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I. Αποστολές ειδικών στην Ελλάδα 
 
1. «Επιτακτικές δράσεις»: Συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη με 

ειδικούς στη διαχείριση αποβλήτων και τις συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις  

 

    
 

Στις 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της 

Θεσσαλονίκης συνάντηση εργασίας και σεμινάριο (workshop) με 

ειδικούς στη διαχείριση αποβλήτων και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Την προηγούμενη ημέρα είχε λάβει χώρα το Ελληνογερμανικό Συμπόσιο 

για τη Διαχείριση Αποβλήτων, με θέμα «Στρατηγικές και τεχνολογίες για 

μια βιώσιμη ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων» (βλ. σχετική 

έκθεση). Σε στενή συνεργασία με Δήμους, επιχειρήσεις, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και τους ειδικούς της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης θα προγραμματισθεί μαζί με ενδιαφερόμενους από τη 2η 

Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης η ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. (ή η 

ανάθεση σε μία ήδη υπάρχουσα), με αντικείμενο την ανακύκλωση και τη 

βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων. Στη Θεσσαλονίκη τα συμβόλαια 

διάθεσης αποβλήτων λήγουν το 2016. Τα ποσοστά ανακύκλωσης 

εξακολουθούν να είναι χαμηλά στην Ελλάδα (18%) και ως εκ τούτου, ο 

προβληματισμός για τους «παράνομους» χώρους διάθεσης αποβλήτων 

με τις αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τον 

κρατικό προϋπολογισμό είναι έντονος. Έτσι, με την αύξηση των 

ποσοστών ανακύκλωσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 

θα ενισχυθεί η παραγωγή πρώτων υλών.  

 

Ένας συνεταιρισμός είναι μια σύμπραξη φυσικών ή νομικών 

προσώπων, με στόχο το όφελος ή την οικονομική και κοινωνική στήριξη 

των μελών, μέσω της συνεταιριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Παγκοσμίως συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς περισσότερα από 700 

εκατομμύρια μέλη. Οι συνεταιρισμοί είναι κοινότητες κοινών αξιών και οι 

στόχοι τους, κατά κανόνα, διαφοροποιούνται από τους στόχους των 
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συμβατικών επιχειρήσεων. Ακολουθώντας την παράδοση των ιδρυτών 

τους, τα μέλη των συνεταιρισμών πιστεύουν σε ηθικές αξίες, όπως η 

τιμιότητα, η ειλικρίνεια, η κοινωνική ευθύνη, το ενδιαφέρον για τους 

άλλους ανθρώπους, ενώ ως θεμελιώδεις συνεταιριστικές αξίες 

θεωρούνται η αυτο-βοήθεια, η ατομική ευθύνη, η δημοκρατία, η ισότητα 

και η αλληλεγγύη. Οι συνεταιρισμοί δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους, ωστόσο φροντίζουν για τη βιωσιμότητα 

τους μέσω της επίτευξης κέρδους.  

 

Στη συνάντηση εργασίας στη Θεσσαλονίκη, έγινε ανάλυση των 

ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής 

νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τους συνεταιρισμούς. Ως παράδειγμα, η 

γερμανική πλευρά παρουσίασε τη «Neue Arbeit Region Neckar- Alb», 

συνεταιρισμό κοινωνικών επιχειρήσεων κοινωφελούς σκοπού. Στο 

βραδινό σεμινάριο παρουσιάστηκαν εφτά ελληνικές κοινωνικές 

επιχειρήσεις: η IONIAN-RECYCLE (περισυλλογή τηγανέλαιων και 

επεξεργασία για παραγωγή βιοκαυσίμων), μία Κοιν.Σ.Επ. για τη 

διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων που διαθέτει ένα λειτουργικό 

δίκτυο με 53 σημεία πώλησης, τέσσερις Κοιν.Σ.Επ., στις οποίες 

μετέχουν και Ρομά και μία Κοιν.Σ.Επ. για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος.  

 

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το γερμανικό μοντέλο συνεταιρισμών, 

υπάρχουν δύο τύποι εταιρειών: γενικού και κοινωνικού σκοπού. Οι 

Κοιν.Σ.Επ. αποτελούν κατάλληλες εταιρικές μορφές για δραστηριότητες 

όπως η διαχείριση αποβλήτων, η εκμετάλλευση ανακυκλώσιμων υλικών 

από απόβλητα και η κομποστοποίηση των βιολογικών απορριμμάτων.  

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Matthias Hoffmann , 

Αναπλ. Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, ο κ. Αναστάσιος Βολιώτης, προϊστάμενος του Τμήματος 

Ανακύκλωσης της Θεσσαλονίκης, η κ. Στεφανία Πανταζή από τη ΜΚΟ 

Praksis, η κ. Στέλλα Γκουδίνογλου από την Κοιν.Σ.Επ. Μυγδονία, οι 

ειδικοί της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, ο κ. Volker Dembek (Φόλκερ 

Ντέμπεκ) και ο κ. Wolfgang Schreiber (Βόλφγκανγκ Σράιμπερ) και άλλοι 

εκπρόσωποι οικονομικών και διοικητικών φορέων. Ο στόχος όλων των 

Ελλήνων συμμετεχόντων ήταν κοινός: «Ο δρόμος από τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα στήριξης στην οικονομική αυτοτέλεια». Η δημοτική 

Διοίκηση επιθυμεί μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να 
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επιλέξει τις κατάλληλες από τις ενδιαφερόμενες Κοιν.Σ.Επ. και να 

ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα με τη συμμετοχή κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων στους κλάδους: Απόβλητα Ηλεκτρικού & 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ανακύκλωση, Ανακύκλωση Υφασμάτων, 

Ανακύκλωση Πλαστικών,  Ανακύκλωση Επίπλων και Ογκωδών 

Οικιακών Απορριμάτων, καθώς και σε Συνεταιριστικά Κοινωνικά 

Καταστήματα.  

 

Όπως έχει προγραμματισθεί, οι ειδικοί της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης θα επικουρούν, σε επίπεδο τεχνογνωσίας, τη σύνταξη των 

σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), καθώς και την 

επικοινωνία και τη συνεργασία με τον Δήμο. Ο σχεδιασμός θα 

διαρκέσει ένα εξάμηνο, ενώ ο στόχος είναι να επιτευχθεί η υλοποίηση 

και η έναρξη στα μέσα του 2015, σε αντιστοιχία με τις προκηρύξεις του 

Δήμου Θεσσαλονίκης στους τομείς «Απόβλητα και Ανακύκλωση 

2015/2016». Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως πρότυπο και επομένως 

μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλους Δήμους, περιοχές και Περιφέρειες.  

 
 

2. «Επίμονες δράσεις»: Οι Σέρρες μπορούν να γίνουν Πράσινος Δήμος  
 

 
 

 Η πόλη και ο Δήμος των Σερρών – 45 χλμ. από τα βουλγαρικά σύνορα, 

στον αυτοκινητόδρομο «Εγνατία Οδός» – είναι ένα σημαντικό 

οικονομικό κέντρο, συγκοινωνιακός κόμβος και πανεπιστημιούπολη με 

11.500 φοιτητές σε σχολές και τμήματα Οικονομίας, Διοίκησης, 

Λογιστικής, Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Σχεδιασμού & Τεχνολογίας 

Ένδυσης και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Στον τομέα του Τουρισμού η 

πόλη έχει υποδομή 1.000 κλινών, κατά κύριο λόγο για επισκέπτες που 

δεν ταξιδεύουν οργανωμένα και δεν τους αρέσουν οι διακοπές στη 

θάλασσα. Τα αξιοθέατα είναι, μεταξύ άλλων, η Λίμνη Κερκίνη, το 

Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιάς (1.600 μ.), το Σπήλαιο της Αλιστράτης και 

η περιοχή της Αμφίπολης. Από εκεί άλλωστε, ξεκίνησε η εκστρατεία του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ανεργία φτάνει το 30%, ενώ η νεανική ανεργία 
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ξεπερνά το 50%. Η μικρή απόσταση που τη χωρίζει από τη Βουλγαρία 

ευνόησε τη μείωση των φορολογικών εσόδων. 

