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ΕΚΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ 2016: «ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 

 
3 – 5 Νοεμβρίου 2016 

 
 

Οι προετοιμασίες για την 6η ετήσια Συνδιάσκεψη έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί – σας περιμένει 
ένα συναρπαστικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά φόρουμ, 
συζητήσεις «στρογγυλής τραπέζης» και εργαστήρια.  
 
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα παρουσιάσει τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της, 
παραθέτοντας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Το έργο μας εμπλουτίζεται συνεχώς με 
νέες συνεργασίες αντικατοπτρίζοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη των δύο χωρών. Έλληνες 
και Γερμανοί προχωρούν μαζί- οι πολίτες κρατούν ενωμένη την Ευρώπη.  
 
Σας προσκαλούμε να ανταλλάξετε απόψεις με εταίρους από την Ελλάδα και τη Γερμανία για 
τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη.  
 
Το Ναύπλιο, ως πρώτη πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, προσφέρει το 
κατάλληλο περιβάλλον για τη Συνδιάσκεψη. 
 
ΕΓΣ 6.0: Το μέλλον της Ευρώπης 
 
Θα χαρούμε ιδιαιτέρως αν αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη σημαντική αυτή ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών.  

  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη Συνδιάσκεψη: www.grde.eu  
Δήλωση συμμετοχής: DGV6-Anmeldung@bmz.bund.de 

   

http://www.grde.eu/
mailto:DGV6-Anmeldung@bmz.bund.de
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13 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο υφυπουργός Hans-

Joachim Fuchtel με 

αντιπροσωπεία στην 

Ελλάδα 

 
Από αριστ.: Ο Πρέσβης δρ. P.Schoof, ο δρ.L-C. 

Funke, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 

Ι.Δραγασάκης και ο  Χρ. Μαμσάκος 

 
Ο υφυπουργός κ. Fuchtel με τον αναπληρωτή 

υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη 

 
Επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο 

 
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Πατσουρίδης και ο 

υφυπουργός κ. Fuchtel 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel μαζί με 

αντιπροσωπεία επιχειρηματιών, πολιτικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και εκπροσώπους της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βρέθηκε από τις 

13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα. Στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου είχε 

συζητήσεις στην Αθήνα με κυβερνητικά στελέχη, με τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και με τον κ. Πατούλη, πρόεδρο 

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Επίσης συναντήθηκε με 

εκπροσώπους των γερμανικών και ελληνικών πολιτικών Ιδρυμάτων, 

καθώς και με εκπροσώπους του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.  

Ο υφυπουργός κ. Fuchtel είχε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Δραγασάκη σχετικά με την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα, κατέληξαν από κοινού στη 
διαπίστωση ότι η ατζέντα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και οι 
πολιτικοοικονομικές προτεραιότητες  της ελληνικής κυβέρνησης 
διασταυρώνονται και έχουν πολλά κοινά σημεία που αφορούν διάφορους 
τομείς.  
 
Ο υπουργός Οικονομίας κ. Σταθάκης, κατά τη συνάντηση με τον 
υφυπουργό κ. Fuchtel, δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα της 
κυβέρνησης η στήριξη της οικονομίας από ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν 
διεθνή παρουσία. Σε προπαρασκευαστική φάση βρίσκεται και ένα σημαντικό 
νομοσχέδιο, το οποίο θα δίνει πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους σε ό,τι 
αφορά το εμπόριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποδοχή του έργου της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι πολύ θετική.  
 
Στη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Τσιρώνη, 
το βασικό θέμα ήταν η διαχείριση απορριμμάτων. Ο κ. Τσιρώνης ενημέρωσε 
τον κ. Fuchtel για το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της κυβέρνησης. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην 6η 
Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ναύπλιο. 
 
Στη συζήτηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου, 
οι δύο εταίροι συζήτησαν σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες σε διάφορα 
πεδία, όπως για παράδειγμα μεταξύ γεωργικών Σχολών. Στη συζήτηση 
εργασίας, τέθηκαν και θέματα όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
μέσω της ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα η 
δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Β’, ο 
Μακαριότατος διευκρίνισε ότι θεωρεί πολύ σημαντική την προώθηση της 
γεωργικής κατάρτισης για τους νέους. Ο υφυπουργός κ. Fuchtel διαβεβαίωσε 
ότι η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι καθ' όλα έτοιμη να προσφέρει την 
απαραίτητη υποστήριξη.  



 
17η Έκθεση Προόδου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – Σεπτέμβριος 2016 

 
 

 5 

 
Οι ειδικοί σε θέματα συντάξεων: από αριστ. Γ. 

Παπαδόπουλος, συντονιστής Α. Σεραφείμ, A. 

Pöss, S. Wägner 

 

 
Ο υφυπουργός κ. Fuchtel με Έλληνες 

συνταξιούχους 

 

 
 

Χάρτης για την πυκνότητα των ασφαλισμένων 

ανά περιοχή 

 

 

Συζήτηση με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα 

Τσανάκα 

Στις συναντήσεις εργασίας με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη και 

τους εκπροσώπους των πολιτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, το θέμα που 

κυριάρχησε ήταν η 6η ετήσια Συνδιάσκεψη στο Ναύπλιο και η σημασία για 

την ελληνογερμανική συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Ο υφυπουργός στο Διδυμότειχο – Υποστήριξη συνταξιούχων 

Η ενημερωτική εκδήλωση με το Σωματείο Hellenic Silverstars σχετικά με τη 

γερμανική νομοθεσία για τις συντάξεις, που πραγματοποιήθηκε στις 15 

Σεπτεμβρίου στο Διδυμότειχο, συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Οι 

επαναπατρισθέντες έχουν καταβάλει εισφορές στο γερμανικό ασφαλιστικό 

φορέα σύνταξης και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για τη 

σύνταξη που λαμβάνουν. Ο Hans-Joachim Fuchtel καλωσόρισε τους 

επαναπατρισθέντες και εξέφρασε την κατανόησή του για τις δυσκολίες τις 

οποίες αντιμετωπίζουν αυτή την εποχή οι Έλληνες πολίτες, ενώ υπογράμμισε 

τη συμβολή των Ελλήνων μεταναστών στην ανοικοδόμηση της γερμανικής 

Οικονομίας. Οι Γερμανοί εκπρόσωποι του ασφαλιστικού φορέα συντάξεων 

της Βάδης – Βυρτεμβέργης, Anton Pöss και Sebastian Wägner, απάντησαν σε 

δεκάδες ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης στη Γερμανία, τον 

υπολογισμό των ετών καταβολής εισφορών και την υποβολή αιτήσεων. «Το 

ενδιαφέρον ήταν πολύ έντονο», είπε ο Anton Pöss, «χαιρόμαστε πολύ για τις 

δράσεις των Hellenic Silverstars και βοηθάμε όσο μπορούμε προς όφελος των 

ασφαλισμένων». 

