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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Γερμανία: Νέοι νόμοι το 2017
Φορολογική δήλωση
Αλλάζει πλέον η προθεσμία κατάθεσης της φορολογικής
δήλωσης εισοδήματος. Από 31 Μαΐου στις 31 Ιουλίου
κάθε έτους. Τα παραστατικά δεν πρέπει πλέον να
κατατίθενται, αλλά πρέπει να φυλάσσονται από τον
φορολογούμενο σε περίπτωση που του ζητηθούν.
Όποιος καταθέσει τη δήλωση του καθυστερημένα
πληρώνει μίνιμουμ πρόστιμο 25 € μηνιαίως

Μερικές από τις βασικές αλλαγές νόμων και νομοθεσίας
για την Γερμανία που θα ισχύουν από 1.1.2017 και
αφορούν φυσικά και τους Έλληνες που ζουν στην χώρα
είναι οι παρακάτω:
Μια επιπλέον αργία
Σε όλα τα κρατίδια θα είναι το 2017 αργία η 31η
Οκτωβρίου (Reformationstag). Μέχρι τώρα ήταν μόνο
για τα κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας. Από το 2018
θα συνεχίσει μόνο στα κρατίδια που ισχύει σήμερα.
Ελάχιστο εισόδημα
Αυξάνεται από 8,50 € ευρώ σε 8,84€ ανά ώρα.
Αυξάνεται το Hartz IV (βοήθημα)
Πέντε ευρώ αύξηση βοήθειας σ όσους δεν έχουν
χρήματα και από 404 ανεβαίνει το ποσό βοηθήματος σε
409€ το μήνα. Για τα παιδιά από 6-13 ετών αυξάνεται
κατά 21 € και φθάνει τα 291€ μηνιαίως, ενώ για τα
παιδιά μέχρι 6 ετών παραμένει το ίδιο 237 ευρώ και για
νέους μέχρι 18 ετών (14-18) 311 €.
Το ποσό φυσικά καθορίζεται και από τυχόν άλλα
εισοδήματα δηλ είναι το μάξιμουμ που μπορεί να λάβει
κανείς

Αλλάζει το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος
Κατά 168 € αλλάζει το αφορολόγητο ποσό. Από 8742
(16.944 για ζευγάρια) θα αυξηθεί στα 8910 (και 17.112
αντίστοιχα)
Αύξηση φορολογίας για νεοσυνταξιούχους
Όποιος μπει το 2017 στη σύνταξη θα πρέπει να γνωρίζει
ότι το κράτος θα φορολογεί το 74% της σύνταξης (μέχρι
τώρα ήταν 72%)
Αλλαγή στη νομοθεσία περί περίθαλψης ανήμπορων
Καθιερώνεται πλέον σαν κριτήριο το ποσοστό της
ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας του ατόμου και όχι ο
χρόνος που χρειαζόταν περίθαλψη,
Αντί για τρία στάδια κρίσης της κατάστασης που
υπήρχαν μέχρι σήμερα θα αυξηθούν σε 5. Οι αλλαγές
αφορούν καταρχήν άτομα που θα μπουν το 2017 στο
ταμείο περίθαλψης
Με τις αλλαγές πάντως που δρομολογήθηκαν δεν θα
μειωθούν οι αποδόσεις στους δικαιούχους, αντίθετα
προβλέπεται θα αυξηθούν.

