 
επίπεδο 

• Περισσότερα από 400 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία 
με παράδοση αιώνων, π.χ. Χαϊδελβέργη (1386 μ.Χ.). 

• Περισσότερα από 20.500 προγράμματα σπουδών σε γερμανικά 
πανεπιστήμια

#HelloGermany 
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Η τριτοβάθμια εκπαίδευση

Source: Hochschulkompass 2021



ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Πανεπιστήμια

• Πολυτεχνεία 

• Τεχνολογικά Ιδρύματα / 
Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων 
Επιστημών 

• Μουσικές Ακαδημίες, Σχολές 
Καλών Τεχνών, Θεάτρου, 
Κινηματογράφου και Χορού

• Ιδιωτικά ιδρύματα 
#HelloGermany 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑα

• Σύνολο: 120 

• Εστίαση σε μεθόδους και θεωρία

• Εν μέρει μαθήματα ελεύθερης επιλογής αντί 
υποχρεωτικά μαθήματα 

• Εκπόνηση ερευνητικής διατριβής 

• Πλήρης γκάμα επιστημών και προγραμμάτων 
σπουδών 

• Πτυχία:
– πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, υφηγεσία
– “Staatsexamen” (άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως 
δικηγόρος, ιατρός, εκπαιδευτικός α’ ή β’ –βάθμιας
εκπαίδευσης 
– “Diplom”
– “Magister” 

#HelloGermany 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚA ΙΔΡΥΜΑΤΑ / 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• Σύνολο: 209

• Εστίαση στην πράξη και σε εφαρμογές σε στενή 
συνεργασία με τον τομέα της εργασίας

• Σταθερές ομάδες φοιτητών  («τάξεις») 

• Εκπόνηση διατριβής εφαρμογών

• Συνήθεις σπουδές: Μηχανικοί, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Επιστήμες, Design

• Πτυχία:
– πτυχίο, μεταπτυχιακό

– “Diplom (FH)“ (σπάνια) 

#HelloGermany 
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΕΣ 
ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ
• Σύνολο: 57 

• Ιδιαίτερη εστίαση στην πράξη 

• Συνήθως ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις 
(πορτφόλιο και ταλέντο) 

• Καλλιτεχνικές σπουδές όπως: Design, 
Γραφιστική, Καλές Τέχνες, Μουσική, 
Φωνητική, Σκηνοθεσία, Κάμερα 

• Πτυχία:

- πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό

- Γερμανικό „Diplom” (σπάνια)

#HelloGermany 
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ IΔΡΥΜΑΤΑ

#HelloGermany
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• Σύνολο: 110 

• Κυρίως τεχνολογικά ιδρύματα

• Μικρές «τάξεις»

• Στενή συνεργασία με την εργασία 

• Ισχυρός διεθνής προσανατολισμός 

• Πτυχία: πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό 

• Μερικώς υψηλά δίδακτρα 

• Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι το ιδιωτικό 
πανεπιστήμιο είναι επίσημα αναγνωρισμένο από 
το κράτος!

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

#HelloGermany
study-in-germany.de
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Άδεια εισόδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

3-4 έτη

1-2 έτη

3-4 έτη

Master

Πανεπιστήμιο Τεχνολογικό Ίδρυμα / 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 

Επιστημών

Bachelor

Πανεπιστήμιο Τεχνολογικό ‘Ιδρυμα/ 
Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 

Επιστημών

Α
Δ

Ε
ΙΑ

 Α
Σ

Κ
Η

Σ
Η

Σ
 Ε

Π
Α

Γ
Γ
Ε
Λ

Μ
Α

Τ
Ο

Σ

Διδακτορικά 
Προγράμματα*/ 

Διδακτορικό 

Διδακτορικό

* Σε μερικά πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και ιδιωτικά ιδρύματα.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση



ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τα γερμανικά είναι η γλώσσα διδασκαλίας στα περισσότερα προγράμματα 
σπουδών. Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών σας απαιτείται πιστοποιητικό 
επάρκειας γερμανικής γλώσσας για την εισαγωγή:

• Abitur

• TestDaF (συνήθως level 4)

• DSH

• Kleines ή Großes Deutsches Sprachdiplom ή zentrale Oberstufenprüfung του Goethe-
Institut

• Deutsches Sprachdiplom (DSD II) από την Kultusministerkonferenz

• telc Deutsch C1 Hochschule

#HelloGermany 
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Η τριτοβάθμια εκπαίδευση



