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Το 35ο έντυπο Newsletter του «Δορυφόρου» είναι το πρώτο της νέας περιόδου 2018/2019. 

Το κεντρικό μας θέμα είναι τα στατιστικά στοιχεία για τους Έλληνες στη Γερμανία που 
δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία στην ετήσια έκθεση της για τους πολίτες 
που ζουν στη χώρα και δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα. 

Επιπλέον απευθύνουμε πρόσκληση για την 4η φιλανθρωπική εκδήλωση  

της 9ης  Δεκεμβρίου 2018, τα έσοδα της οποίας  θα διατεθούν στο Λύρειο Ορφανοτροφείο 
που καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου.  

 
 

 



Σε 362.245 ανήλθαν οι Έλληνες στη Γερμανία το 2017 (+13.770)  
 

 
 
Τα νέα στοιχεία των αλλοδαπών που 
ζουν στη Γερμανία για το έτος 2017 
ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή στατιστική 
υπηρεσία.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά στη 
Γερμανία στις 31.12.2017 ζούσαν 
362.245 Έλληνες από αυτούς 197.280 
άνδρες, 164.965 γυναίκες. Συγκριτικά με 
το 2016  αύξηση + 13.770. 
 
Οι 155.645 δεν είναι παντρεμένοι, ενώ 
159.295 είναι παντρεμένοι και σε γάμο με 
Γερμανίδα ή Γερμανό 7.970, οι 19.240 
είναι διαζευγμένοι, οι 8.885 είναι χήροι και 
19.190 χωρίς καταγεγραμμένα στοιχεία  
 
74 135 από τους Έλληνες έχουν γεννηθεί 
στη Γερμανία 
 
Ο μέσος όρος παραμονής των Ελλήνων 
στη Γερμανία έχει διαμορφωθεί στα 24,4 
χρόνια 
 
Ο ελληνικός πληθυσμός ανά κρατίδιο:  
Σύνολο     362.245  
Bad/Württem         81.150      
Bayern      74.175    
Berlin        21.210      
Brandenburg         1.300  
Bremen         2.215   
Hamburg         6.410    
Hessen      35.300 
Mecklen-Vorpomm       1.140 
Niedersachsen     18.580 
Nor. Westfahlen     99.945 
Rhein Pflaz        8.965 
Saarland             1.425 
Sachsen        3.030 
Sachsen Anhalt   1.585 
Schleswig Holstein   4.675 

Thüringen    1.150  
 
Μέσος όρος ηλικίας 
 
Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 44,1 χρονών 
για του; άνδρες και 43,7 για τις γυναιίκες  
Έφυγαν από τη Γερμανία 11.870 άνδρες 
και 7.480 γυναίκες ενώ από την Ελλάδα 
ήρθαν στη Γερμανία 19.560 άνδρες με 
μ.ο. ηλικίας 36 ετών και 13.465 γυναίκες 
με μ.ο. ηλικίας 33,7 ετών 
Από τους νέους μετανάστες οι 4.780 
είχαν ζήσει κάποτε στη Γερμανία  
 
Έκπληξη ίσως προκαλεί το γεγονός ότι ο 
μέσος όρος ηλικίας όσων έφυγαν από τη 
Γερμανία ανήλθε σε 37 χρονών για τους 
άντρες και 36,4 για τις γυναίκες ενώ ο 
μέσος όρος παραμονής τους ήταν 8,2 
χρόνια 

Οι ηλικίες των Ελλήνων στη Γερμανία 
(και όσων ήρθαν το 2017)  

Από τους 30.980 Έλληνες που ήρθαν στη 
Γερμανία το 2017 οι περισσότεροι είναι 
από 25 έως 30 ετών. 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα 
αναλυτική έκθεση της Ομοσπονδιακής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, 4.325 Έλληνες 
ανήκουν σ αυτήν την ηλικιακή κατηγορία. 
Ακολουθούν οι μεταξύ 30 έως 35 ετών 
όπου είναι 3.605, οι 25 έως 30 είναι 3.470 
και οι μεταξύ 35 έως 40 είναι 3.215. 
Τέλος, 5.435 είναι μεταξύ 1 έως 21 ετών. 
 
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων 
που καταγράφηκαν το 2017 ανέρχεται 
μεν σε 33.020 από αυτούς όμως 2.040 
είναι παιδιά που γεννήθηκαν στη 
Γερμανία. Συνεπώς ο αριθμός των 
Ελλήνων που ήρθαν στη Γερμανία και 
δηλώθηκαν το 2017 ανέρχονται σε 
30.980. 
 
Οι ηλικίες των Ελλήνων που ζουν στη 
Γερμανία συνολικά 
67.005 Έλληνες που ζουν στη Γερμανία 
είναι μεταξύ 45-55 ετών 
59.085 άνω των 65 ετών 
46.825 είναι μεταξύ 55-65 ετών 
34.345 είναι μεταξύ 40-45 ετών 
31.420 είναι μεταξύ 35-40 ετών   
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30.920 είναι μεταξύ 18 - 25 ετών   
28.095 είναι μεταξύ 25-30 ετών   
25.465 είναι μεταξύ 6 και 18 ετών  
11.055 είναι έως 6 ετών  
 
Οι ηλικίες των Ελλήνων που 
γεννήθηκαν στη Γερμανία 
Οι Έλληνες που γεννήθηκαν και 
συνεχίζουν να ζουν στη Γερμανία 
ανέρχονται στους 74.135. Από αυτούς οι 
μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες είναι: 
40 έως 45 ετών : 10.480 και  45 έως 55 
ετών: 10.370  
 

H στατιστική ακτινογραφία των 
Ελλήνων που πήραν γερμανικό 
διαβατήριο (Νέα στοιχεία)  

Σταθερός έμεινε το 2017 ο αριθμός των 
Ελλήνων που ζουν στη Γερμανία και 
έλαβαν γερμανική υπηκοότητα. Σύμφωνα 
με την Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Υπηρεσία το 2017 οι Έλληνες που 
έλαβαν τη γερμανική υπηκοότητα 
ανήλθαν σε 3.424. Αριθμός που είναι 
πολύ χαμηλός σε σχέση με όσους έχουν 
τη δυνατότητα να την αποκτήσουν 
(1,37%). 
 
Ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων που 
απέκτησε και γερμανική υπηκοότητα τα 
τελευταία 6 χρόνια ήταν το 2012. Τη 
χρονιά εκείνη ο αριθμός έφθασε τους 
4.167 
Το 2013 υπηκοότητα έλαβαν 3.498 
Το 2014:        2.800 
Το 2015:        3.058 
Το 2016:        3.444 
Το 2017:        3.423 
 
Κάτω των 18 ετών ήταν 233, ενώ 
μεγάλος ήταν ο αριθμός μεταξύ των 
ηλικιών 20-50 (2.410 άτομα).  
Ο μέσος όρος ηλικίας όσων απέκτησαν 
τη γερμανική υπηκοότητα ήταν 37 ετών 
ενώ σχεδόν οι μισοί ήταν ανύπαντροι 
(1.723). 
Πόσα χρόνια ζούσαν στη Γερμανία οι 
Έλληνες που απέκτησαν το 2017 
γερμανικό διαβατήριο 
Πάνω από 20 χρόνια ζούσαν 2.453 
Από 15-20 χρόνια  422 
Από 9 - 15 χρόνια  254 
Από 8-9 χρόνια  102 
και κάτω από 8 χρόνια 191 άτομα. 

 
Παντρεμένοι με Γερμανό/Γερμανίδα 
ήταν μόλις 43 άτομα, ενώ 199 άτομα 
είχαν μέλος της οικογένειάς τους που είχε 
γερμανική υπηκοότητα. 
 
Ανά κρατίδιο  (Πάνω από 50) 

 Βάδη Βυρτεμβέργη:      939 
 Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία: 1.006 
 Βαυαρία:         468 
 Εσση:           353 
 Κάτω Σαξονία:        224 
 Ρηνανία Παλατινάτο:       118 
 Βερολίνο:           95 
 Αμβούργο:          76 

Άλλες εθνότητες 
Οι Τούρκοι με 14.984, Πολωνοί με 6.613 
και Βόσνιοι με 4.958 αποτελούν τις 
εθνότητες που το 2017 ήταν στην κορυφή 
του καταλόγου με τις περισσότερες 
υπηκοότητες. 
Παραπάνω από τους μισούς διατηρούν 
και το διαβατήριο της χώρας καταγωγής. 
Οι Έλληνες διατηρούν και το ελληνικό 
διαβατήριο καθώς η Ελλάδα δεν αφαιρεί 
την ελληνική ιθαγένεια.  
Αλλά και στις άλλες εθνότητες σχεδόν οι 6 
στους δέκα διατηρούν και τα δυο 
διαβατήρια.   
Συγκεκριμένα 68.918 που έλαβαν 
γερμανικό διαβατήριο (από τους 112.211) 
κράτησαν και την υπηκοότητα καταγωγής 
(61,4%) - Στοιχείο εφημερίδα DIE WELT 
Από τους σχεδόν 39.000 πολίτες μελών 
χωρών της Ε.Ε. το 99% διατήρησαν και 
την πρώτη υπηκοότητα. 
Αν όμως για τους Ευρωπαίους ισχύουν 
ειδικές ρυθμίσεις (όπως π.χ. Ελλάδα) και 
στις χώρες εκτός Ε.Ε. η συντριπτική 
πλειοψηφία διατηρεί και την υπηκοότητα 
καταγωγής.  
Έτσι το 2017 από τους Ιρανούς (2.689), 
Σύρους (2.479), Αφγανούς (2.400), 
Μαροκινούς (2.390), Λιβανέζους (1.294), 
Tυνήσιους (1.125), Νιγηριανούς (954) και 
Αλγερινούς (462) κανείς δεν επέστρεψε 
το διαβατήριό της χώρας καταγωγής του. 
Αντίθετα από τους 3.480 Ιρακινούς το 
12,2%.επέστρεψαν τα διαβατήριά τους  
 
Ο αριθμός των Κυπρίων που έλαβαν 
γερμανική υπηκοότητα ανήλθε σε 16 (8 
άνδρες και 8 γυναίκες)  
Επιμέλεια: ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 

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


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελασσονιτών Μονάχου σε συνάντηση με τον δήμαρχο 
Ελασσόνας Νίκο Ευαγγελου 

 

Γερμανία: Μπορώ να πάω στην εργασία μου κατά τη διάρκεια της άδειας ασθενείας;  

 
 
Τι γίνεται στην περίπτωση που ο γιατρός 
μας έχει δώσει μια εβδομάδα άδεια 
ασθενείας από την εργασία μας και εμείς 
θελήσουμε μετά από 3 μέρες - εφόσον 
νιώθουμε καλά - να εργαστούμε  
 
