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ΕΝΑΡΞΗ

Με συνέντευξη τύπου και με την εγγραφή στην Χρυσή 
Βίβλο του Δήμου Ζίντελφίνγκεν άρχισε την 9η Νοεμ-
βρίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Ζίντελφίνγκεν η μέχρι τώρα πολυπληθέστερη 
ετήσια συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης (ΕΓΣ 7). Με το σύνθημα «Δύναμή μας η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» οι 500 περίπου συμμετέχουσες και 
συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις πάνω σε θέματα 
που κάλυπταν το πλήρες φάσμα της συνεργασίας σε 
αυτοδιοικητικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και 
του ζητήματος της προώθησης της τοπικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων εργασίας και των 
ενημερωτικών επισκέψεων στην περιοχή του Ζίντελ-
φίνγκεν οι εταίροι ανταποκρίθηκαν σε δημιουργικά 
ερεθίσματα, κάνοντας περαιτέρω βήματα στον δρόμο 
της μεταφοράς τεχνογνωσίας, πράγμα που αποτελεί 
μια καλή βάση για την μελλοντική συνεργασία και την 
επέκταση των δομών στις δύο χώρες. Ακολούθησε συ-
ζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες ανοίγουν 
ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, αρχίζοντας από τον τουρι-

σμό και φθάνοντας στην διαχείριση απορριμμάτων. 
Συγχρόνως, χάρη σε αυτήν την ανταλλαγή εμπειριών, 
τέθηκαν τα θεμέλια για νέες εταιρικές σχέσεις. Οι 
σχέσεις αυτές, εστιάζοντας στην από κοινού εργασία 
και την μεταφορά γνώσεων, έχουν έναν άλλο, διαμορ-
φωτικό χαρακτήρα, ο οποίος υπερβαίνει τις αδελφο-
ποιήσεις πόλεων.

Ως επόμενο βήμα στην πορεία της, η ΕΓΣ προχώρησε 
στην δρομολόγηση συμπράξεων με τις ελληνικές κοι-
νότητες της Γερμανίας. Ως ιδανικός τόπος για τον σκο-
πό αυτό /διεξαγωγή της συνδιάσκεψης προσφερόταν 
η περιοχή γύρω από την Στουτγάρδη, με τους πάνω 
από 15.000 συμπολίτες μας ελληνικής καταγωγής, κα-
θώς και το Ζίντελφίνγκεν με την δραστήρια ελληνική 
του κοινότητα, η οποία ανέλαβε την διαμόρφωση του 
πολιτιστικού προγράμματος της βραδιάς. 

Στο τέλος της ετήσιας συνδιάσκεψης υπεγράφη η 
παραδοσιακή κοινή διακήρυξη και καθορίσθηκε το 
πρόγραμμα του επόμενου έτους. 

(από αριστερά:) Δημήτρης Καφαντάρης (Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ), 
Roger Kehle (Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεμβέργης και Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των), Πέτρος Τατούλης (Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Εκπρόσωπος των Περιφερειών), Hans-Joachim Fuchtel (Κοινοβουλευτικός 
Υφυπουργός και Εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση), Bernd Vöhringer (Δήμαρχος του Ζίντελφίνγκεν), 
Κωνσταντίνος Αθανασιάδης (Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ζίντελφίνγκεν-Μπέμπλινγκεν), σε πρώτο πλάνο: Γιώργος Πατούλης 
(Πρόεδρος της ΚΕΔΕ)
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ΤΟ ΖΙΝΤΕΛΦΙΝΓΚΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Σε συνέχεια της προηγούμενης ΕΓΣ στην Γερμανία, η 
οποία είχε λάβει χώρα στο Βερολίνο και αποτέλεσε 
παράδειγμα για τις δομές μιας μεγαλούπολης, εφέτος 
η προσοχή στράφηκε στις δομές μιας πόλης μεσαίου 
μεγέθους. Παράλληλα δοκιμάστηκε κάτι καινούργιο 
με την ενεργότερη συμμετοχή των ελληνικών κοινοτή-
των της Γερμανίας στην δραστηριότητα της ΕΓΣ, ενώ 
ως χώρος της ίδιας της συνδιάσκεψης επιλέχθηκε ένας 
τόπος του οποίου η οικονομία βρίσκεται σε εξέλιξη, 
και αυτό έγινε προκειμένου να φανεί η δυναμική που 
έχει αναπτυχθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Πέραν 
τούτων, κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων με πάνω 
από 500 συμμετέχοντες, ήταν σημαντική η ευχέρεια 
στη μετακίνηση των πολυάριθμων προσκεκλημένων 
που ταξιδεύουν από το εξωτερικό για να συμμετά-
σχουν στην συνδιάσκεψη. Και, φυσικά, για την  πραγ-
ματοποίηση μιας τέτοιου  είδους  εκδήλωσης κρίθηκε 
σκόπιμο η  φιλοξενούσα πόλη να διαθέτει υψηλού 
επιπέδου επαγγελματισμό καθώς και την μεγαλύτερη 
δυνατή πείρα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Το Ζίντελφίνγκεν επελέγη διότι πληροί στο ακέραιο 
αυτές τις προϋποθέσεις. Η διεξαγωγή της συνδιάσκε-
ψης επιβεβαίωσε την ορθότητα της  επιλογής: Ο ίδιος 

ο χώρος των συναντήσεων αποτελούσε παράδειγμα 
για την επιτυχή μετατροπή ενός παλαιού αεροδρο-
μίου με ειδικές εγκαταστάσεις σε πολυλειτουργικό 
συνεδριακό κέντρο. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά με ποια μέτρα αναδιάπλασης μπορεί 
να επιτευχθεί η ζωογόνηση μιας τέτοιας έκτασης γης.

Πρόοδο σημείωσε και η δραστηριοποίηση Ελλήνων 
που ζουν στην Γερμανία για δράσεις που λαμβάνουν 
χώρα στην πατρίδα τους. Στις αρχές του καλοκαιριού, 
για πρώτη φορά η ΕΓΣ ανακοινώθηκε μέσω μιας 
ελληνογερμανικής γιορτής, στην οποίαν συμμετείχαν 
και ο Εντεταλμένος της ΕΓΣ και Κοινοβουλευτικός 
Υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel, ο Εκπρόσωπος της 
ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος 
και ο Δήμαρχος του Sindelfingen, δρ. Bernd Vöhringer.  
Χάρη σε αυτές τις επαφές με επιτόπιους παράγοντες 
είχε εξασφαλισθεί εκ των προτέρων για την Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση ένα θετικό κλίμα υποδοχής. 
Ο ζήλος και η προθυμία που επέδειξαν οι Έλληνες 
συμπολίτες, με τον τοπικό ελληνικό σύλλογο σε ρόλο 
συντονιστή, αξιολογήθηκαν από τον Κοινoβουλευτικό 
Υφυπουργό κ. Fuchtel ως σαφώς θετική ένδειξη για τη 
συνεργασία των δύο χωρών.

ΥΠΟ ΤΗ ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΝΤΕΛΦΙΝΓΚΕΝ:  
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ

Με καλειδοσκοπική διάταξη, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες στην ΕΓΣ 7 να απολαύσουν κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης 
την ψυχαγωγία που τους προσέφεραν η Δημοτική Ορχήστρα του Ζίντελφίνγκεν και η Ελληνική Κοινότητα.
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«Ας μιλήσουμε για μας» με τους Roger Kehle, Πέτρο Τατούλη, Γεώργιο Πατούλη και τον  Έπαρχο 
Gerhard Bauer (συντονιστής: Franz-Reinhard Habbel): Μέσω μιας συζήτησης, οι συμμετέχοντες στην ΕΓΣ 
εμβάθυναν στον τίτλο της  συνδιάσκεψης «Αυτοδιοίκηση», τονίζοντας την σημασία που έχει η συμμετοχή των πολιτών 
στις αυτοδιοικητικές διαδικασίες. «Δουλεύουμε για σας, πρέπει να μας στηρίξετε!»

Δήμαρχος Bernd Vöhringer: «Χαιρόμαστε που συμ-
μετέχοντας στην οργάνωση της συνδιάσκεψης, μπορούμε 
να συμβάλλουμε στην ελληνογερμανική συνεργασία. Και 
χαιρόμαστε επίσης για την παρουσία μιας δραστήριας ελ-
ληνικής κοινότητας που συμμετείχε με ζήλο στις προετοι-
μασίες. Συγχαίρω και ευχαριστώ για αυτήν την σημαντική 
κοινή δράση! Είναι χαρά μας να αποτελούμε μέρος της!»

Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ):  «Η ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών αποδίδει καρπούς. Το αυτό 
ισχύει για τις ελληνογερμανικές συμπράξεις. Ήρθαμε 
στο Ζίντελφίνγκεν με μια μεγάλη αποστολή, για να 
συζητήσουμε εδώ την συνέχιση της επιτυχημένης 
συνεργασίας μας. Οι προσπάθειές μας για την τοπική 
αυτοδιοίκηση έπεσαν σε εύφορο έδαφος. Κάποτε θα 
πρέπει όλη η Ευρώπη να έχει ομοιόμορφη ανάπτυξη».
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Guido Wolf, Υπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέρ-
γης για θέματα Δικαιοσύνης και Ευρώπης: «Η 
ΕΓΣ κατακτά την συναίνεση για το πρόγραμμα Ευρώπη. 
Κατορθώνει να μας κάνει να μιλούμε πάλι θετικά για την 
Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να αποτελεί στόχο των πο-
λιτών και όχι των ελίτ. Ενότητα σημαίνει ποικιλομορφία. 
Αυτήν την άποψη υπερασπίζουμε!»

Η καγκελάριος Angela Merkel σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της: «Το θέμα Αυτοδιοίκηση αποτελεί καλή επιλογή, 
διότι είναι βασικό συστατικό στοιχείο του δημοκρατικού μας κράτους. Οι δήμοι και οι κοινότητες είναι η ραχοκοκαλιά 
του. Όσο κι αν  διαφέρουν οι συνθήκες από χώρα σε χώρα της Ευρώπης, οι δήμοι και οι κοινότητες αντιμετωπίζουν κοινές 
προκλήσεις!» Ο επίτροπος της Ε.Ε. Günther Oettinger απέστειλε επίσης χαιρετισμό: «Η Ελληνογερμανική Συνέλευση ως  
«αγορά ιδεών»: αυτό που κάνετε είναι καταπληκτικό!»

Ο Hans-Joachim Fuchtel, μέλος  της Γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής, Κοινοβουλευτικός 
Υφυπουργός και Εντεταλμένος της ΕΓΣ: «Που-
θενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει τόσο στενή συνεργασία 
κοινοτήτων όσο υπό την σκέπη της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης. Θέλουμε να προσεγγίσουμε περισσότερο 
τις ελληνικές κοινότητες που ζουν στην Γερμανία και να 
χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυά τους. Για το έργο στο οποίο 
επιδίδεται η ΕΓΣ δεν υπάρχει ούτε πρότυπο ούτε διδακτι-
κό εγχειρίδιο.»
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις συζητήσεις εργασίας τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ανέ-
λαβαν πρωτοβουλίες ως συνδιαμορφωτές. Τα εργαστήρια αυτά αποτελούν 
τον χώρο όπου αναπτύσσεται η περαιτέρω ανταλλαγή ιδεών μεταξύ Ελλήνων 
και Γερμανών. Με το έργο τους τα ιδρύματα προσφέρουν πολύτιμη και συγκε-
κριμένη συμβολή στην προώθηση των ελληνογερμανικών σχέσεων. 

