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Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων του εξωτερικού 
 
Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ κατοίκων 
εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για 
τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας. Αυτό ισχύει τόσο για τους Ελληνες που 
μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό λόγω μετοικεσίας όσο και για τους 
αλλοδαπούς. 

Συνεπώς, ένα φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα φορολογηθεί με βάση την εσωτερική 
νομοθεσία μας π.χ. για τα ενοίκια που εισπράττει από ακίνητα εντός Ελλάδος, για μερίσματα 
από μετοχές ελληνικών εταιρειών, για κέρδη από συμμετοχές σε ημεδαπές ΕΠΕ, ΙΚΕ, 
προσωπικές εταιρείες, για τόκους καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες, για μισθούς από 
εργοδότη/επιχείρηση εγκαταστημένη στη χώρα μας κ.λπ. 
 
Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο αποκτών το εισόδημα είναι κάτοικος χώρας με την οποία η 
Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας/ΣΑΔΦ (όλες οι χώρες της Ε.Ε., 



του ΕΟΧ, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα κ.λπ.), θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας 
σύμβασης. Σύμφωνα δε με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (2465/2018) στις ΣΑΔΦ εμπίπτει και η 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αν και όλες οι διμερείς συμβάσεις δεν είναι όμοιες, στην 
πλειονότητά τους προβλέπουν συνήθως ότι, π.χ., τα έσοδα από ακίνητα φορολογούνται στη 
χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου (με συγκεκριμένους συντελεστές) στη χώρα που προκύπτουν, τα έσοδα 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται μόνο στη χώρα φορολογικής 
κατοικίας του επαγγελματία, εκτός εάν αυτός έχει μόνιμη επαγγελματική βάση στην Ελλάδα 
κ.λπ. 
 
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για το εισόδημα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις που αποκτούν στην Ελλάδα, εκτός εάν είναι φορολογικού 
κάτοικοι Ε.Ε. ή ΕΟΧ και αποκτούν τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος στην 
Ελλάδα ή αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό, ώστε θα 
δικαιούνταν τη μείωση του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της 
κατοικίας τους. 

Περαιτέρω, ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να εξετάσει με βάσει τη φορολογική 
νομοθεσία της χώρας της φορολογικής του κατοικίας εάν υποχρεούται να δηλώσει κι εκεί το 
εισόδημα που απέκτησε στην Ελλάδα. Σε αυτή την (συνήθη) περίπτωση θα πρέπει να 
διερευνηθεί η δυνατότητα πίστωσης του φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα μας για το εισόδημα 
αυτό, έναντι του φόρου που οφείλεται στην αλλοδαπή. 

Από την άλλη, εφόσον ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν αποκτά πραγματικό 
εισόδημα στην Ελλάδα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στη χώρα μας. 
Τονίζεται ότι για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης, 
συνεπώς ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό έσοδο που προκύπτει από τη 
διατήρηση π.χ. αυτοκινήτου ή παραθεριστικής οικίας στην Ελλάδα. Επίσης, στα πρόσωπα αυτά 
δεν εφαρμόζονται ούτε τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων 
κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας. 
 
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού με φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα οφείλουν να 
ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία και διεύθυνση στην Ελλάδα, ο οποίος 
θα λαμβάνει την αλληλογραφία τους με τη φορολογική διοίκηση. Ο φορολογικός εκπρόσωπος 
δεν φέρει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του 
φορολογικού κατοίκου εξωτερικού. 

Φόροι επί των ακινήτων. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται κανονικά σε φόρο 
μεταβίβασης ακινήτων ή ΦΠΑ κατά την αγορά ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί 
ακινήτου (επικαρπία, ψιλή κυριότητα κ.λπ.) το οποίο βρίσκεται στη χώρα μας. Ωστόσο, για τους 
πολίτες της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, σε κάποιους ομογενείς κ.ά. παρέχεται υπό προϋποθέσεις η 
δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. 
 
