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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ  

Κινητικότητα στην περιφερειακή συνεργασία µεταξύ Θεσσαλίας και Ορτενάου 

2 Φεβρουαρίου 2017: Ρήγα Φεραίου, Θεσσαλία  

Ελληνογερµανική συνάντηση νέων στο Στάιναχ  

 

 

Οι ∆ήµαρχοι συζητούν (από δεξιά: Φρανκ Έντελµαν, ∆ηµήτριος Νασίκας, διερµηνέας Σοφία Ελευθερίου) 
 

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές του 2017 νέοι και νέες από τη Γερµανία και από το ∆ήµο Ρήγα 
Φεραίου θα συναντηθούν στο Στάιναχ. 

Η πρώτη επαφή ανάµεσα στον ∆ήµαρχο του Ρήγα Φεραίου Θεσσαλίας, ∆ηµήτριο Νασίκα, και τον 
Φρανκ Έντελµαν, ∆ήµαρχο του Στάιναχ και Συντονιστή για την Ελληνογερµανική Συνέλευση, 
προέκυψε κατά την 6η Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο. Το 
Φεβρουάριο έγινε και η πρώτη συνάντηση εργασίας, όπου ο Φρανκ Έντελµαν γνώρισε το ∆ήµο 
της Θεσσαλίας, ο οποίος έχει πληθυσµό 15.000 κατοίκων.    

Η νέα συνεργασία µεταξύ Ρήγα Φεραίου και Στάιναχ αποτελεί µία ακόµη ψηφίδα στο ψηφιδωτό της 
περιφερειακής και δηµοτικής συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας της Θεσσαλίας και της 
Περιφέρειας Ορτενάου, στην οποία δραστηριοποιούνται ήδη πολλοί δήµοι.   
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8 έως 10 Φεβρουαρίου 2017: Στουτγάρδη   

Νέες ιδέες για τη Λάρισα 

                       

Ο Απόστολος Καλογιάννης στο εργοστάσιο παρα-        Συζητήσεις µε τον Πρόεδρο της Ένωσης ∆ήµων και  
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Λούντβιχσµπουργκ    Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεµβέργης, κ. Ρόγκερ Κέλε                               

Ο Απόστολος Καλογιάννης και ο συνοδός του, Βασίλειος Καραγιάννης, ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Συντονισµού, Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και Περιβάλλοντος από τη Λάρισα, πήραν πολλές νέες 
ιδέες από τη Στουτγάρδη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για:  

- το κοινωνικό έργο στα κέντρα νεολαίας, 
- την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
- τις δυνατότητες εκµετάλλευσης των λυµάτων.  

Ο Πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεµβέργης, Ρόγκερ Κέλε, 
προγραµµάτισε µαζί µε τον ∆ήµαρχο της Λάρισας µια ανταλλαγή ειδηµόνων που θα είναι 
προσανατολισµένη στην πράξη και θα αφορά στον ενεργειακό σχεδιασµό των δήµων. Ο 
Βόλφγκανγκ Μπρούντερ έδειξε ποια σχέδια είναι εφαρµόσιµα για µια ελληνική µεγαλούπολη όπως 
η Λάρισα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν:  

- οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

- η εξοικονόµηση ηλεκτρικού ρεύµατος 

- η σύγχρονη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος 
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 

Συνέντευξη µε τον Αστέριο Γαβότση, ∆ήµαρχο Ωραιοκάστρου: «Οι προσωπικοί δεσµοί 

είναι ό,τι σηµαντικότερο»  

 

 

Πώς είναι η συνεργασία µε τους Γερµανούς εταίρους 

σας; 

Η συνεργασία µας µε τον ∆ήµο Ντέτµολντ ξεκίνησε πολύ πριν τη διοικητική µεταρρύθµιση του 2010, όταν η 
σηµερινή ∆ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας ήταν ακόµη ανεξάρτητος δήµος. Επισήµως η αδελφοποίηση 
ανακοινώθηκε το 2012 στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Η 
συνεργασία είναι πολύ καλή, έχουµε πολλά θετικά αποτελέσµατα και επισκεπτόµαστε ο ένας τον άλλο σε 
τακτική βάση. 

