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I. Αποστολές ειδικών στην Ελλάδα 
 
1. Frank Edelmann - Δήμαρχος της πόλης Steinach  

29η Σεπτεμβρίου μέχρι 1η Οκτωβρίου 2014 στην Θεσσαλονίκη  
 
• Συνέχιση του διαλόγου για την επίτευξη ενεργούς κοινωνίας πολιτών  
 

Ο στόχος του διαλόγου είναι η συλλογική ανάπτυξη μιας διαφορετικής 

νοοτροπίας στη συνεργασία διοίκησης και πολιτών. Για πρώτη φορά 

έλαβε χώρα συνάντηση της δημοτικής διοίκησης με τους αιρετούς 

εκπρόσωπους των διαμερισμάτων με σκοπό οι ιδέες της διοίκησης να 

γίνουν πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την ίδρυση καί θέση σε 

λειτουργία ενός κεντρικού αρμοδίου γραφείου «One-Stop-Shop». 

Μέχρι σήμερα οι πολίτες, οι σύλλογοι και οι οργανισμοί έπρεπε να 

απευθυνθούν σε περίπου 10 διαφορετικά γραφεία της διοίκησης για 

την αδειοδότηση καί διενέργεια μιας εκδήλωσης. Με τη νέα μορφή 

διαχείρισης/διοίκησης εκδηλώσεων μέσω του γραφείου «One-Stop-

Shop» εμπλέκεται πλέον μόνο ένα αρμόδιο πρόσωπο. 

 

Η δημοτική διοίκηση αποδέχθηκε τη νέα αυτή διαδικασία και έχουν 

ήδη δρομολογηθεί οργανωτικές πρωτοβουλίες. Η διενέργεια ανοικτού 

διαλόγου της διοίκησης με τα δημοτικά διαμερίσματα και τους 

εκπροσώπους τους, αποτελεί νέα εμπειρία για τους πολίτες. Η 

προσέγγιση αυτή ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε 

συλλογικές δραστηριότητες της πόλης τους και θα αναπτυχθεί 

περαιτέρω καί σε άλλους τομείς. 

 

2. Έπαρχος Gerhard Bauer από 26 έως 27 Σεπτεμβρίου 2014 στην 
Πελοπόννησο  

 
• Υπογραφή Συμφωνίας (Μνημονίου) Συνεργασίας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με την Eπαρχία Schwäbisch-Hall 
 

Η Συμφωνία αποτελεί δείγμα του στενού και φιλικού δεσμού μεταξύ 

των δύο μερών. Είναι αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα προσπαθειών 

και η ταχεία υλοποίησή της αποτελεί επιθυμία αμφότερων των 

εμπλεκομένων μερών. Παρόντες ήταν πολλοί δήμαρχοι της περιοχής 

καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας. Συμφωνήθηκε ότι θα 

προωθηθούν από κοινού τα παρακάτω θέματα: 

 

 
 
Υπογραφή της Συμφωνίας 

Συνεργασίας (MoU) 

(Φωτογραφία από www.arcadialive.gr) 

 

 

 
 
Ο διάλογος στην Θεσσαλονίκη 

 

 



 
 
 
 

Μηνιαία έκθεση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – Σεπτέμβριος 2014 – 

 
 
 
 

 

 3 

 Ανταλλαγές στον τομέα Εκπαίδευσης 

 Διαχείριση αποβλήτων και Ανακύκλωση 

 Ανταλλαγή εμπειριών σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα  

 Τουρισμός, προώθηση εναλλακτικών μορφών και επέκταση 

της τουριστικής περιόδου 

 Προώθηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων  

 

Συμφωνήθηκε ρητά ο συντονισμός των αιτήσεων για παροχή 

ενισχύσεων από την Ε.Ε.  Η Επαρχία Schwäbisch-Hall διαθέτει 

μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό. Στα πλαίσια της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) προγραμματίστηκαν 

συναντήσεις για ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δημάρχων από την 

περιοχή της Πελοποννήσου και την Επαρχία Schwäbisch-Hall.  