Περαιτέρω, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που διατηρούν ακίνητο στην Ελλάδα οφείλουν 
να έχουν ΑΦΜ (ήδη κατά τον χρόνο κατάρτισης του σχετικού συμβολαίου αγοράς κ.λπ.), να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων (Ε9) τους ή των ακινήτων τους, να δηλώνουν τις 
σχετικές μεταβολές κ.λπ. Με βάση τη δήλωση αυτή βεβαιώνεται και οφείλεται ετησίως ο 
ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός), όπως γίνεται και για τους φορολογικούς κατοίκους 
Ελλάδος. 
 
* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork 
(www.asnetwork.gr). Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι ορκωτός ελεγκτής-
λογιστής. KAΘΗΜΕΡΙΝΗ 

http://www.kathimerini.gr/1003316/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/poies-einai-oi-forologikes-ypoxrewseis-twn-katoikwn-toy-e3wterikoy?fbclid=IwAR2jg3IzORZfApxn7ALoSy7kRvynA-gH3pOkCl6SZplH1AMkTp7FMcj3q2M


 
 

Grünwalderstadion . Επέκταση της 
χωρητικότητας του γηπέδου της TSV 
1860 στις 30.000 θέσεις ; 

Είναι το γήπεδο στο Giesing, έδρα 
τηςδεύτερης μεγαλύτερης ομάδας του 
Μονάχου της TSV 1860 Moνάχου που 
βρίσκεται στην 3η κατηγορία. 

Τον Μάιο του 2013 έγινε μια επέκταση και η 
χωρητικόιτητα από 12.500 αυξήθηκε στα 
σημερνιλά δεδομένα των 15.000 

Χθες ο Δήμαρχος της πόλης Dieter Reiter 
προχώρησε σε διαγωνισμό με σκοπό να 
αναλάβει εκτιμητής να καταθέσει μια 
έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες 
επέκτασης της χωρητικότητας και το 
κόστος αυτής. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν 
τα σενάρια χωρητικότητας 18.600 θεατών, 
25.000 και 30.000. 

Η TSV 1860, άλλοτε πρωταθλήτρια της 
Γερμανίας και μέχρι τη δεακετία του 60 η 
ομάδα που κυριαρχούσε στο Μόναχο, έχει 
πολλούς φιλάθλους στο Μόναχο και ακόμη 
και σήμερα γεμίζει με χιλιάδες φιλάθλους τα 
γήπεδα (είτε εντός είτε εκτός έδρας) 

Πηγή: SZ 



7 λάθη των οδηγών όταν 
χιονίζει 

 
 

Καθαρίζει μόνο ένα μικρό κομμάτι του 
παρμπρίζ  ... 
... από τον πάγο θέτωντας σε κίνδυνο όχι μόνο 
την ασφάλειά του, αλλά και εκείνη των άλλων 
χρηστών του οδικού δικτύου. 
 
Προσπαθεί με ζεστό νερό να ξεπαγώσει τον 
πάγο από το παρμπρίζ   
Μια υποθετικά γρήγορη μέθοδος για να 
εξασφαλιστεί η καλή ορατότητα είναι να ρίξει 
κανείς ζεστό νερό στο παρμπρίζ . Είναι όμως 
κακή ιδέα, καθώς αυτό έχει αποτέλεσμα μόνο 
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και λόγω της 
αιφνίδιας διαφοράς θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος και παρμπρίζ, μπορεί να ακόμη 
και να 
σπάσει 
 
Χρησιμοποιεί τους υαλοκαθαριστήρες για να 
αφαιρέσει τον πάγο και το χιόνι 
Ιδιαίτερα ευάλωτοι το χειμώνα είναι οι λεπίδες 
των υαλοκαθαριστήρων. Πριν από τη λειτουργία 
τους πρέπει το παρμπρίζ  να είναι απαλλαγμένο 
από πάγο, διαφορετικά θα καταστραφούν 
γρήγορα.  
 
