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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BESTATTUNGSINSTITUT 

Το γραφείο μας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 
  και 365 ημέρες το χρόνο.

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο
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  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

Unser Büro ist 24 Stunden am Tag,  
365 Tage im Jahr besetzt.

«Στο δύσκολο μονοπάτι του αποχαιρετισμού, 
είμαστε ο άνθρωπός σας 

και στεκόμαστε μαζί σας, δίπλα σας»

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA
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Κυριακή 8.12.2019
Freizei theim Westend, Westendstr 66a. 

(U-Bahn 4,5 Stat ion Schwanthalerhöhe, ή 
Λεωφορείο 53 στάση Schwanthalerhöhe 

ή Τραμ 18 /19 στάση Schrenkstr .)

Από ώρα 10.00 π.μ. έως 17.30

Είσοδος ελεύθερη 

#5

Όλα τα έσοδα της 
εκδήλωσης θα 
διατεθούν στο ίδρυμα 
"Άσπρες Πεταλούδες" 
Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών 
– Ατόμων Ν. Μαγνησίας, 
Οικοτροφείο και 
Σωματείο Φίλων 
Ιδρύματος. Σκοπός του 
Ιδρύματος είναι η 
περίθαλψη και φροντίδα 
παιδιών με νοητική 
υστέρηση, ψυχικές 
διαταραχές, επιληψία, 
αυτισμό, 
εγκεφαλοπάθειες, 
κινητικές δυσκολίες και 
αισθητηριακές 
διαταραχές. 

Τραπεζικός λογαριασμός:
Doryforos e.V., Piraeus Bank  

IBAN: DE84 5242 0600 8167 9673 35
SWIFT/ΒIC: ABGRDEFF

Verwendungszweck:  ASPRES PETALOUDES
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DEUTSCHE WELLE: 
ΚΑΤΕΔΑΦΊΖΕΤΑΊ ΤΟ ΥΠΟ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΛΛΗΝΊΚΟ 
ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
 
Με την κατεδάφιση του ερειπίου ξεκινά από σήμερα η τελευταία 
πράξη του δράματος του νέου ελληνικού σχολείου του Μονάχου. 
Η ολιγωρία των ελληνικών αρχών έβαλε οριστική ταφόπλακα σε 
ένα όραμα.
Με τις εργασίες κατεδάφισης του σκελετού ξεκινά η τελευταία 
πράξη του δράματος του νέου ελληνικού σχολείου του Μονάχου. Από σήμερα ο δήμος της βαυαρικής 
πρωτεύουσας ξεκινά με το ξήλωμα του ημιτελούς κτιρίου, που θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. 
Προηγήθηκε μια διελκυστίνδα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Δήμου του Μονάχου που κράτησε 
σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια και η οποία απέβη τελικά σε βάρος της Ελλάδας και κυρίως της ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης και του Ελληνισμού του Μονάχου.
Η δυσμενής εξέλιξη οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, με τις ευθύνες να βαραίνουν καταρχήν και τις δυο 
πλευρές αλλά και τη ζυγαριά όμως να γέρνει εν τέλει σε βάρος της Ελλάδας. Η προφανής αδιαφορία που 
επέδειξαν την τελευταία δεκαετία όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις σε συνάρτηση με την οικονομική 
κρίση, που αναμφίβολα έπαιξε σημαντικό ρόλο, οδήγησαν στο να χαθεί όχι μόνο το οικόπεδο αλλά και το όνειρο 
ενός ιδιόκτητου σχολείου. Χάθηκε ένα όραμα, όπως επισήμανε στη Deutsche Welle ένας Έλληνας του Μονάχου 
που έχει βαθιά γνώση του θέματος.
Το οικόπεδο έκτασης 15 στρεμμάτων όπου επρόκειτο να χτιστεί το νέο ελληνικό σχολείο αγοράστηκε από την 
Ελλάδα το 2001, ωστόσο αντιδράσεις και προσφυγές περιοίκων καθυστέρησαν σημαντικά την έναρξη των 
οικοδομικών εργασιών. Η πρώτη πολεοδομική άδεια εκδόθηκε τελικά το 2008, επτά χρόνια μετά την αγορά του 
οικοπέδου. Δεδομένου ότι η σχετική προθεσμία των τεσσάρων χρόνων δεν τηρήθηκε από την ελληνική πλευρά, 
ο δήμος του Μονάχου και για να καλύψει τις δικές του αυξημένες ανάγκες σε σχολική στέγη, ενεργοποίησε τη 
ρήτρα επιστροφής (!) που προέβλεπε η συμφωνία του 2001 και έτσι από το 2013 αξίωνε πλέον επίσημα την 
επιστροφή του οικοπέδου.

Ελληνική ολιγωρία 
Τότε, η ελληνική πλευρά αφυπνίστηκε και ξεκίνησε τις εργασίες στο οικόπεδο που ωστόσο περιορίστηκαν στα 
θεμέλια. Εξωδικαστικός συμβιβασμός του 2015 οδήγησε σε νέες προθεσμίες που ωστόσο - και παρά τις σαφείς 
προειδοποιήσεις των δικαστών για κίνδυνο απώλειας του οικοπέδου - δεν τηρήθηκαν και πάλι από την ελληνική 
πλευρά. Το 2016 το οικόπεδο επέστρεψε και τυπικά στο Δήμο του Μονάχου. Οι δικαστικές διαμάχες που 
ακολούθησαν, οδήγησαν τελικά την άνοιξη του 2019 σε μια συμβιβαστική λύση: η Ελλάδα αποσύρθηκε οριστικά 
έναντι αντιτίμου από τη διεκδίκηση του οικοπέδου το οποίο παραμένει στο δήμο του Μονάχου και η γερμανική 
πλευρά ανέλαβε να χτίσει σε αυτό ένα γερμανικό γυμνάσιο καθώς και ένα ελληνικό σχολείο που θα στεγάζει 
500 συνολικά Ελληνόπουλα.
Ουσιαστικά η ελληνική πλευρά μένει χωρίς οικόπεδο και μισθώνει μακροχρόνια το σχολικό κτίριο που θα 
χτίσει ο δήμος του Μονάχου ενώ θα μπορούσε να λειτουργεί ήδη τη δική της σχολική μονάδα, η οποία θα είχε 
μεγαλύτερη χωρητικότητα και θα μπορούσε να στεγάζει μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων μαθητών. Στην ιδιόκτητη 
μονάδα προβλεπόταν να μεταφερθούν έξι από τα επτά ελληνικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα στο Μόναχο 
και τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στοιχίζουν στο ελληνικό δημόσιο 
200.000 ευρώ το μήνα. Εν μέρει πάντως επιδοτούνται από το κρατίδιο της Βαυαρίας.
Τραγική ειρωνεία: η κατεδάφιση του σκελετού του υπό ανέγερση νέου ελληνικού σχολείου συμπίπτει χρονικά με 
μια μεγάλη γιορτή για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση: ο ελληνισμός του Μονάχου γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια 
λειτουργίας του πρώτου ελληνικού σχολείου της πόλης, το 1969.   

Κώστας Συμεωνίδης, Μόναχο
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H  YΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΊΔΕΊΑΣ ΓΊΑ ΣΧΟΛΊΚΟ ΚΤΊΡΊΟ 
ΜΟΝΑΧΟΥ 

Τι δήλωσε η Υπουργός Παιδείας για σχολικό διδακτήριο 
στο Μόναχο
Στις εργασίες κατεδάφισης του ελληνικού σχολείου 
στο Μόναχο που προχώρησαν οι γερμανικές Αρχές 
αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Νίκη Κεραμεώς, με ανάρτησή της, απαντώντας στην 
ερώτηση του Γρηγόρη Ψαριανού στο twitter.
Η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι «η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
είχε παραιτηθεί από την κυριότητα του οικοπέδου με 
αντάλλαγμα 4,9 εκατομμύρια ευρώ» και πρόσθεσε 
πως «η κατεδάφιση εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της 
διαπραγμάτευσης και των δεσμευτικών εγγράφων που 
υπεγράφησαν»

Πηγή: Likavitos,gr
 

ΕΡΏΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΡΑΜΑΣ 
Χ. ΚΕΦΑΛΊΔΟΥ ΓΊΑ ΣΧΟΛΕΊΟ 
ΜΟΝΑΧΟΥ 
Ερώτηση, σχετικά με το ελληνικό σχολείο του Μονάχου, κατέθεσε στη 
Βουλή η  βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος 
Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου προς την υπουργό Παιδείας   Νίκη 
Κεραμέως .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Κατεδαφίζεται το ελληνικό σχολείο στο Μόναχο»
Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες κατεδάφισης του ημιτελούς ελληνικού σχολείου στο Μόναχο, οι οποίες αναμένεται 
να ολοκληρωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τον θλιβερό επίλογο μιας μακροχρόνιας 
διαδικασίας με το ελληνικό δημόσιο να μένει απλός θεατής των εξελίξεων. Τραγική ειρωνεία: η κατεδάφιση του 
σχολείου συμπίπτει με τα 50 χρόνια λειτουργίας του πρώτου ελληνικού σχολείου στο Μόναχο, με τη μεγάλη 
εορτή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης!
Έστω και την ύστατη ώρα το ελληνικό κράτος πρέπει να αφυπνιστεί!
Το οικόπεδο, έκτασης 15 στρεμμάτων, αγοράστηκε το 2001 για λογαριασμό του ελληνικού Υπουργείου 
Παιδείας. Το συμβόλαιο εμπεριείχε ρήτρα βάσει της οποίας ο αγοραστής (δηλαδή το ελληνικό δημόσιο) είχε 
υποχρέωση να οικοδομήσει το σχολικό συγκρότημα εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 
σχετικής οικοδομικής άδειας. Μάλιστα το γερμανικό δημόσιο θα επέστρεφε το 70% του κόστους στην ελληνική 
πλευρά. Η πρώτη πολεοδομική άδεια εκδόθηκε τελικά το 2008, επτά χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου. 
Από τις 12.12.2013 ο Δήμος Μονάχου μέσω αγωγής ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μονάχου διεκδικούσε 
το ανοικοδόμητο οικόπεδο και τελικά το 2015 δικαιώθηκε δικαστικά. Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό συμβόλαιο 
υπήρχε σαφής ρήτρα αναστροφής της πώλησης και επιστροφής του οικοπέδου στον Δήμο Μονάχου εάν 
οι εργασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο δόθηκε η ευκαιρία 
παράτασης στην Ελληνική πλευρά για ολοκλήρωση του έργου, κάτι που όμως δεν κατόρθωσαν. Μια σειρά 
καθυστερήσεων και η χρονοβόρα διελκυστίνδα μεταξύ της ελληνικής Δημοκρατίας και του Δήμου Μονάχου 
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KKE: ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΊ 
ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΏΝ ΤΟΥ 
ΕΞΏΤΕΡΊΚΟΥ 

Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση των Ελλήνων 
του εξωτερικού ανέδειξε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, μιλώντας 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς.

Αναφέρθηκε στα κενά εκπαιδευτικών, στα κτιριακά προβλήματα και στο 
ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών
που ορισμένες φορές πρέπει να διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα.

Ένα άλλο θέμα που έθεσε είναι αυτό της ετερόκλητης ποικιλίας δομών. Εκτός από το κράτος λειτουργούν σχολεία 
από ιδιώτες, ΜΚΟ, εκκλησία και κοινότητες. Η μεγάλη περικοπή δαπανών που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ανοίγει 
το δρόμο στους ιδιώτες, σημείωσε ο Γ. Δελής, προσθέτοντας πως η εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού θα 
έπρεπε να είναι στην αποκλειστική μέριμνα του κράτους.

