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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Γερμανία, επίσημα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (γερμανικά: 

Bundesrepublik Deutschland), είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της 

Ευρώπης (83 εκατομμύρια) και η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε).  

Η Γερμανία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Ε. και αποτελεί μία από τις πιο 

ανεπτυγμένες και σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου.  

Συνορεύει με τη Δανία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γαλλία, 

το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία.  

Η Γερμανική γλώσσα αποτελεί την επίσημη και κυρίαρχη γλώσσα στη Γερμανία. Είναι 

μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της   καθώς και μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας 

της Ε.Ε, μαζί με τη Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στη Γερμανία υπάρχουν γύρω στα 400 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Οι κύριες κατηγορίες  αυτών είναι οι εξής: 

 

 Universitäten / Technische Universitäten (Πανεπιστήμια / Τεχνικά Πανεπιστήμια) 

 Fachhochschulen (Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών) 

 Kunsthochschulen / Musikhochschulen (Σχολές Καλών Τεχνών και Μουσικής) 

 Private Hochschulen (Ιδιωτικά Πανεπιστήμια) 

Τα Γερμανικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα 

προγραμμάτων σπουδών (περίπου 10.000 σε Προπτυχιακό και 8.000 σε Μεταπτυχιακό 

επίπεδο), τόσο στη Γερμανική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Στα Αγγλόφωνα 

προγράμματα σπουδών η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην Αγγλική 

γλώσσα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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Τα Προπτυχιακά προγράμματα είναι συνήθως τριετή, και οδηγούν στην απόκτηση 

Πτυχίου (Bachelor). Υπάρχουν δύο τύποι Πτυχίου Bachelor, το Bachelor of Arts (B.A.), 

που αφορά σπουδές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το Bachelor of 

Science (B.Sc.), που αφορά σπουδές Θετικών και Μηχανολογικών Επιστημών. 

Σημειώνεται ενδεικτικά, ότι κλάδοι όπως η Νομική, η Ιατρική (συμπεριλαμβανομένης της 

Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής), η Φαρμακευτική και τα Παιδαγωγικά, έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια από 3 έτη. Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) είναι διετή.  

 

Για μερικούς κλάδους σπουδών, οι οποίοι βρίσκονται υπό Κρατική Εποπτεία, 

όπως Νομική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική και Χημική Τροφίμων, 

οι φοιτητές για την απόκτηση του Πτυχίου, πρέπει να επιτύχουν σε  Κρατικές Εξετάσεις,  

Staatsexamen (State Examination). Τα Πανεπιστήμια απονέμουν στη συνέχεια το 

Πτυχίο. 

 

Η Γερμανία προσφέρει σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, ένα πρωτοποριακό 

σύστημα εκπαίδευσης, το λεγόμενο Duales Studium. Εδώ δίνεται έμφαση στο 

συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης στα πανεπιστήμια και ταυτόχρονα μίας αμειβόμενης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μία εταιρεία/οργανισμό. Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι, 

είτε προσλαμβάνονται από την εταιρεία στην οποία ολοκλήρωσαν την επαγγελματική 

τους εκπαίδευση, είτε έχουν γρήγορη πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά εργασίας, λόγω 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης που απέκτησαν. 

 Η Ιατρική στη Γερμανία είναι εξαιρετικά περιζήτητος κλάδος σπουδών. Οι σπουδές 

διαρκούν κατά κύριο λόγο 6 – 7 χρόνια (12-13 εξάμηνα).Οι σχολές δέχονται περισσότερες 

αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διαθέτουν και για τον λόγο αυτό, υπόκεινται σε ειδικό 

κανονισμό για περιορισμό του αριθμού εισακτέων (Numerus Clausus), μέσω 

συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Ως πολίτες της Ε.Ε. οι αιτούντες από την Κύπρο 

ανταγωνίζονται για τις θέσεις αυτές με τους Γερμανούς, καθώς και με τους υπόλοιπους 

υποψήφιους από όλη την Ε.Ε. 