Συζητήσεις στην Αλεξανδρούπολη και το Παιδικό Χωριό SOS  

Την επόμενη μέρα ο υφυπουργός κ. Fuchtel είχε συζήτηση εργασίας με το 

Δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπράκη στην Αλεξανδρούπολη. Ο Δήμαρχος 

αναφέρθηκε στις επενδυτικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η πόλη 

του σε ενδιαφερόμενους επενδυτές από τη Γερμανία. Κατόπιν, ο Hans-

Joachim Fuchtel επισκέφθηκε το παιδικό χωριό SOS που βρίσκεται έξω από 

την πόλη και το οποίο υποστηρίζεται από Γερμανούς δωρητές της Επαρχίας 

Calw.  

Προσκυνηματικός τουρισμός με προορισμό την Καβάλα 

Κατόπιν πρόσκλησης της Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα, ο Εντεταλμένος για 

την Ελληνογερμανική Συνέλευση επισκέφθηκε την Καβάλα. Ένα από τα 

βασικά θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση ήταν η προώθηση του 

προσκυνηματικού τουρισμού. Τον Ιούλιο του 2016 ο Αρχαιολογικός Χώρος 

των Φιλίππων εισήχθη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της  

UNESC. Για αυτό το λόγο η Ελληνογερμανική Συνέλευση προσκάλεσε τη 

Heidi Ritter, ειδική του Βαυαρικού Γραφείου Προσκυνηματικού Τουρισμού, να 

λάβει μέρος στις συζητήσεις. Στους Φιλίππους  ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος 

την πρώτη χριστιανική Εκκλησία επί ευρωπαϊκού εδάφους. 

Περισσότερα για το ταξίδι του Hans-Joachim Fuchtel στην Ελλάδα μπορείτε 

να διαβάσετε εδώ: http://www.dw.com/el/ανανέωση-ελληνογερμανικής-

συνεργασίας-στους-δήμους/a-19556578 

http://www.dw.com/el/ανανέωση-ελληνογερμανικής-συνεργασίας-στους-δήμους/a-19556578
http://www.dw.com/el/ανανέωση-ελληνογερμανικής-συνεργασίας-στους-δήμους/a-19556578
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2016 

Αμβούργο 

Συνεργασία Επιμελητηρίων  

Β.Κορκίδης, O. Kentzler και καθ. δρ. H.J. 

Schmidt-Trenz 

 

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

Η αντιπροσωπεία σε απαρτία  

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Στην Ελλάδα επιβάλλεται να προωθηθούν νέες προοπτικές και 

καινοτομίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στους 

τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των ναυπηγήσεων και γενικά της 

οικονομίας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι του 

Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά συναντήθηκαν με 

συναδέλφους τους από το Εμπορικό Επιμελητήριο Αμβούργου, 

προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.  

Το Αμβούργο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο διαμετακομιστικό λιμάνι 

εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη, μετά το Ρότερνταμ. Κατέχει θέση κλειδί 

για το εμπόριο στην Ευρώπη. Κατά την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης 

Βιομηχανικού Ναυτικού Εξοπλισμού (SMM Hamburg 2016) ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλειος Κορκίδης, παρέδωσε στη διεύθυνση του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμβούργου αναλυτικά στοιχεία όλων των 

ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Έκθεση και βρίσκονται υπό 

την αιγίδα του εθνικού φορέα «Enterprise Greece – Invest & Trade» σε δύο 

συγχωνεύσεις, τη HEMEXPO (Hellenic Marine Equipment Manufactures & 

Exporters) και τη WIMA (Worldwide Industrial & Marine  Association). 

Να διερευνήσουμε τις καλύτερες δυνατές πρακτικές 

«Φαίνεται ότι υπάρχουν δυνατότητες στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο 

Επιμελητηρίων, με πολλά κοινά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά δύο 

ευρωπαϊκών πόλεων-λιμένων και βεβαίως με μεγάλη δραστηριότητα στον 

ναυτιλιακό τομέα», τόνισε ο κ. Κορκίδης. «Το Εμποροβιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιά θεωρεί πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο των κοινών 

δράσεων, να εξεταστούν οι καλύτερες δυνατές πρακτικές και να 

ενεργοποιηθούν όλες οι προοπτικές των διμερών σχέσεων.» Η βάση για μια 

επιτυχημένη συνεργασία δημιουργήθηκε με την υπογραφή πρωτοκόλλου 

συνεργασίας. 

Η επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων των δύο Επιμελητηρίων θα λάβει 

χώρα με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Συνόδου «China meets Europe» το 

Νοέμβριο στο Αμβούργο. Για το σκοπό αυτό, προετοιμάζεται από τα δύο 

Επιμελητήρια η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο πόλεων, υπό την αιγίδα της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.  
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8 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 

Ettenheim-Αγιά 

Ανταλλαγή νέων 

 

 
Στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας 

 
Όλοι μαζί κάνουν πεζοπορία 

 
Στις ανασκαφές στο Κάστρο 

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΑΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΧΡΟΝΙΑ» 

Η στενή εταιρική σχέση ανάμεσα στο Ettenheim στη Βάδη-Βυρτεμβέργη 

και στην Αγιά στη Λάρισα μετράει ήδη πολλά χρόνια (βλ. και σελ. 22). 

Τώρα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη ανταλλαγή νέων με θέμα την 

Αρχαιολογία. Είκοσι τρεις νέοι από το Ettenheim επισκέφθηκαν την Αγιά 

και για λίγες μέρες έγιναν μαζί με τους Έλληνες φίλους τους «αληθινοί 

αρχαιολόγοι». Έτσι, προέκυψαν και πολλές άλλες συναντήσεις. Οι νέοι 

εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο το χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους, για 

να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μαζί και ήταν «σαν 

να γνωρίζονταν χρόνια», όπως είπε η Θεοδώρα Πατσιαβούδη, 

διοικητική υπάλληλος του Δήμου και αρμόδια για την ανταλλαγή.  

Οι νέοι από το Ettenheim γνώρισαν πολλές πλευρές του Δήμου Αγιάς. Ο 

Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και 

εκπροσώπους του Εμπορικού Επιμελητηρίου τους ξενάγησαν στα αξιοθέατα 

και τις τουριστικές περιοχές της περιοχής.  

«Αληθινοί αρχαιολόγοι» 

Το θέμα της συνάντησης ήταν η Αρχαιολογία. Οι Έλληνες νέοι είχαν ετοιμάσει 

μία παρουσίαση στα γερμανικά, προκειμένου να ενημερώσουν τους 

Γερμανούς φίλους τους για τις δραστηριότητες της ανταλλαγής, δηλαδή τις 

ανασκαφές στο Κάστρο της Βελίκας. Με την καθοδήγηση μίας Αρχαιολόγου 

αφαίρεσαν τα χώματα από το τείχος του Κάστρου και ανακάλυψαν αληθινά 

κομμάτια από αμφορείς. Μάλιστα, είχαν και τη βοήθεια του Δημάρχου κ. 

Γκουντάρα. 

Ενθουσιασμένη νεολαία 

Ας δούμε τι είπαν δύο από τους νέους που επισκέφθηκαν την Αγιά: «Δεν έχω 

γνωρίσει ξανά τόσο εγκάρδιους και πρόθυμους ανθρώπους. Έβαζαν πάνω 

από τη δική τους βολή εμάς, προκειμένου να μας προσφέρουν την καλύτερη 

δυνατή εμπειρία. Μας αντιμετώπισαν με τόση αγάπη και μας φρόντισαν τόσο 

πολύ, που ήδη μια βδομάδα μετά ήταν δύσκολο να τους αποχαιρετίσουμε, 

γιατί μας είχαν αγκαλιάσει σαν να ήμασταν μέλη της οικογένειάς τους.» 

