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Χαιρόμαστε που ενδιαφέρεστε να σπουδάσει το παιδί σας στη Γερμανία. 
Οι σπουδές σε μία άλλη χώρα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την 
προσωπική και ακαδημαϊκή μόρφωση του παιδιού σας και απαιτούν 
σαφώς μία καλή και εμπεριστατωμένη προετοιμασία. Ίσως να έχετε ήδη 
συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες από διάφορες πηγές ή να βρίσκεστε 
στα πρώτα στάδια της αναζήτησής σας, σίγουρα όμως θα υπάρχουν 
ακόμα κάποια ερωτήματα ή ενδοιασμοί. 

Με το ανά χείρας φυλλάδιο, θέλουμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε μαζί 
με το παιδί σας την σωστή απόφαση, δίνοντας οδηγίες σχετικά με τα 
πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε και απαντώντας γενικότερα σε 
ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές και τη διαβίωση στη Γερμανία. 

Τα γερμανικά πανεπιστήμια είναι σίγουρο ότι θα προσφέρουν πολλά στο 
παιδί σας. Μια άριστη εκπαίδευση σε περίπου 18.000 αντικείμενα 
σπουδών που καταλήγουν σε πτυχία με διεθνή αναγνώριση. Όχι μόνο το 
πτυχίο αλλά και οι πολύτιμες εμπειρίες από έναν άλλο πολιτισμό θέτουν 
στο παιδί σας τα θεμέλια για ένα πετυχημένο μέλλον με πολύ καλές 
επαγγελματικές προοπτικές. Όσο για το δίκτυο γνωριμιών που μπορεί να 
αναπτύξει στη Γερμανία είναι μεγάλο μιας και το διεθνές κύρος των 
γερμανικών πανεπιστημίων προσελκύει όλο και περισσότερους 
αλλοδαπούς φοιτητές, ο αριθμός των οποίων έχει ξεπεράσει τους 
300.000. 

Πέραν όμως των σπουδών, η Γερμανία είναι μία πολυπολιτισμική και 
ασφαλής χώρα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και 
τουριστικών δραστηριοτήτων. Ας μη ξεχνάμε, ότι σπουδές δεν είναι μόνο 
διάβασμα. 

Να είστε σίγουροι, ότι το παιδί σας θα είναι ευπρόσδεκτο στη Γερμανία 
και θα βρει ότι χρειαστεί για άνετα και πετυχημένα φοιτητικά χρόνια. 
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Αlexander Roggenkamp 
Διευθυντής του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD στην Αθήνα

Αγαπητοί γονείς,

Ποιοι είμαστε;

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) είμαι κοινό ίδρυμα 

των γερμανικών ανωτάτων σχολών και φοιτητικών ενώσεων. Σκοπός μας 

είναι να προωθήσουμε παγκόσμια την ακαδημαϊκή συνεργασία κυρίως με 

την ανταλλαγή φοιτητών και επιστημόνων. Στα πληροφοριακά μας φυλλάδια 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.daad.de καθώς και στις ιστοσελίδες των 

Εξωτερικών Υπηρεσιών και Ενημερωτικών Κέντρων της DAAD θα βρείτε 

πληροφορίες για τις σπουδές και τη ζωή στη Γερμανία.
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15 ερωτήσεις και απαντήσεις
σχετικά με τις σπουδές στην Γερμανία.
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Τι μας προσφέρουν οι σπουδές στο εξωτερικό; (σελ. 6)

Τα υπέρ των σπουδών στην Γερμανία. (σελ. 9)

Πόσα Γερμανικά πρέπει να ξέρει το παιδί μου; (σελ. 11)

Υπάρχουν στην Γερμανία προπαρασκευαστικοί κύκλοι  
μαθημάτων για τις σπουδές; (σελ. 12)

Ποιά Ανώτατη Σχολή, ποιος κύκλος σπουδών είναι κατάλληλος; (σελ. 15)

Πόσο πρέπει να διαρκέσει η παραμονή. (σελ. 16)

Πόσο κοστίζουν οι σπουδές στην Γερμανία; (σελ. 18)

Υπάρχουν υποτροφίες ή άλλα οικονομικά βοηθήματα;  (σελ. 19)

Τι είδους έγγραφα χρειάζεται το παιδί μου για την είσοδό του  
στη χώρα; (σελ. 20)

Πόσο ασφαλής είναι η Γερμανία;  (σελ. 23)

Πόσο καλή είναι η ιατρική περίθαλψη; (σελ. 24)

Ποιος θα μεριμνήσει για το παιδί μου στη Γερμανία; (σελ. 25)

Που θα κατοικήσει το παιδί μου; (σελ. 26)

Τι έχει να προσφέρει η Γερμανία ως ταξιδιωτικός προορισμός; (σελ. 29)

Που υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες; (σελ. 31)
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Η ζωή σε μιαν άλλη, ξένη χώρα μας προσφέρει μια δυνατότητα να 
δούμε πολύ καλύτερα πέρα από τον στενό μας ορίζοντα. Η ματιά 
αυτή μας ανοίγει νέες προοπτικές και μας δίνει νέα ερεθίσματα. 
Οι εμπειρίες στο εξωτερικό διαπλάθουν και εμπλουτίζουν την 
προσωπικότητά μας.

Η γνώση μιας άλλης κουλτούρας διευρύνει τον ορίζοντά μας, 
ακόμη και αν η νέα κουλτούρα δεν φαίνεται και τόσο ξένη με 
πρώτη ματιά. Και αυτό μας βοηθάει να αποσοβήσουμε τις 
προκαταλήψεις και τις επιφυλάξεις. Σε εμπλουτισμό για το άτομό 
μας οδηγούν και οι διεθνείς φιλίες που κάνει κανείς εύκολα στη 
διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό για σπουδές.

Οι σπουδές στο εξωτερικό προωθούν πολύ περισσότερο από τις 
σπουδές στην πατρίδα του καθενός την αυτονομία του παιδιού 
σας και βελτιώνουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι διεθνείς 
εμπειρίες δίνουν ειδικά προσόντα για τον επαγγελματικό βίο στον 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν 
ένα σημαντικό συν στο βιογραφικό του παιδιού σας και επομένως 
ένα πλεονέκτημα που πρέπει να μην υποτιμάται όσον αφορά τις 
μεταγενέστερες προσπάθειές του να βρει δουλειά. Εκτός αυτού η 
παραμονή του παιδιού σας για σπουδές σε ξενόγλωσση χώρα του 
εξωτερικού δίνει στο παιδί σας την δυνατότητα να βελτιώσει 
σαφώς τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα και να έχει πολύ νωρίς 
διεθνείς επιστημονικές και επαγγελματικές επαφές.