Πηγή:  www.902.gr

που κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή θλιβερή κατεδάφιση. Λίγο 
πριν τις εκλογές του Ιουλίου το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας επί κ. Γαβρόγλου υπέγραψε συμφωνία με τον 
Μητροπολιτικό Δήμο του Μονάχου, με την οποία το ελληνικό Δημόσιο αποσύρεται (!) από το οικόπεδο. Σήμερα 
στο Μόναχο λειτουργούν επτά ελληνικά σχολεία για τα μισθώματα των οποίων το ελληνικό δημόσιο καταβάλει 
στο γερμανικό κράτος 200.000 Ευρώ κάθε μήνα, σύμφωνα με την κ. Αντωνάκη,  Πρόεδρο του  Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Μονάχου και περιχώρων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:
1.    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο σας σχετικά με το θέμα και σε ποιες έχετε σκοπό να προβείτε 
ώστε να σταματήσει η κατεδάφιση του ημιτελούς σχολείου; Μπορεί να γίνει κάτι έστω και την ύστατη ώρα;

2.    Θα αποζημιωθεί το ελληνικό κράτος από το Δήμο του Μονάχου; Αν ναι, ποιο ύψος θα έχει το ποσό και πώς 
θα το αξιοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας;

3.    Με δεδομένο ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω του brain drain, έχουν μεταναστεύσει στη Γερμανία 
χιλιάδες νέοι άνθρωποι και αυξάνονται συνεχώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες για τους ελληνόπαιδες σε ποιες 
ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο σας προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες; Υπάρχει στον 
σχεδιασμό του Υπουργείου σας η αγορά κτηρίου για να στεγάσει τις δράσεις του ελληνικού Εκπαιδευτηρίου 
αλλά και Μορφωτικού Κέντρου;

Η ερωτώσα Βουλευτής                                                                 
Χαρά Κεφαλίδου



Αρ. 60 Οκτώβριος  2019  • 15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

8  Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org Doryforos • Parkstr 17 • 80 339 München • doryforos@email.de • www.doryforos.org

ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ

Ψήφος των αποδήμων: Που διαφωνούν και που 
συμφωνούν τα κόμματα 
 
Για άλλη μια φορά τέθηκε στην πολιτική ατζέντα το θέμα 
του δικαιώματος ψήφου των απόδημων Ελλήνων από 
τον τόπο κατοικίας τους.

Για να γίνει νόμος του κράτους η όποια πρόταση νόμου 
πρέπει να υπερψηφιστεί, σύμφωνα με το σύνταγμα, από 
τα 2/3 της ελληνικής βουλής δηλ από 200 Βουλευτές. 
Γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν 
συμφωνίες. 

Από τη προχθεσινή συζήτηση  της επιτροπής 
Αναθεώρησης της Βουλής και τη συζήτηση επί των 49 
συνολικά προτεινόμενων αναθεωρητέων διατάξεων 
του Συντάγματος διαφάνηκαν οι διαφοροποιήσεις των 
κομμάτων.

Η κεντρική διαφωνία βρίσκεται στο σημείο αν η 
ψήφος θα προσμετράτε στο συνολικό εκλογικό 
αποτέλεσμα ή όχι. Δηλαδή εάν θα έχουμε μια «Κλειστή 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Αποδήμων“ όπως 
προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ .

Αν και η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει επίσημα την 
πρότασή της, η σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού 
ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «προσβάλλει ευθέως 
και βάναυσα την ελληνική ομογένεια… Είναι βαθιά 
προσβλητική για όσους επιλέγουν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα εκτός Ελλάδος. Ουσιαστικά τους 
λέει ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν για πρωθυπουργό, 
θα ψηφίσετε μόνο για κάποιους βουλευτές, άρα μιλάμε 
για πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» και για ψήφο η 

οποία δεν είναι ισότιμη» δείχνει το κεντρικό σημείο της 
διαφωνίας τους.

Ο Κατρούγκαλος (ΣΥΡΙΖΑ), στην προχθεσινή συζήτηση  
της επιτροπής Αναθεώρησης της Βουλής έκανε λόγο 
για «ανάγκη συγκεκριμένης, κλειστής κοινοβουλευτικής 
εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού, χωρίς 
να ενσωματώνεται δηλαδή το αποτέλεσμα της 
σχετικής ψηφοφορίας στον γενικό οριστικό πίνακα 
των αποτελεσμάτων του εκλογικού σώματος εντός της 
ελληνικής επικράτειας».

Είπε ότι αυτή είναι η λύση που προκρίνει το Συμβούλιο 
της Βενετίας (το αρμόδιο για τους θεσμούς δηλαδή 
όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης) και που 
ακολουθείται και από κράτη που έχουν, όπως η Ελλάδα, 
μεγάλο αριθμό ομογενών.

Ο Κατρούγκαλος πρόσθεσε ότι «καθώς οι πολίτες που 
βρίσκονται στο εξωτερικό, ούτε την ίδια πληροφόρηση 
έχουν, ούτε συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο στον κοινό 
δημόσιο χώρο με όσους βρίσκονται εντός επικράτειας, 
είναι πολιτικά αναγκαίο η ψήφος τους να σταθμίζεται με 
διαφορετικό τρόπο από ό,τι η ψήφος των τελευταίων».

Πρόσθεσε ότι σε αντίθεση με κράτη όπως η Ιρλανδία 
που αποκλείουν εντελώς την ψήφο των ομογενών τους, 
ή και άλλα, όπως η Γερμανία ή η Αγγλία που αποκλείουν 
όσους λείπουν πάνω από μερικά χρόνια στο εξωτερικό, 
«ο ΣΥΡΙΖΑ αντιθέτως θέλει να κατοχυρώσει, όπως είναι 
και η συνταγματική επιταγή, την δυνατότητα όλων των 
Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν στην πολιτική 
ζωή της χώρας». δυο κομμάτων.

Το Κίνημα Αλλαγής στην πρότασή του αναφέρει „ 
Δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν όλοι οι Έλληνες 
κάτοικοι εξωτερικού εφόσον είναι εγγεγραμμένοι 
στους εκλογικούς καταλόγους και στα δημοτολόγια 
και ότι „  Για την συμμετοχή τους στις εκλογές από τον 
τόπο κατοικίας τους, απαιτείται η «επικαιροποίηση 
της εγγραφής τους, με σχετική δήλωση τους προς 
τα κατά τόπους προξενεία και τις πρεσβείες της 
Ελληνικής Δημοκρατίας“ Επίσης „ Η συμμετοχή τους 
θα εκφράζεται με ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ, με διαδικασίες 
που θα διασφαλίζουν πλήρως την εγκυρότητά της - Η 
ψήφος θα προσμετράτε στο συνολικό εθνικό εκλογικό 
αποτέλεσμα, όχι όμως στο αποτέλεσμα των εθνικών 
εκλογικών περιφερειών“.

Τέλος όσον αφορά την εκπροσώπηση αναφέρει 
„  Η πραγματική εκπροσώπηση των Απόδημων 
εξασφαλίζεται με την δημιουργία μιας νέας ενιαίας 
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«Περιφέρειας Ελλήνων Κατοίκων Εξωτερικού», που θα 
εκλέγει 5-7 βουλευτές, μέσω των ειδικών ψηφοδελτίων 
των κομμάτων. Οι έδρες που θα καταλαμβάνονται με 
αυτόν τον τρόπο θα  αφαιρούνται από το ψηφοδέλτιο 
επικρατείας και από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες.“

Το ΚΚΕ  στη συζήτηση μέσω του εισηγητής του Γιάννη 
Γκιόκα ανέφερε, «Το ζήτημα της ψήφου των απόδημων 
δεν είναι κυρίως ο τρόπος άσκησης του εκλογικού 
τους δικαιώματος και αν θα υπάρχει επιστολική ψήφος, 
αλλά αν πηγαίνουμε σε παρεμβάσεις που επιδρούν 
καθοριστικά στο αναχρονιστικό ελληνικό δίκαιο της 
ιθαγένειας, με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτών που 
μπορούν να εγγραφούν να είναι απροσδιόριστος».

Πρόταση νόμου για τη ψήφο των αποδήμων κατέθεσαν 
και ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης και η 
κοινοβουλευτική του ομάδα.

Στην πρόταση νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων, η 
δημιουργία εκλογικών περιφερειών Απόδημων Ελλήνων 
και κατανομή των εδρών ανάλογα με τον αριθμό των 
αποδήμων που καταγράφονται σε αυτές, στη βάση της 
πλήρους ισοτιμίας εγχώριων και απόδημων Ελλήνων.
Επίσης, αναφέρεται ότι «το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι θα έχουν όλοι όσοι και μόνον όσοι διαθέτουν 
την ελληνική ιθαγένεια, όπως προβλέπει το σύνταγμα 
και δεν μπορεί να αλλάξει από τον κοινό νομοθέτη».

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου:
Ιδρύονται επτά εκλογικές περιφέρειες Αποδήμων 
Ελλήνων, στις οποίες μπορεί να εγγραφεί όποιος 
κάτοχος ελληνικής ιθαγένειας τυγχάνει μόνιμος κάτοικος 
εξωτερικού και επιθυμεί να ασκεί το εκλογικό δικαίωμά 
του σε αυτές. Ο αριθμός βουλευτικών εδρών αυτών 
των περιφερειών, υπολογίζεται ανάλογα με το πλήθος 
των αποδήμων που εγγράφονται σε αυτές και το 
συνολικό πλήθος των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς 
καταλόγους της Ελλάδας. Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες 
που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν προσωρινά εκτός 
Ελλάδος, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα σε εκλογικά τμήματα που συγκροτούνται προς 
τον σκοπό αυτό εντός των ελληνικών διπλωματικών 
αρχών της αντίστοιχης διπλωματικής περιφέρειας.
Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των 
εκλογέων εκτός Ελλάδος προϋποθέτει την εγγραφή 
σε ειδική εφαρμογή του TAXISNET, έως και εξήντα 
δύο (62) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 
της ψηφοφορίας, στην περίπτωση που επιθυμούν να 
ψηφίσουν σε εκλογική περιφέρεια Αποδήμων Ελλήνων, 
και μέχρι (7) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 
της ψηφοφορίας, στην περίπτωση που επιθυμούν να 
ψηφίσουν από το εξωτερικό ωσεί παρόντες στην εντός 

επικρατείας εκλογική τους περιφέρεια, με υπεύθυνη 
δήλωση στην ελληνική διπλωματική αρχή.

Ως εκλογικά τμήματα χρησιμοποιούνται κτήρια των 
ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής, 
ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης 
και κτήρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, 
συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Έτσι αν σήμερα γινότανε η ψηφοφορία για την πρόταση 
της κυβέρνησης δεν εξασφαλίζονταν οι 200 ψήφοι. 

Υπάρχει προοπτική συμφωνίας μετά από διάλογο 
μεταξύ των κομμάτων ; Πολύ δύσκολα και αυτό για τρεις 
βασικούς λόγους.

1)  Η απόρριψη μιας συμφωνίας δεν θα έχει για τα 
κόμματα „πολιτικό κόστος“. 
2) Ακόμη και στα κόμματα που είναι υπέρ, υπάρχουν 
βουλευτές που δεν συμφωνούν με την υιοθέτηση της 
,,ψήφου του αποδήμου,,

3) Ετσι όπως έχει εξελιχθεί η „συζήτηση“ κανένα από 
τα δυο μεγαλύτερα κόμματα δεν θα θέλει να „πιστωθεί“ 
το άλλο κόμμα την επιτυχία μιας υπερψήφισης του 
νόμου. Η ΝΔ δεν μπορεί να πει ξαφνικά ότι αποδέχεται 
την „κλειστή περιφέρεια“ που σήμερα ο ίδιος 
Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε „προσβλητική για τους 
απόδημους“ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι 
έκανε πίσω από την πρότασή του γιατί έτσι θα μπορεί να 
ερμηνευτεί η αρχική του θέση όντως ως „προσβλητική“.