(Loraine) Και: «Η φιλοξενία των Ελλήνων είναι απερίγραπτη. Μας 

υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες.» (Sarah).   

Όπως είναι αναμενόμενο, ήδη προετοιμάζεται η επίσκεψη των νέων από τη 

Αγιά στη Γερμανία. 

Την ανταλλαγή χρηματοδότησε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών 

Υποθέσεων, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας. 
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9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016 

St. Leon-Rot-Δήμος Ζίτσας  

Πολιτική Προστασία 

 

 

 

 

      Η επίσημη παράδοση του πυροσβεστικού 

οχήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΝ  

Κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει πυρκαγιές μεγάλης 

έκτασης. Ειδικά σε δασικές περιοχές όπως o Δήμος Ζίτσας στην Ήπειρο 

ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Ο τοπικός Πυροσβεστικός Σταθμός 

στη Ζίτσα διαθέτει πλέον, χάρη σε μια πρωτοβουλία του Rolf Geinert, 

πρώην Δημάρχου Sinsheim, ένα ακόμα πυροσβεστικό όχημα. Μάλιστα, 

ο δρ. Alexander Eger, Δήμαρχος του St- Leon-Rot που βρίσκεται στην 

περιοχή της Χαϊδελβέργης, άδραξε την ευκαιρία και μαζί με δύο 

πυροσβέστες οδήγησαν 1700 χιλιόμετρα και μετέφεραν το όχημα στη 

Ζίτσα.  

Η αρχή μιας νέας εταιρικής σχέσης στην Τοπική Αυτοδιοίκησης  

Και για τους δύο Δήμους πρόκειται για την αρχή μιας νέας συνεργασίας και 

εταιρικής σχέσης. Ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος ενδιαφέρεται πολύ για 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Πραγματοποίησε συζητήσεις εργασίας με εκπροσώπους της δημοτικής 

διοίκησης και μέλη του δημοτικού συμβουλίου του St. Leon-Rot.  

Συζητήσεις σχετικά με διάφορα θέματα  

Κατά την επίσκεψη στον τοπικό Πυροσβεστικό Σταθμό, οι εταίροι είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα που αφορούν την Πυροσβεστική και στις 

δύο χώρες.  

Οι Γερμανοί εκπρόσωποι ενημερώθηκαν επίσης για τα τουριστικά αξιοθέατα 

και τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή, ενώ πραγματοποιήσαν πολλές 

εξειδικευμένες συζητήσεις στα Ιωάννινα. 

Στα Ιωάννινα βρίσκεται και ένα από τα hotspot της ΕΕ, στο οποίο 

φιλοξενούνται 2.500 πρόσφυγες. Έτσι, όπως ήταν φυσικό, στις συζητήσεις 

κυριάρχησε το θέμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα λόγω της 

προσφυγικής κρίσης.  

Προκειμένου να υπάρξει εμβάθυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής, 

προγραμματίζεται η επίσκεψη των Ελλήνων νέων φίλων στο St. Leon-Rot τον 

επόμενο χρόνο. «Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε στο St. Leon-Rot 

και ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία», τόνισε ο Δήμαρχος δρ. Eger.  
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17 Σεπτεμβρίου 2016 

Θάσος 

Τουρισμός 

Περιβαλλοντική προστασία 

Ο περιβαλλοντολόγος Νίκος Καΐδης ξεναγεί τον 

ειδικό της ΕΓΣ Holger Dembek στο νησί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗ ΘΑΣΟ ΚΟΙΤΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΆ 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου μία μεγάλη πυρκαγιά έπληξε τη Θάσο. Περίπου 

το 40% των δένδρων κάηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που 

κράτησε πολλές μέρες. Ειδικοί της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

επισκέφθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου το νησί και απέκτησαν εικόνα της 

καταστροφής.  

Πως θα προχωρήσουμε τώρα, είναι το ερώτημα που κυριαρχεί στο νησί. 

Ποιες δυνατότητες για αναδάσωση υπάρχουν και κυρίως: ποια μέτρα πρέπει 

να ληφθούν προκειμένου να αποφύγουμε μια δεύτερη καταστροφή; 

Ο Νίκος Καΐδης από την Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου έδειξε στους 

κεπροσώπους της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το  νησί και τους εξήγησε 

την έκταση της καταστροφής. Ωστόσο, είπε τα εξής: 

«Η Θάσος δεν πέθανε. Το νησί συνεχίζει να διαθέτει ένα καταπληκτικό 

φυσικό περιβάλλον.» Πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη αυτή καταστροφή ως 

αφύπνιση. Ο κ. Καΐδης κάνει έκκληση: «Ειδικά τώρα, που η Θάσος βρέθηκε 

αντιμέτωπη με αυτό το μεγάλο πλήγμα, οφείλουμε να ακούσουμε το κάλεσμα 

ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και να είμαστε καλύτερα 

προετοιμασμένοι. Πρέπει όλοι μαζί να φροντίσουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του νησιού, είτε πρόκειται για το φυσικό περιβάλλον είτε για 

την Αρχιτεκτονική του, γιατί αυτά είναι που το καθιστούν ενδιαφέρων 

προορισμό για τους τουρίστες.» 

Ο Holger Dembek, πρώην Δήμαρχος Grafenberg, πρότεινε τη συνεργασία με 

την Ανώτατη Σχολή του Reutlingen που εξειδικεύεται στον τομέα της 

αναδάσωσης. Ο κ. Dembek θα συζητήσει το θέμα με τους Έλληνες 

συναδέλφους του στην ετήσια Συνδιάσκεψη στο Ναύπλιο.  
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14 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016 

Ήπειρος – Νότια Βεστφαλία 

Αγροτική Οικονομία 

Εταιρική Σχέση  

Πεζοπορικός Τουρισμός 

 

 

 
Στον Μητροπολίτη Μάξιμο  

 
Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

 
Η Ήπειρος διαθέτει πολλές καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Η περιοχή της Ηπείρου έχει σημαντική δυναμική να αναπτύξει τουρισμό 

υψηλής ποιότητας, εκμεταλλευόμενη και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. 

Επίσης, το μοναδικό φυσικό τοπίο προσφέρει πολλές δυνατότητες για 

τουρισμό δραστηριοτήτων. Τουρίστες με θρησκευτικά ενδιαφέροντα θα 

ανακαλύψουν στην Ήπειρο ένα ολόκληρο δίκτυο από εκκλησίες και 

μοναστήρια. Με βάση αυτές τις πολύ καλές προϋποθέσεις και στόχο την 

περαιτέρω προώθηση του αειφορικού τουρισμού, ο Έπαρχος Thomas 

Gemke, ο Δήμαρχος δρ. Andreas Hollstein από την Altena μαζί με 

αντιπροσωπεία από τη νότια Βεστφαλία συναντήθηκαν με στελέχη και 

πολιτικούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής. Συμφώνησαν από 

κοινού να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τις οικονομικές και 

πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ήπειρο και τη νότια Βετσφαλία.  