Με λίγα λόγια: η παραμονή στο εξωτερικό για σπουδές είναι μια 
πολύτιμη επένδυση για το μέλλον του παιδιού σας.

 1 
Τι μας προσφέρουν οι σπουδές  
στο εξωτερικό; 

Ο Δημοσθένης Νικολόπουλος σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο 

του Chemnitz στην Σαξωνία. Σήμερα εργάζεται στη Wind Hellas SA ως IT Operations & 

Program Management Director.

Θεωρώ ότι οι σπουδές στην Γερμανία μου 
προσέφεραν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα 
και μία επαγγελματική επιτυχία. Οι λόγοι που 
ενισχύουν αυτή τη διαπίστωση είναι οι παρακάτω:

•  Η οργάνωση του Πολυτεχνείου και οι διαδικασίες εκπαίδευσης 
μου προσέφεραν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες σπουδές 
και μάλιστα σε προδιαγεγραμμένο χρονοδιάγραμμα.

•  Η καθημερινότητα στο Campus του Πολυτεχνείου μου παρείχε 
μία άνετη διαβίωση, χώρους άθλησης και διασκέδασης, μία 
άρτια βιβλιοθήκη και φυσικά την άμεση επικοινωνία με 
συμφοιτητές από όλο τον κόσμο, την επαφή με διαφορετικές 
κουλτούρες και την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. 

•  Η αμεσότητα και καθημερινή επαφή με τους καθηγητές μου,  
τα σύγχρονα εργαστήρια και η συχνή επαφή με πρακτικές 
εργασίες στο χώρο της βαριάς βιομηχανίας αλλά και σε 
εταιρείες αιχμής, που συνεργάζονταν με το Πολυτεχνείο 
απετέλεσαν καθοριστικό παράγοντα επιλογής της ειδικότητας 
σπουδών μου και του μετέπειτα επαγγελματικού μου 
προσανατολισμού.

Τέλος, οι σπουδές μου στη Γερμανία με βοήθησαν να βρω άμεσα 
εργασία στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων στην Intrasoft SA ως IS 
System & Network Engineer και στη Lufthansa ως IT Mana-
ger για την ΝΑ Ευρώπη και Β. Αφρική.
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Ο δρ. Γεώργιος Γιαννούλης είναι υποψήφιος υφηγητής στην έδρα Ποινικού Δικαίου, Ποινικής 

Δικονομίας, Φιλοσοφίας Δικαίου και Κοινωνιολογίας Δικαίου του Πανεπιστημίου Goethe της 

Φρανκφούρτης, όπου μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή Αθηνών πραγματοποίησε 

μεταπτυχιακές σπουδές LL.M. και συνέγραψε τη διδακτορική του διατριβή με τη βοήθεια 

υποτροφίας του DAAD (2006-2008). Διδάσκει Ποινικό Δίκαιο και Μεθοδολογία του Δικαίου στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο 

Goethe της Φρανκφούρτης.

Ένα σημείο καμπής ήταν οι σπουδές μου στη Γερμανία. Κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής μου στο J.W. Goethe-Πανεπιστήμιο της 
Φρανκφούρτης συνειδητοποίησα ότι οι πνευματικοί άνθρωποι 
αυτής της χώρας είχαν αγκαλιάσει ανά καιρούς τον ελληνικό 
πολιτισμό με τέτοια ζέση, που ίσως κανείς άλλος λαός δεν το 
έπραξε τόσο εναργώς στη νεότερη ιστορία. Η μελέτη έργων 
Γερμανών στοχαστών, καλλιτεχνών και επιστημόνων, που 
εμπνεύστηκαν από το ελληνικό πνεύμα (I. Kant, F. Nietzsche, 
J.W. Goethe, F. Hölderdlin, W. Müller, U. Wilamowitz, H. Diels, 
W. Κranz, H. Schliemann, E. Ziller κ.ά.), παρουσιάζει όχι μόνο 
διαχρονικό και οικουμενικό ενδιαφέρον, αλλά προσφέρει σε μας 
τους Έλληνες και κάτι παραπάνω: μια αναστοχαστική σπουδή 
στον ίδιο μας τον πολιτισμό, μια αναπάντεχη γνωριμία με τον ίδιο 
μας τον εαυτό. Κι αν οι καιροί για λίγο αλλάζουν, οι στίχοι του 
Griechen-Müller (Wilhelm Müller) θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο 
να επιστρέφουν, από την πατρίδα του ποιητή... πίσω στη δικιά μας 
πατρίδα: «Ohne die Freiheit, was wärest du Hellas? Ohne dich, 
Hellas, was wäre die Welt?»

Τα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χαίρουν παγκοσμίως 
άριστης φήμης. Από αυτά πηγάζουν σημαντικά, ακόμη και διεθνώς 
σημαντικά ερεθίσματα καινοτομίας και προόδου.

Διάφορες ρηξικέλευθες εφευρέσεις προέρχονται από την Γερμανία. 
Ο κατάλογος των Γερμανών που έχουν τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ 
είναι μεγάλος: 68 από αυτούς ανήκουν μόνο στις φυσικές επιστήμες 
και στην ιατρική. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Wilhelm Conrad 
Röntgen, Robert Koch, Max Planck, Albert Einstein, Christiane 
Nüsslein Volhard και Harald zur Hausen. Και βέβαια δίκαια η 
Γερμανία θεωρείται η χώρα των ποιητών και στοχαστών ως η χώρα 
των Kant, Hegel, Adorno, Goethe, Heine , Brecht , καθώς επίσης και 
Bach, Beethoven , Brahms.

Η επιστήμη και η έρευνα έχουν στην Γερμανία μεγάλη σημασία και 
μακρά παράδοση. Το αρχαιότερο πανεπιστήμιο ιδρύθηκε ήδη το έτος 
1386 στην Χαιδελβέργη. Σήμερα υπάρχουν στην Γερμανία 
περισσότερα από 400 κρατικά αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. Κατανέμονται σε περισσότερους από 180 τόπους στο 
σύνολο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (βλέπε 
χάρτη στην σελίδα 31). Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δίνουν 
εξαιρετικά ποικίλες δυνατότητες σπουδών και έρευνας. Συνολικά, 
υπάρχουν περισσότεροι από 18.000 κλάδοι σπουδών και πάνω από 
1.700 εξ αυτών έχουν διεθνή προσανατολισμό.

Το παιδί σας θα βρει στην Γερμανία πολύ καλούς όρους για επιτυχείς 
σπουδές. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά 
Ινστιτούτα διαθέτουν πολύ καλό εξοπλισμό. Υπάρχει εντατική 
μέριμνα για τους φοιτητές σε αυτά, οι οποίοι όμως συγχρόνως 
λαμβάνονται υπόψη σοβαρά ως μελλοντικοί επιστήμονες. 