Δεν προσφέρονται Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στην Ιατρική, καθώς και στην 

Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία και Νομική. 

Περισσότερες πληροφορίες στους πιο κάτω συνδέσμους:  

https://www.hochschulkompass.de/home.html 

https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/find-programme-and-university/ 

 

https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/find-programme-and-university/
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Η πρόσβαση στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γερμανία με πιστοποιητικά 

Δημόσιας και Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, 

όπως Απολυτήριο ή άλλο ισότιμο, γίνεται από το Εαρινό Εξάμηνο 2018, με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

  

1. Απόφοιτοι του Λυκείου και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου τύπου, 

καθώς και Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με το Απολυτήριο και τα 

αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων. 

2. Οι απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου ή άλλου τύπου έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γερμανία, είτε 

α)  με τους όρους όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 ή 

β) ανάλογα με την κατηγοριοποίηση στην πιστοποίηση προσόντων αποφοίτων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κάθε Ιδιωτικού Σχολείου. Σημειώνεται ότι  η 

συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι βασισμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας με την 

οποία συνδέεται το κάθε Ιδιωτικό Σχολείο π.χ. Βρετανικό, Αμερικανικό, Γαλλικό, Αραβικό, 

Ρωσικό κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Βρετανικό σύστημα: ‘GCE-Advanced Level’ και ‘GCE-Advanced Subsidiary Level΄, 

σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της Μεγάλης Βρετανίας. Περισσότερες 

πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.daad.gr/files/2019/11/application_with_english_high_school_diploma

.pdf 

 Αμερικανικό σύστημα: ΗΠΑ-American High School Diploma (HSD), σύμφωνα με 

το σύστημα αξιολόγησης των ΗΠΑ 

 International Baccalaureate Diploma 

 

Σημειώνεται ότι για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Γερμανία δεν 

γίνεται αποδεκτός ο συνδυασμός κριτηρίων όπως αυτά περιεγράφηκαν στα πιο πάνω 

σημεία 1 και 2. 

Όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα Γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών, θα 

χρειαστεί να αποδείξουν ότι κατέχουν τη Γερμανική γλώσσα και να προσκομίσουν 

https://www.daad.gr/files/2019/11/application_with_english_high_school_diploma.pdf
https://www.daad.gr/files/2019/11/application_with_english_high_school_diploma.pdf
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(συνήθως κατά την εγγραφή και όχι κατά την υποβολή της αίτησής τους) ένα από τα εξής 

αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επάρκειας: 

 Test DaF (Test Deutsch als Fremdsprache) 

 DSH (συμπληρωματική εξέταση Γερμανικών. Διεξάγεται από τα ίδια τα 

Πανεπιστήμια). 

 C2 (Goethe-Zertifikat) 

Όπως προαναφέρθηκε, ειδικότερα για την Ιατρική, τα κριτήρια εισδοχής είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικά αφού η ζήτηση είναι υψηλή και για την επιλογή των φοιτητών εφαρμόζεται το 

σύστημα Numerus Clausus ως ένα όριο εισακτέων φοιτητών. Μόνο οι υποψήφιοι με 

άριστες βαθμολογίες στο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιπλέον πολύ 

καλές γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Test DaF 4, C2, DSH ή ΚΜΚ II, έχουν 

πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μια από τις σχολές αυτές. Σε κάποια προγράμματα 

Ιατρικής, υπάρχει η πιθανότητα να ζητηθεί η ειδική εξέταση “Medizinertest” (TMS). 

Όσον αφορά τα Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών απαιτούνται συνήθως τα 

πιστοποιητικά TOEFL ή IELTS. Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για την είσοδο σε πολλά από αυτά τα προγράμματα.  

