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Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη έκδοση για το Μόναχο

Το 34ο έντυπο Newsletter του «Δορυφόρου» είναι το τελευταίο πριν από τις καλοκαιρινές
(σχολικές) διακοπές.
Ευχόμαστε σ όλους τους φίλους μας να περάσουν ευχάριστα τους δυο μήνες του
καλοκαιριού και καλή μας αντάμωση στα τέλη Σεπτεμβρίου
Στη σελίδα μας www.doryforos.org θα συνεχίζουμε και στη διάρκεια του καλοκαιριού να
ενημερώνουμε για νέα της παροικίας μας και της πόλης μας .
«Δορυφόρος»

www.doryforos.org
www.doryforos-europa.blogspot.com

Πάνω από 100 μεγαλοοθόνες θα στηθούν υπαίθρια στο Μόναχο για τους αγώνες του
παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που ξεκινάει σήμερα

Μερικές από τις τοποθεσίες που θα στηθούν
μεγαλοοθόνες
Kino am Olympiasee - τα παιχνίδια της Γερμανίας
Αεροδρόμιο Μονάχου - Όλα τα παιχνίδια
Augustiner Keller - τα παιχνίδια της Γερμανίας
Backstage
Όλα
τα
παιχνίδια
Mufatwerke - τα παιχνίδια της Γερμανίας
Hirschgarten - τα παιχνίδια της Γερμανίας - και
από το γύρο των "16" όλους τους αγώνες
Hard Rock Cafe München - τα παιχνίδια της
Γερμανίας - και από το γύρο των "16" όλους τους
αγώνες

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η Μπάγερν κέρδισε στον 5ο τελικό την ALBA Βερολίνου και κατέκτησε το πρωτάθλημα
Γερμανίας στο Μπάσκετ για 4η φορά στην ιστορία της (1954,1955,2014). Μάλιστα φέτος η
ομάδα του Μονάχου κέρδισε και το κύπελλο

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου
«Πίστη και επιστήμη: μια αγεφύρωτη αντίθεση; Προϋποθέσεις και όρια του διαλόγου μεταξύ
θεολογίας και φυσικών επιστημών». θα είναι το θέμα που θα εισηγηθεί ο Δρ. Αθανάσιος Βλέτσης,
καθηγητής στο Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου LMU.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Ιουνίου στις 7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
«Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» του Ι. Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου, Ungererstr. 131,
80805 Μόναχο.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eλληνική Κοινότητα Haar
Από αύριο Κυριακή 17.06.18 και κάθε Κυριακή μέχρι τον Σεπτέμβριο οι συναντήσεις της ελληνικής
κοινότητας Χααρ Μονάχου και περιχώρων θα γίνονται στους θερινούς χώρους της κοινότητας στο πάρκο
Wieselweg από της 11:00 έως της 18:00. Διεύθυνση Wieselweg 1a, Haar 85540
Σουβλάκια, λουκάνικα ,μπύρες ρετσίνα και αναψυκτικά θα μπορείτε να προμηθευτείτε από το περίπτερο
της κοινότητας μας .
Δυο παιδικές χαρές ,γήπεδα βόλεϊ ,ποδοσφαίρου και μπάσκετ είναι στην διάθεση των παιδιών μας για
παιχνίδι .
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συνάντηση θα αναβάλετε .!!
Σας περιμένουμε !!!
Με εκτίμηση για το ΔΣ
Κώτσης Απόστολος

Ανακοίνωση Γεν. Προξενείου Μονάχου για ταξίδια στη διάρκεια των καλοκαιρινών
διακοπών
"Εν όψει των διακοπών του καλοκαιριού 2018, για διευκόλυνση των Ελλήνων υπηκόων που επιθυμούν να
ταξιδέψουν στο Εξωτερικό, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διαβατηρίου εν ισχύι ή
Ταυτότητας νέου τύπου, ανάλογα με τον τόπο προορισμού.
Στην περίπτωση των νεογέννητων, οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν για την άμεση εγγραφή του παιδιού
στο Ληξιαρχείο του Γενικού Προξενείου Μονάχου, προκειμένου να τακτοποιηθεί δημοτολογικά στην Ελλάδα
για είναι δυνατή η έκδοση διαβατηρίου.
Επισημαίνεται ότι Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα εκδίδονται μόνο σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή
καταστροφής Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ενώ δεν εκδίδονται σε περίπτωση λήξης
διαβατηρίου και μη έγκαιρης έκδοσης αυτού. Εξυπακούεται ότι ΠΤΕ δεν εκδίδονται σε μονίμους κατοίκους
της περιοχής αρμοδιότητας της Προξενικής Αρχής.
Θα σας παρακαλούσαμε όπως μεριμνήσετε έγκαιρα για τον καθορισμό ραντεβού για την έκδοση
διαβατηρίου είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αρχής μας, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς
089.99886711, -12, -29
Για τους Έλληνες υπηκόους που έχουν ήδη κάνει αίτηση και το διαβατήριό τους έχει εκδοθεί, θα
παρακαλούσαμε για την όσο το συντομότερο δυνατόν παραλαβή του από το Προξενείο διότι μετά την
παρέλευση εξαμήνου από την έκδοσή του, επιστρέφεται στην Ελληνική Αστυνομία και καταστρέφεται."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης συγχαίρει τους μαθητές των ελληνικών σχολείων για την επιτυχή συμμετοχή τους στις
εξετάσεις πιστοποίησης γερμανομάθειας DSD, όπως και τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν στις τάξεις των δημοτικών
και των γυμνασίων. Με βάση τους πίνακες επιτυχόντων που μας στάλθηκαν, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 έλαβαν 76 μαθητές της ΣΤ τάξης επί συνόλου 88 που έλαβαν μέρος στην εξέταση.
Στους μη επιτυχόντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι δεν προσήλθαν στη γραπτή ή/και προφορική εξέταση. Σε
ελάχιστες περιπτώσεις εκκρεμεί η συμπερίληψη του βαθμού των προφορικών εξετάσεων. Πρακτικά σχεδόν όλοι όσοι
συμμετείχαν στις εξετάσεις έλαβαν τίτλο σπουδών επιπέδου Β1.
Παρακαλούνται οι διευθυντές/διευθύντριες να ενημερώσουν τους μαθητές τους με προσωπική επιστολή προς τον
κηδεμόνα για την επιτυχία τους στην εξέταση. Τα διπλώματα θα αποσταλούν στα σχολεία για να τα δώσουν στους
μαθητές τους, μόλις αυτά παραληφθούν από το Γραφείο Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι τα σχολεία μας συμμετείχαν εθελοντικά για πρώτη φορά το Μάρτιο 2018 στη συγκεκριμένη εξέταση
DSD I (=επίπεδο γλωσσομάθειας Α2/Β1), ενώ προγραμματίζεται η συμμετοχή τους και στην εξέταση DSD II (επίπεδο
γλωσσομάθειας Β2/Γ1).

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

DCS Digital Copy Systems GmbH: Αναζήτηση υπαλλήλων σε Μόναχο και
Αννόβερο
Η ελληνική εταιρεία DCS Digital Copy Systems GmbH με έδρα το Μόναχο, αναζητάει δυο
υπαλλήλους για εργασίες αποθήκης σε Μόναχο και Αννόβερο
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.
Mobil: +49 176 32646873
Email: info@digitalcopysystems.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.doryforos-europa.blogspot.com

Ελληνικά Σχολεία Βαυαρίας: Επιστολή Εκπαιδευτικών στον Υπουργό Παιδείας

Την
επιστολή
που
έστειλε
στο
Υπουργείο Παιδείας, σήμερα 9/6/2018, η ΕΛΜΕ
(Ένωση Λειτουργούν Μέσης Εκπαίδευσης) μας
κοινοποίησε σήμερα το Δ.Σ. του συνδικαλιστικού
οργάνου των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο
κρατίδιο της Βαυαρίας
Ακολουθεί η επιστολή
Αξιότιμε
κύριε
υφυπουργέ,