 

Στις 30 και στις 31 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε διεξοδική 

ελληνογερμανική συνάντηση, με πρωτοβουλία του πρώην Δημάρχου 

Reinhart Köstlin από την πόλη Άχερν. Συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά 

δημοτικά ζητήματα, όπως η υποδομή, η διαχείριση αποβλήτων, η 

οικονομική ανάπτυξη, η αγροτική οικονομία, η διαχείριση του δικτύου 

ύδρευσης και ο τουρισμός. Οι συζητήσεις ήταν πολύ αναλυτικές και 

αφορούσαν τις συνδέσεις φυσικού αερίου των νοικοκυριών, τις 

μονώσεις των κτηρίων, τη χρήση λαμπτήρων LED στο σύστημα οδικού 

φωτισμού. Επίσης, συζητήθηκαν πολεοδομικά θέματα, όπως η 

αναμόρφωση του κέντρου της πόλης, έτσι ώστε να είναι πιο πράσινο 

και φιλικό στους πεζούς και τους ποδηλάτες, η επέκταση του πάρκου 

της πόλης και η περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαλογής αποβλήτων 

(ανακυκλώσιμων, κομπόστ και μη ανακυκλώσιμων). Η ατζέντα 

περιλάμβανε και θέματα, όπως τα αδέσποτα σκυλιά και η νομοθεσία 

προστασίας των ζώων, ο θρησκευτικός τουρισμός και η παροχή νερού 

σε κοινωνικά αδύναμους.  

 

Συμπέρασμα: Έγινε μια καλή αρχή σε πολλούς τομείς, για μια σύγχρονη 

αστική ανάπτυξη (κατά ένα μέρος με ευρωπαϊκά προγράμματα 

στήριξης), ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εκτενέστερη ανταλλαγή 

εμπειριών με γερμανικούς Δήμους.  

 

Το εντατικό πρόγραμμα της συνάντησης κάλυψαν, μεταξύ άλλων, τρία 

τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Το δελτίου Τύπου στα ελληνικά είναι 

αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.serres.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=286

6&Itemid=214 
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3. «Πράσινες δράσεις»: Αποστολή ειδικών με θέμα τη Γεωθερμία  
 

 
 

Η πολύ υψηλή θερμοκρασία βρίσκεται συνήθως σε μεγάλο βάθος. Η 

γεωθερμική ενέργεια είναι η φυσική θερμική ενέργεια της Γης που 

διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια και, 

εφόσον μπορεί να αντληθεί και να χρησιμοποιηθεί, συγκαταλέγεται στις 

ανεξάντλητες πηγές ενέργειας: οι θερμές πηγές στο εσωτερικό της γης ή 

σε βαθιά πετρώματα, όπου συμπιεσμένος όγκος νερού θερμαίνεται έως 

ότου φτάσει στο σημείο ζέσης, είναι για πολλές χώρες φορέας ελπίδας 

για την ανάπτυξη των λεγόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας, για τη θέρμανση και την 

ψύξη στην αγορά θέρμανσης (τεχνολογίες αντλιών θερμότητας), όπως 

και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για συμπαραγωγή ενέργειας-

θερμότητας. 

 

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Νέας 

Προποντίδας μια «ένθερμη» αποστολή ειδικών της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης (οι Δήμαρχοι κ. Hans-Juergen Moos και κ. Horst Kreuter, 

καθώς και ειδικοί στη Γεωθερμία). Η γεώτρηση στα γεωθερμικά πεδία 

και η υπόγεια θέρμανση του νερού θεωρούνται παγκοσμίως πολύ 

ελπιδοφόρες «πράσινες» μορφές ενέργειας. Αρχικά, ως 

«προθέρμανση», έγινε ξενάγηση στον Δήμο (από τον Δήμαρχο, 

κ.Εμμανουήλ Καρρά, τον Αντιδήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Τσομπανάκη, 

τον γεωλόγο, κ. Απόστολο Τζηρίνη) και κατόπιν, εκπρόσωποι της 

εταιρείας Geo-Thermal-Engineering Ε.Π.Ε παρουσίασαν σύγχρονες 

μεθόδους στον τομέα της Γεωθερμίας, σχετικά με την αξιοποίηση και τη 

χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Η Γεωθερμία ασχολείται με την γεω-

επιστημονική έρευνα, καθώς και με τη μηχανική και την τεχνική για την 

εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας. Το απόγευμα έγινε συζήτηση 

για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση. Κατόπιν, οι Έλληνες 

συνάδελφοι των σχετικών τμημάτων ξενάγησαν τους Γερμανούς 

επισκέπτες στις δημοτικές επιχειρήσεις, στο γεωθερμικό πεδίο 

Ελαιοχωρίων, στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και τον χώρο 
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εξόρυξης, χημική σύνθεση), αλλά 

και η απευθείας χρηματοδότηση 
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υλικό για «ένθερμες» συζητήσεις 
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απόθεσης απορριμμάτων. Τις επόμενες ημέρες συζητήθηκαν τα θέματα 

«τουρισμός», «αγροτική οικονομία» (τοπική ανάπτυξη) και 

«εκπαίδευση». 

 

4. «Δράσεις υπέρβασης»: Κοινή προσέγγιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου 
 

 
 

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2014, επισκέφθηκε τη μαρτυρική κοινότητα των 
Καλαβρύτων εξαμελής αντιπροσωπεία από τη Γερμανία. Είχαν 
προηγηθεί σχετικές συνομιλίες για την προετοιμασία της συγκεκριμένης 
αποστολής από τον πρώην Δήμαρχο κ.Thomas Fettback (ειδικός της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για νεανικές δράσεις) και τον Stefan 
Bücker (ειδικός της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για τον Τουρισμό) με 
τα Καλάβρυτα και τον Δήμαρχο κ. Λαζουρά.  

 
Συζητήθηκε η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του μνημείου – το 
οποίο ανεγέρθηκε στην είσοδο των Καλαβρύτων τη δεκαετία του '60, στο 
σημείο που έγιναν οι φρικαλεότητες του ναζιστικού καθεστώς στις 13 
Δεκεμβρίου του 1943 και το οποίο πρόκειται ενδεχομένως να επεκταθεί. 
Για τον σκοπό αυτό θα διενεργηθεί κατ' αρχάς ένας ελληνογερμανικός 
διαγωνισμός ιδεών από φοιτητές Αρχιτεκτονικής των Πανεπιστημίων της 
Πάτρας και της πόλης Biberach. 
 