Για τους τρεις, τουλάχιστον, παραπάνω λόγους δεν 
διαφαίνεται να επιτευχθεί συμφωνία και το θέμα θα 
μπει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, σαν μια 
συζήτηση που πολλές φορές έγινε αλλά που ποτέ δεν 
μπόρεσε ο πολιτικός κόσμος της χώρας να συμφωνήσει.

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 
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DEUTSCHE WELLE: ΠΏΣ 
ΨΗΦΊΖΟΥΝ ΟΊ ΓΕΡΜΑΝΟΊ 
ΤΟΥ ΕΞΏΤΕΡΊΚΟΥ; 
 
Ο χρόνος απουσίας από την πατρίδα είναι βασικό 
κριτήριο για τη συμμετοχή ή όχι των απόδημων 
Γερμανών στις ομοσπονδιακές εκλογές. Δικαίωμα
ψήφου υπό προϋποθέσεις έχουν ακόμη και εκείνοι που 
δεν έζησαν ποτέ στη Γερμανία.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προνοήσει 
εδώ και δεκαετίες για την ψήφο των εκλογέων που 
ζουν μόνιμα εκτός της επικράτειάς τους. Εντούτοις δεν 
υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά κάθε χώρα ρυθμίζει 
διαφορετικά το δικαίωμα της ψήφου αλλά και τον 
τρόπο άσκησής του. Πολλές χώρες, για παράδειγμα, 
θέτουν περιορισμούς και δεν δίνουν αυτομάτως σε 
όλους ανεξαιρέτως τους εκλογείς που ζουν μόνιμα 
στο εξωτερικό το δικαίωμα να συναποφασίζουν για τις 
πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα τους.

Παρότι δεν είναι κλασσική χώρα προέλευσης 
μεταναστών, όπως λ.χ. η Ελλάδα, το παράδειγμα της 
Γερμανίας παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον αφού ο 
εκλογικός νόμος άλλαξε σχετικά πρόσφατα μετά από 
δικαστική απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικές τις 
διατάξεις και κυρίως τους περιορισμούς που ίσχυαν για 
τους Γερμανούς του εξωτερικού.

Στη γερμανική δικαιοσύνη είχαν προσφύγει προ 
δεκαετίας δυο Γερμανίδες που ζουν μόνιμα στο Βέλγιο. 
Ενόψει των εκλογών του 2009 είχαν επιχειρήσει να 
εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Το αίτημά 
τους ωστόσο απορρίφθηκε με το επιχείρημα ότι δεν 
είχαν ζήσει ποτέ τους στη Γερμανία. Τον Αύγουστο του 
2012 το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε 
αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις του εκλογικού 
νόμου. Με την αναθεώρησή του οι δυο προσφεύγουσες 
απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες 
εκλογές που έγιναν το 2013.
Διαχρονικό δικαίωμα

Ήδη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί που 
διέμεναν στο εξωτερικό και δεν είχαν δηλωμένη μόνιμη 
κατοικία στη Γερμανία μπορούσαν να συμμετέχουν στις 
ομοσπονδιακές εκλογές από τον μόνιμο τόπο διαμονής 
τους με επιστολική ψήφο. Βασική προϋπόθεση να είχαν 
ζήσει στη Γερμανία τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους 
μήνες ταελευταία 10 χρόνια πριν από τις εκλογές. Το 
1998 το διάστημα ατό αυξήθηκε στα 25 έτη ενώ το 2009 
καταργήθηκε τελείως. Έτσι ο ενδιαφερόμενος έπεπε 
απλώς να είχε ζήσει οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του 
τρεις συνεχόμενου μήνες στη Γερμανία (δεδομένου 
ότι στη Γερμανία είναι υποχρεωτική η δήλωση της 
διεύθυνσης κατοικίας η εξακρίβωση του χρόνου 
διαμονής στη χώρα είναι μια απλή διαδικασία).

Ο αναθεωρημένος νόμος του 2013 ωστόσο που 
ισχύει μέχρι και σήμερα επέφερε σημαντικές αλλαγές. 

ΠΕΡΊΠΟΥ 350.000 ΑΠΟΔΗΜΟΊ ΘΑ 
ΕΧΟΥΝ ΔΊΚΑΊΏΜΑ ΨΗΦΟΥ
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε διεξοδικά στο 
ζήτημα της ψήφου των αποδήμων στην εκπομπή  «Αταίριαστοι», της 
τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.  

Όπως εξήγησε ο υπουργός  πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να 
βρεθεί λύση και  χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του «εθνικού 
χαρακτήρα». Επισήμανε ότι η κυβέρνηση θέλει η ψήφος των Ελλήνων 
του εξωτερικού να είναι ισοδύναμη με εκείνη των Ελλήνων που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο 
εσωτερικό και τόνισε δεν μπορεί να υπάρχουν Έλληνες δύο κατηγοριών και οι εκείνοι που βρίσκονται στο εξωτερικό  
για να σπουδάσουν ή να εργαστούν να μη μπορούν να ψηφίσουν. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι όσοι 
αρνούνται να διευκολύνουν τους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν στο τόπο κατοικίας τους ουσιαστικά δίνουν 
το δικαίωμα να ψηφίζουν μόνο σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν στην  Ελλάδα.

Ο Θεοδωρικάκος είπε, επίσης, ότι θα ζητηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών σε όσους επιθυμούν να ψηφίσουν να 
κάνουν αίτηση και τα στοιχεία τους θα διασταυρωθούν για να διαπιστωθεί αν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους. Και διευκρίνισε ότι οι Έλληνες που έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία το εξωτερικό και διατηρούν ΑΦΜ 
είναι περίπου 350.000.  Όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, η όλη διαδικασία θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και 
υπό τον έλεγχο όλων των κομμάτων.
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Καταρχήν επανέφερε το όριο των 25 ετών, που σημαίνει 
ότι δεν πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια 
από την ελάχιστη τρίμηνη διαμονή στη Γερμανία. 
Επιπλέον κατά την ελάχιστη αυτή περίοδο διαμονής 
στην πατρίδα ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να είναι 
τουλάχιστον 14 ετών.

Η σημαντικότερη αλλαγή ωστόσο αφορά όλους εκείνους 
τους απόδημους Γερμανούς που ουδέποτε έζησαν στη 
Γερμανία (όπως τις δυο Γερμανίδες που προσέφυγαν 
στη δικαιοσύνη). Ο νέος εκλογικός νόμος έδωσε το 
δικαίωμα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και 
σε αυτούς, εφόσον όμως μπορούν να αποδείξουν 
«προσωπική και άμεση γνώση των πολιτικών συνθηκών 
στη Γερμανία και πως, επιπλέον, επηρεάζονται από 
αυτές».

Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες
Στην ιστοσελίδα της αρμόδιας για τη διενέργεια εκλογών 
ομοσπονδιακής αρχής «Bundeswahlleiter» αναφέρονται 
συγκεκριμένα παραδείγματα: δικαίωμα ψήφου έχει, 
για παράδειγμα, ένας γερμανός ανταποκριτής στην 
Ελλάδα που όμως φορολογείται στη Γερμανία, ένας 
Γερμανός που εργάζεται στο Ινστιτούτο Γκαίτε ή ένας 

Γερμανός που ζει στη Γαλλία αλλά είναι μέλος της 
τοπικής οργάνωσης γερμανικού κόμματος στο Παρίσι. 
Αντιθέτως, το επιχείρημα της συνεχούς ενημέρωσης 
για τις πολιτικές εξελίξεις από μέσα ενημέρωσης δεν 
τεκμηριώνει από μόνο του την απαιτούμενη «προσωπική 
και άμεση γνώση» των πολιτικών εξελίξεων. Επί του 
αιτήματος αποφασίζει ο δήμος στον οποίο ανήκει ο 
ενδιαφερόμενος.

Η πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας και η εγγραφή 
στους εκλογικούς καταλόγους που στην περίπτωση των 
αποδήμων πρέπει να γίνεται εκ νέου σε κάθε εκλογική 
διαδικασία φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για 
τους περισσότερους Γερμανούς του εξωτερικού. Αυτό 
τουλάχιστον δείχνουν οι αριθμοί. Στις τελευταίες εκλογές 
του 2017 ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους 
μόλις 112.989 Γερμανοί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, 
που αντιστοιχούν μόλις στο 3,3% επί του συνόλου 
των 3,4 εκατομμυρίων Γερμανών που υπολογίζεται ότι 
ζουν σήμερα εκτός γερμανικής επικράτειας (στοιχεία 
του ΟΟΣΑ αφού η Γερμανία δεν διαθέτει επίσημους 
αριθμούς). Στις εκλογές του 2013 μάλιστα ήταν ακόμη 
λιγότεροι (67.097).

Του Κώστα Συμεωνίδη

ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΏΝ 
ΕΠΊΣΤΗΜΟΝΏΝ 
ΜΟΝΑΧΟΥ 
Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι της Λέσχης,

το ΔΣ είναι ως συνήθως ανοιχτό σε νέες ιδέες και 
προτάσεις από μέρους σας. Αντιλαμβάνεται μεν το 
ρόλο του ως βασικού διοργανωτή των δραστηριοτήτων 
του συλλόγου, παροτρύνει δε και εκτιμάει όμως τη δική 
σας ενεργή συμμετοχή, πιστεύοντας ότι ουσιαστικά 
κατά αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να επιτευχθούν οι 
συλλογικοί του στόχοι.
Σε αυτό το πλαίσιο κατά τη διάρκεια ανοιχτής 
ανταλλαγής ιδεών με κάποιους από σας εκφράστηκε η 
επιθυμία για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για 
τη βιωματική επαφή των ελληνόπουλων με τις θετικές 
επιστήμες. Το βασικό σχέδιο είναι να συγκροτηθεί μια 
ομάδα παιδιών με κοινά ενδιαφέροντα, τα μέλη της 
οποίας θα συναντιούνται σε τακτά διαστήματα, π.χ. 
κάθε Σάββατο. Οι εκπαιδευτές θα εναλλάσσονται, ούτως 
ώστε να μη χρειάζεται κανείς να συμμετάσχει πάνω 
από 2-3 φορές ανά σεζόν. Πρόκειται για ανθρώπους 
που με όρεξη και δημιουργικότητα θα είναι πρόθυμοι να 
γνωρίσουν τα της επιστήμης τους σε παιδιά, μέσα από 
ενδιαφέροντα συμμετοχικά πειράματα και επιδείξεις, 

συμβάλλοντας έτσι στην επικοινωνία της επιστήμης. 
Ένας βασικός πυρήνας τέτοιων ανθρώπων υπάρχει ήδη.

Η Λέσχη μας είναι πρόθυμη να αγκαλιάσει στους 
κόλπους της μια τέτοια ομάδα εργασίας, που άλλωστε 
μπορεί να λειτουργήσει και ως πρότυπο για τη σύσταση 
κι άλλων αντίστοιχων στο μέλλον (παραδείγματος χάριν 
υπάρχει ήδη η ιδέα για ομάδα ελληνικού βιβλίου, της 
οποίας η δραστηριότητα θα μπορούσε να αφορά την 
οργάνωση δανεισμού και ανταλλαγής βιβλίων μεταξύ των 
μελών καθώς και την πρόσκληση συγγραφέων). Αυτές 
οι ιδέες χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία, πράγμα 
το οποίο βέβαια θα είναι σε θέση να κάνουν καλύτερα τα 
μέλη της εκάστοτε ομάδας.
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα ενδιαφερόσασταν 
για τη συμμετοχή σας στην ομάδα πειραμάτων, σε 
πρώτη φάση. Αν νομίζετε ότι με το έναν ή άλλο τρόπο 
θα μπορούσατε να συμβάλλεται στην ομάδα, θα 
χαιρόμασταν πολύ να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω 
email ή τηλεφωνικά στο 0176-84882512 ή 0159-
02489440. Στην προσπάθειά μας να γνωστοποιηθεί η 
πρωτοβουλία μας και αναζητώντας ενδιαφερόμενους, 
σας παρακαλούμε να μη διστάσετε να προωθήσετε 
το μήνυμα αυτό παρακάτω, εκεί όπου το κρίνετε 
πρόσφορο.

