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ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ
ΤΑΞΙΔΈΨΟΥΝ ΓΕΡΜΑΝΊΑ/ΕΛΛΆΔΑ

Τον Δεκέμβριο οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα επιστρέφουν στα σπίτια τους στη
Γερμανία αλλά και αντίστοιχα οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στην Γερμανία επιστρέφουν στα σπίτια τους
στην Ελλάδα:
Tι σχύει -με τα σημερινά δεδομένα- στις μετακινήσεις τους ;
Mε τα σημερινά δεδομένα όσοι φοιτητές (μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) που σπουδάζουν στην Ελλάδα σχεδιάσουν
το Δεκέμβριο να έρθουν στη Γερμανία θα πρέπει:
α) να συμπληρώσουν το έντυπο (Αussteigekarte) ή ηλεκτρονικά https://www.einreiseanmeldung.de/#/ σε
περίπτωση που έρχονται από περιοχή της Ελλάδας που έχει χαρακτηριστεί „επικίνδυνη“ δηλαδή με τα σημερινά
δεδομένα Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ηπειρος, Αττική
β) να μείνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες. Μετά την 5η μέρα μπορούν να υποβληθούν σε τεστ προκειμένου (αν
είναι αρνητικό) να μπορούν να διακόψουν την καραντίνα.
γ) να συμπληρώσουν την φόρμα επιβάτη PLF και κατά την έξοδό από τη χώρα (άν έχουν σκοπό να επιστρέψουν).
Οι φοιτητές που σπουδάζουν στη Γερμανία και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα
1) να συμπληρώσουν την φόρμα επιβάτη PLF
2) να προσκομίσουν αρνητικό τεστ κορωνοιού στο οποίο ο ταξιδιώτης θα έχει υποβληθεί έως και 72 ώρες πριν την
είσοδο στην Ελλάδα
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ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ AEGEAN ΓΙΑ ΤΑΞΊΔΙΑ ΑΠΌ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΆΔΑ
Ταξιδιωτικές οδηγίες
Δεδομένης της κατάστασης που όλοι μαζί
αντιμετωπίζουμε, αλλαγές στις αποφάσεις για τις πτήσεις
από/προς τις χώρες γίνονται καθημερινά από τις αρμόδιες
αρχές.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως με βάση απόφαση
της Ελληνικής Κυβέρνησης, ισχύουν τα παρακάτω:
Τα ταξίδια εντός Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούνται κανονικά, με
αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα πτήσεων λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων.
Οι επιβάτες επιτρέπεται να ταξιδεύουν εφόσον φέρουν επίσημο χαρτί που πιστοποιεί ότι το ταξίδι πραγματοποιείται
για λόγους υγείας, επιστροφή στον τόπο κατοικίας ή για επαγγελματικούς λόγους.
Τα ταξίδια από/προς Ελλάδα πραγματοποιούνται κανονικά, με αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα πτήσεων λόγω της
απαγόρευσης των μετακινήσεων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα.
Όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων με προορισμό την Ελλάδα είτε με απευθείας πτήση από το εξωτερικό είτε
με πτήση ανταπόκρισης στην Ελλάδα με τελικό προορισμό πάλι εντός Ελλάδας, υποχρεούνται μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα από την ημέρα της πτήσης αναχώρησής τους, να έχουν συμπληρώσει το Passenger Locator
Form (PLF).
Από τις 11/11/2020, όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων με προορισμό την Ελλάδα, υποχρεούνται εκτός από το
να έχουν συμπληρώσει το Passenger Locator Form μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα της πτήσης
αναχώρησής τους, να φέρουν μαζί τους αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ για τον COVID-19 το οποίο θα
έχουν πραγματοποιήσει κατά τις τελευταίες 72 ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και θα είναι απαραιτήτως
μεταφρασμένο στα αγγλικά. Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά έως 10 ετών και οι transit επιβάτες (που έρχονται από
εξωτερικό και συνεχίζουν το ταξίδι τους μέσω Ελλάδας σε άλλη χώρα του εξωτερικού).
Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν από Ελλάδα προς Κύπρο και Ιταλία απαιτείται να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα σε
μοριακό τεστ για τον COVID-19. Περισσότερα παρακάτω, στις ταξιδιωτικές οδηγίες ανά χώρα.
Η Aegean δεν θα προβεί σε καμία ακύρωση ή μεταβολή των δημοσιευμένων της δρομολογίων εξαιτίας του lockdown για τον κορωνοϊό, τόσο για το δίκτυο εσωτερικού όσο και για το δίκτυο εξωτερικού το Σάββατο 7/11, την
Κυριακή 8/11, αλλά και τη Δευτέρα 9/11.
Επιπλέον, οι επιβάτες θα μπορούν να αλλάξουν τα εισιτήρια τους με ημερομηνία ταξιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων, και συγκεκριμένα από 7/11 έως και 30/11, σε άλλη ημερομηνία εντός ή εκτός αυτού του
διαστήματος, χωρίς rebooking fee. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να γίνουν άμεσα από το website της εταιρείας ή
κατόπιν επικοινωνίας με το ταξιδιωτικό πρακτορείο που εξέδωσε τα εισιτήρια, χωρίς να χρειάζεται επικοινωνία με το
call center της εταιρείας.
06.11.2020
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ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΏΤΕΣ ΣΤΗ
ΒΑΥΑΡΊΑ (ΑΠΌ 9.11.)
Η πανγερμανική ρύθμιση ισχύει από 9 Νοεμβρίου και
στη Βαυαρία.
Άτομα που εισέρχονται στην Βαυαρία και έχουν
παραμείνει σε επικίνυδνη περιοχή τις τελευταίες δέκα
ημερών πριν από την είσοδο υποχρεούνται να μπούν σε
απομόνωση στο σπίτι τους
Οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν
άμεσα με την αρμόδια για την περιφέρεια τους
διοικητική υπηρεσία (Kreisverwaltungsbehörde).
Επίσης, είναι υποχρεωμένοι, εντός του 10ημέρου
να ενημερώσουν την αρμόδια διοικητική αρχή εάν
αντιμετωπίζουν τυπικά συμπτώματα λοίμωξης με τον
κοροναϊό SARS-CoV-2 όπως βήχα, πυρετό, ρινική καταρροή ή απώλεια μυρωδιάς και γεύσης.
Κάθε ταξιδιώτης που εισέρχεται στη Γερμανία από „επικίνδυνη“ χώρα πρέπει να έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά
το έντυπο https://www.einreiseanmeldung.de/
Εξαιρέσεις ισχύουν για άτομα:
1. που έχουν μείνει σε περιοχή κινδύνου για λιγότερο από 24 ώρες σε επικίνυδνη περιοχή ( γειτονική χώρα) ή
που εισέρχονται στην ομοσπονδιακή επικράτεια για έως και 24 ώρες,
2. που διαμένουν στη Γερμανία για λιγότερο από 72 ώρες και
Α. εισέρχονται λόγω επίσκεψης συγγενών πρώτου βαθμού, συζύγου ή συντρόφου που δεν ανήκουν στο ίδιο
νοικοκυριό ή σε κοινή επιμέλεια ,
Β. των οποίων η δραστηριότητα είναι επειγόντως απαραίτητη και απαραίτητη για τη συντήρηση του συστήματος
υγείας, καθώς και για τη φροντίδα και την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη φροντίδας και ατόμων με αναπηρίες,
και αυτό πιστοποιείται από τον εργοδότη ή τον πελάτη,
Γ. των οποίων για επαγγελματικούς λόγους μεταφέρουν άτομα, αγαθά ή εμπορεύματα διασυνοριακά οδικώς,
σιδηροδρομικά, πλοία ή αεροπλάνα ή
Δ. που είναι μέλη των διπλωματικών και προξενικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι του λαού και των κυβερνήσεων,
Ε. που έχουν τον τόπο διαμονής τους στην Βαυαρίας και ταξιδεύουν για εργασιακούς, επαγγελματικούς,
εκπαιδευτικούς λόγους σε μια περιοχή κινδύνου και τακτικά, επιστρέφουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα,
στον τόπο κατοικίας τους
Στ. Για όσους ταξιδεύουν μόνο μέσω μιας „επικίνδυνης“ περιοχής Transit
Από Ελλάδα - Γερμανία
Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανανέωσε τον κατάλογο με τις ,,επικίνδυνες περιοχές ,, στην Ελλάδα και με
το συμπληρωμένο κατάλογο από 8.11.2020 ανήκουν οι περιοχές / περιφέρειες :
Αττική, Θράκη, Μακεδονία (Δυτική, Ανατολική, Κεντρική), Ήπειρο, Θεσσαλία.
Όποιος ταξιδεύει από την Γερμανία στην Ελλάδα
Συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού αλλά και όσοι εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα πρέπει
να έχουν αρνητικό τεστ PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν. Απ‘ όλες τις πύλες εισόδου το τεστ
PCR πρέπει να είναι 72 ώρες από τη λήψη του σχετικού δείγματος. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και τα
παραπάνω μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.
6
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Ακόμη, παραμένει υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και η επίδειξη του QR code για όλους όσους
έρχονται από το εξωτερικό, ενώ ξεκινώντας από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου όλοι οι Έλληνες που ταξιδεύουν προς
χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα PLF στη σελίδα travel.gov.gr., 24 ώρες πριν το
ταξίδι.
Στη φόρμα περιλαμβάνονται τα στοιχεία προέλευσης του ταξιδιώτη, τα στοιχεία διαμονής στη χώρα προορισμού
καθώς και τα στοιχεία των μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί. Μια φόρμα ανά οικογένεια είναι αρκετή.
Η αεροπορική μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για επιστροφή στη
μόνιμη κατοικία, επανένωση οικογενειών, επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σελίδα ενδέχεται να ανανεωθεί τα επόμενα 24 ωρα με ρυθμίσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ: Όλες οι πληροφορίες ισχύουν μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσής τους

ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΏΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΏΝ
Που μπορώ να υποβληθώ σε τεστ κορωνοίού αν θέλω
να ταξιδέψω Ελλάδα
Πρώτα απ όλα μπορείτε να απευθυνθείτε στον
προσωπικό σας ιατρό ο οποίος και ο ίδιος (αν το
επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις του ιατρείου του) μπορεί
να έχει διαπιστευτεί για την διενέργεια τεστ ταχείας
ανίχνευσης του κορωνοϊού Covid-19.
Επισήμανση: Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να
έχει προηγηθεί ραντεβού.
Eπιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τεστ είναι δωρεάν
για όλους τους μόνιμους κατοίκους Βαυαρίας, ασφαλισμένους σε δημόσιο ταμείο ασθένειας (π.χ. ΑΟΚ) .
Το αεροδρόμιο προσφέρει δυνατότητα για κατοίκους άλλων περιοχών αν θέλουν να ταξιδέψουν από το
αεροδρόμιο της Γερμανίας με κόστος 129 € (αποτελέσματα εως 6 ώρες)
Μερικά από το κέντρα του Μονάχου ανίχνευσης του κορωνοϊού Covid-19

https://www.corona-teststelle.de/
https://www.corona-testung.de/
https://sirfy.de/corona_test_muenchen/
https://www.drfruehwein.de/corona-teststelle-pcr-abstrich-…/
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H ΕΠΊΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ (ΥΠΑ) ΓΙΑ ΠΤΉΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ
Τις νέες αεροπορικές οδηγίες (notam), για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, που θα ισχύουν από αύριο
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και έχουν ως στόχο την προστασία επιβατών και
πολιτών από τη νόσο COVID-19,ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Ειδικότερα από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί
όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά
δρομολόγια – domestic flights, commercial and general/business aviation), θα επιτρέπονται σε όλα τα
αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι
για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους
(επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.
Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:
*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).
*Κρατικές πτήσεις (state flights).
*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).
*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).
*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).
*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).
*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).
*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).
*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).
*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).
*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights).

Συμπλήρωση φόρμας για τους επιβάτες
Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί επεκτείνεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας
Passenger Locator Form (PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ και από όλους τους επιβάτες
πτήσεων εξωτερικού που αναχωρούν από τα ελληνικά αεροδρόμια, παράλληλα παραμένει η υποχρέωση
συμπλήρωσης φόρμας PLF για όσους ταξιδεύουν από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
Υποχρεωτικό το αρνητικό τεστ για τους επιβάτες από το εξωτερικό
Από τη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί όλοι οι επιβάτες των πτήσεων που έρχονται από το
εξωτερικό (διεθνή δρομολόγια) πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη
μέθοδο PCR, (λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος), μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους
στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζουμε ότι οι νέες αεροπορικές οδηγίες θα ισχύουν έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 τα μεσάνυχτα.
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ΝΕΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΕΛΛΆΔΑ (ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΈΩΣ 30.11.2020)
1. Από Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 ακυρώθηκε η αεροπορική οδηγία που ίσχυε έως τις 17 Νοεμβρίου 2020
για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και θα ισχύουν οι notam που αφορούν όλα τα αεροδρόμια της
χώρας για τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Δηλαδή Θα μπορούν να γίνουν πτήσεις
2. Η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας (Passenger Locator Form -PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://travel.gov.gr/ για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που αναχωρούν από τα Ελληνικά αεροδρόμια
αφορά ΜΟΝΟ όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Ο κωδικός (QR-Code) θα έρχεται άμεσα
3. Οι ταξιδιώτες που μετακινούνται στην Ελλάδα από τον τόπο διαμονής τους προς το αεροδρόμιο θα πρέπει να
έχουν μαζί τους μια ιδιόχειρη βεβαίωση όπου θα αναγράφονται: Όνομα, επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, λόγος
μετακίνησης, προορισμός (αεροδρόμιο) , ημερομηνία, ώρα, υπογραφή.