Εγκατάσταση και ενίσχυση επιχειρήσεων
Ίδρυμα Konrad Adenauer
Στην συζήτηση εργασίας του Ιδρύματος Konrad 
Adenauer, οι συμμετέχοντες εξέτασαν τι μπορεί να 
γίνει για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου 
να βελτιωθούν οι προοπτικές στην γερμανική και 
ελληνική αγορά. Έλαβαν μέρος επιχειρηματίες, εκπρό-
σωποι της τοπικής  διοίκησης, των βιοτεχνιών και των 
νεότευκτων επιχειρήσεων. 

Κατέστη σαφές πόσο  σημαντική είναι μια στενότερη  
συνεργασία όλων των  εμπλεκομένων. Η πολιτική 
καλείται να δημιουργήσει σημαντικές συνθήκες-πλαί-
σιο, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, υλικοτε-
χνικής και φορολογικής στήριξης, αναλαμβάνοντας 
ενεργότερο ρόλο στο θέμα της εγκατάστασης και 
της ενίσχυσης επιχειρήσεων.  Έχει αποδειχθεί εκ των 
πραγμάτων ότι τα κέντρα τεχνολογίας και τα κέντρα 

στήριξης νέων επιχειρήσεων που έχουν ήδη δημιουρ-
γηθεί στη βάση αυτής της συνεργασίας αποτελούν το 
κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η μίμηση, 
ωστόσο, αποτυγχάνει ως επί το πλείστον λόγω του 
οικονομικού πλαισίου. Η αξιοποίηση ικανών συμβού-
λων επιχειρήσεων  μπορεί να αποτελέσει μια οικονο-
μικά αντιμετωπίσιμη διέξοδο και συνάμα ένα βήμα 
μπροστά.

Προχωράμε μαζί – Δικτύωση στον τουριστικό τομέα 
Ίδρυμα Friedrich Naumann
Η συζήτηση εργασίας του Ιδρύματος Friedrich Naumann 
έδειξε ξεκάθαρα την δημιουργικότητα που αναπτύσσουν 
διάφοροι παράγοντες δραστηριοποιούμενοι στον τομέα 
του τουρισμού αναφορικά με νέα προϊόντα. Είτε πρόκει-
ται για πιστοποιημένα μονοπάτια πεζοπορίας είτε για 
τον συνδυασμό τουριστικών προτάσεων συνδυασμένων 
με την απόλαυση τοπικών εδεσμάτων ή θεραπευτικών 
πρακτικών κατά την διάρκεια των διακοπών, οι δυνατό-
τητες που προσφέρονται απέχουν πολύ από το να έχουν 
εξαντληθεί. Οι ομιλητές του εργαστηρίου Alexandra 
Brandau (Γερμανικός Οργανισμός Τουρισμού / Deutsche 
Zentrale für Tourismus), Anja Renner (Futouris), Ευάγ-
γελος  Γεωργίου (TUI), και Volker Adams (Γερμανική 
Ένωση Ταξιδίων / Deutscher Reiseverband) προέτρεψαν 
τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν ασυνήθιστους 
δρόμους.

Ο Ηλίας Γκαρτζονίκας από την Ήπειρο και ο Δήμαρχος 
της πόλης Altena, δρ. Andreas Hollstein, μίλησαν για την 
δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει, προκειμένου να 

επεκταθούν οι τουριστικές υποδομές της Ηπείρου. Η 
σχέση της Νότιας Βεστφαλίας με την Ήπειρο ξεκίνησε το 
2014 και έχει, μεταξύ άλλων, ως στόχο την δημιουργία 
μιας διαδρομής πεζοπορίας στην περιοχή της Ηπεί-
ρου (Epirus-Trail). Η Liane Jordan (Γερμανική Ένωση 
Πεζοπορίας / Deutscher Wanderverband) στην ομιλία 
της τόνισε πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει περαι-
τέρω τις δυνατότητές της στον τομέα του ενεργητικού 
τουρισμού, προκειμένου να προσελκύσει νέες ομάδες 
πελατών.
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«Ο Δήμος των Πολιτών»: Δυναμικές της ενεργής συμμετοχής των πολιτών
Ίδρυμα Heinrich-Böll
Στην συζήτηση εργασίας του Ιδρύματος Heinrich Böll 
οι συζητητές από την Ελλάδα και την Γερμανία παρου-
σίασαν συγκεκριμένα παραδείγματα συμμετοχής πολι-
τών από τις χώρες τους. Σε αυτή τη βάση συζητήθηκε 
το πώς μπορεί να ενισχυθεί η έμπρακτη συμμετοχή 
των πολιτών και πώς μπορεί να αυξηθεί το ενδιαφέ-
ρον με το οποίο οι πολίτες παρακολουθούν ενεργά τις 
εξελίξεις του δήμου τους. Ποια εμπόδια υπάρχουν και 
πώς θα επιτευχθεί από κοινού η υπέρβασή τους;

Η εθελοντική, έμπρακτη συμμετοχή στους ελληνικούς 
δήμους εξελίχθηκε υποδειγματικά μπροστά στις προ-
κλήσεις της προσφυγικής κρίσης. Υπάρχουν, ωστόσο, 
πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες στο πεδίο της από 
κοινού λειτουργίας εκ μέρους των δήμων. Τα ψηφιακά 
δεδομένα δήμων είναι βέβαια προσβάσιμα για τους 
πολίτες, όπως υπάρχουν και ώρες υποδοχής δημοτών 
εκ μέρους των δημάρχων, σημαντικό, παρά ταύτα, 
είναι να δοθεί στους δημότες η αίσθηση ότι η κοινότη-
τα ενδιαφέρεται για αυτούς, τόνισε ο δήμαρχος Χίου, 
Μανώλης Βουρνούς. 

Το αίσθημα του „εμείς“ και η ταύτιση του δημότη με 
την πόλη του πρέπει να ενισχυθούν. Είναι εφικτό! 

Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Επίτευξη στόχων μέσω συνεργειών
Ίδρυμα Friedrich-Ebert
Mε τον νέο νόμο περί απορριμμάτων εισάγονται στην 
Ελλάδα τόσο η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» όσο και 
η καταβολή τέλους για κάθε πλαστική σακούλα. Ο 
νομικός και κάτοικος Αθηνών Dirk Reinhardt παρου-
σίασε το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για 
την διάθεση των αποβλήτων, διαπιστώνοντας ότι το 
νομικό αυτό πλαίσιο έχει μεν βελτιωθεί, αλλά και ότι 
σε πρακτικό επίπεδο πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. 
Πολλές αρχές και οι δήμοι αναγνωρίζουν, στο πλαίσιο 
αυτό, τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος. Οι 
εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων 
εξακολουθούν, ωστόσο, να μην γίνονται αποδεκτές 
από μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν για την σημασία που έχει η ενημέρω-
ση και πληροφόρηση των πολιτών, ώστε αυτοί να 
δεχθούν τις νέες μεθόδους.   

Η βιωσιμότητα και η προσβασιμότητα είναι στοιχεί-
α-κλειδιά για μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα του του-
ρισμού – πράγμα γνωστό στους κατά τόπους υπευθύ-
νους. Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός κ. Fuchtel στην 
παρέμβασή του στο πλαίσιο της συζήτησης εργασίας 

υπενθύμισε ότι δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια. Η καλή συμβουλευτική υποστήρι-
ξη και στην φάση της υποβολής αιτήσεων θα καταστή-
σει δυνατή την προώθηση και χρηματοδότηση περισσο-
τέρων προγραμμάτων.
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Νέοι δρόμοι στην αγροτική οικονομία
Ίδρυμα Hanns-Seidel
Τα κεντρικά θέματα στην συζήτηση εργασίας του 
Ιδρύματος Hanns Seidel ήταν η επαγγελματική εκπαί-
δευση και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στον τομέα της 
γεωργίας. Ο Otto König (Γεωργικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυ-
μα του Τρίσντορφ) μίλησε για την διαπερατότητα και 
τις εξελικτικές δυνατότητες μεταξύ των διαφόρων κα-
τευθύνσεων κατάρτισης, ένα θέμα που θα μπορούσε 
να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική 
πλευρά, δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σαφώς 
προκαταλήψεις σε βάρος της πρακτικής επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης σε σχέση με τις παραδοσιακά 
καθιερωμένες ανώτατες σπουδές, όπως επεσήμανε ο 
Σπύρος Σταχτιάρης, προϊστάμενος του ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. Το πρόγραμμα «Διττό Σύστημα Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα» του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στηρίζει από το 2013 
νέα μοντέλα επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Οι διαφορές στις μεθόδους ελέγχου παρουσιάσθηκαν 
αναλυτικά από τον Ulrich Werner (Ένωση συνεταιρι-
σμών Βάδης-Βυρτεμβέργης) και τον Θανάση Τσιοτίνα, 
Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας. 
Στην Βάδη-Βυρττεμβέργη υφίσταται, παραδείγματος 
χάριν, ένα ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης ελεγκτών, 
οι οποίοι επιβλέπουν την ορθή χρήση των κονδυλίων. 
Στην συζήτηση που ακολούθησε τονίσθηκε, μεταξύ 
άλλων, πόσο σημαντική είναι η παραγωγή εξαιρετικά 
υψηλής ποιότητας προϊόντων για τους ίδιους τους 
παραγωγούς αλλά και για όλους τους συμμετέχοντες 
στην γεωργική παραγωγή. Οι Έλληνες και Γερμανοί 
που έλαβαν μέρος στην συζήτηση εργασίας συμφώνη-
σαν ότι η υψηλή ποιότητα είναι ο καλύτερος τρόπος 

για να κερδίσει και να κρατήσει κανείς επί μακρόν 
τους πελάτες του.

Ένταξη νεαρών μεταναστών και μεταναστριών στους δήμους
Ίδρυμα Rosa-Luxemburg
Αυτή η συζήτηση εργασίας προσέφερε σε πολλούς 
εκπροσώπους των δήμων χρήσιμα ερεθίσματα μέσα 
από απτά παραδείγματα που προέρχονται από φορείς 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνίας 
των πολιτών. Η αύξηση της μετανάστευσης έφερε 
τους δήμους αντιμέτωπους με την νέων διαστάσεων 
πρόκληση τού να πρέπει να εξασφαλίσουν την νομική 
προστασία και την δικτύωση των νεαρών προσφύγων 
μέσα στην κοινωνία, αποκτώντας, για τον σκοπό αυτό, 
τα απαραίτητα μέσα και δεξιότητες. Παρουσιάσθηκαν 
σχετικά προγράμματα από την Γερμανία και την Ελ-
λάδα τα οποία αποτελούν επιτυχημένα παραδείγματα. 
Διαπιστώθηκε ότι, λόγω δυσχερών συνθηκών σε πολ-
λούς δήμους, η ελληνική πλευρά συχνά δεν κατορθώ-
νει να απορροφήσει τους πόρους που διαθέτει η Ε.Ε. 
για την κοινωνική ένταξη.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (STUDY-TOURS)

Οι ενημερωτικές επισκέψεις έδωσαν την δυνατότητα πρακτικής γνωρι-
μίας με την πορεία διαφόρων προγραμμάτων των δήμων και συμπλήρω-
σαν τις θεωρητικές κατευθύνσεις του πρωινού εργαστηρίου. 