υπουργέ,

αξιότιμη

κύρια

Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι ένα από
τα
σημαντικότερα
αιτήματά
μας
συμπεριλαμβάνεται στο νόμο που ψηφίσθηκε
πρόσφατα στη Βουλή. Αίρεται λοιπόν έτσι μια
μεγάλη αδικία για τους αποσπασμένους
εκπαιδευτικούς των σχολικών ετών 2016-18. Η
χαρά μας όμως αυτή περιορίστηκε, διαβάζοντας
αναλυτικά το άρθρο 95. Κι αυτό γιατί δυστυχώς
πολλά ΠΥΣΔΕ έχουν ήδη συνεδριάσει και οι
οργανικές θέσεις αρκετών αποσπασμένων
εκπαιδευτικών έχουν ήδη δοθεί σε άλλους
εκπαιδευτικούς.
Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί εντολή,
ώστε
τα
κενά
των
αποσπασμένων
εκπαιδευτικών να κρατηθούν μέχρι την ψήφιση
του νόμου, αφού ήταν πάγιο αίτημά μας και
είχατε υποσχεθεί ότι θα το ικανοποιούσατε. Αυτοί
οι συνάδελφοι βρίσκονται τώρα στη δυσάρεστη
θέση να ταλαιπωρούνται με νέες αιτήσεις
τοποθέτησης στις παλιές οργανικές τους θέσεις ,
όμηροι του υπουργείου και σε αναμονή για μια
ξεκάθαρη επίλυση του προβλήματός τους.
Ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση του θέματος
που έχει προκύψει, ώστε οι συνάδελφοί μας να
επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις όταν
λήξει η απόσπασή τους.
Όπως πιστεύουμε ότι γνωρίζετε πολύ καλά, τα
Γυμνάσια και τα Δημοτικά στην Βαυαρία είναι τα
μόνα σχολεία στον κόσμο, που επιχορηγούνται
για την λειτουργία τους με ένα υψηλό ποσό από
το κράτος υποδοχής, δηλαδή το Βαυαρικό
κράτος. Από τις επιχορηγήσεις αυτές ως
εκπαιδευτικοί, παίρνουμε μόνο το επιμίσθιό μας,
που αντιστοιχεί μόνο σε 12 ώρες επιδότησης ανά
εβδομάδα, από τις κατά μέσω όρο 22 που
κάνουμε, χωρίς δώρα και επιδόματα κι ας
εξακολουθούν αυτά να δίνονται από τους
Βαυαρούς. Όμως το επιμίσθιο μαζί με τον μισθό
μας, ειδικά στο Μόναχο, δεν φτάνει για
αξιοπρεπή διαβίωση και ενώ όλες τις
επιχορηγήσεις
τις
εισπράττει
και
τις
διαχειρίζεται
το ελληνικό δημόσιο, εμείς
αναγκαζόμαστε να κάνουμε έως και τρεις ώρες
απλήρωτες υπερωρίες, λόγω της έλλειψης του

αναγκαίου για την στοιχειώδη λειτουργία των εδώ
σχολείων
εκπαιδευτικού
προσωπικού.
Γνωρίζετε όμως φυσικά, ότι τα σχολεία της
Βαυαρίας έχουν ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα τα
δημοτικά είναι δίγλωσσα και τα γυμνάσια
ενταγμένα
στο
γερμανικό
σύστημα,
επιβαρύνοντας τους εκπαιδευτικούς με επιπλέον
γραφειοκρατία ( την γερμανική, εκτός της
ελληνικής ), προετοιμασία για ειδικές εξετάσεις (
Quali, MSA ) και επιπλέον κόπο για επιμόρφωση.
Πολλά μαθήματα όπως η Γεωγραφία, η
Πληροφορική, τα Τεχνικά, τα Μαθηματικά, η
Μουσική και άλλα, γίνονται και στα γερμανικά και
ειδικότερα οι καθηγητές γερμανικής φιλολογίας
αναγκάζονται να διδάσκουν σχεδόν κάθε
γερμανικό μάθημα ακόμη και τα Μαθηματικά στα
Δημοτικά.
Με το υπάρχον σύστημα αποσπάσεων, τα
σχολεία
λειτουργούν
συνεχώς
με
νέο
προσωπικό, που πρέπει κάθε φορά να
επιμορφώνεται με δική του πρωτοβουλία,
επωμιζόμενο τόσο το ψυχικό όσο και το υλικό
κόστος, για να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερα
απαιτητικό εδώ σχολικό περιβάλλον. Όμως μόλις
εγκλιματιστεί, αναγκάζεται στην τριετία να
επιστρέψει.
Μη προσφέροντας τα απαραίτητα κίνητρα για
απόσπαση και παραμονή στους Έλληνες
εκπαιδευτικούς στην Βαυαρία, είναι φυσικό τα
σχολεία μας εδώ να έχουν πάντα ελλείψεις σε
προσωπικό.
Για το λόγο αυτό σας ζητούμε, ως κίνητρο για την
προσέλευση και την παραμονή εκπαιδευτικών
στην Βαυαρία, την θεσμοθέτηση επιδόματος
ενταγμένου σχολείου, που άλλωστε δεν
επιβαρύνει τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό,
αφού ήδη παρέχεται από την Βαυαρική
Κυβέρνηση.
Ως δεύτερο κίνητρο σας ζητούμε την λήψη
επιμισθίου για 2 επιπλέον έτη. Και αν δεν είναι
δυνατόν αυτό να εφαρμοστεί σε όλη την
ομογένεια, ας γίνει τουλάχιστον μια τροποποίηση
της
ΚΥΑ
2/12870/ΔΕΠ/29-32016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016), που να δίνει το
δικαίωμα σε όσους αποσπάσθηκαν στην
Βαυαρία αρχικά για τρία χρόνια με επιμίσθιο και
παίρνουν παράταση απόσπασης για άλλα δύο
χρόνια (σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν.
4415/2016), να μπορούν να υπηρετούν με
ενταγμένες ώρες στα επιδοτούμενα από τους
Βαυαρούς σχολεία, ώστε να λαμβάνουν ποσό
αντίστοιχο του επιμισθίου τους και να μην
χρειάζεται να υπηρετούν κατά τα δύο αυτά
χρόνια
σε
μη
ενταγμένα
σχολεία.
Όπως ήδη σας αναλύσαμε και τεκμηριώσαμε
προφορικά και εγγράφως ως ΕΛΜΕ Βαυαρίας,
δεν προκύπτει κανένα επιπλέον οικονομικό
κόστος στον Δημόσιο προϋπολογισμό από την
ικανοποίηση του αιτήματός μας για 3+2 έτη με
επιμίσθιο στα ενταγμένα σχολεία της Βαυαρίας,
αφού σε αυτά τα σχολεία βάση της ΚΥΑ
2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016),
τοποθετούνται μόνο αποσπασμένοι με επιμίσθιο
εκπαιδευτικοί, άρα θα χρειαστεί να τοποθετηθούν
πάλι αποσπασμένοι με επιμίσθιο εκπαιδευτικοί.
Άρα δεν προκύπτει βλάβη του δημοσίου από την

παράταση λήψης του επιμισθίου κατά 2 έτη, αλλά
αντίθετα ωφέλεια, αφού το δημόσιο επωφελείται
από την μη χορήγηση οδοιπορικών δύο ετών
αποσπάσεων.
Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί το πρόβλημα της μη
ορθολογικής
διαχείρισης
του
υπάρχοντος
εκπαιδευτικού δυναμικού στα εδώ σχολεία, αφού
δεν θα προκύπτουν υπεραριθμίες στα Λύκεια και
μη αξιοποιήσιμες ειδικότητες, από τους χάνοντες
το επιμίσθιο εκπαιδευτικούς (π.χ Τεχνικών,
Μουσικής, Γερμανικών), δηλαδή κάποιων
ειδικοτήτων, που είναι τελείως απαραίτητες μόνο
στα
επιδοτούμενα
σχολεία.
Επίσης θα έλυνε και το πρόβλημα που
δημιούργησε η εν λόγω ΚΥΑ στους εδώ
δασκάλους, αφού μετά από τρία χρόνια με
επιμίσθιο αναγκάζονται να μετακομίσουν για τα
υπόλοιπα 2 χρόνια εκτός Βαυαρίας, για να
υπηρετήσουν
χωρίς
επιμίσθιο
σε
μη
επιδοτούμενα σχολεία, αφού δεν μπορούν να
υπηρετήσουν εδώ σε Λύκεια όπως εμείς.
Μια από τις βασικότερες ελλείψεις του
υπάρχοντος νομικού πλαισίου είναι η αδυναμία
του να προβλέπει όλες τις υφιστάμενες
περιπτώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
εκπαιδευτικών, που αποσπάσθηκαν για 1 έτος
χωρίς επιμίσθιο και 3 έτη με επιμίσθιο ή
ενταγμένες ώρες, για τους οποίους ο νόμος δεν
προβλέπει την δυνατότητα λήψης απόσπασης
χωρίς επιμίσθιο, για κανένα επιπλέον έτος. Έτσι
για παράδειγμα, δεν δικαιούται του χρόνου νέα
απόσπαση
ο
μοναδικός
αποσπασμένος
μαθηματικός στο Λύκειο Μονάχου, αλλά και
αρκετοί φιλόλογοι, γερμανικών και δάσκαλοι στα
Γυμνάσια και τα Δημοτικά. Ο νόμος εδώ θα
μπορούσε να είναι πολύ πιο απλός και δίκαιος,
δίνοντας σε κάθε εκπαιδευτικό το δικαίωμα να
αποσπάται
στο
εξωτερικό
για
5
έτη.
Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο των
παρατάσεων,
δίνεται
η
δυνατότητα
να
υποβάλουν αίτηση παράτασης πέραν της 5ετίας
χωρίς επιμίσθιο, μόνον εκπαιδευτικοί των οποίων
η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε για το
σχολικό έτος 2017- 2018 (σύμφωνα με τις
μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26
του Ν.4415/2016, λόγω γάμου). Αυτό δημιουργεί
πάρα πολλά προβλήματα στην στελέχωση των

σχολείων

και

ειδικότερα

των

Λυκείων.