Η συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με τον Δήμο 

Καλαβρύτων έχει μεγάλη σημασία για το έργο της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης. Τα Καλάβρυτα είναι ένας από τους Δήμους που στον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο βίωσαν μια βαριά αδικία. Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων 

είναι ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος του Δικτύου των 93 Μαρτυρικών 

Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος που κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

υπέφεραν πάρα πολύ από τη γερμανική κατοχή. Η Ελληνογερμανική 

Συνέλευση είναι πεπεισμένη ότι το έργο που γίνεται με τους νέους 

αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια για την από κοινού υπέρβαση του 

παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται νεανικές δράσεις 

συνεργασίες που διαφέρουν από τις κλασικές ανταλλαγές μεταξύ 

σχολείων και Πανεπιστημίων. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν οργανώσεις 

νεολαίας από τους χώρους του αθλητισμού, του πολιτισμού και της 

 

 

 
 

Μια ιδιαίτερη στιγμή: 

Κοινή επίσκεψη στο μνημείο που 

βρίσκεται στην είσοδο της πόλης 
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κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μία από τις λίγες εθελοντικές ομάδες 

πυροσβεστών της Ελλάδας. Οι πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται σε 

επίπεδο Δήμων. Μέσω της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η 

συνεργασία ενδυναμώνεται και αποκτά νέα ώθηση.   

 

Η πόλη Biberach, τη δεκαετία του '80, έχει ήδη στηρίξει τον Δήμο των 
Καλαβρύτων και έχει συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη με την 
κατασκευή χιονοδρομικού κέντρου. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών και την Ανώτατη Σχολή του Biberach, γίνεται αποκατάσταση του 
μνημείου της 13ης Δεκεμβρίου του 1943. Η συνεργασία με τα 
Καλάβρυτα αντικατοπτρίζει τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 
Συγχρόνως όμως, δείχνει ότι μια ανοιχτή συνεργασία, σε συγκεκριμένη 
βάση, μπορεί να ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς προωθεί 
και βελτιώνει τη μεταξύ τους κατανόηση. Η συγκεκριμένη προσπάθεια 
διενεργείται από τους Δήμους κι έτσι προσεγγίζει τους νέους στο 
περιβάλλον, στο οποίο ζουν. 
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II. Αποστολές ειδικών στη Γερμανία  
 

1.    «Δράσεις ουσίας»: Ελληνογερμανικό προπονητικό κέντρο 
διάσωσης στο βουνό 

         
Επταμελής αντιπροσωπία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 

επισκέφθηκε, από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου, συναδέλφους στη 

Βαυαρική Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της πόλης Bad Tölz, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν κοινή εκπαίδευση, με αντικείμενο τη 

διάσωση στο βουνό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Το 

ταξίδι της αντιπροσωπείας έγινε με την υποστήριξη του Ιδρύματος 

Hanns-Seidel και αποτέλεσε συνέχεια του «Συνεδρίου της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για την προώθηση του χειμερινού 

τουρισμού» που είχε λάβει χώρα στον Βόλο. 

 
 

Η Βαυαρική Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών ιδρύθηκε πριν από 100 

χρόνια, για να αναλάβει τις υπηρεσίες ατυχημάτων στις βαυαρικές 

Άλπεις και απασχολεί 4.200 εθελοντές.  Κάθε χρόνο διενεργούνται 

περίπου 12.000 επιχειρήσεις. Σήμερα, η Βαυαρική Υπηρεσία Διάσωσης 

Ορειβατών αντιμετωπίζει πολλές νέες προκλήσεις: η αλλαγή των 

συνηθειών του πληθυσμού σε ό,τι αφορά τον ελεύθερο χρόνο και η 

αύξηση του τουρισμού στις βαυαρικές Άλπεις συνεπάγονται μεγάλη 

επιβάρυνση για τη Βαυαρική Υπηρεσία Διάσωσης. Οι εξελιγμένες 

εγκαταστάσεις τελεφερίκ μεταφέρουν πολλούς εκδρομείς, ενώ τα ωραία 

εστιατόρια στο βουνό προσελκύουν πολλούς επισκέπτες, διαφημίζοντας 

 

 

 „Πάνω - κάτω“: Στιγμιότυπα από τη 

συνεργασία της Βαυαρικής Υπηρεσίας 

Διάσωσης Ορειβατών με την Ελληνική 

Ομάδα Διάσωσης στο προπονητικό 

κέντρο της πόλης Bad Tölz 
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την πανοραμική θέα. Οι πολλές και διαφορετικές επιλογές αθλητικών 

δραστηριοτήτων γεμίζουν με κόσμο περιοχές, που κάποτε ήταν έρημες. 

Το σύστημα τεχνητής χιόνωσης και οι εγκαταστάσεις προβολέων 

επιμηκύνουν την περίοδο του σκι, τα πάρκα ορεινής ποδηλασίας 

συνεπάγονται νέες εστίες επιχειρήσεων. Σε όλα αυτά προστίθεται το 

αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων και δραστήριων ανθρώπων, οι 

οποίοι έχουν όλο και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Το αποτέλεσμα 

είναι η αύξηση των επιχειρήσεων διάσωσης. Επιπλέον, η κλιματική 

αλλαγή είναι αισθητή στις βαυαρικές Άλπεις, προκαλώντας αύξηση των 

καθιζήσεων. 

 

Η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στη Γερμανία και την Ελλάδα έχει 

πολύ έντονη επίδραση και τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά: Γιατί 

και στην Ελλάδα η σχεδιαζόμενη επέκταση των αθλητικών 

δραστηριοτήτων, όπως η ορειβασία, η αναρρίχηση, η ορειβατική 

ποδηλασία, το σκι και το ορειβατικό σκι, καθώς και η ανοδική αύξηση 

του τουρισμού έχουν φέρει στο προσκήνιο νέες προκλήσεις για την 

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης θέλει να 

είναι σε θέση ανταποκριθεί σε όλα τα καθήκοντα της και να διατηρήσει 

το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της. Μόνο στον Όλυμπο, τον πιο 

γνωστό τουριστικό προορισμό με υψόμετρο 3.000 μ., ανεβαίνουν κάθε 

χρόνο περίπου 30.000 επισκέπτες. 

 

Μετά το συνέδριο στο Βόλο, πραγματοποιήθηκε, το Φεβρουάριο του 

2014, το πρώτο «follow-up» στον Βαυαρικό Δρυμό και στο 

Berchtesgaden, με θέματα την ασφάλεια στις πίστες του σκι και την 

περιβαλλοντική συνείδηση στο ορειβατικό και περιηγητικό σκι. Εκεί, το 

Γερμανικό Ίδρυμα Ασφάλειας στο Σκι και η Βαυαρική Υπηρεσία 

Διάσωσης σχεδίασαν την περαιτέρω συνεργασία των γερμανικών και 

ελληνικών δυνάμεων διάσωσης, σε πρακτικό επίπεδο. 