Τοπική ανάπτυξη: καινοτόμος πολεοδομικός σχεδιασμός και προώθηση της οικονομίας 
Εκπρόσωποι από τους χώρους της διοίκησης, της 
οικονομικής ανάπτυξης και των επιχειρήσεων κατέ-
δειξαν στην πράξη πώς μια καλή συνεργασία οδηγεί 
στην ίδρυση και ενίσχυση επιχειρήσεων. Ο χώρος 
όπου πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη της ΕΓΣ, 
το παλιό αεροδρόμιο των πόλεων Μπέμπλινγκεν και 
Ζίντελφίνγκεν, μεταμορφώθηκε σε χρόνο μικρότερο 
της δεκαετίας σε χώρο οικονομικής δραστηριότητας 
συγκεντρώνοντας με ελκυστικό τρόπο μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους ψυχαγωγί-
ας. Ο Wolfgang Lützner, Δήμαρχος του Μπέμπλινγκεν 
και επί του παρόντος Πρόεδρος του „Σωματείου για 
την Χρήση του Αεροδρομίου“ εξήγησε πώς η συνερ-
γασία των δήμων Μπέμπλινγκεν και Ζίντελφίνγκεν 
κατέστησε δυνατή την υλοποίηση αυτού του σχεδίου 
ενισχύοντας και τους δύο δήμους. Στην συνέχεια ο 
Sascha Dorday, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Δήμου Ζίντελφίνγκεν,  μίλησε για τα εργαλεία 
που διαθέτει ο δήμος προκειμένου να υποστηρίξει την 
εγκατάσταση επιχειρήσεων στην περιοχή του. Ένας 
δήμος οφείλει να  διαθέτει στις επιχειρήσεις γνώσεις, 
δίκτυα και κάθε μορφής στήριξη.  Ακόμη κι αν αυτό 
κοστίζει, ο δήμος τελικά επωφελείται απεριόριστα 
από την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την δημι-
ουργία ενός ακμαίου παραγωγικού κέντρου. Μετά 
τις ομιλίες στον χώρο του „Motorworld“ ακολούθησε 
επίσκεψη του αεροδρομίου. Ο Peter Brenner, Διευθυ-
ντής του „Σωματείου για την Χρήση του Αεροδρομίου“,  

ανέπτυξε με σειρά παραδειγμάτων πώς λειτουργεί η 
καθημερινή συμβίωση των επιχειρήσεων και των κα-
τοίκων στον χώρο του πρώην αεροδρομίου. Το study 
tour ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην εταιρεία 
Hydrobar, την πρώτη επιχείρηση που εγκαταστάθηκε 
στο παλιό αεροδρόμιο. Ο διευθυντής Marcus Bartsch 
κατέθεσε μέσα στους χώρους της εταιρείας του την 
εντυπωσιακή του μαρτυρία για την εξέλιξή της. Θάρ-
ρος για καινοτομίες, προσαρμογή στις εξελίξεις των 
αγορών, ψηφιοποίηση – αυτές, μεταξύ άλλων, είναι οι 
προϋποθέσεις για την επιτυχή εξέλιξη κάθε επιχείρη-
σης.

Συζήτηση δικτύωσης και ανάδειξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
μέσω του ιατρικού τουρισμού

Η ΕΓΣ προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο προκειμένου να 
γίνουν γνωστοί και να έρθουν κοντά οι τουριστικοί 
προορισμοί με την  βασική χώρα προέλευσης επισκε-
πτών, αλλά και προκειμένου να ανοιχθούν από κοινού 
νέοι δρόμοι. Η συζήτηση δικτύωσης αποτέλεσε την 
έναρξη της ενημερωτικής επίσκεψης με προορισμό τις 
ιαματικές πηγές του Μπαντ Τάιναχ στον Νότιο Μέλα-
να Δρυμό. Στο πλαίσιο της συζήτησης συνομίλησαν 
ταξιδιωτικοί πράκτορες και ειδικοί από τον χώρο του 
τουρισμού με εκπροσώπους δήμων και επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα. Συμπέρασμα: 
Οι προορισμοί και οι διοργανωτές των ταξιδιών θα 
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πρέπει να προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα ποικιλίας 
και να αξιοποιήσουν εντατικότερα τα ψηφιακά μέσα. 
Διακριτικά χαρακτηριστικά μοναδικότητας, όπως π.χ. 
η ελληνική κουζίνα ή αυθεντικές „ιστορίες“ ανθρώπων 
της περιοχής, αποτελούν ισχυρότατα ερείσματα για 
τον τουρισμό και πρέπει να αξιοποιηθούν σε μεγαλύ-
τερο βαθμό. Προς επίτευξη του στόχου αυτού σημα-
ντικό π.χ. είναι το δίκτυο των ταξιδιωτικών ιστολο-
γίων (blogger). Ως αρχή ισχύει: ο μαζικός τουρισμός 
και τα πακέτα διακοπών, από τα οποία οι κάτοικοι 
των περιοχών προορισμού αποκομίζουν μικρό όφελος, 
πρέπει να συμπληρωθούν με άλλες μορφές τουρισμού, 
όπως π.χ. η καλύτερη ποιότητα της εμπειρίας μέσα 
από τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα! 

Μετά την συζήτηση οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο 
Μπαντ Τάιναχ. Τα εκεί ιαματικά λουτρά αποτελούν 
καλό παράδειγμα για την λειτουργία του Τουρισμού 
Υγείας. Ήδη στο λεωφορείο κατά την διάρκεια της 
διαδρομής ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Hans-
Joachim Fuchtel εξήγησε με πόσο εντατικό τρόπο 
πρέπει να εργαστεί κανείς σε επίπεδο αγοράς. Ποιες 
είναι  οι ανάγκες του επισκέπτη; Η κοινότητα Μπαντ 

Τάιναχ βρήκε την κατάλληλη απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα: δημιουργήθηκαν και συντηρούνται μονοπά-
τια πεζοπορίας. Τα δύο επιτόπια ξενοδοχεία τεσσάρων 
αστέρων διαθέτουν δικά τους καταφύγια, τα οποία 
χάρη στις γαστρονομικές τους προτάσεις προσκαλούν 
τους πεζοπόρους για μια στάση. Η περιοχή αξιοποιεί 
τα οφέλη της προστιθέμενης αξίας: τα ξενοδοχεία 
προωθούν την τοπική οικονομία.  

Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω του διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής
 των πολιτών
Οι πολίτες στον ρόλο του γεφυροποιού, αυτό ήταν ο 
μήνυμα που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από αυτή 
την ενημερωτική επίσκεψη. Οι δημιουργοί της "Μπιε-
νάλε του Sindelfingen" παρουσίασαν με εντυπωσιακό 
τρόπο το πώς  περισσότεροι από 400 παράγοντες, 
στην πλειοψηφία τους εθελοντές, έστησαν στο Ζίντελ-
φίγκεν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό “πυροτέχνημα” με 
περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Πέραν τούτου, οι 
υπεύθυνοι παρουσίασαν το πρόγραμμα «Κοινωνική 
Πόλη» και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες τον τρό-
πο με τον οποίο με τη συμμετοχή των πολιτών μπορεί 
να δημιουργηθεί μια γειτονιά-πρότυπο. Επίσης έγινε 
συζήτηση για το ποια εμπόδια έχουν ξεπεραστεί.

Διαχείριση απορριμμάτων: Τα απορρίμματα ως πόρος ανάπτυξης  – 
Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα 
Τα απορρίμματα μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
αποτελέσουν πηγή εσόδων για τους φορείς της περι-
φέρειας : αυτό ήταν το περιεχόμενο της ενημερωτικής 
επίσκεψης. Ο διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης 
αποβλήτων του Μπέμπλινγκεν παρουσίασε το σκεπτι-
κό της διαχείρισης απορριμμάτων, εστιάζοντας κατά 
κύριο λόγο στην συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 
μέσω των Πράσινων Σημείων καθώς και στο σύστημα 
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αποκομιδής με κάδους απορριμμάτων διαφορετικών 
χρωμάτων για υπολείμματα αποβλήτων, χαρτί, πλα-
στικά και βιολογικά απόβλητα. Άκρως ενδιαφέρουσα 
και κατατοπιστική ήταν η επίσκεψη στην υπερσύγ-
χρονη και εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον μονά-
δα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λίγο έξω από το 
Ζίντελφίνγκεν. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για 
τα στάδια από τα οποία διέρχονται τα απορρίμματα 

μέσα στην μονάδα  - ξεκινώντας από την παράδοση 
και την καύση και καταλήγοντας στον καθαρισμό των 
καυσαερίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ειδικούς 
της ενημερωτικής αυτής επίσκεψης παρουσίασαν οι 
βασικοί δείκτες, οι οποίοι αποδεικνύουν πόσο αποτε-
λεσματικά λειτουργεί η αποτέφρωση αποβλήτων στην 
περιοχή του  Μπέμπλινγκεν.

