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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

13 έως 21 Ιανουαρίου 2018 Έκθεση CMT στην Στουτγάρδη: Η Κρήτη για πρώτη φορά με δικό της περίπτερο! 

Η Κρήτη εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά με δικό της περίπτερο στην Έκθεση για τα Τροχόσπιτα, την 

Αυτοκίνηση και τον Τουρισμό (CMT) της Στουτγάρδης! Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, ώστε το μεγαλύτερο 

και νοτιότερο νησί στην Ελλάδα να γίνει ένας ακόμη πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Η Έκθεση CMT 

της Στουτγάρδης είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση στον κόσμο για τον τουρισμό και την αναψυχή. 

Παράλληλα, η παρουσία της Κρήτης στη Στουτγάρδη είχε ως στόχο να προβάλλει προτάσεις διακοπών, που 

συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και τα κρητικά προϊόντα. Οι Γερμανοί 

καταναλωτές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της Κρήτης.  

Η συμμετοχή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας: Η συμμετοχή της Κρήτης στη μεγάλη τουριστική έκθεση 

αποφασίστηκε με αφορμή την Έκθεση CMT 2017 μεταξύ των εκπροσώπων των Χανίων (και ειδικότερα του 

Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολου Βουλγαράκη, και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, Νικόλαου 

Ραπτάκη) και των Γερμανών εταίρων τους από το Καλβ. Το Καλβ και τα Χανιά συνεργάζονται στενά εδώ και πέντε 

χρόνια. Μέλη της ελληνικής αποστολής εκμεταλλευτήκανε την παραμονή τους στη Στουτγάρδη για να 

συζητήσουνε διάφορα θέματα με τον Έπαρχο Χέλμουτ Ρίγκερ από το Καλβ και τον Γκίντο Βολφ, Υπουργό 

Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης. 

Απευθείας σύνδεση του αεροδρομίου της Στουτγάρδης με τα Χανιά  

Προκειμένου να μπορεί να μεταβεί κανείς πιο εύκολα στην Κρήτη από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, σχεδιάζεται η 

δημιουργία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης της Στουτγάρδης με τα Χανιά. Έτσι, θα εξασφαλιστούν, σύμφωνα 

με τον Βόλφγκανγκ Μίλερ, εκπρόσωπο του αεροδρομίου της Στουτγάρδης, πλεονεκτήματα και για τις δύο 

πλευρές: άνετη άφιξη για τους τουρίστες από τη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ακόμη και εκτός της κύριας τουριστικής 

περιόδου, και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στο νησί, για το οποίο ο τουρισμός αποτελεί τον κύριο 

οικονομικό κλάδο. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βουλγαράκης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ραπτάκης βρίσκονται, για 

το σκοπό αυτό, σε επαφή με το αεροδρόμιο των Χανίων.  

            

Από αριστερά: Γκ. Βολφ, Α. Βουλγαράκης, Χ. Ρίγκερ και Ρενέ Σκίμπα,          Ελληνογερμανική συνάντηση στο περίπτερο της Κρήτης  

διαχειριστής της τουριστικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης    στην Έκθεση CMT 

Nördlicher Schwarzwald 
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13 έως 21 Ιανουαρίου 2018 Έκθεση CMT Στουτγάρδη: Νέο πακέτο τουρισμού για την Έδεσσα και τη Νάουσα  

Η Έδεσσα και η Νάουσα απέκτησαν, χάρη στη συνεργασία τους με το Δήμο Νόιφεν, τη δυνατότητα να προβληθούν 

ως τουριστικοί προορισμοί και να δημιουργήσουν νέες επαφές: κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου του Νόιφεν, 

Ματίας Μπέκερ, οι Δήμαρχοι των δύο πόλεων, Δημήτριος Γιάννου και Νικόλαος Κουτσογιάννης, συμμετείχαν στην 

Έκθεση CMT (για τα τροχόσπιτα, την αυτοκίνηση και τον τουρισμό) της Στουτγάρδης. 