 

Το σύστημα εκπαίδευσης της Βαυαρικής Υπηρεσίας Διάσωσης (βασική 

εκπαίδευση, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων, εξειδικευμένοι 

εκπαιδευτές, ειδικές δυνάμεις) και τα τακτικά καθήκοντα επιμόρφωσης 

βάζουν τις βάσεις για μία ποιοτικά υψηλή εκπαίδευση. Οι εθελοντές 

Έλληνες διασώστες από τη βόρεια Ελλάδα έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 

για την ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών δράσεων στην κατάρτιση των 

μελών τους. Μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκαν στη διεξοδική παρουσίαση 

και εκμάθηση θεωρίας και πράξης ειδικών επιχειρήσεων διάσωσης, 

 

 
 

“Γινόμαστε καλύτεροι“ –  

συνεχής προπόνηση και 

επιμόρφωση: Οι σημερινές 

προκλήσεις στα ελληνικά βουνά και 

στη Βαυαρία έχουν ομοιότητες και 

συνδέονται μεταξύ τους 
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όπως εναέρια διάσωση στο βουνό (Ομοσπονδιακή Αστυνομία 

Oberschleissheim), εκκένωση τελεφερίκ, οργανωμένη διάσωση σε 

αδιάβατες περιοχές (σχοινιά Dyneema/ επικλινή τελεφερίκ) και διάσωση 

αθλητών αλεξίπτωτου πλαγιάς. Η εκπαίδευση πολλαπλασιαστών θα 

συνεχισθεί το Φεβρουάριο του 2015, στο προπονητικό κέντρο της 

Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στον Όλυμπο και το καλοκαίρι του 2015 

θα γίνει εκπαίδευση στο κέντρο προσομοίωσης ορεινής και εναέριας 

διάσωσης στην πόλη Bad Tölz. 

 

 
 

 

2. «Δράσεις για το μέλλον»:  Ανάπτυξη δομών διττού συστήματος 
γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

 

       
Στις 26 και 27 Νοεμβρίου, ελληνική αντιπροσωπεία, στην οποία 

συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος και ο Γεν. Διευθυντής 

του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, επισκέφθηκαν τη Δημόσια 

Γεωργική Σχολή Pfaffenhofen και συνομίλησαν με καθηγητές και 

μαθητές, προκειμένου να ενημερωθούν και να εξετάσουν τις προοπτικές 

της γεωργικής εκπαίδευσης με το διττό σύστημα. Επιπλέον, 

ενημερώθηκαν για πολλούς εκπαιδευτικούς τομείς, όπως η γιδοτροφία 

και η τυροκομία της, η βιολογική χοιροτροφία, η οπωροκαλλιέργεια, η 

βιολογική ορνιθοτροφία και η παραγωγή αβγών, η γαλακτοπαραγωγός 

 

 
 

 

 

Επίσκεψη στη Σχολή και επίδειξη 

του μηχανήματος ψεκασμού 

φυτοφαρμάκων  

(Πηγή φωτ. υλικού: Gebendorfer)  
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αγελαδοτροφία και η τυροκομία της, αλλά και για την προώθηση και την 

απευθείας πώληση γεωργικών προϊόντων.  

 

Ο στόχος ήταν να γνωρίσουν νέους επαγγελματικούς κλάδους, για τα 

οποίους υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα. Κατόπιν, 

συζητήθηκε το ενδεχόμενο να αναπτύξει η Γεωργική Σχολή Pfaffenhofen, 

από κοινού με την ελληνική πλευρά, ένα πρόγραμμα σπουδών για 

εκπαίδευση διττού συστήματος στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εκκλησία 

ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για 

την επιχειρηματική γεωργία στην Ελλάδα. Η επίτευξη αυτού του σκοπού 

προϋποθέτει τον καθορισμό των εκπαιδευτικών δομών και των 

επαγγελματικών κλάδων.  

 

Σε προκαταρκτικό στάδιο, είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις στο 

οικολογικό Κέντρο Γεωργικής Κατάρτισης της ΜΚΟ «Γη», στο Περιστέρι 

Αττικής. Ο διευθυντής των ειδικών τμημάτων της Γεωργικής Σχολής 

Pfaffenhofen, Joseph Amberger, τους είχε ενημερώσει για τις 

εκπαιδευτικές δομές και τους επαγγελματικούς κλάδους και τους είχε 

προσκαλέσει να επισκεφθούν τη Βαυαρία. Η ελληνική πλευρά 

διατύπωσε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους 

μαθητευόμενους και τη χρηματοδότηση.  

 

 

III. Άρθρο φιλοξενούμενο: Κείμενο των 
κ. Metz και Γκουντάρα 

 
1. «Εταιρική σχέση στην πράξη»: Έλληνες Δήμαρχοι και πολιτικοί  

από την Αγιά και τη Λάρισα στο Ettenheim – ανασκόπηση από τους 
Δημάρχους κ. Bruno Metz (Μπρούνο Μετζ) και κ. Αντώνη Γκουντάρα 
 

 
 

Στις αρχές Νοεμβρίου, εξαμελής αντιπροσωπεία από την Αγιά και τη 

Λάρισα επισκέφθηκε την πόλη Ettenheim. Οι πολιτικοί της Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης ενημερώθηκαν, στο πλαίσιο της δημοτικής ανταλλαγής 

και μεταφοράς τεχνογνωσίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, για τη 

διαχείριση αποβλήτων, την απομάκρυνση λυμάτων και τη διαχείριση 

του δικτύου ύδρευσης στη Γερμανία. Άλλα θέματα ήταν η προώθηση του 

τουρισμού και η πώληση οπωροκηπευτικών μέσω συνεταιρισμών. Ο 

Δήμαρχος, κ. Bruno Metz, είχε οργανώσει για την τετραήμερη παραμονή 

των Ελλήνων συναδέλφων ένα ολοκληρωμένο και πολύ ενημερωτικό 

πρόγραμμα.  

 

«Με τη μεσολάβηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και του 

Γραφείου Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη, είχα έως τώρα πολλές επαφές με 

αρκετούς Δήμους και έκανα τις κατάλληλες ενέργειες, έτσι ώστε να 

βρεθούν οι αρμόδιοι και να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Όταν 

το καλοκαίρι του 2014, έλαβα την πρόταση να υποστηρίξω την 

ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας με τον Δήμο Αγιάς, δέχτηκα με 

μεγάλη χαρά. Τον Ιούλιο, κατά την επίσκεψη των συναδέλφων, έγινε 

αμέσως σαφές ότι υπάρχουν πολλά θέματα, για τα οποία μπορεί να 

γίνει ανταλλαγή εμπειριών», εξήγησε ο κ.Metz. Τέλος, στις 14 

Αυγούστου 2014, οι Δήμαρχοι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας. Ένα 

σημαντικό σημείο της συμφωνίας ήταν «η συνεργασία για τη βελτίωση 

της διαχείρισης αποβλήτων, όπως και κοινά προγράμματα 

ανακύκλωσης, ενημέρωση πολιτών και ανταλλαγή εξειδικευμένων 

γνώσεων σχετικά με τη χρήση των αποβλήτων για την παραγωγή 

ενέργειας και θερμότητας.» 

 

Η Αγιά βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και έχει περίπου τον ίδιο 

πληθυσμό με το Ettenheim, επομένως ο Δήμαρχος της Αγιάς, κ.Αντώνης 

Γκουντάρας βρήκε πολλές αναλογίες. «Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές 

μονάδες διάθεσης αποβλήτων, αλλά κανένα άλλο σύστημα δεν με 

έπεισε τόσο, όσο αυτό που είδα στη Δημοτική Επιχείρηση Kahlenberg 

στο Ringsheim», δήλωσε με ενθουσιασμό ο κ. Γκουντάρας, ο οποίος 

είναι και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟ.Δ.Σ.Α) του Ν.Λάρισας. «Θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε δύο 

ολόκληρες μέρες μόνο με αυτό το θέμα», τόνισε ο Δήμαρχος Αγιάς. Το 

θέμα έχει μεγάλη σημασία και για τον Αντιδήμαρχο του Δήμου 

Λαρισαίων, κ. Νικόλαο Καλτσά, υπεύθυνο της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: «Η Λάρισα έχει 150.000 κατοίκους και 

παράγει το μεγαλύτερο όγκο αποβλήτων στην Περιφέρεια. Εδώ και 

 

 
 

Η αποστολή ταξίδεψε στην 

αμπελουργική περιοχή Oberkirch. Στη 

συμφωνία συνεργασίας 

περιλαμβάνεται και η από κοινού  

προώθηση της διάθεσης τοπικών 

αγροτικών προϊόντων στους 

αντίστοιχους Δήμους των δύο χωρών 
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καιρό αναζητούμε λύσεις για καινοτόμο διάθεση αποβλήτων», 

υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος. 