Η LUFTHANSA ΞΕΚΙΝΆ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΆ
ΤΕΣΤ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΌΝΩΝ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΎ
Από τις 12 Νοεμβρίου, η Lufthansa αναμένεται να ξεκινήσει τα πρώτα δοκιμαστικά τεστ γρήγορης ανίχνευσης
αντιγόνων κορονοϊού, σε συγκεκριμένα δρομολόγια μεταξύ Μονάχου και Αμβούργου. Σε στενή συνεργασία με
τα αεροδρόμια του Μονάχου και του Αμβούργου, καθώς και με τις εταιρείες βιοτεχνολογίας Centogene και το
κέντρο ιατρικής περίθαλψης του Ομίλου Medicover, MVZ Martinsried, η αεροπορική εταιρεία προσφέρει στους
πελάτες της τη δυνατότητα να ελέγχονται δωρεάν για τον κορονοϊό, πριν την αναχώρηση σε δύο πτήσεις κάθε
μέρα.
Οι επιβάτες που δεν επιθυμούν να κάνουν το τεστ θα μεταφέρονται σε εναλλακτική πτήση χωρίς επιπλέον
κόστος.
Η πρώτη δοκιμαστική πτήση με επιβάτες 100% αρνητικούς στον κορονοϊό είναι η πτήση με αριθμό LH2058,
η οποία αναχωρεί από το Μόναχο για το Αμβούργο στις 9.10 π.μ. Η δεύτερη καθημερινή πτήση, στην οποία
θα πραγματοποιηθεί τεστ σε όλους τους επιβάτες, είναι η πτήση με αριθμό LH2059, που αναχωρεί από το
Αμβούργο με προορισμό το Μόναχο.
Όσοι επιβάτες ελεγχθούν μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα 30 με 60 λεπτά μετά την πραγματοποίηση
του τεστ και η ενεργοποίηση της κάρτας επιβίβασης και η πρόσβαση στην πύλη θα επιτρέπεται μόνο σε
περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος. Εναλλακτικά, οι επιβάτες μπορούν να προσκομίσουν αρνητικό τεστ
PCR, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες από την ώρα αναχώρησης της πτήσης. Η Lufthansa
αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου τη διαχείριση της διαδικασίας των τεστ γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνων και οι
επιβάτες δεν επιβαρύνονται με κάποιο επιπλέον κόστος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν, είναι να δηλώσουν
έγκαιρα συμμετοχή και να φροντίσουν να έχουν λίγο περισσότερο διαθέσιμο χρόνο στο αεροδρόμιο πριν από
την αναχώρηση.
«Με τη στρατηγική αυτή, στοχεύουμε στην αποκόμιση χρήσιμων δεδομένων για τα τεστ γρήγορης ανίχνευσης
αντιγόνων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας τους. Ο επιτυχής έλεγχος του συνόλου των
επιβατών των πτήσεων μπορεί να είναι το κλειδί για την τόνωση της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας»,
αναφέρει η Christina Foerster, Lufthansa Group Executive Board Member for Customer, IT & Corporate Responsibility.
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ΠΌΣΕΣ ΜΕΘ ΈΧΕΙ Η ΓΕΡΜΑΝΊΑ;
Από 16 Απριλίου 2020 καταγράφονται καθημερινά
οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) μέσω του
συστήματος DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V.)
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά στη Γερμανία σήμερα το
πρωί ήταν διαθέσιμα 29.000 κρεβάτια σε ΜΕΘ (ενώ
4.100 ήταν στη Βαυαρία).
Ασθενείς που χθες 10 Νοεμβρίου ήταν
στις ΜΕΘ με κρούσμα κορωνοιού ήταν 3.075. Από
αυτούς 1.724 δέχονται αναπανευστική υποστήριξη.
Σε σχέση με την παραμονή των ασθενών στις ΜΕΘ η
DIVI έδωσε τα παρακάτω στοιχεία:
• Από τη μόλυνση μέχρι την εκδήλωση συμπτωμάτων περνούν μ.ο. 5 ημέρες
• Από την εκδήλωση των συμπτωμάτων μέχρι την επιδείνωση που χρίζει εισαγωγή σε νοσοκομείο περνούν
επιπλέον (μ.ο.) 10 ημέρες
• Από την εκδήλωση των συμπτωμάτων μέχρι την επιδείνωση που χρίζει εισαγωγή σε ΜΕΘ περνούν (μ.ο.)
10 - 12 ημέρες
• Αν ο ασθενής πρέπει να διασωληνωθεί η παραμονή στο νοσοκομείο διαρκεί από 18 έως 24 ημέρες
(μπορεί και περισσότερο)
Στην Γερμανία, στις αρχές της εκδήλωσης της πανδημίας υπήρχαν περίπου 28.000 κρεβάτια σε ΜΕΘ τα
οποία αυξήθηκαν τους πρώτους μήνες σε 34.000
Η Γερμανία (σύμφωνα με έρευνα του Spiegel) είναι με 39 κρεβάτια ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους πρώτη στην
κατάταξη με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ να είναι 16 κρεβάτια ανά 100.000 κατοίκους. Ψηλά στην
κατάταξη βρίσκεται και η Αυστρία με 29 (στοιχεία Απριλίου) αλλά και η Αμερική με 26, ενώ η Γαλλία είχε 16
κρεβάτια στις ΜΕΘ ανά 100.000.
Αντίθετα κάτω από τον μ.ο. έχουν χώρες που έχουν χτυπηθεί από τον ιό όπως η Αγγλία (11), η Ισπανία 10
και η Ιταλία 9
Ε.Ε.
Τα στοιχεία των δημόσιων ερευνών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους γιατί αναφέρονταιστη στιγμή που
γίνεται η έρευνα αλλά η Γερμανία και σε άλλη έρευνα αναφέρεται να είχε στις αρχές της πανδημίας 30
κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 .
Η Ελλάδα με 6 μόλις κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 πληθυσμού είναι πέντε φορές λιγότερο εξοπλισμένη για την
υπεράσπιση της υγείας των κατοίκων της.
Ο Μέσος Όρος της Ε.Ε. είναι 11,5 κλίνες, σχεδόν διπλάσιος από την Ελλάδα.
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ΓΙΑ 5 ΜΉΝΕΣ
ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑ
ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΌ
ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ

Βουλής.
Προϋποθέσεις
- ιθαγένεια μιας εκ των συμμετεχουσών χωρών
- πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
- γνώση της πολιτικής, κοινωνίας και ιστορίας της
Γερμανίας
- ηλικίας κάτω των 30 ετών στην αρχή της
υποτροφίας
Υποτροφία
- 500 ευρώ τον μήνα
- δωρεάν διαμονή
- ασφάλιση και έξοδα μετακίνησης
καταληκτική ημερομηνία για υποβολή
υποψηφιότητας 31 Ιουλίου

Στην ανακοίνωσή του το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο
αναφέρει:

- περισσότερες πληροφορίες , στη γερμανική
πρεσβεία ή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.
bundestag.de/ips

Θέλετε να εργαστείτε στο γερμανικό κοινοβούλιο;
Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή σε συνεργασία
με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie
Universität Berlin), το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του
Βερολίνου (Humboldt-Universität zu Berlin) και το
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Technischen Universität

ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΏΝ ΑΣΘΕΝΕΊΑΣ
ΓΟΝΈΩΝ ΜΈΧΡΙ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ 2020 KINDERKRANKENGELD

