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Η Γερμανία έχει ένα γερό, σταθερό και μοντέρνο σύστημα υγείας.  Υπάρχει όμως μεγάλη έλλειψη σε ιατρούς.�Λόγοι: καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, π.χ. Μ. Βρετανία, με υψηλές αποδοχές / πολλοί φοιτητές παρατάνε τις σπουδές τους λόγω δυσκολιών  / πολλοί ιατροί καταλήγουν σε άλλους κλάδους, π.χ. σε φαρμακευτικές εταιρίες, εργαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία, δημοσιογραφία ή ως ιατροί σε μεγάλες επιχειρήσεις. 3 νούμερα:2009: καταγράφτηκε έλλειψη ιατρών σε ύψος 67002009: 80% των νοσοκομείων  δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις κενές τους θέσειςΜέχρι το 2020 θα παραιτηθούν 54.000 οικογενειακοί ιατροί, κυρίως στην ανατολική ΓερμανίαΣυμπέρασμα: το επάγγελμα του ιατρού στη Γερμανία έχει μέλλον, και εκτός νοσοκομείων και ιατρείων  



Ιατροί στη Γερμανία 

 378.607 ιατροί συνολικά (τελευταία στοιχεία του 2016), 5 ιατροί ανά 1.000 

κατοίκους (Ελλάδα 6.1, OΟΣΑ μέσος όρος χωρών: 3.2)

 Έλλειψη οικογενειακών ιατρών (Hausarzt) και σε ορισμένους κλάδους

 Λόγοι: 

ανομοιομορφία στη γεωγραφική κατανομή ιατρών

μη ευέλικτες μορφές εργασίας (ωράρια)

αναζήτηση εργασίας σε άλλες χώρες 

 3.118 Έλληνες γιατροί



Διάρκεια ειδίκευσης
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Facharztweiterbildung /  
„Ιατρική Ειδικότητα“ 4-6 χρόνια

Σπουδές Ιατρικής 6 χρόνια

Approbation / „Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος“



Διάρκεια ειδίκευσης - παραδείγματα
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Ειδικότητα

Αναισθησιολογία 
Ανατομία 
Οφθαλμολογία
Χειρουργική
Μαιευτική-γυναικολογία 
Ωτορινολαρυγγολογία
Δερματολογία
Παθολογία
Παιδιατρική 
Νευρολογία
Ορθοπεδική 

Διάρκεια (έτη)

5 χρόνια
4 χρόνια
5 χρόνια
5 χρόνια
5 χρόνια
5 χρόνια
4 χρόνια
6 χρόνια
5 χρόνια
5 χρόνια
6 χρόνια



Προϋποθέσεις για πολίτες της Ε.Ε.

 Ως πολίτες της Ε.Ε. ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Γερμανούς 
αποφοίτους Ιατρικής

 Προσλήψεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

 Δικαίωμα μετεκπαίδευσης ιατρών έχουν
• πανεπιστημιακές κλινικές (Universitätskliniken) 
• δημόσια νοσοκομεία (öffentliche/ kommunale Krankenhäuser)
• ιδιωτικά νοσοκομεία (Privat-Krankenhäuser)
• ιδιωτικά ιατρεία υπό προϋποθέσεις (Privat-Praxen)  
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Ως πολίτες της Ε.Ε. ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Γερμανούς αποφοίτους Ιατρικής Άμεση παροχή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Βασική προϋπόθεση: Γνώση της Γερμανικής – επίπεδο B 2� Προσλήψεις γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου Τα νοσοκομεία λειτουργούν ανεξάρτητα από το Γερμανικό κράτος Για θέματα προσωπικού αποφασίζουν η διοίκηση και ο/η εκάστοτε διευθυντής/-τρια� Δικαίωμα μετεκπαίδευσης ιατρών έχουν πανεπιστημιακές κλινικές (Universitätskliniken)  δημόσια νοσοκομεία (öffentliche/ kommunale Krankenhäuser) ιδιωτικά νοσοκομεία (Privat-Krankenhäuser) ιδιωτικά ιατρεία (Privat-Praxen)  
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Τα τρία βήματα

3. Αίτηση αναγνώρισης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

2. Εύρεση θέσης εργασίας
Αιτήσεις 
προς νοσοκομεία/
Παν. κλινικές/ Ιατρεία
Συνέντευξη

Αίτηση προς 
αρμόδια αρχή 
του εκάστοτε κρατιδίου

1. Σωστή ενημέρωση & προετοιμασία
Internet
εκθέσεις - εκδηλώσεις
facebook



1. Σωστή ενημέρωση και προετοιμασία

 Ποιος είναι ο επαγγελματικός μου στόχος;

 Που μπορώ να βρω πληροφορίες;
- περιοδικά και ιστοσελίδες ιατρικών συλλόγων, www.bundesaerztekammer.de
- ιστοσελίδα της DAAD Αθηνών, www.daad.gr 
- ενημερωτικό φυλλάδιο της DAAD: “Germany – a great place for knowledge. Medicine”

www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/downloads/daad-medizin_gb_i.pdf
- facebook group „Greek doctors in Germany“
- εκδηλώσεις με θέμα την Ιατρική Ειδικότητα στη Γερμανία 

