
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Σπουδές: 
Σπουδές στη γερµανική γλώσσα 
παρέχονται στα τµήµατα Γερµανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας των 
Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης 
και Ιονίου (τµήµα Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας). Η 
διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ 
εξάµηνα. Η επιστήµη της γερµανικής 
φιλολογίας έχει ως αντικείµενο την 
έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας. Ως 
ξενόγλωσση φιλολογία περιλαµβάνει 
κλάδους, όπως ο γερµανικός πολιτισµός, 
η διδακτική της γερµανικής γλώσσας και 
η µετάφραση. 
Μπορεί επίσης να φοιτήσει στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε και στη συνέχεια να 
αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
και επάρκεια στη διδασκαλία της 
γερµανικής γλώσσας, δεν µπορεί όµως 
να διοριστεί στη δηµόσια εκπαίδευση.  
Οι απόφοιτοι των Τµηµάτων Γερµανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας µπορούν να 
κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στο 
αντικείµενο των ενδιαφερόντων τους 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σπουδές 
επίσης µπορούν να γίνουν και σε 
πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε την 
προϋπόθεση ότι οι τίτλοι σπουδών 
αναγνωρίζονται από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το 
ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιµοι και αντίστοιχοι των 
ελληνικών, για την κατοχύρωση των 
ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων, αντίστοιχα. 
 
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του 
Φιλολόγου Γερµανικής Γλώσσας 
προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, 
άρθρο 4, παρ. 12 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) 
και το Π∆ 349/1992 (ΦΕΚ 171/τ. 
Α/1992). Εφόσον υπηρετεί σε Γυµνάσιο 
ή Λύκειο, τότε τα επαγγελµατικά του 
δικαιώµατα προβλέπονται επίσης από 
τον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον 
∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν 

εργάζεται στην 
Ιδιωτική Εκπαίδευση, 
τα επαγγελµατικά του 
δικαιώµατα 
προβλέπονται, εκτός 
από τον Ν. 
1566/1985, άρθρο 14 
(ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), 

και από τις συµβάσεις 
εργασίας µεταξύ 
εργοδοτών 
Σχολαρχών και 
Οµοσπονδίας 
Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Ελλάδας. 
Τοµείς 
Απασχόλησης και 
Προοπτικές Αγοράς 
Εργασίας: 
Έχει τη δυνατότητα να 
κάνει µεταπτυχιακά-
διδακτορική διατριβή 
και ακαδηµαϊκή 
καριέρα· να εργαστεί 
στη δηµόσια ή ιδιωτική 
εκπαίδευση ως 
καθηγητής γερµανικής 
φιλολογίας, ως 
φροντιστής ή 
οικοδιδάσκαλος 
γερµανικών ή ως 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µεταφραστής στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και 
σε θέσεις που χρειάζονται καλές γνώσεις 
γερµανικής γλώσσας. Το ισοζύγιο του 
επαγγέλµατος είναι θετικό και οι προοπτικές 
απασχόλησης κρίνονται ευνοϊκές, λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης των πτυχιούχων στα κέντρα 
ξένων γλωσσών, της ανάπτυξης του τουρισµού, 
του εµπορίου, της ανάθεσης ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης κ.λπ. 
Να τονιστεί ότι µε την εισαγωγή της Γερµανικής 

ως επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (στο πρόγραµµα 
της Ε΄και ΣΤ΄τάξης ∆ηµοτικού) και τη 
διδασκαλία της στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση -µε δεδοµένη τη σταδιακή 
αύξηση της ζήτησής της από τους µαθητές- 
αυξάνεται η απορρόφηση των πτυχιούχων 
Γερµανικής Φιλολογίας στη δηµόσια 
εκπαίδευση. 