 

Το βράδυ της Τετάρτης είχε προγραμματισθεί επίσκεψη στο 

επιχειρηματικό φόρουμ της πόλης Ettenheim, όπου η αντιπροσωπεία 

είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη στήριξη της οικονομίας στην 

πόλη. Την Πέμπτη, συνοδεία του κ. Bruno Metz, έγινε ενημέρωση για 

την επιτυχημένη προώθηση γεωργικών προϊόντων μέσω 

συνεταιρισμών, στην Αγορά Οπωροκηπευτικών Mittelbaden στο 

Oberkirch. Στο γνωστό Πάρκο Ψυχαγωγίας «Europapark Rust», ο 

εντεταλμένος διευθυντής, κ. Michael Kreft von Bayern, παρουσίασε το 

τουριστικό σχέδιο της περιοχής και η επίσκεψη της ελληνικής ομάδας 

ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στα ξενοδοχεία του Πάρκου. 

Την Παρασκευή η ομάδα ενημερώθηκε για τη διάθεση αποβλήτων στην 

Επαρχία Ortenaukreis. Ο κ. Hans - Peter Püschel της Δημοτικής 

Επιχείρισης Επεξεργασίας Αποβλήτων (ZAK) παρουσίασε πολύ 

ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με νέες τεχνικές και σχέδια για σύγχρονη 

και φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία αποβλήτων. Το υψηλό 

ποσοστό των επαναχρησιμοποιούμενων αποβλήτων εντυπωσίασε τους 

Έλληνες επισκέπτες. 

 

Το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 

υδραγωγείο της πόλης Ettenheim, όπου η ελληνική αντιπροσωπεία 

ενημερώθηκε από τον κ. Udo Schneider της Υπηρεσίας Υπογείων 

Έργων και τον κ. Klaus Jäger, Υπεύθυνο Ύδρευσης του Ettenheim και 

των γύρω Δήμων και Κοινοτήτων. Το πρωί του Σαββάτου είχε 

προγραμματισθεί η συμμετοχή στα εγκαίνια της Martinimarkt Ettenheim, 

της μεγαλύτερης αγοράς στην περιοχή. Η ελληνική αντιπροσωπεία 

έκανε επαφές με Γάλλους επισκέπτες από τον αδελφοποιημένο Δήμο 

Benfeld, καθώς και με πολίτες του Ettenheim. Όλη η ομάδα δήλωσε 

ενθουσιασμένη με την αγορά Martinimarkt Ettenheim και μάλιστα 

σχεδιάζουν να λάβουν και οι ίδιοι μέρος. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με 

εκδρομή στην έδρα της Ευρώπης, στο Στρασβούργο.  

 

Το δελτίο Τύπου του Ettenheim είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

http://www.ettenheim.de/dynasite.cfm?dsmid=198&dspaid=100213 
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IV. Επίκαιρα 
 

e ̲rd|ver|bun|den - γήινος 

 

1.     «Εκπαιδευτικές δράσεις»: Η ΜΚΟ «Γη» για το διττό σύστημα 

γεωργικής εκπαίδευσης 
 

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε από την «Οργάνωση Γη» 

στην Αθήνα, το διττό σύστημα εκπαίδευσης στη Γερμανία, με έμφαση 

φυσικά στην ελληνική γεωργία. Το διττό σύστημα επαγγελματικής 

κατάρτισης είναι χαρακτηριστικό του γερμανικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Η «Οργάνωση Γη» είναι μια ελληνική ΜΚΟ και 

διοργανώνει, μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις που αφορούν την παιδεία και 

προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στις σημερινές κοινωνικές 

προκλήσεις, σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Σε πρώτο 

πλάνο βρίσκονται θέματα, όπως η «πράσινη εκπαίδευση». Η 

καινοτόμος προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης και η καριέρα 

που προσανατολίζεται στις απαιτήσεις του μέλλοντος, όπως για 

παράδειγμα το επάγγελμα του γεωργού, αποτελούν ένα ελπιδοφόρο 

μοντέλο που ξεπερνά τα ευρωπαϊκά σύνορα. 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ελληνογερμανική Συνέλευση, η οποία 

«μπόλιασε» το πεδίο του διττού συστήματος εκπαίδευσης, 

αναδεικνύοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία του, ως 

προτύπου εκπαίδευσης, για το μέλλον. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση 

έχει ήδη αναλάβει τον ρόλο του «πρεσβευτή» ανάμεσα στη Γερμανία και 

την Ελλάδα, σε διάφορα έργα σχετικά με το διττό σύστημα εκπαίδευσης, 

προσπαθώντας για παράδειγμα να ξεπεράσει γραφειοκρατικά εμπόδια 

με πρωτότυπους τρόπους. Ένα χαρακτηριστικό έργο της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι η διεπιστημονική και διεθνής 

συνεργασία με πολλά και διαφορετικά ιδρύματα, υπουργεία, αλλά και 

υπηρεσίες. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι ένας εταίρος με 

ομαδικό πνεύμα, ενώ λειτουργεί και ως πλατφόρμα πληροφόρησης, 

μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

 

Η επίσκεψη στη ΜΚΟ και οι εντατικές συνομιλίες ήταν μέρος του 

προγράμματος της διήμερης αποστολής αντιπροσωπείας του 

Εντεταλμένου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και Κοινοβουλευτικού 

Υφυπουργού, Hans-Joachim Fuchtel. 

 

 

 

Από την παρουσίαση του «διττού 

συστήματος γεωργικής εκπαίδευσης» 

 

 
 

Η ΜΚΟ «Γη» παρουσιάζει 

υποδειγματικά λύσεις για ένα σίγουρο 

μέλλον, που βασίζονται στην 

κοινωνική και οικολογική ευαισθησία. 
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Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δράση της Οργάνωσης Γη, που 

ιδρύθηκε το 2008, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.organizationearth.org 

 

2.    «Δράσεις προώθησης»: Τοπικά προϊόντα και Τουρισμός στη 
   Λέσβο 

 

Οι συνεργασίες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βάζουν τις βάσεις 

και δημιουργούν νέα σχέδια για την καλύτερη προώθηση των ελληνικών 

γεωργικών προϊόντων και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους. Η 

Λέσβος βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί 

της Ελλάδας, ενώ έχει χαρακτήρα κυρίως αγροτικό. Η βασική πηγή 

εσόδων είναι το άριστης ποιότητας ελαιόλαδο, με προστατευόμενη 

γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) στην ΕΕ. Στη Λέσβο, πολλοί παραγωγοί 

έχουν αναπτύξει σχέδια για να βελτιώσουν τα πρότυπα ποιότητας και 

την πιστοποίηση των προϊόντων, αλλά και το μάρκετινγκ του 

ελαιόλαδου. Στις 10 Νοεμβρίου του 2014 πραγματοποιήθηκε η 3η 

διάσκεψη με κεντρικό θέμα: τουρισμός και γεωργία. 