• Το Tεστ Γερμανικών ως Ξένης Γλώσσας (TestDaF) προσφέρεται έως και έξι 
φορές το χρόνο στη Γερμανία και σε περισσότερες από 90 άλλες χώρες σε 
όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις εξάγονται στο Iνστιτούτο Goethe. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.testdaf.de

• Οι Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο (DSH) 
διενεργούνται μόνο σε πανεπιστήμια της Γερμανίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων στο 
πανεπιστήμιο της επιλογής σας. Διευθύνσεις στη διεύθυνση: 
www.daad.de/aaa

#HelloGermany 
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Η τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ



AΛΛΟΦΩΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπάρχουν πάνω από 2.000 αλλόφωνα προγράμματα σπουδών σε όλη τη 
Γερμανία. 

• Προγράμματα Bachelor, Master και διδακτορικά 

• Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο 

• Η γλώσσα διδασκαλίας είναι συνήθως η αγγλική . Προσφέρονται συνήθως 
μαθήματα γερμανικής γλώσσας παράλληλα. 

• Εντατική μέριμνα για αλλοδαπούς φοιτητές

• Γλωσσική επάρκεια μεταξύ Β2 και Γ2, IELTS 5,5 ως 9, ΤΟEFL 46-59 ως 118-
120

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων μας:
www.daad.de/international-programmes

#HelloGermany 
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Η τριτοβάθμια εκπαίδευση



ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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ΑΙΤΗΣΗ
Σπουδές στη Γερμανία

Ανάλογα με το ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών, υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
υποβολής αίτησης για την εισαγωγή σε γερμανικό πανεπιστήμιο: 

• Απευθείας αίτηση στο πανεπιστήμιο 

• Το uni-assist επιτρέπει στους φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση ταυτόχρονα 
σε πολλά πανεπιστήμια www.uni-assist.de

• Για θέματα με κεντρικό numerus clausus (NC) (= παγγερμανικά κλειστός 
αριθμός εισακτέων) αίτηση μέσω www.hochschulstart.de, π.χ. Ιατρική, 
Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική

o Απαραίτητα δικαιολογητικά και επικυρωμένες Μεταφράσεις τους – όχι
Apostille (εκτός αν ζητείται)

o Ειδικές εξετάσεις για Μουσικές Ακαδημίες, Ακαδημίες Καλών Τεχνών, 
Μεταφραστικά Τμήματα 

#HelloGermany 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές στη Γερμανία

 Αbitur ή άλλη άδεια εισαγωγής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π.χ. απολυτήριο 
Λυκείου και 10.000 μόρια στις Πανελλαδικές ή Ιnternational
Baccalaureate

 Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας 

 Ενδεχομένως επιπλέον προϋποθέσεις , π.χ. βιογραφικό σημείωμα, 
συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη

 Βάση δεδομένων για γενικές πληροφορίες: www.daad.de/admission

Βαθμός πτυχίου: συνήθως με κλειστό αριθμό εισακτέων

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Δεν υπάρχει ενιαία ημερομηνία, 
συνήθως έως 31/5 ή 15/7

#HelloGermany 
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σπουδές στη Γερμανία

• Συνήθως ΔΕΝ υπάρχουν δίδακτρα στα κρατικά πανεπιστήμια για 
μεταπτυχιακά προγράμματα που δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες

• Τα περισσότερα πανεπιστήμια στη Γερμανία επιδοτούνται από το κράτος.

• Εισφορά εξαμήνου έως 250 - 350 € ανά εξάμηνο (συνεισφορά 
φοιτητικού συλλόγου για φοιτητική εστία, αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και εισιτήριο ΜΜΜ).

• Ενημερωθείτε για το ακριβές ύψος της εισφοράς στο εν λόγω πανεπιστήμιο.

#HelloGermany
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Σπουδές στη Γερμανία

• Πολλά ιδρύματα και κρατικοί φορείς προσφέρουν υποτροφίες. Εκτός από 
αυτές που απονέμονται από τη DAAD, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση και για υποτροφίες άλλων ιδρυμάτων. 