Σας καλούμε λοιπόν, ως ΕΛΜΕ Βαυαρίας, να
ανασκευάσετε τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου
πλαισίου, για να είναι εφικτή η επαρκής
στελέχωση των σχολείων μας και σας
υπενθυμίζουμε επιγραμματικά τις θέσεις μας:
1) Διατήρηση και επαναφορά της οργανικής για
πενταετή απόσπαση σε όλους ανεξαιρέτως τους
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.
2) Έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας των
αποσπάσεων κάθε έτος, με θεσμοθέτησή της σε
σταθερές ημερομηνίες, και ολοκλήρωσή της το
αργότερο
μέχρι
τον
εκάστοτε
Μάιο.
3) Όλοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να
έχουν το δικαίωμα της πενταετούς απόσπασης
στο εξωτερικό.
4) Ενίσχυση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών
στην εκμάθηση ή την βελτίωση στη γερμανική
γλώσσα.
5) Επίδομα ενταγμένου σχολείου, το οποίο ήδη
χορηγείται από τους Βαυαρούς για μας, χωρίς να
το παίρνουμε.
6) Παράταση λήψης του επιμισθίου πέραν της
3ετίας για άλλα 2 έτη στη Βαυαρία, έστω και με
τροποποίηση της ΚΥΑ 2/12870/ΔΕΠ/29-32016(ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016).
7) Παρατάσεις χωρίς επιμίσθιο πέραν της
πενταετίας,
για
όσους
το
επιθυμούν.
8) Επαναθεσμοθέτηση και επαναλειτουργία του
αντίστοιχου του ΠΥΣΔΕ (Ειδικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ΔΕ), με συμμετοχή 2 αιρετών του
κλάδου, για την περιοχή ευθύνης του
Συντονιστικού
Γραφείου
Μονάχου.
9) Στελέχωση των συντονιστικών γραφείων
κυρίως με εκπαιδευτικούς βασικών ειδικοτήτων,
για την συμπλήρωση των εκάστοτε κενών στα
σχολεία της Βαυαρίας, λόγω έλλειψης ή
απουσίας
εκπαιδευτικών.
10) Δυνατότητα να διδάξουν σε ενταγμένα
σχολεία και εκπαιδευτικοί που δεν δικαιούνται
επιμίσθιο, για την καλύτερη διαχείριση του
υπάρχοντος δυναμικού.
Με εκτίμηση η ΕΛΜΕ Βαυαρίας
Ο Πρόεδρο Καλλέργης Νίκος
Η Γενική Γραμματέας Σκεύα Σοφία

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επιστολή διαμαρτυρίας 15μελούς μαθητικού συμβουλίου Ελληνικού Λυκείου Μονάχου στο
Υπουργείο Παιδείας
ΘΕΜΑ: Μηχανογραφικό Δελτίο 2018
Ευχαριστούμε πολύ, τόσο για την γρήγορη απάντηση σας στην επιστολή μας για την υποστελέχωση του
Λυκείου μας, όσο και για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει για την ικανοποίηση του
αιτήματος μας.
Αξιοποιώντας την ευκαιρία από την απαντητική επιστολή σας, να σας κοινοποιούμε τους προβληματισμούς
και τις σκέψεις μας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων Γνώσεων από το Σχολείο μας, θα θέλαμε να σας
επισημάνουμε την έλλειψη από το Μηχανογραφικό Δελτίο μας του προηγούμενου έτους (2017) κάποιων
Σχολών παρόλο που οι συγκεκριμένες σχολές υπήρχαν στο αντίστοιχο των Ελλαδιτών μαθητών (πχ
Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστικής Ακαδημίας).
Θεωρώντας ξεκάθαρη παραβίαση της Συνταγματικής Αρχής της Ισότιμης Αντιμετώπισης των Ελλήνων
Πολιτών, παρακαλούμε να αποκαταστήσετε αυτήν την αδικία και να ενεργήσετε άμεσα για την πλήρη
εξίσωση των Μηχανογραφικών Δελτίων των Ομογενών Μαθητών με τα αντίστοιχα των Μαθητών των
Ελλαδικών Λυκείων.
Με Εκτίμηση για το 15μελές
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Γκεσούλης Γεώργιος Ιωάννης Αγγέλης

Υπόμνημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μονάχου
και Περιχώρων « Ο ΠΛΑΤΩΝ» στο Υπουργείο Παιδείας
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ/ Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ
Με το υπόμνημα αυτό, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μονάχου και Περιχώρων « Ο
ΠΛΑΤΩΝ» , με τον θεσμικό του ρόλο, θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να καταθέσει δύο από τα
πολλά ζητήματα που απασχολούν τους λειτουργούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Βαυαρία.
Επανερχόμαστε στο φλέγον θέμα που αφορά, τους με τριετία αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα
ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας και σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1.

Η απόσπαση των Ελλήνων μόνιμων εκπαιδευτικών, όπως γνωρίζετε, γίνεται για τρία σχολικά έτη με
μηνιαίο επιμίσθιο (1294€) με δυνατότητα παράτασης, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, για 1+1
ακόμη έτη άνευ επιμισθίου, εφόσον, βέβαια, οι ανάγκες της Υπηρεσίας το απαιτούν.
Το δίγλωσσο εκπαιδευτικό μοντέλο επεκτείνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ΣΤ΄ τάξη με
αντίστοιχα ΑΠΣ, ώστε στη συνέχεια να εισαχθεί ομαλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την
επιτυχία του δίγλωσσου εκπαιδευτικού μοντέλου εξαρτάται η ουσιαστική ύπαρξη και λειτουργία των
Ελληνικών Σχολείων της Βαυαρίας. Το συντομότατο αυτό χρονικό διάστημα στην πράξη είναι
παιδαγωγικά και διδακτικά αλυσιτελές, ιδιαίτερα δε στη Βαυαρία, όπου με τη συνεργασία του
Ελληνικού και Γερμανικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί το Δίγλωσσο
Σχολείο, για τους παρακάτω σοβαρούς παιδαγωγικούς λόγους:

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία του δίγλωσσου εκπαιδευτικού μοντέλου είναι:
I.
Η άριστη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στις
αυξημένες απαιτήσεις του έργου τους κι αυτό απαιτεί πολυάριθμες, επίπονες και πολυέξοδες,
παράλληλες με το έργο τους επιμορφώσεις σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον διετίας.
II.

Η στενή συνεργασία των εκπαιδευτικών των ελληνόγλωσσων μαθημάτων με εκείνους των
γερμανόγλωσσων στην ίδια τάξη-τμήμα. Η εγκαθίδρυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευτικών απαιτεί μακροχρόνια καθημερινή συνεργασία και
συντονισμό μεταξύ τους.

III.

Εντατική ενδοσχολική επιμόρφωση και συνεργασία με όμορα γερμανικά σχολεία.

IV.

Απαιτείται μακροχρόνια παραμονή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες επειδή η βραχυχρόνια
παραμονή τους, από το διευθυντή ως τους εκπαιδευτικούς της τάξης, και η αίσθηση της
προσωρινότητας, είναι ισχυρός αρνητικός παράγοντας εις βάρος του προσφερόμενου παιδαγωγικού
έργου. Αποδυναμώνει την παιδαγωγική και μορφωτική αποστολή του σχολείου, αφού με την
οικοδόμηση των παιδαγωγικών σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών μεταξύ
τους, αυτές διακόπτονται.

V.

