
 
 

        Αρ. 16   ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2017             Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ        15νθήμερη έκδοση για το  Μόναχο 

 

 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, 
 
αυτό είναι το τελευταίο 15νθήμερο Newsletter του "ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ" για τη φετινή "σεζόν" . 
Πάλι μαζί θα βρεθούμε μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου για το ξεκίνημα της "νέας"  χρονιάς 2017-2018. 
 
Στόχος μας με το Newsletter ήταν να προβληθούν οι δράσεις των φορέων του Ελληνισμού του 
Μονάχου και των περιχώρων καθώς και η ενημέρωση για θέματα που αφορούν την πόλη που ζούμε. 
 
Το βαθμό της επιτυχίας των στόχων μας θα τον κρίνουν οι αναγώστες μας, δηλαδή εσείς. 
 

Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές διακοπές και καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο. 
 

Τόσο η ιστοσελίδα μας με νέα από το Μόναχο και τα περίχωρα www.doryforos.org όσο και η 
ιστοσελίδα μας με νέα από και για τον Ελληνισμό της Γερμανίας www.doryforos-
europa.blogspot.com θα συνεχίσουν καθημερινά τις αναρτήσεις  και στη διάρκεια του καλοκαιριού.   

 

http://www.doryforos-europa.blogspot.com/
http://www.doryforos-europa.blogspot.com/


Γερμανία: Ποιοι θεωρούνται πολίτες με "μεταναστευτικό υπόβαθρο" 
(Migrationshintergrund) 
 

 
 

Τον όρο "μεταναστευτικό υπόβαθρο" 
(Migrationshintergrund) που έχει μπει εδώ και 
μερικά χρόνια στο λεξιλόγιό μας, κατέγραψε η 
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία για να 

κατηγοριοποιήσει τις πολλές διαφοροποιήσεις των 
πολιτών ανάμεσα στους μετανάστες. 
 
Έτσι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Υπηρεσία πολίτης με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
θεωρείται όποιος: 

 Δεν έχει την γερμανική υπηκοότητα 

 Τουλάχιστον ένας από τους γονείς του δεν 
έχει την γερμανική υπηκοότητα  

 Οι αλλοδαποί που έχουν πολιτογραφηθεί 
Γερμανοί 

 Όποιος έχει γεννηθεί μεν με γερμανική 
υπηκοότητα, αλλά ένας τουλάχιστον των γονέων 
του είναι αλλοδαπός ή έχει πολιτογραφηθεί.  

 

Kαι το Μόναχο εξετάζει την κατάργηση των πετρελαιοκίνητων ΙΧ στην πόλη 

 

 
 
Μετά την Στουτγάρδη και το  Αμβούργο τώρα και το Μόναχο εξετάζει την κατάργηση των πετρελαιοκίνητων ΙΧ 
στην πόλη 
 
Ο Δήμαρχος  της πόλης του Μονάχου, Dieter Reiter, σκέφτεται μετά και απο τα αποτελέσματα της νέας έρευνας 
περί  των αυξημένων εκπομπών ρύπων, να καταργήσει την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων  ΙΧ στην πόλη. "Όσο 
πολύ και να χαιρόμουν αν δεν υπήρχε ανάγκη για τέτοιου είδους απαγορεύσεις, τόσο λίγο μπορώ να ελπίζω ότι 
μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς περιορισμούς" τόνισε ο Δήμαρχος στην "Süddeutschen 
Zeitung". 
 
Μια τέτοια απόφαση θα επηρέαζε έναν αριθμό  μεταξύ 133.000 και 170.000 ΙΧ. Συνολικά στο Μόναχο 
κυκλοφορούν με πετρέλαιο  295.000 από συνολικά 720.00 ΙΧ.  
 
Εκτός περιορισμών προβλέπονται τα ΙΧ με πετρελαιο που εκπληρούν την νόρμα EURO-&, τα ΤΑΞΙ και τα 
λεωφορεία.  
 
,,Τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά, και κανείς δεν την ανέμενε" , επισήμανε ο Δήμαρχος.  
Όμως η βιομηχανία, η βιοτεχνία και η αγορά εμπορίου είναι κάθετα αντίθετη με μια τέτοια απαγόρευση. 
 