(οργανωτές: EURES / ΟΑΕΔ)
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Ποιος είναι ο επαγγελματικός μου στόχος;Σε πόσο χρονικό διάστημα θέλω να ολοκληρώσω την ειδικότητα;Ποια ειδικότητα με ενδιαφέρει και πόσο εύκολη είναι πρόσβαση σε αυτή;Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας;εκδηλώσεις για Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα (οργανωτές: EURES / ΟΑΕΔ)Ο Ο.Α.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης EURES της Ελλάδας και με την Υπηρεσία EURES της Γερμανίας, οργανώνει εκδήλωση για την ενημέρωση Ελλήνων Ιατρών καθώς και Πτυχιούχων της Ιατρικής σχολής, που επιθυμούν να εργαστούν ή να συνεχίσουν την ειδικότητά τους στη Γερμανία. 



2. Εύρεση θέσης εργασίας
 Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

www.aerzteblatt.de

www.jobmedicus.de

 Λέξη κλειδί: Assistenzarzt/Assistenzärztin ή Arzt in Weiterbildung (AiW)

(ειδικευόμενος ιατρός)

 Νοσοκομεία & κλινικές ανά ειδικότητα

www.kliniken.de

www.uniklinika.de (σύλλογος πανεπιστημιακών νοσοκομείων) 
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www.aerzteblatt.de



www.kliniken.de
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www.baek.de



www.uniklinika.de



www.uniklinika.de



Εύρεση εργασίας – βασικά βήματα

 Προετοιμασία αιτήσεων  
• μέσω e-mail (90 %)
• Συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό 

σημείωμα (στα Γερμανικά), συστατικές επιστολές (στα Γερμανικά, Αγγλικά)

 Προετοιμασία συνέντευξης 
• Η επάρκεια στη Γερμανική γλώσσα παίζει μεγάλο ρόλο 
• Σωστή ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου  

 Δικαιολογητικά εκπαίδευσης 
• πτυχίο
• άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών 
• συστατικές επιστολές
• βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας: Fachsprachenprüfung (επίπεδο C1)
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Εύρεση εργασίας – συμβουλές

 Πολύ καλή προετοιμασία των αιτήσεων

 Η επαγγελματική εμπειρία είναι καθοριστική 
• Συνιστάται η ολοκλήρωση του Αγροτικού στην Ελλάδα
• Απόκτηση εμπειριών ως „επισκέπτης ιατρός“ ή συμμετοχή σε ερευνητικό 

πρόγραμμα 

 Καλύτερες προοπτικές πρόσληψης 
• σε νοσοκομεία και ιατρεία
• σε μικρές πόλεις ή την επαρχία 

 Μεγαλύτερο φόρτο εργασίας σε πανεπιστημιακές κλινικές

 Το ωράριο εργασίας υπερβαίνει κατά πολύ το οκτάωρο, μη 
συμπεριλαμβανομένων των εφημερίων
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3. Αίτηση αναγνώρισης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος

 Προετοιμασία αίτησης προς την αρμόδια αρχή του κρατιδίου στο οποίο 
θα εργάζεστε  

• πληροφορίες μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικώς 
• Συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό 

σημείωμα (στα Γερμανικά), συστατικές επιστολές (στα Γερμανικά, Αγγλικά)

 Δικαιολογητικά
• Βεβαίωση πρόσληψης
• άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος
• βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας 
• πιστοποιητικό υγειονομικών εξετάσεων 
• λευκό ποινικό μητρώο
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Αποδοχές στο πρώτο έτος (μικτές) – Παραδείγματα

 Παράδειγμα 1: 
Universitätsklinik (Πανεπιστημιακή Κλινική) περ. 4.300 – 5.400 €

 Παράδειγμα 2:
Kommunales Krankenhaus (Δημόσιο Νοσοκομείο) περ. 4.200 – 5.300 €

 Παράδειγμα 3:
Privat-Krankenhaus (Ιδιωτικό  Νοσοκομείο) περ. 4.200 – 5.300 €

 Παράδειγμα 4:
Private  Praxis (Ιδιωτικό  Ιατρείο) περ. 4.000 – 5.000 €
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Περαιτέρω ενημέρωση;
ημέρωση;

Τηλ.: 210 3608 171

E-Mail: daad@athen.goethe.org

Προσωπική ενημέρωση 

Τρ. 10:00 – 13:00
Πε. 13:00 – 16:00  

Τηλεφωνική ενημέρωση

Τρ. και Πα. 10:00 – 13:00
Πε. 13:00 – 16:00

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kontaktdaten des Referenten (bitte eintragen)



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


	Ιατρική Ειδικότητα στη Γερμανία
	Ιατροί στη Γερμανία 
	Διάρκεια ειδίκευσης
	Διάρκεια ειδίκευσης  - παραδείγματα
	Προϋποθέσεις για πολίτες της Ε.Ε.
	Τα τρία βήματα
	1. Σωστή ενημέρωση και προετοιμασία
	2. Εύρεση θέσης εργασίας
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Εύρεση εργασίας – βασικά βήματα
	Εύρεση εργασίας – συμβουλές
	3. Αίτηση αναγνώρισης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος
	Αποδοχές στο πρώτο έτος (μικτές) – Παραδείγματα 
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19