Οι πόλεις της Έδεσσας και της Νάουσας αποτελούν εξαιτίας της γραφικότητας των τοπίων τους, αλλά και του 

πλούτου των πηγών τους, δημοφιλείς εκδρομικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Η Νάουσα, αποτελεί, μάλιστα, 

πύλη εισόδου σε ένα ορεινό χιονοδρομικό κέντρο με απαιτητικές πίστες. Οι δύο Δήμαρχοι αποφάσισαν να 

εγκαινιάσουν ένα νέο πακέτο τουρισμού και να προσελκύσουν στις πόλεις τους και ξένους τουρίστες. Στο πλαίσιο 

αυτό πρόκειται να δρομολογηθούν νέες πρωτοβουλίες και να αναζητηθούν συντονιστικοί εταίροι.  

Οι κρατήσεις που γίνονται μέσω της ταξιδιωτικής επιχείρησης «Trigiro», η οποία εξειδικεύεται στις εκδρομές 

περιπέτειας και ψυχαγωγίας, μαρτυρούν ότι η περιοχή γύρω από την Έδεσσα και τη Νάουσα δεν προσελκύει μόνο 

Έλληνες και Ευρωπαίους ταξιδιώτες. «Έχουμε πολλούς πελάτες από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και ιδίως 

από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία», λέει ο Δανιήλ Κορομηνάς από την Trigiro, ο οποίος συνόδευσε τον 

Δήμαρχο, κ. Κουτσογιάννη, στη Στουτγάρδη. Η συνταγή της επιτυχίας: μια πληθώρα εκδρομών πεζοπορίας και 

ποδηλασίας στη φύση που συνοδεύονται από επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία, συμπεριλαμβανομένης της 

φροντίδας των παιδιών – όλα αυτά συμπληρώνουν ιδανικά τη διαμονή στην κοντινή Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος κ. 

Κουτσογιάννης σχεδιάζει ένα χώρο στάθμευσης για τα τροχόσπιτα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου «με όλα όσα 

χρειάζονται οι επισκέπτες μας». Η Έκθεση CMT αποτέλεσε για αυτόν πηγή έμπνευσης. 

Επίσης και ο Δήμαρχος κ. Γιάννου δήλωσε: «H Έκθεση CMT μας εντυπωσίασε και ήταν μια καλή εμπειρία. Είχαμε 

πολλές ενδιαφέρουσες συνομιλίες στο περίπτερο του Νόιφεν και συναντήσαμε μελλοντικούς εταίρους». 

                         

Οι εταίροι από την Έδεσσα και τη Νάουσα μαζί με τον Δήμαρχο Ματίας Μπέκερ στην Έκθεση 
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16 έως 19 Ιανουαρίου Χίος: Μαζί μπορούμε «Hands on» 

Ήδη στην πρώτη τους συνάντηση, οι Δήμαρχοι της Χίου και του Σανκτ Ίνγκμπερτ συμφώνησαν να 

προχωρήσουν στην ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Ο κ. Χανς Βάγκνερ, Δήμαρχος του 

Σανκτ Ίνγκμπερτ στο κρατίδιο του Ζάαρλαντ, ενημερώθηκε από τον Έλληνα ομόλογό του στη Χίο, Εμμανουήλ 

Βουρνούς, για την οδοποιία και τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης αποβλήτων.  

Διαχείριση αποβλήτων στη Χίο: Στη Χίο γίνεται μεν διαχωρισμός των αποβλήτων, ωστόσο τα μικτά 

απόβλητα και οι οργανικές ύλες εξακολουθούν να αποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής και να μην 

ανακυκλώνονται. Ο Δήμαρχος Χίου ενημερώθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους του από το 

Σανκτ Ίνγκμπερτ για το πώς λειτουργούν τα κέντρα ανακύκλωσης, πώς μπορεί να βελτιωθεί η ανάκτηση 

υλικών και πώς μπορεί να μειωθεί ο όγκος των μικτών αποβλήτων. Είναι σαφές ότι υπάρχει κοινή βούληση 

για συνεργασία πάνω σε υλοποιήσιμες ιδέες.  

Οδοποιία: «Η υπηρεσία διαχείρισης της οδοποιίας στη Χίο έχει ελάχιστα κοινά με τις δικές μας δομές. 