Πολλές επιχειρήσεις θα  κινδυνεύσουν ακόμα και ως προς την βιωσιμότητα τους, τα ΜΜΜ θα έχουν 
 αναγκαστικά αυξημενα εξοδα για τη μεταφορά των πολιτών που δύσκολα θα ανταποκριθούν, τα προιόντα θα 
είναι ακριβότερο να μεταφερθούν.  
 
"Καταστροφή" χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μονάχου και Άνω Βαυαρίας,  Jens 
Christopher Ulrich, το ενδεχόμενο  απαγόρευσης των ΙΧ που κυκλοφορούν με πετρέλαιο.  
 
Πηγή; SZ 
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IGM: Στοιχεία για μετανάστες στο συνδικάτο Μετάλλου 
 

 
 

 
Στοιχεία της έρευνας του συνδικάτου Μετάλλου IGM 
σχετικά με τη σύνθεση των μελών του παρουσιάζει 
στο ΔΟΡΥΦΟΡΟ ο συνδικαλιστής της 
MAN, Θανάσης Κρίκης (Πρόεδρος της επιτροπής 
αλλοδαπών του συνδικάτου ). 
 
Η έρευνα έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 125 
χρόνων από την ίδρυση του μεγαλύτερου 
συνδικάτου του κόσμου. 
 
Περίπου 500.000 μέλη του συνδικάτου 
έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. 
Συνολικά στην Γερμανία αποτελούν το 20% του 
πληθυσμού. Στο Συνδικάτο αποτελούν  περίπου το 
21,7% των μελών του (η IGM αριθμεί περίπου 
2.500.000 μέλη) . 
 
Σύγκριση σε ποσοστά των αλλοδαπών που ζουν 
στην Γερμανία με το ποσοστό όσων είναι μέλη των 
συνδικάτων. 
Για να κατανοήσουμε την έρευνα ποιο εύκολα 
πρέπει να έχουμε 2 αριθμούς υπόψιν: 
 
Α) 16.000.000 εκατ.άνθρωποι με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο ζούνε στην Γερμανία 
Β) Περίπου 2.500.000 είναι τα μέλη του Συνδικάτου 
Μετάλλου συνολικά 
 
Σε ποσοστό του 20% που είναι το σύνολο των 
ξένων Παγγερμανικά, (περίπου 16.000.000) 16,7% 
είναι οι Τούρκοι (περίπου 2,7 εκατ.). Τούρκοι, μέλη 
στο συνδικάτο της IGM, είναι περίπου 400.000 χιλ 
που αντιστοιχεί στο 17,2 % του συνόλου των 
μελών. 
 
Οι Πολωνοί έχουν ισοδύναμο ποσοστό 9,0% και 
στις δυο κατηγορίες, ενώ οι Ιταλοί αποτελούν το 
4,5% του πληθυσμού ενώ αποτελούν το 8,4% είναι 
μέλη του συνδικάτου. 
 
Οι Έλληνες με 4,4% (17 χιλ. μέλη στο συνδικάτο) 
καταλαμβάνουν το 7ο μεγαλύτερο ποσοστό μελών 
του συνδικάτου, ενώ ανέρχονται μόλις στο 2,4% του 

πληθυσμού στο σύνολο των ξένων Παγγερμανικά 
(περίπου 385 χιλιάδες έλληνες ζούνε στην 
Γερμανία) 
 
 Γερμανική υπηκοότητα 
 

 Το 62,6% των μελών με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο έχει την γερμανική υπηκοότητα, το 
10,5% έχει τόσο την γερμανική αλλά και μια 
δεύτερη, ενώ το 26,8% δεν έχει γερμανικό 
διαβατήριο. 

 Τι θεωρούν τους εαυτούς τους οι πολίτες με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο 

 Το 50,9% αυτοπροσδιορίζονται ως 
Γερμανοί (ιδιαίτερα από όσους γεννήθηκαν στην 
Γερμανία το 60,6%). 