Με εκτίμηση,
το ΔΣ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ DIETER 
REITER ΣΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
Foto: Michael Nagy/Presseamt
 
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ: Με αφορμή τα 861α γενέθλια 
της πόλης του Μονάχου, διενεργήσαμε μια 
δημοσκήπηση ανάμεσα σε 40 νέους διαφόρων 
εθνικοτήτων, ως προς το τι τους αρέσει και τι δεν 
τους αρέσει στην πόλη μας.
Αν και δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό το δείγμα, 
σχεδόν όλοι διαμαρτυρήθηκαν για τα εξής:

Τις τιμές εισιτηρίων των δημόσιων συγκοινωνιών 
και την ασυνέπεια των ΜΜΜ (S-Bahn)
Για τα αραιά δρομολόγια στις νυχτερινές γραμμές 
των ΜΜΜ. Τα πολλά εργοτάξια. Τα υψηλά 
ενοίκια.

Εσείς συμφωνείτε; τα βλέπετε κι εσείς ως 
προβλήματα; Μπορεί να γίνει κάτι , έχετε σκοπό 
να κάνετε κάτι ;

Oberbürgermeister Dieter Reiter: Θα είχε 
ενδιαφέρον να μάθουμε ποια ανέφεραν οι νέοι ως 
θετικά στοιχεία της πόλης, καθώς οι κάτοικοι του 
Μονάχου, στην πλειοψηφία τους, ζουν ευχάριστα στην 
πόλη μας. Γι αυτό άλλωστε έρχεται τόσος κόσμος 
στην πόλη μας, είτε ως τουρίστες, είτε για να ζήσουν 
μόνιμα. Και οι λόγοι που επιλέγουν το Μόναχο είναι οι 
καλές θέσεις εργασίας και η ποιότητα του ελεύθερου 
χρόνου. Επιπλέον, έχουμε εδώ και χρόνια, ρεκόρ του 
αρθμού γεννήσεων. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού είναι 
ιδιαίτερα ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες 
προκλήσεις, καθώς παράλληλα με τον πληθυσμό πρέπει 
να μεγαλώσει και η πόλη. Χρειαζόμαστε περισσότερα 
διαμερίσματα, περισσότερα νηπιαγωγεία, σχολεία, νέες 
γραμμές μετρό, λεωφορείων και τραμ. Περισσότερες 
πισίνες και συγκροτήματα/κέντρα πολιτισμοό. Και πολλά 
περισσότερα. Αυτές είναι οι πολιτικές προκλήσεις για 
εμάς. Η επέκταση της πολεοδομίας δεν γίνεται χωρίς 
εργοτάξια. Τα εργοτάξια  δείχνουν ότι εργαζόμαστε και 
εξελίσσουμε την πόλη για όλους όσους ζουν εδώ.

Το θέμα των ενοικίων είναι, δυστυχώς, σαφώς 
δυσκολότερο στην αντιμετώπισή του, καθώς δεν είναι 
αρμοδιότητα του Δήμου. Θα έθετα ευχαρίστως πλαφόν 
στις τιμές ενοικίων κάτι όμως που δεν επιτρέπουν οι 
νόμοι που θεσπίζονται στο Βερολίνο. Και στο Μόναχο το 

CSU αρνείται να κάνει κάτι για τους ενοικιαστές. Εμείς 
ως δήμος μπορούμε να φροντίσουμε να χτιστούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα διμαρίσματα, κυρίως με προσιτές 
τιμές για τους ενοικιαστές όπως συμβαίνει με τα 
περίπου 60.000 δημοτικά διαμερίσματα. Και επιπλέον 
προστατεύουμε τους ενοικιαστές σε συγκεκριμμένες 
περιοχές, στις λεγόμενες περιοχές διατήρησης, από την 
απειλή της έξωσης. Θέλω να πετύχω την προστασία 
των πολιτών σε ολόκληρη την πόλη, αλλά και εδώ 
χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο από την ομόσπονδη 
κυβέρνηση,

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ : Έχετε ενδοιασμούς ότι η stamm-
strecke 2  (βασική γραμμή S-Bahn) θα εξελιχθεί 
σε μια περίπτωση όπως το αεροδρόμιο του 
Βερολίνου ή ο κεντρικός σιδηροδρομικός 
σταθμός της Στουτγκάρδης; 

OB Dieter Reiter  : Δεν βλέπω κάποια αφορμή για 
αυτό,  άλλωστε εργολάβος της 2.Stammstrecke είναι η 
Deutsche Bahn και όχι ο Δήμος του Μονάχου 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ  Το σχολείο για τους έλληνες 
μαθητές , που ήταν να χτιστεί στην Hachin-
ger Bach str, αποτελεί  οριστικά παρελθόν. 
Συμμερίζεστε την απογοήτευση των Ελλήνων 
και από τις δυο πλευρές ; Δηλ αφενός από 
την ελληνική πλευρά , που δεν τήρησε τα 
χρονοδιαγράμματα, αφετέρου από τον Δήμο 
Μονάχου, ο οποίος έδειξε να εκμεταλλεύεται 
την καθυστέρηση της ελληνικής πλευράς για να 
ολοκληρώσει το σχολείο και ταυτόχρονα να μην 
βρεθεί αντιμέτωπος με το συνοικιακό συμβούλιο 
(το οποίο ήταν ανέκαθεν κατά του σχολείου 
αυτού); 
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OB Dieter Reiter:  Και οι Έλληνες μαθητές και 
μαθήτριες θα διδάσκονται στο σχολικό διδακτήριο. 
Αυτό οριστικοποιήθηκε με το δεύτερο τροποποιητικό 
συμβόλαιο για το ελληνικό σχολείο και με αυτό τελείωσε 
και η μετέωρη κατάσταση σχετικά με το οικόπεδο στο  
Berg am Laim. Έτσι και η επέκταση του γυμνασίου 
Michaeli θα δρομολογθεί σύντομα και  θα υπάρχει μια 
λύση για τη στέγαση Ελλήνων μαθητριών. Θεωρώ ότι 
για όλους τους συμμετέχοντες ήταν μια καλή εξέλιξη, 
δηλ. ότι πλέον προχωράμε και δεν μένουμε στάσιμοι. 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ: Πιστεύετε ότι η αντιπαράθεση 
για το σχολείο επηρέασε αρνητικά την σχέση 
των Ελλήνων στο Μόναχο και του δημοτικού 
συμβουλίου; 

OB Dieter Reiter: Σημαντικό είναι ότι έγινε ένας καλός 
συμβιβασμός . Και είμαι σίγουρος ότι η αντιπαράθεση 
δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις . Τελικά μας 
ενώνει μια παραδοσική, μακρά και στενή φιλία 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Τον επόμενο χρόνο θα γίνουν ξανά 
δημοτικές εκλογές. Η κλιματική αλλαγή και ο 
φόβος των ανθρώπων για το μέλλον επηρεάζουν 
την ψήφο τους. Βλέπετε την επανεκλογή σας 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι ήταν πριν 1 ή 2 
χρόνια; 

OB Dieter Reiter:  Η κλιματική αλλαγή παίζει 
περισσότερο ρόλο από 1 ή 2 χρόνια πριν. Τώρα απλά 
έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα μέσω των γνωστών 
διαδηλώσεων Fridays for Future, κάτι το οποίο 
το βρίσκω καλό. Ταυτόχρονα τους κατοίκους του 

Μονάχου απασχολούν   και τα θέματα όπως ενοίκια 
και κινητικότητα . Ο δήμαρχος θα πρέπει να έχει 
τις απαντήσεις σε ερωτήσεις του παρόντος και του 
μέλλοντος και να λαμβάνει τις  σωστές αποφάσεις 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ  Το συμβούλιο αλλοδαπών είναι 
περισσότερο ένα όργανο για τους ξένους 
συμπολίτες, που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Συνεπώς δεν μπορούν εύκολα να ταυτιστούν 
με αυτό οι πολίτες της ΕΕ.  Από την άλλη οι 
παρατάξεις του Δήμου δεν τοποθετούν συνήθως 
σε εκλόγιμη θέση υποψηφίους από την  ΕΕ 
στα ψηφοδέλτια τους. Πώς θα ενισχυθεί η 
ενσωμάτωση των πολιτών της ΕΕ; 

OB Dieter Reiter:  Το συμβούλιο αλλοδαπών είναι 
ένα όργανο για όλους τους πολίτες χωρίς γερμανική 
ταυτότητα. Φυσικά επιθυμούμε μια ισχυρή συμμετοχή 
όλων των πολιτών στην εξέλιξη της όμορφης πόλης μας, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ  Επισκεφθήκατε φέτος την Κρήτη; 
OB Dieter Reiter  : Φέτος όχι. Αλλά έχω 
επισκεφτεί πολλές φορές την Κρήτη και κάθε 
φορά είμαι ενθουσιασμένος από την φιλοξενία 
και την ομορφιά του νησιού 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνέντευξη 

OB Dieter Reiter:  Κι εγώ για τη δυνατότητα που 
μου έδωσε ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ να επικοινωνήσω με τους 
Έλληνες 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ: ΣΕΛΊΔΑ 
ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΊΚΑ ΜΕ 
ΤΊΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΊΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΊΑ ΤΟΥΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΊ ΑΛΛΏΝ 
ΕΘΝΟΤΗΤΏΝ ΠΟΛΊΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
Ο Δορυφόρος δημιούργησε ένα νέο blog με στόχο να 
ενημερώνονται από αυτό για τις δραστηριότητες του 
Ελληνισμού της πόλης γερμανοί και πολίτες άλλων 

εθνοτήτων που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. 

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι και η ενημέρωση και 
για δράσεις άλλων οργανώσεων αλλοδαπών αλλά και 
τοπικών φορέων που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με 
τον Ελληνισμό.

Σημειώνουμε ότι ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ δεν είναι αποτελεί 
κερδοσκοπική δράση και δεν αποσκοπεί στο 
οικονομικό κέρδος. Στηρίζεται αποκλειστικά στον 
εθελοντισμό και δεν „πουλάει“ πληροφόρηση και 
ενημέρωση. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των δράσεων 
του οργανωμένου Ελληνισμού και η αλληλοενημέρωση 
για θέματα που τον αφορούν .

Η διεύθυνση του blog μας είναι: 
doryforos-muenchen.blogspot.com 
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BC HELLENEN: 
ΑΠΟΧΏΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΊΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
10 ΧΡΟΝΊΑ Ο ΚΏΣΤΑΣ 
KIRSCH
Αποχώρησε από την Προεδρία των BC Hellenen μετά 
από 10 χρόνια ο Κώστας Kirsch, αφού προηγούμενα 
οδήγησε την ελληνική ομάδα στις  top100 ομάδες της 
Γερμανίας (39η θέση το 2019). Στο Μόναχο και την 
ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στη 2η θέση (πίσω από 
την Μπάγερν Μονάχου) 

Όταν ο Κώστας Kirsch αποφάσισε να μην είναι 
υποψήφιος για το ΔΣ της ελληνικής ομάδας μπάσκετ 
στο Μόναχο BC Hellenen, υπήρχε ένας βασικός 
λόγος. Ότι σε λίγους μήνες θα γινότανε πατέρας. 

Μπορούσε όμως υπερήφανα να δει τα επιτεύγματα 
της θητείας του ως Πρόεδρος (2009-2010). 

Το 2009 η ομάδα έπαιζε στην ερασιτεχνική κατηγορία 
Kreisliga είχε 35 αθλητές. 10 χρόνια μετά έχει 
καθιερωθεί στην 4η εθνική κατηγορία με 300 αθλητές 
και πάνω από 400 μέλη!
Δημιουργήθηκε ομάδα γυναικών η οποία επίσης 
παίζει στην 4η κατηγορία ενώ περίπου 20 προπονητές 
προπονούν τις πολυάριθμες ομάδες (περίπου 20 
ομάδες διαφορετικών ηλικιών). 