1. Μπορεί ένας εργαζόμενος να πάει 
στην εργασία του στη διάρκεια που ο 
γιατρός του έχει δώσει άδεια 
ασθενείας ; 
Πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι 
απαγορεύεται, άλλά όμως δεν ισχύει. Και 
αυτό καθώς ο ιατρός κάνει μια πρόγνωση 
όταν υπογράφει την άδεια ασθενείας. 
Μάλιστα αν ο εργαζόμενος νιώθει καλά 
είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην 
εργασία του σύμφωνα με το δικηγορικό 
γραφείο  Rechtsanwalt Volker 
Werxhausen, Partner der Kanzlei CBH in 
Köln 

 
2. Μπορεί ο εργοδότης να 
απαγορεύσει την επιστροφή του 
εργαζόμενου στην εργασία στη 
χρονική διάρκεια που ο γιατρός του 
έχει δώσει ελεύθερο ασθενείας ; 
  
Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να 
δεχτεί την επιστροφή του εργαζόμενου 
στη διάρκεια που είναι σε άδεια ασθενείας 
καθώς έχει τη συνολική ευθύνη για όλους 
τους εργαζόμενους. Αν ο εργοδότης 
πιστεύει ότι ο εργαζόμενος που είναι σε 
άδεια ασθενεία μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο άλλους εργαζόμενους π.χ. γρίπη, 
τότε έχει το δικαίωμα να μην του 
επιτρέψει να αναλάβει υπηρεσίες.  
  
Μάλιστα ο εργοδότης μπορεί κατά 
περίπτωση να έχει και ποινικές ευθύνες 
εάν επιτρέψει να εργαστεί εργαζόμενος 
στη διάρκεια της αδείας ασθενείας του. 
Π.χ. εάν ο εργοδότης επιτρέψει σε 
εργαζόμενο οδηγό λεωφορείου να 
οδηγήσει με γύψο επειδή πιστεύει ότι 
μπορεί να οδηγήσει και μ ένα χέρι. 
 
Πηγή: Wirtschafts Woche  
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Γερμανία: Στα 80 σεντ οι απλές επιστολές  
 

 
 
Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Δικτύων 
(αρμοδιότητα σε θέματα ηλεκτρισμού, 
ταχυδρομείου, τρένων κλπ) αποδέχτηκε την 
πρόταση για αύξηση της τιμής αποστολής 
επιστολών από το 2019. 

Το 2016 είχε εγκρίνει και πάλι αύξηση της 
τιμής της απλής αποστολής  (Standardbrief) 
από 0,62 σεντ σε 0,70 που είναι τώρα. 
 
 
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ η αύξηση από 
τις αρχές του 2019 θα φθάσει τα 0,80 σεντ. 
 
Οριστικά οι τιμές θα αποφασιστούν τον 
Οκτώβριο αφού θα προηγηθεί η επίσημη 
πρόταση των γερμανικών ταχυδρομείων και 
όπου η Οργανισμός Δικτύων θα αποφασίσει 
οριστικά. 
 
Ήδη από τον Ιούλιο έχουν αυξηθεί οι τιμές 
αποστολής βιβλίων και αντικειμένων. 

 

 

Γερμανία: 1 τόνος νεκρά ψάρια από τον καύσωνα  
 

 
 
Στο Hochrhein η ελβετική Ομοσπονδία 
Αλιέων συγκέντρωσε ένα τόνο νεκρά ψάρια 

λόγω του καύσωνα, καθώς είναι συνηθισμένα 
να ζουν σε θερμοκρασία κάτω των 23 
βαθμών. Οι 27 βαθμοί θεωρούνται 
θανατηφόροι,, όμως στο Ρήνο σημειώθηκε 
πολύ υψηλότερη  θερμοκρασία.  
 
Αλλά και στο Αμβούργο την τελευταία 
εβδομάδα τα νεκρά ψάρια λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών έφθασαν τους 4,5 με 5 
τόνους.  
 
Πηγή: Spiegel 

 

Γερμανία: 5 μέρες πληρωμένη εκπαιδευτική άδεια δικαιούται ετησίως κάθε 
εργαζόμενος  
 

 
 
Σχεδόν σε όλα τα Ομόσπονδα Κρατίδια 
μπορούν οι εργαζόμενοι να πάρουν άδεια 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή πολιτικής 
τους μετεκπαίδευσης,  
 

Την άδεια αυτή την αξιοποιεί όμως μόνο 1 
'έως 2% των εργαζομένων στη Γερμανία.  
Τα κρατίδια που δεν έχουν σχετική ρύθμιση 
για την πληρωμένη εκπαιδευτική άδεια είναι η 
Βαυαρία και η Σαξονία. 
 
Σχεδόν σ όλα τα κρατίδια προβλέπονται 5 
μέρες το χρόνο που μπορούν όμως να 
συγκεντρωθούν στα δυο χρόνια και να γίνουν 
10 ημέρες.  
 
Ανάλογα με το κρατίδιο η αίτηση του 
εργαζόμενου στον εργοδότη πρέπει να γίνει 4 
έως και 8 εβδομάδες πριν 
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Το εκπαιδευτήριο που θα παρακολουθήσει ο 
εργαζόμενος πρέπει να είναι αναγνωρισμένο 
από το νόμο μετεκπαίδευσης 
 
Έχει δικαίωμα άρνησης ο εργοδότης ; 
Μόνο σε συνθήκες που μπορεί να τεθεί σε 
κίνδυνο η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης 
μπορεί ο εργοδότης να αρνηθεί το αίτημα του 
εργαζόμενο για μετεκπαίδευση. Το δικαίωμα 
όμως σε περίπτωση απόρριψης δεν χάνεται 
και η αίτηση μπορεί να κατατεθεί σ άλλο 
χρονικό διάστημα. 
 