Το Βαυαρικό Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και χρηματοδοτεί την ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση,
έχει προτείνει ήδη προ πολλών ετών και δια της Ελληνογερμανικής Διακρατικής Σύμβασης την
αναγκαιότητα απόσπασης των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τουλάχιστον επτά έτη.
Και οι πέντε αυτές προϋποθέσεις τίθενται εν αμφιβόλω, όταν σε τρία μόλις χρόνια το σύνολο των
εκπαιδευτικών θα πρέπει να αντικατασταθεί, μια και στα Ενταγμένα Ελληνικά Σχολεία της Βαυαρίας
τοποθετούνται μόνο εκπαιδευτικοί που διανύουν την τριετία με επιμίσθιο.

2.

Επίσης για τους εκπαιδευτικούς με παράταση χωρίς επιμίσθιο, η παραμονή σ’ αυτά τα σχολεία, έστω
και μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας τους, είναι απαγορευτική λόγω της ΚΥΑ ΦΕΚ1740/Β/15-62016 που ισχύει μόνο για τα Ενταγμένα Σχολεία της Βαυαρίας. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στη
Βαυαρία δεν μπορούν να παραμείνουν στα σχολεία που έχουν τοποθετηθεί , κάτι που ισχύει για τους
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού. Εδώ έχει καταργηθεί η
ισονομία.
Τέλος τονίζουμε:Α) Την αναγκαιότητα αύξησης του χρόνου απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο, από 3 σε
τουλάχιστον 5 έτη για όλους.
Β) Κατάργηση της ΚΥΑ ΦΕΚ1740/Β/15-6-2016 που ισχύει μόνο για τα Ενταγμένα Σχολεία της Βαυαρίας
και δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν πέρα της τριετίας σε αυτά.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
Ευελπιστούμε στις δέουσες ενέργειες από μέρους σας.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Λανόπουλος Θωμάς

Για το Δ.Σ.
Η Γ. Γραμματέας
Γεωργίου Ευαγγελή

η

2 Επιστολή Διαμαρτυρίας της Ε.Λ.Μ.Ε. Βαυαρίας προς Υπουργείο Παιδείας από 22.06.2018

Δεύτερη επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ Βαυαρίας προς το Υπουργείο μας κοινοποιήθηκε την οποία και
δημοσιεύουμε:
Αξιότιμε κύριε υπουργέ, αξιότιμη κύρια υφυπουργέ,
Σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή για να διαμαρτυρηθούμε για τα εξής:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου 4547/18, που ψηφίστηκε πρόσφατα, οι εκπαιδευτικοί που
αποσπάστηκαν με επιμίσθιο κατά το σχολικό έτος 2017-18 διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις για 5 έτη. Ο
νόμος αυτός ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-18 και πριν την λήξη του. Κρίνεται
λοιπόν εύλογο και δίκαιο, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του
Συντάγματος, να υπάρχει εναρμόνιση όλων των ΠΥΣΔΕ με τον προκείμενο νόμο, ώστε να μην χαθούν οι
οργανικές θέσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που πήραν απόσπαση το έτος 2017-18 στο
εξωτερικό.
Η σχετική διάταξη μπορεί να απέβλεπε κυρίως στο να αναιρέσει ένα σοβαρό αντικίνητρο για την
απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, αλλά επίσης, όπως πολύ σωστά συμφωνήσατε, ήταν και
απόλυτα ηθικά αναγκαία για την αποκατάσταση της αδικίας, οι ήδη αποσπασμένοι εδώ εκπαιδευτικοί να
χάνουν τις οργανικές τους θέσεις στην Ελλάδα.
Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε αρχές Ιουνίου, για να συμπεριλάβει , όπως μας είχατε υποσχεθεί, και την
περίπτωσή τους. Αλλά κάποια ΠΥΣΔΕ ήδη συνεδρίασαν και έδωσαν τις οργανικές θέσεις μέσα στον Μάιο,
κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο. Γεννά εύλογα, πολλά ερωτηματικά η βιασύνη τους αυτή να δώσουν τις
θέσεις των συναδέλφων.
Δημιουργούνται έτσι δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών: οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-18
αποσπάστηκαν στο εξωτερικό και διατηρούν την οργανική τους θέση ( γιατί δεν είχαν συνεδριάσει τα
ΠΥΣΔΕ στην περιοχή της οργανικής τους ) και οι εκπαιδευτικοί που την χάνουν, γιατί τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ
είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία των τοποθετήσεων.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση της ανισότητας αυτής από
το Υπουργείο. Διαφορετικά, υφίσταται άνιση μεταχείριση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών του σχολικού
έτους 2017-18.
Β) Θέμα άνισης μεταχείρισης έχουμε επίσης και στην περίπτωση κάποιων αποσπασμένων εκπαιδευτικών,
που κατά το σχολικό έτος 2017-18 ζήτησαν ανάκληση της απόσπασής τους στο εξωτερικό και δεν
ικανοποιήθηκε ακόμη η αίτησή τους. Σε κάποιους άλλους όμως, που τυγχάνει να είναι της ίδιας ειδικότητας
με τους προηγούμενους και μάλιστα με την ίδια ημερομηνία αίτησης ανάκλησης, ικανοποιήθηκε άμεσα η
αίτησή τους. Επισημαίνουμε λοιπόν την άνιση αυτή μεταχείρισή από το Υπουργείο.

Περιμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας
Μετά τιμής
ΕΛΜΕ Βαυαρίας
Ο Πρόεδρος
Καλλέργης Νίκος

Η Γενική Γραμματέας
Σκεύα Σοφία

860 χρόνια Μόναχο: "Φωτογραφίες, σκίτσα, ζωγραφιές, εκθέσεις-κείμενα"

Ο Δορυφόρος, στο πλαίσιο των 860ων γενεθλίων
της πόλης του Μονάχου, καλεί τις νέες και τους
νέους, αλλά όχι μόνο τους νέους,
να
αποτυπώσουν τις σκέψεις τους για την πόλη μας
μέσα από φωτογραφίες - σκίτσα- ζωγραφιέςκείμενα και εκθέσεις.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε την
ημέρα των γενεθλίων της πόλης (14 Ιουνίου και)
θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.
Στο διάστημα αυτό μπορεί ο καθένας να στείλει
το έργο του είτε ηλεκτρονικά είτε με το
ταχυδρομείο.
Όλα τα έργα θα τυπωθούν και θα δημοσιευθούν
σε επετειακό λεύκωμα.
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της
φιλικής συνύπαρξης των πολιτών στην πόλη μας,
αλλά

και την σύνδεση των πολιτών που δεν διαθέτουν
γερμανικό διαβατήριο μαζί της.
Επισήμανση: Όλα τα έργα δεν πρέπει να έχουν
μέγεθος μεγαλύτερο του DIN4 (μπορεί να είναι
οριζόντια ή κάθετα), ενώ τα κείμενα δεν πρέπει
να υπερβαίνουν τις 3 σελίδες.
Η διεύθυνση που θα αποσταλούν τα έργα είναι :
Doryforos e.V., Parkstr 17, 80 339 München.
Email doryforos@email.de
Στην Επιτροπή Επιλογής μετέχουν μεταξύ
άλλων ένας δικηγόρος, ένας φωτογράφος, ένας
ζωγράφος, ένας σχεδιαστής που είναι υπεύθυνοι
για την έκδοση καθώς και την επιλογή 50
συμμετεχόντων
που
θα
λάβουν
μικρά
αναμνηστικό δώρα.

Μόναχο/Βερολίνο: Διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις εισιτηρίων για τη νέα διαδρομή
Καθημερινά η Deutsche Bahn πουλάει 15.000
εισιτήρια, δήλωσε η επικεφαλής του οργανισμού
Birgit Bohle.

Διπλασιάστηκαν τα εισιτήρια που αγοράστηκαν
το
τελευταίο
εξάμηνο
για
τη
νέα
σιδηροδρομική γραμμή Μόναχο - Βερολίνο.