Αυξάνεται το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος
Αύξηση του κόστους της κιλοβατώρας από 6,35 λεπτά
σε 6,88 λεπτά (cents). Υπολογίζεται σε 4 περίπου ευρώ
περισσότερα τον μήνα.
Συνταξιούχοι
Μέχρι 2,0% αύξηση θα λάβουν οι συνταξιούχοι το νέο
έτος. Λίγο περισσότερο οι συνταξιούχοι της πρώην
Ανατολικής Γερμανίας.
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Αλλαγές για οδηγούς ΙΧ και ποδηλάτες
Αύξηση τελών στα ΚΤΕΟ καθώς και την απόκτηση
διπλώματος οδήγησης (κυρίως στα τέλη των εξετάσεων
τόσο στα ΙΧ, όσο και στις μοτοσικλέτες).
Αύξηση προστίμων για την χρησιμοποίηση κινητού,
Tablets και E-Book-Readern.
Οι ποδηλάτες θα πρέπει πλέον να προσαρμόζονται στα
φανάρια των ΙΧ (μέχρι τώρα ίσχυαν τα ειδικά φανάρια
για ποδήλατα ή τα φανάρια για τους πεζούς).
Τα μοτοποδήλατα και οι μοτοσικλέτες που θα
δηλωθούν για πρώτη φορά το 2017 θα πρέπει να έχουν

πλέον προδιαγραφές Euro-4 σε αντίθεση με την Euro-3
που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Τα περισσότερα Ι.Χ. δεν θα επιτρέπεται να
κυκλοφορούν εάν ο κλιματισμός τους είναι με
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
Επιπλέον, σημειώνουμε ότι θα μπορούν γονείς
ποδηλάτες να συνοδεύουν πλέον τα παιδιά στο
πεζοδρόμιο με το ποδήλατο (μέχρι τώρα οι γονείς
όφειλαν να βρίσκονται στο δρόμο με τα ΙΧ)
Μια σειρά από αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά τους
οδηγούς ΙΧ και ποδηλάτες θα ισχύσουν από 1.1.2017.

Εκδήλωση Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφελντ
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε όλους σε εκδήλωση που θα διοργανώσουμε στις 6 Ιανουαρίου 2017 και ώρα
16:00 στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφελντ, Adalbert-Stifter-Str. 3 in 85757, αφιερωμένη στα
μέλη και τους φίλους μας αλλά ιδιαίτερα στους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΜΑΝ.
Η εκδήλωση θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα: Θα γίνει η κοπή της βασιλόπιτας
Θα προβληθεί ένα βίντεο, αφιερωμένο στην πρώτη γενιά μεταναστριών στην Γερμανία.
Θα διανεμηθεί δωρεάν το έντυπο που από κοινού εκδώσαμε με το περιοδικό «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ» με μαρτυρίες
συνταξιούχων, εργαζομένων και συνδικαλιστών.
Με έξοδα της Κοινότητας θα προσφέρουμε στους παρόντες φαγητό, που θα ψήσουμε επί τόπου καθώς και ποτά.
Θα γίνει και προσπάθεια να καλύψουμε το πρόγραμμα και με ζωντανή μουσική
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους.
Παρακαλούμε τους εργαζόμενους στην ΜΑΝ να ενημερώσουν συνταξιούχους της ΜΑΝ που πιθανόν εμείς να μην
μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
Το Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας Κάρλσφελντ εύχεται σε όλους τους συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας, Καλά
Χριστούγεννα με Υγεία, πρόοδο σε όλους και Ευτυχισμένο Νέο Έτος σε ένα Ειρηνικό Κόσμο!
Τζήκας Βαϊος Πρόεδρος, Φιλιππίδης Ευστράτιος Γραμματέας
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kάθε 15μέρες το Newsletter του Δορυφόρου δωρεάν στο σπίτι σου ;
Στείλε ένα σημείωμα με τη διεύθυνσή σου στο εμαιλ doryforos@email.de ή στο φαξ
5027595 ή στη διεύθυνσή μας

