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Έκτο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

 

Πέμπτη 3
η
 έως Σάββατο 5

η
 Νοεμβρίου 2016 

 
 

 Ναύπλιο 2016:  

«Η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα  

στο μέλλον της Ευρώπης!» 

   

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας από το 1829 έως το 1834, είναι ο κατάλληλος τόπος για την Ελληνογερ-

μανική Συνεργασία. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη στον κόλπο της Αργολίδας στην Πελοπόννησο. Η Ελ-

ληνογερμανική Συνέλευση αναπτύσσει με την προσέγγιση της διαδημοτικής συνεργασίας και των 

αδελφοποιήσεων μια νέα πορεία για την Ευρώπη. Άλλωστε αυτό εκφράζεται και μέσω του συνθή-

ματος! 

  

Το συνέδριο ξεκινά το βράδυ της 3
ης

 Νοεμβρίου 2016. Την Παρασκευή 4
η
 και το Σάββατο 5

η
 Νοεμ-

βρίου 2016, Έλληνες και Γερμανοί αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του επι-

χειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών συνεργάζονται  στο καθιερωμένο, πλέον, 

πλαίσιο.  

  

Παρακαλώ σημειώστε την ημερομηνία! 

  

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.grde.eu  

Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στο ks-dgv@bmz.bund.de  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Σελ. 

Ο υφυπουργός κ. Fuchtel Εγκαίνια υποκαταστήµατος ProCredit στη Θεσσαλονίκη 5 

µε αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 

Ο υφυπουργός κ. Fuchtel στη ∆ράµα Πρόγραµµα εργασίας στη ∆ράµα 6 

German Doctors Σε καταυλισµούς προσφύγων 7 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
Kerpen Κατάρτιση στην Κολωνία 8 

Αττική, Ήπειρος, Κ. Μακεδονία «Εύφορο έδαφος» για µεγάλη ανάπτυξη 9 

Λέσβος και Ειδοµένη ∆ωρεά µε συµβολική σηµασία 10 

Βερολίνο  ITB-∆ιαβατήριο για νέες συνεργασίες 11 

Zingst-Χαλκιδική Η Βαλτική και η Χαλκιδική έρχονται κοντά 11 

Ηράκλειο Έτοιµη για δράση – Ενεργειακή οικονοµία 12 

Πύλος Η Πύλος θα γίνει «Πράσινη Πόλη» 12 

Θάσος  Συγκεκριµένα αποτελέσµατα 13 

Αθήνα Ένταξη προσφύγων 14 

Schwäbisch Hall   Λύσεις για τα µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 15 

Ωραιόκαστρο-Detmold     Αδελφοποίηση  15 

Ηράκλειο     Ο … Ποσειδώνας χαρίζει ενέργεια στην Κρήτη 16 

Θεσσαλονίκη  Ανακύκλωση στην πόλη – ∆ηµότες µε συνείδηση 16 

Κρήτη    Χτίζουµε γέφυρες µεταξύ παραγωγών & αγοραστών 17 

Meckl. Seenplatte-Β. Αιγαίο Νέα εταιρική σχέση 18 

Παξοί Οι Παξοί θα γίνουν «πράσινοι» 18  

Kranzberg  Αναβίωση …αρχαίων σχέσεων 19 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 
Ίδρυµα KAS, Αθήνα Πολιτικός διάλογος για την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ένταξης 20 

∆ρ. Αδάµης Μητσοτάκης Η ανάπτυξη του ΥΦΑ (LNG) στην Ελλάδα 21  

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες  22 

Νέα ώθηση σε παλιότερη σχολική συνεργασία, Ωραιόκαστρο-Detmold 22 

Βουλευτές του κοινοβουλίου της Σαξονίας για ενηµέρωση στην Αθήνα 23 

Παρουσίαση της ΕΓΣ στο Στρασβούργο  23 

Συνεργασία Πανεπιστηµίων                                                                                                                                         23 

Πρόσω ολοταχώς για την 6η ετήσια Συνδιάσκεψη 24  

Νεότερα από τις Σέρρες  24 

Μετεκπαίδευση στη ∆ιοίκηση  24 

Συνεργασία µεταξύ νέων  25 

Συνάντηση γερµανικών ερευνητικών Ινστιτούτων 25 

Η ΕΓΣ στην Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων και στο Συνέδριο του CEMR 26 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Προώθηση προγράµµατος εκπαίδευσης διττού συστήµατος 27 

Το έργο ΥΦΑ (LNG) σε πορεία υλοποίησης   27 

Νέοι & νέες από τη Θεσσαλονίκη στη Λειψία  28 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
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8 έως 10 Μάϊου 2016 

Ο υφυπουργός Hans-
Joachim Fuchtel  
µε αντιπροσωπεία στην Ελ-
λάδα  
 

 

Οµιλία του κ. Fuchtel στην τελετή εγκαινίων  

 

 

Ο υφυπουργός H.J. Fuchtel συνοµιλεί µε τον Ευρωπαίο 

Επίτροπο ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας, Α. Τζιτζικώστας 

και ο υφυπουργός H.J Fuchtel 

 

 

Εγκαίνια υποκαταστήµατος της ProCredit στη Θεσ-
σαλονίκη – µια νέα αρχή 

 

Με την έναρξη λειτουργίας της ProCredit στη Θεσσαλονίκη εκπληρώθη-

κε ένας στόχος ετών, για τον οποίο ο υφυπουργός κ. Fuchtel είχε κατα-

βάλει επίµονες προσπάθειες: η εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια 

για τις µικροµεσαίες (ΜµΕ) καινοτόµες ελληνικές επιχειρήσεις. Κύριοι 

µέτοχοι της ProCredit Holding, µε έδρα στη Φρανκφούρτη επί του ποτα-

µού Μάιν, είναι µεταξύ άλλων η Γερµανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (KfW) 

και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης (IFC), επενδυτικός βραχίο-

νας της Παγκόσµιας Τράπεζας. Ο κ. Fuchtel, ως εντεταλµένος της Ελ-

ληνογερµανικής Συνέλευσης, χαιρετίζει αυτήν την επενδυτική πρωτο-

βουλία καθώς αποτελεί µία νέα αρχή για την οικονοµική ανάπτυξη της 

περιοχής σε ένα δύσκολο τραπεζικό περιβάλλον.  

Η νέα συµφωνία για τις εγγυήσεις που υπέγραψαν ο Ευρωπαίος Επί-

τροπος ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος και ο διευθύνων σύµβουλος του Ευ-

ρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) Pier Luigi Gilibert,  αυξάνει τη 

δανειακή ροή προς τις ΜµΕ. Προσφέρει εγγυήσεις για δάνεια µεταξύ 

25.000 ευρώ και 7,5 εκ. ευρώ. Η συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα ενισχύσει και θα εδραιώσει την οικονοµική 

συµβολή των πιστωτικών εργασιών της ProCredit για ΜµΕ στην περιο-

χή. 

Σε συνέχεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τον 

πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), 

Κωνσταντίνο Μίχαλο, µε τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Αβραµόπουλο, 

καθώς και µε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τζιτζικώστα. 

Συζητήθηκαν ζητήµατα οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής και επαγ-

γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία µε την Ελληνο-

γερµανική Συνέλευση.  

Το ίδιο απόγευµα, ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός κ. Fuchtel συνα-

ντήθηκε µε δηµάρχους της Περιφέρειας για επίκαιρα θέµατα της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, ο υφυπουργός συζήτησε µε το ∆ήµαρχο 

Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για το έργο της Ελληνογερµανικής 

Συνέλευσης και την προώθηση των επενδύσεων. 

 

. 
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Πρόξενος κ. v.Voss, υφυπουργός κ.Fuchtel, κ. Λεωνίδας Στόικος, 
Έπαρχος κ. Riegger 

 

 
Πρόξενος κ.v.Voss, υφυπουργός κ. Fuchtel, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

∆ράµας κ. Πατακάκης και ο κ. Χρ. Λαζαρίδης 

 

 

 
Ενηµερωτική εκδήλωση για τις συντάξεις των επαναπατρισθέντων 

από τη Γερµανία 

 

 

 

 

Κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Προξένου της Γερµα-

νίας στη Θεσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση 

και ανταλλαγή απόψεων µε Έλληνες επιστήµονες και ε-

πιχειρηµατίες.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑ 

Στις 8 Μάϊου ο υφυπουργός κ. Fuchtel συναντήθηκε στη 

∆ράµα µε τον Αντιπεριφερειάρχη Αργύρη Πατακάκη και 

µε τον ∆ήµαρχο Χριστόδουλο Μαµσάκο, συντονιστή της 

ΚΕ∆Ε για την Ελληνογερµανική Συνέλευση. Πραγµατο-

ποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση για τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώµατα των επαναπατρισθέντων από τη Γερµανία 

Ελλήνων, στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 

200 συνταξιούχοι. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις στους εκ-

προσώπους του Γερµανικού Οργανισµού Ασφάλισης 

Συντάξεων και έγινε σαφές ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέ-

ρον για το θέµα. Ο υφυπουργός κ. Fuchtel ευχαρίστησε 

τους παρευρισκόµενος για τη συµβολή τους στην οικο-

νοµική ανάπτυξη της Γερµανίας και υπογράµµισε τη ση-

µασία της δράσης τους για τις ελληνογερµανικές σχέ-

σεις. 