Δεν καθαρίζει εντελώς το αυτοκίνητο  από 
το χιόνι  
Ακόμη και το χιόνι στην οροφή του αυτοκινήτου 
μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου. Δεν αρκεί 
να καθαρίζται το χιόνι ώστε απλά να έχει κανείς 
καλή ορατότητα.  Οι προβολείς και τα φανάρια 
πρέπει να είναι ελεύθεροι. Επίσης, στα σύγχρονα 
αυτοκίνητα οι αισθητήρες των συστημάτων 

ασφαλείας. Τα συστήματα προειδοποίησης για 
την αναχώρηση από τη λωρίδα κυκλοφορίας και 
τα βοηθήματα στάθμευσης συχνά λειτουργούν 
με κάμερες που μπορεί να καλύπτονται από το 
χιόνι. 
Επίσης κατά την πορεία της οδήγησης μπορεί το 
χιόνι να περιορίσει την ορατότητα τόσο του 
οδηγού όσο και των οχημάτων που 
ακολουθούν.  
 
Επιλέγει την επιτάχυνση  
Η οδήγηση  του χειμώνα είναι εντελώς 
διαφορετική από ό, τι το καλοκαίρι: ολισθηροί 
δρόμοι, μεγαλύτερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος. Ιδιαίτερα η εκκίνηση είναι 
δύσκολη. Η επιτάχυνση στο χιόνι και τον πάγο 
φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα - αντί να 
προχωρήσουμε γρήγορα, οι τροχοί γυρίζουν. 
Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσετε με χαμηλές 
στροφές στην πρώτη ταχύτητα και προσεκτική 
χρήση του πηδαλίου γκαζιού. Εάν αυτό δεν είναι 
αρκετό: Ξεκινήστε με τη δεύτερη ταχύτητα και 
επιταχύνετε απαλά. Αν περιστρέφονται οι τροχοί 
πρέπει επίσης να αφαιρέσετε το πόδι από το 
πηδάλι του γκαζιού. Ανεβάστε ταχύτητα και 
οδηγήστε . 
 
Οδηγάει με μεγάλη ταχύτητα στο δρόμο το 
χειμώνα  
Η ταχύτητα είναι επικίνδυνη.  Ιδιαίτερα κατά 
τους ελιγμούς προσπέρασης. Στη μέση μεταξύ 
των λωρίδων συνήθως συσσωρεύεται 
περισσότερο χιόνι, που επιβραδύνει τους 
τροχούς άνισα όταν κινούνται. Γι 'αυτό είναι 
σημαντικό να ρυθμίσετε το στυλ 
οδήγησης.  Ακουμπήστε απαλά το τιμόνι, 
αφήστε χρόνο όταν θέλετε να αλλάξτε 
προσεκτικά τη λωρίδα. Γυρίζουν οι τροχοί ; 
ανεβάστε μια ταχύτητα. Αν αρχίσει να γλιστράει 
το αυτοκίνητο πατήστε το  συμπλέκτη, αφήστε 
το φρένο και γυρίστε το τιμόνι αντίθετα 
 
Δίνει εμπιστοσύνη στο αυτόματο σύστημα 
φωτισμού 
Τα αυτοκίνητα με αυτόματο φως εγγυώνται ότι 
το όχημα είναι επαρκώς φωτισμένο σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, οι αισθητήρες δεν 
ανταποκρίνονται πάντοτε αξιόπιστα σε 
περίπτωση χιονόπτωσης, ομίχλης ή βροχής και 
συχνά, η δέσμη διασταυρώσεων δεν 
ενεργοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, το 
αυτοκίνητο μένει χωρίς φωτισμό στο  πίσω 
μέρος. Επομένως, ειδικά το χειμώνα: Θα ήταν 
καλύτερο να ενεργοποιήσετε τη δέσμη 
διασταυρώσεων χειροκίνητα.  
 
Πηγή στοιχείων : ADAC  

 



 
 

Tα νέα στοιχεία για τους Έλληνες στο Μόναχο (31.12.2018) 
 

433.292 αλλοδαποί ζουν στο Μόναχο σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του Δήμου. 26.500 
Έλληνες . Οι περισσότεροι Έλληνες ζουν στην περιοχή Milbertshofen - Am Hart ενώ ο 
μικρότερος αριθμός στην περιοχή Altstadt – Lehel. 
 