Αγροτική Οικονομία: έξυπνες στρατηγικές προώθησης αγροτικών προϊόντων

Στο πλαίσιο αυτής της ενημερωτικής επίσκεψης οι 
συμμετέχοντες βρέθηκαν στον παράδεισο των οπω-
ροφόρων δένδρων της Σουαβίας. Πρόκειται για μια 
έκταση 26.000 εκταρίων που συγκροτεί έναν από τους 
μεγαλύτερους συνεχόμενους οπωρώνες στην Ευρώπη. 
Διαθέτει έναν τεράστιο αριθμό από αποστακτήρια 
και μικρά πατητήρια, θεματικά μονοπάτια, γιορτές 
φρούτου, συναρπαστικά μουσεία, ανώτατες σχολές, 
παραγωγούς ειδικών γεωργικών εφοδίων για διά-
σπαρτα οπωροφόρα, και όχι μόνο. Οι καρποί των 1,5 
εκατομμυρίων οπωροφόρων δέντρων χρήζουν επεξερ-
γασίας και εμπορίας. Η επίσκεψη στο αποστακτήριο 
Schanz στο Μένχμπεργκ (περιφέρεια Μπέμπλινγκεν) 
αποδείχτηκε πολύ κατατοπιστική σε συνάρτηση με 
αυτά τα θέματα. Τα μήλα, τα αχλάδια, τα δαμάσκηνα 
και τα κεράσια αποστάζονται και εμφιαλώνονται 

επιτόπου. Τα αποστάγματα φρούτων διατίθενται στα 
τοπικά καταστήματα. Με την επωνυμία HEIMAT γίνε-
ται η από κοινού εμπορία πολλών τοπικών προϊόντων. 
Ένα πρόγραμμα της ΕΕ στηρίζει την προώθηση της 
αγροτικής οικονομίας μέσω του τουρισμού.
Ιδιαίτερα κατατοπιστική ήταν και η ενημέρωση που 
ακολούθησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
εταιρίας Μάρκετινγκ και Προώθησης Γεωργικών 
και Δασικών Προϊόντων της Βάδης-Βυρτεμβέργης 
(MBW Marketing und Absatzförderungsgesellschaft 
für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg 
mbH). Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν με πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον και πληθώρα ερωτήσεων στην 
παρουσίαση των κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ 
πάνω στο παράδειγμα της πρωτοβουλίας "Κοτόπουλο 
και Κόκορας" από τη λίμνη της Κωνσταντίας.
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ  

Την διαμόρφωση της Ελληνογερμανικής βραδιάς ανέλαβε η Ελληνική 
Κοινότητα Ζίντελφίνγκεν-Μπέμπλινγκεν. Μετά από μια κουραστική ημέρα 
εργασίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει σύγχρονους ελληνικούς 
χορούς, παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς και λαϊκούς, όπως το χασάπικο 
και το χασαποσέρβικο που χόρεψαν με πάθος τα μέλη της. Στο συρτάκι, λίγο 
αργότερα, το κοινό, μην μπορώντας να συγκρατηθεί, κατέκλυσε την πίστα. 
Αλλά και οι υπόλοιπες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της βραδιάς έδειξαν το 
βάθος και την ευρωστία αυτής της εξαιρετικά δραστήριας κοινότητας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Ζίντελφίνγκεν-Μπέμπλινγκεν. Ο κ. Αθανασιάδης ήρθε το 1980, σε ηλικία 
19 ετών,  από το Νευροκόπι της Δράμας στο Ζίντελφίνγκεν και από τότε 
εργάζεται σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. 

Ποια είναι η αλληλεπίδραση της Κοινότητας με την πόλη; 
K.A.: Η Κοινότητά μας ιδρύθηκε το 1963, λίγο μετά 
την άφιξη των πρώτων Ελλήνων στο Ζίντελφίνγκεν. 
Έκτοτε, η πόλη του Ζίντελφίνγκεν χαράζει τη ζωή των 
νεοαφιχθέντων συμπολιτών μας, όπως και οι επόμενες 
γενιές χαράζουν την ιστορία και την εικόνα της πόλης. 

Τι σημαίνει για σας ως Πρόεδρος και για την Ελληνική 
σας Κοινότητα Ζίντελφίνγκεν-Μπέμπλινγκεν, το γεγο-
νός ότι συμβάλατε τόσο καθοριστικά στην διαμόρφω-
ση της 7ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV VII);
K.A.: Τα τελευταία χρόνια της ιστορίας της Κοινότητάς 
μας είναι συνυφασμένα με τους στενούς δεσμούς της 
ελληνογερμανικής φιλίας. Η συμμετοχή μας στο Διεθνές 
Φεστιβάλ Δρόμου και στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ απο-
τελούν αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων μας. Το 
Ζίντελφίνγκεν σημαίνει, σε μεγάλο βαθμό, πολιτισμική 
πολυμορφία, και υπό αυτή την έννοια χαιρόμαστε που 
αποτελούμε μέρος της. Για τον λόγο αυτό μας χαροποιεί 
ιδιαίτερα η συμμετοχή μας σε αυτή την εκδήλωση. Πα-
ρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον το έργο της ΕΓΣ 
και πιστεύουμε στην επιτυχία της.
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ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ο Frank Edelmann, Συντονιστής από πλευράς Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
για τις ανταλλαγές εμπειριών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο καθώς και της Ένω-
σης Δήμων και Κοινοτήτων της Βάδης-Βυρτεμβέργης, και ο Χριστόδουλος Μαμ-
σάκος, Εντεταλμένος της ΚΕΔΕ για την ΕΓΣ, εξέθεσαν από κοινού συγκεκριμένα 
παραδείγματα συνεργασίας στην πράξη μεταξύ γερμανικών και ελληνικών δή-
μων και περιφερειών. Τα αποτελέσματα και οι επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί 
μέχρι σήμερα ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να αναλάβουν πρωτοβουλία.  

Η Θάσος και το Ρόιτλινγκεν
Από το 2013 η Θάσος και το Ρόιτλινγκεν έχουν στενές 
ανταλλαγές σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ο Δήμαρχος Κων-
σταντίνος Χατζηεμμανουήλ επέδειξε ιδιαίτερα ανοιχτή 
στάση απέναντι σε νέες προσεγγίσεις όπως, μεταξύ άλλων, 
στην διαχείριση απορριμμάτων. Προωθεί με πολύ δραστή-
ριο τρόπο την κατασκευή μονάδας θερμικής επεξεργασίας 
αποβλήτων στο νησί του και έχει ήδη εισάγει κάδους ανα-
κύκλωσης. Αλλά και στον ενεργειακό τομέα η Θάσος είναι 
πολύ προοδευτική: υπήρξε ο πρώτος δήμος που εισήγαγε 
στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος τον φωτισμό σε 
δημόσιους χώρους με λαμπτήρες LED για την εξοικονό-
μηση ενέργειας! Ο Χόλγκερ Ντέμμπεκ, πρώην Δήμαρχος 
του Γκράφενμπεργκ, αναφέρθηκε στα υποστηρικτικά 
μέτρα εκ μέρους του Ρόιτλινγκεν. Ο Κοινωνικός Σταθμός 
της Διακονίας παρέλαβε ένα όχημα για τη κοινωνική 
φροντίδα των ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Το Κέντρο 
Υγείας Πρίνου παρέλαβε έπιπλα και άλλες προμήθειες για 
τις εγκαταστάσεις του. Και κάτι ακόμη που διακρίνει την 
αυτοδιοικητική συνεργασία: πρόκειται για τις ανταλλαγές 
μεταξύ της γερμανικής και της ελληνικής νεολαίας! Τον 
επόμενο Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες σχολι-
κές ανταλλαγές του Γυμνασίου Λιμένας με σχολείο στο 
Μέμμινγκεν. Πολιτική Προστασία: μετά τις καταστροφικές 

δασικές πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο του 2016, αναπτύχθη-
κε πανεπιστημιακή συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου και της Ανώτατης Σχολής Δασολογίας του 
Ρότενμπουργκ. Στο πλαίσιο πανεπιστημιακού διαλόγου, 
αντιμετωπίζονται οι οικολογικές και κοινωνικές προκλή-
σεις από κοινού, ενώ αναπτύσσονται εφικτά και αποτε-
λεσματικά μέτρα για την αποτροπή και τον χειρισμό των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών των φυσικών 
καταστροφών. Ο Γιούργκεν Σέφερ από την Ανώτατη Σχο-
λή Δασολογίας του Ρότενμπουργκ παρουσίασε τις κοινές 
προσπάθειες.

Ο Δήμος Πύλος-Νέστορος και το Τσίνοβιτς 
Η πρώτη συνάντηση των δύο δήμων πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούνιο του 2016. Ο Δημήτριος Καφαντάρης ενημερώ-
θηκε στο Τσίνοβιτς γύρω από τις τουριστικές στρατη-
γικές και την τουριστική προσφορά στην κοινότητα της 
Βαλτικής Θάλασσας. Κατά την επόμενη επαφή που έγινε 
στο πλαίσιο της ΕΓΣ 6 στο Ναύπλιο, ο Δήμαρχος Πέτερ 
Ούζεμαν μετέβη στην Πύλο για απευθείας συνάντηση ερ-
γασίας. Οι συνάδελφοι συμφώνησαν να δρομολογήσουν 
τις ανταλλαγές νέων. Αποτέλεσμα: τον Μάιο του 2017, 
νεαροί Γερμανοί και Έλληνες συναντήθηκαν για πρώτη 
φορά στη Βαλτική Θάλασσα, παρέμειναν στη συνέχεια 
σε επαφή και τον Σεπτέμβριο του 2017 δραστηριοποιή-
θηκαν από κοινού σε ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. 
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Η Καβάλα και η Νυρεμβέργη  
Η συνεργασία σε επίπεδο αυτοδιοίκησης μεταξύ των δύο 
δήμων στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, υποστηριζόμενη από 
μια συμφωνία αδελφοποίησης που υπήρχε από το 1999. 
Η διαχείριση των αποβλήτων, η ένταξη προσφύγων και 
ο τουρισμός αποτελούν τους καθοριστικούς τομείς συ-
νεργασίας. Παράδειγμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη 
μιας ειδικής μορφής τουρισμού, του προσκυνηματικού 
τουρισμού στους Φιλίππους. Αυτή η αρχαία πόλη και 
φρούριο στα ανατολικά της Μακεδονίας κηρύχθηκε, 
ως παλαιότερη χριστιανική εκκλησιαστική κοινότητα 
της Ευρώπης, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Μαζί με το Βαυαρικό Γραφείο Προσκυνη-
ματικού Τουρισμού συζητήθηκαν και εξετάστηκαν οι 
δυνατότητες δικτύωσης. Σήμερα έχει διαμορφωθεί το 
σκεπτικό να συμπεριληφθούν οι Φίλιπποι στον κατά-
λογο προορισμών του ταξιδιωτικού πράκτορα, ο οποίος 

εξειδικεύεται στους χριστιανικούς προορισμούς. Οι 
δεσμοί αυτοί αποτελούν απόδειξη της ορθότητας της 
προσέγγισης. Οι καθηγητές και οι φοιτητές της Ανώτα-
της Σχολής Τουρισμού του Μονάχου εκπόνησαν μελέτη 
με θέμα τον προσκυνηματικό τουρισμό στην Καβάλα, 
η οποία μπορεί πλέον να αποτελέσει μια καλή βάση για 
περαιτέρω βήματα.

Οι Σέρρες και το Άχερν 
Το τρίτο έτος της διανύει αυτή η αυτοδιοικητική συ-
νεργασία η οποία θεματικά εστιάζει στην διαχείριση 
των αποβλήτων, την πανεπιστημιακή συνεργασία, την 
ανταλλαγές νέων και την πρακτική επαγγελματική 
κατάρτιση. Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης 
ανέφερε πως το σύστημα αποβλήτων στην πόλη του 
αλλάζει βαθμηδόν, αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
πιλοτικό έργο με καινούργιους κάδους απορριμμάτων 
σε μια γειτονιά. Τώρα, το έργο πρόκειται να επεκταθεί 
και ο επόμενος στόχος θα είναι η δημιουργία ενός Πρά-
σινου Σημείου έξω από τον δήμο και άλλων Πράσινων 
Σημείων σε συνοικίες. Μια μεγάλη επιτυχία που τώρα 
επιβραβεύεται: οι Σέρρες συγκαταλέγονται στις 28 
πόλεις και δήμους από 21 χώρες που έχουν υποβάλει 
υποψηφιότητα για τον τίτλο "Πράσινη Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης" για το 2019 και "Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο" 

για το 2020. Εξίσου εξαιρετική είναι και η συνεργασία 
μεταξύ του Πανεπιστημίου Όφενμπουργκ και της βορει-
οελληνικής πόλης των Σερρών. 