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα γραμμή έχει μειωθεί
ο χρόνος της διαδρομής από τουλάχιστον 4,5
ώρες σε 4 ώρες. Στη διαδρομή των 623 χλμ η
ταχύτητα των τρένων φθάνει τα 300 χλμ/ώρα.
Από το Δεκέμβριο θα αυξηθούν τα τρένα και στα
3 ΙCE-Sprinter που κάνουν σήμερα τη
διαδρομή θα προστεθούν άλλα δυο φθάνοντας
τα 5 .
Πηγή: SZ

2 εκ επιβάτες χρησιμοποίησαν από το Δεκέμβριο
που τέθηκε σε λειτουργία τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γερμανία: Ο νέος νόμος για την περιοδική εργασία (περιορισμένου χρόνου) και την
επαναφορά σε πλήρες ωράριο
Το δικαίωμα όμως, αυτό θα έχουν μόνο οι
εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε εταιρεία που
απασχολεί τουλάχιστον 45 άτομα και χωρίς
περιορισμό σε εταιρείες με άνω των 200
εργαζόμενων.
Συγκεκριμένα για επιχειρήσεις με άνω των 45
αλλά λιγότερο από 200 εργαζόμενους θα ισχύει
για 1 στους 15 εργαζόμενους.
Σε επιχειρήσεις με άνω των 200 εργαζομένων
δεν υπάρχει περιορισμός.
Το
Ομοσπονδιακό
Υπουργικό
Συμβούλιο
αποφάσισε χθες την κατάθεση σχεδίου νόμου, το
οποίο θα καθορίζει τον τρόπο επαναφοράς του
εργαζόμενου από περιορισμένου χρόνου εργασία
στην κατάσταση του πλήρους ωραρίου.
Έτσι, από το 2019 εργαζόμενοι με πλήρες
ωράριο εργασίας θα μπορούν
να αιτηθούν, για ένα χρονικό διάστημα έως 5
ετών, να εργάζονται με ωράριο ημιαπασχόλησης
(teilzeit) και στη συνέχεια, να επανέρχονται στο
κανονικό, πλήρες, ωράριο εργασίας.

Άλλη μια προϋπόθεση είναι ότι ο εργαζόμενος θα
πρέπει να εργάζεται ήδη 6 μήνες στην εταιρεία
και να έχει καταθέσει την αίτηση τρεις μήνες
νωρίτερα.
Τι θα ισχύει για εργαζόμενους που τώρα
εργάζονται με καθεστώς ημιαπασχόλησης ;
Εγγυημένη επιστροφή σε όσους θέλουν να
επιστρέψουν σε πλήρη απασχόληση δεν υπάρχει
καθώς
ο
νόμος
ορίζει
ότι
αφορά
όσους καταθέτουν αίτηση για ημιαπασχόληση
από 1.1.2019.
Πηγή: Der Spiegel

Γερμανία: Επιπλέον 0,3% θα πληρώνουν από το 2019 οι εργαζόμενοι για την ασφάλεια
περίθαλψης
Φέτος το ποσοστό είναι 2,55% επί του μεικτού
μισθού (Bruttoeinkommen) ενώ όσοι δεν έχουν
παιδιά πληρώνουν 2,8%. Στους εργαζόμενους
το 50% του ποσού το
πληρώνουν οι εργοδότες, όχι όμως για το ποσό
που πληρώνουν επιπλέον όσοι δεν έχουν παιδιά.
Ο Υπουργός επικαλέστηκε τα στοιχεία του Μαΐου
για το ταμείο τα οποία θα οδηγήσουν σύμφωνα
με εκτιμήσεις σε έλλειμμα 3 δισ € τέλος του
έτους.
Το ποσοστό της ασφάλειας περίθαλψης
(Pflegeversicherung) θα αυξηθεί από 1.1.2019
κατά 0,3% δήλωσε σήμερα ο ομοσπονδιακός
υπουργός υγείας Jens Spahn.

Ο Υπουργός ζήτησε μειώσεις των συνδρομών σε
άλλα κοινωνικά ταμεία, αναφερόμενος στην
ασφάλιση ανεργίας όπου προβλέπεται μείωση
0,3%.

Στις 100 καλύτερες σχολές του κόσμου η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
μεταπτυχιακών σπουδών στην Παιδοδοντιατρική
στην Ευρώπη.

Σημαντική διάκριση πέτυχε η Οδοντιατρική Σχολή
Αθηνών, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις 100
καλύτερες σχολές του κόσμου. Συμπεριλήφθηκε
στη «λίστα της Σαγκάης», η οποία καταρτίζεται με
αυστηρά επιστημονικά κριτήρια» σύμφωνα με
τον πρόεδρό της, Φοίβο Μαδιανό, και «η επιτυχία
της οφείλεται στο υψηλού επιπέδου επιστημονικό
προσωπικό και στο έργο των καθηγητών».
Yψηλού επιπέδου είναι και η μεταπτυχιακή
εκπαίδευση στην Οδοντιατρική Σχολή. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Σχολής, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της
Παιδοδοντιατρικής που έχει αξιολογηθεί από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, έχει κριθεί ως ένα
από τα τέσσερα καλύτερα προγράμματα

Η Οδοντιατρική Σχολή, όμως αντιμετωπίζει
αρκετά προβλήματα και σημαντικές ελλείψεις,
που την οδήγησαν στο «κλείσιμο για μεγάλο
χρονικό διάστημα». Τελικά, η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας ενέσκηψε στα προβλήματα
της Σχολής και αποφάσισε να προχωρήσει σε
έκτακτη επιχορήγηση ύψους 200.000 ευρώ
προκειμένου να εξοπλιστούν με υλικά οι κλινικές.
Έτσι, η Σχολή άνοιξε πρόσφατα και συνεχίζει να
εξυπηρετεί οδοντιατρικούς ασθενείς.
Λόγω της απεργίας στην οποία είχαν
προχωρήσει τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής
Σχολής Αθηνών υπήρχε κίνδυνος οι φοιτητές να
χάσουν εξάμηνο. Ωστόσο, όπως τονίζει ο
πρόεδρος της Σχολής κ. Μαδιανός, η Γενική
Συνέλευση της Σχολής αποφάσισε να παρατείνει
την εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να
συμπληρωθεί ο αριθμός των 13 εβδομάδων
κλινικής άσκησης ανά εξάμηνο και οι φοιτητές να
μη συναντήσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fraport: Το χρονοδιάγραμμα αναμόρφωσης των 14 αεροδρομίων
Όσον αφορά τη διαδικασία της διαιτησίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη με το ελληνικό Δημόσιο,
σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής
Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών για αποζημίωση
της Fraport Greece με 27,5 εκατ. ευρώ, αντί των
60 εκατ. που ζητούσε, εκτίμησε ότι ως το τέλος
τού έτους η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Μακέτα Fraport
Έως το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα
αναμόρφωσης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια,
όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Fraport Greece Αλεξάντερ Τσίνελ σε σημερινή
συνάντηση
ενημέρωσης
με
τους
δημοσιογράφους.
Σε
αυτήν
παρουσίασε
το
αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα
αναμόρφωσης
των
αεροδρομίων, υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες
προχωρούν, χωρίς να παρακωλύεται η
λειτουργία τους και με κύριο γνώμονα την
ασφάλεια των επιβατών.
Ο επικεφαλής της Fraport Greece αναφέρθηκε
και στην επιβατική κίνηση, η οποία, όπως είπε,
παρουσίασε αύξηση 11,1% το πρώτο πεντάμηνο
του έτους, με τις διεθνείς πτήσεις να σημειώνουν
αύξηση της τάξης του 19,8%, έναντι των
πτήσεων εσωτερικού που παρουσίασαν μείωση
1,09%.

H αποζημίωση αφορούσε φθορές στις υποδομές
των 14 αερολιμένων, συγκριτικά με την
κατάσταση που είχε καταγραφεί το 2014 και
βάσει της οποίας κατατέθηκε η προσφορά της
κοινοπραξίας Fraport - Ομίλου Κοπελούζου. Η
απόφαση της Επιτροπής προέβλεπε την
κατάθεση των τιμολογίων για τις σχετικές
επισκευές εντός εξήντα ημερών, προκειμένου να
προχωρήσει το Δημόσιο στην αποζημίωση.
Στο αεροδρόμιο "Μακεδονία", όπως είπε,
πραγματοποιείται μία πολύ μεγάλη επέκταση στο
Terminal, της τάξης των 30.000 τ.μ.,
επεκτείνοντάς το προς τα βορειοδυτικά. Όπως
ανέφερε, το αεροδρόμιο θα αποκτήσει μία
εντελώς καινούρια όψη, με μία μοντέρνα
κατασκευή. Επιπλέον, γίνονται ανακατασκευές
στο φυλάκιο, στο σύστημα αποχέτευσης,
ανακαινίσεις, επεκτάσεις, ενώ διαμορφώνεται
καινούριος χώρος διακίνησης αποσκευών,
συνολικού προϋπολογισμού άνω των 87 εκατ.
ευρώ.
Αναλυτικά οι εργασίες, που βρίσκονται σε
εξέλιξη:
Κέρκυρα: Τα κύρια έργα αφορούν στην επέκταση
του terminal κατά 10.000 τ.μ. Όπως εξήγησε ο

