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1. ηοισεία Γεωγπαθίαρ  

Η Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο θαηαιακβάλεη έθηαζε 357.050 ρικ
2
. Απνηειεί ηελ 5

ε
 

κεγαιύηεξε ρώξα ηεο Δπξώπεο θαηέρνπζα θεληξηθή ζέζε ζηελ Δπξωπαϊθή Ήπεηξν. πλνξεύεη κε: 

Απζηξία, Διβεηία, Γαιιία, Λνπμεκβνύξγν, Βέιγην, Κάηω Υώξεο, Γαλία, Πνιωλία, Σζερία. 

Βξέρεηαη από ηελ Βόξεηα θαη Βαιηηθή Θάιαζζα.  

 

2. Πληθςζμόρ- Γημογπαθικά ηοισεία 

Ο πιεζπζκόο ηεο Γεξκαλίαο, ζύκθωλα κε ζηνηρεία 2017 (31.12), δηακνξθώζεθε ζε 82,79 εθαη., 

από 82,52 εθαη. ζηηο 31.12.2016. Δπί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ νη αιινδαπνί αλέξρνληαλ ζε 

9,68 εθαη. ζην ηέινο ηνπ 2017 (έλαληη 9,22 εθαη. ην 2016), ελώ νη θάηνηθνη κε κεηαλαζηεπηηθέο 

θαηαβνιέο ζε 19,26 εθαη. (23,6% ηνπ πιεζπζκνύ), ε πιεηνλόηεηα ηωλ νπνίωλ πξνέξρεηαη από 

Σνπξθία (πεξίπνπ 2,8 εθαη. ή 14% επί ηνπ ζπλόινπ), Πνιωλία (2,1 εθαη. ή 11% επί ηνπ ζπλόινπ) 

θαη Ρωζία (1,4 εθαη. ή 7% επί ηνπ ζπλόινπ). 

Η ζπγθέληξωζε θαη ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα, κε νξηζκέλα 

γεωγξαθηθά δηακεξίζκαηα έληνλα ππθλνθαηνηθεκέλα θαη άιια αξαηνθαηνηθεκέλα αληηζηνίρωο. Σν 

Οκνζπνλδηαθό Κξαηίδην ηεο Βνξείνπ Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, επί παξαδείγκαηη, κε ζρεδόλ 18 εθαη. 

θαηνίθνπο (ζηνηρεία 2017), απνηειεί, δηαρξνληθά, ηελ πιένλ πνιππιεζή πεξηθέξεηα ηεο Γεξκαλίαο 

θαη έληνλα ππθλνθαηνηθεκέλε, κε 524 θαη. αλά ρικ
2
, ωζηόζν ππνιείπεηαη αηζζεηά ηωλ πόιεωλ-

Κξαηηδίωλ, Βεξνιίλνπ (4.012 θάη./ρικ
2
), Ακβνύξγνπ (2.397 θάη./ρικ

2
) θαη Βξέκεο (1.617 

θάη./ρικ
2
). Γεληθόηεξα, ε κεγαιύηεξε ζπγθέληξωζε πιεζπζκνύ (ζηνηρεία 31.12.2017) ζεκεηώλεηαη 

ζηα νηθνλνκηθά εύξωζηα Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα ηεο πξώελ Γπη. Γεξκαλίαο, ήηνη Β. Ρελαλίαο-

Βεζηθαιίαο (17,91 εθαη.), Βαπαξίαο (12,98 εθαη. θάη.) θαη Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο (11,02 εθαη.). 

Γηνηθεηηθά, ε Γεξκαλία δηαηξείηαη ζε 16 Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα. Η πξωηεύνπζα ηεο ρώξαο ην 

Βεξνιίλν, κε άλω ηωλ 3,75 εθαη. θαηνίθνπο, απνηειεί ηε κεγαιύηεξε ζε πιεζπζκό πόιε ηεο 

Γεξκαλίαο. Αθνινπζνύλ: Ακβνύξγν (1,8 εθαη.), Μόλαρν (1,5 εθαη.), Κνιωλία (1,1 εθαη.) θαη 

Φξαγθθνύξηε (730.000) θαηνίθνπο. 

 

3. Πολιηικό ύζηημα-Πολίηεςμα  

Σν πνιίηεπκα ηεο Γεξκαλίαο είλαη Οκνζπνλδηαθή Πξνεδξεπνκέλε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. 