 Το 22,4% διατηρεί ένα συνδετικό κρίκο με 
τη χώρα προέλευσης π.χ. γερμανο-τούρκοι κλπ 

 Το 7,1% άλλη εθνότητα 

 Το 19,6% άλλες κατηγορίες κοσμοπολίτες 
κλπ 

 Οι εργαζόμενοι με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο είναι συγκριτικά: 

 με μ.ο. ηλικιακά πιο νέοι από αυτούς χωρίς 
μεταναστευτικό υπόβαθρο  

 Το 16,7% είναι γυναίκες 

 Περισσότερο χρόνο εργαζόμενοι (35ώρες 
την βδομάδα) 

 Περισσότερο είναι εργάτες και ελάχιστα 
υπάλληλοι 

 Συνήθως εργάζονται στην παραγωγή 
 
Από τα μέλη του συνδικάτου μετάλλου με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε εκλεγμένες 
οργανικές θέσεις στο σύνολο των μελών είναι: 
 

 Το 32% μέλη των συμβουλίων εργασίας 
 

 Το 11% επικεφαλής των συμβουλίων 
εργασίας 
 

 Το 19% αναπληρωτές των επικεφαλής των 
συμβουλίων εργασίας των εργοστασίων 
 

 Το 28% εκπρόσωποι των εργαζόμενων με 
ειδικές ανάγκες 
 

 Το 37% πρόσωπα εμπιστοσύνης 
 

 Το 38% μέλη των συνελεύσεων 
αντιπροσώπων των διευθύνσεων των εργοστασίων 
στα τοπικά Συνδικάτα της IGM, σε όλη την Γερμανία 
 

 Στη Βάδη Βυρτεμβέργη καταγράφεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων μελών του 
συνδικάτου με μεταναστευτικό υπόβαθρο (30,6% 
στο σύνολο των μελών στο κρατίδιο) και 
ακολουθούν η Βαυαρία με 24,1% και η Βόρεια 
Ρηνανία Βεστφαλία με 22,0%. 

 
 

Γερμανία: Μέχρι και 500.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι τέλος του έτους 

http://doryforos-europa.blogspot.de/2017/06/migrationshintergrund.html


 

 
Το γερμανικό βιομηχανικό και εμπορικό 
επιμελητήριο προβλέπει σε έκθεσή του μέχρι και 
500.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του 
έτους. 
 

Οι περισσότερες από αυτές προορίζονται για τον 
τομέα υπηρεσιών υγείας 
 

Μάλιστα, το Ινστιτούτο για την Αγορά Εργασίας και 
Έρευνας Επαγγελμάτων (Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung -IAB) προβλέπει ότι οι νέες 
θέσεις εργασίας θα φθάσουν τον αριθμό των 
 760.000 τονίζοντας επίσης, ότι εκείνες οι θέσεις 
που θα χαθούν θα είναι πολύ λίγες. 
Αντίστοιχα, έχει καταγραφεί πολύ θετικό κλίμα στην 
αγορά εργασίας: 
 

Στην έρευνα του επιμελητηρίου το 88,4% των 
μεσαίων επιχειρήσεων εκτιμά την τρέχουσα 
κατάσταση ως "πολύ καλή ή καλή" . Ποσοστό 
πρωτόγνωρο για τα τελευταία 22 χρόνια. 
 

 
Οι λόγοι: Η μείωση των επιτοκίων αυξάνει τη 
ζήτηση στις οικοδομές, οι εξαγωγές διατηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα, η αισιοδοξία των εργαζομένων έχει 
ως αποτέλεσμα να δαπανούν λόγω του κλίματος 
πιο εύκολα και έτσι ενισχύεται η αγορά. 
 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 81,1% των 
μεσαίων επιχειρήσεων προβλέπει ότι θα επενδύσει 
στην επιχείρηση, ενώ το 26,7% θέλει να προσλάβει 
περισσότερους εργαζόμενους. 
 

Η ανεργία τον τελευταίο μήνα έπεσε στο 5,6%, ενώ 
οι επιχειρηματίες και διευθύνοντες σύμβουλοι 
ανησυχούν για την έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού. 
 

Πηγή: DIHK, Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung -IAB, Spiegelonline 

H πρόβλεψη της Μέρκελ για την οδήγηση Ι.Χ. μετά από 20 χρόνια 

 
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της 
καγκελαρίου Μέρκελ αυτές της ημέρες στην 
Αργεντινή μίλησε σε φοιτητές του επιστημονικού 
κέντρου Polo Científico. 
 

 Ένας φοιτητής - σύμφωνα με δημοσίευμα της 
εφημερίδας DIE WELT - ρώτησε την καγκελάριο 
πώς φαντάζεται τον κόσμο σε 20 χρόνια. 