Στην ατζέντα κυριάρχησε η συνάντηση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου 

Καχριμάνη με τον δρ. Arne Dahlhoff του Κέντρου Haus Düsse. Πρόκειται για 

ένα Γεωργικό Κέντρο Δοκιμών και Εκπαίδευσης στους τομείς της γεωργικής 

και φυτικής παραγωγής που υπάγεται στο Γεωργικό Επιμελητήριο της Β. 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο Περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης και ο δρ. Dahlhoff 

αποφάσισαν ότι θα συνεργασθούν στον γεωργικό τομέα. Αυτή τη στιγμή, 

στην Ελλάδα δεν υφίσταται γεωργική εκπαίδευση. Και οι δύο συνομιλητές 

συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μία Γεωργική Σχολή. «Στη 

Γερμανία εφαρμόζονται πρακτικές που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες 

στην Ελλάδα», πιστεύει ο κ. Καχριμάνης.  

Προώθηση και πώληση τοπικών προϊόντων 

Ένα άλλο θέμα ήταν οι στρατηγικές μάρκετινγκ για τα γεωργικά προϊόντα, 

που μπορούν να ενσωματωθούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τουρισμό. 

Ο Christian Schulte από την Κεντρική Οργάνωση της Ένωσης Παραγωγών 

«Hofladen Sauerland» προθυμοποιήθηκε να στηρίξει την προώθηση τοπικών 

ηπειρώτικων προϊόντων στη Γερμανία. Μαζί με τους Έλληνες εταίρους θα 

διερευνήσουν θέματα που αφορούν τη διαδικτυακή παρουσία, τη διαχείριση 

της διανομής και το μάρκετινγκ. 

Ανάπτυξη δυναμικής για τον αειφορικό τουρισμό 

Με στόχο τον αειφορικό τουρισμό θα επιτευχθεί και η περαιτέρω ανάπτυξη 

της δυναμικής της Ηπείρου. Ήδη, εδώ και καιρό υπάρχει συνεργασία με τον 

Μητροπολίτη Μάξιμο για την ανάπτυξη σχεδίου σχετικά με το θρησκευτικό 

τουρισμό. Έτσι, μπορεί κανείς να προσελκύσει νέες ομάδες στόχευσης ακόμα 

και σε περιόδους εκτός τουριστικής περιόδου, με τη συνεργασία της τοπικής 

οικονομίας. Η πεζοπορική  διαδρομή μεγάλων αποστάσεων «Epirus-Trail» θα 

συνεχίσει να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται. 
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Βόρειο Αιγαίο / Mecklenburgische 

Seenplatte 

Διοίκηση  

Σχολική συνεργασία 

Τουρισμός 

 
Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο 

υφυπουργός κ. Fuchtel στο Βερολίνο 

 
Γ. Καμπούρης και H. Kärger  

 
Στο Müritzeum στο Waren 

 
 Οι Έλληνες και Γερμανοί εταίροι 

«ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΡΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΙΛΙΕΣ» 

Η εταιρική σχέση ανάμεσα στην Περιφέρεια Β.Αιγαίου και την Επαρχία 

ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Μία ελληνική 

αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης 

Χρύσανθος Αργυρίου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γιώργος Καμπούρης, 

ο Νικόλαος Λαμπρόπουλος από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

και η Μαρία Χαδεμένου από το Γραφείο της Περιφερειάρχη, 

επισκέφθηκαν την Επαρχία κατόπιν πρόσκλησης του Έπαρχου Heiko 

Kärger.  

Οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται  

Η τεταμένη κατάσταση στη Λέσβο, εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης, 

κυριάρχησε φυσικά και στις συζητήσεις εργασίας. Οι Έλληνες και Γερμανοί 

εταίροι υπογράμμισαν ότι απαιτείται μία κοινή πολιτική στην ΕΕ. «Εμείς, οι 

πολίτες της Ευρώπης, πρέπει να αλληλοϋποστηριζόμαστε, αλλιώς το όραμα 

της Ευρώπης θα διαλυθεί», διαπίστωσε ο Έπαρχος Heiko Kärger. «Δεν 

έχουμε ξεχάσει τη βοήθεια που δεχθήκαμε το 1990. Έχει αποτυπωθεί θετικά 

στη μνήμη μας.» 

Χρηματοδότηση των τουριστικών «Highlights» 

Οι Έλληνες πολιτικοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της διαμονής τους στην Επαρχία Mecklenburgische Seenplatte 

σχετικά με την εκμετάλλευση και τη χρηματοδότηση των τουριστικών 

«Highlights» της περιοχής, όπως για παράδειγμα το Παλάτι 3-Königinnen-

Palais στο Mirow και το Πάρκο-Μουσείο Müritzeum στο Waren. Ο κ. 

Λαμπρόπουλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση 

εγκαταστάσεων αυτού του είδους. Ο Marcel Brandhorst από το Mirow, η 

Andrea Nagel από το Müritzeum στο Waren, ο διεθύνων σύμβουλος του 

Οργανισμού Τουρισμού Meckl.-Seenplatte, Bert Balke, καθώς και η Bettina 

Wilhelm-Wiehle, διοικητικό στέλεχος για την προώθηση της περιοχής Leader 

Mecklenburg-Neustrelitz, παρουσίασαν και εξήγησαν τις δυνατότητες των 

ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργάνων. Οι πληροφορίες αυτές ήταν πολύ 

χρήσιμες για τους Έλληνες εταίρους. Ο κ. Λαμπρόπουλος δήλωσε: «Για μένα, 

ήταν πολύ ενδιαφέρον κυρίως το κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

αυτά τα τουριστικά κέντρα μπορούν σε βάθος χρόνου να επιβιώσουν μόνα 

τους οικονομικά, όπως και η ωφέλεια που προκύπτει για τον τοπικό 

πληθυσμό.» 

Ο Χρύσανθος Αργυρίου πρόσθεσε: «Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και 

μια πολύ καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές δυνατότητας για 

επιμήκυνση της τουριστική περιόδου.»  
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Το πρόγραμμα περιλάμβανε και 

επίσκεψη σε γαλακτοκομείο  

 

 

 

 

Συζήτηση με το Γυμνάσιο Goethe στο 

Demmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργασία μεταξύ των Επιμελητηρίων 

Ένα άλλο θέμα της επίσκεψης εργασίας ήταν η συνεργασία των 

Επιμελητηρίων. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Εμποροβιομηχανικό 

Επιμελητήριο Neubrandenburg και συζήτησε με τον πρόεδρο δρ. Blank και 

διάφορους επιχειρηματίες από την Επαρχία. Το αντικείμενο της συζήτησης 

ήταν τα τοπικά προϊόντα των δέκα νησιών της Περιφέρειας και πώς μπορούν 

να παρουσιασθούν ως ένα ισχυρό εμπορικό σήμα και να λειτουργήσουν 

προωθητικά για τον τοπικό τουρισμό, για παράδειγμα με ενέργειες όπως η 

γευσιγνωσία και η οινογνωσία σε αμπελώνες και ελαιώνες. Οι Έλληνες 

εταίροι μάλιστα, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε 

εκθέσεις που διοργανώνονται στην Επαρχία. Σημαντικό ρόλο για τις 

πωλήσεις των ελληνικών προϊόντων έχει η πιστοποίηση. Τέλος, το 

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί σταθερό συνεργάτη σε θέματα 

που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση.  