Εκδηλώσεις στο Μόναχο το επόμενο 15νθήμερο
ΣΤΕΚΙ, Züricherstr. 35 την Παρασκευή 6
Ιανουαρίου (αργία).
O
Σύλλογος
Ποντίων
Μονάχου
θα
πραγματοποιήσει
την
μεγάλη
του,
καθιερωμένη, εκδήλωση στις 7 Ιανουαρίου,
ημέρα Σάββατο στην Löwenbraukeller
Το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2017, το "Ελληνικό
Σπίτι" διοργανώνει Πρωτοχρονιάτικο γλέντι
από 7 μ.μ. στο DAS SCHLOSS, Schwere-ReiterStr. 15, 80637 München.
Κρητική βραδιά στο Μόναχο
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 από ώρα 19.30 στο
Restaurant Minoa, Zwergerstr. 28, 85579
Neubiberg, Με εδέσματα από την Κρήτη και
παραδοσιακή Μουσική με τους καταξιωμένους
καλλιτέχνες, Γιώργο Στιβακτάκη ( Λύρα ) Στέλιο
Μακρόπουλο ( Λαούτο )

Ο Θρακικός Σύλλογος Μονάχου και Περιχώρων
«ο
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
διοργανώνει
μουσικοχορευτική
εκδήλωση
στις
14
Ιανουαρίου 2017 από ώρα 18:00 στην αίθουσα
του Berg am Laimer Sportwirt Fehwiesenstr.
117 81673 München (Συγκοινωνίες: 5 λεπτά
από την στάση U2, U5, U7 Innsbrucker Ring)
Ο Σύλλογος Ελασσονιτών, διοργανώνει την
εκδήλωσή του στην αίθουσα εκδηλώσεων το
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------München trauert mit Berlin
Weihnachtsmarkt am Berliner #Breitscheidplatz .
Als Zeichen der Anteilnahme mit den Angehörigen
und Freunden der Opfer wurden auch die Lichter
des Christbaums auf dem Marienplatz gelöscht.

München trauert mit Berlin – mit einer
Schweigeminute auf dem Christkindlmarkt
gedenken die Münchnerinnen und Münchner der
Toten und Verletzten des Anschlags auf den

Oberbürgermeister Dieter Reiter kondolierte dem
Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael
Müller: „Im Anblick der schrecklichen Bilder aus
Berlin spreche ich Ihnen im Namen aller
Münchnerinnen und Münchner – die erst vor
wenigen Monaten selbst ein so traumatisches
Erlebnis durchmachen mussten –, im Namen des
Münchner Stadtrats und auch persönlich unser
aller tief empfundenes Mitgefühl aus.“

Το νέο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Haar
Από αριστερά :
Λεονταρίδης
Γρηγόριος (Υπεύθυνος ενορίας
των Αγίων δώδεκα Αποστόλων
στο Haar)
Παπαδημητρίου
Ευαγγελία (Ταμίας)
Τσιρώνης Δημήτριος
(Αντιπρόεδρος-υπεύθυνος
πολιτιστικών θεμάτων )
Σφακιανάκης Αντώνης
(Υπεύθυνος νεολαίας και
αθλητικών δραστηριοτήτων )
Κώτσης Απόστολος
(Πρόεδρος-υπεύθυνος για
θέματα παιδείας )
Αγγέλη Βαϊτσα (Γραμματέας)
Μαυρίκης Σταμάτης
(Εκπρόσωπος τύπου και
διαχείριση ιστοσελίδας )

Νικόπουλος
Γεώργιος (Υπεύθυνος
πολιτιστικού κέντρου )
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Γιατί τo 2017 θα είναι κατά ένα δευτερόλεπτο μεγαλύτερο

Η πρώτη ώρα του νέους έτους θα έχει 3601
δευτερόλεπτα. Έτσι στις 00:59:59 (γερμανική ώρα)
δεν θα ακολουθήσει όπως συνήθως 1:00:00 αλλά
00:59:60.
Τέτοιες
"παρεμβάσεις"
έχουν
επαναληφθεί 27 φορές από το 1972 .
Γιατί όμως αυτή η προσθήκη του επιπλέον
δευτερολέπτου;
Η γη για να γυρίσει γύρω από τον εαυτό της
χρειάζεται 24 ώρες. Στην πραγματικότητα όμως,
χρειάζεται λίγο παραπάνω. Έτσι, για να μην
ξεφύγει στη διάρκεια του χρόνου η διαφορά
γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις.
Συνέπειες με την αλλαγή
Ο άνθρωπος πολύ δύσκολα θα καταλάβει την
αλλαγή αυτή. Όμως, κάποιες εταιρείες-