Συνεργασία μεταξύ Δήμων και τοπικής οικονομίας: το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης  
Το αυτοδιοικητικό δίκτυο της ΕΓΣ δεν υποστηρίζει μόνο 
την τοπική διοίκηση αλλά δίνει ώθηση και στην τοπική 
οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ένα παρά-
δειγμα αυτής της προσπάθειας είναι το Έργο Θερμοκη-
πίου μιας μεγάλης εταιρείας στην περιοχή της Αλεξαν-
δρούπολης. Το Έργο παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς μαζί με τον Αντιδήμαρχο 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Φαλέκα και τον 
Φρέντερικ Βένεμαν εκπρόσωπο ολλανδικής εταιρείας. Η 
εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην καλλιέργεια τομάτας, 
αναζητούσε τόπο εγκατάστασης. Το περίγραμμα των 
απαιτήσεων είχε προσδιοριστεί με σαφήνεια: μεγά-
λες διαθέσιμες εκτάσεις, πιθανή χρήση γεωθερμικής 

ενέργειας και εφοδιαστική (logistics). Η Ελληνογερ-
μανική Συνέλευση ανέλαβε την διαμεσολάβηση υπο-
δεικνύοντας την Αλεξανδρούπολη, όπου πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις. Η επαφή μεταξύ του Δημάρχου 
Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη και της εταιρείας 
δημιουργήθηκε άμεσα. Το αποτέλεσμα: ένα έργο μεγάλης 
κλίμακας με επενδύσεις ύψους άνω των 100 εκατομμυ-
ρίων ευρώ το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερες από 
450 θέσεις εργασίας. Σε αυτές προστίθενται οι θέσεις 
εργασίας σε άλλους τομείς, όπως υποδομές, διοίκηση και 
εφοδιαστική. Η γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολης 
ευνοεί την ανάπτυξή της σε περιοχή εφοδιαστικής. Το 
έργο αυτό σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία με την 
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βιομηχανοποιημένη γεωργία στην περιοχή. Μακρο-
πρόθεσμα  θα ενισχύσει την περιφέρεια αλλά και 
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας στο 
σύνολό της. Η ολλανδική εταιρεία συνεργάζεται στενά 
με μια ελληνική εταιρεία, την Περιφέρεια και τον Δήμο. 
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση, μαζί με τον Δήμο και 
τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, παρακολουθεί την πε-
ραιτέρω πρόοδο του Έργου, προκειμένου να αντλήσει 
διδάγματα και για άλλες πρωτοβουλίες.

Συνεργασία μεταξύ επιμελητηρίων
Τον Φεβρουάριο του 2017 υπογράφηκε στις Βρυξέλ-
λες μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ γερμανικών και 
ελληνικών δήμων, περιφερειών και επιμελητηρίων. 
Με μια ιδιαίτερα κατατοπιστική παρουσίαση ο Όττο 
Κέντσλερ, Συντονιστής Επιμελητηρίων για την Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση, και ο Λόταρ Γκρόσκλαους, 
Συντονιστής Δημάρχων για την Ελληνογερμανική Συ-
νέλευση,  σκιαγράφησαν με την βοήθεια απτών αποτε-
λεσμάτων  την  συστηματική συνεργασία μεταξύ των 
γερμανικών και ελληνικών δήμων και περιφερειών, 
αλλά και επιμελητηρίων, που στόχο έχει την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Στους 
τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι κοινωνικο-
μορφωτικές δραστηριότητες και η κατάρτιση για τους 
νέους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων, οι συμπράξεις 
μεταξύ των επιμελητηρίων, καθώς και η ειδίκευση 
και πιστοποίηση, έχει πραγματοποιηθεί σημαντική 
πρόοδος. Έτσι, για παράδειγμα, προσφέρθηκαν σε 46 

Έλληνες μαθητευόμενους, θέσεις εκπαίδευσης στη 
Γερμανία, όπου και τους παρασχέθηκε αντίστοιχη 
υποστήριξη. Τα τοπικά προϊόντα διατίθενται στην 
αγορά μέσω εμπορικών εκθέσεων και φεστιβάλ 
μαγειρικής. Το Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε με την 
συνεργασία της ΕΓΣ και του Επιμελητηρίου στην 
Αθήνα συνέβαλε, με την υποστήριξη των Υπουργείων 
Εργασίας, Οικονομίας και Παιδείας από ελληνικής 
πλευράς, στην μελλοντική συμμετοχή των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στη 
Κρήτη, 56 νέοι άνθρωποι έχουν πλέον αποκτήσει νέες 
επαγγελματικές προοπτικές με την χορήγηση διεθνώς 
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ηλεκτροσυγκολλη-
τή. Λόγω μεγάλης ζήτησης σε όλη την χώρα ιδρύεται 
στην Κρήτη Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με 
σκοπό να λειτουργήσει πιλοτικά για όλη την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 ΣΤΗΝ ΕΓΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση των εκπροσώπων των ελληνικών και γερ-
μανικών επιμελητηρίων και διεξήχθησαν συνομιλίες επί 
διαφόρων θεμάτων. Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων 
Βοιωτίας, Χανίων, Ηρακλείου, Λάρισας, του Επαγγελμα-
τικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
συναντήθηκαν με Γερμανούς εταίρους για να αναπτύξουν 
περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία τους ή να συνά-
ψουν νέες συνεργασίες, ενώ το ενδιαφέρον στις περισσό-
τερες περιπτώσεις επικεντρώθηκε στην επαγγελματική 
εκπαίδευση. Οι εκπρόσωποι των  ελληνικών επιμελητη-
ρίων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση 
σε διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ  σε συνάρτηση, 
φυσικά, με τον αριθμό των μελών τους και τις ιδιαιτερό-
τητές τους. Η γκάμα του ενδιαφέροντος είναι μεγάλη, αρ-
χίζοντας από τον χειρισμό και την επισκευή γεωργικών 
μηχανημάτων, περνώντας στην επαγγελματική κατάρ-

τιση του τεχνικού ζαχαροπλαστικής και καταλήγοντας 
σε προγράμματα εκπαίδευσης του εκπαιδευτή (train-
the-trainer) στα βιοτεχνικά πάρκα. Οι Γερμανοί εταίροι 
επικουρούν τις προσπάθειες αυτές με εμπειρογνωμοσύνη 
και την δέσμευσή τους για συγκεκριμένη στήριξη. 
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ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών τραπεζών από 
την Καρδίτσα συναντήθηκαν με εκπροσώπους όλων 
των τοπικών τραπεζών της Γερμανίας (ταμιευτήρια 
τύπου Sparkasse, συνεταιριστικές τράπεζες τύπου 
Volksbank και Raiffeisenbank) προκειμένου να διε-
ξάγουν έναν ουσιαστικό διάλογο. Στη Γερμανία, τα 
ταμιευτήρια και οι τοπικές συνεταιριστικές τράπεζες 
τύπου Volksbank και Raiffeisenbank διατηρούν στενούς 
δεσμούς με τους δανειολήπτες τους, εξασφαλίζοντας 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ευνοϊκότερους 
όρους χρηματοδότησης. Με τον τρόπο αυτό συμβά-
λουν στην οικονομική εξέλιξη των δήμων. Η ελληνική 
πλευρά δηλώνει ενδιαφέρον για αυτό το μοντέλο 
τοπικών τραπεζών, ενώ μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα 
υπάρχουν εννέα τράπεζες συνεταιριστικού χαρακτήρα. 
Οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν διεξοδικά τις προ-

κλήσεις που συνεπάγεται η υλοποίηση του μοντέλου 
των ταμιευτηρίων στην Ελλάδα, όπως την επιθυμεί η 
ελληνική πλευρά. Όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι συμπράξεις μεταξύ των ταμιευτηρίων 
και των συνεταιριστικών τραπεζών είναι ευπρόσδε-
κτες. Οι Έλληνες εταίροι επιθυμούν να προχωρήσουν με 
συγκεκριμένα βήματα.

Η ΕΓΣ δημιούργησε την επαφή μεταξύ της συνεταιρι-
στικής τράπεζας Καρδίτσας και του Φρόιντενστατ /
Χορμπ. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων έλαβε χώρα 
πριν από την ΕΓΣ 7. Οι εκπρόσωποι της Καρδίτσας 
και του Φρόιντενστατ /Χορμπ εκμεταλλεύτηκαν την 
ευκαιρία και διεξήγαγαν περαιτέρω διμερείς συνομιλί-
ες, προσδιορίζοντας τα επόμενα βήματα. Προβλέπονται 
ανταλλαγές προσωπικού για την απόκτηση πρακτικής 
εμπειρίας.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Πρόκειται για ένα φόρουμ στο οποίο ενδιαφερόμε-
νοι φορείς από το πεδίο των κοινωνικομορφωτικών 
δραστηριοτήτων για τη νεολαία αντάλλαξαν απόψεις 
σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Η ΕΓΣ στηρίζει στο πλαί-
σιο της τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας τις 
ανταλλαγές νέων, προκειμένου να δοθεί σε νεαρούς 
Έλληνες και Γερμανούς η ευκαιρία της γνωριμίας και 
της καλύτερης αλληλοκατανόησης. Οι νέοι είναι, άλ-
λωστε, οι σημερινοί και οι αυριανοί Ευρωπαίοι!

Παρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα προγραμμάτων 
ανταλλαγών:

1. Πρόγραμμα ανταλλαγών νέων των Δήμων Τσίνο-
βιτς και Πύλου - Νέστορος με θέμα την ιστορία, 
την αρχαιολογία και τον πολιτισμό.

2. Πρόγραμμα ανταλλαγών νέων “Κοινά χαρακτη-
ριστικά - το δίκτυο” μεταξύ Ναυπλίου και Καλβ, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, φοιτητών της 
Ακαδημίας Θεάτρου της Στουτγάρδης, μαθητριών 
και μαθητών του Τεχνικού Λυκείου της Σχολής 
Ρόλφ Μπεντς στο Νάγκολντ και μουσικών των Πα-
νεπιστημίων Μουσικής Καρλσρούης και Μάνχαϊμ. 
Το εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα αυτού του 
προγράμματος παρουσιάστηκε στους συμμετέχο-
ντες της ΕΓΣ 7 κατά την διάρκεια της βραδιάς της 
10ης Νοεμβρίου 2017 (βλ. φωτογραφία).