Συνεργαζόµαστε σε διάφορους τοµείς µε τους Γερµανούς εταίρους µας, π.χ. για ζητήµατα νεολαίας. Μαθητές 
από το Ντέτµολντ και το Ωραιόκαστρο συναντούνται τακτικά και δουλεύουν µαζί σε διάφορα προγράµµατα. 
Περισσότεροι από δέκα µαθητές και µαθήτριες από τον δήµο µας έκαναν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 
του Ντέτµολντ. 

Επίσης, και στον ενεργειακό τοµέα και στον τοµέα της τεχνολογίας, συνεργαζόµαστε πολύ στενά µε τους 
Γερµανούς εταίρους µας και την Ελληνογερµανική Συνέλευση.   

Ποιος τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τον δήµο σας;  

Η µεταφορά τεχνολογίας στη διαχείριση απορριµµάτων. Σε αυτόν τον τοµέα έχουµε µεγάλα προβλήµατα ως 
δήµος. Το ίδιο ισχύει και για το ελληνικό κράτος. 

Μαζί µε τον ΦΟ∆ΣΑ (Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας) διεξάγουµε µελέτες 
σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση και υποβάλλουµε αντίστοιχες αιτήσεις, για να ζητήσουµε ευρωπαϊκά 
κονδύλια.   

Ποια είναι σήµερα η µεγαλύτερη πρόκληση για 

τον δήµο σας;  

Η υδροδότηση στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Μυγδονίας του ∆ήµου Ωραιοκάστρου. Το 
δίκτυο νερού εκεί δεν είναι σε καλή κατάσταση. 
Υπάρχει ο κίνδυνος να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΑΘ 
και τότε να αυξηθεί η τιµή του νερού. Για αυτό 
το λόγο εµείς ως δήµος πρέπει να 
οργανώσουµε καλύτερα το δίκτυο 
υδροδότησης µε τη βοήθεια ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων. Η αντίστοιχη µεταφορά 
τεχνογνωσίας µε τον αδελφοποιηµένο ∆ήµο 
Ντέτµολντ και µε την Ελληνογερµανική 
Συνέλευση είναι για εµάς πολύ σηµαντική.  
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Ποια είναι η πρόοδος που έχει σηµειωθεί;  

Μπορούµε να αναφέρουµε τα πράσινα σηµεία συλλογής, όπου συλλέγουµε τα απορρίµµατα ξεχωριστά ανά 
είδος, οι πράσινοι κάδοι απορριµµάτων και η µέθοδος της ανακύκλωσης γενικά. Εκτός αυτού, υπάρχει η 
συνεργασία µε τον ΦΟ∆ΣΑ, όπως ανέφερα, ώστε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα των δύσκολα 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων και των ογκωδών απορριµµάτων.    

Πόσο σηµαντικοί είναι για τους αδελφοποιηµένους δήµους σας οι προσωπικοί δεσµοί;  

Για µένα οι προσωπικοί δεσµοί είναι ό,τι σηµαντικότερο. Επίσης, η ανταλλαγή επί ίσοις όροις µεταξύ των 
διοικήσεών µας. Χωρίς αυτήν δεν µπορεί να υπάρχει θετικό αποτέλεσµα. Στον δήµο µας έχουµε έναν 
σύµβουλο που έζησε και σπούδασε στη Γερµανία και ασχολείται µε την τεχνολογία ηλιακής ενέργειας. Από 
πολιτικής άποψης είναι βέβαια αντίπαλός µου, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Σ’ εµάς δεν υπάρχει 
κοµµατική πολιτική. Υπάρχει µόνο ένας κοινός στόχος: να κάνουµε για τον δήµο µας αυτό που είναι το 
καλύτερο.      

Έχετε αρκετό εκπαιδευµένο προσωπικό στη διοίκησή σας;  

Απασχολούµε περίπου 350 άτοµα. Εγώ προσωπικά, ως αυτοαπασχολούµενος γιατρός, θεωρώ ότι έχουµε 
αρκετό προσωπικό. Απλώς το προσωπικό που έχουµε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να 
εγκαταλείψει την κλασική νοοτροπία του δηµοσίου υπαλλήλου. 

Μετά τη διοικητική µεταρρύθµιση «Καλλικράτης» το 2010, οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται καλύτερα. 
Ένας µεγάλος αριθµός τους έχει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Υπάρχει αρµόδιος για τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης, καθώς οι απαιτήσεις της ΕΕ είναι πολύ 
υψηλές.  

Έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες στον δήµο σας;  

Εδώ, στην Κεντρική Μακεδονία, έχει εγκατασταθεί περίπου το 60% των προσφύγων που βρίσκονται στην 
Ελλάδα, ενώ το 30% από αυτούς βρίσκονται σε τρεις δήµους: στο Ωραιόκαστρο, στο ∆έλτα και στον 
Λαγκαδά.  

Το θέµα των προσφύγων αφορά κυρίως το κράτος, όχι τους δήµους. Το κράτος πρέπει να επεξεργαστεί ένα 
καλό σχέδιο σε συνεργασία µε τους δήµους. Γενικώς, όµως, τρέχουµε πίσω από τα γεγονότα. Το πρόβληµά 
µας είναι ότι η κυβέρνηση µας αφήνει µόνους, αντί να έρθει σε επαφή µαζί µας. Στην Ελλάδα δεν 
λαµβάνουµε οικονοµική υποστήριξη από το κράτος.  

Οι συνθήκες υγιεινής στον καταυλισµό του Ωραιοκάστρου είναι καταστροφικές. ∆εν υπάρχει θέρµανση και 
υπάρχουν και διαµαρτυρίες για το φαγητό. Ως γιατρός µπορώ να σας πω ότι οι σηµερινές συνθήκες είναι µια 
ωρολογιακή βόµβα.  

Αυτό που θα θέλαµε είναι να µπορούµε να προσφέρουµε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που τους 
προσφέρουν στο Ντέτµολντ: εγκατάσταση σε διαµερίσµατα, µηνιαία οικονοµική ενίσχυση, τακτικές εξετάσεις 
και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Καθώς και προοπτική για εργασία. Και εµείς θα µπορούσαµε να το κάνουµε 
αυτό. Η ένταξη των προσφύγων µπορεί να είναι πλεονέκτηµα για όλους µας.    

Τη συνέντευξη πήρε η Αντρέα ∆ηµητριάδη  
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Νέα από τη συνεργασία Σερρών και Περιφέρειας Ορτενάου  

Σέρρες: 390 νέοι κάδοι οικιακών απορριµµάτων και επιπλέον σηµεία συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών  

 

       

Μια µεγάλη επιτυχία: χάρη στην πρωτοβουλία της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης τον Οκτώβριο 2015, 
τοποθετήθηκαν στις Σέρρες οι πρώτοι κάδοι απορριµµάτων ιδιωτικής χρήσης. Τον περασµένο Φεβρουάριο 
προστέθηκαν άλλοι 390 νέοι κάδοι. Από τότε αποτελεί πλέον καθήκον των πολιτών, την προκαθορισµένη 
ηµέρα να βγάζουν οι ίδιοι τους κάδους στο δρόµο και να διαχωρίζουν τα απορρίµµατα ανάλογα µε το είδος 
τους. Έτσι, µεταξύ άλλων, µειώνεται το κόστος για τον δήµο γιατί µειώνονται οι ποσότητες απορριµµάτων και 
οι διαδροµές µέχρι το σηµείο επεξεργασίας τους. Εκτός αυτού, δηµιουργήθηκαν νέα κέντρα συλλογής, τα 
λεγόµενα «πράσινα σηµεία». Εκεί µπορούν οι πολίτες να φέρνουν τα ανακυκλώσιµα υλικά τους.    

Συνεργασία ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

Η συνεργασία µεταξύ του ΤΕΙ Σερρών και του Πανεπιστηµίου του Όφενµπουργκ προχωρά. Στα τέλη 
Απριλίου 2017 τρεις Έλληνες καθηγητές αναµένεται να επισκεφτούν την επαρχία Ορτενάου.  

Πρακτική άσκηση για νέους και νέες από την Ελλάδα  

Η επαρχία Ορτενάου προσφέρει θέσεις εργασίας για νέους και νέες από την Ελλάδα σε επιχειρήσεις της 
περιφέρειας. Ο Ράινχαρτ Κέστλιν, πρώην ∆ήµαρχος του Άχερν, στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία: «Για τους 
νέους ανθρώπους είναι µεγάλη ευκαιρία η πρακτική άσκηση σε µια από τις επιχειρήσεις της επαρχίας 
Ορτενάου, οι οποίες έχουν παγκόσµια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Μαθαίνουν κάτι που µετά µπορούν να 
µεταφέρουν στην Ελλάδα».   