Berlin) σας προσκαλεί για πέντε μήνες στο Βερολίνο
στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής
Υποτροφίας (IPS).
Η IPS απευθύνεται σε νέους ανθρώπους
υψηλής κατάρτισης και με ενδιαφέρον για το
πολιτικό γίγνεσθαι, οι οποίοι μετά το πέρας του
προγράμματος θα έχουν τη βούληση επιστρέφοντας
στην πατρίδα τους να συμβάλουν ενεργά και
με αίσθημα ευθύνης στην διαμόρφωση του
δημοκρατικού της μέλλοντος.
Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή προσφέρει σε
νέους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν στο
πλευρό ενός μέλους της Γερμανικής Βουλής, στο
πλαίσιο συνεργασίας διάρκειας 13 εβδομάδων,
το γερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα και τις
πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να
αποκομίσουν πρακτικές εμπειρίες στον τομέα της
κοινοβουλευτικής εργασίας.
Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από ανεξάρτητη
επιτροπή επιλογής της Γερμανικής Ομοσπονδιακής

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση
των ημερών που δικαιούται ο γονέας όταν το παιδί του
είναι άρρωστο (Kinderkrankengeld).
Συγκεκριμένα για το 2020 ο αριθμός των ημερών
αυξήθηκε σε 15 (30 για μονογονεϊκές οικογένειες) για
κάθε παιδί. (Μέχρι τώρα οι αντίστοιχες ημέρες ήταν 10
και 15).
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά γονείς των οποίων
τα παιδιά είναι κάτω των 12 ετών. Η ημερήσια
αποζημίωση είναι μεταξύ 70% και 90% του καθαρού
μισθού.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση δικαίωμα έχουν όσοι είναι
ασφαλισμένοι σε δημόσιο ταμείο υγείας (π.χ. AOK)
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει άτομο που να
βρίσκεται στο σπίτι με το παιδί.
Επειδή το δικαίωμα ισχύει για κάθε παιδί ο
εργαζόμενος δεν μπορεί να ξεπεράσει ετησίως τις 35
ημέρες συνολικά (70 για μονογονεϊκές οικογένειες).
Η ρύθμιση ισχύει μέχρι 31.12.2020 Πηγή:
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: ΣΕ 17,6 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΆ ΖΕΙ
ΈΝΑ ΆΤΟΜΟ

Το ποσοστό των πολιτών στη Γερμανία που ζουν μόνοι τους αυξήθηκε μεταξύ του 1991 και του 2019 από 34% σε 42%
Όπως ανέφερε σήμερα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis), σχεδόν οι μισοί από αυτούς που ζούσαν
μόνοι (42%) τους το 2019 ζούσαν σε μεγάλες πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους.
Σχεδόν κάθε τρίτο άτομο (32%) ζούσε σε μικρές κοινότητες με λιγότερους από 20.000 κατοίκους ενώ στους δήμους
με 20.000 έως 100.000 κατοίκους, ένας στους τέσσερις ανθρώπους ζούσε μόνος του (26%).
Νεαροί άνδρες και ηλικιωμένες γυναίκες
Κάθε πέμπτο άτομο (17,6 εκ.) ζούσε σε νοικοκυριό ενός ατόμου το 2019. Αυτός ήταν ο πιο συνηθισμένος τύπος
νοικοκυριού στη Γερμανία, έναντι των νοικοκυριών δύο ατόμων (13,8 εκατομμύρια).
Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο φύλων:
Ενώ περισσότεροι από ένας στους τρεις (38%) των 8,5 εκατομμυρίων ανδρών που ζούσαν μόνοι τους ήταν μεταξύ 20
και 39 ετών, στις γυναίκες περίπου το 34% ήταν 60 έως 79 ετών .
Ο αριθμός των γυναικών άνω των 80 ετών, που ζουν μόνες τους είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερος από τον
αριθμό των ανδρών (1,9 εκατομμύρια γυναίκες, 0,5 εκατομμύρια άνδρες).
Προφανώς λόγω του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής των γυναικών, υπάρχουν συνολικά περισσότερες γυναίκες που
ζουν μόνες (περίπου 9 εκατομμύρια) από τους άνδρες (8,5 εκατομμύρια).
Περίπου οι μισοί από τα άτομα σε νοικοκυριά ενός ατόμου (8,9 εκ) είναι άγαμοι, 4,2 εκατομμύρια είναι χήροι, 3,3
εκατομμύρια είναι διαζευγμένοι και 1,1 εκατομμύρια είναι παντρεμένοι αλλά βρίσκονται σε διάσταση.
Το 2019 ζούσαν σε νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα άτομα συνολικά 7,7 εκατομμύρια άνθρωποι. 41%, σε μικρές
κοινότητες (λιγότεροι από 20.000 κάτοικοι). Τα υπόλοιπα νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα άτομα κατανέμονται
σχεδόν ομοιόμορφα μεταξύ κοινοτήτων με έως 100.000 κατοίκους (28%) και αστικών περιοχών με περισσότερους
από 100.000 κατοίκους (30%)
Το ποσοστό των νοικοκυριών στα οποία ζούσαν πέντε ή περισσότερα άτομα μειώθηκε από το 1991 έως το 2019 κατά
1,5 ποσοστιαίες μονάδες (5% το 1991, 3,5% το 2019).
12
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9 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1938: ΤΙ ΉΤΑΝ
«Η ΝΎΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΆΛΛΩΝ»
Ονομάστηκε «νύχτα των κρυστάλλων» επειδή οι
Ναζί ξέσπασαν πάνω στις ιδιοκτησίες των Εβραίων,
σπάζοντας τις βιτρίνες πολλών καταστημάτων τους.
Ήταν το πρώτο μαζικό πογκρόμ εναντίον των Εβραίων
στη Γερμανία. Συνέβη τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου
1938 ως τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας
και ήταν η πρώτη ένδειξη για το τι θα ακολουθούσε
αργότερα με το εβραϊκό ολοκαύτωμα.
Όλα ξεκίνησαν δύο μέρες νωρίτερα,
όταν ένας γερμανοεβραίος, ο Χέρσελ Γκρίσπαν,
σκότωσε στο Παρίσι τον γραμματέα της γερμανικής
πρεσβείας Ερνστ Φον Ρατ. Ο φόνος του γερμανού
διπλωμάτη χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για τις
επιθέσεις που εκδηλώθηκαν εναντίον των Εβραίων σε όλη τη Γερμανία. Φαινομενικά, οι επιθέσεις αυτές ήταν
αυθόρμητες, αλλά στην πραγματικότητα «ενορχηστρώθηκαν» από τη ναζιστική κυβέρνηση.
Κατά τη νύχτα των κρυστάλλων, καταστράφηκαν 1.574 συναγωγές, πάνω από 7.000 εβραϊκά καταστήματα και
29 πολυκαταστήματα, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο
αριθμός των γερμανοεβραίων που σκοτώθηκαν είναι ασαφής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κυμαίνεται από 36
έως 200, ενώ μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται και αρκετοί μη Εβραίοι, που είχαν την ατυχία να μοιάζουν.