Περισσότερες πληροφορίες  για τα Αγγλόφωνα Προγράμματα Σπουδών στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-

programmes/en/  

Ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο θα υποβληθεί αίτηση, ποικίλλουν οι 

δυνατότητες εκμάθησης γλώσσας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο που πρέπει να έχει 

εξασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος για να μπορέσει να συμμετάσχει σε τμήματα 

προετοιμασίας της γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

συμβουλεύονται  την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν, 

ώστε να λαμβάνουν την αντίστοιχη πληροφόρηση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι υποβολής αιτήσεων για τα Προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών: 

1. Απευθείας προς το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ιστοσελίδων των 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κατόπιν, σε πολλές περιπτώσεις, ταχυδρομούνται 

συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
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συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την ακριβή διαδικασία 

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2. Μέσω της υπηρεσίας Uni-Assist: 

Περισσότερα από 130 Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν αναθέσει το έργο του 

ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποιητικών των φοιτητών στην υπηρεσία Uni-Assist, 

https://www.uni-assist.de/. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ζητά από τους υποψήφιους να 

δημιουργήσουν ηλεκτρονικό λογαριασμό και ακολουθεί η υποβολή της αίτησης και η 

αποστολή των δικαιολογητικών. Το κόστος ανέρχεται για την πρώτη αίτηση στα 75€  και 

για κάθε επιπλέον αίτηση στο ίδιο εξάμηνο στα 15€. 

3. Μέσω της υπηρεσίας Hochschulstart: 

Οι αιτήσεις για σπουδές στους κλάδους της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και 

Φαρμακευτικής υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας Hochschulstart,  

http://www.hochschulstart.de/startseite. Πέραν των συγκεκριμένων σχολών, η 

Hochschulstart αναλαμβάνει και τις αιτήσεις κάποιων μεμονωμένων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων. Προτρέπονται οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της επιλογής τους, για να διαπιστώσουν την τυχόν συνεργασία 

του συγκεκριμένου Ιδρύματος με την υπηρεσία Hochschulstart. 

 

Η επιλογή του τρόπου υποβολής αιτήσεων αποφασίζεται από το ίδιο το Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα και όχι από τον υποψήφιο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται τις 

ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον εκάστοτε τρόπο υποβολής. 

Οι αιτήσεις για Προπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτές κατά κανόνα για το Χειμερινό 

Εξάμηνο έως 15 Ιουλίου και για το Εαρινό Εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου. Η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων για σπουδές σε κλάδους όπως Καλών Τεχνών και Μουσικής 

διαφέρει, μιας και οι ενδιαφερόμενοι συχνά πρέπει να αποστείλουν έναν φάκελο 

εργασιών/προσόντων (portfolio) ή και να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις. 

Για τις Μεταπτυχιακές σπουδές δεν υπάρχει ενιαία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι 

συνήθεις ημερομηνίες είναι η 31η Μαΐου ή η 15η Ιουλίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και η 

15η Ιανουαρίου για το Εαρινό Εξάμηνο. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ / ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Η φοίτηση στα Γερμανικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι κατά κύριο λόγο δωρεάν, καθώς 

τα περισσότερα από αυτά είναι Κρατικά. Αυτό που πρέπει να πληρώσουν οι φοιτητές 

είναι η λεγόμενη εξαμηνιαία συνεισφορά, η οποία κυμαίνεται συνήθως από 100 Ευρώ 

μέχρι 450 Ευρώ, ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.  

file:///C:/Users/User/Downloads/Uni-Assist
https://www.uni-assist.de/
http://www.hochschulstart.de/
http://www.hochschulstart.de/startseite
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Υπάρχουν ωστόσο, συγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή συγκεκριμένα 

προγράμματα σπουδών σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που έχουν επιπλέον 

δίδακτρα πέραν της εξαμηνιαίας συνεισφοράς. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι καλό 

είναι να ενημερώνονται για το τι ισχύει για το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα 

σπουδών της επιλογής τους, από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του κάθε Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος. 

 

Οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία σε πολλούς φορείς. 