Και τέλος: Τα Γερμανικά είναι μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες 
της επιστήμης και με 125 εκατομμύρια γνώστες της γερμανικής 
γλώσσας αποτελούν και μια παγκόσμια γλώσσα. Τα αγγλικά είναι 
απολύτως απαραίτητα, τα Γερμανικά είναι ένα συν. Ενώ η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας θεωρείται σήμερα ως αυτονόητη, η 
εμπεριστατωμένη γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας βελτιώνει τις 
ευκαιρίες για καριέρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αξίζει να 
μάθει κανείς γερμανικά!

2 
Τα υπέρ των σπουδών στην Γερμανία 
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Προκειμένου να αισθανθεί κάποιος καλά σε μια χώρα, πρέπει κατά 
κανόνα να διαθέτει καλή γνώση της γλώσσας. Αυτό ισχύει για την 
Γερμανία, όπως και για όλες τις άλλες χώρες.

Φυσικά το ιδεώδες είναι, το παιδί σας να διαθέτει γνώσεις Γερμανικών. 
Είναι λογικό και εξοικονομείται χρόνος και χρήμα αν το παιδί σας έχει ήδη 
αρχίσει μαθήματα Γερμανικών στην πατρίδα του, παραδείγματος χάρη σε 
ένα ινστιτούτο Γκαίτε ή στο εθνικό ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Περαιτέρω δυνατότητα δίνουν οι κύκλοι μαθημάτων online ,οι 
οποίοι παραδείγματος χάρη δίνονται από την Deutsch -Uni Online (DUO)
(www.deutsch-uni.com) ή την Deutsche Welle (www.dw.de). Εν πάση 
περιπτώσει τα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν έχουν την 
αξίωση να μιλούν τα παιδιά τέλεια Γερμανικά, όταν φτάνουν στην χώρα.

Οι γλωσσικές γνώσεις που πρέπει να έχει το παιδί σας για σπουδές σε 
γερμανικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εξαρτώνται απολύτως από τον 
επιθυμητό κλάδο σπουδών:
•  Αν κάποιος αποφασίσει να ακολουθήσει έναν από τους διεθνείς κύκλους 

σπουδών, χρειάζεται καταρχήν να διαθέτει καλές γνώσεις της αγγλικής 
γλώσσας. Εν τω μεταξύ σε γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
υπάρχουν περισσότερα από 1.700 προγράμματα Bachelor, Master και 
διδακτορικών σπουδών στα αγγλικά. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.daad.de/idp .Όποιος αποφασίσει να 
ακολουθήσει κλάδο σπουδών στην γερμανική γλώσσα, πρέπει να 
αποδείξει ότι διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε ένα 
ορισμένο επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορες εξετάσεις 
και τυποποιημένα τεστ, παραδείγματος χάρη το Τεστ Γερμανικής 
Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας. (σύντμηση: TestDaf).

Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να μάθει κανείς Γερμανικά επιτόπου. 
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν κύκλους γλωσσικών 
μαθημάτων παράλληλα με τις σπουδές. Σε όλη την Γερμανία υπάρχουν 
επιπλέον πλήθος κύκλοι θερινών μαθημάτων, τους οποίους μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το παιδί σας για την γλωσσική του προετοιμασία όσον 
αφορά τις σπουδές (www.daad.de/ sommerkurse). Και εκτός των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπάρχει πληθώρα προσφοράς 
μαθημάτων Γερμανικών: όπως π.χ. στα Ινστιτούτα Γκαίτε στην Γερμανία, 
στα λαϊκά πανεπιστήμια και επίσης σε πολλά ιδιωτικά ινστιτούτα 
γλωσσών.

3 
Πόσα Γερμανικά πρέπει να ξέρει  
το παιδί μου; 
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Ίσως ανησυχείτε, αν το παιδί σας θα κατορθώσει να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις των σπουδών στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό τα 
γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν μια 
σειρά κύκλων μαθημάτων, βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να 
προετοιμαστεί στοχευόμενα για τις σπουδές στη Γερμανία. 

Μια βοήθεια μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη οι 
προπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών, οι οποίοι προετοιμάζουν για τις 
σπουδές. Πρόκειται για προπαρασκευαστικά προγράμματα που 
προσφέρουν ορισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για 
διεθνείς υποψήφιους φοιτητές. Οι κύκλοι αυτοί μαθημάτων 
προετοιμάζουν γλωσσικά και ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα για 
τις σπουδές στη Γερμανία. Πολλές φορές περιλαμβάνουν και 
εισαγωγή στο γερμανικό σύστημα σπουδών και στις τεχνικές 
επιστημονικής εργασίας. Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.daad.de/ international-programmes. 

Περαιτέρω δυνατότητα εξοικείωσης με τις σπουδαστικές 
απαιτήσεις στην Γερμανία δίνει η παρακολούθηση θερινού κύκλου 
μαθημάτων. Τέτοιου είδους κύκλοι μαθημάτων δίνονται στην 
διάρκεια των θερινών μηνών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
σε όλη την Γερμανία. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε υπό την 
ερώτηση 6 δηλαδή "Πόσο πρέπει να διαρκέσει η παραμονή;“ και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.daad.de/sommerkurse. 

4 
Υπάρχουν στην Γερμανία 
προπαρασκευαστικοί κύκλοι μαθημάτων 
για τις σπουδές;

Η Christina Pitz είναι συνεργάτης του διεθνούς γραφείου (International Office) του 

Πανεπιστημίου Fulda και συντονίζει το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για διεθνείς 

φοιτητές ‚‘Pre Study Fulda‘‘.

Οι καλύτεροι όροι έναρξης.
για διεθνείς φοιτητές:

Αυτός είναι ο σκοπός που ακολουθούμε στο Πανεπιστήμιο 
Φούλντα με το προπαρασκευαστικό μας εξάμηνο '‘Pre-Study 
Fulda‘‘. Στους κύκλους μαθημάτων μας αντιρροπούνται τυχόν 
υπάρχοντα γλωσσικά ελλείμματα ή ειδικά ελλείμματα 
μαθημάτων. Γενικά γίνεται μια εισαγωγή στις σπουδές σε 
γερμανικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και οι φοιτητές 
εξοικειώνονται με τις μεθόδους και τεχνικές της επιστημονικής 
εργασίας. Στους κύκλους μαθημάτων γερμανικής γλώσσας οι 
φοιτητές βελτιώνουν τις γλωσσικές τους γνώσεις και στους 
ειδικούς κύκλους μαθημάτων αποκτούν ουσιώδεις 
προαπαιτούμενες γνώσεις για τις μεταγενέστερες ειδικές σπουδές 
τους. Εκτός αυτού όμως γίνεται επεξεργασία και εντελώς 
πρακτικών ζητημάτων που αφορούν τις σπουδές, π.χ. στα θέματα 
κατοικίας, ασφάλισης ασθενείας, εύρεσης εργασίας… Κατόπιν 
αυτού οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες προετοιμάζονται 
εξαιρετικά καλά για τις σπουδές τους. Με τον τρόπο αυτό 
περατώνουν τις ειδικές σπουδές τους κατά κανόνα ταχύτερα και 
επιτυχέστερα, επειδή χάνουν λιγότερο χρόνο για το βασικό τους 
προσανατολισμό στις αρχές των βασικών τους σπουδών. 