 

Η επιτυχημένη συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση στον 

αγροτικό τομέα αποδεικνύεται και από την ενισχυμένη παρουσία στις 

εκθέσεις της Γερμανίας. Το 2014, ύστερα από χρόνια απουσίας, η 

Ελλάδα εκπροσωπήθηκε ξανά με πάνω από 30 εκθέτες στην Πράσινη 

Εβδομάδα (Grüne Woche), τη μεγαλύτερη γερμανική έκθεση αγροτικών 

προϊόντων που λαμβάνει χώρα στο Βερολίνο. 

 

Ένας ακόμα στόχος της συνεργασίας είναι η σύνδεση του αγροτικού 

τομέα με τον τουρισμό. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά τοπικά προϊόντα, διαφημίζουν με τον 

καλύτερο τρόπο τον ελληνικό τρόπο ζωής και αποτελούν χωρίς 

αμφιβολία τουριστικό πόλο έλξης. Ένα ακόμα πεδίο με σημαντική 

δυναμική είναι η βελτίωση της απευθείας εμπορικής προώθησης των 

τοπικών προϊόντων στην ίδια την περιοχή, από αμπελουργούς και 

παραγωγούς. 

 

 
 

Πάμε Λέσβο: Δίγλωσση πρόσκληση 

για το συνέδριο  
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3.    «Δράσεις με κοινά οφέλη»: «CareTourism στη Ρόδο», Φάση II   
 

Στις 20 Νοεμβρίου 2014 διοργανώθηκε στη Ρόδο συνέντευξη Τύπου με 

την Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και την πόλη της Ρόδου για το έργο 

«CareTourism» της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Αυτό το ιδιαίτερο, 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έργο στον τομέα του «CareTourism», που 

πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων, της πόλης 

της Ρόδου, της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου (επικεφαλής από την 

ελληνική πλευρά) και της εταιρίας XP Xpert Cooperation GmbH 

(επικεφαλής από τη γερμανική πλευρά), έχει ως στόχο την ανάπτυξη και 

την καθιέρωση ενός νέου τουριστικού κλάδου και κατά κύριο λόγο την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, μέσω της συνεργασίας Γερμανών και Ελλήνων εταίρων.   

 

Ο κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 

Δωδεκανήσου, ο Δήμαρχος Ρόδου και άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι, 

έδωσαν συνέντευξη Τύπου μαζί με την Ελληνογερμανική Συνέλευση, 

που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Γεράκη και τον δρ. 

Norbert Heller. Ο τοπικός και περιφερειακός Τύπος έδωσε το παρών, 

ενώ υπήρξαν ανταποκρίσεις και από δημοσιογράφους του Deutschland- 

Radio, των περιοδικών Allianz Magazin και Freizeit Revue και του 

τηλεοπτικού καναλιού ZDF. 

 

Το ZDF μάλιστα, συνόδευσε τους πρώτους τουρίστες του 

Προγράμματος «CareTourism» (Πιλοτική Φάση ΙΙ), που ταξίδεψαν για 

τρεις εβδομάδες στη Ρόδο και κατέγραψε την αναχώρηση τους από το 

Μόναχο, το τέλος της τρίτης εβδομάδας, την επιστροφή τους, καθώς και 

την εκδρομή στη Λίνδο, στις 19 Νοεμβρίου 2014. Η κ. Gabriele Breloer-

Simon, υπεύθυνη παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, ήταν η επικεφαλής 

των συνεργατών και των ασκούμενων (σπουδαστές του ΚΕΚ 

Ν.Δωδεκανήσου «Γ.Γεννηματάς») μαζί με τον ιατρό Παύλο Μπακίρη 

που διευθύνει με τη νεοϊδρυθείσα υπηρεσία εξωτερικής περίθαλψης 

AEGEAN HEALTH. Η συνεργασία της γερμανικής και της ελληνικής 

υπηρεσίας περίθαλψης και των επικεφαλής τους, μπορεί πλέον, λόγω 

της εμπειρίας από το πιλοτικό πρόγραμμα, να βελτιστοποιήσει τις 

υπηρεσίες για τις επόμενες ομάδες τουριστών. Οι τουρίστες ήταν πολύ 

συγκινημένοι από την εντατική υποστήριξη και τη στοργική αφοσίωση 

που τους προσέφεραν οι ασκούμενοι και οι συνεργάτες. Όλοι 

χαιρέτισαν τις ποικίλες δυνατότητες που τους χάρισε η επαφή με το 
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ελληνογερμανικό προσωπικό περίθαλψης στη Ρόδο. Οι διακοπές τους 

στη Ρόδο με το Πρόγραμμα «CareTourism» ξεπέρασαν, σύμφωνα με τα 

δικά τους λόγια, τις προσδοκίες τους. Οι δε αποδράσεις, όπως η 

ξενάγηση στη Ρόδο, η εκδρομή στον Προφήτη Ηλία, στον Έμπωνα, στη 

Σύμη και στη Λίνδο, τους άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 

Ο Δήμαρχος της Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή 

μεγάλου συνεδρίου με θέμα το Πρόγραμμα «CareTourism», στο πλαίσιο 

της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού (ITB), τον Μάρτιο του 2015 στο 

Βερολίνο. Ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, ΠροΤουρ 

(κ. Χαράλαμπος Παλογιαννίδης), επιθυμεί να αναλάβει την οργάνωση 

μαζί με την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

2014, ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel και η 

Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη είχαν βάλει τις βάσεις για 

την επέκταση του Προγράμματος «CareTourism» σε όλη την Ελλάδα. 

Εντωμεταξύ, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους τουριστικούς 

προορισμούς και ειδικά από την Κρήτη. 

 

 
 

Συνεχής ενημέρωση και ανασκόπηση Τύπου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.pflegeurlaub-rhodos.eu    

 

Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (6 Δεκεμβρίου 

2014): http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/12/2014-

12-04-pflegeurlaub-auf-rhodos.html 

Δείτε:  

Το ZDF θα προβάλλει ρεπορτάζ για το Έργο «CareTourism στη Ρόδο», 

στο μαγκαζίνο «ML Mona Lisa» στις 10.01.2015 ή στις 17.01.2015 
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4.     «Δράσεις για γερές βάσεις»: Ανακοίνωση για επέκταση των 
Πειραματικών Σχολών του ΟΑΕΔ     
 

Ύστερα από τις αρχικές επιτυχίες των Πειραματικών Σχολών του ΟΑΕΔ 

για τον Τουρισμό, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, σε δελτίο Τύπου στις 26 Νοεμβρίου 

2014, προανήγγειλε την επέκταση του Πιλοτικού Προγράμματος στους 

τομείς του «yachting και της κρουαζιέρας» στους προορισμούς 

Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός σημείωσε: «Σήμερα 

έχουμε τη χαρά να παρουσιαστεί ο απολογισμός από την πρώτη χρονιά 

λειτουργίας του Πειραματικού Τμήματος για τον Τουρισμό. Τα 

αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και ως προς την εκπαίδευση των 

παιδιών και ως προς το εργασιακό κομμάτι...» Συγχρόνως, το 

πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις ειδικότητες του αγροτοδιατροφικού 

τομέα, όπως επιβεβαίωσε και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφέρειας 

Κρήτης, αρμόδιος για θέματα Τουρισμού, Μιχάλης Βαμιεδάκης. Οι 

δράσεις πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τοπικές 

επιχειρήσεις και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

(Πηγή: Οικονομική εφημερίδα „euro2day“) 

 

5.     «Δράσεις ανάπτυξης»: Συνάντηση εργασίας για την προώθηση 
    του τουριστικού προορισμού «Ήπειρος» 

 

Η Ήπειρος βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από 

την ιδιαίτερη ποικιλία της, καθώς διαθέτει ορεινές περιοχές και 

πανέμορφες παραλίες, προσφέροντας πολλές εναλλαγές για 

ποδηλατικές και πεζοπορικές διαδρομές. Είναι ιδανική περιοχή για τον 

εναλλακτικό, τον ιατρικό και τον πολιτιστικό τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, 

παραμένει μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας και 

παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες νεανικής ανεργίας. 

