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Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία

 κηα ρψξα ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο

 80 εθαη. θαηνίθνπο 

 16 νκφζπνλδα θξαηίδηα 

 ηζρπξφηεξν κέινο ηεο Δ.Δ.

 θαηλνηφκν ζχζηεκα πγείαο

 355 θξαηηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ + ΤΔΙ), 34 ζρνιέο 

Ιαηξηθήο

 πάλσ απφ 4 000 λνζνθνκεία κε άδεηα κεηεθπαίδεπζεο ηαηξψλ

 καθξνρξφληα παξάδνζε ζηελ εθπαίδεπζε & έξεπλα (έηνο ίδξπζεο ηνπ 

παλ/κίνπ ηεο Φατδειβέξγεο 1386)

 19 λνκπειίζηεο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα



Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο



Medizinstudium

6 χρόνια

AIP

Arzt im 

Praktikum

1 ½ χρόνια

Facharztausbildung

3-6 χρόνια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ

Facharztausbildung „Ιαηξηθή 

Δηδηθφηεηα“ WEITERBILDUNG

Approbation

„Άδεηα αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο“

ΣΠΟΥΔΕΣ

6 χρόνια

4-6 χρόνια

Γηάξθεηα εηδίθεπζεο



Γηάξθεηα εηδίθεπζεο / παξαδείγκαηα

Δηδηθφηεηα

 Αλαηζζεζηνινγία 

 Αλαηνκία 

 Οθζαικνινγία

 Φεηξνπξγηθή

 Μαηεπηηθή-γπλαηθνινγία 

 Ψηνξηλνιαξπγγνινγία

 Γεξκαηνινγία

 Παζνινγία

 Παηδηαηξηθή 

 Νεπξνινγία

 Οξζνπεδηθή 

 Χπρηαηξηθή

 Οπξνινγία

Γηάξθεηα (έηε)

5 ρξφληα

4 ρξφληα

5 ρξφληα

5 ρξφληα

5 ρξφληα

5 ρξφληα

4 ρξφληα

6 ρξφληα

5 ρξφληα

5 ρξφληα

6 ρξφληα

5 ρξφληα

5 ρξφληα



Τη πξέπεη λα γλσξίδσ;

Πξνυπνζέζεηο γηα πνιίηεο ηεο Δ.Δ.



Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 Ψο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κε ηνπο Γεξκαλνχο 

απνθνίηνπο Ιαηξηθήο

 Άκεζε παξνρή ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο

 Βαζηθή πξνυπφζεζε: Γλψζε ηεο Γεξκαληθήο – επίπεδν B 2

 Πξνζιήςεηο γίλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ

 Τα λνζνθνκεία ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ην Γεξκαληθφ θξάηνο

 Γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ απνθαζίδνπλ ε δηνίθεζε θαη ν/ε εθάζηνηε 

δηεπζπληήο/-ηξηα

 Γηθαίσκα κεηεθπαίδεπζεο ηαηξψλ έρνπλ 

 παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο (Universitätskliniken) 

 αθαδεκατθά εθπαηδεπηηθά λνζνθνκεία (Akademische Lehrkrankenhäuser)

 ηδησηηθά ηαηξεία (Privat-Praxen) 



Τί πξέπεη λα γλσξίδσ; 

Πξνυπνζέζεηο γηα πνιίηεο ηεο Δ.Δ.  

Άδεηα αζθήζεσο ηνπ Δπαγγέικαηνο

Landesärzte-

kammer

Αηηήζεηο 

πξνο λνζνθνκεία/

παλεπηζηεκηαθεο θιηλη-

θέο/ Ιαηξεία

Σπλέληεπμε

Αίηεζε πξνο 

αξκφδηα αξρή 

ηνπ εθάζηνηε θξαηηδίνπ

2. Αίηεζε αλαγλψξηζεο άδεηαο 

αζθήζεσο ηεο Ιαηξηθήο

1. Δχξεζε ζέζεο εξγαζίαο 

Γισζζηθή Δπάξθεηα – Β2

Σσζηή ελεκέξσζε & πξνεηνηκαζία



Σσζηή Δλεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία 

 Πνηνο είλαη ν επαγγεικαηηθφο κνπ ζηφρνο;

Σε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζέισ λα νινθιεξψζσ ηελ εηδηθφηεηα;