 



 
21η Έκθεση Προόδου της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης – Φεβρουάριος 2017 

 

 

 8

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση στην «DEKRA-Spätschoppen» στη Στουτγάρδη  

 

Ο εντεταλµένος της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης και κοινοβουλευτικός υφυπουργός Χανς-Γιοάχιµ Φούχτελ 
ήταν στις 9 Φεβρουαρίου 2017 προσκεκληµένος στη Στουτγάρδη, στην εκδήλωση «DEKRA-Spätschoppen» 
µε τον Χέρµαν Οργκελντίνγκερ: η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κατάσταση του ελληνικού 
πληθυσµού και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ στο κοινό βρίσκονταν περισσότεροι από 300 
επιχειρηµατίες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής. Το ενδιαφέρον του κοινού για το έργο, και κυρίως για 
τις βέλτιστες πρακτικές της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, ήταν εξαιρετικά µεγάλο.  

Συνοµιλίες για οικονοµικές προοπτικές  

 
από αρ.: Καλλιόπη Χαριτονίδου (KCI Invest), Υφυπουργός Χανς-Γιοάχιµ Φούχτελ, Στέφαν Σούλτε (Πρόεδρος ∆Σ της 

Fraport AG), Κυριάκος Μητσοτάκης (Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας), Γεργκ Ασµούσεν (πρώην υφυπουργός), 
Χρήστος Σταϊκούρας (συντονιστής της οµάδας Μητσοτάκη)  

Στον κύκλο του Οικονοµικού Συµβουλίου συζήτησαν ο εντεταλµένος της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης και 
Υφυπουργός Χανς-Γιοάχιµ Φούχτελ και ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης για τις 
οικονοµικές προοπτικές της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την ατζέντα του και ζήτησε από τους 
παριστάµενους επιχειρηµατίες να δείξουν εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία. Ο κ. Φούχτελ µίλησε για 
την οικονοµική σηµασία της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Ένα παράδειγµα είναι η Τράπεζα ProCredit, η 
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οποία άνοιξε µε την υποστήριξη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα ProCredit παρέχει δάνεια 
κυρίως σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Κύκλος Συνοµιλιών Επιχειρηµατιών από το Μπάντεν-Μπάντεν στην Αθήνα: «Πολλά 

υποσχόµενα κίνητρα»  

 

 

 
 

από αρ.: Κρίστιαν Ράουχ, συντονισµός (Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας), Αλίκη Ζουρνατζή, διερµηνέας, Γεώργιος 
Πατούλης, Χρήστος Λαζαρίδης  

 

Στον τριήµερο «Κύκλο Συνοµιλιών Επιχειρηµατιών από το Μπάντεν-Μπάντεν» στην Αθήνα (22-25 
Φεβρουαρίου 2017) συναντήθηκαν υψηλόβαθµοι εκπρόσωποι της οικονοµίας, της πολιτικής και της 
κοινωνίας. Ανάµεσά τους ήταν και ο Γεώργιος Πατούλης, ∆ήµαρχος Αµαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε. Ο 
κ. Πατούλης δήλωσε ότι η συνεργασία των Ελλήνων δηµάρχων µε τους Γερµανούς συναδέλφους τους υπό 
τη σκέπη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης προσφέρει πολλά υποσχόµενα κίνητρα. Η ανταλλαγή 
εµπειριών είναι πλέον προφανής. Είπε µάλιστα χαρακτηριστικά: «Μια αλλαγή στην οικονοµική, πολιτική και 
κοινωνική κατάσταση µπορεί να γίνει µόνο από κάτω προς τα πάνω».  
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 

Η German Doctors παραδίδει υπερηχογράφο στον ∆ήµο ∆ράµας  

 

 

 

German Doctors και ΑΡΣΙΣ: Εργαστήριο για την πρόληψη της βίας  

Στο διάστηµα 23-25.2.2017 διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα εργαστήριο για την πρόληψη της βίας στα 
κέντρα προσφύγων. Στο εργαστήριο συµµετείχαν κάθε µέρα περίπου 40 συνεργάτες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί 
παιδαγωγοί, µεταφραστές κλπ.) της οργάνωσης ΑΡΣΙΣ. Την εποπτεία του εργαστηρίου είχαν η Ελίζαµπετ 
Κάουντερ της οργάνωσης γιατρών German Doctors και η Εύα Φάινε-Έννινγκερ σε συνεργασία µε την 
οργάνωση ΑΡΣΙΣ. 