Ποιος πληρώνει τα κόστη  
Το κόστος της μετεκπαίδευσης το 
αναλαμβάνουν από κοινού εργαζόμενος και 
εργοδότης καθώς ο μεν εργοδότης συνεχίζει 
να καταβάλει το μισθό στη  
διάρκεια της εκπαίδευσης ο δε εργαζόμενος 
πληρώνει τα δίδακτρα. 
 
Εφορία 
Το κόστος της μετεκπαίδευσης εκπίπτει της 
εφορίας. Εκτός από τα δίδακτρα είναι και η 
διαδρομή προς το εκπαιδευτήριο όπως και 
τυχόν διανυκτέρευση και διατροφή. 
 
 
 

 

 

 
Διευθύνσεις 
Από το πoρτάλ της συνέλευσης των υπουργείων πολιτισμού  Kultusministerkonferenz μπορείτε να 
μεταβείτε στους νόμους του κάθε κρατιδίου που αφορά την μετεκπαίδευση. 
 
Πηγή: IGMetall  - Συνδικάτο Μετάλλου 

 
 

Δυνατότητα αίτησης επιδόματος τέκνων μέσω δικτύου (Online) 

Η αρμόδια υπηρεσία του επιδόματος τέκνων Bundesagentur für Arbeit δίνει πλέον τη δυνατότητα 
κατάθεσης αίτησης και ηλεκτρονικά. 

Ιδιαίτερα για τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και θα συνεχίσουν με 
σπουδές, επαγγελματική σχολή κλπ και δικαιούνται το επίδομα η ηλεκτρονική διαδικασία είναι 
απλή. 

Εκτός από τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κλπ) η φόρμα ζητάει : 

·    Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) 

·    Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 

·    Στοιχεία για το παιδί (¨ονομα, ημ. γεννήσεως, Steuer-ID ) 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder 

 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder


Κίνδυνος να μπει η Γη σε μια αμετάκλητη φάση «θερμοκηπίου»  
 

 
 
Ο πλανήτης Γη διατρέχει κίνδυνο να 
εισέλθει σε μια φάση συνθηκών 
«θερμοκηπίου», με τον μέσο όρο των 
θερμοκρασιών παγκοσμίως να είναι 4 ως 
5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερος, ακόμη κι 
αν οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων που προκαλούν την 
υπερθέρμανση του πλανήτη οι οποίοι 
ορίστηκαν στη συμφωνία του Παρισιού 
επιτευχθούν, προειδοποίησαν 
επιστήμονες σε μελέτη που δόθηκε στη 
δημοσιότητα τη Δευτέρα. 
 
Η μελέτη δημοσιεύθηκε εν μέσω κυμάτων 
καύσωνα –η θερμοκρασία ανέβηκε πάνω 
από τους 40° Κελσίου φέτος σε μεγάλο 
μέρος της Ευρώπης– ξηρασίας και 
δασικών πυρκαγιών, ανάμεσά τους αυτές 
του Ιουλίου στην Ελλάδα, οι οποίες 
στοίχισαν τη ζωή σε 91 ανθρώπους. 
Περίπου 200 χώρες συμφώνησαν στο 
Παρίσι να περιορίσουν την αύξηση της 
θερμοκρασίας «πολύ κάτω» από τους 2 
βαθμούς Κελσίου πάνω από το επίπεδο 
της προβιομηχανικής εποχής το όριο 
αυτό θεωρείται κρίσιμο για να αποφευχθεί 
μια δραματική κλιματική αλλαγή. 
 
Όμως δεν είναι σαφές εάν το κλίμα της 
γης μπορεί να παραμείνει σταθερό και 
ασφαλές 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από 
τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, 
ή εάν αυτό το σενάριο θα πυροδοτήσει 
άλλες διεργασίες και τελικά την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, ακόμη και 
σε περίπτωση που ο κόσμος φρενάρει ή 
σταματήσει τις εκπομπές αερίων που 

προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, σύμφωνα με τη μελέτη. 
 
Σήμερα, ο παγκόσμιος μέσος όρος της 
θερμοκρασίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά 
κατά 1 βαθμό Κελσίου το επίπεδο της 
προβιομηχανικής εποχής κι ανεβαίνει με 
ρυθμό 0,17° Κελσίου ανά δεκαετία. 
 
Επιστήμονες ινστιτούτων και 
πανεπιστημίων της Στοκχόλμης, της 
Κοπεγχάγης, του Πότσδαμ αλλά και του 
Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας 
θεωρούν πως είναι πολύ πιθανό, αν 
ξεπεραστεί ένα κρίσιμο όριο, να 
υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και 
διεργασίες που θα οδηγήσουν σε βίαιες 
αλλαγές του κλίματος της Γης. 
 
Τέτοιες διεργασίες είναι: η τήξη των 
στρωμάτων μόνιμου πάγου· η απώλεια 
των υδριτών μεθανίου από τους βυθούς 
των ωκεανών· η χαμηλότερη 
απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από 
τη γη και τους ωκεανούς· η απώλεια 
μεγάλων στρωμάτων πάγου στην Αρκτική 
και στην Ανταρκτική. 
 