 

 

3. Ελληνογερμανική Ημερίδα Νεολαίας από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 
στη Θεσσαλονίκη 

 
 16 προγράμματα για νέους στη φάση υλοποίησης 

 

Ο τ. Δήμαρχος του Biberach κος Thomas Fettback, παρουσίασε μαζί 

με το ΄Ιδρυμα «Friedrich-Ebert-Stiftung» 16 ελληνογερμανικά 

προγράμματα. Συνολικά παρέστησαν στην ημερίδα οι 10 από τους 16 

φορείς των προγραμμάτων που προέκυψαν από το δίκτυο της DGV. 

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε επίπεδο δήμων και η προσφορά 

απευθύνεται κυρίως στις 93 κοινότητες θυμάτων της θηριωδίας των 

Ναζί κατά την διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου.  

 

Η διαμόρφωση που αναπτύχθηκε από τον κο Thomas Fettback έτυχε 

ζωηρής αποδοχής από τους συμμετέχοντες. Από τις προτάσεις 

προέκυψαν υλοποιήσιμα έργα και προγράμματα. Σε επτά περιπτώσεις 

προγραμμάτων μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις, ενώ για άλλα τρία 

πρέπει να προηγηθεί άλλη μια συνάντηση πριν την υποβολή 

αιτήσεων. Στο σύνολο των 10 προγραμμάτων εκφράσθηκε η επιθυμία 

για συνέχιση της συμβολής και υποστήριξης από την DGV. 

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τόσο την κλασσική ανταλλαγή 

μαθητών μεταξύ σχολείων, όσο και την ανταλλαγή εθελοντών μεταξύ 

ενός από τα ελάχιστα εθελοντικά πυροσβεστικά σώματα της Ελλάδας 

 
 

 
 
Ομαδική φωτογραφία 

Ημερίδας Νεολαίας 
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και αντίστοιχους εθελοντές πυροσβέστες της Γερμανίας. Εξετάζεται και 

η ίδρυση μιας εταιρίας νέων εκπαιδευομένων για την άμεση 

προώθηση και εμπορία υψηλής ποιότητας ελαιολάδου.  

 

Από την ημερίδα όλοι οι συμμετέχοντες αποκόμισαν οφέλη. Με την 

προσέγγιση σε επίπεδο δήμων η DGV επέτυχε την πρόσβαση στους 

νέους μέσα από το ίδιο τους το περιβάλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

συνεισφέρει η DGV στη δημιουργία ενός κοινού ελληνογερμανικού 

Ιδρύματος Νεολαίας.  

 

 

4. Αποστολή αντιπροσωπείας του εθνικού πάρκου Harz από 1η  έως 
6η  Σεπτεμβρίου 2014 στη Ροδόπη 

 
• Το εθνικό πάρκο Harz υποστηρίζει το εθνικό πάρκο Ροδόπης για την 

ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού  
 

Ο τ. ΄Επαρχος κος Joachim Wintjen, Βερολίνο, επισκέφθηκε με μια 

αντιπροσωπεία από το Harz το εθνικό πάρκο Ροδόπης. Το πάρκο 

αποτελεί μια δασική περιοχή της βόρειας Ελλάδας κοντά στη Δράμα. 

΄Ηδη από το 2013 λαμβάνει χώρα συστηματική συνεργασία και 

ανταλλαγές ειδικών των δύο πάρκων με σκοπό την ενίσχυση της 

ελκυστικότητας του πάρκου Ροδόπης ως τουριστικού προορισμού. Οι 

εφαρμογές των concept στο Harz είναι εξαιρετικά επιτυχημένες και 

προσφέρουν πολλά ερεθίσματα στην ελληνική πλευρά. Μεταξύ αυτών: 

Διαχείριση επισκεπτών, ανάπτυξη φυσικής ποικιλότητας (πανίδας και 

χλωρίδας, υγρότοπων, αξιοποίηση ιαματικών θερμών πηγών) και 

ζωικού κεφαλαίου (πληθυσμών μελισσών, άρκτων και λύκων). 