Πνηα εηδηθφηεηα κε ελδηαθέξεη θαη πφζν εχθνιε είλαη πξφζβαζε ζε απηή;

Πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο;

Κελέο ζέζεο εξγαζίαο

www.aerzteblatt.de

Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο αλά εηδηθφηεηα

www.kliniken.de

http://de.dir.yahoo.com/Gesundheit/Krankenhaeuser

www.google.de (πιεθηξνινγήζηε ηηο ιέμεηο yahoo + Krankenhäuser)

Ιζηνζειίδα ηνπ Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ ηεο Γεξκαλίαο

www.bundesaerztekammer.de

Ιζηνζειίδα ηεο DAAD Αζελψλ

www.daad.gr 



www.aerzteblatt.de









Βαζηθά βήκαηα εχξεζεο εξγαζίαο 

 Πξνεηνηκαζία αηηήζεσλ  

 κέζσ e-mail (90 %)

 Σπλνδεχνληαη απφ επηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα (ζηα Γεξκαληθά), ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (ζηα Γεξκαληθά, Αγγιηθά)

 Πξνεηνηκαζία ζπλέληεπμεο 

 Η επάξθεηα ζηε Γεξκαληθή γιψζζα παίδεη κεγάιν ξφιν 

 Σσζηή ελεκέξσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ λνζνθνκείνπ  

 Γηθαηνινγεηηθά εθπαίδεπζεο 

 πηπρίν

 άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο

 βεβαίσζε επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ 

 ζπζηαηηθέο επηζηνιέο

 βεβαίσζε γισζζηθήο επάξθεηαο

www.kliniken.de, www.kliniken-berufe.de, www.aerzteblatt.de



Σπκβνπιέο...

 Πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία ησλ αηηήζεσλ 

 Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία είλαη θαζνξηζηηθή 

 Σπληζηάηαη ε νινθιήξσζε ηνπ Αγξνηηθνχ ζηελ Διιάδα

 Απφθηεζε εκπεηξηψλ σο „επηζθέπηεο ηαηξφο“ ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ 
πξφγξακκα 

 Καιχηεξεο πξννπηηθέο πξφζιεςεο 

 ζε λνζνθνκεία ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο 

 ζε λνζνθνκεία θαη ηαηξεία

 ζε κηθξέο πφιεηο

 Μεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο ζε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο

 Τν νξάξην εξγαζίαο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην νρηάσξν, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθεκεξίσλ



Αίηεζε αλαγλψξηζεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο 

 Πξνεηνηκαζία αίηεζεο πξνο ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξαηηδίνπ ζην νπνίν ζα 

εξγάδεζηε  

 πιεξνθνξίεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηειεθσληθψο 

 Σπλνδεχνληαη απφ επηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα (ζηα Γεξκαληθά), ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (ζηα Γεξκαληθά, Αγγιηθά)

 Γηθαηνινγεηηθά

 Βεβαίσζε πξφζιεςεο

 άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο

 βεβαίσζε γισζζηθήο επάξθεηαο 

 πηζηνπνηεηηθφ πγεηνλνκηθψλ εμεηάζεσλ 

 ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν

www.kliniken.de, www.kliniken-berufe.de, www.aerzteblatt.de



Απνδνρέο



Απνδνρέο (αθαζάξηζηεο)  - Παξαδείγκαηα

 Παξάδεηγκα 1: 

Universitätsklinik (Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή)

Γπηηθή Γεξκαλία

 πεξ. 3 800, 00 €

Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

 πεξ. 3 300, 00 €

 Παξάδεηγκα 2:

Akademisches Lehrkrankenhaus (Αθαδεκατθά Δθπαηδεπηηθά Ννζνθνκεία)

Γπηηθή Γεξκαλία

 πεξ. 3 600, 00 €

Αλαηνιηθή Γεξκαλία 

 πεξ. 3 100, 00 €

 Παξάδεηγκα 3:

Private Praxis (Ιδησηηθφ Ιαηξείν )

 πεξ. 1 500, 00 € - 1 800, 00 €



Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε: 

 infopoint germany

study & career services – Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα

Dr. Martina Loos

ηει. 210 99 59 416

θηλεηφ 693 93 26 135

Μ.Loos@otenet.gr

www.infopoint-germany.gr



Καιή επηηπρία!