Ωστόσο, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα», δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Βάγκνερ. Στους δρόμους του νησιού 

τα καλύμματα φρεατίων ποντίζονται, το οδόστρωμα καταστρέφεται από τις υψηλές θερμοκρασίες και το 

υπέδαφος δεν είναι αρκετά σταθερό. Ο Άξελ Τέις, εργαζόμενος στην αντίστοιχη υπηρεσία του Σανκτ 

Ίνγκμπερτ, περιέγραψε πώς ενεργεί ο εκεί Δήμος προκειμένου να συντηρήσει τους δρόμους, και ποια υλικά 

χρησιμοποιεί. Επιπλέον, παρουσίασε στους εταίρους του το σύστημα γεω-πληροφόρησης. Σε αυτό 

καταγράφονται όλοι οι δρόμοι, τα κανάλια και οι αγωγοί του Σανκτ Ίνγκμπερτ. Ο Δήμαρχος κ. Βάγκνερ 

προσκάλεσε τους Έλληνες εταίρους του να συμμετάσχουν τον Απρίλιο 2018 σε ένα πρακτικό εργαστήριο 

δύο εβδομάδων στη Γερμανία, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ζήτημα της 

οδοποιίας. 

«Το σημαντικότερο όλων είναι η συνεργασία μας να αναπτύσσεται με τον πλέον χρήσιμο και πρακτικό 

τρόπο: σύμφωνα με την αρχή της ενεργούς συμμετοχής ή αλλιώς «hands-on», και με βάση την εμπειρία που 

διαθέτει η Γερμανία!», δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου, κ. Βουρνούς, και συνέχισε: «Έλληνες και Γερμανοί 

μηχανικοί μιλούν απευθείας μεταξύ τους, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού λύσεις».  

 

                       

Οι Δήμαρχοι κ. Εμμανουήλ Βουρνούς και Χανς Βάγκνερ   Ειδικές διαβουλεύσεις στη Χίο 
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17 έως 21 Ιανουαρίου Χίος/Λέσβος: βιώσιμες υποδομές βιογενών καταλοίπων και αποβλήτων 

Οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου για τα Ενεργειακά Συστήματα IZES στην πόλη του Σααρμπρύκεν και το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου συναντήθηκαν ως ερευνητικοί εταίροι στην επίσημη έναρξη του έργου SusNisia στη 

Χίο. Το έργο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των ανταλλαγών της ΕΓΣ και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος.  

Το έργο εγκρίθηκε, και έτσι οι συμμετέχοντες ερευνητικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον τα 

κονδύλια για να εξετάσουν τους τρόπους προσέγγισης της αειφόρου χρήσης βιογενών καταλοίπων και 

μικτών αποβλήτων.  

Στις 17 Ιανουαρίου φέτος πραγματοποιήθηκε στη Χίο ένα εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 30 

ενδιαφερόμενοι φορείς από τον επιχειρηματικό κόσμο, τη διοίκηση και τα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτό 

συμμετείχε επίσης και ο Δήμος του Σανκτ Ίνγκμπερτ, από το κρατίδιο του Ζάαρλαντ, στο πλαίσιο της 

επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με σκοπό την εγκαινίαση της νέας συνεργασίας με το 

νησί της Χίου (βλέπε παραπάνω).  

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και το περιεχόμενο του έργου. Στη συνέχεια, στις 

18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συμμετεχόντων στους πιθανούς χώρους απόθεσης των 

βιογενών καταλοίπων και των μικτών αποβλήτων, που προκύπτουν π.χ. από τα νοικοκυριά, την παραγωγή 

ελαιόλαδου και τη βιομηχανική επεξεργασία. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια παρόμοια 

ενημερωτική συνάντηση. Όλες οι επιχειρήσεις και οι φορείς στους οποίους έγιναν οι επισκέψεις έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν μελλοντικά στο έργο. 