 

Οι Έλληνες εκπρόσωποι υπό την αιγίδα του αντιπεριφερειάρχη κου 

Πατακάκη και των δημάρχων Δράμας Χριστόδουλου Μαμσάκου και 

Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου οργάνωσαν μια ανταλλαγή 

πληροφοριών και προσωπικού. Στα πλαίσια του δικτύου της DGV οι 

δύο εταίροι έχουν συσφίξει τη συνεργασία τους από την οποία 

προκύπτουν νέες γνώσεις για αμφότερους.   

 

 
 
  
Αμοιβαία ανταλλαγή επισκέψεων 

εκπροσώπων των πάρκων 

Ροδόπης (NLPR) και Harz (NLPH). 
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II. Αποστολές ειδικών στη Γερμανία 
 

1. Συνάντηση συντονισμού των Γερμανών δημάρχων στη Στουτγάρδη 

και εγκαίνια του πρώτου Γραφείου Δημάρχων στη Γερμανία  

 
Στουτγάρδη: 

Στα πλαίσια της συντονιστικής συνάντησης των Γερμανών δημάρχων 

στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 στη Στουτγάρδη εγκαινιάσθηκε το πρώτο 

Γραφείο Δημάρχων. Το βασικό αντικείμενο του Γραφείου αυτού είναι η 

παροχή στους Έλληνες δημάρχους και ειδικούς της αυτοδιοίκησης 

δυνατότητας επίδειξης έμπρακτων εφαρμογών στη Γερμανία, με σκοπό 

την εμβάθυνση της εκατέρωθεν κατανόησης.  

 

Κατά την ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή τριών Ελλήνων 

δημάρχων, του κου Γιάννη Μπουτάρη, Θεσσαλονίκη, του κου 

Γεωργίου Λαζουρά, Καλάβρυτα, και του κου Ιωάννη Γρυπιώτη, 

Ευρώτας, εκφράσθηκε η άποψη ότι η DGV έχει ήδη δρομολογήσει 

πολλά. Η ανταλλαγή σε επίπεδο δήμων οδήγησε σε αισθητή βελτίωση 

του κλίματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Οι ζωντανοί 

διάλογοι σε συγκεκριμένα πεδία εργασίας επιβεβαιώνουν την επιτυχία 

της συνεργασίας, παρόλες τις διαφορές στο νομικό πλαίσιο. 

 

Για την περαιτέρω εξέλιξη της DGV διαμορφώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες πέντε ομάδες εργασίας με ισότιμη συμμετοχή, δίνοντας 

νέα μορφή στη δομή της DGV. Στην επόμενη διάσκεψη, την 5η 

Συνέλευση της DGV την άνοιξη του 2015, θα συζητηθούν τα ευρήματα 

αυτών των ομάδων εργασίας. 

 

Συμφωνήθηκε από κοινού να παρασχεθεί στους Έλληνες δημάρχους 

και ειδικούς της αυτοδιοίκησης η δυνατότητα σε βάθος ενημέρωσης 

σχετικά με την οργάνωση και εργασίες των δήμων στη Γερμανία. Η 

υλοποίηση του σκοπού αυτού γίνεται μέσω των Γραφείων Δημάρχων 

σε Ελλάδα και Γερμανία. 