 

Οι Hellenic Silverstars είναι ένα κοινωφελές σωµατείο που 

προωθεί τον ελληνογερµανικό διάλογο και δραστηριοποιείται 

σε πολλούς τοµείς. Στο επίκεντρο των δράσεων του βρίσκο-

νται η συµβουλευτική υποστήριξη των πολιτών σχετικά µε τα 

συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα, η προώθηση της εκπαίδευ-

σης διττού συστήµατος για νέους στην Ελλάδα, η διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και η προώθηση του συστήµατος 

«διαλογή στην πηγή» και της αποτέφρωσης απορριµµάτων, 

προκειµένου να βελτιωθεί ο σχεδιασµός στη διαχείριση α-

πορριµµάτων. 
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08 έως 10 Μάϊου 2016 
 

∆ράµα, Καβάλα, Ειδοµένη 
και Θεσσαλονίκη  

 
 

 

Συζήτηση µε πρόσφυγες  
 

 

 

 
Σε προσφυγικό καταυλισµό 

 

 

 
Συζήτηση και ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ γιατρών: Η 
∆ήµαρχος Καβάλας ∆ήµητρα Τσανάκα και η πρόεδρος 

της German Doctors, Elisabeth Kauder 

 

Οι «German Doctors» σε καταυλισµούς προσφύγων: 

 
Συνεργασία για τη διασφάλιση ιατρικής περίθαλψης  

Η πρόεδρος δρ. Elisabeth Kauder και το µέλος του ∆.Σ. δρ. Harald 
Kischlat της Οργάνωσης German Doctors ταξίδεψαν στην Ελλάδα 
και παρακολούθησαν από κοντά την ιατρική περίθαλψη των προ-
σφύγων στους επίσηµους και ανεπίσηµους καταυλισµούς των 
∆ήµων ∆ράµας, Καβάλας, Ειδοµένης και Θεσσαλονίκης. Παρά την 
εξαιρετικά µεγάλη βοήθεια από την κοινωνία των πολιτών και τους 
∆ήµους, που σε µεγάλο βαθµό ενεργούν χωρίς την κρατική στήρι-
ξη, η κατάσταση είναι ανησυχητική. Οι διακινητές εκµεταλλεύονται 
την απελπισία των ανθρώπων.  

∆εν παρέχεται βασική ιατρική περίθαλψη, αλλά ούτε υπάρχει συνερ-

γασία των ενεργών οµάδων και των µεµονωµένων προσώπων στους 

καταυλισµούς. Έχουν γίνει πολλές και διαφορετικές καταγραφές της 

κατάστασης και τώρα εξετάζονται οι δυνατότητες δράσης. Για παρά-

δειγµα, γίνονται δωρεές σε βοηθητικά υλικά, όπως είδη επίδεσης. Επί-

σης, θα υπάρξει ανταπόκριση στις αιτήσεις που θα υποβληθούν στην 

ΕΕ για τα σχετικά πακέτα βοήθειας. Ο Ulrich Bauch, διευθυντής της 

Ένωσης Σαµαρειτών ASB, έχει δεσµευθεί για την παροχή φαρµάκων 

και ειδικών κάδων συλλογής ρούχων και άλλων αντικειµένων. Θα υ-

πάρξει µέριµνα και για την ψυχοθεραπευτική υποστήριξη ανηλίκων. 

Σηµαντικός στόχος είναι να πραγµατοποιηθούν δράσεις σε συνεργασία 

µε Γερµανούς εθελοντές, όπως η εκπαίδευση επιπλέον προσωπικού, 

αλλά και η οικονοµική στήριξη για την ανακούφισητου βεβαρυµένου ια-

τρικού προσωπικού.  

Οι δράσεις αυτές θα συµβάλουν θετικά στη δυνατότητα ιατρικής περί-

θαλψης του ελληνικού πληθυσµού. Σύµφωνα µε τον Harald Kischlat του 

∆.Σ. της οργάνωσης German Doctors, δεν µπορεί να απαιτεί κανείς 

από τους ανθρώπους στην Ελλάδα, που βρίσκονται έτσι κι αλλιώς σε 

δύσκολη κατάσταση, να υποδεχθούν 60.000 πρόσφυγες. 
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Kerpen 

 

Προετοιµασία  
για πρακτική άσκηση και 
επαγγελµατική κατάρτιση 

 

Περίπου 70 νέοι και νέες έκαναν αίτηση για 20 θέσεις 

κατάρτισης. Η κατάρτιση αφορά τα εξής επαγγέλµα-

τα: 

Τεχνίτης δικτύου σωληνώσεων (4) 

Τεχνίτης οδοποιός (4) 

Σχεδιαστής αρχιτεκτονικού σχεδίου (1) 

Κατασκευαστής υπονόµων (3) 

Ειδικευµένος ξενοδοχοϋπάλληλος  (2) 

Μάγειρας  (2) 

Ειδικός πληροφορικής (2) 

Υπάλληλος εργοστασίου (3) 

Έµπορος λιανικής (1) 

 

 
Ο δρ. Askim Müller-Bozkurt από τον Φορέα 

Υποστήριξης για την Ένταξη στν Αγορά Εργασίας  

της οικοδοµικής βιοµηχανίας Β. Ρηνανίας – 

Βεστφαλίας (µπροστά αριστερά) µε υποψήφιους για 

θέσεις κατάρτισης στην Κολωνία 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

 

 

Κατάρτιση στην Κολωνία 

Νέοι και νέες από την Ελλάδα στη φάση της 
προετοιµασίας 

«Εν αρχή ην ο λόγος»: Αυτό ακριβώς ισχύει και για τους είκοσι νέ-
ους και νέες από την Ελλάδα, που από τις αρχές Φεβρουαρίου έ-
χουν έρθει αντιµέτωποι µε τις δυσκολίες της γερµανικής γλώσσας. 
Τα µαθήµατα, που περιλαµβάνουν και κοινωνική παιδαγωγική 
υποστήριξη, είναι το πρώτο βήµα για την πρακτική άσκηση επαγ-
γελµατικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις στην αδελφοποιηµένη πό-
λη Κολωνία.  

Ήδη µέσα στον Ιούνιο οι νέοι θα δοκιµάσουν τις γνώσεις γερµανικών 

που έχουν αποκτήσει: Θα κάνουν πρακτική άσκηση για έξι εβδοµάδες 

και θα γνωρίσουν τον κλάδο των σπουδών τους, ενώ θα έχουν την ευ-

καιρία να αποφασίσουν αν η επαγγελµατική επιλογή τους ήταν η σω-

στή. Η πρακτική άσκηση προσφέρει και στις δύο πλευρές – επιχείρηση 

και ασκούµενους – την ευκαιρία να ανακαλύψουν αν πράγµατι ταιριά-

ζουν ή αν πρέπει να βρεθεί άλλη ειδικότητα, πριν να αρχίσει η επαγ-

γελµατική κατάρτιση στο τέλος του καλοκαιριού. 

Η ΕΓΣ στοχεύει στην ανάπτυξη ελληνογερµανικού προγράµµατος εκ-

παίδευσης σε συνεργασία µε τη Θεσσαλονίκη και την αδελφοποιηµένη 

Κολωνία. Επίσης, η Ελληνογερµανική Συνέλευση συµµετείχε στη συ-

νάντηση των γερµανικών συνεργαζόµενων εταιρειών στο Kerpen και 

φυσικά θα συνεχίσει να έχει επικουρικό και συµβουλευτικό ρόλο. Το 

πρόγραµµα ενισχύεται από πόρους του ειδικού προγράµµατος για την 

προώθηση και στήριξη της επαγγελµατικής κινητικότητας των νέων 

MobiPro του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, www.thejobofmylife.de. 
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29 Φεβρουαρίου  έως  4 Μαρτίου 2016 

Αττική, Ήπειρος και Κεντρική Μακεδονία 
 

Επιχειρηµατικότητα σε 
µαγευτικές τοποθεσίες 
Θρησκευτικός τουρισµός 

 

Πρωϊνό γεύµα µε επιχειρηµατίες στο γραφείο του 

KAS στην Αθήνα 

 Στην Ήπειρο βρίσκει κανείς αµέτρητους θρησκευτικούς 

τόπους   

 

 

 

«ΕΥΦΟΡΟ Ε∆ΑΦΟΣ» ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ 

 
Η Ήπειρος είναι ξακουστή για το άγριο φυσικό περιβάλλον και τις 
µαγευτικές τοποθεσίες της. Σ’ αυτήν την πανέµορφη περιοχή, η 
τουριστική επιχειρηµατικότητα έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης 
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Στο γραφείο του Ιδρύµατος Konrad Adenauer στην Αθήνα (βλ. και φιλο-

ξενούµενο άρθρο) συναντήθηκαν ο καθηγητής δρ. Theo Eberhard, ειδι-

κός στα θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης και τουρισµού, καθώς και 

εκπρόσωποι από την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή και συµφώνησαν 

ότι θα προχωρήσουν σε στενή συνεργασία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η 

ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, µε τη δηµι-

ουργία σταθερού περιβάλλοντος για την ενεργή επιχειρηµατικότητα ε-

κτός του αθηναϊκού κέντρου, αλλά και της διατήρησης του οικοσυστή-

µατος µε αποτελεσµατικές δράσεις. 

Σε συνεργασία µε Γερµανούς εταίρους και  την περιοχή της νότιας Βε-

στφαλίας θα αναπτυχθούν ιδέες για τον τόπο και πρωτοβουλίες στην 

Ελλάδα. Στόχος είναι να υλοποιηθούν καινοτόµα τουριστικά προγράµ-

µατα που θα αφορούν ποικίλους και διαφορετικούς τοµείς, κατά κύριο 

λόγο τη γεωργία, τη βιοτεχνία, τις εµπορικές δραστηριότητες, την κινη-

τικότητα, αλλά και την ενέργεια. Η περιοχή της Ηπείρου διαθέτει ιδιαί-

τερη δυναµική και µπορεί να επιτύχει τουριστική ανάπτυξη υψηλού ε-

πιπέδου, αν για παράδειγµα ασχοληθεί µε την ανάπτυξη του θρησκευ-

τικού τουρισµού, τόνισε ο καθηγητής κ. Eberhard. Οι δυνατότητες ανά-

πτυξης είναι πολλές. Η Ελληνογερµανική Συνέλευση έχει δηµιουργήσει 

και διατηρέι ένα αποτελεσµατικό δίκτυο συνεργασίας στην Ήπειρο . 