Οι εργαζόµενοι στα κέντρα στέγασης προσφύγων αντιµετωπίζουν ένα πλήθος προκλήσεων και έχουν 
µεγάλη ανάγκη να µιλήσουν σε κάποιον τρίτο για τις εκφράσεις βίας που βιώνουν, καθώς δεν υπάρχει 
κανενός είδους εποπτεία. Στο εργαστήριο τους δόθηκε πολύ χρόνος και χώρος για να µιλήσουν και να 
περιγράψουν τις εµπειρίες τους. Μαζί µε την γιατρό κα. Κάουντερ και την ψυχοθεραπεύτρια νέων κα. Φάινε-
Έννινγκερ συζητήθηκαν δυνατότητες άµεσης αντιµετώπισης και ενδεχόµενα µέτρα προφύλαξης.  

Η βιβλιοθήκη που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και µια αίθουσα 
προβολών ταινιών στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.  

 

Στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης στη ∆ράµα λειτουργεί πλέον 
ένα νέο µηχάνηµα υπερήχων χάρη στην οργάνωση γιατρών 
German Doctors. Η οργάνωση German Dοctors είχε ήδη στείλει 
τρία κοντέινερ µε ιατρικό υλικό στη ∆ράµα, για να στηρίξει τον 
∆ήµο στην περίθαλψη προσφύγων στο κέντρο στέγασης. Θα 
ακολουθήσει µάλιστα και η αποστολή περαιτέρω ιατρικού 
υλικού αλλά και ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

Η συνεργασία µεταξύ των German Doctors, του ∆ήµου ∆ράµας 
και του Ιατρικού Συλλόγου ∆ράµας υποστηρίζεται και 
συντονίζεται από την Ελληνογερµανική Συνέλευση.  
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Νέες διαστάσεις συνεργασίας µε τη συµµετοχή οικονοµικών επιµελητηρίων!  

Ελληνικοί δήµοι και περιφέρειες: υπογραφή µνηµονίου µε τα επιµελητήρια  

Υπό τη σκέπη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης οι δήµοι και οι περιφέρειες της Ελλάδας και της Γερµανίας 
συµφώνησαν σε µια στενότερη συνεργασία µε τα επιµελητήρια των δυο χωρών. Στις 7 Φεβρουαρίου 
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες ένα µνηµόνιο που προωθεί τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο και κυρίως την 
τοπική οικονοµία. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο σχεδιασµός κοινών προγραµµάτων στον τοµέα του τουρισµού, 
η προώθηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η διαµεσολάβηση επιχειρηµατικών επαφών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο και η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών κέντρων και των φορέων εκπαίδευσης 
των επαγγελµατικών συνδέσµων (Βλέπε ΕΠ 20).  

 

 

από αρ: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ, Φρανκ Έντελµαν, Συντονιστής της Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεµβέργης, Ότο Κέντσλερ, Επίτιµος Πρόεδρος της Γερµανικής Συνοµοσπονδίας Χειροτεχνών, 

Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος ΕΝΠΕ   

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Έκθεση φωτογραφίας «Καληµέρα Καβάλα»  

Νυρεµβέργη: Στην αδελφοποιηµένη πόλη της Καβάλας, τη Νυρεµβέργη, εγκαινιάζεται στις αρχές Μαρτίου η 
έκθεση φωτογραφίας «Καληµέρα Καβάλα» του Καρλχάιντς Ντάουτ στο φουαγιέ του «∆ιεθνούς Σπιτιού» 
(Πλατεία Χανς-Σάξ 2). Ο Ντάουτ παρουσιάζει τις εντυπώσεις του από το ταξίδι πολιτών της Νυρεµβέργης 
στην Καβάλα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:  

https://www.nuernberg.de/internet/international/aktuell_50114.html 
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Ταξίδι πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα  

Για το διάστηµα 10-17 Οκτωβρίου 2017 το τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του ∆ήµου Νυρεµβέργης προσφέρει 
πάλι ένα ταξίδι πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πόλη της Καβάλας. Περισσότερες 
πληροφορίες στην άνω διεύθυνση στο διαδίκτυο.  