Συνεργασίες σχολείων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

Πραγματοποιήθηκε εις βάθος συζήτηση με τους αρμόδιους, παρουσία του 

διευθυντή της Σχολικής Υπηρεσίας, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της 

Ανώτατης Σχολής του Neubrandenburg και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

καθώς και με δύο νέες συνεργασίες σχολείων της Επαρχίας 

Mecklenburgische-Seenplatte, της Λέσβου και της Λήμνου. «Αν θέλουμε να 

διατηρήσουμε την Ευρώπη, όπως την είχαν φαντασθεί οι ιδρυτές της, πρέπει 

να αρχίσουμε από τα παιδιά και τους νέους», είπε ο κ. Καμπούρης στον κ. 

Kolhoff, διευθυντή του Γυμνασίου Goethe. 
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28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 

2016  

Χαλκιδική-Fischland-Darß-Zingst 

Εταιρική σχέση 

Τουρισμός 

Διοίκηση 

 

 
Συζητήσεις με τη Διοίκηση  

 
Ενημέρωση για τις παραδοσιακές πόρτες που 

αποτελούν σήμα κατατεθέν της περιοχής 

 
Στο Κέντρο Φωτογραφίας Max Hünten 

 
Th. Sievert (δεύτερος από αριστερά) με την 

ελληνική αντιπροσωπεία 

 

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Τέλη Σεπτεμβρίου συναντήθηκαν ειδικοί σε θέματα τουρισμού από τη 

Χαλκιδική με συναδέλφους τους από τη χερσόνησο Fischland-Darß-

Zingst στη Βαλτική, ανάμεσα στο Rostock και το Stralsund. Ο πυρήνας 

της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τομέα του 

μάρκετινγκ για τους ελληνικούς Δήμους, καθώς και μεθόδων και 

δράσεων  με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

Οι συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής (Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος του 

Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, η διευθύντρια Μάρκετινγκ Τάνια 

Ακριτίδου, ο Αντιδήμαρχος Ν.Προποντίδας Ιωάννης Καραπανταζής, ο 

Αντιδήμαρχος Κασσάνδρας Αντώνης Μιχαλάκης και η δημοτική σύμβουλος  

του Δήμου Σιθωνίας Ελένη Λογοτρίβη) επισκέφθηκαν και γνώρισαν ως 

παράδειγμα καλής πρακτικής την αγροτική επιχείρηση Gut Darß. Η 

συγκεκριμένη επιχείρηση παράγει βιολογικό μοσχαρίσιο κρέας και 

συμμετέχει ενεργά στο τουριστικό σχέδιο της περιοχής. 

Χρηματοδότηση του τουριστικού μάρκετινγκ από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το θέμα της χρηματοδότησης του 

τουριστικού μάρκετινγκ από τους Δήμους. Το Fischland-Darß-Zingst είναι μία 

ένωση Δήμων, που χρηματοδοτούν από κοινού τα τουριστικά σχέδια της 

περιοχής. Η σημαντικότερη πηγή εσόδων είναι ένα είδος φόρου, τα 

τουριστικά τέλη, όπως εξήγησε ο Thomas Sievert, διευθύνων σύμβουλος του 

Οργανισμού Τουρισμού. Στη Γερμανία το συγκεκριμένο φόρο τον καταβάλει 

κάθε τουρίστας που επισκέπτεται ένα θέρετρο. Το μεγαλύτερο μέρος των 

εσόδων αυτών πηγαίνουν στου Δήμους και χρησιμοποιούνται για την 

τουριστική υποδομή. Ο Δήμος Fischland-Darß-Zingst θα στείλει κι άλλες 

πληροφορίες στους Έλληνες εταίρους.  

Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και ενημέρωση σχετικά με τουριστικά προϊόντα 

που συμβάλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως το Κέντρο 

Φωτογραφίας Max Hünten ή οι παραδοσιακές πόρτες που κοσμούν πολλά 

σπίτια της περιοχής και αποτελούν σήμα κατατεθέν.  

Ο Έπαρχος Ralf Drescher, μαζί με τον Andreas Kuhn, Δήμαρχο Zingst, και 

τον Gerd Scharmberg, Δήμαρχο Born συμμετείχαν στις συζητήσεις εργασίας. 

Ο κ. Drescher δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την περαιτέρω ελληνογερμανική 

συνεργασία υπό την αιγίδα της Ελτηςογερμανικής Συνέλευσης. Η επόμενη 

συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους εταίρους θα 

πραγματοποιηθεί στην 6η ετήσια Συνδιάσκεψη στο Ναύπλιο. Ο Δήμαρχος 

Gerd Scharmberg θα παρευρεθεί μαζί με αντιπροσωπεία.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Τάνια Ακριτίδου: 
«Να αναπτύξουμε νέες 
ιδέες» 

 

 
Τ. Ακριτίδου στο Fischland-Zingst-Darß 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Τάνια Ακριτίδου είναι διευθύντρια μάρκετινγκ  του Τουριστικού Οργανισμού 

Χαλκιδικής. Έμεινε πέντε ημέρες ως επισκέπτρια του Τουριστικού 

Οργανισμού Fischland-Darß-Zingst. 

Ποιο ήταν το πρόγραμμά σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας; 

Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αρμόδιους στον τομέα του τουρισμού 

και να ενημερωθώ διεξοδικά σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον τρόπο που 

επιτυγχάνεται η συνεργασία με τους Δήμους. Επιπλέον, είδα συγκεκριμένα 

παραδείγματα δράσεων που στοχεύουν στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου.  

Τι σας ενδιαφέρει στην περιοχή Fischland-Darß-Zingst? 

Το Fischland-Darß-Zingst είναι χερσόνησος, όπως και η Χαλκιδική. Το κοινό 

μας κεφάλαιο είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Οι περιοχές μας έχουν πολλά 

κοινά σημεία από γεωγραφικής και τουριστικής άποψης. Αυτό που 

επιθυμούμε είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη 

ελκυστικών προσφορών. Για αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ. Θέλω να δω, πώς 

γίνονται εδώ τα πράγματα. 

Για παράδειγμα το Μάιο διοργανώνεται το Φεστιβάλ Φωτογραφίας, που 

προσελκύει πολλούς επισκέπτες. Επίσης, μπορεί κανείς να κάνει πεζοπορία 

και ποδηλασία στη φύση και να γνωρίσει την πανίδα της περιοχής. Και όλα 

αυτά δεν συνδέονται με την καλοκαιρινή περίοδο. Τα μπαρ και τα εστιατόρια, 

λοιπόν, παραμένουν ανοιχτά και κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής 

περιόδου κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Είδα επίσης με ποιο τρόπο η περιοχή εκμεταλλεύεται στρατηγικά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της, προκειμένου να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. Το 

ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Θα δώσουμε έμφαση σε πεζοπορικές διαδρομές και 

διαδρομές στη φύση. Πρέπει να αναπτύξουμε νέες ιδέες και να 

δημιουργήσουμε τουριστικά προϊόντα που δεν συνδέονται απαραίτητα με το 

καλοκαίρι, τις παραλίες και τη θάλασσα. Κι εμείς έχουμε σπάνια πουλιά, που 

περνούν από την περιοχή μας για να διαχειμάσουν.  