 

 

 
Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιµος είναι πολύ ανοιχτός 

στην προοπτική του «εκκλησιαστικού τουρισµού» για την 

περιοχή του, που διαθέτει µεγάλη πολιτιστική κληρονο-

µιά, ιδιαίτερο και όµορφο φυσικό περιβάλλον. Για το λό-

γο αυτό, επισκέφθηκε και πραγµατοποίησε συναντήσεις 

στο Βαυαρικό Τουριστικό Γραφείο για προσκυνητές και 

στη Γεωργική Σχολή στο Μόναχο, από τις 17 έως τις 21 

Απριλίου 
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4  έως 7 Μαρτίου 2016 
Λέσβος και Ειδοµένη 
 

Παραλαβή ασθενοφόρων 
από την Ένωση Σαµαρει-
τών ASB 

 

Άφιξη στη Λέσβο 

 

 
Η Περιφερειάρχης κ. Καλογήρου και ο κ.Bauch 

 

Προς Ειδοµένη  

∆ΩΡΕΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Τυπικά, οι ελληνικοί δήµοι δεν είναι αρµόδιοι για την παροχή βοή-
θειας στους πρόσφυγες. Στην πραγµατικότητα, όµως, επωµίζονται 
τα περισσότερα βάρη. Για αυτό και όταν η Ένωση Σαµαρειτών 
ASB δώρισε το Φεβρουάριο πέντε ασθενοφόρα σε δηµοτικές υπη-
ρεσίες και οργανώσεις, η χαρά ήταν πολύ µεγάλη. (βλ. 12η Έκθεση 
Προόδου, σελ. 7). Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έλαβε ένα από τα 
πέντε οχήµατα, το οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ στις αρχές Μαρτίου 
στη Λέσβο.  

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστίνα Καλογήρου και ο διευθύ-

νων σύµβουλος της ASB, Ulrich Bauch, ευχαρίστησαν την Ελληνογερ-

µανική Συνέλευση για τη διαµεσολάβηση. Η δωρεά αυτή, σύµφωνα µε 

την Περιφερειάρχη, δεν προσφέρει µόνο άµεση βοήθεια, αλλά έχει και 

µεγάλη συµβολική σηµασία. Επίσης, η κ. Καλογήρου υπογράµµισε την 

πολύ καλή συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση. Αυτή την 

περίοδο, εκτός από τις προσφυγικές ροές, τα νησιά έχουν να αντιµετω-

πίσουν και την πτώση στις τουριστικές κρατήσεις. 

Η Ένωση Σαµαρειτών ASB πιστεύει ότι η δωρεά του ασθενοφόρου α-

ποτελεί ένα είδος θεµέλιου λίθου για την ανάπτυξη της συνεργασίας 

στο µέλλον. Ο Ulrich Bauch ζήτησε από την Περιφερειάρχη να συντάξει 

µία λίστα µε τις ιατρικές ανάγκες και να την παραδώσει στην ASB. 

Η στενή συνεργασία µε την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, που βασίζεται στην 

αµοιβαία εµπιστοσύνη, µπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την πε-

ριοχή της Ειδοµένης. Ο Χρήστος Γκουντενούδης, ∆ήµαρχος Παιονίας, 

όπου ανήκει η Κοινότητα Ειδοµένης, παρέδωσε στην Ελληνογερµανική 

Συνέλευση έναν κατάλογο µε τις άµεσες ανάγκες του ∆ήµου του. Στόχος 

της Ένωσης Σαµαρειτών ASB είναι να οικοδοµήσει µακροπρόθεσµες 

δοµές στην Ελλάδα – σε συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέ-

λευση. 

 

  



 
 
 
 
 

13η Έκθεση Προόδου της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, Μάρτιος – Μάιος 2016 
 

 11

9 έως 13 Μαρτίου 2016 
Βερολίνο 

Τουρισµός 

 

 
Φύση και πολιτισµός – η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

διαθέτει ακριβώς αυτόν τον ελκυστικό συνδυασµό. Ο 

συντονιστής της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης 

Frank Edelmann συναντήθηκε στη ∆ιεθνή Έκθεση 

Τουρισµού µε τον εντεταλµένο περιφερειακό σύµ-

βουλο για θέµατα τουρισµού Ιωάννη Μπουκουβάλα. 

Με βάση την εταιρική σχέση µεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και της Επαρχίας Schwäbisch Hall, 

σχεδιάζουν περαιτέρω αυτοδιοικητικές συνεργασίες 

στον τοµέα του τουρισµού. Θα δοθεί ιδιαίτερη έµφα-

ση στις ιστορικές και θρησκευτικές θεµατικές, που 

µπορούν να πλαισιώσουν τα τουριστικά πακέτα. 

 

16 έως 19 Μαρτίου 2016 
Zingst – Χαλκιδική 

 

Τουρισµός 

 

Συνάντηση εκπροσώπων των δύο τουριστικών περι-

οχών 

 

∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού στο Βερολίνο:  
∆ιαβατήριο για νέες συνεργασίες 

Το προσφυγικό κύµα χτυπάει τον τουριστικό προορισµό «Ελλά-
δα» σε µία πολύ δύσκολη εποχή για την οικονοµία της χώρας. Οι 
επιπτώσεις είναι µεγάλες, προπάντων στα νησιά του Βορείου Αι-
γαίου, τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάµο. Οι επόµενοι µήνες θα δείξουν 
κατά πόσο θα αλλάξει η τουριστική αγορά στην περιοχή και ποιες 
θα είναι οι νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπίσουν οι 
τουριστικοί φορείς. 

Γι’ αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού 2016, 

η Ελληνογερµανική Συνέλευση ανέλαβε την πρωτοβουλία ενός νέου 

προγράµµατος σε συνεργασία µε τον θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη Του-

ρισµού Νίκο Κατρακάζο και τον καθηγητή Thomas Bausch του Πανεπι-

στηµίου Μονάχου. Έχουν ήδη συζητηθεί τα πρώτα βήµατα για την α-

νάπτυξη µία νέας στρατηγικής προορισµού για το βόρειο Αιγαίο. Με τη 

συµβολή της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης και την υποστήριξη της 

Σχολής Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Μονάχου, θα γίνει ο σχεδιασµός 

της νέας στρατηγικής για τον τουρισµό. Ο µακροπρόθεσµος στόχος εί-

ναι ο εκσυγχρονισµός της διαχείρισης προορισµού. Κάθε νησί είναι 

µοναδικό και είναι σηµαντικό να βελτιωθεί ο τρόπος που παρουσιάζε-

ται αυτή η µοναδικότητα, ενώ θα πρέπει κανείς να προκαλέσει µε νέα 

ερεθίσµατα το ενδιαφέρον των υποψήφιων τουριστών. 

 

Η Βαλτική και η Χαλκιδική έρχονται πιο κοντά 

Η γνωριµία έγινε στη ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού στο Βερολίνο και έκτο-

τε οι δύο τουριστικές περιοχές, το Zingst στη Βαλτική Θάλασσα και 

τρεις ∆ήµοι στη Χαλκιδική, έχουν αναπτύξει µια σχέση αµοιβαίας συ-

µπάθειας. Ο Thomas Sievert, πρόεδρος του Οργανισµού Τουρισµού 

Fischland/Darß/Zingst, ο Gerd Scharmberg, προϊστάµενος υπηρεσίας 

από το Zingst και ο Lothar Großklaus, συντονιστής των ανατολικών 

κρατιδίων στις δηµοτικές συνεργασίες, είχαν συνοµιλίες µε εκπροσώ-

πους του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής και τον επικεφαλής του 

Γρηγόρη Τάσσιο. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Τουριστικού 

Οργανισµού. Επίσης, θα ακολουθήσει η αδελφοποίηση της Νέας Προ-

ποντίδας και του Zingst, έτσι ώστε να υπάρξουν ακόµα περισσότερες 

δυνατότητες υποστήριξης. Για το σκοπό αυτό προγραµµατίζεται συνά-

ντηση και ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων µεταξύ υπαλλήλων, κα-

θώς και  συνεργασία µε την Ανώτατη Σχολή του Stralsund. 

.  
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22 έως 23 Μαρτίου 2016 
Ηράκλειο 

 

Ενεργειακή οικονοµία 

 

Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Ίδρυµα Τεχνολογίας & 

Έρευνας (ΙΤΕ), το Επιµελητήριο Ηρακλείου, το ΚΕΚ 

του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, το ΤΕΙ και το Πανεπι-

στήµιο Κρήτης 

 

22 Μαρτίου 2016 
Πύλος 
 

Αστική ανάπτυξη  
Τουρισµός 
 

Ο ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Καφαντάρης επιθυµεί να 

ανατπύξει στενή συνεργασία µε έναν ∆ήµο της 

Γερµανίας 

Έτοιµη για δράση στην Κρήτη – Ανταλλαγή 
εµπειριών και απόψεων σε θέµατα ενέργειας  

Τέσσερις οµάδες εργασίας δούλεψαν παράλληλα και οι ογδόντα 
συµµετέχοντες φώτισαν από πολλές και διαφορετικές σκοπιές την 
ενεργειακή οικονοµία και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). 

Το κέντρο βάρους θα δοθεί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και σε 

πανεπιστηµιακό επίπεδο – για παράδειγµα µε το πρόγραµµα ERAS-

MUS+ της ΕΕ. Οι κοινές µελέτες για όλες τις ανανεώσιµες πηγές ενέρ-

γειας, καθώς και για ενεργειακές καινοτοµίες σε πρότυπα έργα στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα συµπληρωθούν µε την παρουσίαση τεχνικών 

καινοτοµιών και στις δύο χώρες. Λεπτοµέρειες για το σεµινάριο και την 

τελικό συνέδριο στην Κρήτη µπορείτε να δείτε και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://cretehasenergy.blogspot.de. 