9 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1989: ΠΏΣ ΜΕ ΜΙΑ „ΛΆΘΟΣ“ ΔΉΛΩΣΗ
ΈΠΕΣΕ ΤΟ ΤΕΊΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΊΝΟΥ
Με στοιχεία από ιστορικό Αρχείο των εφημερίδων «ΤΟ
ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ», history.com, ricksteves.com
Το βράδυ της Παρασκευής 3ης Νοεμβρίου 1989
«η ανατολικογερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι
αποφάσισε να ζητήσει από την Τσεχοσλοβακία να
ανοίξει, για ‘μη περιορισμένο χρονικό διάστημα’, τα
δυτικά της σύνορα για τους
Ανατολικογερμανούς που θέλουν να φύγουν στη Δύση.
Στα σύνορα Τσεχοσλοβακίας – Βαυαρίας
δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων.
Στις 9 Νοεμβρίου, ο Γκίντερν Σαμπόφσκι, μέλος του
Πολιτμπιρό του Κομμουνιστικού Κομμάτος της Ανατολικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης
συνέντευξης Τύπου, ανακοίνωσε καταλάθος ένα σχέδιο νόμου, που δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και
ήταν σχετικό με αλλαγές στους κανόνες μετεγκατάστασης προσφύγων αλλά και στα δυνατότητα των
Ανατολικογερμανών να πραγματοποιούν σύντομα ιδιωτικά ταξίδια.
Ειδικά για τα ιδιωτικά ταξίδια υπήρχαν σοβαρές ενδοκυβερνητικές ενστάσεις και δεν είχε ληφθεί οριστική
απόφαση, ο Σασμπόφσκι βρίσκοντας το σχέδιο νόμου μέσα στα χαρτιά του, το ανακοινώνει και αυτό.
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Έκπληκτοι οι δημοσιογράφοι ρωτούν: «Πότε τίθεται σε εφαρμογή αυτή η ρύθμιση» και ο Σαμπόφσκι πνιγμένος
στην αμηχανία, φυλλομετρώντας τα χαρτιά του, απαντά: «Αυτή η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή… απ’ όσο
ξέρω… αμέσως τίθεται σε εφαρμογή, χωρίς καθυστέρηση».
Τα δυτικά πρακτορεία ειδήσεων μέσα σε λίγα λεπτά και λίγο αργότερα η ίδια η ανατολικογερμανική τηλεόραση
αναμεταδίδουν τη δήλωση αυτή.
Οι Ανατολικοβερολινέζοι, ο ένας μετά τον άλλο, βγαίνουν στους δρόμους και κατευθύνονται προς το τείχος.
Εκεί συναντούν τους έκπληκτους συνοριοφύλακες και το προσωπικό ελέγχου διαβατηρίων, Αρχικά καλούν τον
κόσμο να φύγει και να απευθυνθεί την επόμενη μέρα στις υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων.
Το πλήθος όμως αυξάνεται συνεχώς και αρχίζει να χάνει την υπομονή του. Μπροστά στον κίνδυνο να
λιντσαριστούν από τις μάζες τα στελέχη του μεθοριακού φυλακίου Μπόρνχόλμερ Στράσε (Bornholmer Straße)
ανοίγει τις πύλες του στις 23:00.
Σύντομα ακολουθούν και άλλα φυλάκια. Οι εικόνες που μεταδίδονται από την τηλεόραση κατεβάζουν κι άλλους
Ανατολικοβερολινέζους σε κάθε δρόμο που οδηγεί στο τείχος.
Μέχρι το πρωί της 10ης Νοεμβρίου όλες οι πύλες του τείχους έχουν ανοίξει διάπλατα και οι πολίτες τις περνούν
χωρίς κανένα έλεγχο.
Οι κάτοικοι του Δυτικού Βερολίνου δέχτηκαν τους πολίτες της ΛΔΓ με ενθουσιασμό. Οι περισσότερες
μπυραρίες στην περιοχή του τείχους κερνάνε άφθονη δωρεάν μπύρα, τα αυτοκίνητα κορνάρουν και άγνωστοι
αγκαλιάζονται με αγνώστους.
Μέσα στην ευφορία της βραδιάς, Ανατολικοί και Δυτικοί σκαρφαλώνουν στο τείχος, άλλοι περνούν από την
απροσπέλαστη ως τότε Πύλη του Βραδεμβούργου και σε πολλά σημεία ομάδες ανθρώπων, και από τις δύο
πλευρές, έχουν αρχίσει να γκρεμίζουν το τείχος με όποιον τρόπο μπορούν.
Την ίδια ώρα, στη Βόννη. η δυτικογερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή συνεδριάζει για τον προϋπολογισμό. Μόλις
«φτάνουν» τα νέα, η συνεδρίαση διακόπτεται και κάποιοι από τους βουλευτές αρχίζουν να τραγουδούν τον
Εθνικό Ύμνο.
Η επανόρθωση του λάθους από την πλευρά της Ανατολικής Γερμανίας ήταν αδύνατη χωρίς τη χρήση βίας, και αν
και έγιναν τέτοιες σκέψεις στα ηγετικά κλιμάκια της κυβέρνησης και του κόμματος, τελικά επικράτησε η σύνεση
και η αποδοχή των τετελεσμένων.
Όπως εξάλλου αναφέρουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 11ης Νοεμβρίου 1989 , η Ανατολική Γερμανία, μήνες πριν τον
Νοέμβριο, βάδιζε ήδη προ τετελεσμένων γεγονότων.
«Η έξοδος των Ανατολικόγερμανών, μαζική ήδη από τον Ιουνίο, δεν μπορούσε πια να ανακοπεί, αφού ήταν
δυνατόν να γίνει μέσω άλλων χωρών, όπως η Ουγγαρία – που είχε ήδη τα σύνορά της ανοιχτά (και που
ουσιαστικά δεν έχει πια ούτε κομμουνιστικό κόμμα)»
Σήμερα
Τριανταένα χρόνια μετά, αν κάποιος ισχυριζόταν ότι οι Ανατολικογερμανοί διατηρούν, για την επανένωση της
Γερμανίας, τον ίδιο ενθουσιασμό που είχαν εκείνη τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου, θα ήταν ψεύτης.
Έρευνα της γερμανικής κυβέρνησης, το 2019, που είχαν δημοσιεύσει οι Financial Times έδειξε πως παραπάνω
από τους μισούς Ανατολικογερμανούς (το 57%) βλέπουν τους εαυτούς τους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ενώ μόλις το 38% από αυτούς, χαρακτηρίζει την επανένωση της Γερμανίας ως επιτυχή.
Ακόμα κι αν έπεσε το τείχος, ο οικονομικός, βιωτικός και κοινωνικός διαχωρισμός συνεχίζει να υφίσταται κι αυτό
φυσικά βαραίνει ως ευθύνη τη Δύση, που 31 χρόνια πριν χαιρέτιζε την πτώση του Τείχους και καλωσόριζε τους
Ανατολικογερμανούς στον ελεύθερο κόσμο της.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ: „MINJOB“. ΝΌΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ (1)