Ποια είναι η γνώμη σας για το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης; 

Η πρωτοβουλία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης έχει σε κάθε περίπτωση 

έναν πολύ πρακτικό χαρακτήρα. Είναι διαφορετικό να ξέρεις κάτι στη θεωρία  

από ό,τι να το βιώνεις στην πράξη. Στο Zingst με υποδέχθηκαν πολύ φιλικά 

και ανοιχτά και η διαμονή μου θα έχει θετική επίδραση και αποτελέσματα για 

τη Χαλκιδική. Έμαθα πολλά πράγματα και θα μεταφέρω στην ιδιαίτερη 

πατρίδα μου πολλές ιδέες. 
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30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 

2016 

Schwäbisch Hall - Αθήνα -

Πελοπόννησος  

Διαχείριση απορριμμάτων 

Τουρισμός 

 
Στο Γραφείο Δημάρχων της ΕΓΣ στην Αθήνα 

Ο Δήμαρχος Μ.Βουρνούς και ο Έπαρχος G. 

Bauer 

 

Προώθηση από κοινού των  

τοπικών γεωργικών προϊόντων  

ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Μετά τη συνάντηση με τους Δημάρχους Λαυρίου και Χίου, Δημήτρη 

Λουκά και Μανώλη Βουρνούς, όπου το βασικό θέμα ήταν η διαχείριση 

απορριμμάτων, ο Έπαρχος Gerhard Bauer από το Schwäbisch Hall 

συνέχισε το ταξίδι του και επισκέφθηκε την Πελοπόννησο. Στις 

συζητήσεις εργασίας συμμετείχαν τρεις Δήμαρχοι από την Επαρχία 

Schwäbisch Hall, οι οποίοι συνεργάζονται με Δήμους της περιοχής.. 

Ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

ενεργούμε από κάτω προς τα πάνω.» Η Ελληνογερμανική Συνέλευση 

υποστηρίζει ακριβώς αυτήν την προσέγγιση και από την αρχή της 

συνεργασίας με την Περιφέρεια έχει αποδεχθεί εξαιρετικά αποδοτική.  

Οι εταίροι θέλουν να αναπτύξουν από κοινού νέα προϊόντα για τον τουρισμό 

της τρίτης ηλικίας και τον αγροτουρισμό. Η Επαρχία Schwäbisch Hall έχει 

αποκτήσει ήδη καλή εμπειρία. Η Susanne Kraiß, εκπρόσωπος της 

Προώθησης Εμπορίου και η Nadine Bühler από την Αγροτική Κοινότητα 

Παραγωγών παρουσίασαν διάφορες ιδέες.  

Η βασική ιδέα είναι ότι ο τουρίστας που επισκέπτεται έναν τόπο διακοπών 

ενδιαφέρεται για την ιστορία που βρίσκεται πίσω από κάθε γεωργικό προϊόν 

και κατά τη διάρκεια της διαμονής του πρέπει να τη μάθει και να τη γνωρίσει. 

Και η αρχή μπορεί να γίνει με την καλλιέργεια ενός φυτού και την εκτροφή 

ενός ζώου. Επίσης η Αγροτική Κοινότητα Παραγωγών BESH-de προσφέρει 

ποικίλες δυνατότητες για την προώθηση και πώληση γεωργικών προϊόντων. 

Όλοι ωφελούνται και έχουν κέρδος από τέτοιου είδους ενώσεις. Στην Ελλάδα 

πρέπει να προωθηθούν και να αναπτυχθούν παρόμοιες δομές. Η Nadine 

Bühler θα επισκεφθεί ξανά την Πελοπόννησο και μαζί με τους ειδικούς θα 

επεξεργασθούν διάφορα σχέδια. 

Η επόμενη συνάντηση των Ελλήνων Δημάρχων με τους συναδέλφους τους θα 

πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο, στην ετήσια Συνδιάσκεψη
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Η ατμόσφαιρα στο φουαγιέ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ήταν πολύ 
ζεστή και επικοινωνιακή πριν από την ετήσια συνάντηση του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου στις 30 
Σεπτεμβρίου 2016. Ακούγονταν πολλά «Καλημέρα» και άλλα τόσα «Guten Morgen!». Μαζί με τον καφέ, άρχισαν και οι 
πρώτες συζητήσεις. Η σκηνή είχε κάτι το οικείο, ήταν ένα αντάμωμα όπου κυριαρχούσε η αίσθηση ότι υπάρχει και η 
βούληση και η ικανότητα για πράξεις. Ναι, «Μπορούμε μαζί!» 
 
Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, πρόεδρος του DHW, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με τα εξής λόγια: «Αυτό που 
ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Τα κομμάτια του παζλ σχηματίζουν σιγά σιγά τη 
συνολική εικόνα.» Αν, λοιπόν, όπως πίστευε ο Αριστοτέλης το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του, 
τότε η οικονομική επιτυχία συνεπάγεται υπερεθνικό όφελος.  
 
 

 
 
 
Μία σημαντική επιτυχία που φαίνεται και στην πράξη είναι για παράδειγμα η επιστροφή της Ελλάδας στη Διεθνή 
Πράσινη Βδομάδα, υπογράμμισε ο Hans-Joachim Fuchtel. «Σε πολλούς τομείς έχουμε συνεργασία υψηλής ποιότητας 
σ’ ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, που πλέον έχει γίνει καθημερινή πρακτική.» Σε αυτή την προσπάθεια τα Επιμελητήρια 
είναι τα «Κοινοβούλια της Οικονομίας». Επίσης θα ήθελε να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στο διαδραστικό 
γερμανο-ελληνικό δίκτυο ProGreece. 
 
http://www.pro-greece.com/ 
 

 

 

Hans-Joachim Fuchtel: «Έχουμε συνεργασία υψηλής ποιότητας, που έχει 
γίνει ήδη καθημερινή πρακτική.» 
 
Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης Hans-Joachim Fuchtel, αναφέρθηκε στις 
γέφυρες που δημιουργεί η μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στους ελληνικούς 
και τους γερμανικούς Δήμους. Από τους 325 ελληνικούς Δήμους, οι 120 
συνεργάζονται ήδη σε συγκεκριμένες δράσεις και έργα με γερμανικούς Δήμους 
– δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο. Επίσης 120 Έλληνες Δήμαρχοι 
επισκέφθηκαν το περασμένο έτος τη Γερμανία, για να διαμορφώσουν ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας. Για παράδειγμα σε τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η (ηλιακή) ενέργεια, ο τουρισμός. Ως 
Εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, ο κ. Fuchtel ενημερώνει 
τακτικά την Καγκελάριο για την πορεία και την εξέλιξη των συνεργασιών. 

 

http://www.pro-greece.com/
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Ο Δημήτρης Μάρδας, υφυπουργός Εξωτερικών της ελληνικής 

κυβέρνησης, υπογράμμισε τη σημασία των μηχανισμών για την 

υποστήριξη των μικρών και μικρομεσαίων (ΜΜΕ) καινοτόμων 

επιχειρήσεων σε περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται μακριά από 

μεγάλες πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε θετικά για την 

πρωτοβουλία της ProCredit Bank, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ταχεία και 

εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις. 