 

Με αφορµή την εκδήλωση, ο Peter Heimrich, Έπαρχος Schmalkalden-

Meiningen, και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπέ-

γραψαν ένα πρωτόκολλο συνεργασίας για τους τοµείς της ενεργειακής 

τεχνολογίας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 

Η Πύλος θα γίνει «Πράσινη Πόλη» 

Η Πύλος, η όµορφη κωµόπολη στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννή-

σου, επιθυµεί να δηµιουργήσει ποδηλατοδρόµους και πεζοδρόµους. 

Προκειµένου το έργο να ξεκινήσει άµεσα, ο ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Καφα-

ντάρης σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση 

σε συνεργασία µε έναν Γερµανό εταίρο. Στα σχέδια του ∆ηµάρχου 

προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ενάλιου πλούτου 

και των αξιοθέατων που διαθέτει. Το πρώτο βήµα για να γίνει η Πύλος 

µια «πράσινη και βιώσιµη πόλη» είναι η υποβολή πρότασης στο ευ-

ρωπαϊκό πρόγραµµα «URBAN». Τίτλος του έργου είναι: «Πράσινη Α-

γροτική ∆ηµοτική Ενέργεια» ή «Green Agro Municipal Energy 

(G.A.M.E.)». Η βασική ιδέα είναι η χρήση βιοµάζας που θα παράγεται 

στην περιοχή. Η πρόταση περιλαµβάνει και την ανάπτυξη στρατηγικής 

διοίκησης, που θα είναι οικολογική, κοινωνικά ωφέλιµη και οικονοµικά 

εφικτή. Ο συντονιστής των Γερµανών ∆ηµάρχων, Frank Edelmann, θα 

συµβάλει στην κατάθεση της πρότασης, προσκοµίζοντας τη σχετική 

υποστηρικτική επιστολή (Letter of Support). 
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29 έως 31 Μαρτίου 2016 
Θάσος 

 

Τουρισµός, Νεολαία, ∆ια-
χείριση απορριµµάτων,  
Υγεία 
 

Η Θάσος προσφέρει τη δυνατότητα να κάνει κανείς 

τουρισµό και ορεινών και θαλάσσιων δραστηριοτή-

των  

 

Στο ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης: Ανταλλαγή ιδεών 

για τη χρηµατοδότηση φροντίδας στο σπίτι  

 

Το Σεπτέµβριο του 2016 προγραµµατίζεται συνάντη-

ση Ελλήνων εκπροσώπων του νησιού και της Περι-

φέρειας µε τον Έπαρχο Reutlingen στη Γερµανία, για 

να µελετήσουν διεξοδικά τους θεµατικούς άξονες του 

τουρισµού και της γεωργίας. 

 

 

 

ΘΑΣΟΣ – ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο Holger Dembek, πρώην ∆ήµαρχος Grafenberg, και η Jana Mokali 
του ∆ιακονικού Συλλόγου Reutlingen επισκέφθηκαν το καταπρά-
σινο νησί της βόρειας Ελλάδας για µια συνάντηση εργασίας. Συζη-
τήθηκαν διάφορα πεδία δράσης, µεταξύ άλλων, µε τον ∆ήµαρχο 
Κωνσταντίνο Χατζηεµµανουήλ, την Αγγελική Νικήτα, πρόεδρο του 
ΝΠ∆∆ «∆ηµαρωγός» και τη Νίκη Μανουσάκη, αρµόδια του ∆ήµου 
για τη συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση.  

Η Θάσος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να απευθυνθεί σε όσους 

θέλουν να κάνουν τουρισµό δραστηριοτήτων που να προσφέρει πολλές 

επιλογές. Τα µονοπάτια του νησιού, όπως για παράδειγµα το ιστορικό 

µονοπάτι Καγκέλια, θα αναπτυχθούν περαιτέρω µε την αρωγή του Ο-

ρειβατικού Συλλόγου Θάσου και του Πεζοπορικού Συλλόγου Schwäbi-

scher Albverein και θα δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο πακέτο για πε-

ζοπορία και ποδήλατο στο βουνό.  

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσει µία σχολική συνεργασία 

µεταξύ δύο γυµνασίων, του Λιµένα και του Metzingen.  

∆ιαχείριση απορριµµάτων/∆ιάθεση λυµάτων: Ξεκίνησε ήδη ο σχεδι-

ασµός για µια κεντρική µονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος. Ως πρότυπο 

θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση ηλιακής ξήρανσης ιλύος στο Zwie-

falten. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός για τη λιπασµατοποίη-

ση. Και τα δύο έργα είχαν έναυσµα παραδείγµατα καλής πρακτικής της 

Επαρχίας Reutlingen. Ο ∆ήµαρχος, κ. Χατζηεµµανουήλ, επισκέφθηκε 

το Μάρτιο του 2015 τις εγκαταστάσεις στη Γερµανία. Η Θάσος, σε µία 

ακόµα νέα πρωτοβουλία, έχει µοιράσει σάκους και κάδους ανακύκλω-

σης, στους οποίους θα γίνει δειγµατοληπτικός έλεγχος, για να διαπι-

στωθεί αν γίνεται σωστά η διαλογή των απορριµµάτων. 

Υγεία/Φροντίδα ηλικιωµένων: Στη Θάσο παρέχεται βοήθεια στο σπίτι 

σε 75 ανθρώπους που έχουν ανάγκη µόνιµης περίθαλψης. Οι περισσό-

τεροι από αυτούς δεν είναι ασφαλισµένοι. Υπάρχει δε άµεση ανάγκη 

για ένα όχηµα µεταφοράς. Έλληνες και Γερµανοί ειδικοί προσπαθούν 

να βρουν δυνατότητες χρηµατοδότησης. Η δωρεά ενός οχήµατος από 

τους εταίρους του Reutlingen θα αποτελούσε µεγάλη βοήθεια. 
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20 Απριλίου 2016 
Αθήνα 

 

Συνέδριο για το προσφυ-
γικό και µεταναστευτικό 
ζήτηµα 

 

      

 

 

από αριστερά: Κώστας Αγοραστός, Wolf Plesmann, 
Χριστόδουλος Μαµσάκος, Απόστολος Μαγγηριάδης 

 
 

από αριστερά: Κωνσταντίνος Κόλλιας, Μαρία Ιωαν-

νίδου, Απόστολος Ξυράφης, Γιώργος Γονιωτάκης, 

Χριστόδουλος Μαµσάκος 

 

Οι ∆ήµοι της Ευρώπης αντιµετωπίζουν την 
πρόκληση της ένταξης των προσφύγων 

Ο αριθµός των ανθρώπων που έρχονται στην Ευρώπη από εµπό-
λεµες ζώνες και περιοχές µε πολιτικές εντάσεις, αποτελεί µεγάλη 
πρόκληση για τις χώρες φιλοξενίας. Τα προβλήµατα δεν έχουν να 
κάνουν µόνο µε τη φροντίδα των προσφύγων, αλλά και µε την επι-
τυχηµένη ένταξή τους στην κοινωνία.  

Αυτή ήταν και η αφορµή για τον πρόεδρο της Οικονοµικής και Κοινωνι-

κής Επιτροπής της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.), Γιώργο Βερνίκο, που διοργάνωσε 

το διεθνές συνέδριο µε τίτλο «Ανθρώπινες ροές και ο κόσµος µας: 

Μπορεί η Ευρώπη να αντιµετωπίσει το Προσφυγικό και Μεταναστευτι-

κό Ζήτηµα;» σε συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση µε 

πρόσκληση σε ∆ηµάρχους. Κρίσιµα ερωτήµατα που συζητήθηκαν στο 

συνέδριο: 

• Ποιες είναι οι δυνατότητες αναθεώρησης της Συµφωνίας του ∆ου-

βλίνου; 

• Αίτια φυγής  

• Επαναπροώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

• ∆ιασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ  

• Συµφωνία ΕΕ – Τουρκίας  

• Ελληνική εµπειρία από την αντιµετώπιση αυξηµένων ροών 

• ∆υνατότητες στο πλαίσιο της ΕΕ 

• Χρηµατοδότηση µε πόρους της ΕΕ 

Πριν από το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε συνάντηση Ελλήνων και Γερµανών 

εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειµένου να ανταλλάξουν από-

ψεις και εµπειρίες πάνω στο θέµα «Ανθρώπινες ροές και ο κόσµος µας: οι 

προκλήσεις της κοινωνικής ενσωµάτωσης». Η συνάντηση είχε ως πρωταρχικό 

στόχο την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε καλές πρακτικές διαφόρων δήµων 

σε θέµατα φροντίδας και ένταξης των προσφύγων. Οι εκπρόσωποι των ελλη-

νικών και γερµανικών δήµων µίλησαν για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν, θεωρούσε έως τώρα ότι αποτελεί α-

ποκλειστικά χώρα διέλευσης και κατά συνέπεια δεν έχει συντονίσει συγκεκρι-

µένες δράσεις για την ένταξη, όπως είναι τα µαθήµατα γλώσσας ή η εύρεση 

κατοικίας.  