 Σπουδές στη Γερμανία 1514 Πληροφορίες για γονείς

Τα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν κλάδους 
σπουδών για όλα τα ενδιαφέροντα και τους βαθμούς εκπαίδευσης. 
Εκεί μπορεί κανείς:

■ να αρχίσει τις πρώτες σπουδές του ως πρωτοείσακτος φοιτητής,
■  να αποκτήσει εμπειρία εξωτερικού στα πλαίσια των σπουδών του 

στη πατρίδα του.
■  να ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές μετά από την περάτωση 

των σπουδών του ή να κάνει διδακτορικές σπουδές.

Με περισσότερα από 400 κρατικά αναγνωρισμένα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 18.000 κλάδους σπουδών, η επιλογή ίσως 
είναι δύσκολη.. Η προσφορά γίνεται ήδη σαφέστερη, όταν κάποιος 
αποφασίσει σχετικά με έναν από τα τρία είδη των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

■  Πανεπιστήμια (επιστημονικές σπουδές), στα Γερμανικά:  
Universitäten ή Τechnische Universitäten

■  Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (σπουδές 
προσανατολισμένες στην πράξη), στα Γερμανικά: Fachhochschule ή 
Hochschule ή University of Applied Sciences στα Αγγλικά 

■  Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (Kunsthochschulen), 
Κινηματογράφου (Filmhochschulen), Μουσικής (Musikhochschulen)

Στη Γερμανία τα περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
χρηματοδοτούνται από το κράτος. Μόνο περίπου πέντε τις εκατό των 
φοιτητών φοιτούν σε ένα από τα περισσότερα από 100 ιδιωτικά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών 
είναι εγγεγραμμένοι στα κρατικά πανεπιστήμια. Αυτό οφείλεται στο ότι 
στα ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα απαιτούνται και εν μέρει 
υψηλά δίδακτρα. Η ποιότητα της διδασκαλίας και στους δύο τύπους 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι εφάμιλλη. 

Βοήθεια στην απόφαση σας για τον σωστό κλάδο σπουδών 
προσφέρουν οι διαδικτυακές σελίδες www. daad.de/deutschland και 
www.studienwahl.de. Επιπλέον παρέχουν τις συμβουλές τους οι ειδικοί 
των Ενημερωτικών Κέντρων της DAAD καθώς και οι λέκτορες της 
DAAD. 

Πολλά γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η DAAD 
παρουσιάζονται σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις. Μια επίσκεψη 
εκεί αξίζει τον κόπο για να πάρετε λεπτομερέστερες πληροφορίες. Το 
επικαιροποιημένο πρόγραμμα των σχετικών ημερομηνιών 
διοργάνωσης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.study-in.de/
events. Πιθανώς το εθνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην 
πατρίδα του παιδιού σας να προσφέρει ειδικά προγράμματα 
ανταλλαγής με την Γερμανία. Τέτοιου είδους προγράμματα καθιστούν 
απλούστερη την οργάνωση της παραμονής στο εξωτερικό.

 5
Ποιά Ανώτατη Σχολή, ποιος κύκλος 
σπουδών είναι κατάλληλος;



Οι σπουδές ασκούν μεγάλη επιρροή σε πολλά 
επίπεδα: 

καταρτίζουν με βασικές δεξιότητες και εφοδιάζουν με 
επαγγελματική κατάρτιση, επιδρούν στη σκέψη, πλάθουν 
χαρακτήρα. Θυμάμαι σαν σήμερα τη στιγμή που έφυγα η ίδια 
από το σπίτι των γονιών μου για να ξεκινήσω τις σπουδές μου 
στο Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ. Μία από τις σημαντικές και 
καθοριστικές αποφάσεις της ζωής μου. Πλέον είμαι κι εγώ 
μητέρα. Στις καθημερινές συζητήσεις μου με τους γονείς και τα 
παιδιά μπορώ να καταλάβω τις ανησυχίες τους, από την άλλη 
όμως πλευρά γνωρίζω ότι η Γερμανία είναι μια ασφαλής χώρα 
στην οποία ένας νεαρός φοιτητής βρίσκεται σε καλά χέρια. Η 
Γερμανία θα προσφέρει στο παιδί σας ένα υψηλό επίπεδο 
σπουδών με πολύ καλές προοπτικές/ευκαιρίες σταδιοδρομίας. 
Θα μάθει να εργάζεται αυτόνομα και υπεύθυνα, να σκέφτεται 
διεπιστημονικά, να αναπτύσσει κρητική σκέψη και να έχει μια 
θετική στάση απέναντι στην διαφορετικότητα … δεξιότητες οι 
οποίες είναι απαραίτητες τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο σχέσεων με τους συνανθρώπους του. Η Γερμανία είναι 
μια καλή επιλογή για το παιδί σας.  

H Αποστολία Γουδουσάκη εργάζεται στο Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα ως 

ακαδημαϊκός σύμβουλος από το 2004. 
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6
Πόσο πρέπει να διαρκέσει η παραμονή;

Η απόφαση να πάει κάποιος για σπουδές στην Γερμανία μπορεί να σας 
φαίνεται εξαιρετικά μεγάλης βαρύτητας και να σκέπτεσθε πως θα 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες. Ενδεχόμενα, δεν είσαστε βέβαιοι αν 
είναι σωστή για το παιδί σας η μεγάλη παραμονή στο εξωτερικό, ίσως η 
μακρά παραμονή δεν ταιριάζει στα μέχρι τώρα σχέδια σπουδών και 
ζωής του παιδιού σας. 

Μην ανησυχείτε καθόλου: Η απόφαση παραμονής για σπουδές στην 
Γερμανία δεν απαιτείται να είναι απόφαση που να αφορά απαραίτητα 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια σειρά από δυνατότητες για 
πιο σύντομες παραμονές στην Γερμανία που υποστηρίζουν τις 
σπουδές στην πατρίδα και αποτελούν ένα συν για το βιογραφικό του 
και ίσως και να αποτελέσουν και έναυσμα για κάτι περισσότερο.