Όλα αυτά μπορεί να αρχίσουν να 
ανατρέπονται σαν «σειρά από ντόμινο», 
προειδοποιεί ο Γιόχαν Ρόκστρεμ, ένας 
από τους συγγραφείς της μελέτης που 
δημοσιεύεται στα Πρακτικά της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) και 
εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου της 
Στοκχόλμης για την Ανθεκτικότητα. 
«Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, ή 
αδύνατο, να σταματήσουμε όλα τα 
ντόμινο πριν ανατραπούν. Ολόκληρα 
τμήματα της Γης μπορεί να 
ερημοποιηθούν, να γίνουν μη 
κατοικήσιμα, εάν η "Γη-Θερμοκήπιο" γίνει 
πραγματικότητα», συμπλήρωσε. 
 
Για να αποφευχθεί η μετατροπή του 
πλανήτη σε «θερμοκήπιο» δεν αρκεί η 
μείωση των εκπομπών αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο, τονίζεται στη 
μελέτη. Προτείνεται η καλύτερη διαχείριση 
των δασών, των αγροτικών καλλιεργειών 
και των καλλιεργούμενων εδαφών· η 
προστασία της βιοποικιλότητας· και η 
ανάπτυξη τεχνολογιών για την αφαίρεση 
διοξειδίου του άνθρακα από την 
ατμόσφαιρα. 
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Ερωτηθέντες για την έρευνα, ειδικοί 
σημείωσαν ότι η ανεξέλεγκτη 
υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι 
βέβαιη μεν, αλλά ούτε μπορεί να 
αποκλειστεί. 
 
«Μιλώντας με το καλοκαίρι του 2018 στο 

φόντο, ασφαλώς δεν μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι πρόκειται για λαθεμένο 
συναγερμό: τους βλέπουμε τους λύκους 
πλέον», σχολίασε ο Φιλ Ουίλιαμσον, 
ερευνητής για το κλίμα στο University of 
East Anglia. 
 
Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

 

Έλληνες Ιατροί Μονάχου: 3.660 € σε λιγότερο από 10 μέρες για πυρόπληκτους 
Αττικής  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της 
«Πρωτοβουλίας Ιατρών Μονάχου», ένα 
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την συνδρομή 
σας σε αυτήν την πρωτοβουλία μας για 
τους πυρόπληκτους της Αττικής. 
 
Η ανταπόκρισή σας ήταν μεγάλη και 
κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε το 

σημαντικό χρηματικό ποσό  € 3:660.- στο 
διάστημα των δέκα ημερών. 
 
Η επόμενη ενέργειά μας θα είναι η 
ενημέρωση σας για την σωστή διάθεση 
αυτού του χρηματικού ποσού σε αναγκαία 
φάρμακα. Ήδη 
επικοινωνήσαμε με τον ιατρικό σύλλογο 
Αθηνών για να ενημερωθούμε για της 
υπάρχουσες ανάγκες. 
Η εκτίμηση του ιατρικού συλλόγου 
Αθηνών είναι ότι οι φαρμακευτικές 
ανάγκες έχουν ήδη καλυφθεί πλήρως. 
Ακολουθούν αλφαβητικά τα ονόματα των 
συνδρομητών, τους οποίους και πάλι 
ευχαριστούμε και θα ενημερώσουμε για 
την εξέλιξη της συνδρομής τους.  
 
www.doryforos.org 

 

To αεροδρόμιο του Μονάχου προσφέρει κουπόνι 50 ευρώ σ όσους ακυρώθηκε ή 
καθυστέρησε η πτήση τους στις 28 ή 29 Ιουλίου 
 

 

 
Το διήμερο 28 και 29 Ιουλίου είχαν 
ακυρωθεί 330 πτήσεις στις οποίες θα 
ταξίδευαν 31.121 άτομα. 
 
Το κουπόνι ισχύει για 3 χρόνια και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για ταξίδια ή για 
αγορές στο αεροδρόμιο. Το κουπόνι αξίας 
50 ευρώ πρέπει να ζητηθεί το αργότερο 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://www.munich-
airport.de/kontaktformular-gutscheine-
4570575 
Στις 28 Ιουλίου μια γυναίκα είχε περάσει 
(άθελά της) τον έλεγχο και η αστυνομία 
εκκένωσε το Terminal 2 του αεροδρομίου 
του Μονάχου . 
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Τι είναι το "München City Pass" που τίθεται σε λειτουργία από τη Δευτέρα 

 

 

Περίπου 3,8 εκ άνθρωποι επισκέφτηκαν 
το Μόναχο το πρώτο εξάμηνο του έτους. 
Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 
10,8% φθάνοντας σχεδόν τις 7,7 εκ. 
Έτσι ο Δήμος προχώρησε σε μια 
πρόταση για τους επισκέπτες της πόλης. 
Από τη Δευτέρα 13.8.2018 θα τεθεί σε 
λειτουργία το "München City Pass",  όπου 

με τουλάχιστον 39 € ο επισκέπτης θα 
μπορεί να έχει ελεύθερη είσοδο σε 45 
μουσεία και παλάτια της πόλης. 
Μπορεί ο ζωολογικός κήπος να μην έχει 
ενταχθεί στο πρόγραμμα αλλά με το 
"München City Pass"  μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί δωρεάν  τις πινακοθήκες, το 
αιγυπτιακό μουσείο, τα παλάτια στο 
Nymphenburg και Lustheim καθώς και 
το  Deutsches Museum. 

Η "München Card" που υπάρχει ήδη και 
αφορά τα ΜΜΜ και εκπτώσεις στην 
είσοδο σε αξιοθέατα θα συνεχίσει να 
ισχύει.  