Στο σύλλογο πέρασε από όλες τις βαθμίδες. Αρχικά ως 
παίκτης, μετά ως προπονητής και τέλος ως Πρόεδρος. 

Όταν  αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Kirsch την ευθύνη 
του συλλόγου από τη θέση του Προέδρου, καταθέτει 
στο νέο ΔΣ ένα πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της 
ομάδας και συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του 
Δήμου του Μονάχου „Interkulturelle Öffnung im orga-
nisierten Sport“ . Η ελληνική ομάδα ήταν μια από τις 
10 ομάδες που επέλεξε ο Δήμος

Ο κεντρικός στόχος του ΔΣ να ανέβει η πρώτη ομάδα 
ανδρών στην Bayernliga Süd υλοποιήθηκε στη σεζόν 
2012/2013. Στη σεζόν 2013/2014 ανεβαίνει στην 
Bayernliga και ως πρωταθλήτρια κατορθώνει στην 
επόμενη σεζόν να ανέβει στην 2η Regionalliga Süd 
από όπου την επόμενη χρονιά κατορθώνει την άνοδο 
στην 1η Regionalliga.

Για την προσφορά του (αφιλοκερδώς) το Bayerischer 
Landessportverband του έδωσε τον περασμένο 
Ιούνιο την ασημένια καρφίτσα ενώ φέτος η ομάδα 
έλαβε και το τιμητικό βραβείο „Basketball Leben“ για 
το κοινωφελές έργο στη Ρουμανία (συμμετοχή στην 
κατασκευή γηπέδου και παιχνίδια με ομάδα νέων)
Ο Κωνσταντίνος Kirsch, 41 ετών, ξεκίνησε με το 
μπάσκετ σε ηλικία 12 ετών στο Αλιβέρη Ευβοίας ενώ 
με σε ηλικία 15 ετών ήταν ήδη προπονητης σχολικων 
ομάδων.

Ο παππούς του ζούσε στην Κωνσταντινούπολη και 
μιλούσε 5 γλώσσες (τουρκικά, γαλλικά, γερμανικά, 
ελληνικά, αγγλικά). Η μητέρα του γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον ενώ ο ίδιος ήρθε ως 
φοιτητής στο Μόναχο. To 2000 ξεκινάει ως παίκτης 
στους BC Hellenen και – με μετά από μια μικρή 
διακοπή – επιστρέφει για να αναλάβει το 2008 τη 
διοίκηση του συλλόγου. 

 Συγχαρητήρια Κώστα Kirsch για την προσφορά σου 
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΘ: ΠΏΣ ΕΝΑ ΣΤΥΛΟ ΑΞΊΑΣ 30 ΣΕΝΤΣ 
ΦΤΑΝΕΊ ΝΑ ΚΟΣΤΊΖΕΊ 70 € 

 
Πώς ένα στυλό αξίας τριάντα λεπτών φτάνει να κοστίζει 70 
ευρώ με αυστηρή προσήλωση στο γράμμα του νόμου και 
με απόλυτη διαφάνεια των διαδικασιών; Δεν πρόκειται για 
κάποιο ακραίο σενάριο, αλλά για την πραγματικότητα μιας 
γραφειοκρατίας, η οποία δεν υποβαθμίζει απλώς τη λειτουργία 
των δημόσιων φορέων και των υπηρεσιών που παρέχουν στους 
πολίτες, αλλά έχει και υψηλό
οικονομικό κόστος -κάποιες φορές στα όρια του παραλογισμού.

Καθημερινά αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
χιλιάδες Πράξεις δημοσίων φορέων, οι οποίες αφορούν την 
έγκριση αιτημάτων πίστωσης μικρών χρηματικών ποσών για 
εξυπηρέτηση καθημερινών λειτουργικών αναγκών. Όμως, 

σε πολλές περιπτώσεις το διαχειριστικό κόστος διεκπεραίωσης του αιτήματος τελικά ξεπερνά κατά πολύ το 
αιτούμενο ποσό της δαπάνης. Παράλληλα, το ερώτημα „γιατί να χρειάζεται να συνεδριάσει ένα σώμα 40-50 
ανθρώπων, όπως ένα δημοτικό συμβούλιο ή η σύγκλητος Πανεπιστημίου για να διαπιστώσει ότι ...κάποιος 
εκτυπωτής χρειάζεται μελάνι“ μοιάζει ρητορικό, όμως οι προεκτάσεις της διαδικασίας φέρνουν τη συζήτηση σε 
καθαρά πρακτικό επίπεδο.

Tο Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) χαρτογράφησε τη διαδρομή των δαπανών από τη στιγμή που θα 
υποβληθεί ένα αίτημα πίστωσης, μέχρι την πληρωμή του δικαιούχου. Υπολόγισε μάλιστα το διαχειριστικό 
κόστος των παραγγελιών συχνής χρήσης, δηλαδή μέτρησε σε χρόνο και χρήμα τη γραφειοκρατία του δημόσιου 
λογιστικού για τον έλεγχο των δαπανών του κράτους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση -με στοιχεία έως τον 
Αύγουστο του 2018- της αναφοράς του έργου υπό τον τίτλο «Μίδας», το οποίο υλοποιήθηκε το 2014 και 
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και εθνικού πόρους.

Στο σχεδιάγραμμα η αποτύπωση από το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΑΠΘ των 40 
βημάτων για προμήθειες εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, με βάση το Δημόσιο Λογιστικό

Τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσιάζει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι 
αποκαλυπτικά. Μέσα στη διαδρομή των σαράντα βημάτων, που ακολουθεί κάθε αίτημα δαπάνης από την 
υποβολή του, τίθενται εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, όσο και για την 
αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των δημόσιων φορέων, καθώς και για το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της «χαρτούρας». Μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα χωρίς «εκπτώσεις» στα κριτήρια της 
διαφάνειας;

Κ.Πιερρακάκης: Η ψηφιοποίηση πρέπει να πηγαίνει μαζί με την απλοποίηση των διαδικασιών

«Η εικόνα αυτή δεν μας τιμά ως κράτος», παραδέχεται ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκος Πιερρακάκης, υπόψη του οποίου ετέθησαν από το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα συμπεράσματα της έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ερωτηθείς, πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος χωρίς «εκπτώσεις» στα κριτήρια 
της διαφάνειας απαντά: «Οι υπηρεσίες δεν „μιλούν“ μεταξύ τους, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα. Με τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των μητρώων των διαφόρων υπηρεσιών, που είναι ένας από τους βασικότερους 
στόχους του υπουργείου μας, θα αντιμετωπιστούν αγκυλώσεις μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, που φέρνουν 
αποτελέσματα σαν αυτά που διαβάζουμε στην έρευνα».
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Επισημαίνει, ωστόσο, ότι «η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν αρκεί για την πάταξη της γραφειοκρατίας».

«Η ψηφιοποίηση πρέπει να πηγαίνει μαζί με την απλοποίηση των διαδικασιών. Εάν δεν συνδυαστούν, το μόνο 
που κάνεις είναι να καταλήγεις να ψηφιοποιείς την γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει σταδιακά να το σκοτώσουμε», 
εξηγεί ο κ. Πιερρακάκης.

«Τα βήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται»

Ένα από τα παράδοξα, που ανέδειξε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2014, είναι ότι οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, όχι απλά δε μειώθηκαν αλλά τα βήματα για την έγκριση ενός αιτήματος δαπάνης αυξήθηκαν από 
τα 32 στα 40 και κατά περιπτώσεις σε ακόμη περισσότερα. Αυτή είναι μία από τις πρώτες παρατηρήσεις του 
συντονιστή της έρευνας, καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του ΑΠΘ -και μέχρι τον περασμένο 
Αύγουστο αντιπρύτανη Οικονομικών- Νίκου Βαρσακέλη.

Η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων θεωρητικά προβλέφθηκε, για να διευκολύνει τους δημόσιους φορείς 
να καλύπτουν τις ανάγκες τους εκείνες που δεν μπορούν να προϋπολογιστούν και να προβλεφθούν στο πλαίσιο 
μεγάλων διαγωνισμών. «Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ», 
αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του νόμου για τις «Αρχές Δημοσιονομικης διαχείρισης και εποπτείας».

«Το δημόσιο λογιστικό έχει δύο βασικούς στόχους: Τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Αυτό το οποίο 
έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια -και λόγω των μνημονίων- είναι πως έχουμε επικεντρωθεί στο να βάλουμε 
διαδικασίες, για να περιορίσουμε τη διαφθορά, άρα να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Συνεπώς εμπλέκονται πάρα 
πολλοί σε μία διαδικασία και η αποτελεσματικότητα έχει πάει πια στο ναδίρ», εξηγεί -σε δυο φράσεις- ο κ. 
Βαρσακέλης την πηγή του προβλήματος.

«Διυλίζοντας τον κώνωπα...»

Η ένταση της γραφειοκρατίας, που αφορά τις απευθείας αναθέσεις, περιγράφεται μέσα από τη ροή των 
απαιτούμενων εγγράφων, αποφάσεων και υπογραφών. Και κάπου εκεί, κερδίζοντας το «στοίχημα» της 
διαφάνειας, φαίνεται πως χάνεται η κοινή λογική. Έτσι, σήμερα, εάν ένας καθηγητής χρειάζεται ένα στυλό και 
αποφασίσει να αιτηθεί την αγορά του, είναι βέβαιο ότι μέχρι να το παραλάβει θα έχει τελειώσει το μελάνι από 
πολλά άλλα στυλό, που θα γυρεύουν αντίστοιχα αιτήματα αναπλήρωσης και εκατοντάδες υπαλλήλους να τα 
διεκπεραιώσουν στη διάρκεια εκατοντάδων εργατοωρών.

«Δηλαδή, για να αγοράσεις ένα στυλό μπορεί να σου κοστίσει εβδομήντα ευρώ. Αν η προμήθεια είναι 
μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ θα πρέπει να γίνει σύμβαση. Τότε το κόστος ανεβαίνει γιατί υπάρχουν κι άλλα 
στάδια διαδικασίας. Θα πρέπει εκεί να γίνει νομική σύμβαση από το τμήμα προμηθειών, θα απασχοληθεί 
άτομο που θα συντάξει τη σύμβαση με τις προδιαγραφές, θα την υπογράψει ο προϊστάμενος του τμήματος 
προμηθειών, θα τη μονογράψει ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών και αντίστοιχος αντιπρύτανης οικονομικών 
και θα πάει να την υπογράψει και ο ανάδοχος και το κόστος εκεί ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Για κάθε διαδικασία 
έχουμε ένα τέτοιο κόστος σε ένα πανεπιστήμιο ή έναν δημόσιο φορέα», εξηγεί ο κ. Βαρσακέλης.

Στο ΑΠΘ η διαδικασία διενέργειας προμήθειας με απευθείας ανάθεση, που ακολουθείται από τις ακαδημαϊκές 
μονάδες, αλλά και την κεντρική διοίκηση του ΑΠΘ είναι ενιαία, δηλαδή κάθε μονάδα για οποιαδήποτε 
προμήθεια ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ περνάει από τη διαδικασία 
των 40 βημάτων.

«Πέντε αναρτήσεις στη Διαύγεια και έξι στάσεις στο Πρωτόκολλο»

Επικαλούμενος και την εμπειρία της διοίκησης, που άσκησε ως αρμόδιος για τα οικονομικά του ΑΠΘ 
αντιπρύτανης, ο κ. Βαρσακέλης αμφισβητεί τη σκοπιμότητα πολλών εκ των 40 βημάτων, τα οποία σε πολλές 
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περιπτώσεις εκτιμά πως θα μπορούσαν να συντμηθούν.