" 20 χρόνια δεν είναι και τόσο μακριά" ήταν η 
πρώτη αντίδραση της . Στη συνέχεια μίλησε για τις 
προκλήσεις δηλ το δημογραφικό, την κλιματολογική 
αλλαγή για να καταλήξει στο ότι "σε 20 χρόνια θα 
μπορούμε μόνο με ειδική άδεια να οδηγούμε τα 
αυτοκίνητα μόνοι μας, δηλαδή η αυτοματοποιημένη 
οδήγηση θα είναι υποχρεωτική" 
 

Η Γερμανία όπως και οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
επενδύουν στην κατεύθυνση αυτή . 
 

Σε ερώτημα σχετικά με την πρόβλεψη της για ειδική 
άδεια οδήγησης, απάντησε: "Εμείς (οι άνθρωποι) 
είμαστε ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην οδήγηση" 
 

 Έτσι κάπως, η Μέρκελ παραδέχτηκε ότι ο 
άνθρωπος θα έχει υποστεί καθαρή ήττα από την 
τεχνολογία. 

Ε.Ε.: Απαντήσεις στα ερωτήματα των καταναλωτών για κατάργηση τελών περιαγωγής (Roaming) 

 
Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 
παρουσιάζει τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στα 17 συνηθέστερα ερωτήματα των 
καταναλωτών σχετικά με την κατάργηση των τελών  

 
1. Δεν θα πληρώσω τίποτα επιπλέον όταν 
ταξιδεύω και χρησιμοποιώ το smartphone μου 
στην ΕΕ; 
Ναι. Οι επικοινωνίες σας 
(τηλεφωνήματα, SMS, δεδομένα), τα οποία 
προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 
καλύπτονται από το εθνικό σας πακέτο-σύμβαση: 
Τα τέλη, τα SMS και τα gigabyte δεδομένων που 
καταναλώνετε στο εξωτερικό και εντός Ε.Ε. 
χρεώνονται ή αφαιρούνται από τον όγκο των 
εθνικών σας τελών, υπό τον όρο της "εύλογης 
χρήσης" (βλ. παρακάτω υπό ερώτηση 3). 
2. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ή κρυφές 
ρυθμίσεις; 
Εάν μετακομίσετε και εγκατασταθείτε μόνιμα σε 
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., θα πρέπει να 
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προχωρήσετε σε νέα σύμβαση με τοπικό 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο και, στη συνέχεια, θα 
απολαμβάνετε τα ίδια δικαιώματα, όταν ταξιδεύετε 
στο εξωτερικό εντός Ε.Ε. 
  

3. Πόσο καιρό μπορώ να ταξιδεύω και να 
απολαμβάνω τα ίδια προνόμια; 
Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι νέοι κανόνες 
περιαγωγής σας καλύπτουν όσο περισσότερο 
χρονικό διάστημα βρίσκεστε στη χώρα μόνιμης 
κατοικίας σας (σε σχέση με αυτό που περνάτε στο 
κράτος μέλος επίσκεψης): Εάν περνάτε το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας στο κράτος 
μέλος επίσκεψης και, άρα, καταναλώνετε 
περισσότερο στο εξωτερικό απ' ό,τι στη χώρα σας 
για τέσσερις μήνες, ο πάροχος μπορεί να ξεκινήσει 
να εφαρμόζει μια μικρή χρέωση στην κατανάλωση 
περιαγωγής σας. Ειδικότερα, εάν ένας καταναλωτής 
βρίσκεται σε αλλοδαπή χώρα της Ε.Ε. για 
περισσότερο από 2 μήνες σε ένα χρονικό διάστημα 
4 μηνών και σε αυτό το χρονικό διάστημα κάνει 
μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτήν που κάνει στη 
χώρα που κατοικεί μόνιμα, ο πάροχος μπορεί να 
εφαρμόσει κάποιες μικρές επιβαρύνσεις στη 
χρέωση της κατανάλωσης με περιαγωγή. 
Συγκεκριμένα η χρέωση θα είναι 3,50 cents ανά 
λεπτό ομιλίας και 1 cent ανά SMS. Για τα δεδομένα, 
η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 7.7 ευρώ ανά GB 
(από τις 15 Ιουνίου 2017), 6 ευρώ ανά GB (από την 
1η Ιανουαρίου 2018), 4,5Euro ανά GB (από την 1η 
Ιανουαρίου 2019), 3,5 ευρώ ανά GB (από την 1η 
Ιανουαρίου 2020), 3Euro ανά GB (από την 1η 
Ιανουαρίου 2021) και τέλος 2,5Euro ανά GB (από 
την 1η Ιανουαρίου 2022). Σημαντικές παράμετροι 
για την επιβάρυνση με τις παραπάνω χρεώσεις 
είναι α) η καταγραφή σε χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών μεγαλύτερης κατανάλωσης με 
περιαγωγή σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
κατανάλωση στη χώρα μόνιμης κατοικίας και η 
μεγαλύτερης διάρκειας παρουσία (βάσει της 
εισόδου (log-on) στο δίκτυο του παρόχου 
περιαγωγής) σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε σχέση 
με τη διάρκεια παραμονής στη χώρα μόνιμης 
κατοικίας. β) Η απενεργοποίηση της επίμαχης για 
την κρινόμενη διαφορά κάρτας SIM επί μακρό 
χρονικό διάστημα και η σύνδεσή της με χρήση 
κυρίως - αν όχι αποκλειστικά - με κατανάλωση 
μέσω περιαγωγής. Και γ) η διαδοχική χρήση 
πολλαπλών καρτών SIM από τον/την ίδιο/-α 
συνδρομητή/-τρια για κατανάλωση μέσω 
περιαγωγής, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
της μόνιμης περιαγωγής (η περίπτωση, δηλαδή, 
που ένας καταναλωτής γίνεται συνδρομητής σε 
κράτος μέλος με τις φθηνότερες τιμές και 
χρησιμοποιεί τη συνδρομή του για περιαγωγή σε 
μόνιμη βάση στη χώρα διαμονής του ή για 
εμπορική εκμετάλλευση). 
 