 

Έρευνα Shanghai για Πανεπιστημιακές σχολές ανά τον κόσμο  

Τα δυο πανεπιστήμια του Μονάχου μέσα στα πρώτα 53 καλύτερα του κόσμου 

Στην 48η θέση της κατάταξης στην Shanghai ranking 2018 βρίσκεται το TU München (2 
θέσεις καλύτερα από την έρευνα του 2017) 
Αλλά και το LMU από την 57η θέση που βρισκόταν το 2017 βρίσκεται στη φετινή 
αξιολόγηση στη θέση 53. 

 



 

 
Ακολουθεί ο πίνακας με όλα τα ελληνικά και γερμανικά πανεπιστήμια μέσα στα 500 
καλύτερα του κόσμου 
 

Ελληνικά Πανεπιστήμια  
Κατάταξη Πανεπιστήμια  
 

301-400 National and Kapodistrian University of Athens  

401-500 Aristotle University of Thessaloniki  

401-500 National Technical University of Athens  

 

Γερμανικά Πανεπιστήμια  
Κατάταξη Πανεπιστήμια  

     

 

 

47 Heidelberg University 

48 Technical University Munich  

53 University of Munich  

99 University of Goettingen  

101-150 University of Bonn  

101-150 University of Frankfurt  

101-150 University of Freiburg  

151-200 TU Dresden  

151-200 University of Cologne  

151-200 University of Hamburg  

151-200 University of Leipzig  

151-200 University of Muenster  

151-200 University of Tuebingen  

151-200 University of Wuerzburg  

201-300 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)  

201-300 RWTH Aachen University  

201-300 University of Erlangen-Nuremberg  

201-300 University of Kiel  

201-300 University of Mainz  

201-300 University of Ulm  

301-400 Hannover Medical School  

301-400 Technical University of Berlin  

301-400 University of Bochum  

301-400 University of Duesseldorf 

301-400 University of Duisburg-Essen 

301-400 University of Jena 

301-400 University of Marburg  

301-400 University of Stuttgart  

401-500 Bielefeld University 

401-500 Technical University Darmstadt  

401-500 University of Bayreuth  

401-500 University of Bremen  

401-500 University of Halle-Wittenberg 

401-500 University of Hannover  

401-500 University of Konstanz  

401-500 University of Rostock  
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10 ερωταπαντήσεις για το Μόναχο (που μπορεί να μην γνωρίζετε) 

 

 

 Το ψηλότερο κτίριο της πόλης είναι 
ο Πύργος της Ολυμπιάδας με 
291μ.  

 Ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης είναι 
της Ο2 με 146 μέτρα ύψος  

 Η πρώτη μπυραρία της 
πόλης  είναι από το 1328 η 
Augustiner  

 Η μεγαλύτερη υπαίθρια μπυραρία 
είναι στο Hirschgarten που χωράνε 
8.000 άτομα  

 

 

 

 

Η μεγαλύτερη γραμμή του Τράμ είναι του 19 του οποίου η διαδρομή είναι 17 χλμ.  
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               Ο μεγαλύτερος δρόμος της πόλης είναι με 11 χλμ η Dachauerstr  

 

 

 

 Το πιο βαθύ σημείο των γραμμών του UBahn είναι 36 μέτρα και βρίσκεται 
μεταξύ των σταθμών Stachus και Odeonsplatz  

 Η μεγαλύτερη ηλεκτρική σκάλα του Ubahn με 57 μ. και 247 σκαλοπάτια είναι 
στο Karlsplatz (έξοδο Lenbachplatz). 

 H μικρότερη σε έκταση συνοικία της πόλης είναι του Schwanthalerhöhe με 
207 στρέμματα και 25.000 κατοίκους. Η συνοικία με τις λιγότερους κατοίκους 
είναι το Altstadt-Lehel με 18.000 κατοίκους. 

 παλαιότερος εν ζωή κινηματογράφος της πόλης είναι από το 1907  "Das 
Gabriel Filmtheater" στην Dachauerstr 
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10 Ερωτήσεις - απαντήσεις με τα βασικά σημεία για τα προσωπικά δεδομένα 
(ΠΔ) για τα Σωματεία (Vereine)  

Της Θεανώς Βασιλικού * 

 

 
 
4 μήνες μετά την 25.05.2018: 10 Ερωτήσεις και 
απαντήσεις με τα βασικά σημεία για τα 
προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) για τα Σωματεία 
(Vereine) 
 
Οι ακόλουθες 10 ερωτήσεις-απαντήσεις έχουν 
σκοπό να βοηθήσουν τα Σωματεία να 
κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές που 
επιφέρει ο Κανονισμός, αλλά και τι ακριβώς 
πρέπει να υλοποιήσουν. 
 
1. Πρέπει να διορίσω Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων 
(Datenschutzbeauftragter); 
 
Σύμφωνα με την Bαυαρική Aρχή Προστασίας 
ΠΔ (Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht BayLDA) υπάρχει αυτή η 
υποχρέωση μόνο αν το Σωματείο έχει 10 
άτομα (ανεξάρτητα από τον αριθμό μελών 
του), τα οποία όμως ασχολούνται κατά κύριο 
λόγο και διαρκώς (ständig) μόνο με την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  
 
2. Πρέπει να καταγράφω ως Σωματείο τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας ΠΔ; 
 
Ναι, καθότι η επεξεργασία ΠΔ στα Σωματεία 
είναι συχνή. Η καταγραφή μπορεί να γίνει σε 
έναν κατάλογο (Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten).  
Εδώ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν ένα 
υπόδειγμα 
https://www.lda.bayern.de/media/muster_1_ver
ein_verzeichnis.pdf 
   
3. Πρέπει να υπάρχει ειδική συμφωνία 
μεταξύ του Σωματείου μου και των ατόμων 
που εργάζονται για εμάς και έρχονται σε 
επαφή με ΠΔ; 
 
Ναι, ισχύει για όλους τους συνεργάτες του 
Σωματείου που έρχονται σε επαφή με ΠΔ. 