Για παράδειγμα, για την ανάρτηση των Πράξεων στη «Διαύγεια» εξηγεί ότι «ανεβαίνει αρχικά το αίτημα που 
θα κάνει ο καθηγητής, το Τμήμα, δεύτερη φορά ανεβαίνει από την οικονομική υπηρεσία η απόφαση ανάληψη 
υποχρέωσης, τρίτη φορά και πάλι από την διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης ανεβαίνει η έγκριση της 
ανάθεσης, τέταρτη από τη μονάδα που αιτείται αναρτάται η σύμβαση και πέμπτη φορά γίνεται η ανάρτηση 
των εντολών πληρωμής, όταν θα ανατεθεί στον προμηθευτή». «Το ίδιο πράγμα ανεβαίνει συνεχώς. Το μεγάλο 
ερωτηματικό είναι αν θα μπορούσε να συντμηθεί», επισημαίνει ο καθηγητής.

Το ...«αδηφάγο τέρας» της γραφειοκρατίας αποκτά ακόμη πιο μυθικές διαστάσεις, παρατηρώντας κανείς στον 
σχετικό χάρτη των διαδικασιών, ότι το ίδιο αίτημα θα πρέπει να περάσει από το Τμήμα Πρωτοκόλλου έξι φορές, 
στα διάφορα στάδια της διαδικασίας!

«Εκατοντάδες άνθρωποι απασχολούνται στο Πρωτόκολλο, για να περνάει το ίδιο πράγμα έξι φορές, τη στιγμή 
που τα τμήματα δεν έχουν διοικητικό προσωπικό και οι μισοί τουλάχιστον θα μπορούσαν να απασχολούνται εκεί 
που υπάρχει ανάγκη», αναφέρει ο καθηγητής.

«Η δωρεά που άργησε μια μέρα»

Μία από τις ερμηνείες που ο κ. Βαρσακέλης δίνει στις αγκυλώσεις των γραφειοκρατικών διαδικασιών αφορά 
στο ότι «το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που βγάζει όλες αυτές τις διαδικασίες, δεν είναι ο χρήστης, άρα δεν 
μπορεί να κατανοήσει και το πρόβλημα».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την ιστορία μιας «πολύπαθης» δωρεάς: «Κάναμε διεθνή διαγωνισμό 
-προβλέπεται όταν η προμήθεια είναι μεγαλύτερη των 150.000 ευρώ- για προμήθεια βιβλίων. Ήλθε κάποιες 
μέρες μετά μια δωρεά στη Νομική Σχολή, ύψους 18.000 ευρώ για να αγοραστούν βιβλία. Αυτές οι 18.000 ευρώ 
τώρα δεν μπορούν να διατεθούν με απευθείας ανάθεση. Θα πρέπει να προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για 
18.000 ευρώ! Όμως, αν είχαν έλθει πρώτα οι 18.000 ευρώ της δωρεάς, θα γινόταν η απευθείας ανάθεση και 
μετά ο διαγωνισμός. Από τη στιγμή που βγαίνουν διαγωνισμοί για ένα είδος προμήθειας, ακόμη και για την 
αγορά ενός στυλό θα πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Αυτά είναι προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην 
πορεία».

Αντίστοιχη εμπειρία είχε η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας, όταν κλήθηκε να λύσει τον «γρίφο» 
της αγοράς γραφικής ύλης για τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. 
Δεν μπορεί μία περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αγοράσει μολύβια, αλλά πρέπει να τα 
προμηθευτεί το υπουργείο ως η κεντρική αρχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως έπρεπε να συγκεντρώσει από 150 
διευθύνεις ό,τι χαρτικά, φωτοτυπικά, στυλό, μολύβια μπορεί να χρειάζονται, να τα ομαδοποιήσει, να βγάλει 
διαγωνισμό και στο τέλος να τα μοιράσει.

«Το κόστος»

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες είναι προφανές ότι έχουν κόστος, το οποίο το Εργαστήριο Οικονομικής 
Ανάλυσης και Πολιτικής του ΑΠΘ μέτρησε και υπολόγισε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους. 
Για παράδειγμα, ως βάση για τον προσδιορισμό του εργασιακού κόστους έλαβε υπόψη το μηνιαίο εισόδημα 
διοικητικού υπαλλήλου που εργάζεται 10 χρόνια. Η χρονομέτρηση των διαδικασιών έγινε μέσω συνεντεύξεων με 
το προσωπικό των αντίστοιχων τιμημάτων. Πόσο κοστίζουν λοιπόν τα 40 βήματα;

«Το συνολικό κόστος της διαδικασίας της απευθείας προμήθειας χωρίς την υπογραφή σύμβασης με τον 
προμηθευτή, δηλαδή δαπάνη προμήθειας μικρότερη των 2.500 ευρώ, ανέρχεται σε 70 ευρώ και αυξάνει 
σημαντικά και μπορεί να πλησιάσει τα 200 ευρώ σε συμβάσεις άνω των 10.000 ευρώ».

Το ετήσιο κόστος για το ΑΠΘ εκτιμάται πως ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. «Το 2013 με τα λιγότερα 
βήματα είχαμε υπολογίσει με την οικονομική υπηρεσία -με βάση το πόσα αιτήματα είχαν και πόσες τέτοιες 
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πράξεις είχαν καταγραφεί- ότι το κόστος της διαδικασίας για ό,τι ήταν κάτω από 20.000 ξεπερνούσε το 1 
εκατομμύριο ευρώ. Όταν έχουμε πάει από τα 32 βήματα στα 40, αν κάνουμε μια αναλογική διαδικασία το 
κόστος ανεβαίνει στο 1,2 εκατ. ευρώ. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 50 πανεπιστήμια μπορούμε να αντιληφθούμε 
την επιβάρυνση για το ελληνικό κράτος», εξηγεί ο κ. Βαρσακέλης.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι η διαβίβαση των εγγράφων δεν γίνεται πλήρως με ηλεκτρονικό τρόπο, στο σύνολο των 
ωρών που δαπανώνται για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σημαντικό κόστος έχει και ο χρόνος που χάνεται 
στις διαδρομές των υπαλλήλων από κτίριο σε κτίριο, ή από γραφείο σε γραφείο, από τη μία υπηρεσία στην άλλη 
και ο αντίστοιχος χρόνος αναμονής στη σειρά εξυπηρέτησης. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον των 70 ευρώ ανά 
προμήθεια.

«Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της υπογραφής»

Ένα ακόμη σημείο από τα παράδοξα της διαδικασίας, που εκτός από το ότι ανεβάζει το διαχειριστικό κόστος, 
έχει και επιπτώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα είναι οι διπλές υπογραφές. Σε ολόκληρη τη διαδικασία των 40 
βημάτων μοναχά σε πέντε δεν απαιτείται φυσική υπογραφή σε χαρτί. Στα υπόλοιπα βήματα απαιτείται τόσο 
ψηφιακή όσο και φυσική υπογραφή.

«Εκεί που έβαζα ψηφιακή υπογραφή έπρεπε να βάζω και φυσική κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στο αρχείο πρέπει να υπάρχει το έγγραφο υπογεγραμμένο και σε φυσική μορφή», θυμάται ο 
κ.Βαρσακέλης από την εμπειρία του ως αντιπρύτανης Οικονομικών.

«Η άποψή μου είναι ότι κανονικά πουθενά δεν χρειάζεται φυσική υπογραφή, ακόμη και στις συμβάσεις μπορεί 
μπει ηλεκτρονικά και όταν εφαρμοστεί η προαναγγελθείσα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων, θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει όλο το σύστημα ηλεκτρονικό», προσθέτει.

«Οι διαγωνισμοί»

Ερωτηθείς αν οι ανάγκες του Πανεπιστημίου κι αντίστοιχα άλλων δημόσιων φορέων θα μπορούσαν να 
ομαδοποιηθούν και να προϋπολογιστούν, ώστε οι προμήθειες να γίνουν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες 
που θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κ. Βαρσακέλης απαντά: «Σε μεγάλους 
φορείς όπως είμαστε εμείς το να κάνεις έναν διαγωνισμό π.χ. για αναλώσιμα θα πάρει και χρόνο. Εμείς 
καταφέραμε, με το γραφείο παρέδρου, να το αποκεντρώσουμε το σύστημα, να είναι τουλάχιστον σε επίπεδο 
σχολής οι προμήθειες, για να μην προχωράμε σε πολύ μεγάλους διαγωνισμούς, που πάνε πίσω. Ένας πολύ 
μεγάλος διαγωνισμός μπορεί να πάει και 1-1,5 χρόνο να τελεσφορήσει και ιδιαίτερα αν υπάρχουν πολλοί 
ανάδοχοι, όπου ο ένας κυνηγάει τον άλλο. Οι ανάγκες της Φυσικομαθηματικής, για παράδειγμα, δεν είναι 
ίδιες με εκείνες του Οικονομικού, άρα αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς ως Αριστοτέλειο είναι ότι έχουμε 
ομαδοποιήσει τις ανάγκες σε επίπεδο σχολής, ώστε από τη μια να έχουμε συγκέντρωση, αλλά από την άλλη 
να έχουμε και μια αποτελεσματικότητα, διότι αν τα μαζεύαμε όλα κεντρικά, θα δαπανούσαμε πολύ χρόνο. Για 
τη γραφική ύλη, για παράδειγμα, θα έπρεπε η κάθε μονάδα, δηλαδή ο καθηγητής του τομέα, να πει ότι „θα 
χρειαστώ 5 στυλό, 10 μολύβια και τρεις σβήστρες“, να τα μαζέψει όλα ο τομέας, μετά το τμήμα να μαζέψει 
όλων των τομέων και εργαστηρίων να τα δώσει σε επίπεδο κοσμητείας και μετά από επίπεδο κοσμητείας να 
μαζευτούν σε επίπεδο Πανεπιστημίου. Πας κι αγοράζεις το στυλό εντέλει».

«Η διεθνής πρακτική»

Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο που εφαρμόζουν πανεπιστήμια στο εξωτερικό για να λύσουν την εξίσωση της 
διαφανούς αποτελεσματικότητας ο καθηγητής διευκρινίζει: «Στη Γερμανία, όπως γνωρίζω, δεν έχουν όλα αυτά 
τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εκεί εφαρμόζουν και κάποια συστήματα προμηθειών που εμείς δεν 
ήμασταν ακόμη έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε, τα δυναμικά συστήματα προμηθειών. Μία λύση που έχουν βρει 
πανεπιστήμια στο εξωτερικό είναι ότι κάνουν έναν διαγωνισμό για δύο χρόνια, π.χ. ότι έναν συγκεκριμένο τύπο 
υπολογιστή θα τον προμηθεύει αυτός που πήρε τον διαγωνισμό, άρα όσοι υπολογιστές κι αν χρειαστούν και με 
όριο ένα πλαφόν θα αγοραστούν από εκεί».
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«Οι προτάσεις»

Σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος, ο καθηγητής του ΑΠΘ εκτιμά 
ότι «τα μισά βήματα μπορούν να κοπούν κατευθείαν και χωρίς να επηρεαστεί καθόλου το θέμα της διαφάνειας». 
«Από εκεί και πέρα», προσθέτει, «περνάμε και στο θέμα της ευθύνης», καθώς «όλοι τώρα λένε „ας πάρει την 
απόφαση ο πρύτανης“», όμως «ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του».

«Δεν χρειάζεται όταν θα ζητήσω να πάρω 10 στυλό να υπογράψει ο πρύτανης ή ο αντιπρύτανης, θα πρέπει να 
τα αγοράζει η υπηρεσία κατευθείαν, με την υπογραφή ούτε καν του γενικού διευθυντή. Άλλωστε, τι σημαίνει 
ότι εγκρίνει ο πρύτανης; Θα μπορούσε ο πρύτανης να πει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών „μην αγοράζετε 
στυλό και μολύβια“; Θα πάει να δει αν τα χρειάζονται ή όχι; Δεν εξυπηρετεί τίποτα. Πριν από τον αντιπρύτανη 
έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος, ο προϊστάμενος και ο διευθυντής και μετά πάει στο πρυτανικό 
συμβούλιο να δοθεί έγκριση να γίνει η δαπάνη. Είναι τρελό», εξηγεί ο κ. Βαρσακέλης.