4. Υπάρχουν όρια όγκου για τις τηλεφωνικές 
κλήσεις, την αποστολή μηνυμάτων SMS και τη 
χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ 
ταξιδεύω; 
Εάν στη χώρα σας έχετε απεριόριστες κλήσεις και 
SMS, θα έχετε απεριόριστες κλήσεις και SMS, όταν 
ταξιδεύετε στην ΕΕ. 
5. Η μη χρέωση εφαρμόζεται αυτόματα ή πρέπει 
να κάνω κάτι για να την ενεργοποιήσω; 
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα. Ο πάροχός σας 
θα παύσει αυτόματα να εφαρμόζει τη χρέωση 

περιαγωγής, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό στην 
ΕΕ μετά τις 15 Ιουνίου 2017. 
 

6. Δεν ταξιδεύω ποτέ στο εξωτερικό στην ΕΕ. Οι 
νέοι κανόνες περιαγωγής θα έχουν αντίκτυπο 
σε μένα; 
Όχι. Εάν δεν ταξιδεύετε στο εξωτερικό στην ΕΕ, 
τίποτα δεν θα αλλάξει για σας. Μπορεί να λάβετε 
ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές στη σύμβαση, 
αλλά εάν δεν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, δεν 
χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Εάν, με την ευκαιρία 
αυτή, ο πάροχος σας ειδοποιήσει για αλλαγές σε 
άλλους όρους της σύμβασής σας, έχετε το 
δικαίωμα, εάν δεν αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές να 
αποδεσμευθείτε από τη σύμβασή σας χωρίς ποινή, 
εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 
του λογαριασμού στον οποίο υπάρχει η ειδοποίηση 
για την τροποποίηση. Προσοχή: Οι 
προαναφερθείσες αλλαγές στην τιμολόγηση της 
περιαγωγής δεν συνιστούν λόγο πρόωρης 
καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς σας χωρίς 
ποινή. 
 

7. Θα λάβω ειδοποίηση στις 15 Ιουνίου; Αν ναι, 
πώς; 
Ναι. Ο πάροχός σας θα πρέπει να σας ενημερώσει 
σχετικά με το τέλος των τελών περιαγωγής και τον 
τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί η τιμολόγηση 
σας και η σύμβασή σας θα προσαρμοσθεί 
αναλόγως. Επίσης, όταν διασχίζετε σύνορα της 
Ε.Ε. μετά τις 15 Ιουνίου 2017, θα λαμβάνετε ένα 
μήνυμα SMS που σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η 
περιαγωγή. 
 

8. Πώς προστατεύομαι από "φουσκωμένους 
λογαριασμούς"; 
Για να αποφύγετε τους "φουσκωμένους" 
λογαριασμούς, έχει τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά 
τον όγκο των δεδομένων που μπορείτε να 
"κατεβάσετε" από το κινητό σας ανά τον κόσμο: 50 
ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), 
εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικό όριο με τον 
πάροχό σας. Θα λαμβάνετε, επίσης, 
προειδοποίηση, όταν φθάνετε στο 80% του ορίου 
που έχετε συμφωνήσει. 
 