O Δορυφόρος ξεκινάει σήμερα σειρά δημοσιεύσεων με θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας στη Γερμανία
προκειμένου να ενημερωθούν οι Έλληνες εργαζόμενοι, κυρίως όσοι πρόσφατα ήρθαν στη χώρα.
Σήμερα το θέμα μας είναι : Minijob
Minijob (ή αλλιώς 450-Euro-Job, geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung) χαρακτηρίζεται η
εργασία με ανώτατο
μισθό 450 € μηνιαίως ή η εργασία που δεν υπερβαίνει τις 70 εργάσιμες ημέρες ετησίως.
Η πρώτη κατηγορία δηλ. εργασία με ανώτερο μισθό 450 € μηνιαίως :
• Ο αριθμός των ωρών εργασίας μηνιαίως εξαρτάται από το ωρομίσθιο (και στα Minijob ισχύει το κατώτερο
ωρομίσθιο - Mindestlohn).
• Παράδειγμα: Αν κάποιος εργάζεται με 9,35 € την ώρα μπορεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη εργασία το
ανώτερο 48,13 ώρες το μήνα έτσι ώστε να μην ξεπεράσει το όριο των 450 €
Η δεύτερη κατηγορία δηλ. εργασία που ετησίως δεν ξεπερνά τις 70 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα
μπορεί να μην είναι σταθερό (δηλ 450 €) ανά μήνα αλλά στο σύνολο του : 70 ημέρες.
Μειονέκτημα του Minijob :
Όποιος εργάζεται σε ,,Minijob,, δεν πρέπει να καταβάλλει εισφορές στο ταμείο ανεργίας και κατά συνέπεια δεν
έχει δικαίωμα επιδόματος ανεργίας.
Όποιος εργάζεται αποκλειστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο σε ,,Minijob,, δεν έχει δικαίωμα
συνταξιοδότησης (ή κατά περίπτωση πολύ χαμηλή σύνταξη)
Ασφάλεια ασθενείας (Kranken- und Pflegeversicherung)
Ναι μεν ο εργοδότης καταβάλλει εισφορές για τον εργαζόμενο σε ,,Minijob,, όμως ο εργαζόμενος δεν είναι
ασφαλισμένος στα ταμεία ασθενείας.
Οι δυνατότητες που έχει ο εργαζόμενος σε ,,Minijob,, είναι η εθελοντική ασφάλεια ασθενείας
Για ανέργους που εργάζονται σε ,,Minijob,, τις εισφορές στα κοινωνικά ταμεία αναλαμβάνουν τα γραφεία εύρεσης
εργασίας (Arbeitsagenturen ή Jobcenter). Αυτό ισχύει όμως όσο υπάρχει δικαίωμα για ταμείο ανεργίας.
Δικαιώματα για όσους εργάζονται σε Minijob
Οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση
Αυτό αφορά :
• Την προστασία από καταγγελία σύμβασης συμβολαίου εργασίας (Kündigungsschutz)
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• Δικαίωμα για μισθό σε περίπτωση που αρρωστήσει το παιδί
• Επίδομα για Κυριακές και αργίες ,
• Επίδομα μητρότητας
• Πιστοποιητικό εργασίας
ΑΔΕΙΑ
Όσοι εργάζονται σε Minijob έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οι ημέρες αδείας
προσδιορίζονται από τον αριθμό των ημερών εργασίας.
Υπολογισμός:
Ημέρες εργασίας εβδομαδιαίως x ημέρες αδείας ÷ εργάσιμες ημέρες επιχείρησης
Παράδειγμα:
Εργάζεστε 3 μέρες την εβδομάδα. Ο χρόνος αδείας στην επιχείρησή που εργάζεστε είναι 30 μέρες. Η επιχείρησή
σας λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα.
Άρα: 3 χ 30 =90 :5= 18 μέρες άδειας το χρόνο.
Minijob ως παράλληλη εργασία
Όταν το Minijob είναι παράλληλα της „κανονικής“ εργασίας σας χρειάζεται η έγκριση από τον εργοδότη σας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα Minijob δεν έχετε υποχρέωση καταβολής εισφορών σε κοινωνικά ταμεία.
Προσοχή ! Αν έχετε περισσότερα από ένα Minijob και δεν έχετε άλλη, κανονική σχέση εργασίας, τότε πρέπει να
προσέξετε να μην υπερβείτε τα 450 € μηνιαιώς καθώς στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρώσετε εισφορές στα
κοινωνικά ταμεία.
Τα 450 € είναι αφορολόγητα και δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν στην φορολογική δήλωση.
Αν υπάρχει επιπλέον εισόδημα των 450 € επιπλέον της κανονικής σχέσης εργασίας τότε ανήκει στην φορολογική
κλίμακα 6.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗ ΣΥΝΤΆΞΕΩΝ
ΕΛΛΉΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΈΨΕΙ
ΜΌΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Αυξάνονται τις τελευταίες μέρες οι περιπτώσεις όπου το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών ζητάει αναδρομικά
από το 2014 να φορολογηθούν συντάξεις του εξωτερικού.
Μέσω της διασταύρωσης στοιχείων που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο έχει εντοπίσει περιπτώσεις πολιτών που δεν
έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση εισόδημα από τη σύνταξη γήρατος και προχωρά σε αναδρομική
φορολόγηση.
Ήδη αρκετές περιπτώσεις συμπολιτών μας, μας ενημέρωσαν σχετικά.
Οι συνταξιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού που αποφασίζουν να μεταφερθούν μόνιμα στην Ελλάδα
αποχωρούν από την ΔΟΥ εξωτερικού και πρέπει να γνωρίζουν ότι η σύνταξή τους πρέπει να δηλώνεται στο
συνολικό ετήσιο εισόδημά τους και να συμπληρώνεται το ποσό στη φορολογική τους δήλωση στην Ελλάδα.
Έτσι η σύνταξη θα φορολογείται
Η Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (2019) είναι 22% για εισόδημα έως
20.000 €
16
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΎ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΥΠΕΠΘ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ

Το Συντονιστικό Γραφείο Μονάχου ανακοινώνει ότι συστήθηκε άμισθη ομάδα εργασίας η οποία στόχο έχει να
εξετάσει τη δυνατότητα εξέλιξης των Ελληνικών Σχολείων της Βαυαρίας που ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα
σπουδών. Σύμφωνα με τα ισχύοντα έως σήμερα τα σχολεία μας έχουν άδεια λειτουργίας ως Grund- und Hauptschule I/II.
Δεδομένου ότι στη Βαυαρία πλέον δεν λειτουργούν σχολεία με τον χαρακτηρισμό Hauptschule είναι σκόπιμο και
τα Ελληνικά Σχολεία να ακολουθήσουν την εξέλιξη και να λάβουν το χαρακτηρισμό Mittelschule
. Η ομάδα εργασίας έχει στόχο να εργαστεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση
και τα σχολεία να λάβουν άδεια λειτουργίας ως Grund- und Mittelschule, μόνον εφόσον αυτό είναι εφικτό και αν
συνάδει με τις αρχές που διέπουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Βαυαρικό Εκπαιδευτικό σύστημα.
Διευκρινήσεις για τη σύσταση της άμισθης επιτροπής
Το συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας στο Μόναχο προχώρησε στην
παρακάτω διευκρινιστική ανακοίνωση όσον αφορά τη σύσταση άμισθης επιτροπής προκειμένου να εξεταστεί ο
τύπος σχολείων της Βαυαρίας
Η ανακοίνωση αναφέρει:
Σύμφωνα με τη συμβολαιογραφική πράξη που υπογράφηκε στις 31.05.2019 και αφορά στο υπό ανέγερση
διδακτήριο στο BergamLaimη Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να καταθέσει στις Γερμανικές Αρχές:
1.χωρικό πρόγραμμα για την ανέγερση ενός Grundschule και ενός Mittelschule
2.πλήρη φάκελο για να λάβει άδεια λειτουργίας το νέο Grundschuleκαι Mittelschule
Στην επιστολή που απέστειλε ο Δήμος Μονάχου στο Γενικό Προξενείο στις 30.07.2020 αναφέρεται ότι μέχρι
21/09/2020 έπρεπε να κατατεθεί στο Δήμο του Μονάχου και στη Διοίκηση της Άνω Βαυαρίας το πλήρες χωρικό
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πρόγραμμα για το υπό ανέγερση κτήριο το οποίο για να εγκριθεί όφειλε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός
Grundschule και ενός Mittelschule.
Επιπλέον σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των προηγούμενων συντονιστών
εκπαίδευσης και της περιφερειακής κυβέρνησης της Άνω Βαυαρίας έχει επισημανθεί από τη Βαυαρική
πλευρά ότι είναι αναγκαίο τα Ελληνικά σχολεία να μετεξελιχθούν σε Grundschule και Mittelschule, λόγω του
νομικού καθεστώτος που διέπει τα σχολεία στη Βαυαρία, όπου δεν λειτουργούν πλέον σχολεία με τον
χαρακτηρισμό Hauptschule.
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/09/2020 με την περιφερειακή κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας
επισημάνθηκε έντονα για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ανωτέρω μετεξέλιξη.
Τέλος στις 05/11/2020 διατυπώθηκε ρητάαπό την κυρία Gertrud Braese (Leitende Regierungsdirektorin, Bereich Schulorganisation und Schulrecht, Γενική Διευθύντρια της υπηρεσίας οργάνωσης και νομικού καθεστώτος
σχολείων) ότι το χωρικό πρόγραμμαπου κατατέθηκε από την πλευρά μας εγκρίνεται με την προϋπόθεσηότι
η Ελληνική Κυβέρνηση θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε στο νέο κτήριο να στεγαστεί ένα
Grundschuleκαι ένα Mittelschule.
Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίθηκε σκόπιμο να συσταθεί επιτροπή προκειμένου να μελετηθεί από
ειδικούς ανυπάρχει η δυνατότητα το νέο σχολείο να λάβει άδεια λειτουργίας ως Grundschule και Mittelschule, χωρίς να υπάρξουν αλλαγές που αφορούν το Ελληνικό Πρόγραμμα που ακολουθεί και χωρίς να γίνεται
διαχωρισμός των μαθητών από την 5ητάξη. Διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους ότι στόχος της Επιτροπής
που συστάθηκε δεν είναι να μετατρέψει τα σχολεία σε γερμανικά αλλά να λάβει άδεια λειτουργίας το
νέο σχολείο που θα ανεγερθεί ώστε να μην χαθούν οι 500 θέσεις που ορίζεται από το συμβόλαιο ότι θα
παραχωρηθούν στην Ελληνική Πολιτεία.
Δεδομένου ότι σήμερα τα σχολεία λειτουργούν ως Grundschule, TeilhauptschuleIκαι TeilhauptschuleIΙ για να
ληφθεί η ανωτέρω άδεια λειτουργίαςπρέπει να γίνουν σχετικές ενέργειες και αντίστοιχες διαπραγματεύσεις.
Επιπλέον εφόσον η μετεξέλιξη αυτή πραγματοποιηθεί για το νέο σχολείο και εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση
του καθεστώτος λειτουργίας του, τότε αυτή θα μπορούσε να υιοθετηθεί και για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες
της Βαυαρίας.
Επισημαίνουμε ότι το Γυμνάσιο/TeilhauptschuleIIτης Νυρεμβέργης έχει αιτηθεί στο παρελθόν τη μετονομασία του
σε Mittelschuleάνευ επιτυχίας. Τέλος οι όποιες αλλαγές δεν επηρεάζουν καθόλου τη λειτουργία των Ελληνικών
Λυκείων.
Σε καμία περίπτωση η Επιτροπή δεν έχει στόχο να καταργήσει τα ισχύοντα στα Ελληνικά Σχολεία ή να επιφέρει
αλλαγές σε βάρος του Ελληνικού Προγράμματος σπουδών.
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μονάχου
Το νέο ΔΣ που προέκυψε από την εκλογική συνέλευση στις 25 Οκτωβρίου είναι:
Πρόεδρος: Σαρακατσάνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Θεοδοωσιάδης Χρήστος
Α΄Γραμματές: Παπαϊωάννου Γεώργιος
Β΄Γραμμτές: Πατσιαλίδης Παναγιώτης
Ταμίας: Αγγέλης Δημήτριος
Ά μέλος: Αντωνάκη Ιωάννα
Β΄μέλος: Καββαδίας Νικόδημος
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ΤΗΡΉΣΑΜΕ ΤΗΝ
ΥΠΌΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΊΧΑΜΕ
ΔΏΣΕΙ
Αρχές Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει στα γερμανικά
το λεύκωμα με μαρτυρίες Ελλήνων εργαζομένων στο
εργοστάσιο της BMW.
Η χαρά μας είναι διπλή. Αφενός γιατί προλάβαμε και θα
κυκλοφορήσει σε μια χρονιά που είναι επετειακή (60
χρόνια ελληνική εργατική μετανάστευση) αφετέρου γιατί
στην μετάφραση συμμετείχε ομάδα νέων της 3ης γενιάς
Ελλήνων μεταναστών.
Παραγγελίες στο εμαιλ doryforos@email.de
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΑΊΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ
Aπό τη δοξολογία στον ΙΝ των Αγίων Πάντων με αφορμή την 108η επέτειο της απελευθέρωσης των νησιών του
Βορείου Αιγαίου παρουσία του Γενικού Προξένου Μονάχου
Φωτογραφίες για Δορυφόρο: Lakis Spiridonidis
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MARIENPLATZ MÜNCHEN
Ο σύλλογος Ποντίων στήριξε την συνάντηση
διαμαρτυρίας της Αρμενικης Κοινότητας
Η ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου Ποντίων Χάρη
Φωτιάδη