Τα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν ετησίως 
θερινούς κύκλους μαθημάτων. Αυτοί διενεργούνται κατά κανόνα 
μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Το φάσμα των κύκλων μαθημάτων 
είναι μεγάλο: εκτός των κύκλων γλωσσικών μαθημάτων δίνονται και 
ειδικοί κύκλοι μαθημάτων σε πλήθος επιστημονικών κλάδων. Οι 
θερινοί κύκλοι μαθημάτων προσφέρουν μια καλή δυνατότητα να 
γνωρίσει κανείς τη χώρα και τους ανθρώπους καθώς και να αποκτήσει 
μια πρώτη εμπειρία της ζωής σε γερμανικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα. Μια σύνοψη για τους προσφερόμενους κύκλους μαθημάτων 
θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.daad.de/sommerkurse. 

Περαιτέρω δυνατότητα για συντομότερη παραμονή αποτελούν τα 
προγράμματα ανταλλαγής που πιθανώς να προσφέρει το εθνικό 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του παιδιού σας (πρόγραμμα ERAS-
MUS) Στα πλαίσια αυτά είναι συχνά δυνατό να πάει κανείς στη 
Γερμανία μόνο για ένα εξάμηνο. Το παιδί σας θα μπορούσε να 
εκμεταλλευτεί και μια συντομότερη διαμονή στην Γερμανία, για να 
πάρει μια ιδέα από τον κόσμο της εργασίας με μια πρακτική άσκηση. 

 Ίσως ο θερινός κύκλος μαθημάτων, το εξάμηνο στο εξωτερικό ή η 
πρακτική άσκηση να αποτελέσουν και το έναυσμα για μια μεγαλύτερη 
παραμονή στην Γερμανία για σπουδές. Η παραμονή στη Γερμανία για 
περισσότερα εξάμηνα δίνει στο παιδί σας τη δυνατότητα να περατώσει 
παγκόσμια αναγνωρισμένες σπουδές. Επιπλέον θα γνωρίσει φυσικά 
πολύ περισσότερο σε βάθος χρόνου τη χώρα που το φιλοξενεί, και θα 
έχει την δυνατότητα να βελτιώσει σαφώς τις γλωσσικές του γνώσεις.
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8 
Υπάρχουν υποτροφίες ή άλλα 
οικονομικά βοηθήματα; 

Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από δυνατότητες οικονομικής 
υποστήριξης συντομότερων ή μεγαλυτέρων παραμονών στη Γερμανία 
για σπουδές. Οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να ζητήσουν υποτροφίες 
από διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς. 
Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε στα Ενημερωτικά Κέντρα ή στις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες της DAAD ή στο εθνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα επιδότησης και για το παιδί σας. 

Η τράπεζα δεδομένων υποτροφιών της DAAD (www.funding-guide.de) 
προσφέρει άνετη δυνατότητα αναζήτησης των διαφόρων ειδών 
υποτροφιών στο διαδίκτυο. Εδώ θα βρείτε όχι μόνο υποτροφίες της 
DAAD αλλά και άλλων οργανισμών οικονομικής υποστήριξης. Είναι 
πάντως σημαντικό να γνωρίζετε, ότι οι γερμανικοί οργανισμοί 
οικονομικής υποστήριξης τις περισσότερες φορές δεν επιδοτούν το 
σύνολο των σπουδών στη Γερμανία και κατά κανόνα δεν επιδοτούν 
πρωτοείσακτους φοιτητές. Και τα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα δίνουν τις δικές τους υποτροφίες. Εν πάση περιπτώσει ο 
αριθμός τους εξακολουθεί να είναι μάλλον μικρός σε σύγκριση με 
ορισμένες άλλες χώρες. Επειδή όμως διαρκώς δημιουργούνται τέτοιες 
προσφορές, είναι δυνατόν να αξίζει τον κόπο να ρωτήσετε το Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της επιλογής σας σχετικά με δυνατότητες 
οικονομικής υποστήριξης.

Η ζωή στην Γερμανία δεν είναι ακριβή σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα. Το κόστος τροφίμων, στέγης, ένδυσης, πολιτιστικών 
προσφορών κ.λπ. βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Στη διάρκεια της παραμονής στη χώρα για σπουδές πρέπει - πέρα από 
τα έξοδα διαβίωσης - να υπολογίσετε ότι θα έχετε δαπάνες για την 
ασφάλιση ασθενείας, για τέλη εξαμήνου και πιθανώς για δίδακτρα 
σπουδών. Στη Γερμανία οι περισσότεροι φοιτητές φοιτούν σε κρατικό 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Τα κρατικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα δεν ζητούν κατά κανόνα δίδακτρα για τις πρώτες σπουδές 
και για πολλά προγράμματα master. Για ορισμένα προγράμματα mas-
ter είναι όμως δυνατό να υπάρχουν δίδακτρα - που σε ορισμένες 
περιπτώσεις ανέρχονται σε περισσότερα από 10.000 ευρώ ανά εξάμηνο 
(= μισό έτος) - και τα ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
απαιτούν εν μέρει σχετικά υψηλά δίδακτρα. Όλοι οι φοιτητές ενός 
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος καταβάλλουν επιπλέον των τυχόν 
διδάκτρων σπουδών τα λεγόμενα τέλη εξαμήνου. Τις περισσότερες 
φορές στα τέλη αυτά περιλαμβάνεται και εισιτήριο εξαμήνου, με το 
οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει δωρεάν τα δημόσια μέσα 
συγκοινωνίας στο περιβάλλον του πανεπιστημίου. Το ύψος του τέλους 
αλλάζει από το ένα στο άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
Υπολογίστε περίπου 200-250 ευρώ ανά εξάμηνο. Γενικά είναι δύσκολο 
να υπολογιστεί, πόσα χρήματα χρειάζεται ένας φοιτητής στη Γερμανία 
το μήνα. Σαν γενική αρχή ισχύει ότι στις μικρότερες πόλεις μπορεί 
κανείς να ζήσει με λιγότερα χρήματα, απ‘ ότι στις μεγαλουπόλεις. Η 
στατιστική λέει: οι φοιτητές στη Γερμανία έχουν στην διάθεσή τους 
κατά κανόνα περίπου 865 ευρώ το μήνα. Το μεγαλύτερο τμήμα των 
μηνιαίων δαπανών αντιστοιχεί στο ενοίκιο του σπιτιού.