Οι συµµετέχοντες υπέγραψαν Κοινή ∆ιακήρυξη, στην οποία καταδεικνύεται ότι 

η ένταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες µπορεί να πετύχει αν εφαρ-

µοσθούν συγκεκριµένες πρακτικές. Μόνο έτσι θα µπορέσει η Ευρώπη να ανα-

δείξει την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισµό της και θα βγει πιο δυνατή από την 

κρίση. Το ίδιο βράδυ δόθηκε η ευκαιρία για µια συζήτηση µε την Αντιδήµαρχο 

του ∆ήµου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, µε θέµα την ένταξη. Η Αθήνα και το 

Βερολίνο επιθυµούν να συνεργαστούν στο θέµα της δραστηριοποίησης των 

πολιτών στη φροντίδα και την ένταξη των προσφύγων.  
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20 έως 22 Απριλίου 2016 
Schwäbisch Hall 
 

Απορρίµµατα 
 

 
Ο Έπαρχος Gerhard Bauer εξηγεί στους Έλληνες ε-

πισκέπτες τη διαχείριση απορριµµάτων που εφαµρό-

ζει η Επαρχία του. 

 

Επίσκεψη σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου  

5 έως 8 Μάϊου 2016 
Ευρώπη 
∆ιαχείριση απορριµµά-
των 
Σχολική συνεργασία 

Λύσεις για τα µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 

Οι ∆ήµαρχοι και οι Αντιδήµαρχοι Παξών, Κύθνου, Λαυρίου, Νάξου, 
Λέσβου, Μυκόνου, Καλαµάτας και Λυκόβρυσης-Πεύκης, ένας εκ-
πρόσωπος από το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και 
ένας καθηγητής από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου επισκέφθηκαν τον 
Απρίλιο την Επαρχία Schwäbisch Hall, προκειµένου να ενηµερω-
θούν για τη διαχείριση απορριµµάτων. Ο Έπαρχος Gerhard Bauer 
είναι ήδη γνωστός στην Ελλάδα ως ειδικός σε θέµατα διαχείρισης 
απορριµµάτων. 

Η διαχείριση απορριµµάτων αποτελεί βασικό άξονα της συνεργασίας 

µεταξύ ελληνικών και γερµανικών ∆ήµων. Ο Έπαρχος Gerhard Bauer 

εξήγησε µε σαφήνεια ότι η διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων 

στη Γερµανία αναπτύχθηκε σταδιακά και ότι η διαδικασία διήρκησε 

πολλά χρόνια. «Με τη µεταφορά τεχνογνωσίας από παραδείγµατα κα-

λής πρακτικής, στο πλαίσιο της γερµανικής εµπειρίας, οι ελληνικοί δή-

µοι µπορούν να µάθουν πολλά πράγµατα και να αποφύγουν τα λάθη 

που κάναµε εµείς», δήλωσε ο Έπαρχος. Ο κ. Bauer έδωσε στους Έλ-

ληνες επισκέπτες συγκεκριµένες προτάσεις για λύσεις: Οι χώροι από-

θεσης απορριµµάτων στα νησιά πρέπει να είναι ασφαλείς. Καλό θα 

ήταν, τα µη ανακυκλώσιµα απορρίµµατα, κατόπιν κατάλληλης διαλο-

γής, να αποτεφρώνονται σε µικρές µονάδες. Υπάρχουν έξυπνα συστή-

µατα τα οποία επιβραβεύουν τους δηµότες µε µείωση των τελών, όταν 

παράγουν λιγότερο όγκο απορριµµάτων, αλλά και όταν κάνουν διαλο-

γή.  

Λίγες µέρες µετά, στα τέλη Μάϊου, πραγµατοποιήθηκε διήµερο σεµινά-

ριο στους Παξούς για το απαραίτητο follow-up (βλ. σελ. 18). 

Αδελφοποίηση: Ωραιόκαστρο-Detmold  

Οι Έλληνες επισκέπτες, κατά τη διαµονή τους στο Detmold, πραγµατο-

ποίησαν συναντήσεις σε πολιτικό επίπεδο και συµµετείχαν ενεργά στις 

διάφορες εκδηλώσεις της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας», αλλά άδραξαν 

και την ευκαιρία για να συζητήσουν και θέµατα της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης. Ενηµερώθηκαν για τη διαχείριση απορριµµάτων στον ∆ήµο, µε 

επισκέψεις στον σχετικό Ο.Τ.Α και στην κοινωφελή εταιρεία Ανακύ-

κλωσης «AGA». «Η ανταλλαγή σε θέµατα τεχνογνωσίας και πρακτικής 

εµπειρίας είναι µία σηµαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο της αδελφο-

ποίησης», συµφώνησαν οι δύο ∆ήµαρχοι, Rainer Heller και Αστέριος 

Γαβότσης.  

Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας» που οργανώνεται στο 

Detmold, δύο σχολικοί διευθυντές, ο Γιώργος Αρβανιτίδης του 1ου Γυ-

µνασίου Ωραιοκάστρου και ο Christoph Trappe του Γενικού Σχολείου 

Geschwister-Scholl συµφώνησαν ν’ αρχίσουν σχολική συνεργασία. 
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6 Μάϊου 2016 
Ηράκλειο 

 

Ενεργειακή οικονοµία 
 

 
Λόγω της απλής, αρθρωτής κατασκευής, το 

σύστηµα παραγωγής κυµατικής ενέργειας 

µπορεί να εγκατασταθεί και σε δύσβατα µέ-

ρη 

 

Η επίσηµη τελετή εγκαινίων 

 

12 έως 15 Μάϊου 2016 
Θεσσαλονίκη 

Ανακύκλωση 

 

Ξενάγηση στην Έκθεση (από 

αριστερά: W.Schreiber, Θανάσης Παππάς, 

Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλο-

ντος & Καθαριότητας, Καλυψώ Γουλά, Αντι-

δήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγ-

γύης, ∆ήµαρχος Γιάννης Μπουτάρης, Gab-

riela Scheiner Γραφείο ∆ηµάρχων. 

Ο …Ποσειδώνας χαρίζει ενέργεια στην Κρήτη  
 
Ακούγεται σαν ιστορία βγαλµένη από την ελληνική µυθολογία, αλλά είναι 
πραγµατικότητα και µπορεί να υλοποιηθεί: παραγωγή ενέργειας από τη 
δύναµη των κυµάτων. 

Η εταιρεία SINN Power GmbH έχει εγκαταστήσει από τις αρχές Μαΐου ένα µι-

κρό πιλοτικό σύστηµα παραγωγής κυµατικής ενέργειας στο λιµάνι του Ηρα-

κλείου. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα βοηθήσουν τη SINN Power να βελ-

τιστοποιήσει το σύστηµά της, το οποίο αργότερα θα µπορεί να τοποθετηθεί σε 

αποµακρυσµένες ακτές και να παράγει οικονοµικό, ανανεώσιµο ρεύµα. Η τε-

χνολογία αυτή, που έχει καταχωρηθεί ως ευρεσιτεχνία, µπορεί να αντικατα-

στήσει τις δαπανηρές και επιβαρυντικές για το περιβάλλον ντιζελογεννήτριες.  

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν οι πιο σηµαντικοί υποστηρικτές και εταίροι της 

SINN Power. Από τη γερµανική πλευρά, εκτός από τους Γερµανούς επενδυτές 

και χρηµατοδότες, όπως το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας,έδωσαν το 

παρόν η Ελληνογερµανική Συνέλευση και η Γερµανική Πρεσβεία στην Αθήνα. 

Επίτιµοι καλεσµένοι από την ελληνική πλευρά ήταν ο νυν και ο πρώην πρόε-

δρος και διευθύνων σύµβουλος του Ο.Λ.Η., Απόλλων Φιλιππής και Ιωάννης 

Μπρας αντίστοιχα, οι οποίοι στήριξαν ουσιαστικά αυτό το µοναδικό για την 

Ελλάδα έργο.  

Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Philipp Sinn, έδειξε έτοιµος για δράση: 

«Τους τελευταίους µήνες στην Κρήτη εισπράξαµε µεγάλη προθυµία και ενθου-

σιασµό κι έτσι περιµένουµε µε µεγάλη ανυποµονησία να εγκαινιάσουµε και 

άλλα έργα µε τους Έλληνες εταίρους µας.»  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ 

Ο Wolfgang Schreiber, ειδικός της ΕΓΣ, συναντήθηκε µε Έλληνες ειδικούς σε 

θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων στο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης στη Θεσσα-

λονίκη και συζήτησαν για την ιεραρχία διαχείρισης απορριµµάτων στην ΕΕ. Ο 

∆ήµαρχος Γιάννης Μπουτάρης τον ενηµέρωσε για τις υπάρχουσες δράσεις 

στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Schreiber συνοµίλησε µε πολλούς ειδικούς από την 

εθνική, περιφερειακή και τοπική διαχείριση απορριµµάτων. Οι υπεύθυνοι κά-

νουν προσπάθειες για να υλοποιήσουν και να εφαρµόσουν τις οδηγίες της κυ-

κλικής οικονοµίας σε πραγµατικά έργα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών για το διαχωρισµό των απορριµµάτων και τη συλλογή 

στην «πηγή», ενώη συνεργασία µε τις κοινωνικές επιχειρήσεις µπορεί να 

συµβάλει καθοριστικά. Είναι πολύ σηµαντικό να συµπεριληφθούν οι τελευταί-

ες στις διαδικασίες υποβολής και ανάθεσης προτάσεων., αλλάδυστυχώς λεί-

πει η εµπειρία για κάτι τέτοιο.  

Επίσης, είναι δύσκολη η χρηµατοδότηση των έργων, αφού η οικονοµική κατά-

σταση των δήµων συχνά δεν επιτρέπει την υλοποίηση. Θα ήταν πολύ χρήσιµο 

να συνεχιστεί η ανταλλαγή εµπειριών στο πλαίσιο της Ελληνογερµανικής Συ-

νέλευσης.
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23 έως 25 Μάϊου 2016 
Κρήτη 

 

3ο ΦΟΡΟΥΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 

 
Μιχάλης Μαϊλλης, πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνο-

γερµανικού Επιµελητηρίου 

 

Βασίλης Γούναρης, διευθύνων σύµβουλος της BASF 

ΕΛΛΑΣ 

 

Συνάντηση B2B  

 

Συµµετείχαν 48 ελληνικές και 12 γερµανικές εταιρεί-

ες. Πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 250 B2B συνα-

ντήσεις µεταξύ Ελλήνων παραγωγών και γερµανικών 

εταιρειών 

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

«Το ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα είναι τεράστιο», ήταν το 
συµπέρασµα του 3ου Φόρουµ Τροφίµων, που διοργάνωσε το Ελ-
ληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο από τις 
23 έως τις 25 Μάϊου στην Κρήτη.  