 

Ο Thomas Rachel, κοινοβουλευτικός υφυπουργός στο 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας, 

μίλησε αμέσως μετά για την προτεραιότητα και την 

ανάγκη να αντιμετωπισθεί η ελληνική έξοδος του 

ειδικευμένου προσωπικού και των πτυχιούχων 

Πανεπιστημίου. Ο κ. Rachel παρουσίασε ένα νέο 

πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας που 

πραγματοποιείται από την Ελλάδα και τη Γερμανία, 

στους τομείς της υγείας, των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, της έρευνας υλικών, του πολιτισμού και του 

τουρισμού. Το πρόγραμμα στηρίζει νέους Έλληνες 

ερευνητές στην Ελλάδα και συμμετέχει σε διεθνείς 

συνεργασίες. 
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Το ακροατήριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δρ. Λάμπης Τασάκος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στον 

κλάδο της υψηλής τεχνολογίας στη Στουτγάρδη. Στηρίζει πρωτοβουλίες 

που μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. «Στη 

Γερμανία χρειαζόμαστε και θέλουμε διακαώς περισσότερους 

πληροφορικούς, αλλά δεν επιθυμώ να συμμετέχω στη διαρροή 

επιστημονικού προσωπικού (Braindrain) από την Ελλάδα», εξήγησε ο κ. 

Τασάκος. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή ανάμεσα στο 

ελληνικό δυναμικό και τη ζήτηση της Γερμανίας. Συγχρόνως θα πρέπει 

να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να διατηρηθούν. Η 

ελληνική διασπορά έχει σημαντικό ρόλο.  
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «Η ΚΡΗΤΗ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 

ΒΗΜΑ 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ/ CRES) θα στηρίξει το ερευνητικό πρόγραμμα που 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, τη Σχολή ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο και την ευρωπαϊκή Ένωση 

Πράσινης Ψύξης (Green Chiller) για την υλοποίηση ενός σχεδίου επίδειξης της ηλιακής ψύξης απορρόφησης. Το ΚΑΠΕ 

θα συνεπικουρεί το πρόγραμμα και προσφέρει στήριξη στην αναζήτηση ελληνικών εταίρων. Η τεχνολογία της ψύξης 

απορρόφησης είναι ιδανική ενεργειακή λύση για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα επίδειξης για την ψύξη απορρόφησης θα 

υλοποιηθεί με μία μονάδα πράσινης ψύξης, έναν ηλιακό κλιματισμό, ο οποίος θα κλιματίζει μέρος του κτηρίου της 

Σχολής του ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο και συγχρόνως θα έχει εκπαιδευτικό ρόλο για τους ασκούμενους. Σε αυτό πλαίσιο, το 

ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θα προσφέρει ενημέρωση για το πιλοτικό πρόγραμμα της προαιρετικής μαθητείας στο 4ο 

έτος. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας μέσω ενός αναπτυσσόμενου βιομηχανικού 

κλάδου.  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ  

Το ΚΑΠΕ θα στηρίξει και συνεργασίες με δύο Σχολές στην Αθήνα για εξειδίκευση στην οξυγονοκόλληση. Μαζί με τον 

Holger Rautert από την Ένωση Οξυγονοκολλητών Γερμανίας (DVS), εκπρόσωποι της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

είχαν συζητήσεις στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου με τους υπεύθυνους του 5ου ΣΕΚ και τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή στην 

Αθήνα, προκειμένου να οργανωθούν περαιτέρω δράσεις για την επαγγελματική κατάρτιση, όπως για παράδειγμα την 

εξειδίκευση στην οξυγονοκόλληση. 

Η αναγνωρισμένη εξειδίκευση στην οξυγονοκόλληση σε Γερμανία και Ελλάδα αποτελεί πρωτοβουλία του Otto Kentzler, 

πρώην διευθυντή των Εμπορικών Επιμελητηρίων. Η πρόσθετη αυτή εξειδίκευση έχει και κοινωνικό αντίκρισμα: οι νέοι 

που την ολοκληρώνουν, ύστερα από μεγάλο διάστημα ανεργίας και έλλειψης προοπτικής, νιώθουν και πάλι ότι είναι 

χρήσιμοι.  

Επίσης, προετοιμάζεται η συνεργασία με μία Επαγγελματική Σχολή στο Leverkusen και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Münster, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Συγχρόνως, εκπρόσωποι της Ένωσης Οξυγονοκολλητών Γερμανίας 

διερευνούν αν και με ποια μορφή είναι εφικτή η συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Συγκολλήσεων (GSI) στο 

Oberhausen. 

 

                       

 Επίσκεψη σε εργαστήριο της Σιβιτανιδείου Σχολής                                              Ο κ. Rautert εξηγεί τις δυνατότητας της εξειδίκευσης συγκολλητών  
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εδώ και πολλά χρόνια ο Σύλλογος Αδελφοποιημένων Πόλεων «Λειψία -  Θεσσαλονίκη» διοργανώνει πρακτική άσκηση 

για Γερμανούς μαθητές στην Ελλάδα και για Έλληνες μαθητές στη Γερμανία. Τώρα, για πρώτη φορά, με την 

υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης ο Σύλλογος απευθύνθηκε και σε νέους Έλληνες επιστήμονες. Από τις 5 

έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η συμβουλευτική για 

την ενέργεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Με βάση πρακτικά παραδείγματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη 

Λειψία, ο Lothar Lindner παρουσίασε θέματα για την ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με την οικονομική 

αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των επενδύσεων. «Το πιο σημαντικό είναι ανταλλαγή τεχνογνωσίας», διαπίστωσε ένας 

απόφοιτος του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η Carla Baer Μανωλοπούλου από το Σύλλογο «Λειψία – 

Θεσσαλονίκη» θέλει να «υπάρξει η δυνατότητα να υποδεχθούν στο μέλλον τους φοιτητές στη Λειψία και να εκεί να 

έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όσα έμαθαν στο σεμινάριο.» 

 

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Γραφείου Δημάρχων της ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Στις 28 Σεπτεμβρίου συναντήθηκαν στους χώρους του Ιδρύματος Konrad Adenauer στο Βερολίνο Γερμανοί και Έλληνες 

συνεργάτες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των γερμανικών 

πολιτικών Ιδρυμάτων και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της 6ης Συνδιάσκεψης, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Την πρώτη ημέρα της Συνδιάσκεψης θα γίνουν 

εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και συνδιαλέξεις πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές στο Ναύπλιο και στις γύρω περιοχές. Τη 

δεύτερη ημέρα, τα γερμανικά πολιτικά Ιδρύματα μαζί με τα ελληνικά πολιτικά Ιδρύματα θα αναπτύξουν εις βάθος τις 

θεματικές αυτές στη διάρκεια ειδικών συζητήσεων εργασίας. Ο Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλιέων, τόνισε ότι 

το περιεχόμενο της Συνδιάσκεψης βασίζεται σε συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα: «Ο πολίτης πρέπει να κερδίσει 

κάτι από όλες τις δράσεις του προγράμματος.» Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος και Α’ αντιπρόεδρος της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Δημήτρης Καφαντάρης υπογράμμισε κι αυτός τη σημασία της ανταλλαγής απόψεων 

με βάση την πρακτική εμπειρία για την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα: «Το θέμα μας είναι το αύριο», ήταν η 

επιτακτική έκκληση που απηύθυνε. 