Εδώ υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας: 
https://www.lda.bayern.de/media/info_verpflich
tung_beschaeftigte_dsgvo.pdf 
 
4. Πρέπει να υπάρξει ειδική ενημέρωση για 
τα ΠΔ προς τα μέλη ή και μη μέλη; 
 
Ναι, ειδικά στο καταστατικό (Vereinssatzung), 
αλλά και στην ιστοσελίδα του Σωματείου 
(Datenschutzerklärung) πρέπει να υπάρξουν ή 
να γίνουν οι αντίστοιχες προσαρμογές και 
τροποποιήσεις.  
 
5. Πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για 
τη διαγραφή των ΠΔ; 
 
Ναι, αλλά μόνο μετά την παρέλευση 
υποχρεωτικής προθεσμίας αποθήκευσης ΠΔ 
που προβλέπει ο νόμος. 
 
6. Πρέπει ως Σωματείο να λάβω 
ειδικά/αυξημένα μέτρα προστασίας; 
 
Αρκούν τα ήδη καθιερωμένα ως τυποποιημένα 
μέτρα (Standardmaßnahmen), όπως είσοδος 
στον ισότοπο για τα μέλη με Passwort, 
Antivirusscanner, ασφαλής επικοινωνία και 
Backup, ώστε να μην χαθούν τα αρχέια.  
 
7. Είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση 
των μελών μου (ενεργητικών και 
παθητικών) σχετικά με την επεξεργασία 
των ΠΔ τους; 
 
Όχι. Για την επεξεργασία ΠΔ μελών, που 
σχετίζονται με τις τακτικές και συνηθισμένες 
πράξεις διαχείρισης μελών του Σωματείου 
(reguläre Mitgliederverwaltung), δεν είναι 
απαραίτητη η συγκατάθεσή τους. Τα μέλη 
πρέπει όμως κατά την εγγραφή τους στο 
Σωματείο, όπου γίνεται μια πρώτη συλλογή 
των στοιχείων τους, να ενημερωθούν από το 
Σωματείο καταλλήλως (Erhebung ihrer Daten 
bei Vereinseintritt). Η ενημέρωση αυτή γίνεται 
είτε κατά την συμπλήρωση της αίτησης μέλους 
είτε online μέσω link. Αν δεν γίνεται 
ηλεκτρονικώς η αίτηση, τότε πρέπει να 
διατίθενται οι πληροφορίες γραπτώς. 
 
8. Επιτρέπεται σαν Σωματείο να δημοσιεύω 
φωτογραφίες από τις δραστηριότητες μου 
στην ιστοσελίδα μου; 
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Γενικά ναι, αρκεί να έχει προηγηθεί 
συγκεκριμένη ενημέρωση για την 
προγραμματισμένη δημοσίευση.  
Επίσης, αν στο επίκεντρο της φωτογραφίας 
είναι ο χαρακτήρας της δραστηριότητας ή της 
διοργάνωσης και όχι μεμονωμένα 
άτομα/πρόσωπα, δεν απαιτείται η 
συγκατάθεση των ατόμων. Προϋπόθεση είναι 
όμως και εδώ η προηγούμενη ενημέρωση για 
την προγραμματισμένη δημοσίευση.  
Η συμβουλή μας είναι να είστε προσεκτικοί με 
την φωτογράφιση συγκεκριμένων ατόμων, των 
οποίων την συγκατάθεση δεν έχετε λάβει. Αυτό 
μπορείτε να το αποφύγετε βάζοντας μακρινές 
και μη ευδιάκριτες φωτογραφίες προσώπων 
όπως και με την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση των ατόμων (π.χ. μέσω 
εκτυπωμένης λίστας και υπογραφής τους). 
 
9. Επιτρέπεται ως Σωματείο να στέλνω 
μέσω email στα μέλη μου ενημερώσεις 
σχετικές με το Σωματείο; 
 
Ναι, αρκεί να μην φαίνονται τα στοιχεία (email 
και ονόματα). Αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε 
είτε μέσω ειδικής Software για Newsletter είτε 
μέσω κινοποίησης σε „BCC“ (blind copy). 
 
10 Πρέπει να συνάψω ειδική συμφωνία με 
τον Hosting Provider της ιστοσελίδας μου 
για την επεξεργασία ΠΔ 
(Auftragsverarbeitung); 
 
Ναι. Συνήθως οι Hosting Provider έχουν 
φροντίσει να έχουν τις συμφωνίες αυτές 
προδιατυπωμένες. 
Αν όχι, εδώ μπορείτε να βρείτε τα σχετικά 
υποδείγματα: 
https://www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf  
 
Χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στον 
ιστότοπο π.χ. της βαυαρικής αρχής ΠΔ 
(Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht BayLDA) 
Vereine und kleine Unternehmen & 
Infomaterialien. 
 
Η BayLDA παρέχει επίσης και τηλεφωνικές 
συμβουλές στα Σωματεία στον αριθμό: 0981-
53-1810 καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 08:00 μέχρι 19:00. 
Σας συμβουλεύουμε επίσης να αποταθείτε για 
την εφαρμογή της DSGVO σε ειδικούς, 
ορθότερα σε νομικό και τεχνικό / ειδικός 
εφαρμογών πληροφορικής. 
 