επιχειρήσεις που λειτουργούν με τα δευτερόλεπτα
μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα.
Το 2012 για παράδειγμα, έπαυσε η λειτουργία
πολλών ιστοσελίδων, ενώ στην αυστραλιανή
αεροπορική εταιρεία Quantas ΄΄έπεσε" το
σύστημα κρατήσεων. Αντίθετα, το 2015 δεν
παρουσιάστηκε πρόβλημα.
Η Αμερική και η Ιαπωνία αντιπροτείνουν
Ενώ η Ρωσία και Μεγ. Βρετανία συμφωνούν με
την αλλαγή. η Αμερική και η Ιαπωνία
αντιπροτείνουν αντί την συχνή αλλαγή ανά
δευτερόλεπτο να γίνεται η αλλαγή προσθέτοντας
ένα λεπτό, όμως σε χρονικά διαστήματα
μεγαλύτερα από αυτά που τώρα γίνεται η αλλαγή
ανά δευτερόλεπτο.
Πηγή: N-TV

======================================================================================

Επιταγή 1.500 € από την Ενορία Αγ. Πάντων για άστεγους Μονάχου

Αποτελεί μακροχρόνια παράδοση της τοπικής εκκλησίας
μας στο Μόναχο να επισκεπτόμεθα τις παραμονές των
Χριστουγέννων τους εκκλησιαστικούς, πολιτειακούς και
πολιτικούς φορείς και θεσμούς και να τους
προσφέρουμε δείγματα ορθοδοξίας και φιλίας για το
έργο τους, για το καλό της βαυαρικής κοινωνίας.
Εφέτος η Ενορία των Αγίων Πάντων Μονάχου θέλησε με την ευκαιρία των Χριστουγέννων - να δώσει ένα
ακόμη δείγμα φιλίας προς τον Δήμο Μονάχου, τόσο
προσωπικά στον Αρχιδήμαρχο κ. Ντίτερ Ράιτερ, όσο και
σ΄όλους τους δημοτικούς συμβούλους και υπαλλήλους
του Δημαρχείου για τη προσφορά τους στο πολιτικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης Μονάχου.
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης και ο
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος μετέβησαν στις 23
Δεκεμβρίου 2016 στο Δημαρχείο Μονάχου και επέδωσαν
στον Αρχιδήμαρχο κ. Ντίτερ Ράιτερ ένα καλάθι με
ελληνικά προιόντα, χριστουγεννιάτικα γλυκά, λάδι, κρασί
και μέλι.
Μέλη
του
μουσικού
συλλόγου
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ
συνόδευσαν τους δύο κληρικούς και έψαλλαν, υπό τη
διεύθυνση του χοράρχη κ. Μιχαήλ Αμανατίδη, τρία
χριστουγεννιάτικα κάλαντα.
Ο προιστάμενος της ενορίας Αγίων Πάντων, π. Γεώργιος
Σιώμος προσφώνησε κατάλληλα τον αρχιδήμαρχο,
ερμηνεύοντας τη συμβολική σημασία των δώρων και το
περιεχόμενο των καλάντων.