Στη Συνδιάσκεψη έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάρα πολλοί Γερμανοί και Έλληνες Δήμαρχοι, καθώς και 

εκπρόσωποι από Δήμους, Περιφέρειες και Οργανισμούς.  

 

 

Από αριστερά: Ο συντονιστής της ΕΓΣ F.Edelmann, ο Δ. Καφαντάρης, ο Δ. Κωστούρος και ο Ι. Γεώργιζας  
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ START  

Το πρόγραμμα υποτροφιών και μετεκπαίδευσης στΑΡΤ (START) για μελλοντικούς διαχειριστές πολιτιστικών 

προγραμμάτων από την Ελλάδα συνεχίζεται. Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση στο 

χώρο Kulturbrauerei στο Βερολίνο και έγινε η υποδοχή των νέων υπότροφων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί το Ίδρυμα 

Robert Bosch, που υποστηρίζεται από δύο συνεργαζόμενους εταίρους, το Ινστιτούτο Goethe στη Θεσσαλονίκη και τη 

Γερμανική Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (German Association of Sociocultural Centers). Παρόντες ήταν οι 

συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα, οι οποίοι ενθάρρυναν τους νέους υπότροφους με τα προσωπικά τους 

παραδείγματα και τις επιτυχίες τους. Βραβεύθηκαν τρία πρότζεκτ.  

Στην πρώτη φάση οι υπότροφοι θα επισκεφθούν και θα «φιλοξενηθούν» για δύο μήνες σε διάφορα πολιτιστικά 

ινστιτούτα σε όλα τη Γερμανία και μετά θα αρχίσουν να υλοποιούν τα πρότζεκτ τους στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα 

υποτροφιών στηρίζει την πολιτιστική καινοτομία, καθώς και τη διεθνή δικτύωση των νέων από την Ελλάδα..  

 

 
Μια βραδιά με πλούσιο πρόγραμμα στο χώρο Kulturbrauerei στο Βερολίνο 

 
 
 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ – ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ 

Επιτέλους! Τριάντα πέντε τόνοι ελληνικά κάστανα βρήκαν το δρόμο τους για τη Γερμανία! Η γερμανική αλυσίδα σούπερ 

μάρκετ EDEKA εισάγει κάστανα από την Αγιά. Οι Δήμαρχοι κ. Metz από το Ettenheim και κ. Γκουντάρας από την Αγιά 

συνεργάζονται εδώ και δύο χρόνια σε διάφορες δράσεις. Οι επαφές αυτές δεν περιορίστηκαν στο Ettenheim και την 

Αγιά, αλλά είχαν επίδραση και στις γύρω περιοχές: «Θεωρώ πως η δημιουργία ‘συστάδων’ (Cluster) είναι πολύ 

σημαντική, γιατί τα θέματα που μας απασχολούν έχουν συνολική απήχηση. Όταν πρόκειται για τη διαχείριση 

απορριμμάτων ή τα γεωργικά προϊόντα, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο σε μία περιοχή», είπε ο κ. Metz. 

Η EDEKA ενδιαφέρεται τώρα και για εισαγωγή φρούτων. 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΡΗΤΗ 

- Ο Γιώργος Μαρινάκης, πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης) ετοιμάζει 

μαζί με Γερμανούς και Έλληνες ειδικούς μία συνεδρίαση εργασίας για τη συνεργασία σχετικά με τα λύματα και 

ειδικότερα τις αποκεντρωμένες αποχετευτικές μονάδες. 

- Στις αρχές του 2017 προγραμματίζεται συνάντηση συνεργασίας μεταξύ των υπεύθυνων του Φυσικού Πάρκου 

Ψηλορείτη και του Εθνικού Πάρκου Berchtesgaden.  

- Η Κρήτη, συγκεκριμένα η Χερσόνησος, η Σχολή Μαγειρικής Kapa Studies και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο 

Ηρακλείου θα διοργανώσουν Διαγωνισμό Μαγειρικής μεταξύ Rügen και Κρήτης (βλ. 16η Έκθεση Προόδου). Θα γίνει 

παρουσίαση τοπικών προϊόντων και θα υπάρξει υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους.  

 

Ο σεφ Γιώργος Λαζανάκης θέλει να λάβει μέρος στο διαγωνισμό 
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ΤΟ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΣΤΗ ΘΑΣΟ  ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ GRAFENBERG 

Το ΝΠΔΔ στη Θάσο χρειαζόταν εδώ και καιρό ένα επιπλέον αυτοκίνητο για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 

Πάνω από 70 άνθρωποι, που μένουν σε διαφορετικές περιοχές, χρειάζονται καθημερινή φροντίδα. Ο Holger Dembek, 

πρώην Δήμαρχος Grafenberg, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο νησί το περασμένο έτος συναντήθηκε με την Αγγελική 

Νικήτα, πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» στον Λιμένα και ενημερώθηκε για την κατάσταση. Μερικούς μήνες μετά ήρθε 

η ώρα να προσφέρει χειροπιαστή βοήθεια. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Wolfgang Schreiber, ειδικός της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, παρέδωσε ένα όχημα στο νησί. «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί αυτό το αυτοκίνητο θα 

μας δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη κατ’ οίκον φροντίδας, 

χωρίς να χάνουμε πολύτιμο χρόνο», δήλωσε η Αγγελική Νικήτα.  

 
 

 
 
 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ  

Οι φορείς και οι πολλαπλασιαστές που ενδιαφέρονται για την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων, έχουν τώρα την 

ευκαιρία να πάρουν μέρος σε μία από τις ημερίδες ενημέρωσης και εξειδίκευσης, που διοργανώνει η Ειδική 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διεθνών Κοινωνικομορφωτικών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία (IJAB) σε συνεργασία με το 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας και εταίρους από τις 

τοπικές κοινωνίες. 

 

Κολωνία, 22.10.2016 

Βερολίνο, 04.11.2016 

Tübingen,                                                                                                                                                              45.- 47.  
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Ημ.Εβ.Η ημερίδα προσφέρει ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα, την υποβολή αιτήσεων, αλλά και σχετικά με 

το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/save-the-date-info-

und-qualifizierungstage-deutsch-griechischer-jugendaustausch/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/save-the-date-info-und-qualifizierungstage-deutsch-griechischer-jugendaustausch/
https://www.ijab.de/was-wir-tun/internationale-zusammenarbeit/griechenland/griechenland/a/show/save-the-date-info-und-qualifizierungstage-deutsch-griechischer-jugendaustausch/
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Στοιχεία έκδοσης   

Εκδότης: Ελληνογερμανική Συνέλευση, Γραφείο Διασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης στην Ελλάδα 

Σύνταξη: Δρ. Christoph Schumacher-Hildebrand (υπεύθυνος για τον νόμο), Andrea Dimitriadis,  

Διεύθυνση:  Γραφείο Διασύνδεσης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Υπ. Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, 

Stresemannstr. 94, 10963 Βερολίνο, Τηλ.: +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, Fax: +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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