Και είναι απολύτως φυσικό, αφού προϊόντα όπως οι ελιές, το ελαιόλα-

δο, τα βότανα ή το µέλι είναι πρώτης ποιότητας. «Υπάρχουν πολλές ευ-

καιρίες, αλλά δυστυχώς µένουν ανεκµετάλλευτες σε µεγάλο βαθµό»,  

είπε ο ειδικός της ΕΓΣ, Ulrich von Kenne. Και έφερε τα εξής παραδείγ-

µατα: οι ετικέτες των προϊόντων αναγράφονται µόνο στα ελληνικά, οι 

έλεγχοι ποιότητας είναι ελλιπείς, ενώ οι παραγωγοί δεν µπορούν να εγ-

γυηθούν για τις ποσότητες που θα εξαχθούν. Ο ρόλος της της Ελληνο-

γερµανικής Συνέλευσης  είναι να υποστηρίξει τους Έλληνες παραγω-

γούς, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν επιτυχηµένους συνεταιρισµούς και 

να βρουν το δρόµο τους προς τους αγοραστές στο έξωτερικό. Η Ελλάδα 

µπορεί να αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή της. Με αφετηρία τα πα-

ραπάνω, η Ελληνογερµανική Συνέλευση συντόνισε, στο πλαίσιο του 

φόρουµ, ένα διεθνές πάνελ συζήτησης µε τη συµµετοχή της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Η συζήτηση εξελίχθηκε εξαιρετικά και α-

ναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. 

 
 

 
Αθανάσιος Κελέµης, γενικός διευθυντής του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου, Μανώ-

λης Αλιφιεράκης, πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηρακλείου, Peter Schoof, πρέσβης της 

Ο∆Γ, Γιώργος Σταθάκης, υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Θεανώ 

Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τοµέα Κρήτης 
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24 και 25 Μάϊου 2016 
Λέσβος 

 

∆ιοίκηση 
Τουρισµός 
Σχολική συνεργασία 

Συνάντηση στη βάση της αµοιβαίας εµπιστοσύ-

νης. Την άνοιξη του 2017 θα πραγµατοποιηθεί 

κοινή συνεδρίαση του περιφερειακού συµβου-

λίου Β. Αιγαίου και του επαρχιακού συµβουλίου 

της MVS.  

 

26 – 29 Μάϊου 2016 
Νησιωτικό σύµπλεγµα Παξών  
 

∆ιαχείριση απορριµµά-
των 

 

Φωτό 1: Συζητήσεις µε τον Έπαρχο κ. Bauer 

στον χώρο απόθεσης απορριµµάτων, Φωτό 2: 

Παρουσίαση για τους κινητούς αποτεφρωτές 

απορριµµάτων και τη θερµική ανακύκλωση 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ MECKLENBURGISCHE 
SEENPLATTE ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η Περιφερειάρχης Χριστίνα Καλογήρου και ο Έπαρχος Heiko Kärger 
συµφώνησαν κατά τη διάρκεια συνάντησης γνωριµίας στις 24 και 25 
Μάϊου 2016 στη Λέσβο να συνεργαστούν στενά για την κατάρτιση των 
διοικητικών υπαλλήλων. 

Η ατζέντα της συνεργασίας περιλαµβάνει και τη σύνδεση του τουρισµού µε τη 

γεωργία, που µπορεί να βελτιωθεί πολύ. Για παράδειγµα µπορεί να δηµιουρ-

γηθεί ένα λογότυπο για τα τοπικά προϊόντα, στο πρότυπο του νησιού Rügen. 

Επίσης θα ενισχυθούν οι συνεργασίες µεταξύ των επιµελητηρίων και των 

σχολείων. 

Η Περιφερειάρχης κ. Καλογήρου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Έπαρχου κ. 

Kärger να επισκεφθεί τη Γερµανία το Σεπτέµβριο. Εν τω µεταξύ, θα έχουν κα-

θοριστεί µε ακρίβεια τα επικείµενα πεδία εργασίας. 

 

 

Οι Παξοί θα γίνουν «πράσινοι»  
 

Τα νησιά του Ιουνίου δεν καταλαµβάνονται µόνο από πράσινο, αλλά θα 
γίνουν και «πράσινα»: Σε ένα διήµερο σεµινάριο, ο ∆ήµαρχος και ειδικοί 
στη διαχείριση απορριµµάτων ανέπτυξαν ένα σχέδιο για την αξιοποίηση 
των απορριµµάτων, το οποίο θα µειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυν-
ση και θα προωθήσει τον αειφορικό τουρισµό.  

 

Οι Παξοί πληρώνουν 200 ευρώ/τόνο για τη µεταφορά των απορριµµάτων στην 

Κέρκυρα, για αυτό και το µελλοντικό σχέδιο προβλέπει κοµποστοποίηση, α-

ποτέφρωση και ανακύκλωση. Τα οφέλη δεν θα είναι φυσικά µόνο οικονοµικά. 

Το σεµινάριο ήταν µια πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Σπυρίδωνα Βλαχόπουλου 

και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Συµµετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρ-

κυρας Νικολέττα Πανδή, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος 

Παυλίδης, ο Βασίλης Λιόγκας, σύµβουλος σε δράσεις του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου εκπροσώπησε ο ειδικός σε θέµατα δια-

χείρισης απορριµµάτων καθηγητής ∆ηµήτρης Λέκκας.  

Η γερµανική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον Gerhard Bauer, Έπαρχο 

Schwäbisch Hall, και τον ειδικό στη διαχείριση αποβλήτων Eckhard Haubrich. 

Ο Bernhard Grimm ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες για τους κινητούς αποτε-

φρωτές απορριµµάτων και τη θερµική ανακύκλωση.  

Η οµάδα εργασίας αποφάσισε να υποβάλει πρόταση για χρηµατοδότηση του 

σχεδίου από προγράµµατα στήριξης της ΕΕ.  
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26 Μάϊου έως 1 Ιουνίου 2016 
Kranzberg 

 

Τουρισµός  

∆ιαχείριση λυµάτων 
 

 

Νέοι φίλοι από την Κρήτη 

 

 

Ο δρ.Manfred Moosauer στο µουσείο, µπροστά 

στο εύρηµα από το Bernstdorf 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ … ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
 

 

Η Κρήτη και το Kranzberg στη Βαυαρία διατηρούσαν ήδη από το 1500 
π.Χ. εµπορικές σχέσεις µέσω του περίφηµου δρόµου του κεχριµπαριού. 
Αυτός ο «δρόµος» ήταν που οδήγησε τους Κρήτες στον ∆ήµαρχο Her-
mann Hammerl στο Kranzberg. 

 

Μια δεκαπενταµελής αντιπροσωπεία από διάφορους δήµους της Κρήτης επι-

σκέφθηκε το Μόναχο, το Bad Tölz, το Berchtesgaden και το Kranzberg, προ-

κειµένου να ανταλλάξουν τα µέλη της απόψεις και εµπειρίες για θέµατα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Η έκπληξη ήταν πολύ µεγάλη, όταν ο ειδικός σε θέµατα πολιτισµού και ιστο-

ρίας, δρ. Manfred Moosauer έδειξε στους συµµετέχοντες ένα µινωικό κόσµηµα 

από τις ανασκαφές στο Bernsdorf. Οι επισκέπτες από την Κρήτη ξεναγήθηκαν 

στο Εθνικό Πάρκο Berchtesgaden και εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το γε-

γονός ότι ο τουρισµός «συµβιώνει» αρµονικά µε τη φύση, χωρίς να την επι-

βαρύνει, κι έτσι αποφασίστηκε η συνεργασία µε το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη.  

Η κρητική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε και την IFAT στο Μόναχο, τη µεγαλύ-

τερη έκθεση περιβαλλοντικών τεχνολογιών στον κόσµο, και ενηµερώθηκε για 

τις δυνατότητες στην επεξεργασία λυµάτων. Ο Γιώργος Μαρινάκης, ∆ήµαρχος 

Ρεθύµνου, απηύθυνε πρόσκληση για ένα σεµινάριο µε θέµα τις δηµοτικές ε-

πιχειρήσεις επεξεργασίας λυµάτων, που θα διεξαχθεί το Σεπτέµβριο.  

Ο δρ. Moosacher συµµετέχει στην παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου 

της Αρχαίας Ελεύθερνας στις 19 Ιουνίου, το οποίο θα εγκαινιάσει ο Πρόεδρος 

της ∆ηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.  
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ  

ΑΡΘΡΟ 

 

 

   

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ THN ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ  
Susanna Vogt, διεθύντρια της Αντιπροσωπείας του Ιδρύµατος KAS στην Αθήνα 

Το Ίδρυµα Konrad Adenauer (KAS) είναι το µεγαλύτερο πολιτικό Ίδρυµα της Γερµανίας. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 

πενήντα χρόνια σε ολόκληρο τον κόσµο. Το µεγάλο αυτό δίκτυο των αντιπροσωπειών – πάνω από 80 γραφεία –  εί-

ναι ο θησαυρός του διεθνούς έργου µας. Το Ίδρυµα, µέσω της εντατικής συνεργασίας µε εταίρους, επιδιώκει και κάνει 

πράξη τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών, την προώθηση της δηµοκρατίας και του 

κράτους δικαίου, ενώ µε τα γραφεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής ένταξης. 