9. Τι μπορώ να κάνω, αν πηγαίνω στο 
εξωτερικό και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω 
την περιαγωγή; 
Θα πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τον πάροχο και 
να αμφισβητήσετε τις πρόσθετες χρεώσεις. Εάν το 
πρόβλημα δεν λυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για 
διασυνοριακές διαφορές ή στην Ανεξάρτητη Αρχή 
"Συνήγορος του Καταναλωτή", οι οποίοι θα 
αναλάβουν να επιλύσουν την υπόθεση, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνσή σας. 
 

10. Πόσο θα πληρώνω όταν λαμβάνω μια 
κλήση; 
Εάν ταξιδεύετε στην Ε.Ε. εκτός της χώρας διαμονής 
σας μετά τις 15 Ιουνίου 2017, δεν χρεώνεστε, 
ισχύουν, δηλαδή, οι ίδιες ακριβώς που έχετε και στη 
χώρα σας. 
 
11. Σε ποιες χώρες εφαρμόζονται οι νέοι 
κανόνες περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου; 
Στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, 
Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 



Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, 
Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Στις χώρες 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή στην 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία οι νέοι 
κανόνες θα εφαρμοστούν σύντομα, μετά τις 15 
Ιουνίου 2017. 
 
12. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη περιαγωγή 
και σε πλοία ή αεροπλάνα εντός της ΕΕ; 
Εφόσον είστε συνδεδεμένοι με επίγειο δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας (π.χ. σε θάλασσα), μπορείτε. 
Διαφορετικά όχι. Οι κανόνες περί "εύλογης χρήσης" 
περιαγωγής της Ε.Ε. ισχύουν μόνο για επίγεια 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Από τη στιγμή που οι 
υπηρεσίες παρέχονται μέσω άλλων τύπων 
ραδιοφωνικών δικτύων, μέσω δορυφορικών 
συστημάτων επί των πλοίων ή αεροπλάνων για 
παράδειγμα, δεν υπόκεινται στα δεσμευτικά 
ανώτατα όρια τιμών της Ε.Ε. 
 
13. Είναι καλή ιδέα να αγοράσω μια τοπική SIM 
όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (περισσότερο από 2 
εβδομάδες); 
  
Για μερικές εβδομάδες, πιθανόν όχι. Οι κανόνες 
περί «εύλογης χρήσης» περιαγωγής σχεδιάζονται 
για άτομα που «ταξιδεύουν περιοδικά» στην ΕΕ. Ως 
εκ τούτου, αν σκοπεύετε να μείνετε αρκετούς μήνες 
στο εξωτερικό χωρίς διακοπή, είναι καλή ιδέα να 
ελέγξετε τους κανόνες που εφαρμόζει ο πάροχός 
σας για να αποφύγετε επιπλέον κόστη. 
14. Έχω απεριόριστο χρόνο για κλήσεις και 
SMS στη χώρα μου. Μπορώ να κάνω 
απεριόριστες κλήσεις και SMS με την 
περιαγωγή όταν ταξιδεύω στην ΕΕ; 
  
Ναι. Οποιοσδήποτε περιορισμός για κλήσεις και 
SMS κατά την περιαγωγή δεν επιτρέπεται πλέον 
από τις 15 Ιουνίου 2017. 
 
15. Έχω απεριόριστα δεδομένα στη χώρα μου. 
Το ίδιο ισχύει και εκτός Ελλάδος και εντός Ε.Ε.; 
Εάν η σύμβασή σας περιλαμβάνει απεριόριστα 
δεδομένα, ο πάροχος πρέπει να σας παρέχει 
μεγάλο όγκο δεδομένων προς χρήση ανάλογα με το 
μηνιαίο ύψος της σύμβασης σας. Ο όγκος 
δεδομένων περιαγωγής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον διπλάσιος από τον όγκο που 
λαμβάνετε διαιρώντας την τιμή του μηνιαίου 
κόστους της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) κατά 7,7 
ευρώ. 
Παράδειγμα: Στη χώρα σας, έχετε μια σύμβαση που 
περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις, SMS και 
δεδομένα για 35 ευρώ/μήνα (χωρίς ΦΠΑ). Όταν 
ταξιδεύετε στην ΕΕ, λαμβάνετε περιαγωγή για 
απεριόριστες κλήσεις και SMS και τουλάχιστον 9.1 
GB δεδομένων (2 * (35 / 7.7) = 9.1). 
 