Από 19 Μαξηίνπ 2017 Οκνζπνλδηαθόο Πξόεδξνο ν Dr. Frank-Walter Steinmayer. Καγθειάξηνο ηεο 

Γεξκαλίαο, από Ννέκβξην 2005, ε θα Angela Merkel. Σν Κνηλνβνύιην απαξηίδεηαη από 709 

βνπιεπηέο. Καηαλνκή εδξώλ ηωλ θνκκάηωλ ζην Οκνζπνλδηαθό Κνηλνβνύιην, ζύκθωλα κε 

απνηειέζκαηα ηωλ νκνζπνλδηαθώλ εθινγώλ ηεο 24-09-2017: Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθή Έλωζε 

(CDU)/Υξηζηηαλνθνηλωληθή Έλωζε (CSU) 246 έδξεο, νζηαιδεκνθξαηηθό Κόκκα (SPD) 153 

έδξεο, Δλαιιαθηηθή γηα ηελ Γεξκαλία (AfD/Alternative für Deutschland) 94 έδξεο, Διεύζεξνη 

Γεκνθξάηεο (FDP/Frei Demokratische Partei) 80 έδξεο, Αξηζηεξά (Die Linke) 69 έδξεο θαη 



Πξάζηλνη (Die Grünen) 67 έδξεο. Οη επόκελεο νκνζπνλδηαθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο πξόθεηηαη λα 

ιάβνπλ ρώξα ηνλ επηέκβξην 2021. 

4. Νομοθεηική Δξοςζία 

Αζθείηαη από δύν όξγαλα: Σελ Οκνζπνλδηαθή Βνπιή (Bundestag) θαη ην Οκνζπνλδηαθό 

πκβνύιην (Bundesrat). Tα κέιε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Βνπιήο εθιέγνληαη απ’ επζείαο από ην ιαό, 

ελώ ηα κέιε ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ πκβνπιίνπ απαξηίδνπλ εθπξόζωπνη ηωλ εθιεγκέλωλ 

Κπβεξλήζεωλ ηωλ Οκνζπνλδηαθώλ Κξαηηδίωλ. 

 

5. Μέζα Μαζικήρ Δνημέπωζηρ 

5.1. Σηλεοπηικοί – Ραδιοθωνικοί ηαθμοί  

Γεκόζηνη Σειενπηηθνί ηαζκνί: Πξώην θαη Γεύηεξν πξόγξακκα ARD θαη ZDF αληηζηνίρωο 

παγγεξκαληθήο εκβέιεηαο, ελώ ζε επί κέξνπο Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα εθπέκπνπλ νη πεξηθεξεηαθνί 

ζηαζκνί: RBB (Βεξνιίλν-Βξαδεκβνύξγν), NDR (ιέζβηρ-Υόιζηαηλ, Ακβνύξγν, Κάηω αμνλία, 

Μεθιεκβνύξγν-Γπη. Πνκκεξαλία), SWR (Βάδε- Βπξηεκβέξγε, Ρελαλία), MDR (αμνλία, 

Θνπξηγγία), HR (Έζζε) θαη «Bayerischer Rundfunk» (Βαπαξία).  

H «Deutsche Welle» δηαζέηεη ξαδηόθωλν, ηειεόξαζε θαη ειεθηξνληθή ζειίδα θαη εθπέκπεη ζε 30 

γιώζζεο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ζηα ειιεληθά.  

Σν «DeutschlandRadio», κέζω ηξηώλ πξνγξακκάηωλ «DeutschlandFunk», «DRadio Wissen» θαη 

«DeutschlandRadio Kultur», απνηειεί ηνλ κνλαδηθό παγγεξκαληθήο εκβέιεηαο ξαδηνθωληθό ζηαζκό 

κε εηδεζενγξαθηθό θαη ελεκεξωηηθό ραξαθηήξα κε έκθαζε, ηόζνλ ζε πνιηηηθά, όζνλ θαη 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα.  

εκαληηθόηεξα ηδηωηηθά κέζα ξαδηνηειενπηηθήο ελεκέξωζεο: RTL, SAT 1, Pro7, Kabel, N-TV, 

VOX θ.α. 

 

5.2. Σύπορ 

Σα δεδνκέλα ζηνλ ρώξν ηωλ έληππωλ ΜΜΔ έρνπλ αιιάμεη θαη ζηελ Γεξκαλία, αθνινπζώληαο αθ’ 

ελόο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ δηαδηθηπαθή παξνπζία θαη ηελ εηζαγωγή ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο πξόζβαζεο ζην ειεθηξνληθό πεξηερόκελν κε ηελ θαηαβνιή ζπλδξνκήο θαη αθ’ 

εηέξνπ ηνπο λόκνπο ηεο αγνξάο πνπ νδεγνύλ ζε ζπγρωλεύζεηο ή παύζε ιεηηνπξγίαο εθεκεξίδωλ.  

Όια ηα έληππα, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή ζειίδα, θαζώο θαη άιιεο 

εθαξκνγέο (applications) γηα θηλεηά ηειέθωλα ή tablets. Κπθινθνξνύλ πεξηζζόηεξεο ηωλ 300 

θαζεκεξηλώλ εθεκεξίδωλ, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ νη κεγάιεο θπθινθνξίαο: «Die Welt», «Süddeutsche 

Zeitung», «Bild», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ωο επίζεο νη εθεκεξίδεο νηθνλνκηθήο 

εηδεζηνγξαθίαο «Handelsblatt» θαη «Wirtschaftswoche». ε εβδνκαδηαία βάζε θπθινθνξεί ε 

εθεκεξίδα «Die Zeit» θαη ηα εηδεζενγξαθηθά πεξηνδηθά «Der Spiegel» θαη «Focus». 

 