 

 

           

Σημαντικό θέμα: Η διάθεση των αποβλήτων στη Χίο: από τα αριστερά προς τα δεξιά: Ε. Βουρνούς (Δήμαρχος), Μ. Πόρτσιγκ (IZES), Δ. Λέκκας 

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Φ. Μπάουρ (IZES) - Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή;  
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 

 

                                                                              

Τι κάνει η Γερμανική Εταιρεία για τη Διεθνή Συνεργασία (GIZ) στην Αθήνα; 

Ως φορέας που παρέχει τις υπηρεσίες του στη γερμανική κυβέρνηση στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας 

για την αειφόρο ανάπτυξη, είμαστε επιτετραμμένοι να βοηθήσουμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην 

Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε στη χώρα στο πλαίσιο της εντολής που μας ανατέθηκε από 

το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας με τη συγχρηματοδότηση της «Υπηρεσίας Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)». Η Υπηρεσία SRSS είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε το 

2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ποια είναι τα καθήκοντά σας; 

Λάουμανς: Το έργο «Υποστήριξη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση», του 

οποίου είμαι επικεφαλής, έχει ως στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό 

θέλουμε να συμβάλλουμε στην αύξηση των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

μείωση των επιβλαβών για το περιβάλλον εκπομπών αερίων.  

Οι εταίροι μας είναι το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πολλοί κρατικοί φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Επιπλέον, είμαστε διαρκώς σε επαφή με την ελληνική 

κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε τα καλά παραδείγματα άλλων 

κρατών μελών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. 

Δρ Έπσταϊν: Το δικό μου έργο αποσκοπεί στην προώθηση των εξαγωγών στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, 

θέλουμε να δημιουργήσουμε από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών μια 

κεντρική πλατφόρμα με πληροφορίες για τις εξαγωγικές εταιρείες. Επιπλέον, στα σκαριά βρίσκεται και η 

δημιουργία ενός «Help Desk» στον Οργανισμό Enterprise Greece, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την 

προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Σε αυτό θα μπορεί κάθε 

επιχειρηματίας να ενημερώνεται για ζητήματα που σχετίζονται με τις εξαγωγές, όπως είναι οι διεθνείς 

αγορές, οι εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό, αλλά και οι απαραίτητες διαδικασίες και τα έγγραφα που 

απαιτούνται για την εξαγωγή ενός προϊόντος. Παρόμοια κέντρα πληροφόρησης υπάρχουν σε άλλες χώρες 

της ΕΕ εδώ και πολύ καιρό. 

Συνομιλίες με τον Ούλριχ Λάουμανς 

και τον Δρ. Ρίχαρντ Έπσταϊν - 

επικεφαλής έργων της Γερμανικής 

Εταιρείας για τη Διεθνή Συνεργασία 

(GIZ) στην Αθήνα:  

«Είμαστε σε στενή επαφή με την ΕΓΣ» 

Αριστερά: Ούλριχ Λάουμανς, δεξιά: Δρ. Ρίχαρντ 

Έπσταϊν 
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Θέλουμε να προτείνουμε μια μεθοδολογία: η εξαγωγή ποιων προϊόντων θα επιχορηγείται από το κράτος, 

πώς θα γίνεται καλύτερη διαχείριση των κρατικών πόρων και πώς θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα 

χρηματοδοτικά μέσα; Ένα εργαλείο για την προώθηση των εξαγωγών θα ήταν ενδεχομένως η δημιουργία 

ενός εμπορικού σύματος, ενός branding, όπως «Made in Greece». Πολλοί κρατικοί φορείς στην Ελλάδα 

διαθέτουν δικό τους προϋπολογισμό για την προώθηση των εξαγωγών. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 

κάποιος κατάλληλος μηχανισμός για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων αυτών με στόχο ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα. 

Πώς είναι η συνεργασία σας με τους Έλληνες εταίρους; 

Δρ. Έπσταϊν: Εξαιρετική! Καθώς δεν διαθέτουμε δικό μας χώρο στην Αθήνα, αλλά φιλοξενούμαστε 

απευθείας στα αντίστοιχα υπουργεία, έχουμε μια καθημερινή και στενή επαφή μεταξύ μας. Σε όλα τα θέματα 

η επικοινωνία μας είναι άμεση και απρόσκοπτη. 