 

http://www.gemeindetag-bw.de/download/redirect.php?dlid=5697 

 

 

Με τη συμμετοχή του 

Δημάρχου 

Θεσσαλονίκης κου 

Γιάννη Μπουτάρη 

εγκαινιάσθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2014 το 

πρώτο Γραφείο 

Δημάρχων στη Γερμανία 

(Στουτγάρδη). 
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2. Επίσκεψη αποστολής από την Κρήτη, Αττική και Δυτική Μακεδονία 

στον σύνδεσμο επιχειρήσεων «Πράσινης Ψύξης» (Green Chiller) 

στην Ν. Θουριγγία από 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκωβρίου 2014 

 

H Ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κρήτης, Dr. Νικόλαο Ραπτάκη, αποδέχθηκε την 

πρόσκληση του προέδρου του συνδέσμου επιχειρήσεων «Πράσινης 

Ψύξης» (Green Chiller) κου Roland Weidner. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στη νέα τεχνολογία «Πράσινης Ψύξης» με την οποία 

μετατρέπεται η θερμική ενέργεια σε ψύξη. Σαν παράδειγμα πρακτικής 

εφαρμογής δίδεται η δημόσια επιχείρηση παραγωγής ενέργειας της 

πόλης Meiningen. 

 

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής προξένησαν το 

ενδιαφέρον της ελληνικής αποστολής. Επί του παρόντος διεξάγονται 

από κοινού υπολογισμοί Γερμανών και Ελλήνων μηχανικών για την 

εκτίμηση της οικονομικής σκοπιμότητας της νέας τεχνολογίας με τα 

δεδομένα πολυάριθμων πιλοτικών εφαρμογών στην Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στα τέλη Νοεμβρίου.  

 

Επιπλέον θα ιδρυθεί από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας 

Rohr με εταίρο από την Ελλάδα ένα αντίστοιχο κέντρο στον τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης και Πράσινης Ψύξης (Green Chiller). 

 

Αυτό αποτελεί ένα επιτυχές παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι 

δήμοι και περιφέρειες από Ελλάδα και Γερμανία αξιοποιούν νέα πεδία 

τεχνολογίας. 

 

III.  Επίκαιρα 
 

1. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κος Κάρολος Παπούλιας 

υπογράφει τη διακήρυξη για την ίδρυση Ελληνογερμανικού 

Ιδρύματος Νεολαίας  

 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 υπεγράφη στο παλάτι Schloss Bellevue, 

έδρα του προέδρου της Γερμανίας, από την ομοσπονδιακή υπουργό 

οικογενειακών υποθέσεων κα Manuela Schwesig και τον Έλληνα 

πρέσβη κο Παναγιώτη Ζωγράφο, η Συμφωνία για την ΄Ιδρυση 

Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. 

Μετατροπή θέρμανσης 

σε ψύξη – μια σύγχρονη 

και αποτελεσματική 

τεχνολογία ιδανική για 

την Ελλάδα  

 

 
 
Υπογραφή Συμφωνίας  

(Φωτογραφία από www.bundespraesident.de) 
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2. Συνομιλίες με τον υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της 

Ελλάδας, κο Νίκο Δένδια  

 

Στις 20 Αυγούστου 2014 στο Βερολίνο, έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ 

του νέου υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας κου 

Νίκου Δένδια και του εντεταλμένου της DGV, κου Hans-Joachim 

Fuchtel.   

 

Το περιεχόμενο των συνομιλιών της συνάντησης ήταν η γενικότερη 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην 

Ελλάδα. Συμφωνήθηκαν η ενίσχυση αξιοποίησης του δυναμικού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την οικονομική πρόοδο και η περαιτέρω 

στενή συνεργασία σε επίπεδο ειδικών. 

 

 

3. Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης από Ε.Ε. για θέματα «Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου – LNG» 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έδειξε ενδιαφέρον για τη χρήση του 

φιλικού προς το περιβάλλον υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για 

την κίνηση θαλάσσιων μέσων μεταφοράς. Με την υποστήριξη της DGV 

υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στη Γενική Δνση MOVE της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας. 

 

Επί του παρόντος αναπτύσσεται ένα σχέδιο μετατροπής των 

συστημάτων κίνησης από Diesel σε LNG. Αυτό απαιτεί τη 

διαμόρφωση νέων εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Σύρου, 

δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας σε καινοτόμες 

εφαρμογές. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι με τη χρήση LNG να 

καταστεί δυνατή η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται 

από την Ε.Ε. για το 2020. 