Σημειώνει, δε, πως ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι δήμοι: «Δεν είναι ο πρύτανης κι ο 
αντιπρύτανης, αλλά είναι ο δήμαρχος κι ο αντιδήμαρχος, δεν είναι η σύγκλητος αλλά είναι το δημοτικό 
συμβούλιο, δεν είναι το πρυτανικό συμβούλιο αλλά είναι η οικονομική επιτροπή, άρα όλα αυτά είναι ένας φόρτος 
και μπορούμε να εξοικονομήσουμε και ανθρώπους και χρήμα. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο ή η οικονομική επιτροπή του δήμου, αν θα πάρουν 10 σκούπες, είναι τρελό».

«Μπορούν να καταργηθούν τουλάχιστον 20 βήματα που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα, μπορούμε να τα 
συντμήσουμε. Θέλει οπωσδήποτε εξορθολογισμό το σύστημα, να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια με χαμηλότερο 
γραφειοκρατικό κόστος», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η 9η ΕΛΛΗΝΟ -ΓΕΡΜΑΝΊΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΘΕΊ 
ΣΤΊΣ 5-7 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 
ΣΤΟ ERDING
Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν 150 περίπου 
Δήμαρχοι και περιφερειάρχες.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας επισκέφθηκε το 
Μόναχο ο Norbert Barthle Κοινοβουλευτικός 
Υφυπουργός Οικονομικής  Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης Εντεταλμένος της Καγκελαρίου 
για την Ελληνογερμανική Συνέλευση με τους  
Κωνσταντίνο Γεράκη και Δρ Γιοζεφ Καρλ οι οποίοι 
και συναντήθηκαν με την Γεν Πρόξενο Παναγιώτα 
Κωνσταντινοπούλου και τον δικηγόρο Σταύρο 
Κωσταντινίδη 
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΟΊ ΠΡΟΒΛΕΨΕΊΣ 
ΤΏΝ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΏΝ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΏΝ 
ΊΝΣΤΊΤΟΥΤΏΝ 
Μια μέρα πριν την επέτειο της επανένωσης της Γερμανίας 
τα πέντε μεγαλύτερα οικονομικά ινστιτούτα της χώρας 
αναθεωρούν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη, καθώς οι βιομηχανίες της μεγαλύτερης 
οικονομίας της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με μείωση της ζήτησης, καθώς και με τις επιπτώσεις των 
εμπορικών διενέξεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδα capital.gr με τις τελευταίες προβλέψεις το ΑΕΠ της Γερμανίας θα 
αναπτυχθεί κατά 1,1% το 2020. Κατά τις προβλέψεις που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο Απρίλιο 
η αύξηση αναμενόταν να φτάσει στο 1,8%. Η τωρινή έκθεση τους βασίζεται στις προβλέψεις της γερμανικής 
κυβέρνησης για την εξέλιξη της οικονομίας, ενώ αναμένεται να επικαιροποιηθεί στα μέσα του τρέχοντος μήνα. 
Όπως αναφέρουν τα ινστιτούτα, „ο κυρίαρχος λόγος για αυτή την μείωση βρίσκεται στην βιομηχανία”. Και 
αυτό γιατί από τα μέσα του έτους έχει συρρικνωθεί η παραγωγή, καθώς η ζήτηση στον τομέα των κεφαλαιακών 
αγαθών σε αγορές „κλειδιά” έχει μειωθεί.

Πάντως, παρά τις μειωμένες προβλέψεις, τα ινστιτούτα βλέπουν καλύτερη εξέλιξη της γερμανικής οικονομίας 
σε σχέση με άλλες προβλέψεις για το 2020. Για παράδειγμα, μια έρευνα οικονομολόγων για λογαριασμό του 
Bloomberg τον περασμένο μήνα έκανε λόγο για ανάπτυξη 0,9%, ενώ ακόμη χειρότερα, ο ΟΟΣΑ προέβλεψε 
ανάπτυξη 0,6%.

Για τη φετινή χρονιά οι Γερμανοί ερευνητές περιέκοψαν τις προβλέψεις τους στο 0,5% από 0,8%, με το νούμερο 
να αποτελεί την χειρότερη επίδοση από το 2013. Το πιθανότερο είναι ότι η γερμανική οικονομία θα συρρικνωθεί 
το τρίτο τρίμηνο του έτους, κάτι που σημαίνει ότι η Γερμανία θα ολισθήσει σε μια τεχνική ύφεση, ύστερα από την 
αύξηση της ανάπτυξης κατά 0,1% το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου.

„Η παραγωγική ικανότητα είναι ακόμα υψηλότερη από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, οπότε είναι πολύ νωρίς 
για να μιλήσουμε για οικονομική κρίση”, αναφέρουν τα ινστιτούτα. Και σε αυτό τον τομέα υπάρχει ταύτιση με τις 
προβλέψεις που έχουν εκφράσει οι οικονομολόγοι του Bloomberg για το 2019.
Τα πέντε ινστιτούτα που συνυπογράφουν την έρευνα είναι τα DIW (Βερολίνο), IWH (Χάλλε), Ifo (Μόναχο), 
IfW (Κίελο) και RWI (Έσσεν). Επίσης συνεργάστηκαν το ινστιτούτο KOF της Ζυρίχης και το ινστιτούτο HIS της 
Βιέννης.
 

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: 10 - 30 € ΓΊΑ ΠΑΡΚΊΝΓΚ ΣΤΟ LIDL ΑΝ 
ΠΕΡΑΣΟΥΝ 60 ΛΕΠΤΑ  
Σύμφωνα με το περιοδικό www.chip.de  οι πελάτες που σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους στους προαύλιους 
χώρους των καταστημάτων LIDL θα πρέπει να προσέχουν το χρόνο. 

Και αυτό γιατί η αλυσίδα Discounter έχει νοικιάσει τους συγκεκριμένους χώρους στα περισσότερα καταστήματα.
Οι τιμές, εάν περάσουν τα 60 λεπτά στάθμευσης, είναι από 10 € έως 30 € ανάλογα την περιοχή.

Το Lidl σύμφωνα με την Munchner merkur δήλωσε για το θέμα ότι „οι πελάτες χρειάζονται πολύ λιγότερο από 1 
ώρα για τις αγορές τους“. 
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MΑΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΥΦΛΟ 
ΠΑΊΔΑΚΊ ΤΗΣ 
ΨΗΦΊΣΤΗΚΑΝ ΟΊ ΠΊΟ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΊ ΟΠΑΔΟΊ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Η Σίλβια Γκρέκο που υιοθέτησε ένα τυφλό παιδάκι και 
του περιγράφει τι συμβαίνει κάθε φορά στο γήπεδο, 
ψηφίστηκε κορυφαία οπαδός του ποδοσφαίρου.

Η πιο υπέροχη και συγκινητική στιγμή στα βραβεία της 
FIFA ήταν αυτή με τη μητέρα και τον τυφλό γιο της. Η 
Βραζιλιάνα, Σίλβια Γκρέκο, που υιοθέτησε ένα αγοράκι και το πηγαίνει στην Παλμέιρας, περιγράφοντάς του τι 
συμβαίνει στα παιχνίδια, ψηφίστηκε από τους οπαδούς ως η πιο αγαπημένη μεταξύ τους στον κόσμο.

ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΕΏΣ 20.000 
ΘΕΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΊΏΣ ΘΑ 
ΕΠΗΡΕΑΣΕΊ ΤΟ ΣΧΕΔΊΟ 
ΑΝΑΔΊΑΡΘΡΏΣΗΣ ΤΗΣ 
CONTINENTAL 
Περί τις 20.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως στην εταιρία Continental αναμένεται να χαθούν έως το 2029, 
λόγω του σχεδίου εκτεταμένης αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε απόψε η εταιρία.
Το σχέδιο του γερμανικού κολοσσού στην κατασκευή ελαστικών και ενός από τους σημαντικότερους
προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει ως στόχο τον περιορισμό του κόστους ενόψει της επερχόμενης 
κρίσης στον κλάδο και προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση θέσεων εργασίας, πώληση ολόκληρων κλάδων οι 
οποίοι θεωρείται ότι δεν έχουν προοπτική και αντίστοιχα επέκταση των επικερδών δραστηριοτήτων, όπως αυτές 
που αφορούν την ηλεκτροκίνηση και το λογισμικό.

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε νωρίτερα απόψε το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου στο Ανόβερο, έως το 
2023 οι αλλαγές αυτές μπορεί να επηρεάσουν περίπου 15.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 5000 στην 
Γερμανία, ενώ έως το 2029 ο αριθμός των θέσεων εργασίας οι οποίες θα απειληθούν θα φθάσει παγκοσμίως 
τις 20.000 και στην Γερμανία τις 7000. Στόχος των μέτρων, η εφαρμογή των οποίων θα κοστίσει περίπου 1,1 
δισεκατομμύριο ευρώ, είναι η μείωση των εξόδων κατά περίπου 500 εκατομμύρια ετησίως από το 2023.

Η αντίδραση των εργαζομένων ωστόσο ήταν άμεση: «Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Εποπτικό 
Συμβούλιο διαφώνησαν με το κλείσιμο των εργοστασίων στην Γερμανία και προτείνουν έναν έλεγχο με ανοιχτό 
αποτέλεσμα», δήλωσε η αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Κριστιάνε Μπένερ, μέλος της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης IG Metall. «Οι σχεδιαζόμενες σοβαρές περικοπές θέσεων εργασίας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
Περιμένουμε από την Continental προτάσεις με προσανατολισμό στο μέλλον», δήλωσε η συνδικαλίστρια.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: 450.000 
ΚΑΤΟΧΟΊ ΊΧ VOLKS-
WAGEN ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ  
Μεγάλη δικαστική μάχη αρχίζει στη Γερμανία, στο 
πλαίσιο της αγωγής 450.000 κατόχων ντιζελοκίνητων 
αυτοκινήτων Volkswagen εναντίον της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, 
υποστηρίζουν ότι η Volkswagen οφείλει να τους 
καταβάλει αποζημίωση επειδή τους πούλησε 
αυτοκίνητα με βάση παραποιημένα στοιχεία ρύπων.

Το εν λόγω σκάνδαλο έχει ήδη
κοστίσει στη VW 30 δισ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη εμπλακεί σε αντίστοιχους δικαστικούς αγώνες στις ΗΠΑ και 
την Αυστραλία, ωστόσο πρόκειται για την πρώτη φορά που Γερμανοί κάνουν ομαδικά κάτι τέτοιο από τότε που 
άλλαξε ο νόμος πέρυσι.

Στο πλαίσιο της δίκης θα εξεταστούν/ εκδικαστούν σημεία του νόμου και οι καταγγέλλοντες θα είναι σε θέση να 
συνεχίσουν ζητώντας αποζημιώσεις, εάν η απόφαση είναι υπέρ τους.

Η δίκη, η οποία θα λάβει χώρα σε δικαστήριο του Μπράουνσβαϊγκ, σε απόσταση περίπου 32 χλμ από τα 
κεντρικά γραφεία της VW στο Βόλφσμπουργκ, αναμένεται να κρατήσει χρόνια.

Στο πλαίσιο των συμβιβασμών της VW μέχρι τώρα περιλαμβάνεται μια συμφωνία για επαναγορά 500.000 
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, όπου η εταιρεία έχει συμφωνήσει να πληρώσει πάνω από 25 δισ. δολάρια. Στην 
Αυστραλία η εταιρεία θα πληρώσει 127 εκατ. δολάρια Αυστραλίας σε αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες.