• Πληροφορίες για υποτροφίες από όλους τους περισσότερους φορείς της 
Γερμανίας, ανάλογα με το πρόγραμμα και επίπεδο σπουδών θα βρείτε στο
www.funding-guide.de

• Επιπλέον υποτροφίες από τα Πανεπιστήμια δεν συμπεριλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων, ρωτήστε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου που σας ενδιαφέρει

#HelloGermany 
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KOΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Σπουδές στη Γερμανία

 Το κόστος διαβίωσης κυμαίνεται μεταξύ 700 και 1200 € μηνιαίως, 
ανάλογα την πόλη σπουδών

 Πληροφορίες Costs of education and living – DAAD

 Eνδεικτικά:
• Ενοίκιο (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για ρεύμα, θέρμανση, νερό): EUR 323

• Φαγητό: EUR 168

• Ρούχα: EUR 42

• Μεταφορικά έξοδα (αυτοκίνητο / δημόσιες συγκοινωνίες): EUR 94

• Ασφάλιση υγείας, αμοιβές γιατρού, φάρμακα: EUR 80

• Τηλεφώνο/Internet/ραδιόφωνο και τηλεόραση, ταχυδρομικά τέλη: EUR 31

• Υλικό (βιβλία κ.λπ. ): EUR 20

• Αναψυχή, πολιτισμός και αθλητισμός : EUR 61

• Σύνολο: EUR 819

#HelloGermany
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
04.1
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σπουδές στη Γερμανία

 Σε 36 κρατικά και 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια

 Πτυχίο Άδειας άσκησης Επαγγέλματος, Staatsexamen

 Διάρκεια 12-13 εξάμηνα

#HelloGermany
study-in-germany.de

28



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σπουδές στη Γερμανία

• Αίτηση: Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη 

• Απολυτήριο Λυκείου + Βεβαίωση Βαθμού Πανελληνίων:

Επικυρωμένα αντίγραφα (π.χ. ΚΕΠ) και επικυρωμένη μετάφραση στα Γερμανικά

• Έως 15/07 για το χειμερινό εξάμηνο (έναρξη τον Οκτώβριο). Όσοι έδωσαν 
Πανελλαδικές τα προηγούμενα έτη έως 31/05

#HelloGermany
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σπουδές στη Γερμανία

• Πανελλαδικές 20,0 – 19,7 / Abitur 1,0 – 1,1 

• Η επιλογή γίνεται κυρίως βάσει βαθμού Πανελλαδικών, επιπλέον μοριοδοτούν: 

– Βαθμό σε μαθήματα κατεύθυνσης απολυτηρίου

– Βαθμό ΤΜS ή HAM-NaΤ  

– Επαγγελματική εκπαίδευση σε παραϊατρικά επαγγέλματα  

– Πτυχίο σε παρεμφερείς κλάδους (π.χ. νοσηλευτική, φυσιοθεραπεία) εφόσον 
υπάρχει επίσημη ισοτιμία με επαγγελματική εκπαίδευση από αρμόδια αρχή της 
Γερμανίας 

– Συνέντευξη 

– Εθελοντική εργασία 

– Στρατιωτική θητεία 

– Πρακτική άσκηση (π.χ. πανεπιστήμιο του Ulm) 

#HelloGermany
study-in-germany.de

30



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
07

#HelloGermany 
study-in-germany.de31



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Περισσότερες πληροφορίες

#HelloGermany 
study-in-germany.de32

• Προσανατολισμός για προγράμματα σπουδών σε γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
www.myguide.de/en

• Σπουδές στη Γερμανία, προγράμματα σπουδών, υποτροφίες:
www.study-in-germany.de

• Πανεπιστήμια, προγράμματα σπουδών, διευθύνσεις επικοινωνίας: 
www.hochschulkompass.de/en

• Γραφεία διεθνών σχέσεων σε πανεπιστήμια σε όλη τη Γερμανία: www.daad.de/aaa

• Βάση δεδομένων υποτροφιών: www.funding-guide.de

• Αλλόφωνα προγράμματα: www.daad.de/international-programmes

• Θερινά τμήματα γλώσσας: www.daad.de/sommerkurse

• Κοινωνικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα:
www.international-students.de/en

• Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο; www.universityranking.de



EΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Περισσότερες πληροφορίες

#HelloGermany 
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ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ DAAD ΕΛΛΑΔΑ

DAAD - Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα
Tηλ.: (+30) 210 36 08 171

E-Mail: daad-athen@goethe.de 

www.daad.gr

www.facebook.com/DAAD.Greece

www.twitter.com/DAAD_Greece

www.linkedin.com/in/DAAD-Greece
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