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
Dorothee Jäckering (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικο-
γένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νέων (BMFSFJ), 
Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής για τη 
Νεολαία), η οποία στην ομιλία της με θέμα «Η σύσταση 
του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (DGJW) 
– είμαστε στον σωστό δρόμο» παρουσίασε το ειδικό 
πρόγραμμα (Sonderprogramm) του Υπουργείου για 
την προώθηση των ελληνογερμανικών ανταλλαγών 
νέων και ειδικών. Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα δια-
φορετικά σχήματα, οι μέθοδοι και οι επιδράσεις καθώς 
και άλλα σχετικά παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής.
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ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   

Χαρακτηριστικό στοιχείο των συζητήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της συν-
διάσκεψης υπήρξε η σύνδεση των ενδιαφερομένων μεταξύ τους. Ένα άλλο 
στοιχείο ήταν και τα εξειδικευμένα “χρηματιστήρια” εταιρικών σχέσεων, 
τα οποία επέτρεψαν την πραγματοποίηση πρόσθετων συναντήσεων με-
ταξύ πιθανών νέων εταίρων, ενισχύοντας τις συνεχιζόμενες ανταλλαγές 
εμπειριών εκεί όπου οι συνεργασίες υφίστανται ήδη. Οι προσωπικές σχέ-
σεις προάγουν την αμοιβαία κατανόηση, πράγμα που αποτελεί μια καλή 
βάση για την μακρόπνοη και αγαστή συνεργασία. Κατά συνέπεια, η έμφα-
ση δεν δίνεται στις εφήμερες επιτυχίες, αλλά στις βιώσιμες λύσεις.

Η σημαντική συμμετοχή της Ελληνικής Κοινότητας του 
Ζίντελφίνγκεν-Μπέμπλινγκεν  στην ΕΓΣ 7 αποτελεί ένα 
βήμα-ορόσημο για την βιωσιμότητα του έργου της Ελλη-
νογερμανικής Συνέλευσης. Η συμπερίληψη της κοινωνί-
ας των πολιτών παρέχει στη ΕΓΣ μια γερή και βιώσιμη 
βάση. Οι δυνατότητες δικτύωσης σε επίπεδο κοινωνίας 
των πολιτών θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται και στο 
μέλλον. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά 
στην Ελληνική Κοινότητα του Λούντβιγκσμπουργκ. 

Θεματική συνεργασία
Ίδρυση Γεωργικής Σχολής από την Μητρόπολη 
Ιωαννίνων 
Η ΕΓΣ στηρίζει τον Μητροπολίτη Μάξιμο στην δημιουρ-
γία Γεωργικής Σχολής, η οποία θα λειτουργήσει στην 
Μονή Βελλά κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων με υπα-
γόμενο σε αυτήν πρότυπο αγρόκτημα. Προκειμένου να 
«βρεθούν» μεγάλης κλίμακας υποστηρικτές στη Γερμα-
νία, συζητήθηκε στο πλαίσιο της ΕΓΣ 7 η ίδρυση σωματεί-
ου κατά το πρότυπο των «Hellenic Silverstars». Μια ιδέα 
που έχει ήδη προσελκύσει τα πρώτα  δυνητικά μέλη.

Ο Μητροπολίτης Μάξιμος έχει συμφωνήσει με το ελ-
ληνικό Υπουργείο Παιδείας την δημιουργία Τμήματος 
Γεωργικών Σπουδών μικρής διάρκειας δύο ετών στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο θα εγκατασταθεί 
στην Μονή Βελλάς. 

Τα επόμενα βήματα:
Η σκιαγράφηση του προφίλ όσων είναι επιλέξιμοι να 
υπηρετήσουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και να συμ-
μετάσχουν σε επίσκεψη στις Γεωργικές Σχολές και επιχει-
ρήσεις που παρέχουν εξάσκηση την άνοιξη του 2018.

Στο πλαίσιο πενταήμερης επίσκεψης στο Μόναχο τον 
Μάρτιο του 2018, οι μελλοντικοί Έλληνες εκπαιδευτικοί 
θα ενημερωθούν για τη δομή της γεωργικής εκπαίδευσης 
στη Βαυαρία.

Αποκατάσταση εδαφών ορυχείων λιγνίτη στη 
Δυτική Μακεδονία 
Οι συνομιλίες στράφηκαν κατά κύριο λόγο γύρω από 
την μεταφορά γνώσης, με στόχο την δημιουργία ενός 
φορέα. Πρόκειται για μια νέα διαχειριστική δομή η 
οποία θα κατευθύνει τη διαδικασία ανάπτυξης της 
περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της 
μείωσης της εξόρυξης λιγνίτη. 

Περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της
Ηπείρου και της Νότιας Βεστφαλίας
Συνεργασία του Γεωπάρκου Ηπείρου με το 
Φυσικό Πάρκο Ζάουερλαντ-Ζίγκερλαντ 
Και στις δύο χώρες υφίσταται, επί του παρόντος, μια 
πολιτική συζήτηση για το κατά πόσο μπορούν να υπα-
χθούν τα φυσικά πάρκα και τα γεωπάρκα στις ίδιες 
ενώσεις. Και οι δύο μορφές πάρκων έχουν πανομοιό-
τυπους στόχους που είναι η διατήρηση και προώθησή 
τους, καθώς και οι συνεργασίες.

Επόμενα βήματα
Μετά την αποστολή των πρακτικών συζητήσεων θα 
επακολουθήσουν συζητήσεις και από τις δύο πλευρές, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ξεκάθαρη πολιτική 
βούληση για συνεργασία.

Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής περιγραφή των 
θεματικών πεδίων στα οποία θα εστιάσει η αντιπρο-
σωπεία κατά την επίσκεψή της στην Ήπειρο τον Μάιο 
του 2018 (σύγκριση του νομικού πλαισίου, χρημα-
τοδότηση μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, δημιουργία 
ενώσεων, παρεμβάσεις).
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Συζητήσεις για την δρομολόγηση δημοτικής συνεργασίας 
Συζητήσεις διεξήχθησαν μεταξύ των ακολούθων 
δήμων με σκοπό την δρομολόγηση συνεργασίας: 

 ǻ Δημοτική συνεργασία στο πλαίσιο της 
περιφερειακής συνεργασίας Ηπείρου και Νότιας 
Βεστφαλίας

 ǻ Χερσόνησος Κασσάνδρας και κοινότητες της 
Χερσονήσου Τσίνγκστ 

 ǻ Δήμος Χαλκηδόνας και Δήμος Νόιμουστερ

 ǻ Δήμος Αλμυρού και Δήμος Χάσλαχ

 ǻ Δήμος Ελασσόνα και Δήμος Χοφστέττεν

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  
a. Κέντρο Εκπαίδευσης Ηλεκτροσυγκολλητών:  

Η δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Ηλεκτροσυ-
γκολλητών στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου αποτελεί μεγάλη επιτυχία της συνερ-
γασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και 
της Γερμανικής Ένωσης Ηλεκτροσυγκόλλησης. Η 
Τεχνική Σχολή η οποία μέχρι τώρα προσέφερε μόνο 
θεωρητική κατάρτιση, παρέχει σήμερα στους χώ-
ρους του εκπαιδευτικού της ιδρύματος, ως μοναδι-
κή σχολή σε εθνικό επίπεδο, πρακτική εκπαίδευση 
στον τομέα της συγκόλλησης. Το πρόγραμμα σπου-
δών προσφέρει σεμινάρια συγκόλλησης σε διαδοχι-
κές επεκτάσιμες (modular) ενότητες. Η ζήτηση για 
τα σεμινάρια συνεχίζεται. Τρία τμήματα έχουν ήδη 
αποφοιτήσει ενώ προγραμματίζεται η διεξαγωγή 
περαιτέρω κύκλων σεμιναρίων

β. Η υλοποίηση του προγράμματος “Διακοπές με Περί-
θαλψη” από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρί-
ου 2017 είναι πραγματικότητα! Για το 2018 έχουν 
ήδη υποβληθεί 13 αιτήσεις συμμετοχής από άτομα 
που χρήζουν φροντίδας και από τους συγγενείς 
τους που τους την παρέχουν και επιθυμούν να 
έχουν στη Ρόδο μια ανάπαυλα από την καθημερινό-
τητά τους.

γ. Για την δημοσίευση αρχιτεκτονικών σχεδίων γερ-
μανών και ελλήνων φοιτητών αρχιτεκτονικής με 
σκοπό την ανάπλαση του μνημείου στα Καλάβρυτα 
έγινε αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη από το 
Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. 

δ. Σάμος - Γκράιφσβάλντ: Ο διαγωνισμός μαθημα-
τικών μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών 
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη άνοιξη. Πέραν 
αυτού, ο Stefan Fassbinder, Δήμαρχος του Γκράιφ-
σβάλντ, σκοπεύει να έλθει σε επαφή με την αλυσί-
δα σούπερ μάρκετ Edeka για την αγορά τοπικών 
προϊόντων.

ε. Καβάλα και Νυρεμβέργη: Η Δήμαρχος Δήμητρα 
Τσανάκα μετά την λήξη της ΕΓΣ 7 μετέβη στη 
Νυρεμβέργη με σκοπό να συμμετάσχει σε φιλαν-
θρωπική εκδήλωση για την στήριξη του Κέντρου 
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για παιδιά και 
νέους στην Καβάλα. Ο σχεδιασμός για τον εορτασμό 
της εικοστής επετείου της αδελφοποίησης Καβά-
λας - Νυρεμβέργης τον Οκτώβριο του 2018 έχει ήδη 
αρχίσει.

΄. Συνεργασίες Επιμελητηρίων: έχουν επιτευχθεί 
συγκεκριμένες συμφωνίες σε συνάρτηση με θέματα 
όπως τεχνολογικά πάρκα, κέντρα στήριξης νέων 
επιχειρήσεων, βιοτεχνικά πάρκα και διαχειριστική 
βοήθεια. Μέχρι τέλη Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρω-
θεί η αξιολόγηση των αναγκών. 

ζ. Θεσσαλονίκη και Κολωνία: Η Θεσσαλονίκη εξακο-
λουθεί να δείχνει ενδιαφέρον για τη διττή εκπαί-
δευση. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κολωνίας θα 
εξακριβώσει πότε λαμβάνουν χώρα οι επόμενες 
εξετάσεις πιστοποίησης ζαχαροπλαστών και θα εξε-
τάσει κατά πόσο μπορεί να συμμετάσχει η Θεσσα-
λονίκη σε αυτές.

η. Η Heidi Ritter, Διευθύντρια Πωλήσεων του Βαυα-
ρικού Γραφείου Προσκυνηματικού Τουρισμού είχε 
στο πλαίσιο του πνευματικού τουρισμού μια πρώτη 
επαφή με τον την Καρδίτσα (κοντά στα Μετέωρα) 
και την Παιονία (τρία μοναστήρια).

στ



Αυτοδιοίκηση – H δύναμή μας 21

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ  

Ο πρώην Δήμαρχος του Ράινφελντεν Rolf Karrer:
«Εδώ και πολλά χρόνια το ενδιαφέρον μου για την 
Ελλάδα είναι μεγάλο. Όταν έμαθα για την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της ΕΓΣ ήθελα να 
συμμετάσχω και εγώ. Έτσι τον Οκτώβριο του 2017 
επισκέφτηκα τον Δήμο Παιονίας. Με τον Δήμαρχο 
Χρήστο Γκουντενούδη από την πρώτη στιγμή η χημεία 
μεταξύ μας ήταν καλή. Η Παιονία είναι ένας Δήμος με 
πολλούς μικρούς οικισμούς. Εδώ πρέπει να ενισχυθεί η 
αίσθηση της συνείδησης του πολίτη και της κοινότητας. 
Καλός δήμαρχος είναι εκείνος ο δήμαρχος που ξέρει πώς 
να κερδίσει τους δημότες τους. Στο θέμα αυτό μπορώ 
να βοηθήσω με την πείρα μου. Από την συνδιάσκεψη 
αποκόμισα εξαιρετικές πληροφορίες κυρίως για τον 
Πεζοπορικό Τουρισμό». 