16. Εάν υπερβαίνω τα όρια χρήσης που 
προβλέπονται από τη σύμβασή μου, ποιο είναι 
το επιπλέον κόστος που μπορεί να με χρεώσει 
ο πάροχος; 
Ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει μια μικρή χρέωση 
σε αυτές τις περιπτώσεις: 
3,50 cents ανά λεπτό φωνητικής κλήσης (+ ΦΠΑ) 

1 cent ανά SMS (+ ΦΠΑ) 
7,7 ευρώ ανά GB δεδομένων (+ ΦΠΑ) (λιγότερο 
από 1 cent ανά MB) 
 
17. Τι ισχύει για τον όγκο δεδομένων αν έχω 
προπληρωμένη κάρτα; 
Αν πληρώνετε ανά μονάδα και η εγχώρια τιμή 
μονάδας δεδομένων σας είναι μικρότερη από 7,7 
ευρώ ανά GB, ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει ένα 
όριο το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ο 
όγκος που προκύπτει από τη διαίρεση της 
υπόλοιπης πίστωσης στην προπληρωμένη σας 
κάρτα, όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες 
περιαγωγής δεδομένων (χωρίς ΦΠΑ) κατά 7,7 
ευρώ. Για παράδειγμα, αν έχετε υπόλοιπο στην 
κάρτα SIM κατά την εκκίνηση δεδομένων 
περιαγωγής το ποσό των 10,8 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), 
θα έχετε τουλάχιστον 10,8 / 7,7 = 1,4 GB 
δεδομένων περιαγωγής. Το ποσό των 7,7 είναι 
είναι η μέγιστη τιμή που ο πάροχος πρέπει να 
καταβάλει στον ξένο πάροχο για 1 GB δεδομένων, 
όταν βρίσκεστε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ο ΚΟΜΒΟΣ προσφέρει δωρεάν ηλεκτρονική 
καταχώρηση Ελληνικών επιχειρήσεων και 

ελεύθερων επαγγελματιών στο Μόναχο 
 

 
 

Καθημερινά ειδήσεις από το Μόναχο  
www.doryforos.org 

Kαθημερινά ειδήσεις από τον Ελληνισμό της Γερμανίας, Ευρώπης και στον κόσμο 
 www.doryforos-europa.blogspot.com 

 



ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1ο τεύχος) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Meri Karakasidou 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που 
αγκάλιασαν και στήριξαν την πρωτοβουλία της ομάδας 
Παρχαρομανες του Συλλογου ποντίων Μονάχου για την 
ενίσχυση του φιλανθρωπικου μη κερδοσκοπικου 
συλλόγου φίλων κέντρου μέριμνας ατόμων με ειδικές 
Δεξιότητες Δήμου Βέροιας. Χάρη στην βοήθεια σας οι 
παρχαρομάνες κατάφεραν να συνεισφέ 
ρουν και ενισχύσουν τον Σύλλογο με το πόσο 500 € Σας 
ευχαριστούμε θερμά. Ουρανία Καλτσόγλου Πόπη Noula 
Krause Eva Stern Eva Tsaoussi MarinaGiltidou Efi 

Almasidou Fani Kechagia Zoi Georgiou Despina 
Chatziioannidou Ελευθερία Φούσκα.Αλεξανδρα 
Σπυριδωνιδου. 
 

Τριήμερο ελληνικής και κυπριακής κουζίνας στο 
Μόναχο στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 

 

 
 

Στην Wittelsbacherplatz για ένα τριήμερο θα 

παρουσιαστούν προϊόντα ελληνικής γαστρονομίας στην 

οποία θα συμμετέχουν διάφοροι παραγωγοί, ελληνικές 

επιχειρήσεις και τα οποία θα μπορούν οι επισκέπτες να 

γευτούν δωρεάν και φυσικά να τα αγοράσουν. 

Θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που θα προσφέρουν 

τυποποιημένα προϊόντα, επιχειρήσουν που έχουν 

διακριθεί για την παραγωγή τροφίμων όπως και 

επιχειρήσεις που παράγουν ποιοτικά προϊόντα με 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

  
Το  τριήμερο θα πλαισιωθεί από μουσικό πρόγραμμα 
 στον ίδιο χώρο.  