Ως δεξαµενή σκέψης (Think Tank) και συµβουλευτικός οργανισµός αναπτύσσει επιστηµονικές βάσεις και προσφέρει 

επίκαιρες αναλύσεις για την πολιτική δράση.  

Το Μάιο του 2012 το Ίδρυµα Konrad Adenauer ξεκίνησε εκ νέου να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε τη δηµιουργία 

Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Το KAS στην Αθήνα προωθεί τον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο ανάµεσα στην Ελλά-

δα και τη Γερµανία, αλλά και µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Οι βασικοί άξονες του έργου µας είναι το προσφυγικό και 

µεταναστευτικό ζήτηµα, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η δηµοσιογραφία (για παράδειγµα το πρόγραµµα για νέ-

ους δηµοσιογράφους www.dialoggers.eu), καθώς και η κοινωνική οικονοµία της αγοράς και η επιχειρηµατικότητα.  

Η Αντιπροσωπεία του KAS στην Αθήνα συνεργάζεται ήδη από το 2012 εντατικά µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση, 

κυρίως σε πολιτικο-οικονοµικά και επιχειρηµατικά θέµατα. Το έργο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και οι αρχές της ανοίγουν δρόµους για την απευθείας µεταφορά τεχνογνωσίας και τη συνεργασία µετα-

ξύ των δύο χωρών και µάλιστα στην πράξη. Η Αντιπροσωπεία µας στην Αθήνα, µε την εξειδίκευσή της σε θέµατα Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, στηρίζει την Ελληνογερµανική Συνέλευση  στο πολύτιµο έργο της. Στόχος είναι η ισχυροποίηση 

των ελληνογερµανικών σχέσεων.  

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.kas.de/griechenland και https://www.facebook.com/kas.athen  

Ίδρυµα Konrad Adenauer, Ελλάδα  

Μουρούζη 8 | GR-10674 Αθήνα | Τηλ: +30 210 7247 126 | Φαξ: +30 210 7247 153 |info.athen@kas.de  
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∆Ρ. Α∆ΑΜΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 

Η ανάπτυξη του υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

(ΥΦΑ ή LNG – Liquid Natural Gas) στην Ελλάδα 

Μια γόνιµη συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέ-

λευση   

Του ∆ρ. Αδάµη Μητσοτάκη  

 

 

Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ ή LNG) είναι ένα νέο «πράσινο» καύσιµο (υδρογονάνθρα-

κας µε πολύ χαµηλούς ατµοσφαιρικούς ρύπους), το οποίο αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 

www.certh.gr) διεξάγει συστηµατική έρευνα για το υγροποιηµένο φυσικό αέριο στην Ελλάδα και 

την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.  

Ειδικά µέσω της συνεργασίας µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση, και των ευρωπαϊκών προ-

γραµµάτων (TEN-T, CEF Transport, Horizon 2020), λαµβάνει χώρα µια πολύ σηµαντική ανταλλα-

γή τεχνογνωσίας και έρευνας, στην οποία συµµετέχουν και πάροχοι υπηρεσιών, Ινστιτούτα και ι-

διωτικές επιχειρήσεις των Περιφερειών/Επαρχιών των δύο χωρών. Αυτό συµβαίνει κατά κύριο λό-

γο στα εξής πεδία: 1) ∆ιαχείριση διακίνησης και µεταφορά του ΥΦΑ και 2) τεχνολογίες όπως οι 

«smart storage» και «Cooling Management» του ΥΦΑ.  

Είµαστε πεπεισµένοι ότι µετά την πρόσκληση των προγραµµάτων στήριξης της ΕΕ θα µπορέσουν 

σύντοµα να υλοποιηθούν (µέχρι το 2020) εφαρµογές και λύσεις για τα προβλήµατα της µεταφο-

ράς, της αποθήκευσης και της διάθεσης του ΥΦΑ. Στα ελληνικά νησιά µπορούν να καλυφθούν οι 

ανάγκες για σταθερή παραγωγή ρεύµατος µε τρόπο πιο οικονοµικό και επίσης οι εφαρµογές να 

συµβάλουν στην παραγωγή ψύξης/θερµότητας, και στην κίνηση οχηµάτων, πλοίων και τρένων.  
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Ο Βασίλης Κουτσιώρης, γενικός διευθυντής του ∆ικτύου Πόλεων για την Ανάπτυξη (∆.Ε.Π.Α.Ν.), επισκέφθηκε 

στις 21 και 22 Μαρτίου 2016 το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Ένωσης ∆ήµων Βάδης-Βυρτεµβέργης στις Βρυξέλλες, για 

να παρακολουθήσει τις εργασίες του (job-shadowing). Ο κ. Κουτσιώρης ενηµερώθηκε για τη διαδικασία, για το πως 

εκπροσωπούνται τα συµφέροντα των γερµανικών δήµων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως δηµιουργούνται βά-

σεις δεδοµένων για πόρους χρηµατοδότησης της ΕΕ και πως συντάσσονται τα newsletter για τους γερµανικούς 

δήµους. Η εµπειρία που αποκόµισε ο κ. Κουτσιώρης θα βοηθήσει στην ενίσχυση των ελληνικών πόλεων και των 

ελληνικών δήµων. 

 

ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

 

 

Τους µαθητές υποδέχθηκε πολύ θερµά και ο ∆ήµαρχος Ωραιοκάστρου (βλ. παραπάνω) Αστέριος Γαβότσης, ενώ 

έλαβε χώρα µια πολύ ζωντανή συζήτηση, µε τους µαθητές να θέτουν πολύ επίκαιρα ερωτήµατα. Το βασικό θέµα 

ήταν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι µαθητές αναγνώρισαν ότι οι πρόσφυγες βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε πολύ 

δύσκολη κατάσταση. Έτσι, εντελώς αυθόρµητα, αποφάσισαν να ασχοληθούν πιο διεξοδικά µε το θέµα. Πριν από 

λίγο καιρό αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί και νέα σχολική συνεργασία ανάµεσα στις δύο πόλεις (βλ. σελ. 15). 

 

  

Από τις 6 έως τις 11 Μαρτίου 2016 πραγµατοποιήθηκε η τρίτη ανταλλαγή µαθητών ανάµεσα στο 2ο 

Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου και στο Σχολείο Heinrich-Drake στο Detmold. Αυτή τη φορά µαθητές και 

µαθήτριες από το Detmold φιλοξενήθηκαν από ελληνικές οικογένειες. 
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ρ. Γεώργιος Πατούλης µε 

τα µέλη της γερµανικής αντιπροσωπείας Jens 

Michel, Jan Löffler και Aloysius Mikwauschk. 

 

11 έως 13 Μαρτίου 2016: πέντε βουλευτές του κοινοβουλίου της Σαξονί-

ας επισκέφθηκαν τον Φιλανθρωπικό Οργανισµό της Ιεράς Αρχιεπισκο-

πής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παι-

διών ∆ΗΜΗΤΡΕΙΟ και τους επικεφαλής δρ. Βασίλειο Μεϊχανετσίδη  και 

∆ώρα Βλάχου και ενηµερώθηκαν για συγκεκριµένες κοινωνικές δράσεις 

σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατόπιν, συζητήθηκαν αναλυτικά οι 

δυνατότητες συνεργασίας µε τον Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλης είναι 

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), πρόεδρος 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Αµαρουσίου. Οι Γερµανοί 

βουλευτές ήταν οι: Jens Michel, Aloysius Mikwauschk, Thomas Col-
ditz, Peter Wilhelm Patt, Jan Löffler. 

                                                  

             ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  

Στις 21 Μαρτίου 2016 ο Heinz-Rudolf Hagenacker (∆ήµαρχος Teningen) 

είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο της Ελληνογερµανικής Συνέ-

λευσης, µε πρωτοβουλία του Gerhard Küntzle, πρέσβη της Ο∆Γ. Ο κ. 

Hagenacker µίλησε στη γερµανική, ελληνική και κυπριακή αντιπροσω-

πεία στο Συµβούλιο της Ευρώπης στις Βρυξέλλες. 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  
Στις 24 Μαρτίου 2016 ο πρύτανης καθηγητής Paul Witt της Ανώτατης Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Kehl, απηύ-

θυνε πρόσκληση στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α.) της Αθήνας. Η πρόεδρος 

κ. Καµτσίδου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του Ε.Κ.∆.∆.Α θα γνωρίσουν το πρόγραµµα σπουδών της Ανώτατης 

Σχολής στο Kehl, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εµβάθυνση της συνεργασίας. Ήδη σε συζητήσεις που έγιναν στις 11 

Φεβρουαρίου 2016 (βλ. και την 12η Έκθεση Προόδου, σελ 9) το Ε.Κ.∆.∆.Α. είχε δείξει µεγάλο ενδιαφέρον για µια 

συνεργασία µε την Ανώτατη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Kehl ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Kehl, αφού ήδη από την 

προηγούµενη χρονιά υπάρχει ειδικός κύκλος µαθηµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
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ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 

Στις 29 και 30 Απριλίου η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) έδωσε το σήµα για να αρχίσουν οι προετοιµα-

σίες για την 6η ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (βλ. Save the Date). Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, 

Γιώργος Πατούλης, πρότεινε το εξής: «Η σηµασία των ∆ήµων στην αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης πρέπει 

να αποτελέσει κεντρικό θέµα των συζητήσεων.» 