Erik Thürmer, Δήμαρχος από το Καλτεννόρντχάιμ:
«Συμμετέχω ενεργά, επειδή θεωρώ πολύ σημαντική τη 
μεταφορά γνώσεων μεταξύ γερμανικών και ελληνικών 
δήμων. Από τις συζητήσεις εργασίας αντλώ νέα 
ερεθίσματα για την δουλειά που έχω εγώ να επιτελέσω 
στον Δήμο μου. Από τη συζήτηση εργασίας που 
διαπραγματευόταν τον διάλογο με τους πολίτες, για 
παράδειγμα, έμαθα πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων όταν οι πόροι είναι λιγοστοί».

Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Ντάγκας από την 
Καστοριά (αριστερά) και ο Αντιδήμαρχος Βάιος 
Αναστασίου από τα Τρίκαλα:
«Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει κανείς σε τέτοιες 
συναντήσεις επειδή προσφέρουν την ευκαιρία για 
διάλογο που περνάει στη συνέχεια και στις επιχειρήσεις. 
Πρέπει να ανταλλάσσουμε γνώσεις στην Ευρώπη, 
ακόμη και για να αποφύγουμε ακραίες θέσεις - για ένα 
κοινό και καλύτερο μέλλον».

Παρασκευάς Πατσουρίδης, Δήμαρχος 
Διδυμοτείχου:
«Συμμετέχω εδώ για δεύτερη φορά. Οι γερμανικοί και 
οι ελληνικοί δήμοι πρέπει να εργαστούν από κοινού 
για την πρόοδο και την ανάπτυξη. Αυτό είναι προς 
το βέλτιστο συμφέρον της Ευρώπης. Η ΕΓΣ κάνει 
σημαντικό έργο και αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
ολόκληρη την Ευρώπη».
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Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (2ος από 
αριστερά):
«Παρακολουθώ τις δραστηριότητες της ΕΓΣ εδώ 
και πολύ καιρό και αυτό που μπορώ να πω είναι 
ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο! Η μεταφορά 
τεχνογνωσίας, ειδικά στην τεχνολογία, μας βοηθάει 
πραγματικά».

Φώτης Δομουχτσίδης, Δήμαρχος Σιντικής 
(Βόρεια Ελλάδα): 
«Ο Δήμος μου βρίσκεται κοντά στον Δήμο Σερρών. 
Δεν έχουμε ακόμη προχωρήσει σε συμπράξεις, αλλά 
η Σιντική είναι πολύ γραφική, ενώ διαθέτουμε και 
ιαματικά λουτρά. Θα με ενδιέφερε να συνεργαστώ με 
κάποιον που να ενδιαφέρεται για τον Τουρισμό Υγείας». 

Γιώργος Μανουσάκης, Μέλος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
(Κρήτη):
«Εδώ συναντώ ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
παρόμοιες προκλήσεις και αναζητούν λύσεις. Κυριαρχεί  
η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι. Ήδη από το 2012 
υπάρχει επαφή μεταξύ της ΕΓΣ και της Κρήτης. Θέματα 
οργανωτικού χαρακτήρα έχουν ιδιαίτερη σημασία για 
μας. Και βλέπω πώς εξελίσσονται, εν τω μεταξύ, τα 
πράγματα, αφήνοντας πίσω τις παρωχημένες απόψεις».
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Πριν από την εις επήκοον ανάγνωση και την υπο-
γραφή της κοινής διακήρυξης – τελετουργικό που 
τηρείται στο τέλος κάθε ετήσιας συνδιάσκεψης της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – οι εκπρόσωποι των 
φορέων τοπικής  αυτοδιοίκησης των δύο χωρών 
προέβησαν αφ’ ενός σε απολογισμό των εργασιών της 
συνάντησης στο Ζίντελφίνγκεν και αφ’ ετέρου έστρε-
ψαν το βλέμμα τους στο μέλλον της συνεργασίας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, 
τόνισε ότι η ΕΓΣ 7 είναι ορόσημο στην συνεργασία 
των δύο χωρών υπό  την σκέπη της ΕΓΣ: «Εισερχόμα-
στε τώρα στην δεύτερη φάση της σύμπραξής μας, η 
οποία αποτελεί ποιοτικό άλμα.» Ως μελλοντικό στόχο 
ανέφερε την δημιουργία μιας ένωσης ταμιευτηρίων 
στην Ελλάδα κατά το γερμανικό πρότυπο: τοπικό 
χρήμα – τοπικές τράπεζες.

Και ο Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), εξέφρασε την αι-
σιοδοξία του: «Αποδείχθηκε ότι οι δύο χώρες μας μπο-
ρούν να συνδεθούν όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και 
σε πρακτικό επίπεδο. Πυρήνας της κοινής μας δράσης 
θα είναι πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση.»

Ο Helmut Riegger, Έπαρχος του Καλβ τόνισε: «Θέλου-
με να παραμείνουμε και στο μέλλον αξιόπιστος και 
σοβαρός εταίρος για τους δήμους και τις περιφέρειες 
της Ελλάδας και της Γερμανίας. Και η οικονομική 
ισχύς πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται έτσι.»

Μαζί με την  τελική δήλωση της ΕΓΣ 7 στο Ζίντελ-
φίνγκεν σχεδιάσθηκε και ορίσθηκε η περαιτέρω 
πορεία της μελλοντικής συνεργασίας. Αυτός ο «οδικός 
χάρτης» της κοινής δράσης θα ενημερωθεί στην ΕΓΣ 
8. Η επόμενη συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης θα λάβει χώρα στην Λέσβο, το τρίτο σε 
μέγεθος νησί της Ελλάδας, το οποίο από το 2011 
αποτελεί τον Δήμο Λέσβου  και την Περιφερειακή 
Ενότητα Λέσβου στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαί-
ου. Η Λέσβος, σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων 
από τις τουρκικές ακτές, έχει επωμισθεί μια ιδιαίτερη 
ευθύνη και ένα ιδιαίτερο βάρος από την εποχή των 
προσφυγικών ρευμάτων του 2015 και 2016 μέχρι 
σήμερα. Η επιλογή της για την συνδιάσκεψη της ΕΓΣ 
αποτελεί συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης προς 
τους κατοίκους της.
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ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Της 7ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Sindelfingen 

9-11 Νοεμβρίου 2017

1. Η έβδομη Ελληνογερμανική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Sindelfingen,  με το γενικότε-
ρο σύνθημα: Αυτοδιοίκηση – Η δύναμή μας

2. Οι συμμετέχοντες και από τις δύο χώρες είναι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, 
έχοντας την ανάλογη εμπειρία, γνωρίζουν τη σημασία, τα καθήκοντα και τα προβλήματά της. 
Μέσω των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως «κύτταρο της Δημοκρατίας», η Ευρώπη 
γίνεται πιο κατανοητή και προσιτή στους πολίτες  της, ενώ τα προβλήματά της αντιμετωπίζο-
νται με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις. 

3. Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι η διασυνοριακή συνεργασία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
αποτελεί  μια χρήσιμη ανταλλαγή εμπειριών για όλους τους ενδιαφερόμενους, η οποία συμβάλ-
λει στην επίλυση  των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι 
και οι Περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

4. Οι διμερείς συνεργασίες στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης επιβεβαιώνουν την πραγ-
ματικότητα αυτή, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται και ισχυροποιούνται οι σχέσεις των δύο πλευρών.

5. Μέσω της τακτικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων  και εμπειριών αναπτύσσεται 
αμοιβαία κατανόηση, η οποία αποτελεί τη βάση για  την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και την 
ανάπτυξη φιλικών συνεργασιών. Με τον τρόπο αυτό, σφυρηλατείται και η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών, που αποτελεί βασική αρχή της Ευρωπαϊκής ιδέας. Η πραγματικότητα αυτή επιβε-
βαιώνεται εντυπωσιακά από την μέχρι τώρα εμπειρία.

6. Η δημιουργία της κοινής Πολιτικής Επιτροπής για την Τοπική Αυτοδιοίκησης, που απαρτίζεται 
από Ανώτατα Στελέχη των δήμων και περιφερειών καθώς και εκπροσώπους επιμελητηρίων των 
δύο χωρών, απεδείχθη πολύ σημαντική. Η Επιτροπή αυτή, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καθορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό και χαράσσει  
την κατεύθυνση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

7. Η διενεργηθείσα έκθεση της Ανώτατης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Kehl, η 
οποία διεκπεραιώθηκε με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καταδεικνύει την μέχρι 
τώρα επιτυχία της συνεργασίας των δύο πλευρών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προβάλλει 
κοινά πεδία δράσης, καλές πρακτικές και υποδεικνύει τρόπους  μελλοντικής ανάπτυξης της δομής και 
του περιεχομένου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η συγκεκριμένη έκθεση υλοποιεί τη σχετική 
απόφαση που λήφθηκε στην 6η Ελληνογερμανική Συνέλευση του Ναυπλίου στις 5 Νοεμβρίου 2016.

8. Η συγκεκριμένη έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την 7η Ελληνογερμανική Συνέλευση του 
Sindelfingen. Υποβάλλεται στην Πολιτική Επιτροπή, ώστε να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα και 
πληροφορίες.  Η Πολιτική Επιτροπή θα αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της έρευνας, 
ποια συμπεράσματα θα ενσωματώσει στο περαιτέρω έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. 

9. Από την υποβληθείσα έκθεση «Συνεταιριστική Συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης» 
προκύπτουν εντυπωσιακά αποτελέσματα της μέχρι τώρα διμερούς συνεργασίας σε θέματα Το-
πικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι δυνατότητες των δύο πλευρών για περαιτέρω ανάπτυξη και 
εμβάθυνση της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

10. Η συνεργασία των δύο πλευρών επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα θέματα, που προτάθηκαν από 
την πλευρά των Δήμων. Από το επισυναπτόμενο παράρτημα μπορούν να αντληθούν μελλοντικά 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

11. Η Πολιτική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, με βάση συγκε-
κριμένα κριτήρια, να απονείμει βραβείο της πιο επιτυχημένης πρακτικής και συνεργασίας σε 
κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Το βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στην 8η ετήσια 
Ελληνογερμανική Συνέλευση. 