 

Για τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία επιδιώκεται η συνεργασία με μια 

γερμανική πόλη με λιμάνι. 

 

 

 

 

  

 

 
 
Οι κοι Hans-Joachim Fuchtel και Νίκος 

Δένδιας  
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4. Αποστολή εκπροσώπων της Επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της Ομοσπονδιακής Βουλής από 15 έως 18 Σεπτεμβρίου 

στην Ελλάδα και ανταλλαγή απόψεων με δημάρχους από την 

Ελλάδα  

 

Η επιτροπή της Ομοσπονδιακής Βουλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

στην Ελλάδα στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 συνέλεξε πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες της DGV στη Βόρεια Ελλάδα. Επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων αποτέλεσαν οι συνομιλίες με τον εκπρόσωπο της 

Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κο Γιάννη Μπουτάρη, 

καθώς και με οκτώ άλλους δημάρχους της περιοχής. Η επιτροπή 

ενδιαφέρθηκε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των ανταλλαγών σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Σαν αποτέλεσμα εξέφρασε η 

επιτροπή την επιθυμία για ενημέρωση σχετικά με τις περαιτέρω 

δραστηριότητες και την πρόοδό τους.  

 

Στο τέλος έλαβε χώρα συνάντηση με τον Σύλλογο «Hellenic 

Silverstars», που απαρτίζεται από μεγαλύτερους σε ηλικία 

εργαζόμενους που επέστρεψαν από τη Γερμανία, καθώς και τον 

Σύλλογο της δεύτερης γενιάς αυτών. Οι σύλλογοι αυτοί συνεργάζονται 

στενά με την DGV, για παράδειγμα σε πρεσβευτικό ρόλο για το διττό 

σύστημα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και για την 

ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

 

5. Διάλογος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης 

Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε (ΕΕΣΣΤΥ) κο Στέφανο 

Αγιάσογλου  

 

Ο πρόεδορος της ΕΕΣΣΤΥ, κος Στέφανος Αγιάσογλου, ενημέρωσε τον 

εντεταλμένο της DGV, κο Hans-Joachim Fuchtel, για την ανάπτυξη 

ενός τύπου διττής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στον 

τομέα των σιδηροδρόμων. Από την πλευρά των Ελληνικών 

Σιδηρόδρομων η διττή αυτή εκπαίδευση θεωρείται επένδυση για το 

μέλλον. Σε συνεργασία με το ΑΗΚ (Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο) και την κα Καλλιόπη Χαριτωνίδου θα 

διαμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης στον τομέα 

των σιδηροδρόμων. Εκφράσθηκε η επιθυμία από την πλευρά των 

Ελληνικών Σιδηροδρόμων να αρχίσει στην Ελλάδα ήδη από την 
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τρέχουσα χρονιά το πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

 

6. Πληροφόρηση της Επιτροπής της Ομοσπονδιακής Βουλής για τον 

Πολιτισμό και την Παιδεία σχετικά με τις εμπειρίες της DGV στη διττή 

εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 ασχολήθηκε η επιτροπή της γερμανικής 

Ομοσπονδιακής Βουλής με την πρόοδο του πιλοτικού προγράμματος 

της επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

Ο εντεταλμένος της DGV, κος Υφυπουργό Hans-Joachim Fuchtel, με 

πρόσκληση του προεδρεύοντος κου Dr. Peter Gauweiler, βουλευτή της 

Ομοσπονδιακής Βουλής, παρείχε ενημέρωση στην επιτροπή σχετικά 

με τις θετικές εμπειρίες της διττής εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης.  