MÜNCHEN 14.11.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
die Einladung zu Ihrer Protestveranstaltung haben wir
gerne angenommen, denn zwischen Armeniern und
Pontosgriechen gibt es zahlreiche Gemeinsamkeiten
aus der Vergangenheit, an die wir bei dieser Feier erinnern wollen.
Unsere Vorfahren teilten ihre Heimat und lebten in
Kleinasien lange Zeit nachbarschaftlich miteinander,
so dass sich zwischen uns ein brüderliches Band
knüpfte, trotz früherer theologischer Differenzen. Die
Griechen und die Armenier haben die Kultur und Gesellschaft Kleinasiens nachhaltig geprägt, wovon noch
immer ein reiches archäologisches Erbe kündet.
Um 1912 betrug die Zahl der Griechen osmanischer Staatszugehörigkeit 2,7 Millionen. Tatsächlich dürfte sie,
auch angesichts der Politisierung osmanischer Statistiken, noch höher gelegen haben. Der Genozid, der an
unseren Vorfahren, den Christen im Osmanischen Reich verübt wurde, brachte großes und anhaltendes Leid
über unsere Gemeinschaften. Und dieses Leid verfolgt uns, die Nachfahren der ermordeten, vertriebenen und
geflüchteten Pontosgriechen ebenso wie Sie, die Armenier und die Assyrer / Aramäer bis zum heutigen Tage.
In Kleinasien und Thrakien wurde ein blutiges Stück Geschichte geschrieben. In den Jahren 1912 bis 1922 fielen über eine Million Griechen Kleinasiens und Ost-Thrakiens so wie anderthalb Millionen Armenier organisierter
staatlicher Gewalt zum Opfer. Griechenland hat die aus Kleinasien Entwurzelten damals aufgenommen, ebenso
wie 90.000 armenische Flüchtlinge.
Heute unterstützt die Türkei die Republik Aserbeidschan dabei, erneut armenische Christen zu vertreiben. Die
an Armeniern aus und in Arzach verübten Verbrechen erinnern uns an 1915. Wir verurteilen diese illegalen und
imperialistischen Bestrebungen der Aseris und ihrer türkischen Verbündeten und fordern sie auf, ihre aggressiven Aktionen gegen Armenien einzustellen.
Der Kampf um territoriale Integrität und nationale Selbstbestimmung der Republiken Armenien und Arzach ist
auch unser Anliegen. Wir hoffen auf einen dauerhaften und gerechten Frieden im Südkaukasus.
Lasst uns unserer Freundschaft und unseres Leides in Vergangenheit und Gegenwart gemeinsam gedenken.
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ΚΡΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ
ΜΟΝΆΧΟΥ
Επιμνημόσυνη δέηση από τον Κρητικό Σύλλογο
Μονάχου και Περιχώρων στην ενορία του
Αγίου Γεωργίου στο Μόναχο για πεσόντες του
ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου.
Παρόντες ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Μόναχο, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Κρητών Μανώλης Κουγιουμουτής ενώ τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε η Γραμματέας του Συλλόγου
Σπυριδούλα Κυριακάκη.

Φωτογραφίες για Δορυφόρο: Lakis Spiridonidis

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΎ ΠΡΟΞΕΝΕΊΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ
Το Γενικό Προξενείο Μονάχου ενημερώνει ότι λόγω
έξαρσης της πανδημικής κρίσης στη Βαυαρία και προς
διασφάλιση της δημόσιας υγείας τίθενται εφεξής σε
ισχύ περιορισμοί στον αριθμό των προσερχομένων στο
κτίριο του Γεν. Προξ. Μονάχου.
Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται
κατόπιν ραντεβού και για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις/συγκαταθέσεις,
πιστοποιητικά, επικυρώσεις γνήσιων αντιγράφων
και μεταφράσεων, νοσηλείων καθώς και για δήλωση
απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων.
Τα ως άνω δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των λοιπών τμημάτων (διαβατηρίων, ληξιαρχείου, πληρεξουσίων και
στρατολογίας), τα οποία θα εξακολουθήσουν να δέχονται κατόπιν ραντεβού, όπως μέχρι τούδε.
Για περισσότερες πληροφορίες και καθορισμό ραντεβού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα
τηλέφωνα:
+49 89 998867-10, -22, -14.
05.11.2020
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ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΈΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ
ΟΡΘΌΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ
ΤΟΥ ΜΟΝΆΧΟΥ
Συνάντηση με τους καθηγητές του Τμήματος
Ορθόδοξης Θεολογίας, Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο
και Αθανάσιο Βλέτση.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες του
τμήματος και το πρόγραμμα σπουδών καθώς και στο
συνέδριο για τον ρόλο της Εκκλησίας στην Ελληνική
Επανάσταση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του
2021

ΦΈΤΟΣ ΘΑ ΣΤΗΡΊΞΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΊΟ
“Ο ΣΩΤΗΡ” ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΆ ΠΟΥ ΥΠΈΣΤΗ
ΖΗΜΙΈΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΊΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
(«ΙΑΝΌΣ»)
Το 2020 είναι μια διαφορετική χρονιά για όλους μας. Έτσι η φετινή φιλανθρωπική (εκδήλωση αλληλεγγύης) που
διοργανώνουμε κάθε χρόνο δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στη μορφή που την οργανώναμε τα τελευταία
5 χρόνια.
Οι σύλλογοι και φορείς που διοργανώνουν τη συγκεκριμένη δράση αποφάσισαν να ξεκινήσουν για το χρονικό
διάστημα 26 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου 2020 συγκέντρωση χρημάτων μέσω του ειδικού τραπεζικού
λογαριασμού προκειμένου να δοθούν στο ίδρυμα “Ο ΣΩΤΗΡ” στην Κεφαλλονιά που υπέστη ζημιές από την
κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου («Ιανός»).
Για τον Δεκέμβριο, επιφυλασσόμαστε, για μια επιπλέον υπαίθρια δράση σε περίπτωση που η εξέλιξη της
πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα το επιτρέψουν και για την οποία έγκαιρα θα σας ενημερώσουμε.
Ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός είναι
Doryforos e.V.
Piraues Bank
IBAN DE84 5242 0600 8167 9673 35
Verwendugszweck : SOTIR
Η οργανωτική επιτροπή:
Ενορία Αγίου Γεωργίου και οι σύλλογοι / φορείς : Αιγαίου, Ελασσονιτών, Επτανησίων, Ηπειρωτικής Κοινότητας,
Ηπειρωτικoύ Συλλόγου “Σούλι”, Θρακιωτών, Κοζανιτών, Κρητών, Μακεδόνων, Πανθεσσαλικού, Ποντίων,
Χοροεργαστήρι “Μπάλος”, Ελληνικού Σπιτιού (γυναικεία ομάδα), Γονέων και Κηδεμόνων Μονάχου καθώς και
Γονέων και Κηδεμόνων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ)
Την δράση στηρίζουν Ενορία Αγίων Πάντων, Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, Σύλλογος Επιστημόνων, Λύκειο Ελληνίδων,
Σύλλογος Φιλαρμονία, Ποδοσφαιρική ομάδα FC Hellas, Σύλλογος Γονέων Λυκείου Μονάχου, Σύλλογος
αντισφαίρισης (τέννις) TC Philathlos, το ενημερωτικό πορτάλ gr-news.de, Σχολή Τέννις Theodosiadis, Eλληνική
Κοινότητα Κάρλσφελντ, Ελληνική Κοινότητα Haar, Beach Arena
Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
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