Ποια οφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ελλάδας από το έργο σας; 

Λάουμανς: Όλα όσα σχεδιάζουμε σε εθνικό επίπεδο έχουν, ασφαλώς, άμεσες συνέπειες και για τους δήμους 

και τις περιφέρειες. Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: στο πλαίσιο του νέου νόμου του 2016 για 

την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σχεδιάζουμε αυτή την περίοδο 

νέα έργα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής, έχουν συμφωνηθεί βάσει του νόμου αυτού 

νέες επενδύσεις ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση ενεργειακών 

συμβούλων στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών κτιρίων. Από το 2015 οι δήμοι 

μπορούν να εγκαθιστούν μόνοι τους φωτοβολταϊκά συστήματα για τις δικές τους καταναλωτικές ανάγκες και 

κατά συνέπεια να μειώνουν το κόστος στο λογαριασμό του ρεύματος. Επιπλέον, ένας νέος νόμος, που 

ψηφίστηκε πρόσφατα από το ελληνικό κοινοβούλιο, προβλέπει την ίδρυση ενεργειακών συνεταιρισμών. Οι 

δήμοι και οι πολίτες τους μπορούν τώρα να επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 

απόδοση, αποκομίζοντας οικονομικά κέρδη.  

Δρ. Έπσταϊν: Στο πλαίσιο των εργασιών μας τίθεται πάντα το ερώτημα πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη 

συνεργασία μεταξύ των δήμων και των περιφερειών με τους κρατικούς φορείς. Οι τοπικές επιχειρήσεις 

χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη. Ένας παραγωγός μελιού, για παράδειγμα, ο οποίος παράγει 200 κιλά 

μέλι, δεν είναι σε θέση να τα εξάγει μόνος του. Κατά συνέπεια, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι 

μπορούν να τα καταφέρουν, μόνο αν συνεργαστούν από κοινού, παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο των 

συνεταιρισμών. Αν υπάρχει ευημερία στις τοπικές επιχειρήσεις, τότε θα υπάρχει και στο πλαίσιο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

Πώς είναι η συνεργασία σας με την ΕΓΣ; 

Με την ΕΓΣ μας συνδέει στενή συνεργασία και εκατέρωθεν ενημέρωση. Η ΕΓΣ μας βοήθησε πολύ πέρυσι με 

τις επαφές της στη διοργάνωση ενός συνεδρίου με θέμα τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς. 

Επίσης, στην Ετήσια Συνδιάσκεψη στο Σιντελφίνγκεν είχαμε δικό μας περίπτερο και καταφέραμε να 

διεξάγουμε πολλές εποικοδομητικές συζητήσεις και να αποκτήσουμε νέες επαφές. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Μετάβαση σε LED: αντικατάσταση 19.000 λαμπτήρων και 34.000 λυχνιών  

Η μετάβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα σε φωτισμό LED στους δρόμους και τα δημόσια κτίρια 

βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη:   

- Πέντε δήμοι έχουν αναθέσει την αντικατάσταση σε εταιρείες 

- Εννέα δήμοι βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας της προκήρυξης 

- Για 30 δήμους έχει εγκριθεί η πίστωση για την αντικατάσταση 

- Η απόσβεση των επενδυτικών δαπανών θα γίνει σε διάστημα πέντε ετών 

Συνολικά θα αντικατασταθούν 19.000 λαμπτήρες και 34.000 λυχνίες! Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει εξοικονόμηση 

ενέργειας 15,6 εκατομμυρίων kWh και θα μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την πιλοτική γραμμή της Θάσου έχουν ήδη αξιολογηθεί και ληφθεί 

υπόψη για τον περαιτέρω σχεδιασμό. «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», δήλωσε ο Βασίλειος Τσοκαλίδης, 

πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο είναι έχει αναλάβει 

το έργο.  

Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει: Τον Ιανουάριο του 2017, Έλληνες εμπειρογνώμονες επισκέφτηκαν την περιφέρεια 

του Ανόβερου, όπου ενημερώθηκαν αναλυτικά σχετικά με τη χρήση λαμπτήρων LED στον οδικό φωτισμό. Η 

γνώση που αποκτήθηκε στο Ανόβερο ήταν εντυπωσιακή. Στις εκδηλώσεις που ακολούθησαν στην Ελλάδα, πολλοί 

δήμαρχοι πείσθηκαν επί τόπου για την αξία του φωτισμού με LED. Η ΕΓΣ αποτελεί έναν ισχυρό αρωγό σε αυτή τη 

διαδικασία.  