Αναλυτικά ο πίνακας που επεξεργαστήκαμε που αφορά τον αριθμό των Ελλήνων σε όλες τις 25 
περιοχές του Μονάχου 
 
01 Altstadt - Lehel 237 
23 Allach - Untermenzing 389 
22 Aubing - Lochhausen - Langwied 491 
20 Hadern 530 
03 Maxvorstadt 650 
14 Berg am Laim 737 
15 Trudering - Riem 780 
05 Au - Haidhausen 876 
25 Laim 884 
06 Sendling 885 
18 Untergiesing - Harlaching 895 
04 Schwabing - West 927 
21 Pasing - Obermenzing 931 
13 Bogenhausen 962 
02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt 1.060 
08 Schwanthalerhöhe 1.095 
07 Sendling - Westpark 1.136 
10 Moosach 1.149 
09 Neuhausen - Nymphenburg 1.211 
12 Schwabing - Freimann 1.248 
17 Obergiesing - Fasangarten 1.338 
19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - 
Fürstenried - Solln 1.361 
24 Feldmoching - Hasenbergl 1.495 
16 Ramersdorf - Perlach 2.221 
11 Milbertshofen - Am Hart 3.072 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

Γερμανία: Τέσσερις στους 
πέντε λογαριασμούς 
θέρμανσης είναι λάθος ή 
έχουν ελλείψεις 
 

Πολλοί λογαριασμοί θέρμανσης στη Γερμανία 
δεν είναι σωστοί.   
 
Από τους πέντες λογαριασμούς (εκκαθαριστικά) 
οι τέσσερις έχουν ελλείψεις ή λάθη. Αυτό είναι 
το αποτέλεσμα έρευνας ενός τυχαίου δείγματος 
περίπου 100 νοικοκυριών. 
 

Επίσης, σε περισσότερα από τα μισά από τα 
σπίτια καταναλώνεται πολύ περισσότερη 
ενέργεια θέρμανσης από ό, τι χρειάζεται . 
 
Αυτό προκύπτει από έρευνα της συμβουλευτικής 
εταιρείας co2online για λογαριασμό του πορτάλ 
Finanztip. 
 
Ιδιαίτερα στη χρέωση της κατανάλωσης ζεστού 
νερού και ρεύματος υπάρχουν παρατυπίες. "Στο 
60%  των λογαριασμών που εξετάστηκαν το 
ποσό όσον αφορά το ζεστό νερό δεν είναι 
σωστό" 
 
Το κόστος θέρμανσης είναι πολύ υψηλό 
Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι στο ένα τρίτο 
των διαμερισμάτων που εξετάστηκαν , η 
κατανάλωση είναι σημαντικά υψηλότερη από 
την πραγματική κατάσταση στέγασης. Το 
κόστος θέρμανσης των συγκεκριμένων 
νοικοκυριών ανήλθε κατά μέσο όρο σε 156 ευρώ 
ετησίως. Για σύγκριση, πριν από πέντε χρόνια 
ήταν ακόμα περίπου 40 ευρώ λιγότερο. 



 

Γερμανία: Σε 9 πόλεις στη Γερμανία καθιερώνεται το "πράσινο βέλος" για 
τους ποδηλάτες 

 
 
Σε εννέα μεγάλες πόλεις της Γερμανίας θα 
καθιερωθεί το "πράσινο βέλος" για τους 
ποδηλάτες  σε κομβικά σημεία των πόλεων. 
Αρχικά θα είναι δοκιμαστικό το εγχείρημα. 
Οι πόλεις που θα καθιερωθεί το "πράσινο 
βέλος" είναι Bamberg, Darmstadt, 
Ντίσελντορφ, Κολωνία, Λειψία, Μόναχο, 
Munster, Reutlingen και Στουτγάρδη. 
 

Το σήμα με το πράσινο βέλος θα τποθετείται 
στα δεξιά ενός φανό οδήγησης και θα 
επιτρέπει στον ποδηλάτη στο κόκκινο φως 
να στρίψει δεξιά 9αφού προηγούμενα 
σταματήσει). . Αυτός ο κανονισμός αποτελεί 
μέρος του γερμανικού κώδικα 
ομοσπονδιακής οδικής κυκλοφορίας από το 

1994. Στη ΛΔΓ, το πράσινο βέλος εισήχθη το 
1978. 
 