Σχεδόν 340.000 κάτοικοι μοιράζονται σε τέσσερα περιφερειακά 

διαμερίσματα και δεκαοχτώ Δήμους. Η ισχυρότερη οικονομικά περιοχή 

είναι τα Ιωάννινα.  

 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια εκδήλωση. 

Σε αυτή τη συνάντηση εργασίας παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και συζητήθηκε με τους ελληνικούς 

φορείς το Συνδυαστικό Τουριστικό Σχέδιο - Συνδυασμός Τουριστικών 

Προσφορών» (Kombi-Tourismuskonzept). Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί 

 

 
 

 
Η φυσική ομορφιά και πολλές 

εναλλαγές στην Ήπειρο 

αποτελεί πόλο έλξης για την 

αύξηση των επισκεπτών. Οι 

καταπληκτικές ποδηλατικές και 

πεζοπορικές διαδρομές είναι 

η καλύτερη διασκέδαση! 

 

 

 

 

Επαγγελματική κατάρτιση: 

«Μάγειρας»  

(Πηγή φωτ. υλικού: joml.de) 

 

http://www.thejobofmylife.de/de/ausbildungsinteressierte/top-jobs.html
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ένα κοινό τουριστικό σχέδιο από την Περιφέρεια, τους Δήμους, τις 

εκκλησίες, τους τουριστικούς συλλόγους και άλλους φορείς. Στις αρχές 

του 2015 έχει προγραμματισθεί ένα σεμινάριο (workshop) με ελληνικούς 

φορείς και Γερμανούς ειδικούς στον Τουρισμό. Η Ελληνογερμανική 

Συνέλευση θα επικουρεί μαζί με τους Γερμανούς ειδικούς στον 

Τουρισμό τη διαδικασία, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, 

προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού 

«Ήπειρος». Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική Εκκλησία θα 

συζητηθούν οι δυνατότητες για καινούργια ελληνογερμανικά 

προγράμματα νέων στην Περιφέρεια της Ηπείρου. 

 
6.    «Έξυπνες δράσεις»:  LNG, το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε στην 

   Ερμούπολη της Σύρου 
 
Όταν το φυσικό αέριο ψύχεται σε θερμοκρασία −164 bis −161 °C 

μετατρέπεται σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (συντομογραφία στα 

αγγλικά LNG, Liquefied natural gas ή στα γαλλικά GNL, Gaz naturel 

liquéfié). Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η κατά 600 φορές μείωση 

του όγκου λόγω της αλλαγής φάσης (από αέριο σε υγρό). Το LNG/GNL 

έχει μεγάλα πλεονεκτήματα ειδικά σε ό,τι αφορά την αποθήκευση και τη 

μεταφορά. Σε τεχνικό επίπεδο, το LNG/GNL δεν έχει το μειονέκτημα του 

φυσικού αερίου, που μεταφέρεται και διοχετεύεται αναγκαστικά μόνο 

μέσω ειδικών αγωγών, και επομένως ως υγρό μπορεί να μεταφερθεί 

επιτυχώς σε ειδικές δεξαμενές πλοίων, για αυτό και είναι ιδανικό για μια 

θαλάσσια περιοχή όπως το Αιγαίο. Αν η απόσταση μεταξύ της πηγής 

του φυσικού αερίου και του καταναλωτή είναι μικρότερη των 2.000 χλμ., 

τότε η μεταφορά τού πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) μέσω αγωγού, 

είναι πιο οικονομική. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το φιλικό 

προς το περιβάλλον LNG στις θαλάσσιες μεταφορές. Η Γενική 

Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ενέκρινε την αίτηση χρηματοδότησης για τη μελέτη 

σκοπιμότητας, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική 

Συνέλευση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το υγροποιημένο αέριο στις 

θαλάσσιες μεταφορές. Η συμβολή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

ήταν ...θεαματική! Τα έγγραφα με τις απαιτούμενες υπογραφές έφτασαν 

με μοτοσυκλέτα στο αεροδρόμιο για να σταλούν αεροπορικώς, στην 

κυριολεξία την τελευταία στιγμή. Το περιστατικό είναι πλέον ένα από τα 

ανέκδοτα που έχουν προκύψει από την ελληνογερμανική συνεργασία 

και τα οποία χαρακτηρίζουν τη σχέση φιλίας των δύο πλευρών... 

 

 

Το LNG φορτώνεται σε ειδικά 

δεξαμενόπλοια, τα οποία 

προσεγγίζουν τερματικούς 

σταθμούς και με  ειδικές 

αντλίες γίνεται η εκφόρτωση 

του LNG στις ειδικές 

εγκαταστάσεις υποδοχής. 

(Πηγή φωτ. υλικού: Wikipedia) 
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Από τον Οκτώβριο του 2014 είναι διαθέσιμο το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ. Τώρα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι σε θέση 

να εξετάσει, μεταξύ άλλων, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το υγροποιημένο αέριο στις θαλάσσιες μεταφορές και τι 

είδους υποδομή είναι απαραίτητη για τη φόρτωση και εκφόρτωση των 

πλοίων. 

 

Η Περιφέρεια αναμένει ότι το έργο θα βοηθήσει τόσο στο θέμα της 

προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά θα φέρει και νέες αναθέσεις στα 

ναυπηγεία. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα παρακολουθήσει τις 

εργασίες της μελέτης και θα στηρίξει τη συνεργασία της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου με μια γερμανική πόλη που διαθέτει λιμάνι. Στο τέλος 

Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη η εναρκτήρια εκδήλωση 

και φυσικά θα υπάρξει συνέχεια.  

 

 
7.    «Τοπικές δράσεις»: Φόρουμ αμπελουργών της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης στη Νάουσα 
 

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας, 

διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Φόρουμ Αμπελουργών, το οποίο έλαβε 

χώρα την 1η Δεκεμβρίου 2014, στο Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς «Έρια» στη Νάουσα. Τα βασικά θέματα ήταν η αγορά και 

η οικονομία του κρασιού, ο οινοτουρισμός και η προώθηση του 

προϊόντος στην περιοχή. Η αντιπροσωπεία από το Ahrtal και οι Έλληνες 

οικοδεσπότες συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται, έτσι 

ώστε να αναπτύξουν καλύτερα τη δυναμική της αμπελουργικής ζώνης, 

την προώθηση των εξαιρετικών κρασιών και των αγροτικών προϊόντων, 

αλλά και τον τουρισμό. 