 

Καλοκαιρινή εκδήλωση Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου στο Beach Arena 17 Ιουνίου 2017 
 



Στις 21 Ιουνίου (έως 16 Ιουλίου) το φετινό καλοκαιρινό Tollwood Sommerfestival στο 
Ολυμπιακό πάρκο του Μονάχου 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1ο τεύχος) 

 

 



 
 

Καλοκαιρινή εκδήλωση Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφελντ  
 

11 Ιουνίου 2017 

 
 
 
 



24 Ιουνίου: Η νύχτα του ποδήλατου στο Μόναχο 

 
16.000 ποδηλάτες είχαν βρεθεί πέρσι την "νύχτα του ποδηλάτου" που οδηγούσε μέσα από τους δρόμους της πόλης, 
χωρίς ΙΧ. 
Φέτος οι δρόμοι θα είναι ελεύθεροι στις 24 Ιουνίου και η διαδρομή θα ξεκινήσει στις 20.30 από την Königsplatz. Στη 
συνέχεια η διαδρομή προβλέπει Brienner- και Nymphenburger Straße μέχρι Hackerbrücke από εκεί Bavariaring και 
Theresienwiese και μέσω της Implerstraße στην Candidplatz. Πάνω από την Corneliusbrücke και στην 
Prinzregentenstraße η διαδρομή θα φθάσει στο Altstadtringtunnel και από το Oskar-von-Miller-Ring στην 
Karolinenplatz για να καταλήξει πάλι στο σημείο της αφετηρίας.  
Συνολικά 16 χλμ  

Γερμανία: "Επανάσταση" στα δρομολόγια των τρένων από το Δεκέμβριο  

 
Το πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου γίνονται κάθε χρόνο οι αλλαγές στο πρόγραμμα δρομολογίων των τρένων στην 
Γερμανία. 
 
Φέτος η Deutsche Bahn κάνει αναφορά σε "επανάσταση" στο πρόγραμμα καθώς θα οι αλλαγές θα είναι οι 
περισσότερες της τελευταίας δεκαετίας. 
Ο λόγος είναι ότι θα δοθεί σε κυκλοφορία η νέα διαδρομή Βερολίνο- Μόναχο κάτι που θα παρασύρει συνολικά το 
πρόγραμμα.  
 
Έτσι με τον Sprinter (χωρίς πολλές στάσεις) η διαδρομή μεταξύ των δυο μητροπόλεων θα είναι λιγότεο από 4ώρες 
(σήμερα είναι πάνω από 6). 
 
Αυτό θα επηρεάσει και τις διαδρομές από Δρέσδη, Χάλλε και Ερφούρτη. Αλλά καιάλλες πόλεις θα κερδίσουν από τις 
αλλαγές όπως Φραγκφούρτη, Αμβούργο και Στουτγάρδη όπου τα τρένα θα μπορούν κάθε μισή ώρα να τρέχουν με 
ανώτατη ταχύτητα επισήμανε σε συνέντευξη τύπου χθες ο εκπρόσωπος της DB Lutz.  
 



Γιορτή στον ΙΝ των Αγίων Πάντων στις 11 Ιουνίου 2017 
 

Τα χορευτικά συγκροτήματα των συλλόγων Θρακιωτών και Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου 





 

Ο ΟΔΗΓΟΣ (1ο τεύχος) με χρήσιμες 
πληροφορίες για τους Έλληνες που 

ζουν στη Γερμανία κυκλοφορεί δωρεάν 
στο Μόναχο και στα περίχωρα. 

Όσοι δεν μπορέσουν να το 
προμηθευτούν στα μέρη διανομής 
(Προξενείο, Εκκλησία, ιατρεία κλπ) 
μπορούν να το ζητήσουν στο εμαιλ 

doryforos@email.de  
 και θα σταλεί δωρεάν με το 

ταχυδρομείο (τα ταχυδρομικά  έξοδα τα 
καλύπτουν οι χορηγοί)  

 
Ο «Οδηγός» είναι μια έκδοση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ 

 

 
 

Στις 14 Ιουνίουτο Μόναχο είχε γενέθλια (859) 
 
 
 

mailto:doryforos@email.de


 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Σύλλογος Κρητών Μονάχου 
 

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στο εστιατόριο 
ΜΙΝΟΑ Neubiberg 

 
Η παραδοσιακή γιορτή του συλλόγου με 

ψήσιμο αρνιών  