 

Σε στενή συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 

Έρευνας (BMBF) και την ελληνική πλευρά κατέστη δυνατή η ίδρυση 

δύο επαγγελματικών σχολών με το διττό σύστημα. Η αποδοχή των 

σχολών είναι μεγάλη και έτσι άνοιξε η πόρτα για τη διττή εκπαίδευση 

με την υποστήριξη της DGV: Στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΑΗΚ) προετοιμάζονται 100 εκπαιδευόμενοι 

για την αποφοίτησή τους.  
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IV.  Ανακοινώσεις 
 

 

• Διακοπές Περίθαλψης στη Ρόδο – ΄Εναρξη Φάσης II 
 

Με τη χειμερινή σεζόν 2014/15 αρχίζει και η 2η φάση του πιλοτικού 

Προγράμματος «Διακοπές Περίθαλψης στη Ρόδο».  Η πρωτοβουλία 

απευθύνεται σε ομάδες μη πλήρως αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων με 

ανάγκες φροντίδας και τους συγγενείς που τους υποστηρίζουν.  

 

Πληροφορίες για τα τέσσερα προγραμματισμένα ταξίδια διάρκειας 

τριών εβδομάδων διατίθενται στο : 

www.PflegeUrlaub-Rhodos.eu  

Τηλέφωνο: 0049 (0)711 60 17 60 88  

Ε-Mail: info@PflegeUrlaub-Rhodos.eu 

 

 

 Aντιπροσωπεία από τη Θάσο επισκέπτεται την Επαρχία Reutlingen 
 

Μεταξύ της Επαρχίας Reutlingen και της νήσου Θάσου λαμβάνει χώρα 

εντατική ανταλλαγή μεθόδων καθημερινής πρακτικής σε διάφορους 

τομείς. Στα πλαίσια αυτά μια αντιπροσωπεία από τη Θάσο θα 

επισκεφθεί το Reutlingen τον Νοέμβριο, με επίκεντρο τις σύγχρονες 

τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Επιπλέον 

υπάρχει ενδιαφέρον και για τους τομείς περιπατητικού τουρισμού 

προκειμένου να επεκταθεί η διάρκεια της τουριστικής περιόδου στην 

Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό προγραμματίζονται συναντήσεις με τον 

Σουηβικό Σύλλογο Ορειβατών (Schwäbischer Albverein).  

 

 Ελληνογερμανικό Forum Τροφίμων από 8 έως 10 Οκτωβρίου 2014 
στην Πελοπόννησο  

 

O σκοπός της εκδήλωσης είναι η συνεύρεση Ελλήνων παραγωγών και 

Γερμανών εισαγωγέων. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εταίροι της 

DGV όπως η αδελφοποιημένη περιοχή Schwäbisch Hall.  

 

 

 
 

 
 
Το πρόγραμμα ανάπτυξης 

υπηρεσιών φροντίδος στην Ελλάδα 

εισέρχεται στη δεύτερη φάση του 

http://www.pflegeurlaub-rhodos.eu/
mailto:info@PflegeUrlaub-Rhodos.eu
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 Συνέδριο του Ιδρύματος «Friedrich-Ebert Stiftung» για θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης στις 13 Οκτωβρίου 2014 στη 
Θεσσαλονίκη  

 

Το αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι η προώθηση και εμπέδωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία ΄Εκδοσης 

 

Εκδότης: Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) 

Γραφείο Διασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο DGV  στην Ελλάδα, 

Θεσσαλονίκη 

 

Σύνταξη: Andreas Frädrich (V.i.S.d.P.) 

Δνση Σύνταξης: Γραφείο Διασύνδεσης της DGV στο Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ) 

Stresemannstr. 94, D-10963 Βερολίνο, Γερμανία 

E-Mail: andreas.fraedrich@grde.eu 

Tηλ:: +49 (0) 171 2736290 und +30 6979232324 

Γραφείο DGV Ελλάδα,  

Αργυρουπόλεως 6 

GR-57013 Ωραιόκαστρο / Θεσσαλονίκη 

Tel.: +30 2310 69 21 15 

Fax: +30 2310 69 21 99 

E-Mail: info@grde.eu 

Ιστοσελίδα: http://www.grde.eu 

FACEBOOK: www.facebook.com/grde.eu 