Ως διεθνής φοιτητής μόνο περιορισμένα μπορεί κάποιος να εργαστεί 
στην Γερμανία. Μια συμπληρωματική δουλειά μπορεί να βελτιώσει τον 
προϋπολογισμό, είναι όμως σχεδόν αδύνατο να χρηματοδοτήσει 
κάποιος το σύνολο των εξόδων διαβίωσής του μόνο με την εργασία 
του, παράλληλα με τις σπουδές.

7 
Πόσο κοστίζουν οι σπουδές  
στην Γερμανία; 



Η κυρία Last-Wyka είναι σύμβουλος και συντονιστής των γερμανικών στην Ελλάδα. 

Εργάζεται για την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων στην Αλλοδαπή (ZfA).

Πολύ ενθουσιώδεις...

είναι Έλληνες φοιτητές που έχουν πάρει το δρόμο για τη 
Γερμανία. Είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη μεταχείριση στο 
πανεπιστήμιό τους και απολαμβάνουν τη ζωή στη Γερμανία. Με 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση συμβουλεύω τους νέους. Από τις σπουδές 
στη Γερμανία μπορούν να ελπίζουν σε μια εκπαίδευση που θα 
είναι τόσο διεθνής όσο και ανταγωνιστική. Και φυσικά αυτό 
βελτιώνει κατά πολύ τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη χώρα τους.
Επίσης οι γονείς, των οποίων το παιδί έχει ήδη αρχίσει να 
σπουδάζει στη Γερμανία, είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτή την 
απόφαση. Εκτιμούν στα γερμανικά πανεπιστήμια που 
ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και την 
ανεξαρτησία. Στα συν συγκαταλέγεται το γεγονός , ότι πολλές 
σχολές συνεργάζονται στενά με την επιχειρηματική κοινότητα. 
Και μην ξεχνάτε: Σε διεθνή σύγκριση είναι σπάνια καλή η σχέση 
ποιότητας και κόστους σπουδών. Στη Γερμανία η εξαιρετική 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι προσιτή.
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Οι Έλληνες και οι υπόλοιποι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χρειάζονται για την είσοδο στη Γερμανία μόνο το ισχύον δελτίο 
ταυτότητας. 

Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται συνήθως βίζα, 
εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην Γερμανία περισσότερο από 
90 ημέρες. Η βίζα πρέπει να ζητηθεί πριν από την είσοδο στη χώρα. 
Πληροφορηθείτε στην γερμανική πρεσβεία ή στο προξενείο στην 
πατρίδα σας σχετικά με περισσότερες λεπτομέρειες και τις ισχύουσες 
διατάξεις. Εκεί θα σας βοηθήσουν ευχαρίστως για όλα σας τα θέματα 
σχετικά με την έκδοση βίζας.

Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει εκτός αυτού να 
προσκομίσουν αποδεικτικό χρηματοδότησης, το οποίο να διασφαλίζει 
ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί το πρώτο έτος σπουδών.

9 
Τι είδους έγγραφα χρειάζεται το παιδί 
μου για την είσοδό του στη χώρα; 
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Η Γερμανία είναι ασφαλής χώρα, ακόμη και σε διεθνή σύγκριση. 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος υπέρμετρης ανησυχίας όσον αφορά 
την εγκληματικότητα. Εδώ μπορεί κανείς να κινηθεί ελεύθερα 
χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας : στις μεγαλουπόλεις, όπως και 
στην επαρχία, την ημέρα και τη νύχτα.

 Η αστυνομία είναι έμπιστη και βοηθάει αξιόπιστα. Μπορείτε να 
καλέσετε την αστυνομία από οποιοδήποτε τηλέφωνο στη 
Γερμανία δωρεάν στον αριθμό 110. 

Σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου εκπροσωπείται στη Γερμανία με 
πρεσβεία ή προξενείο. Σε περίπτωση προβλημάτων υπάρχει 
λοιπόν και επιτόπου αρμόδιος του κράτους της ιθαγενείας σας. 
Επιπλέον το παιδί σας μπορεί πάντα να απευθυνθεί για όλα τα 
θέματα που αφορούν την προσωπική του ασφάλεια και για τυχόν 
προβλήματα του και στην Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών ή 
στο Διεθνές Γραφείο (International Office) του Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 10 
Πόσο ασφαλής είναι η Γερμανία; 
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 12
Ποιος θα μεριμνήσει για το παιδί μου 
στη Γερμανία; 

Το παιδί σας δεν είναι μόνο του, αλλά θα βοηθηθεί για όλα τα 
οργανωτικά θέματα. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υπάρχει 
Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών ή Διεθνές Γραφείο (International 
Office), το οποίο φροντίζει για τους διεθνείς σπουδαστές. Οι 
συνεργάτες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών είναι αφενός οι σωστοί 
αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη προετοιμασία της παραμονής του 
φοιτητή. Εδώ δίνονται πληροφορίες για τους επιμέρους κλάδους 
σπουδών, για τους όρους αποδοχής και εγγραφής και για την 
προετοιμασία για τις σπουδές, για τις γλωσσικές εξετάσεις για τις 
πρακτικές ασκήσεις, για την χρηματοδότηση των σπουδών και για τον 
συγκεκριμένο προγραμματισμό σπουδών. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών 
αφετέρου βοηθάει επίσης επιτόπου. Βάσει των πληροφοριών στη 
Γερμανία το παιδί σας θα λάβει εδώ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. 

Ορισμένα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν 
δημιουργήσει τα λεγόμενα προγράμματα αναδοχής. Σε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα οι διεθνείς φοιτητές έχουν ένα ατομικό ομόλογο, δηλαδή 
έμπειρους εγχώριους φοιτητές. Αυτοί τους βοηθούν στις επισκέψεις 
για διαδικασίες στις αρχές, στα προβλήματα της καθημερινότητας, στα 
προβλήματα των σπουδών και λοιπά. Και οι φοιτητικοί σύλλογοι 
βοηθούν σε πλήθος γερμανικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Πολλοί φοιτητικού σύλλογοι διαθέτουν πακέτα εξυπηρέτησης 
αλλοδαπών φοιτητών. Περιλαμβάνουν εκτός της ασφάλισης ασθενείας 
και στέγη και τροφή και διευκολύνουν την αρχική προσαρμογή στη 
ζωή στην Γερμανία. 

Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υπάρχουν φοιτητικές 
αντιπροσωπείες, φοιτητικοί σύλλογοι των ειδικών σχολών και 
πανεπιστημιακές ομάδες. Είναι σωστοί αρμόδιοι για ζητήματα που 
αφορούν τις σπουδές ή την καθημερινότητα. Πολλές φορές 
οργανώνουν και σεμινάρια προσανατολισμού για πρωτοείσακτους 
φοιτητές. Και τέλος για τα ειδικά σπουδαστικά θέματα είναι στην 
διάθεσή τους οι διδάσκοντες στις καθορισμένες ώρες επίσκεψης. 
Πάντως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι τα γερμανικά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περιμένουν από τον φοιτητή ένα ορισμένο 
βαθμό αυτονομίας. Πρέπει να είσαστε σε θέση να αναλάβετε σε μεγάλο 
βαθμό οι ίδιοι την ευθύνη για την μαθησιακή σας διαδικασία. Αυτό 
σημαίνει πιο συγκεκριμένα το εξής: υπάρχουν πάρα πολλές βοήθειες, 
όμως οι σπουδαστές πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν αυτόνομα.

Η ιατρική περίθαλψη στην Γερμανία είναι πάρα πολύ καλή. Το 
γερμανικό Σύστημα Υγείας με το πυκνό του δίκτυο ιατρών υψηλών 
προσόντων θεωρείται ως ένα των καλύτερων συστημάτων του 
κόσμου. Αν λοιπόν το έφερνε η τύχη, να χρειαστεί το παιδί σας ιατρική 
περίθαλψη, η περίθαλψη αυτή στη Γερμανία είναι τόσο καλή, όσο σε 
σχεδόν καμία άλλη χώρα.

 Όποιος επιθυμεί να σπουδάσει στη Γερμανία, πρέπει να διαθέτει 
ασφάλιση ασθενείας. Είναι σημαντικό να διευκρινίσετε πριν από την 
αναχώρηση για τη Γερμανία, αν το παιδία σας έχει ασφαλιστική 
κάλυψη. Είναι δυνατόν, η ασφάλιση ασθενείας που έχει το παιδί σας 
στην πατρίδα σας να ισχύει και για την Γερμανία. Παραδείγματος χάριν 
όλοι οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Κάρτας (EHIC) έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη και στην Γερμανία. Εφόσον δεν αναγνωρίζεται η 
ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος της ιθαγενείας, το παιδί σας 
πρέπει να ασφαλιστεί στην Γερμανία σε δημόσιο ταμείο υγείας. Αυτό 
κοστίζει περίπου 80 ευρώ το μήνα. 

Η Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών θα σας παράσχει ευχαρίστως 
βοήθεια για ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση ασθενείας και θα 
σας δώσει και συμβουλές. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν γραφεία 
του δημόσιου Ταμείου Ασφάλισης Ασθενείας κοντά στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συναφθεί γρήγορα 
και χωρίς κωλύματα η ασφάλιση αυτή. 

Με την κάλυψη της ασφάλισης ασθενείας μπορεί κάποιος να πάει στην 
Γερμανία στο γιατρό. Για επείγοντα περιστατικά υπάρχει εφημερία και 
εισαγωγή επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Οι αναγκαίες 
παροχές είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους. Με δωρεάν 
τηλεφώνημα στο αριθμό 112 μπορεί κάποιος να φωνάξει μέρα και 
νύχτα ένα γιατρό σε εφημερία για πρώτες βοήθειες και ένα 
ασθενοφόρο.

Καλό είναι να ξέρετε και αυτό: τα φάρμακα πωλούνται στη Γερμανία 
μόνο στα φαρμακεία. Ο Νόμος περί φαρμάκων είναι αυστηρός στη 
Γερμανία. Για ορισμένα φάρμακα που πιθανώς παίρνετε στη χώρα σας 
χωρίς συνταγή (π.χ. αντιβιοτικά), εδώ πρέπει να έχετε συνταγή από 
γιατρό.

11 
Πόσο καλή είναι η ιατρική περίθαλψη; 
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Στη Γερμανία οι φοιτητές διαμένουν είτε σε μια φοιτητική εστία, είτε 
σε μια ιδιωτική στέγη. 

Διαφορετικά από ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι φοιτητές στα 
Γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν έχουν αυτομάτως και 
κατάλυμα. Τα πιο λίγα γερμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
διαθέτουν πανεπιστημιούπολη (campus) και κατά κανόνα στην περιοχή 
της πανεπιστημιούπολης δεν υπάρχει δυνατότητα κατοικίας Εν πάση 
περιπτώσει σε όλες τις πόλεις με πανεπιστήμιο υπάρχουν φοιτητικές 
εστίες. Ένα δωμάτιο εκεί είναι συνήθως η πιο φθηνή λύση κατοικίας. 
Όμως κάποιος πρέπει να προσπαθήσει εγκαίρως να βρει θέση. 
Εναλλακτική λύση αποτελούν οι ιδιωτικές κατοικίες. Υπάρχει πληθώρα 
προσφορών: από ένα κενό δωμάτιο μέχρι ένα επιπλωμένο διαμέρισμα, 
παντός είδους προσφορές στην ιδιωτική αγορά. Στον κόσμο των 
φοιτητών είναι ιδιαίτερα αγαπητή η συγκατοίκηση σε μια κατοικία.
Εδώ ζουν περισσότερα πρόσωπα μαζί σε μια κατοικία. Κάθε ένας έχει 
το δικό του δωμάτιο, αλλά όλοι μοιράζονται την κουζίνα και το μπάνιο. 
Τα πλεονεκτήματα: η ζωή στα πλαίσια της συγκατοίκησης είναι 
σχετικά φθηνή. Εκτός αυτού γνωρίζει κανείς γρήγορα ανθρώπους και 
η συμβίωση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθει κανείς γερμανικά. 

Χρήσιμες πληροφορίες για την ανεύρεση κατοικίας δίνουν οι 
Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες Αλλοδαπών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ίδρυμάτων. 

 13
Που θα κατοικήσει το παιδί μου;
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This is the heading  
of the chapter
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Ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Λυμπέρης, είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αμβούργου και 

πρώην μεταπτυχιακός υπότροφος της DAAD. Σήμερα είναι Διευθύνων Εταίρος δικηγορικής 

εταιρείας με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο. O Αναστάσιος Λυμπέρης σπουδάζει χημικός 

μηχανικός στο TUHH του Αμβούργο με υποτροφία της DAAD.