διευθύνων σύμβουλος της Fraport, προσθέτουμε
7.500 τ.μ. στο πεδίο ελιγμών των αεροσκαφών,
ανακαινίζουμε τον υφιστάμενο τερματικό σταθμό,
ενώ πραγματοποιούνται αναδιαρρυθμίσεις και
ανακαινίσεις, εκτεταμένες επιδιορθώσεις, πλήρης
καθαρισμός, αναβαφή και νέα σήμανση,
συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 36 εκατ.
ευρώ.
Χανιά: Ανακαίνιση τμημάτων στο πεδίο ελιγμών
και στάθμευσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης
και σε περιοχές ελέγχου ασφαλείας, σε χώρους
VIP και αναβάθμιση σε χώρους αποθήκευσης,
συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ.
Ζάκυνθος: Κατασκευάζεται νέο φυλάκιο, νέος
υποσταθμός και ένα κτίριο με μηχανοηλεκτρικό
υλικό, ενώ πραγματοποιούνται βελτιώσεις στον
αεροδιάδρομο, τον τροχόδρομο και στο πεδίο
ελιγμών
των
αεροσκαφών,
συνολικού
προϋπολογισμού 13,7 εκατ. ευρώ.
Κεφαλονιά: Κατεδαφίζεται πλήρως το παλιό
Terminal, και στη θέση του κατασκευάζεται νέο
έκτασης 11.000 τ.μ., ενώ οι λειτουργίες ανάλογα
με την πρόοδο των εργασιών μεταφέρονται από
το παλιό στο καινούριο. Επίσης, κατασκευάζονται
νέα
φυλάκια,
υποσταθμός
και
πραγματοποιούνται επιδιορθώσεις στους χώρους
των αεροσκαφών, στον διάδρομο προσγείωσης
και στον τροχόδρομο. Μάλιστα, γίνεται ριζική
ανακατασκευή του διαδρόμου προσγείωσης, με
μεγάλη επιτυχία, σε όλο του το μήκος, συνολικού
προϋπολογισμού πολύ κοντά στα 24 εκατ. ευρώ.
Άκτιο: Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα
αεροδρόμια της χώρας. Στα 7.000 τ.μ.
προστίθενται άλλα 2.500 τ.μ. στο Terminal.
Επίσης,
κατασκευάζεται
νέο
φυλάκιο,
αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, ριζική
επανασήμανση και μαρκάρισμα του διαδρόμου
προσγείωσης και στάθμευσης των αεροσκαφών,
συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.
Καβάλα: Το Terminal επεκτείνεται κατά 2.000
τ.μ., δημιουργείται νέος πυροσβεστικός σταθμός,
νέο φυλάκιο, ενώ γίνονται διορθώσεις στο
διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο και
στα πεδία ελιγμών των αεροσκαφών, συνολικού
προϋπολογισμού
10,7
εκατ.
ευρώ.
Ρόδος: Σύμφωνα με τη Fraport γίνεται μία πολύ
μεγάλη ανακαίνιση, με αναβάθμιση όλων των
τμημάτων του αεροδρομίου, των εμπορικών
χώρων με νέο Duty Free, με νέα συστήματα
διακίνησης αποσκευών και νέο φυλάκιο. Στον
εξωτερικό χώρο πραγματοποιείται αναβάθμιση
στο διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο

και στα πεδία ελιγμών και στάθμευσης των
αεροσκαφών,
καθώς
επίσης
και
ριζική
ανακαίνιση
του
συστήματος
ψύξης
και
κλιματισμού, συνολικού προϋπολογισμού 35,5
εκατ. ευρώ.
Κως: Δημιουργείται Terminal το οποίο θα φθάσει
στα 25.000 τ.μ., 4.500 τ.μ. προστίθενται στο
πεδίο ελιγμών, αναβάθμιση στον διάδρομο
προσγείωσης, στον τροχόδρομο, συνολικού
προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ.
Σαντορίνη: Προσθέτονται 11.000 τ.μ. στο
Terminal, το οποίο θα ξεπεράσει πλέον τα 15.000
τ.μ. Αναβαθμίζονται και ανακαινίζονται οι χώροι
των αεροσκαφών, ενώ δημιουργείται νέο
φυλάκιο. Επιπλέον, πραγματοποιείται αφαίρεση
αμιάντου από όλους τους χώρους του
αεροδρομίου, συνολικού προϋπολογισμού 26,6
εκατ. Ευρώ
Μύκονος: Επέκταση στο Terminal στο οποίο
προστέθηκαν
4.500
τ.μ.
Χτίζεται
νέος
πυροσβεστικός σταθμός, φυλάκιο και γίνονται
αναβαθμίσεις στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης, ο οποίος ανακαινίστηκε πλήρως σε
όλο του το μήκος, καθώς επίσης και στον
τροχόδρομο και στο πεδίο ελιγμών, συνολικού
προϋπολογισμού 24,6 εκατ ευρώ.
Μυτιλήνη:
Προστίθενται
5.000
τ.μ.
στο
υφιστάμενο
Terminal,
επεκτείνεται
ο
τροχόδρομος κατά 5.000 τ.μ. Γίνονται, επίσης,
επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις στον τροχόδρομο
και στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης,
ενώ δημιουργούνται πυροσβεστικός σταθμός και
φυλάκια, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ.
ευρώ.
Σάμος: Προστίθενται 1.400 τ.μ. στο Terminal,
ενώ
παράλληλα
πραγματοποιούνται
αναβαθμίσεις των αεροδιαδρόμων, τροχοδρόμων
και πιστών συνολικού προϋπολογισμού 13,5
εκατ. ευρώ.
Σκιάθος: Προστίθενται 2.500 τ.μ. στο Terminal,
γίνεται
επανασήμανση
του
διαδρόμου
απογείωσης - προσγείωσης, και δημιουργούνται
νέος πυροσβεστικός σταθμό και φυλάκιο
συνολικού προϋπολογισμού 15,7 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε όλα τα αεροδρόμια, εκτός από
αυτό στα Χανιά, για το οποίο δεν υφίσταται
ανάγκη, εγκαθίστανται νέα συστήματα διακίνησης
αποσκευών.
Πηγή: https://www.naftemporiki.gr

www.doryforos.org

Έως 26 Ιουνίου οι νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να αιτηθούν δωρεάν εισιτήριο για ταξίδια
Για να μπορέσεις να επισκεφτείς όσο το δυνατόν
περισσότερα μέρη, η ταξιδιωτική κάρτα θα
παρέχει εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, όπως
λεωφορεία
ή
φεριμπότ.
Σε
εξαιρετικές
περιπτώσεις, και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα
άλλα μέσα μεταφοράς, θα επιτρέπεται και η
μετακίνηση με αεροπλάνο. Με τον τρόπο αυτό, οι
νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε
νησιά θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν
μέρος.
Πότε και πώς να υποβάλω αίτηση;
Αν στις 1η Ιουλίου είσαι 18 ετών, δηλ αν έχεις
γεννηθεί μεταξύ 2 Ιουλίου 1999 και 1η Ιουλίου
2000,





αν έχεις την υπηκοότητα κράτους μέλους
της Ε.Ε. (28)
αν ξεκινήσεις το ταξίδι σου από χώρα της
Ε.Ε.
αν το ταξίδι σου είναι μεταξύ 9 Ιουλίου
και 30 Σεπτεμβρίου και για ένα διάστημα
μιας ημέρας έως 30
αν θέλεις να ταξιδέψεις σε τουλάχιστον
μια (ανώτερο 4) χώρες της Ε.Ε.

μπορείς να αιτηθείς ένα από τα 15.000 εισιτήρια
για νέους που θα προσφέρει δωρεάν η Ε.Ε.
Οι μετακινήσεις θα γίνονται κατά κύριο λόγο με
τρένο. Αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίσεις από κοντά
την ανεπανάληπτη ποικιλία και ομορφιά των
πόλεων και των τοπίων που προσφέρει η
ήπειρός μας.