Έρευνα στην Ελλάδα: έως και δέκα ταξιδιωτικές υποτροφίες  

Το ίδρυµα Schwarzkopf-Stiftung και το ίδρυµα νέων Kreuzberger Kinderstiftung προσφέρουν σε νέους 
µεταξύ 17 και 27 ετών που ζουν στη Γερµανία ταξιδιωτικές υποτροφίες ύψους 550 € για ένα ταξίδι στην 
Ελλάδα µε σκοπό την έρευνα ή τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
αιτήσεων είναι η 19η Μαρτίου 2017. Η αίτηση υποβάλλεται µέσω της ιστοσελίδας του ιδρύµατος 
Schwarzkopf-Stiftung «Junges Europa». 

 http://schwarzkopf-stiftung.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/Ausschreibung-Griechenland-Reisestipendien-

1.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες και προϋποθέσεις αιτήσεων για τις ταξιδιωτικές υποτροφίες µε προορισµό την 
Ελλάδα και στη διεύθυνση:  

http://www.kreuzberger-kinderstiftung.de/stipendien/reisestipendium/ 

Πρόγραµµα-φάρος «∆ιακοπές Περίθαλψης»: νέα ηµεροµηνία  

 

 

«Η Κρήτη έχει ενέργεια»: εργαστήριο τον Απρίλιο  

Το επόµενο βήµα για την πρωτοβουλία ενεργειακής τεχνολογίας Κρήτης: στις 29 Απριλίου, η Ορθόδοξος 
Ακαδηµία Κρήτης καλεί σε ένα εργαστήριο στο Κολυµπάρι της Κρήτης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η από 
κοινού ενηµέρωση µε εταίρους από την Ελλάδα και τη Γερµανία σχετικά µε τη συνεργατική χρηµατοδότηση 
ενεργειακών προγραµµάτων. Ποια είναι τα συγκεκριµένα βήµατα για την ίδρυση συνεταιρισµών; Ποιες 
νοµικές προϋποθέσεις πρέπει ενδεχοµένως να δηµιουργηθούν ακόµη; Θα βρεθούν Έλληνες και Γερµανοί 
εταίροι για έναν κοινό ενεργειακό συνεταιρισµό; 

Το πρόγραµµα «∆ιακοπές Περίθαλψης» έχει µια νέα 
ηµεροµηνία: από 24 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2017 θα 
µπορέσουν και πάλι άτοµα που χρειάζονται περίθαλψη να 
κάνουν διακοπές µαζί µε τους συντρόφους τους στο ηλιόλουστο 
νησί της Ρόδου. 

http://www.pflegeurlaub-rhodos.eu/ 
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Ενδεχόµενοι εταίροι στη Γερµανία είναι ο ενεργειακός συνεταιρισµός NaturEnergie Region Hannover eG, ο 
ενεργειακός συνεταιρισµός Lehrte-Sehnde e.G. και ο ενεργειακός συνεταιρισµός Vogelsberg e.G. καθώς και 
το Ινστιτούτο Ερευνών IZES gGmbH (Institut für ZukunftsEnergieSysteme Saarbrücken) και η European 
Federation of Renewable Energy Cooperatives RESCoop. 

Η πρωτοβουλία ενεργειακής τεχνολογίας συνδυάζει τους τοµείς ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, 
εκπαίδευσης, απασχόλησης, συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και επιµελητηρίων, συνεργασίας µεταξύ 
τοπικής αυτοδιοίκησης, έρευνας και - όπως στο Κολυµπάρι - εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηµατοδότησης.  

Η Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης υποστηρίζεται από το Ίδρυµα Heinrich Böll και την Ελληνογερµανική 
Συνέλευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έκδοσης 

Εκδότης: Ελληνογερµανική Συνέλευση, Γραφείο ∆ιασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο της ΕΓΣ στην 
Ελλάδα  

Σύνταξη: ∆ρ. Christoph Schumacher-Hildebrand (νοµικά υπεύθυνος), Andrea Dimitriadis  
∆ιεύθυνση: Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο Υπ. Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, Stresemannstr. 94, 10963 Βερολίνο, Tηλ.: +49 (0) 30 18535-0,  
e-mail: ks-dgv@bmz.bund.de  

Γραφείο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα: Ριζούντος 63, 55131 Καλαµαριά-Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνος: Χρήστος Λαζαρίδης, Τηλ.: +30 2310 69 21 15, Φαξ: +30 2310 69 21 99, e-mail: info@grde.eu  

HOMEPAGE: www.grde.eu  
FACEBOOK: www.facebook.com/grde.eu  http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Griechische_Versammlung 
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