 

 

8.    «Αστικές δράσεις»: Σύλλογος αδελφοποιημένων πόλεων  Λειψία –  
Θεσσαλονίκη 

 
Ο Σύλλογος αδελφοποιημένων πόλεων έχει προγραμματίσει δύο 

σημαντικές δράσεις για το 2015: 1. δυνατότητες εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στη Λειψία για συμβούλους από τη 

Θεσσαλονίκη, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 2. τη 

συμμετοχή μιας ομάδας από τη Θεσσαλονίκη σε ένα διεθνές τουρνουά 

 

 

 

«In vino veritas» ή αλλιώς «Εν 

οίνω η αλήθεια» 
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ποδοσφαίρου νέων αθλητών. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε προτάσεις 

και ιδέες και για τις δύο δράσεις.  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.leipzig-thessaloniki.de 

 

 

9.    «Τεχνολογικές δράσεις»: Green Chiller για «δροσερή» συνεργασία! 
 

Η Περιφέρεια Κρήτης, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο 

Σύλλογος «Green Chiller» και άλλοι ειδικοί από τη Γερμανία βρίσκονται 

σε επικοινωνία και με αμοιβαία στήριξη προσπαθούν να επιτύχουν την 

εφαρμογή της τεχνολογίας «Green Chiller». Το Δεκέμβριο έλαβε χώρα 

μία συνάντηση εργασίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το «Green Chiller» 

είναι μία τεχνική, έτοιμη για εμπορική κυκλοφορία, που αφορά τη 

μετατροπή της θερμότητας (ηλιακή θερμότητα και/ή συμπαραγωγή 

ενέργειας-θερμότητας-κρύου) σε ψύξη. Αυτή η τεχνική, ονομάζεται και 

«πράσινη ψύξη», δεν εφαρμόζεται πολύ στη Γερμανία λόγω έλλειψης 

ηλιακής ενέργειας. Στη Γερμανία υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθεί ένα 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας σε συνεργασία με έναν Έλληνα 

εταίρο. 

Στην Κρήτη, οι εμπλεκόμενοι εξετάζουν την οικονομική αποδοτικότητα 

της νέας τεχνικής στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον 

σταθμό επιβατών, σε τρία ξενοδοχεία και σε ένα σχολείο του Δήμου. Το 

συγκεκριμένο έργο βασίζεται στη συνεργασία της περιοχής του Μέλανα 

Δρυμού με το Επιμελητήριο του Ηρακλείου. Αποτελεί ένα επιτυχημένο 

παράδειγμα για το πως οι γερμανικοί και οι ελληνικοί Δήμοι και οι 

Περιφέρειες μπορούν από κοινού να ανοίξουν νέα τεχνολογικά πεδία. 

Είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα για το πως γερμανικοί και ελληνικοί 

Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν από κοινού να ανοίξουν νέα 

τεχνολογικά πεδία. Το Δεκέμβριο θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα, έτσι ώστε μετά να κανονισθεί η χρηματοδότηση των 

πιλοτικών προγραμμάτων και κατόπιν να υλοποιηθούν. Το 2015 έχει 

προγραμματισθεί μία ενημερωτική εκδήλωση, για να γίνει γνωστή η 

πρωτοβουλία στο ευρύτερο κοινό. 
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V. Ανακοινώσεις 
 

14 έως 17 Ιανουαρίου 2015 

1.     Workshop της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με θέμα τη 
«Διαχείριση Αποβλήτων» στο Schwäbisch-Hall 

 
Στα μέσα Ιανουαρίου 2015, έχει προσκληθεί εξαμελής αντιπροσωπεία 

από την Ελλάδα, προκειμένου να επισκεφθεί εγκαταστάσεις στην 

περιοχή του Schwäbisch-Hall και να γνωρίσει συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Μονάδα 

Βιολογικής Επεξεργασίας-Ζύμωσης στην πόλη Backnang, στην 

Επιχείρηση Καθαριότητας Πόλεων και στη Μονάδα Θερμικής 

Επεξεργασίας στην πόλη Bamberg. Η ανταλλαγή εμπειριών θα γίνει 

πάνω σε θέματα, όπως η θερμική επεξεργασία αποβλήτων και η 

παραγωγή ενέργειας, η εκμετάλλευση ενέργειας, η τεχνολογία μεθόδων 

επεξεργασίας και η τεχνολογία απαερίων. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση 

του σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Επαρχίας Schwäbisch Hall. Θα 

προσκληθούν και δημοσιογράφοι. 

 

15 έως 17 Απριλίου 2015 

2.     5η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV V)  
 

Η 5η ετήσια  Ελληνογερμανική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από τις 

15 έως τις 17 Απριλίου 2015 στην Ελλάδα. Εκκρεμεί η τελική 

επιβεβαίωση. 

 

 Άνοιξη 2015 

3.    Προγραμματισμός αποστολής αντιπροσωπείας από τη Θάσο στο 
Reutlingen 
 

Η Θάσος επιθυμεί να εφαρμόσει νέες ιδέες και σχέδια στους κλάδους 

της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων. Άλλωστε η διάθεση 

αποβλήτων στο νησί πρέπει να επανασχεδιαστεί. Ο Δήμαρχος, κ. 

Χατζηεμμανουήλ, θα επισκεφθεί το Reutlingen την άνοιξη του 2015, μαζί 

με αντιπροσωπεία από τον Δήμο του, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή 

εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 

 
 

Αποστολή αντιπροσωπείας 

Ελλήνων ειδικών από 

Περιφέρειες και Δήμους στην 

Επαρχία Schwäbisch Hall, με 

θέμα τη «Διαχείριση 

Αποβλήτων» 
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 Σεπτέμβριος 2015 

4.     Προγραμματισμός εταιρικής αποστολής του Ταμιευτηρίου Freiburg 
στην Αθήνα 

 

Τα σημαντικά γεγονότα πρέπει να αναγγέλλονται εγκαίρως! Έχει ήδη 

ξεκινήσει ο προγραμματισμός εταιρικού ταξιδιού 25 ατόμων, του 

Ταμιευτηρίου Freiburg- Nördlicher Breisgau, το Σεπτέμβριο στην Αθήνα.  

 

Το ταξίδι αφορά κυρίως τις ΜμΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) στους 

τομείς της Μηχανικής Ακριβείας και της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα 

δεν περιλαμβάνει μόνο συνομιλίες με φορείς της Οικονομίας, του 

Εμπορίου και της Βιομηχανίας, όπως είναι οι Σχολές Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Διττού Συστήματος για τον Τουρισμό του Ελληνογερμανικού 

Επιμελητηρίου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  

(ΕΒΕΑ), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ή το Κέντρο Καινοτομίας, αλλά και πολιτιστικές 

δραστηριότητες, όπως ξενάγηση στην Ακρόπολη ή στη θερινή κατοικία 

του Όθωνα. Υπεύθυνος της αποστολής είναι ο Rainer Braun, διευθυντής 

στο Ταμιευτήριο Freiburg. 
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Στοιχεία Έκδοσης 

 

Εκδότης: Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) 

Γραφείο Διασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο DGV στην Ελλάδα, 

Θεσσαλονίκη 

 

Σύνταξη: Ρίβα Λάβα (V.i.S.d.P.) 

Δ/νση Σύνταξης: Γραφείο DGV Ελλάδα 

Ριζούντος 63 

GR-55131 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη 

Τηλ: +30 2310 69 21 15 

Φαξ: +30 2310 69 21 99 

E-Mail: info@grde.eu 

 

Γραφείο Διασύνδεσης της DGV στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ) Stresemannstr. 94 

D-10963 Βερολίνο 

E-Mail: andreas.fraedrich@grde.eu 

E-Mail: ks-dgv@bmz.bund.de 

Τηλ: +49 (0) 171 2736290 και +30 6979232324 

Ιστοσελίδα: www.grde.eu 

 facebook.com/grde.eu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Griechische_Versammlung 