12. Η τοπική και περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών καλύπτει όλους τους τομείς της 
τοπικής ζωής και επεκτείνεται επίσης με τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 
Εμπορικών Επιμελητηρίων, των Επιχειρήσεων και των Τραπεζών, ενώ αυξημένη προβλέπεται 
και η συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 

13. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αναγνωρίζει τη συμβολή των περιφερειακών και τοπικών χρημα-
τοπιστωτικών ιδρυμάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Κα-
λωσορίζει και στηρίζει την κοινή Ελληνογερμανική πρωτοβουλία για τη δημιουργία και επέκταση 
περιφερειακών και τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, λ.χ. περιφερειακά 
ταμιευτήρια τύπου «Sparkassen».

14. Είναι κοινό το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων από τους ελληνικούς 
και γερμανικούς Δήμους και τις Περιφέρειες. Προς τούτο, η Πολιτική Επιτροπή θα παρουσιάσει 
συγκεκριμένη πρόταση εντός έξι μηνών. Το δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι 
ανοικτό σε κάθε προσέγγιση και πρωτοβουλία που ενισχύουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τον 
τρόπο αυτό καθίσταται μέσον και «εργαλείο»  που συμβάλει στην επίλυση των τοπικών και 
περιφερειακών προβλημάτων. 

15. Εγκρίνουμε και στηρίζουμε  τη δημιουργία του Ελληνογερμανικού  Γραφείου Νέων. Οι εμπειρίες 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θα συμβάλλουν στην εδραίωση και ανάπτυξη του..

16. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της  μελλοντικής Συμμετοχής 
των Ελλήνων της Γερμανίας, στις εργασίες της. Η πρωτοβουλία αυτή εγκαινιάστηκε ήδη κατά 
την 7η ετήσια Συνδιάσκεψη στο Sindelfingen και θα εμπεδωθεί περαιτέρω στις επόμενες. 

17. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και όλοι οι συμμετέχοντες ευχαριστούν θερμά τον Δήμαρχο του 
Sindelfingen, Δρ. Bernd Vöhringer για την αμέριστη συμβολή του στην επιτυχία της 7ης Συνδιάσκε-
ψης στην πόλη του. Επίσης, ευχαριστούν θερμά τους πολίτες του Sindelfingen για τη φιλοξενία τους.

18. Η 8η Ελληνογερμανική Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2018.  
Ο Δήμος της Μυτιλήνης και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα συνεργαστούν με τον γερμανικό 
δήμο, ο οποίος θα διοργανώσει την 9η ετήσια συνδιάσκεψη στη Γερμανία το 2019.

Sindelfingen, 11 Νοεμβρίου 2017

Δρ. Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Roger Kehle
Αντιπρόεδρος Δήμων και Κοινοτήτων 
Γερμανίας, Πρόεδρος   
Κοινοτήτων Baden-Württemberg

Otto Kentzler
Ehrenpräsident des ZDH 

Δρ. Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Gerhard Bauer
Περιφερειακός Διοικητής  
του Schwäbisch-Hall

Panagiotis Papadopoulos
Vizepräsident des KEEE & EBEA
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Παράρτημα της υπ’ αριθ. 10 Κοινής ∆ήλωσης της 7ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2017:

Θέματα της συνεργασίας
Τόσο από την έκθεση «Συνεταιριστική Συνεργασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης» όσο και από τα αιτήματα 
και τις σχετικές συναντήσεις των Γερμανών και Ελλήνων Δημάρχων και Επάρχων (Landräte)/Περιφερειαρχών 
προκύπτουν οι ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:

1. Τουρισμός 

2. Ενέργεια και Περιβάλλον

3. Διαχείριση Αποβλήτων

4. Αγροτική Ανάπτυξη

5. Νεολαία

6. Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση

7. Πολιτισμός

8. Ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών

9. Τοπική οικονομία και επιμελητήρια

10. Τοπικά χρηματοοικονομικά μέσα

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αποτελεί ένα εγκάρσιο ζήτημα, που σχετίζεται με όλους τους παραπάνω 
θεματικούς άξονες, στο οποίο πρέπει να αποδοθεί μεγάλη σημασία στην παρούσα κατάσταση

1. Τουρισμός 

 ǻ Περαιτέρω ανάπτυξη του θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού
 ǻ Πιστοποίηση διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
 ǻ Θρησκευτικός Τουρισμός
 ǻ Τουρισμός Υγείας

 ǻ Ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών σχεδίων για την παράταση της τουριστικής περιόδου.
 ǻ Προσέλκυση νέων ομάδων απεύθυνσης (target groups) 
 ǻ Ατομικά ταξίδια - Ταξίδια με τροχόσπιτο
 ǻ Υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό/ανάπτυξη περιοχών πεζοπορίας
 ǻ Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός
 ǻ Διακοπές Φροντίδας

 ǻ Στρατηγικές τουριστικής προβολής των Δήμων και των Περιφερειών
 ǻ Περιφερειακές συνεργασίες για την προώθηση του τουρισμού
 ǻ Ανάπτυξη τουριστικών περιφερειών μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων και 

των αντίστοιχων περιφερειών 
 ǻ Επαγγελματική κατάρτιση και ανταλλαγή εξειδικευμένων επαγγελματιών
 ǻ Συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις
 ǻ Παρουσιάσεις σε εμπορικές εκθέσεις

2. Ενέργεια, περιβάλλον και διαχείριση των υδάτων

 ǻ Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  
 ǻ Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας
 ǻ Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 
 ǻ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μετατροπή του οδικού φωτισμού σε LED
 ǻ Θερμομόνωση
 ǻ Σχεδιασμός και ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών
 ǻ Αποδοτικότητα παροχής νερού (π.χ. διαρροές) και αποχέτευσης
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3. Διαχείριση Αποβλήτων

 ǻ Ανακύκλωση για την επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκών οδηγιών για 50% μέχρι το 2020.
 ǻ Σχεδιασμός για την εισαγωγή συστημάτων διαλογής απορριμμάτων 
 ǻ Δημιουργία δημοτικών κέντρων  συλλογής ανακυκλώσιμου υλικού
 ǻ Υποστήριξη των Δήμων για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 

 ǻ Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αξιοποίηση 
αποβλήτων 
 ǻ Θερμική επεξεργασία 

 ǻ Ειδικός τομέας: Διαχείριση αποβλήτων στα νησιά
 ǻ Σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου

 ǻ Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων
 ǻ Διάθεση (τοξικών) ειδικών αποβλήτων, λ.χ. σε νοσοκομεία

4. Αγροτική Ανάπτυξη

 ǻ Σχεδιασμός  και ανάπτυξη γεωργικών και παραγωγικών συνεταιρισμών
 ǻ Προώθηση γεωργικών προϊόντων
 ǻ Βελτίωση της προστιθέμενης αξίας στην εκμετάλλευση των γεωργικών προϊόντων
 ǻ Κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας

 ǻ Επισκέψεις και πρακτική εξάσκηση
 ǻ Δημοτική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη για αγρότες επιχειρηματίες 
 ǻ Συμμετοχή σε περιφερειακές εκθέσεις των καταναλωτών και στην Πράσινη Εβδομάδα

5. Νεολαία

 ǻ Συναντήσεις νεολαίας στο πλαίσιο δημοτικών συνεργασιών
 ǻ Συνεργασίες μεταξύ σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 ǻ Προσφορές πρακτικής άσκησης και θέσεων εκπαίδευσης και προς τις δύο κατευθύνσεις
 ǻ Χρήση προγραμμάτων υποστήριξης για τους νέους (π.χ. ERASMUS Plus)

6. Τοπική και περιφερειακή διοίκηση 

 ǻ Διάλογος και συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση/αντιμετώπιση των δημοτικών αρμοδιοτήτων 
και πολιτικών.

 ǻ Ψηφιοποίηση της διοίκησης
 ǻ Ανάπτυξη δομών της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης
 ǻ Συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφερειών
 ǻ Μετεκπαίδευση των εργαζομένων στη διοίκηση
 ǻ Συνεργασίες των κέντρων κατάρτισης για τη Διοίκηση και στις δύο χώρες

 ǻ Κοινά σεμινάρια για το εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό
 ǻ Ανταλλαγή καθηγητών
 ǻ Προσφορές πρακτικής άσκησης και θέσεων εκπαίδευσης και προς τις δύο κατευθύνσεις

 ǻ Ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σχετικά με τη δομή και κάλυψη των οικονομικών μέσων και την 
απόδοσή τους. 

7. Πολιτισμός 

 ǻ Συνεργασία Συλλόγων
 ǻ Διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων

 ǻ Συνεργασία στον κλάδο της μουσικής και του κινηματογράφου (Βερολίνο-Θεσσαλονίκη-Αθήνα)
 ǻ Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
 ǻ Πολιτισμός της μνήμης, σε συνεργασία με τα μαρτυρικά χωριά και τις εβραϊκές κοινότητες
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8. Ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 

 ǻ Σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 ǻ Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στους Δήμους και τις Περιφέρειες

 ǻ Συμμετοχή και φροντίδα προσφύγων
 ǻ Παροχή πληροφοριών για διακινούμενους εργαζόμενους που εργάστηκαν και στις δύο χώρες,

 ǻ Παροχή Ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης στους αγροτικούς Δήμους
 ǻ Πολιτική προστασία και προστασία σε περίπτωση καταστροφών
 ǻ Συνεργασία εκκλησιαστικών οργανώσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 ǻ Συνεργασίες με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών των Δήμων
 ǻ Συνεργασία με την Ένωση Παλιννοστούντων Hellenic Silverstars

9. Τοπική Οικονομία και Επιμελητήρια

 ǻ Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Επιμελητηρίων των δύο χωρών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο

 ǻ Αμοιβαία στήριξη αιτημάτων  για χρηματοδότηση από την ΕΕ
 ǻ Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επιμελητηρίων για την παροχή υπηρεσιών στις 

εταιρείες, ιδίως για νεοσύστατες επιχειρήσεις
 ǻ Ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και επεξεργασία σχεδίων εξειδίκευσης με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

υπουργείων
 ǻ Λήψη πρωτοβουλιών για συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες στο πλαίσιο 

των υφιστάμενων συνεργασιών
 ǻ Διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων ενημέρωσης σχετικά με την ανάπτυξη τοπικών χρηματοπιστωτικών/

επενδυτικών ιδρυμάτων και τις υπάρχουσες επενδυτικές δυνατότητες
 ǻ Επισκέψεις (Hospitation) μεταξύ των επιμελητηρίων
 ǻ Συμμετοχή σε εκθέσεις
 ǻ Συνεργασία στην πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση και στην μετεκπαίδευση
 ǻ Συνεργασία μεταξύ οικονομικών κέντρων και οργανισμών/επιχειρήσεων υποδομής (π.χ. νοσοκομεία, 

ιδρύματα ηλικιωμένων)
 ǻ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Γερμανούς και Έλληνες επενδυτές

10. Τοπικά χρηματοοικονομικά μέσα

 ǻ Κριτήρια για τη χορήγηση δανείων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπειρία της Τράπεζας ProCedit

 ǻ Ανταλλαγή εξειδικευμένου επαγγελματικού προσωπικού και πρακτική άσκηση για περαιτέρω 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση.

 ǻ Ανάπτυξη περιφερειακού αυτοδιοικητικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, τύπου Sparkassen, με 
πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
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