* Δικηγόρος & SyndikusRechtsanwältin 
Δρ Θεανώ Βασιλικού, LL.M. 

 
 
 

Τρεις εμπορικοί δρόμοι του Μονάχου 
ανάμεσα στους 15 με τους περισσότερους 
επισκέπτες παγγερμανικά. Πρώτη η 
Kaufingerstr. 
 
 

 
 

Mόναχο: Ο Δήμος με τους περισσότερους 
μαθητευόμενους στις υπηρεσίες του  

Νέο ρεκόρ για το Δήμο Μονάχου. 1.323 νέοι θα 
ξεκινήσουν από τη Δευτέρα επαγγελματική 
εκπαίδευση σε υπηρεσίες του Δήμου (πέρσι 
1.200). 
Ο Δήμος επιδιώκει να στελεχώνει τις 
υπηρεσίες του με νέους και νέες που ο ίδιος 
εκπαιδεύει.  
Ο Δήμαρχος του Μονάχου Dieter Reiter 
υποδέχτηκε σε ειδική εκδήλωση στο Circus 
Krone όλους τους νέους μαθητές που θα 
ακολουθήσουν επαγγελματική εκπαίδευση στις 
υπηρεσίες του. 
Συνολικά 6.772 αιτήσεις είχαν κατατεθεί που 
αποτελούν ρεκόρ (πέρσι 6.400). 

 

Δυο ώρες δωρεάν παρκινγκ για ηλεκτρικά 
ΙΧ στο Μόναχο 
Από σήμερα οι πρώτες δυο ώρες παρκινγκ για 
τα ηλεκτρικά ΙΧ στο Μόναχο είναι δωρεάν. 

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τοποθεσία 
επιτρέπει το παρκινγκ πάνω από 2 ώρες τότε 
είστε υποχρεωμένος να αγοράσετε κάρτα 
στάθμευσης  

Από 19.10 η ρύθμιση θα μπορεί να γίνει και 
μέσω Smartphone-App  

Η ρύθμιση ισχύει έως 31.12.2018. Στη 
συνέχεια θα αποφασίσει σχετικά το δημοτικό 
συμβούλιο 

https://www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/kleine-unternehmen.html
https://www.lda.bayern.de/de/infoblaetter.html


 
 

Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Βούλγαρη που ανέλαβε (αφιλοκερδώς) την 
έκδοση του 6ου ΟΔΗΓΟΥ με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες που 
ζουν στη Γερμανία. 

 



Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς χορηγούς 
της 4ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης  

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  



Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς χορηγούς της 4ης 
φιλανθρωπικής εκδήλωσης στις 9.12.2018 

 

 

 



Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς χορηγούς της 4ης 
φιλανθρωπικής εκδήλωσης  στις 9.12.2018 

 

 



Δωρεάν διαφημίσεις (προσφορά του Δορυφόρου) στους κεντρικούς χορηγούς 
της 4ης φιλανθρωπικής εκδήλωσης  στις 9.12.2018 

 

 

 



 

4η φιλανθρωπική εκδήλωση φορέων και συλλόγων Μονάχου  

9 Δεκεμβρίου 2018 
 

 

 
Η 4η φιλανθρωπική εκδήλωση φορέων και συλλόγων Μονάχου θα πραγματοποιηθεί φέτος το 
Δεκέμβριο και συγκεκριμένα στις 9.12.2018  στο Freizeitheim Westend, Westendstr 66a. 
 
Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Λύρειο Ίδρυμα  που βρίσκεται στο Νέο 
Βουτζά. το οποίο κάηκε ολοσχερώς από τη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου  
 στην Αττική. 

        Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 6 μ.μ.  
 
Μέλη και φίλοι των συλλόγων που διοργανώνουν την εκδήλωση θα προσφέρουν 
γλυκά, πίτες και εδέσματα για 1 € το κομμάτι. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη  
 
Το συγκρότημα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ, τα «Παιδιά του Μονάχου» καθώς και ο καλλιτέχνης 
Άρης Αριστοφάνους προσφέρθηκαν να συνοδεύσουν με μουσική την εκδήλωση 
(αφιλοκερδώς) 
 
Όπως κάθε χρονιά παρακαλούμε : 

 να δηλωθούν οι εθελοντές που θα βοηθήσουν την ημέρα της εκδήλωσης  

 όποιος επιθυμεί να φέρει ένα γλυκό ή πίτα ώστε να πουληθεί στην εκδήλωση 

 ιδιαίτερη παράκληση να βοηθήσουν και φέτος όπως τις προηγούμενες χρονιές τα 
ελληνικά ζαχαροπλαστεία  

 να φέρετε ελληνικά βιβλία που μπορείτε να διαθέσετε προκειμένου να πουληθούν στο 
παζάρι βιβλίου που θα υπάρχει και φέτος στην αίθουσα  
 
Η εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του "Δορυφόρου" με συμμετοχή  της ενορίας του Αγ. 
Γεωργίου, των συλλόγων Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κοζανιτών, 
Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων καθώς επίσης του "Ελληνικού Σπιτιού", του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων Μονάχου και του Multikulturelles Jugendzentrum Westend. 
 
Την εκδήλωση στηρίζουν: Η Ενορία των Αγίων Πάντων, το Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, τα Τμήματα 
Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, ο πολιτιστικός σύλλογος «Λύκειον 
των Ελληνίδων», η Φιλαρμονία, ο σύλλογος Σερραίων.  
 

Eπικοινωνία: Εμαιλ doryforos@email.de, Tηλ. 0173 91 77 537, 01757331780, Parkstr. 17, 80 339 München 

mailto:doryforos@email.de