Πληροφορίες για τις προσφερόμενες υποτροφίες, καθώς και τους διάφορους τύπους 

χρηματοδότησης των σπουδών υπάρχουν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/  

https://www.daad.gr/el/ypotrofies/michani-anazitisis-ypotrofion/  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Για τη διαμονή στη Γερμανία κατά τη διάρκεια των σπουδών υπάρχουν διάφορες 

δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε κάποια φοιτητική εστία ή η αναζήτηση 

κατοικίας στην ιδιωτική αγορά, με ή χωρίς συγκάτοικους. Η συγκατοίκηση με άλλους 

φοιτητές σε «Wohngemeinschaft» (ή «WG»), είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους 

διαβίωσης για φοιτητές στη Γερμανία. 

Για την αναζήτηση κατοικίας σε φοιτητικές εστίες, οι ενδιαφερόμενοι  απευθύνονται στο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της επιλογής τους και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Διαμονής 

Φοιτητών (Studentenwerk). Στις ιστοσελίδες των εστιών υπάρχουν χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές. Στην ιστοσελίδα Study in Germany 

βρίσκεται, επίσης, μία μηχανή αναζήτησης φοιτητικών εστιών ανά πόλη ως ακολούθως: 

https://www.study-in-germany.de/de/aufenthalt-planen/wohnen/wohnheimfinder/ (στη 

Γερμανική γλώσσα) και 

https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-stay/accommodation/dormitoryfinder/ 

(στην Αγγλική γλώσσα) 

Για την αναζήτηση κατοικίας στην ιδιωτική αγορά, π.χ. για διαμονή με άλλους φοιτητές 

(Wohngemeinschaft), μπορεί κάποιος, είτε να επισκεφτεί μία ιστοσελίδα όπως η WG-

gesucht, είτε να ψάξει για αγγελίες στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμά του (σε πίνακες, λέσχες, 

συλλόγους κτλ.), είτε μέσω φίλων/γνωστών που διαμένουν στην ίδια πόλη. 

Το ύψος του ενοικίου διαφέρει σημαντικά από πόλη σε πόλη. Ανάλογα με το Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, οι φοιτητές πληρώνουν για τη διαμονή τους από 180 Ευρώ και 550 Ευρώ ανά 

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/
https://www.daad.gr/el/ypotrofies/michani-anazitisis-ypotrofion/
https://www.study-in-germany.de/de/aufenthalt-planen/wohnen/wohnheimfinder/
https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-stay/accommodation/dormitoryfinder/
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.wg-gesucht.de/
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Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 

μήνα. Κατά μέσο όρο τα υψηλότερα ενοίκια στη Γερμανία είναι σε μεγάλες πόλεις όπως 

το Αμβούργο, το Μόναχο, η Κολωνία και η Φρανκφούρτη. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές 

συγκατοίκησης είναι κατά κύριο λόγο πιο οικονομικές από τη διαμονή χωρίς 

συγκάτοικους. Γενικά το κόστος διαβίωσης (π.χ. διατροφής, στέγασης, ένδυσης και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων) της Γερμανίας, αντιστοιχεί στον μέσο όρο της Ε.Ε.. Το 

κόστος ζωής για φοιτητές ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 850 Ευρώ μηνιαίως. Αυτό, φυσικά 

εξαρτάται τόσο από τα προσωπικά έξοδα του καθενός όσο και από τον τόπο διαμονής 

του. Για παράδειγμα, για να ζήσει και να σπουδάσει κάποιος στο Μόναχο χρειάζεται πολύ 

περισσότερα χρήματα απ’ όσο στη Λειψία. Γενικότερα, οι μικρότερες πόλεις είναι πιο 

οικονομικές για τους φοιτητές, σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις.  

Σημειώνεται ότι στη Γερμανία οι φοιτητές έχουν στη διάθεση τους σειρά προνομίων  όπως 

χαμηλότερες τιμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, θέατρα, μουσεία, όπερες, 

κινηματογράφους, πισίνες κ.ά. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

https://www.study-in-germany.de/en/ 

https://www.daad.de/en/ 

https://www.goethe.de/ins/cy/en/index.html 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές 

ιστοσελίδες για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών,8/3/2021 

 

https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.daad.de/en/
https://www.goethe.de/ins/cy/en/index.html