 

 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Δημήτριος Βαργιάμης, σεφ 

ζαχαροπλαστικής κ. Νοϊενχέφερ, ζαχαροπλάστης κα Ρικ, ζαχαροπλάστης 

κα Κούτσερα, Μακάριος Παπαδόπουλος, Φέρντιναντ Φουξ. 

 

 
 

 

Συνάντηση Επιμελητηρίων Κολωνίας - Θεσσαλονίκης:  

οι σπουδές ζαχαροπλαστικής στο επίκεντρο 

Κατόπιν πρόσκλησης που τους απηύθυνε ο 

Αρχιτμηματάρχης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Κολωνίας, Φέρντιναντ Φουξ, οι Δημήτριος Βαργιάμης και 

Μακάριος Παπαδόπουλος, πρώτος και δεύτερος 

αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οι ζαχαροπλάστες 

ενημερώθηκαν σχετικά με τις δομές και τις διαδικασίες του 

δυαδικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Μάλιστα, συμμετείχαν «ζωντανά» στις τελικές εξετάσεις 

μαθητείας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 

σπουδών ζαχαροπλαστικής στη Γερμανία. «Χάρη στην 

εμπειρία που αποκτήσαμε στην Κολωνία είμαστε σε θέση 

να εντοπίσουμε τις αδυναμίες στο δικό μας σύστημα 

εκπαίδευσης και να τις βελτιώσουμε», δήλωσε ο Μακάριος 

Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και ο ίδιος ζαχαροπλάστης.  

Οι εταίροι από τη Θεσσαλονίκη και την Κολωνία 

εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για στενή συνεργασία. Για 

το σκοπό αυτό θέλουν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα χρηματοδότησης. Επιπλέον, προσβλέπουν 

στην τακτική ανταλλαγή μαθητευομένων.  
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Κεφαλονιά: Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Περιφέρεια Ράιν-Νέκαρ   

Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης και ο Έπαρχος Στέφαν Ντάλινγκερ από την Περιφέρεια Ράιν-

Νέκαρ υπέγραψαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κεφαλονιά ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Αντικείμενο του πρωτοκόλλου είναι: 

- Η ενίσχυση των δεσμών φιλίας 

- Η ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, του αγροτικού τουρισμού και των 

γεωργικών προϊόντων, καθώς και στον τομέα της κατάρτισης και της μετεκπαίδευσης 

- Η εγκαθίδρυση και η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Θάσος: ανταλλαγές νέων στην «τελική ευθεία» 

Η πρώτη ανταλλαγή νέων μεταξύ του Λυκείου της Θάσου και του Γυμνασίου Ντίτριχ-Μπόνχεφερ της πόλης 

του Μέτσινγκεν βρίσκεται ήδη στην «τελική ευθεία»: δύο καθηγητές και 15 μαθητές από τη Θάσο θα 

επισκεφτούν το Μέτσινγκεν για το χρονικό διάστημα από 26/2/2018 έως 3/3/2018. 

Η ανταλλαγή ήταν μια πρωτοβουλία της ΕΓΣ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Θάσου 

με την Επαρχία Ρόιτλινγκεν. Φορείς υλοποίησης του έργου είναι η Καθολική Κοινότητα της ενορίας του 

Μέτσινγκεν και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Θάσου.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων βασισμένων σε δραστηριότητες, επισκέψεις στο 

Γκράφενεκ και την περιοχή βιόσφαιρας του Σβέμπισε Άλμπ, μουσικές βραδιές σχεδιασμένες από τους ίδιους 

τους μαθητές και μια εκδήλωση υποδοχής στην πόλη. 

Νάγκολντ/Καλβ/Χανιά: Έλληνες και Γερμανοί νέοι μαζί στον Έπαρχο 

Από τις 2 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2018 υλοποιείται το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων του Γυμνασίου Χανίων 

και του σχολείου Ρολφ-Μπενζ στο Νάγκολντ. Για τις 5 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί μια επίσκεψη των 

νέων στο Επαρχείο του Καλβ και τον Έπαρχο κ. Χέλμουτ Ρίγκερ. Οι δήμοι του Καλβ και των Χανίων 

συνεργάζονται στενά εδώ και 5 χρόνια (βλέπε σελίδα 3). 

Χανιά/Καλβ: μουσική πάνω απ’ όλα! 

Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρική σχέση των Δήμων Χανίων και Καλβ ενισχύεται ακόμα περισσότερο 

μέσα από την προγραμματισμένη συνεργασία δύο μουσικών σχολείων. H παιδική χορωδία αρρένων 

Aurelius από το Καλβ έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για μια διαρκή συνεργασία. Ο Όλαφ Κέρκαου, διευθυντής 

του Μουσικού Σχολείου του Καλβ, δήλωσε: «Το πιο σημαντικό στη μουσική είναι να υπάρχει μια πραγματική 

συνεργασία. Μόλις βρούμε κάποιον ενδιαφερόμενο εταίρο, θα δραστηριοποιηθούμε άμεσα». 
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 Στοιχεία επικοινωνίας: Όλαφ Κέρκαου, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καλβ, 0049/7051/92080, 

kerkau@musikschule-calw.de 

Νυρεμβέργη: έκθεση και διαλέξεις «Από τη Νυρεμβέργη στην Ελλάδα» 

Στις 21/12/2017 εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Μουσείο Fembo-Ηaus η έκθεση με τίτλο «Από τη Νυρεμβέργη 

στην Ελλάδα». Αφορμή στάθηκε η 200ή επέτειος από το θάνατο του Καρλ Χάλερ φον Χαλερστάιν, ενός από 

τους πρωτοπόρους του κλασικισμού. Τα εκθέματά του γύρω από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 

προκάλεσαν θαυμασμό στην Ευρώπη και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του κινήματος του 

φιλελληνισμού. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 25η Μαρτίου 2018. Παράλληλα με αυτή, θα δοθούν οι ακόλουθες διαλέξεις: 

8 Μαρτίου: «Από το σύλλογο φίλων Xeneion στην εταιρεία Philomousen» (του Ε. Παπαχρήστου) και 

«Αμπελάκια: Τόπος θανάτου του Χάλερ, γενέτειρα των συνεταιρισμών» (του Σ. Ξώγνου)  

22 Μαρτίου: «Ο φιλελληνικός σύλλογος Νυρεμβέργης Griechenverein 1822-1831» (του Ε. Φ. Σούλτχαϊς) 

Πύλος: διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά από την Ευρώπη  

Από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 2018 θα διεξαχθεί στην Πύλο το τρίτο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου. Κύριος 

διοργανωτής είναι ο ίδιος ο Δήμος Πύλου. Στο τουρνουά μπορούν να συμμετάσχουν ποδοσφαιρικοί 

σύλλογοι από την Ευρώπη και την Ελλάδα. Απευθύνεται σε παιδιά των Κατηγοριών Κ-11 (2007 και 

μικρότερα παιδιά), Κ-13 (2005 και μικρότερα παιδιά) και Κ-15 (2003 και μικρότερα παιδιά).  

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.pylosist.gr 

Υπεύθυνος διοργάνωσης (για αιτήσεις απευθείας σ’ αυτόν): Νικόλαος Κακαλέτρης, email: 

patista99@yahoo.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις (στα γερμανικά και τα ελληνικά): Σοφία Ελευθερίου, Γραφείο ΕΓΣ στη 

Στουτγάρδη, 0049 711 2257239,  email: sofia.eleftheriou@grde.eu 

Σεμινάριο Καλλικράτης  

Στο διάστημα 2-9/5/2018 θα διεξαχθεί το σεμινάριο «Καλλικράτης» του Πανεπιστημίου του Κελ. Πρόκειται για 

ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 10-12 

φοιτητές του Πανεπιστημίου.  

Μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους, οι Γερμανοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σχετικά με τη 

μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια θα συζητήσουν το περιεχόμενό τους.  

Το Πανεπιστήμιο του Κελ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνεργάζονται από το 2017. 

Η ΕΓΣ είναι αρωγός στο σχεδιασμό του προγράμματος. 

 

mailto:kerkau@musikschule-calw.de
http://www.pylosist.gr/
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Στοιχεία έκδοσης  

Εκδότης: Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ), Γραφείο Διασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο της ΕΓΣ στην 

Ελλάδα  

Σύνταξη: Δρ. Christoph Schumacher-Hildebrand (νομικά υπεύθυνος), Andrea Dimitriadis,  

Διεύθυνση: Γραφείο Διασύνδεσης 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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