Η σύζυγος του αρχιδημάρχου, κ. Πέτρα Ράιτερ
έθεσε προ ημερών επίσημα υπό την αιγίδα της τον
Σύνδεσμο Αστέγων Μονάχου. Για το λόγο αυτό η
Ενορία Αγίων Πάντων Μονάχου επέδωσε στον
αρχιδήμαρχο μια επιταγή με το ποσό των 1.500
ευρώ, ως συμβολική δωρεά, συμμετοχή και
αλληλεγγύη των Ελλήνων ορθοδόξων πιστών προς
τους αστέγους της πόλης Μονάχου. Το ποσό
συγκεντρώθηκε από εθελούσιες, ειδικά για το
σκοπό αυτό, προσφορές των ενοριτών
Στην επίσκεψη στον αρχιδήμαρχο παρέστη και ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μονάχου κ.
Σταύρος Κωσταντινίδης, ο οποίος και μετείχε
σημαντικά στη χρηματική δωρεά.
Ο αρχιδήμαρχος κ. Ράιτερ ευχαρίστησε όλους τους
παρόντες, τόνισε τις παραδοσιακές καλές σχέσεις
του Δήμου με την τοπική μας εκκλησία και με τους
Έλληνες Μονάχου και ευχήθηκε στη παροικία μας
Χρόνια Πολλά και ευλογημένα.
Ο Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες
σχέσεις με τη Βαυαρική Πολιτεία Απόστολος
Μαλαμούσης,
Πρωτοπρεσβύτερος
του
Οικουμενικού Θρόνου. Φωτο (από δεξιά)
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Σιώμος, αρχιδήμαρχος
Ντίτερ Ράιτερ, Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος
Μαλαμούσης, Σταύρος Κωσταντινίδης

Φωτογραφίες από την εκδήλωση της Ηπειρωτικής Κοινότητας
Μονάχου στην Löwenbraukeller στις 25 Δεκεμβρίου 2016

2η Φιλανθρωπική εκδήλωση

«Ημέρα παραδοσιακών
γεύσεων και
λιχουδιών»
Εκδήλωση στήριξης του ορφανοτροφείου κοριτσιών "Μέλισσα"
στην Θεσσαλονίκη
Στο Freizeitheim Westend, Westendstr 66,
την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, από 10.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη
Στη τιμή του 1 ευρώ θα πουλούνται σπιτίσιες πίτες και γλυκά που θα ετοιμάσουν
μέλη συλλόγων και φορέων. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην "Μέλισσα".
Με πρωτοβουλία του "Δορυφόρου" και με συμμετοχή της ενορίας του Αγ. Γεωργίου, των
συλλόγων Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτών, Θρακιωτών, Κρητών, Μακεδόνων,
Ποντίων και Σερραίων καθώς επίσης του "Ελληνικού Σπιτιού" και του Multikulturelles
Jugendzentrum Westend (φορέων με έδρα το Βέστεντ) διοργανώνεται η « 2η ημέρα
παραδοσιακών γεύσεων και λιχουδιών».
Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου που ιδρύθηκε το 1921, σχεδόν έναν αιώνα πριν. Στόχος και αποστολή του είναι η
προστασία και η φροντίδα παιδιών που για διάφορους λόγους πρέπει να απομακρυνθούν
από τη βιολογική τους οικογένεια.

Θα υπάρχει και
"παζάρι βιβλίου".
Όσοι έχουν
Ελληνικά βιβλία που

Η «ΜΕΛΙΣΣΑ» στέκεται δίπλα στα παιδιά που βρίσκονται σε
κίνδυνο, βασιζόμενη στις σύγχρονες ψυχοκοινωνικές και
παιδαγωγικές αντιλήψεις.
Ευπρόσδεκτη είναι κάθε προσφορά πίτας ή γλυκού καθώς και
βοήθεια την ημέρα εκείνη. Με τη συνεισφορά σας θα μπορέσει να
ενισχυθεί το έργο της "Μέλισσας".

επιθυμούν να
προσφερθούν στην
εκδήλωση μπορούν
να τα φέρουν τις δυο
προηγούμενες
Κυριακές δηλ. 15 και
22 Ιανουαρίου από
ώρα 12.00 - 17.00

Μέρος της
εκδήλωσης θα
καλύψει
(αφιλοκερδώς) με
μουσικό
πρόγραμμα το
συγκρότημα
"ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ"

στην αίθουσα του
Freizeitheim στους
συλλόγους Ποντίων
και Ηπειρωτών
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