Το "λόμπι" των πεζών βλέπει "κινδύνους"  
Ο  κανονισμός είναι αμφιλεγόμενος καθώς . 
To πράσινο βέλος προκαλεί αυξημένο 
κίνδυνο ατυχημάτων, δήλωσε ο σύλλογος 
πεζών "fuss.V." o ποίος  βασίστηκε σε μια 
μελέτη. Η ανάλυση σε 169 από τις 505 
διασταυρώσεις στη Γερμανία  με πράσινο 
βέλος κατέγραψε σε σε τρία χρόνια 20 
ατυχήματα με σωματικές βλάβες. Στις 
διασταυρώσεις χωρίς βέλος, ο αριθμός ήταν 
14. 
 
Αλλά και για τους οδηγούς ΙΧ φαίνεται  τα 
οφέλη του πράσινου βέλους να μην είναι 
ιδιαίτερα τουλάχιστον σύμφωνα με μελέτη 
της Unfallforschung der Versicherer (UDV) 
. Και αυτό καθώς η το "κέρδος" χρόνου που 
προκύπτει από επίδραση της δεξιάς στροφής 
στο κόκκινο συνήθως χάνεται ι στο επόμενο 
φανάρι. "Το πράσινο βέλος είναι επομένως 
καθαρά αντικειμενικό  περιττό σήμα στην 
κυκλοφορία", αναφέρει το UDV. 
 
Πηγή: Spiegel 

 

 
Η χιονισμένη Ακρόπολη 



 

 

 
 

 

Υπολογιζόμενος Πληθυσμός και Μεταναστευτικές Ροές της Χώρας έτους 2017 
 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της χώρας για 

την 1η Ιανουαρίου 2018 και τις εκτιμήσεις των μεταναστευτικών ροών έτους 2017.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την η Ιανουαρίου 2018 εκτιμήθηκε 

σε 10.741.165 άτομα (5.210.040  άνδρες και 5.531.125 γυναίκες), μειωμένος κατά  0,25%  σε  σχέση  

με  τον  αντίστοιχο  πληθυσμό  της  1ης  Ιανουαρίου  2017  που  ήταν 10.768.193 άτομα. 

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 35.948 

άτομα (88.553 γεννήσεις έναντι 124.501 θανάτων) και της καθαρής μετανάστευσης που 

εκτιμήθηκε σε 8.920 άτομα. 

Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών ανήλθε σε 14,4% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,8% και 

21,8% του πληθυσμού 15-64 και 65 ετών και άνω, αντίστοιχα. Ο δείκτης γήρανσις (πληθυσμός 

ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0-14 ετών) ανήλθε  σε 151,3. 

 Η καθαρή μετανάστευση εκτιμήθηκε σε 8.920 άτομα που αντιστοιχούν σε 112.247 

εισερχόμενους και 103.327 εξερχόμενους μετανάστες. Το 2016 η καθαρή μετανάστευση είχε 

εκτιθεί σε 10.332 άτομα (116.867 εισερχόμενοι και 106.535 εξερχόμενοι μετανάστες,. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης και πληθυσμού περιλαμβάνονται 

και άτομα που βρίσκονται στη χώρα μας την 1.1.2018 λόγω της προσφυγικής κρίσης. 

 



 

Γράφημα 1. Πληθυσμός (σε εκατομμύρια) και Δείκτης Γήρανσις της Χώρας 

για τα έτη 1951 – 2011 και 2018 
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Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της Χώρας για τα έτη 1951 – 2011 και 2018 
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Πληθυσμός της Χώρας την 1η Ιανουαρίου 2018, κατά Φύλο, ανά Περιφέρεια και Νομό 
 

 
 ΑΡΡΕΝΕ ΘΗΛΕΙ ΤΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.210.040 5.531.125 10.741.165 

Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη 

298.232 302.943 601.175 

Δράμα 46.516 50.244 96.760 

Έβρος 75.001 72.487 147.488 

Καβάλα 65.550 68.299 133.849 

Ξάνθη 56.143 55.742 111.885 

Ροδόπη 55.022 56.171 111.193 

Κεντρική Μακεδονία 902.756 973.240 1.875.996 

Ημαθία 69.377 72.026 141.403 

Θεσσαλονίκη 523.934 581.729 1.105.663 

Κιλκίς 40.902 39.674 80.576 

Πέλλα 67.840 70.032 137.872 

Πιερία 64.733 66.917 131.650 

Σέρρες 80.460 87.785 168.245 

Χαλκιδική 55.510 55.077 110.587 

Δυτική Μακεδονία 132.446 136.776 269.222 

Γρεβενά 16.049 14.573 30.622 

Καστοριά 22.853 24.310 47.163 

Κοζάνη 68.983 72.576 141.559 

Φλώρινα 24.561 25.317 49.878 

Θεσσαλία 352.639 369.426 722.065 

Καρδίτσα 51.839 54.696 106.535 

Λάρισα 136.588 145.125 281.713 

Μαγνησία 99.181 104.791 203.972 

Τρίκαλα 65.031 64.814 129.845 

Ήπειρος 163.634 170.703 334.337 

Άρτα 31.469 32.455 63.924 

Θεσπρωτία 22.324 22.809 45.133 

Ιωάννινα 81.349 86.058 167.407 

Πρέβεζα 28.492 29.381 57.873 

Ιόνια Νησιά 100.474 104.088 204.562 

Ζάκυνθος 19.600 20.206 39.806 

Κέρκυρα 49.597 52.455 102.052 

Κεφαλονιά 19.237 19.570 38.807 

Λευκάδα 12.040 11.857 23.897 

Δυτική Ελλάδα 325.641 333.829 659.470 

Αιτωλοακαρνανία 100.363 101.925 202.288 

Αχαΐα 145.877 155.268 301.145 

Ηλεία 79.401 76.636 156.037 

Στερεά Ελλάδα 277.509 278.114 555.623 

Βοιωτία 62.146 59.347 121.493 

Εύβοια 106.812 106.016 212.828 

Ευρυτανία 9.514 9.536 19.050 

Φθιώτιδα 77.699 82.099 159.798 

Φωκίδα 21.338 21.116 42.454 

Πελοπόννησος 287.567 289.182 576.749 

Αργολίδα 48.421 48.521 96.942 

Αρκαδία 41.459 40.977 82.436 

Κορινθία 72.592 75.595 148.187 

Λακωνία 46.235 44.265 90.500 

Μεσσηνία 78.860 79.824 158.684 

Αττική 1.782.134 1.974.319 3.756.453 

Βόρειο Αιγαίο 108.887 102.250 211.137 

Λέσβος 55.390 53.185 108.575 

Σάμος 24.379 21.843 46.222 

Χίος 29.118 27.222 56.340 

Νότιο Αιγαίο 169.081 171.789 340.870 

Δωδεκάνησος 107.719 106.294 214.013 

Κυκλάδες 61.362 65.495 126.857 

Κρήτη 309.040 324.466 633.506 

Ηράκλειο 151.737 160.777 312.514 

Λασίθι 36.308 37.902 74.210 

Ρέθυμνο 42.369 45.141 87.510 

Χανιά 78.626 80.646 159.272 



 

Κατανομή Πληθυσμού κατά Φύλο για το σύνολο της Χώρας (1η Ιανουαρίου 2018) 
 
 

 
 
 
 

Κατανομή Πληθυσμού ανά Περιφέρεια (1η Ιανουαρίου 2018) 
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Πληθυσμός κατά Φύλο και ανά Περιφέρεια (1η Ιανουαρίου 2018) 
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 Πληθυσμός της Χώρας την 1ηγ Ιανουαρίου 2018 κατά φύλο και ομάδες ηλικιών ν 
 

 
 ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.210.040 5.531.125 10.741.165 