Μπορείς να υποβάλεις αίτηση διαδικτυακά από
τις 12 Ιουνίου, ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης) μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018, ώρα 12:00
(θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Πρώτα απ΄
όλα, θα πρέπει να δώσεις τα προσωπικά σου
στοιχεία, καθώς και λεπτομέρειες για το ταξίδι
που σκοπεύεις να κάνεις. Στη συνέχεια θα
πρέπει να απαντήσεις ένα κουίζ 5 ερωτήσεων με
θέμα
το
Ευρωπαϊκό
Έτος
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018 και τις πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Πύλης Νεολαίας με στόχο τους/τις
νέους/ες. Τέλος, θα πρέπει να απαντήσεις μια
συμπληρωματική ερώτηση, που θα δώσει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να
κατατάξει τους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση
που υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις.
Αν επιλεγείς, θα πρέπει να ξεκινήσεις το ταξίδι
σου μεταξύ 9 Ιουλίου και 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Αναλυτικά: https://europa.eu/youth/discovereu_e
l

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To νέο ΔΣ του Συλλόγου Κρητών Μονάχου
Πρόεδρος Στέλιος Ε. Αντωνάκης
Αντιπρόεδρος Γιώργος Β. Μαρής
Γεν. Γραμματέας Μανώλης Κυριακάκης
Ταμίας Ανδρέας Παρασκευάς
Οργ. Γραμματέας:
Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Υπευθ. Νεολαίας και χορευτικού:
Κώστας Αντωνάκης
Υπευθ. Δημοσίων σχέσεων:
Μιχάλης Πιτοπουλάκης

Δεν έθεσαν υποψηφιότητα μετά από πολλά
χρόνια
προσφοράς
εκτός
τον
Μανώλη
Κουγιουμουτζή και οι Δρ Αργυρή Παρασύρη
(Δημοσίων
σχέσεων)
και
ο
Στέλιος
Μανδαλενάκης (ταμίας)

Σταθμός η σημερινή ημέρα στην πολύχρονη προσφορά του Μανώλη Κουγιουμουτζή στο
Σύλλογο Κρητών και στον Ελληνισμό του Μονάχου

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών Μανώλης Κουγιουμουτζής δεν έθεσε στη σημερινή
εκλογική διαδικασία του συλλόγου υποψηφιότητα και έτσι μετά από 30 ολόκληρα χρόνια δεν θα είναι
Πρόεδρος του Συλλόγου.
Ο Μανώλης Κουγιουμουτζής ως Πρόεδρος μαζί με τα ΔΣ κατόρθωσαν ο σύλλογος Κρητών Μονάχου -αν
και οι Κρήτες που ζουν στο Μόναχο δεν είναι πολλοί - να είναι ένας μαζικός σύλλογος και οι εκδηλώσεις και
δράσεις του να αποτελούν σημείο αναφοράς για πολλούς Έλληνες της πόλης. Ο Σύλλογος Κρητών επί
θητείας του συνεργάστηκε με όλους τους φορείς, συμμετείχε πάντα σε κοινές εκδηλώσεις και δράσεις,
στήριξε την Κοινότητα, το ΠΑΛΛΑΔΙΟ, την Εκκλησία, το Γεν. Προξενείο.
Ο Μανώλης Κουγιουμουτζής θα συνεχίσει τη δράση του ως "απλός Έλληνες πολίτης" αλλά και με την
ιδιότητα του Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.
Σ ευχαριστούμε Μανώλη

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Μονάχου ο Στέλιος Αντωνάκης

Νέος Πρόεδρος του συλλόγου εκλέχτηκε ο Στέλιος Αντωνάκης. Ο Στέλιος ήταν ήδη μέλος του ΔΣ του
Συλλόγου Κρητών. Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου και έχει
δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.
Καλή επιτυχία

Ποιες ασφάλειες ενδείκνυνται για ταξίδια και ποιες όχι

Τα ταξιδιωτικά γραφεία
Πολλά ταξιδιωτικά γραφεία (όπως αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα στην ιστοσελίδα του το πρώτο
κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD) ζητούν προμήθεια στο κλείσιμο ασφαλειών που κυμαίνονται
μεταξύ 15 - 30 %. Έτσι συχνά τα ταξιδιωτικά γραφεία δεν προσφέρουν τις
οικονομικότερες και καλύτερες ασφάλειες.
Ποιες όμως ασφάλειες χρειάζεται πράγματι κάποιος που θέλει να ταξιδέψει ;
Ασφάλεια ασθενείας στο εξωτερικό (Auslandskrankenversicherung): Είναι η πιο σημαντική ασφάλεια
καθώς οι δημόσιες ασφάλειες δεν αναλαμβάνουν -ακόμη και στην ίδια της Ε.Ε. -όλα τα κόστη.
Ασφάλιση για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού (Reiserücktrittsversicherungen):
Συνιστάται για ακριβά ταξίδια. Καθώς αν ακυρωθεί ένα ταξίδι πρέπει, στους περισσότερους πράκτορες, να
πληρωθεί "πέναλτι" ακύρωσης. Μάλιστα εάν η ακύρωση γίνει μικρό διάστημα πριν το προγραμματισμένο
ταξίδι η ακύρωση μπορεί να χρεωθεί με 100% του κόστους του ταξιδιού.
Σημαντικό όμως είναι να διαβάσετε σε μια τέτοια ασφάλεια ποιους λόγους ακύρωσης καλύπτει. Κατά
κανόνα καλύπτουν ασθένεια ή θάνατο συγγενούς και σε περιπτώσεις εάν υπάρξει πρόβλημα στο χώρο της
εργασίας. Αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι εάν η ασφάλεια καλύπτει προβλήματα υγείας που θα
προκύψουν από χρόνιες παθήσεις ή παθήσεις που εμφανίστηκαν πριν την κράτηση.
Ασφάλεια διακοπής ταξιδιού (Reiseabbruchversicherung):
Συνήθως είναι στις περισσότερες
ασφάλειες που αφορά τις ακύρωση ταξιδιού (Reiserücktrittversicherungen) και αναλαμβάνει το κόστος σε
περίπτωση που πρέπει να διακοπούν για λόγους υγείας οι διακοπές.
Ασφάλεια για αποσκευές (Reisegepäckversicherung): Είναι σχετικά ακριβή και προσφέρει κατά
κανόνα μόνο με ιδιαίτερους περιορισμούς. Πολλοί ειδικοί την θεωρούν υπερβολική καθώς οι ίδιες οι
αεροπορικές εταιρίες ή οι ΤΟς αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποσκευών. Η συγκεκριμένη ασφάλεια έχει
νόημα εάν η αξία της αποσκευής ξεπερνάει το όριο των 1.300 €.
Οι πιστωτικές κάρτες ασφαλίζουν αυτόματα τα ταξίδια
Πριν το κλείσιμο μια ασφάλειας σε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να εξετάσετε εάν η πιστωτική σας κάρτα
προσφέρει ασφάλεια (προϋπόθεση να έχετε πληρώσει το ταξίδι με την συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα).
Πακέτα ασφαλειών
Δεν είναι πάντα ιδανική η προσφορά τους. Και αυτό γιατί έχουν μέσα στο πακέτο και πολλές ασφάλειες
που δεν χρειάζονται Η αρχή προστασίας των καταναλωτών προτείνει την αποφυγή στο κλείσιμο
ασφαλειών όπως για αποσκευές, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχημάτων καθώς στις περισσότερες
περιπτώσεις εντάσσονται μέσα σ άλλες ασφάλειες.
Ασφάλιση και της περίπτωσης διακοπής ταξιδιού. Στην ασφάλιση ακύρωσης του ταξιδιού καλό είναι να
είναι μέσα και η ασφάλιση σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού. Καθώς η ασφάλιση της ακύρωσης του
ταξιδιού είναι μέχρι ο ταξιδιώτης να φθάσει στο αεροδρόμιο ενώ της διακοπής ξεκινάει από την στιγμή του
τσεκ ιν . Συνήθως προσφέρονται μαζί, όχι όμως πάντα.
Προσοχή στα χρονικά περιθώρια:
Συνήθως πρέπει η ασφάλεια ακύρωσης του ταξιδιού να έχει κλείσει 14 έως 42 μέρες μετά την κράτηση ή το
αργότερο 30 ημέρες πριν το ταξίδι.
Προσοχή γιατί μερικές ασφάλειες έχουν και ιδίαν συμμετοχή στην ασφάλεια
Αυτόματη ανανέωση : Στις περισσότερες περιπτώσεις η ασφάλεια ολοκληρώνεται με το ταξίδι, υπάρχει
όμως η περίπτωση της αυτόματης ανανέωσης που συνήθως είναι για έναν χρόνο.