Έχοντας ο ίδιος σπουδάσει και εργαστεί στη Γερμανία, ήμουν ήδη 
πεπεισμένος για το υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειριών που 
προσφέρουν οι σπουδές στη Γερμανία. ΄Ετσι θεωρήσαμε ως 
οικογένεια σωστή την επιλογή του γιου μας Αναστάση, απόφοιτου της 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών, να ξεκινήσει τις προπτυχιακές σπουδές 
του στη Γερμανία στον τομέα των θετικών επιστημών, που ο ίδιος 
επέλεξε. 
Οι αρχικές επιφυλάξεις που κάθε γονιός φυσιολογικά έχει, σχετικά με 
την απόσταση, τη διαμονή, τυχόν γλωσσικά εμπόδια, καθώς και η 
ανάγκη για καθοδήγηση ενός νέου ανθρώπου στα πρώτα του 
φοιτητικά βήματα, γρήγορα ξεπεράστηκαν.
Η γλωσσική προετοιμασία από το σχολείο του και οι κατάλληλες 
δομές υποδοχής ξένων φοιτητών στη Γερμανία με καλού επιπέδου 
φοιτητικές εστίες, καταρτισμένους εκπαιδευτικούς συμβούλους και 
προπαντός σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν κοντά 
την επιστήμη στην παραγωγή, όλα αυτά μαζί εγγυώνται ένα παράθυρο 
στο μέλλον για τους νέους ανθρώπους. Επίσης, σημαντική υποστήριξη 
προσφέρουν οι παρεχόμενες υποτροφίες, όπως της DAAD.
΄Ετσι και ο Αναστάσης στο φιλόξενο φοιτητικό του δωμάτιο ξεκίνησε 
να κατακτήσει την αγαπημένη του επιστήμη της Χημείας μέσα από 
ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών, που τον ικανοποιεί και τον γεμίζει 
αισιοδοξία.

 14
Τι έχει να προσφέρει η Γερμανία  
ως ταξιδιωτικός προορισμός; 

Πιθανώς σκεφτόσαστε να επισκεφτείτε το παιδί σας στη Γερμανία. 
Είναι μια καλή ιδέα, γιατί η Γερμανία έχει πάρα πολλά να σας 
προσφέρει. 

Τα τοπία της Γερμανίας είναι τόσο ποικίλα, όσο και πανέμορφα. Στο 
βορά εκτείνονται αλυσίδες νησιών με εκτεταμένες παραλίες με 
αμμοθίνες, καθώς και τοπία με στέπες και έλη. Πυκνά δάση μεικτής 
βλάστησης και μεσαιωνικά κάστρα περιβάλλουν τις κοιλάδες των 
ποταμών στα μέσα όρη, τα οποία κάποτε σαγήνευαν τους 
εκπροσώπους του Γερμανικού Ρομαντισμού. Και στο Νότο 
ορθώνονται οι Άλπεις με τις διάφανες ορεινές τους λίμνες.

Δεν αξίζει κανείς να επισκεφθεί μόνο τις μητροπόλεις όπως το 
Βερολίνο, το Αμβούργο και το Μόναχο. Σε μικρές ή μεγάλες πόλεις: τα 
ημερολόγια των εκδηλώσεων είναι γεμάτα με τα πιο διαφορετικά 
πολιτιστικά γεγονότα, εκθέσεις, κοντσέρτα, φεστιβαλικές εκδηλώσεις, 
παραστάσεις, φεστιβάλ, εμπορικές εκθέσεις, αθλητικά γεγονότα και 
λοιπά. 

Για να μην το ξεχνάμε: υπάρχουν και οι γιορτές! Στην διάρκεια όλου 
του έτους γίνονται στην Γερμανία περιφερειακές γιορτές που 
επιφυλάσσουν στους επισκέπτες ασυνήθιστα βιώματα- όπως το 
Καρναβάλι του Ρήνου, οι Γιορτές του Κρασιού στο Παλατινάτο και η 
Γιορτή του Οκτώβρη στο Μόναχο.

Και γευστικά η Γερμανία εμφανίζεται εξαιρετικά πολυποίκιλη: από τα 
παραδοσιακά επαρχιακά πιάτα, όπως το ψητό μοσχάρι μαρινάτο, το 
παστό και βραστό χοιρινό μπούτι και το χοιρινό κότσι με δροσερή 
μπύρα μέχρι τα ανάλαφρα δημιουργήματα των μεγάλων σεφ με 
εκλεκτά κρασιά. Και φυσικά σε ολόκληρη την Γερμανία υπάρχουν 
εστιατόρια των πιο διαφορετικών εθνικών κουζινών.

 Η Γερμανία διαθέτει ένα πολύ καλοφτιαγμένο δίκτυο συγκοινωνιών. 
Είτε με το αυτοκίνητο, είτε με το σιδηρόδρομο, είτε με το αεροπλάνο 
ταξιδεύετε εύκολα και με όλες τις ανέσεις.

Επιπλέον, η Γερμανία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και 
αποτελεί ένα ιδεώδες σημείο εκκίνησης για την εξερεύνηση άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Μπορείτε να πειστείτε μόνοι σας.



 Σπουδές στη Γερμανία 31

 15
Που υπάρχουν περισσότερες 
πληροφορίες; 

Συμβουλή και βοήθεια για τον προγραμματισμό της σπουδαστικής 
παραμονής θα πάρετε εσείς και το παιδί σας στην πατρίδα σας. Στην 
Ελλάδα απευθυνθείτε στις ακόλουθες υπηρεσίες
•  το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα (www.daad.gr) 
•  τους λέκτορες και διδάσκοντες που έχει στείλει η DAAD στα 

Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Τέλος συμβουλές σας παρέχει και η γραμματεία της DAAD στη Βόννη. 
Παρακαλούμε μην διστάζετε: Ρωτήστε μας !
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Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών(DAAD)
German Academic Εxchange Service
Kennedyalle 50, 53175 Bonn (Γερμανία)
www.daad.de

Τμήμα: 
Πληροφορίες για αλλοδαπούς σχετικά με τη Γερμανία ως τόπο 
εκπαίδευσης και έρευνας, Καμπάνιες, Διαδίκτυο ( Informationen 
für Ausländer zum Bildungs - und Forschungsstandort Deutsch-
land, Kampagnen, Internet)

Συντονισμός προγράμματος: Dr. Ursula Egyptien Gad, 
Esther Kirk, Katharina Kohm. Anne Münkel

Κείμενο: Dr Dagmar Giersberg, Βόννη.

Μετάφραση: Λιάνα Γεννηματά, Αθήνα

Εικόνες Nicole Dietzel (σελ.13), Dörthe Hagenguth (Τίτλος, σελ. 
27), Norbert Hüttermann (σελ.2,4,10), Peter Himsel / David Aus-
serhofer (σελ. 15, 30), Thomas Ebert (σελ. 22), Λία Γουδουσάκη 
(σελ. 8, 17), Konstantinos Αngelos Gavrias (σελ. 3), περαιτέρω 
εικόνες ιδιωτικές
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Το φυλλάδιο διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα.
Η έκδοση αυτή χρηματοδοτείται από πόρους του γερμανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και 
Έρευνας.
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