0-4 241.640 228.650 470.290 

5-9 277.694 264.191 541.885 

10-14 274.869 259.623 534.492 

15-19 279.124 262.457 541.581 

20-24 281.582 265.852 547.434 

25-29 294.716 289.043 583.759 

30-34 316.745 316.231 632.976 

35-39 392.610 393.219 785.829 

40-44 397.112 405.328 802.440 

45-49 397.859 419.030 816.889 

50-54 366.681 397.741 764.422 

55-59 338.999 380.442 719.441 

60-64 311.872 347.693 659.565 

65-69 286.552 322.187 608.739 

70-74 248.313 290.921 539.234 

75-79 199.271 252.047 451.318 

80-84 162.958 228.130 391.088 

85-89 95.309 137.457 232.766 

90-94 33.999 53.428 87.427 

95-99 9.047 12.272 21.319 

100+ 3.088 5.183 8.271 

 
 



 

Εισερχόμενοι – εξερχόμενοι μετανάστες 1991 – 2017 
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. Εισερχόμενοι – εξερχόμενοι μετανάστες 1991 – 2017 
 

Έτος Εισερχόμενοι μετανάστες Εξερχόμενοι μετανάστες Καθαρή 
μετανάστευση 

1991 151.978 64.628 87.350 

1992 110.334 52.389 57.945 

1993 107.462 52.929 54.533 

1994 86.959 46.813 40.146 

1995 98.989 47.967 51.022 

1996 95.585 54.628 40.957 

1997 113.477 51.794 61.683 

1998 116.411 60.119 56.292 

1999 84.695 54.175 30.520 

2000 109.251 46.993 62.258 

2001 98.471 45.909 52.562 

2002 67.220 39.378 27.842 

2003 63.141 37.433 25.708 

2004 66.871 38.041 28.830 

2005 70.933 38.583 32.350 

2006 63.094 38.368 24.726 

2007 63.298 40.400 22.898 

2008 66.529 43.044 23.485 

2009 58.613 43.686 14.927 

2010 60.462 62.041 -1.579 

2011 60.089 92.404 -32.315 

2012 58.200 124.194 -65.994 

2013 57.946 117.094 -59.148 

2014 59.014 106.804 -47.790 

2015 64.446 109.351 -44.905 

2016 116.867 106.535 10.332 

2017 112.247 103.327 8.920 
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Μ συνέπεια οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και Διεύθυνση του 1ου Δημοτικού. Το 4ο τεύχος της 
μαθητικής εφημερίδας είναι γεγονός 



 

 



 

Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε.... 
 

 
 

 

Στο δημοσίευμα του Δορυφόρου 2018: Οι γυναίκες "κατακτούν" του ελληνικούς 
συλλογικούς φορείς στο Μόναχο δεν αναφέραμε ονομαστικά (δημοσιεύσαμε φωτογραφία) 
την Πρόεδρο του συλλόγου Μακεδόνων Μονάχου Θεοδώρα Τζιτζιλάκη που είναι μάλιστα από 
τους αρχαιότερους προέδρους συλλογικων φορέων Μονάχου και σύλλογος που συνεργαζεται 
άψογα με το Δορυφόρο (φιλανθρωπικές) και οποίος διοργάνωσε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στην Odeonsplatz το 2018 για το Μακεδονικό και την ενημερωτική εκδηλωση πριν δυο 
εβδομάδες (σε συνεργασία με άλλους συλλόγους) 
 
Ζητάμε την κατανόηση της προέδρου και του ΔΣ του συλλόγου 
 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 
 



 

 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ της 
Ενορίας Αγίων Πάντων 
(Απόστολου Μαλαμούση). 
Απόσπασμα από δελτίο τύπου 

Μια θαυμάσια πολιτιστική και κοινωνική 
ελληνοβαυαρική συνεργασία νεανίδων και νέων 
από Κέρκυρα και Βαυαρία. 

Ο μουσικοθεατρικός καλλιτεχνικός Σύλλογος 
„ΜΕΤΡΟΝ“ Κερκύρας επισκέφθηκε τη Βαυαρία, 
στα πλαίσια ανταλλαγής πολιτιστικών 
προγραμμάτων με τον γερμανικό Σύλλογο 
„WILDE ROSE“, και φιλοξενήθηκαν στο οίκημα 
του συλλόγου στη πόλη Γκέρετσριντ 
(Geretsried), που βρίσκεται κοντά στο Μόναχο.  