Απεβίωσε ο φιλέλληνας γιατρός στο Μόναχο Tigris Seyfarth
Του Παύλου Δέλκου
Ο αγαπητός
μας φίλος, συναγωνιστής,
ένας ανήσυχος στοχαστής, ένας κριτικός
αριστερός,
ένας
ουμανιστής
γιατρός
πολύ στενός φίλος, ιδιαίτερα της Κρήτης και των
ανθρώπων της, δεν είναι πια ανάμεσά μας, μας
άφησε στις 7.06.18Με την γνωστή φράση από το
μνήμα του Νίκο Καζαντζάκη η οικογένειά του
κάνει γνωστό το Θάνατό του και την τελετή
αποχαιρετισμού
(SZ,
09.06.18)
"δεν ελπίζω, δεν φοβάμαι, είμαι ελεύθερος.."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Βαυαρικά ιωβηλαία με συμμετοχή και συμβολή της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας
(Zeitzeugen berichten) έλαβε μια συνέντευξη από τον
Πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, σχετικά με την
προσωπική και ιερατική ζωή και διακονία του και την εν
γένει δραστηριότητα και την προσφορά της Ιεράς
Μητροπόλεως Γερμανίας και του σύγχρονου ορθοδόξου
ελληνισμού στο Μόναχο και στη Βαυαρία. Το ντοκυμαντέρ
αυτό θα αποτελεί μέρος της διαρκούς έκθεσης του
Βαυαρικού Μουσείου Ιστορίας.

Εφέτος εορτάζει η Βαυαρία δύο ιωβηλαία:
100 χρόνια από την κατάργηση της Βασιλείας και την
ανακήρυξη της Δημοκρατίας και 200 χρόνια από την
κατάρτιση και ισχύ του Βαυαρικού Συντάγματος.
Αναφορά στα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα, με πλούσιο
ιστορικό οπτικοακουστικό υλικό, εκθέματα, πίνακες,
λιθογραφίες κ.λ.π. θα λάβει χώρα στο νεόκτιστο Μουσείο
της Βαυαρικής Ιστορίας (Haus der Bayerischen
Geschichte) στη πόλη Ρέγκενσμπουργκ.
Στα πλαίσια αυτής της μόνιμης έκθεσης σκοπεύει το
Βαυαρικό Κράτος να παρουσιάσει συνολικά και επιλεκτικά
την ιστορία της Βαυαρίας τον 18ο και 19ο αιώνα, σ΄ όλες
τις
παραμέτρους
της,
πολιτικές,
εκκλησιαστικές,
πολιτιστικές, κοινωνικές και μεταναστευτικές.
Σε ειδική πτέρυγα του Βαυαρικού Μουσείου θα υπάρξει
παρουσίαση της ιστορίας των εκκλησιών Μονάχου με ιερά
εκθέματα λατρείας. Την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βαυαρίας
θα εκπροσωπήσει η Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας με
παραχώρηση. ως τριετούς δανείου, μιας μεγάλου
μεγέθους ιστορικής βυζαντινής εικόνας του ένθρονου
Χριστού, που χρονολογείται από το 1500 μ.Χ. και
φυλάσσεται στα γραφεία της Μητροπόλεως στο Μόναχο.
Μετά το πέρας της τριετίας η Μητρόπολη θα
παραχωρήσει, με δάνειο περιορισμένου χρόνου, και άλλες
ιστορικές βυζαντινές εικόνες, που χρονολογούνται από τον
14ο μέχρι και 18 αιώνα μ.Χ. και φυλάσσονται στα γραφεία
της στο Μόναχο. Οι εικόνες αυτές θα εκπροσωπούν
παράλληλα και όλες τις ορθόδοξες Ενορίες Βαυαρίας,
ελληνικές, ρωσικές, ρουμανικές, βουλγαρικές, γεωργιανές,
και σερβικές. Όπως είναι γνωστό, η αρχαιότερη ορθόδοξη
εκκλησία στη Βαυαρία είναι η ιστορική Σαλβάτορκιρχε
Μονάχου, που παραχωρήθηκε το 1828 από τον τότε
φιλέλληνα βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκο Α΄ στους
ορθοδόξους Έλληνες του Μονάχου. Παράλληλα με τις
εικόνες η Ορθόδοξη Εκκλησία θα παρουσιάσει και
σταθμούς της ιστορίας της στη Βαυαρία μέχρι και σήμερα.
Για το σκοπό αυτό το Βαυαρικό Μουσείο, στο πρόγραμμά
του με τον τίτλο "Μάρτυρες της ιστορίας διηγούνται"

Προ ημερών το νεόκτιστο Μουσείο της Βαυαρικής Ιστορίας
άνοιξε για πρώτη φορά, και μόνο για μιά ημέρα, τις πύλες
του στους επισήμους προσκεκλημένους της βαυαρικής
κοινωνίας, με σκοπό την παρουσίαση των χώρων του και
την προβολή, με υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό,
(με πανοραμική παρουσίαση 360 μοιρών) της ιστορίας της
Βαυαρίας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρωθυπουργός της
Βαυαρίας Dr. Markus Söder, ο Δούκας της Βαυαρίας
Franz von Bayern, οι βαυαροί υπουργοί Οικονομικών και
Πολιτισμού, ο διευθυντής του Μουσείου, ο πρόεδρος του
Βαυαρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, πολλοί βουλευτές
της βαυαρικής Βουλής, εκπρόσωποι Δήμων, Κοινοτήτων,
των γραμμάτων, της τέχνης, των εκκλησιών κ.α.
Την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βαυαρίας και την Ιερά
Μητρόπολη
Γερμανίας
εκπροσώπησε
ο
πρωτοπρεσβύτερος
Απόστολος
Μαλαμούσης,
Αρχιερατικός Επιτετραμμένος για τις δημόσιες σχέσεις με
τη Βαυαρική Πολιτεία. Μετά το πέρας της επίσημης
εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση πάνω σε δύο πολυτελή
επιβατικά πλοία που διασχίζουν τον Δούναβη, από τη
Βαυαρία μέχρι και την Αυστρία.
Τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου, με τοποθέτηση όλων
των προβλεπομένων εκθεμάτων σ΄όλους τους χώρους, με
επεξηγηματικό υλικό και κατάλογο πολυτελούς έκδοσης,
θα λάβουν χώρα τον Μαϊο 2019.
Στις φωτογραφίες: Ξενάγηση των επισήμων με
παρουσίαση της ιστορίας της Βαυαρίας. Διακρίνονται ο
πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Dr. Markus Söder, ο
Δούκας της Βαυαρίας, Franz Herzog von Bayern, η
Υπουργός Επιστημών, Ερεύνης και Τέχνης, Dr. Marion
Kiechle, ο διεθυντής του Μουσείου Richard Loibl και ο
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης.
Fotos:
Günter Staudinger (Wochenblatt Regensburg).
Με ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης

Συμμετοχή της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου στις εκδηλώσεις για τα 860α γενέθλια της
πόλης του Μονάχου στην Frauenplatz am Dom την περασμένη Κυριακή
Φωτογραφίες Katerina Pappa

45 χρόνια Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στο Μόναχο

Η "αθλητική ημέρα" των ελληνικών σχολείων Μονάχου που διοργάνωσε η Ελληνική
Kοινότητα Μονάχου στις εγκαταστάσεις της FC Hellas München (17.06.2018).
Φωτογραφίες: Σπύρος Ξενάκης

#KunstUndKulturtage Westend
30. Juni - 21. Juli 2018

Die "Kunst- und Kulturtage Westend" werden vom AK "Westend hat ein
Gesicht"(Facebook.de/Westend.hat.ein.Gesicht) organisiert.
Im Organisationsteam wirken folgende Personen und Organisationen aktiv mit:
- Teresa Mandl - Pfarrverband München Westend
- Ismail Sahin - Multikulturelles Jugendzentrum(MKJZ)/KJR
- Costas Gianacacos - Griechisches Haus/EMZ

Το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη «Νύχτα των Προξενείων στο Μόναχο» που διοργάνωσε η
Βαυαρική κυβέρνηση και συμμετείχαν 37 Προξενεία με έδρα το Δήμο Μονάχου

To μουσικό πρόγραμμα κάλυψε (αφιλοκερδώς) το συγκρότημα Musikinstitut Genima
Φωτογραφίες: Manolis Kougioumoutzis, Rena Tsogka

Κυκλοφορεί ο 5ος "ΟΔΗΓΟΣ" με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες που ζουν στη
Γερμανία, αφιερωμένος στα θέματα που αφορούν κυρίως γονείς ή μελλοντικούς γονείς και
συγκεκριμένα :
Το επίδομα τέκνων, το επίδομα γονέων και η γονική άδεια
Το έντυπο διατίθεται δωρεάν και θα διανεμηθεί σε ελληνικές υπηρεσίες και φορείς.
Οι χορηγοί της έκδοσης - τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα - έχουν αναλάβει ακόμα και
το κόστος αποστολής, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί
το έντυπο με άλλο τρόπο.
Παραγγελίες στο εμαιλ: doryforos@email.de