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι τρία νυν και πρώην στελέχη της Volkswagen κατηγορούνταν 
για χειραγώγηση αγοράς στο πλαίσιο του σκανδάλου με τα παραποιημένα στοιχεία για τους ρύπους (diesel-
gate). Όπως υποστηρίζουν Γερμανοί εισαγγελείς, ο διευθύνων σύμβουλος Χέρμπερτ Ντίες, ο πρόεδρος Χανς 
Ντίτερ Πετς και ο πρώην πρόεδρος Μάρτιν Βίντερκορν δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τους επενδυτές σχετικά με τις 
οικονομικές επιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται πως το 2015 η εταιρεία είχε παραδεχτεί πως χρησιμοποίησε παράνομο λογισμικό για την 
παραποίηση τεστ σχετικά με τους ρύπους.

Δημοσιεύτηκε: https://www.huffingtonpost.gr
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ΤΟ ΟΚΤΟΜΠΕΡΦΕΣΤ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΦΥΡΏΝΕΊ 
ΤΊΣ ΠΟΛΕΊΣ ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΊ 
ΚΟΖΑΝΗ 
Οι καθηγήτριες των γερμανικών στα σχολεία της Κοζάνης, 
στο 2ο Γενικό Λύκειο, στο 3ο Γυμνάσιο και στο 17ο 
Δημοτικό, είχαν την πρωτοβουλία να εορτάσουν για 
πρώτη φορά στην ιστορία των σχολείων τους, το δικό τους 
Οκτόμπερφεστ.

Με τη πρωτοβουλία τους αυτή οι καθηγήτριες των τριών  
σχολείων, θέλησαν όχι μόνο να εξοικειώσουν τις μαθήτριες 
και τους μαθητές  με το γερμανικό πολιτισμό, αλλά και να 
κάνουν το μάθημα των γερμανικών ελκυστικώτερο και να 
εμβαθύνουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη γερμανική 
γλώσσα.
Η γερμανική γλώσσα διδάσκεται ως επιλεγόμενο μάθημα 
στο 2ο Λύκειο και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο 
αριθμός των μαθητών που το επιλέγουν ως μάθημα (εφέτος 
45%).

Η γιορτή που οργανώθηκε από τις μαθήτριες, τους μαθητές και τις εκπαιδευτικούς με μεγάλο ενθουσιασμό 
έλαβε χώρα την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στην αυλή του 2ου Λυκείου Κοζάνης.

Με βαυαρική μουσική και βίντεο από το Οκτόμπερφεστ Μονάχου, με χειροτεχνίες, πλακάτ και προβολές ἐμαθαν 
οι μαθητές, οι γονείς τους, οι επισκέπτες της τοπικής κοινωνίας και γερμανοί που ζουν στη Κοζάνη,  την ιστορία 
του Οκτόμπερφεστ, από το γάμο του Βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ με την πριγκίπισσα Θηρεσία από 
τον βασιλικό Οίκο Σαξωνίας-Χιντμπουργκχάουσεν και τους ιππικούς αγώνες μέχρι τα σημερινά ήθη και έθιμα. 
Με βαυαρική μουσική, χορό και βαυαρικά εδέσματα ήλθε ένα κομμάτι Βαυαρίας στην Κοζάνη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Περιφεριάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ο Δήμαρχος 
Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, η ευαγγελική πάστορας κ. Brigitte Bittermann (από τη Γερμανόφωνη  
Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος), η εκπρόσωπος του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης κ. Karin Vavatsanidis κ.α. 
Στα πλαίσια προετοιμασίας της γιορτής ο διευθυντής του 2ου Λυκείου κ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου έστειλε 
επιστολή στον Αρχιδήμαρχο Μονάχου κ. Dieter Reiter και τον παρεκάλεσε να αποστείλει ένα χαιρετισμό από το 
Μόναχο, ως ένα δείγμα των διακοσίων χρόνων ελληνοβαυαρικής φιλίας.

Ο Αρχιδήμαρχος κ. Dieter Reiter ανταποκρίθηκε με χαρά στο αίτημα αυτό και απέστειλε τον συνημμένο 
χαιρετισμό.

Το Οκτόμπερφεστ στη Κοζάνη δημιουργεί με τη γιορτή αυτή μια θαυμάσια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ των δύο 
κρατών και λαών.

Όταν ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης πληροφορήθηκε από τη θεολόγο καθηγήτρια του 
2ου Λυκείου κ. Κατερίνα Πενιρτζή, τη πρόθεση των σχολείων της Κοζάνης τη γνωστοποίησε αμέσως στον 
Αρχιδήμαρχο και συνόδευσε με μεγάλο ενδιαφέρον τη διμερή επικοινωνία μεταξύ του Δημαρχείου Μονάχου και 
των σχολείων Κοζάνης. Η καθηγήτρια των γερμανικών του Λυκείου κ. Παρασκευή Κασκαμανίδου ευχαρίστησε 
θερμά γραπτώς τον π. Απόστολο για την ενεργή του υποστήριξη.

Φωτογραφίες: 2ο Λύκειο Κοζάνης
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ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ 25 ΟΊ ΦΟΡΕΊΣ ΠΟΥ 
ΔΊΟΡΓΑΝΏΝΟΥΝ/ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ 
ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΤΊΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019

Την εκδήλωση που αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ διοργανώνουν από κοινού:
Ενορία Αγίου Γεωργίου, Σύλλογοι Αιγαίου, Γονέων και Κηδεομόνων Μονάχου, Δορυφόρος, Ελασσονιτών, 
Επτανησίων, Ηπειρωτικής Κοινότητας, Θρακιωτών, Κοζανιτών, Κρητών, Μακεδόνων, Ποντίων, Ελληνικό Σπίτι 
(γυναικεία ομάδα),  και το Multikultureles Jugend Zentrum Westend.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν :

Ενορία Αγίων Πάντων, Ιδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟ, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, 
Λύκειον των Ελληνίδων Μονάχου, Σύλλογος Σερραίων, Σύλλογος Ηπειρωτών „Σούλι“, Μουσικός σύλλογος 
Φιλαρμονία, Ελληνική Κοινότητα Καρλσφελντ, Ελληνική Κοινότητα Χααρ, ενημερωτικό πορτάλ  www.gr-news.
de, το συνοικιακό συμβούλιο του Δήμου Μονάχου (Schwanthalerhöhe) 

ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ
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Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München
info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de

Wendelsteinstr. 3 
81541 München

Telefon: 089 217656612

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, 
Pact-Photoaktivierte Therapie, 

Ozon-Therapie,  
Prophylaktische Leistungen, Bleaching

Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Mi & Fr 08:30 - 13:30
Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ

HEIZUNG & SANITÄR VASILIS
KLIMA & KÄLTETECHNIK

INH. VASILEIOS VASILEIADIS
INSTALLATEUR & 
HEIZUNGSBAUERMEISTER

Landsbergerstr. 285A
80687 München

Tel.: 089 321 324 51
Fax: 089 321 324 52
Mobil: 0176 707 883 05

E-Mail: info@hs-vasilis.de
www. hs-vasilis.de

ΧΟΡΗΓΟΙ (δωρεάν διαφήμιση ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)
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Στηρίζει και φέτος οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 
(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Μαρία Πολυξένη Τσούτσου, ανεξάρτητη συνεργάτιδά 
της Forever Living Product

Στηρίζει και φέτος οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 
(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Στηρίζει οικονομικά την 5η φιλανθρωπική 
(Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ) 

Προσφέρθηκε και φέτος να καλύψει αφιλοκερδώς την 
εκδήλωση (Δωρεάν διαφήμιση του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

Η ενορία των Αγίων Πάντων Μονάχου θα 
προσφέρει στη φετινή 5η φιλανθρωπική 
εκδήλωση συλλόγων και φορέων Μονάχου 
500 σουβλάκια

Dr. med. Argiri Parasiri-Bauer
Internistin, Diabetologin DDG,  

Homöopathie, Ayurveda,  
Psychoso. Grundvers., Hypnose,  

schamanische Heilverfahren
Freischützstr. 9, 81927 München

Tel.: 089 / 93 93 18 19, Fax: 089 / 93 93 18 20
email: drparasiribauer@icloud.co

FÜR EINE GEZIELTE 
WERBUNG! 

Das Größte und Schönste dem 
Zufall zuzuschreiben, wäre gar 

zu leichtfertig. Aristoteles

T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com 

www.es-sgd.com 

Logo 1

Logo 3

Logo 2

Logo 5

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DeltaDrive

F a h r s c h u l e

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DELTA - DRIVE
Inhaber: P. Dimitriadis

Steinstraße 46 / 81667 München (Haidhausen)

Tel. 089/ 44 45 44 59 - Fax: 089/ 44 11 95 08
Mobil: 0172/ 83 73 155 - E-Mail: info@delta-drive.de

Bürozeiten / Montag bis Freitag: 15:00-18:30
Auch nach Vereinbarung möglich 

Time to drive

Erfolg

Unterstützung

Spaß

Sicherheit

Ziele erreichen

Planung

ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ
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Ο Παλιός είναι αλλιώς...

αλλά οι νέες είναι ωραίες!!!

Bäckerei Konditorei Palios
Schleißheimer Str. 203  80809 München

Tel.: 089 51089601  Mobil: 0176 24612870
Είμαστε ανοιχτά - Öffnungszeiten:

Δευτέρα - Σαββάτο: 07:00 –20:00  Κυριακή:  09:00 –12:00
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Zwergerstraße 28 
85579 Neubiberg 
T.: 089 60666652 
E.: minoa-neubiberg@web.de 
www.restaurant-minoa.com

Dr. med. Argiri Parasiri-Bauer
Internistin, Diabetologin DDG,  

Homöopathie, Ayurveda,  
Psychoso. Grundvers., Hypnose,  

schamanische Heilverfahren
Freischützstr. 9, 81927 München

Tel.: 089 / 93 93 18 19, Fax: 089 / 93 93 18 20
email: drparasiribauer@icloud.co

Baldestraße 21
80469 München
Tel.: 089-66549777
E-Mail: info@chocolab.eu
www.chocolab.eu

Breakfast, Sandwiches, Pitas, Light meals - Gifts, Wine cellar, State-of-the-art Products

FÜR EINE GEZIELTE 
WERBUNG! 

Das Größte und Schönste dem 
Zufall zuzuschreiben, wäre gar 

zu leichtfertig. Aristoteles

T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com 

www.es-sgd.com 

Logo 1

Logo 3

Logo 2

Logo 5

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DeltaDrive

F a h r s c h u l e

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DeltaDrive
F a h r s c h u l e

DELTA - DRIVE
Inhaber: P. Dimitriadis

Steinstraße 46 / 81667 München (Haidhausen)

Tel. 089/ 44 45 44 59 - Fax: 089/ 44 11 95 08
Mobil: 0172/ 83 73 155 - E-Mail: info@delta-drive.de

Bürozeiten / Montag bis Freitag: 15:00-18:30
Auch nach Vereinbarung möglich 

Time to drive

Erfolg

Unterstützung

Spaß

Sicherheit

Ziele erreichen

Planung

Προσφέρουν γλυκά στην 5η 
φιλανθρωπική εκδήλωση. 
(Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

Προσφέρουν και φέτος 500 
μπουκαλάκια νερό στην 5η 
φιλανθρωπική εκδήλωση.
(Δωρεάν διαφήμιση του 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

οικ. Μαναδαλενάκη

Θα προσφέρει και θα ψήσει 
και φέτος δωρεάν 500 σουβλάκια  
στην 5η φιλανθρωπική εκδήλωση

(Δωρεάν διαφήμιση του 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΟΥ)

ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ 5η ΦΊΛΑΝΘΡΏΠΊΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ 
(δωρεάν διαφήμιση 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ)

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
HELENA WULGARI-POPP

ΟΡΚΩΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

∆ΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
Beeidigte Übersetzerin & Dolmetscherin

Konferenzdolmetscherin

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
GRIECHISCH - ENGLISCH - DEUTSCH

HWP

Barbarossastr. /. Stock,
 München, U Böhmerwaldplatz
Tel.:  , Fax:  

Mobil:  
E-Mail: Helena.W-Popp@t-online.de

Web: www.translations-hwp.de