Η επίσκεψη των 30 νεανίδων και νέων της 
Κέρκυρας, ηλικίας από 14 μέχρι 20 ετών έλαβε 
χώρα σε συνεργασία και με τον Επτανησιακό 
Σύλλογο Μονάχου. 

Για την εκδήλωση στο Bürgersaal 
αναφερθήκαμε στο προηγούμενό μας 
τεύχος. Η δημοσίευση αφορά την 3η  
Ιανουαρίου είχαν οι 30 νεάνιδες και νέοι την 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά να τους υποδεχθεί ο 
Δήμαρχος της πόλης Geretsried, κ. Μιχαήλ 
Μίλλερ (Michael Müller) στην αίθουσα τελετών 
του δημαρχείου. Στη συνάντηση αυτή τα παιδιά, 
χόρεψαν και τραγούδησαν σκοπούς και 
μελωδίες της Κέρκυρας. Ο εκ Κερκύρας 
καταγόμενος ομογενής Δημήτρης Αμβροσιάδης, 
μέλος του προεδρείου „WILDE ROSE“, 
προσφώνησε κατάλληλα τον Δήμαρχο κ. 
Μίλλερ, τον ευχαρίστησε για την υποδοχή και 
του μετέφρασε το περιεχόμενο των τραγουδιών 
της Κέρκυρας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. 
Μίλλερ, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος 
Μαλαμούσης, ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος 
και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Σαρίδης 
έσυραν τον χορό μαζί με τη νεολαία της 
Κέρκυρας. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Η συνάντηση αυτή στο Δημαρχείο, που έλαβε 

χώρα με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβυτέρου 

Αποστόλου Μαλαμούση, είχε ως σκοπό την 

γνωστοποίηση στην ευρύτερη βαυαρική 

κοινωνία του πολιτισμού της Κέρκυρας, όπως 

αυτός βιώνεται και μεταλαμπαδεύεται από την 

κερκυραἳκή νεολαία και αποτελεί ευρωπαική και 

παγκόσμια κληρονομιά. 

 



 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΑΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 5.1.2019 
 

 

 



 

Θεοφάνεια 2019 Μόναχο (Ιζαρ) : Φωτογραφίες και Βίντεο Βασίλης Μαρής 
 

Μαθήτρια 11 ετών ανέσυρε τον Σταυρό από τα παγωμένα νερά του ποταμού Ίζαρ στο Μόναχο 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μόναχο  

"Για πρώτη φορά ανέσυρε από τα παγωμένα νερά του ποταμού τον τίμιο Σταυρό μία μαθήτρια 11 ετών, η  Καίτη Μαντζαρίδη.  

Η Καίτη "ζήλεψε" τα αδέλφια της Γεώργιο, 19 ετών και Αλέξανδρο 18 ετών, οι οποίοι για τέταρτη συνεχή χρονιά, παρά το ψύχος 

"βουτούν" στα παγωμένα νερά του ποταμού για να ανασύρουν τον Σταυρό"  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

  



 

 
 

 

 

 
 

 



 

Θεοφάνεια στο Κάρλσφελντ/Νταχάου   Φωτογραφίες/Βιντεο: Σοφία Πυργέλη 

 
 

 
 

 

 
 



 

Θεοφάνεια στο Haar (Ελληνική Κοινότητα με π. Γ. Σιώμο. Παραβρέθηκε και 
φέτος η Δήμαρχος Gabriela Müller) 
 

 

 

 
 



 

Αγιασμό των υδάτων στο Δούναβη (Regensburg) 
 
Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κλιτς, ο Επίσκοπος Regensburg Rudolf 
Voderholzer καθώς και η Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο Παναγιώτα 
Κωνσταντινοπούλου 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

Σύλλογος Ποντίων Μονάχου – Μεγάλη εκδήλωση στην Paulaner 
Nockerhberg  
Φωτογραφίες Λάκης Σπυριδωνίδης 
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