Σε συζητήσεις µε εκπροσώπους από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή για ζητήµατα που αφορούν την περίθαλψη των προσφύγων, ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης τόνισε ότι 

είναι πολύ σηµαντική η αλληλεγγύη µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Το µοντέλο της Ελληνογερµανικής Συνέλευ-

σης πρέπει να λειτουργήσει ως παράδειγµα καλής πρακτικής. Το προσφυγικό ζήτηµα είναι η ιδανική ευκαιρία για 

να αναδειχθεί ότι η Γερµανία και η Ελλάδα βαδίζουν στον ίδιο δρόµο και έχουν την ίδια κατεύθυνση. Οµάδες ερ-

γασίες έχουν αναλάβει το σχεδιασµό της ετήσιας Συνδιάσκεψης.  

 

ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ  

Ο ∆ήµος Σερρών συνεργάζεται πολύ αποτελεσµατικά µε την Επαρχία Ortenau στον τοµέα της διαχείρισης απορ-

ριµµάτων: µε την εφαρµογή του συστήµατος ατοµικών οικιακών κάδων µειώθηκαν τα κόστη του δήµου για τη συλ-

λογή και διάθεση των οικιακών απορριµµάτων. Η κατάργηση των κεντρικών κάδων συλλογής είχε θετικό αποτέλε-

σµα. Εν τω µεταξύ έχει εδραιωθεί και η συνεργασία των δύο Ανώτατων Τεχνικών Σχολών. Οι καταρτισµένοι από-

φοιτοι των Σχολών ενδυναµώνουν την τοπική οικονοµία.  

Η νεαρή βοηθός νοσοκόµα Ουρανία Μουραδώρου από τις Σέρρες συγκέντρωσε πολύτιµες εµπειρίες κατά τη διάρ-

κεια της πρακτικής της άσκησης στο Γηροκοµείο Αγ. Φραγκίσκος στο Achern. Η πραγµατοποίηση της πρακτικής 

άσκησης έγινε µε την συµβολή του πρώην ∆ηµάρχου Reinhart Köstlin. 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Στις 31 Μαρτίου 2016 υποβλήθηκε µε επιτυχία η αίτηση του ∆ικτύου Πόλεων για την Ανάπτυξη (∆.Ε.Π.Α.Ν.). Η αί-

τηση του ∆.Ε.Π.Α.Ν. αφορά τη µετεκπαίδευση ∆ηµάρχων, Αντιδηµάρχων και απασχολούµενων σε ∆ήµους. Ο στό-

χος είναι να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα µετεκπαίδευσης.  
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 

Κατόπιν πρόσκλησης του Οµοσπονδιακού Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέ-

σεων, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νέας Γενιάς ενεργοί φορείς από τη Γερµα-

νία και την Ελλάδα αντάλλαξαν απόψεις κι εµπειρίες στις 6 και 7 Απριλίου για 

την απασχόληση νέων, αντιµετωπίζοντας το ευαίσθητο θέµα του ελληνογερµα-

νικού πολιτισµού µνήµης. Με επικεφαλής τον δρ. Matthias Heyl ξεναγήθηκαν 

στο Μνηµείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Ravensbrück. Ο καθηγητής δρ. 

Constantin Goschler (Πανεπιστήµιο Bochum) έδωσε διάλεξη µε θέµα «Κατοχή 

στην Ελλάδα 1941-1944».  

 

 

 

 
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ  

Γερµανικά ερευνητικά ινστιτούτα µε αντικείµενο την ψύξη από ηλιακή ενέργεια και 

την έρευνα τεχνολογιών ψύξης αξιολόγησαν τα αποτελέσµατα του workshop ενερ-

γειακών τεχνολογιών που πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη το Μάρτιο (βλ. σελ. 12). 

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες υλοποίησης των επόµενων βηµάτων, µεταξύ των ο-

ποίων και η σύµπραξη µε εταίρους στην Κρήτη για επιλεγµένα προγράµµατα επίδει-

ξης. Επίσης έγινε η προετοιµασία για υποβολή αίτησης στα προγράµµατα των Ευ-

ρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Οι συµµετέχοντες συζήτησαν για τη συνοδευτική έρευνα και τη βελτιστοποίηση 

των εγκαταστάσεων επίδειξης. Επιπλέον, τέθηκε το θέµα πιθανής στήριξης των φορέων από το Οµοσπονδιακό Υ-

πουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης στο Υπουρ-

γείο Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  

 

 

  

 
Ανάµεσα στους κρατούµενους του 

στρατοπέδου συγκέντρωσης 

Ravensbrück, ήταν και 183 άνδρες 

και 125 γυναίκες από την Ελλάδα 
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Η ΕΓΣ ΣΤΗΝ «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Η ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 

Φέτος, ο ∆ήµαρχος κ. Frank Edelmann παρουσίασε το έργο της Ελληνογερµα-

νικής Συνέλευσης στην «Ηµέρα της Ευρώπης» που διοργανώνουν η Ένωση 

∆ήµων & Κοινοτήτων Γερµανίας και η Ένωση ∆ήµων Αυστρίας.  

Η συνάντηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης της Ένωσης ∆ήµων Βάδης-

Βυρτεµβέργης στις 14 Απριλίου 2016 στη Στουτγάρδη. Ο Roger Kehle, πρόε-

δρος της Ένωσης ∆ήµων Βάδης-Βυρτεµβέργης, υπογράµµισε τη σηµασία της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης για την Ένωση και δεσµεύθηκε για την περαιτέ-

ρω υποστήριξη των υφιστάµενων και µελλοντικών έργων. Ο πρόεδρος της Έ-

νωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Γερµανίας, Roland Schäfer, δήλωσε ότι είναι ε-

ντυπωσιασµένος από το έργο της  Ελληνογερµανικής Συνέλευσης.   

O Frank Edelmann προσκάλεσε τους εκπροσώπους από την Αυστρία και τη 

Γερµανία στην 6η ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (3 

έως 5 Νοεµβρίου, Ναύπλιο). Ο Helmut Mödlhammer, πρόεδρος της Ένωσης 

∆ήµων Αυστρίας αποδέχτηκε µε χαρά την πρόσκληση της Ελληνογερµανικής 

Συνέλευσης, αλλά και την πρόταση για συνεργασία.  

   ... ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

«Σκέψου παγκόσµια, δράσε τοπικά» είναι ένα σύνθηµα που η τοπική 

αυτοδιοίκηση πρέπει να εφαρµόσει στην πρώτη γραµµή της άσκησης 

της αυτοδιοικητικής της πολιτικής, είπε αρχίζοντας την οµιλία του ο α-

ντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Πύλου-Νέστορος, ∆ηµήτρης Κα-

φαντάρης στο Συνέδριο του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών ∆ήµων και 

Περιφερειών (CEMR), που πραγµατοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 

Απριλίου 2016 στη Λευκωσία.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Καφαντάρης παρουσίασε µερικά έργα του δήµου του, 

που πραγµατοποιούνται µε τη συµβολή ευρωπαϊκών προγραµµάτων 

στήριξης και υποστηρίζονται από την Ελληνογερµανική Συνέλευση (βλ. σελ. 12). Στο συνέδριο πήραν µέρος πάνω από 

εξακόσιοι συµµετέχοντες από όλη την Ευρώπη, µεταξύ των οποίων και η γερµανική αντιπροσωπεία αποτελούµενη από 

πενήντα άτοµα. Ο ∆ήµαρχος και συντονιστής, Frank Edelmann άδραξε την ευκαιρία για να παρουσιάσει στο Συνέδριο του 

CEMR το έργο και τις δράσεις της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης και να εµβαθύνει την ανταλλαγή µε τους Έλληνες ∆η-

µάρχους. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΙΤΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Από τις 20 έως τις 23 Απριλίου συναντήθηκαν και συζήτησαν Έλληνες και Γερµανοί εταίροι από τον χώρο της εκ-

παίδευσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου της νότιας Θουριγγίας στο 

Rohr και έκλεισαν πολλές συµφωνίες. ∆ηµιουργήθηκαν οµάδες εργασίας και συντάχθηκαν λίστες εργασιών, για να 

υλοποιηθεί µε επιτυχία η εφαρµογή της εκπαίδευσης διττού συστήµατος στην εκπαίδευση ηλεκτρονικών τεχνιτών 

στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγµή εκπαιδεύονται καθηγητές, καταρτίζονται εκπαιδευτικά προγράµµατα – κατ’ αρχάς για 

τα ΕΠΑΛ -, αργότερα και για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, ενώ καθορίστηκε το περιεχόµενο εξειδίκευσης για διαφορε-

τικές βαθµίδες. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της νότιας Θουριγγίας επεξεργάζεται µαζί µε τους Έλληνες εταίρους 

προτάσεις για την υλοποίηση και έχει θέσει στη διάθεσή τους το εκπαιδευτικό πλαίσιο του προγράµµατος διδα-

σκαλίας. 

 

ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ MODUFUEL (HORIZON 2020) 

Η πρόταση «ModuFuel: A modular LNG fuel system for Multimodal Waterborne Transport» πέρασε µε επιτυχία την 

πρώτη φάση της πρόσκλησης του Προγράµµατος στο Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτοµία HORI-

ZON 2020 «New and improved transport concepts in waterborne transport». Αν η απόφαση και στη δεύτερη φάση 

της διαδικασίας είναι θετική, τότε µπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Ο στόχος είναι µία καινοτόµος και 

οικονοµική λύση µεταφοράς του υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG), ειδικά για τον εφοδιασµό νησιωτι-

κών, παράκτιων και παραποτάµιων περιοχών. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 14 διεθνείς εταίρους. Ε-

πικεφαλής εταίρος είναι το Κέντρο Αριστείας MARIKO. Ο εταίρος από την Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α). Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν και άρχισαν την συνεργασία τους 

στο πλαίσιο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης. Η Ελληνογερµανική Συνέλευση  γνώρισε το Κέντρο Αριστείας 

MARIKO της Επαρχίας Leer µε τους εταίρους του έργου «Αρχιπέλαγος-Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο». Υπεύθυνος 

φορέας για το έργο είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και επικεφαλής του έργου είναι το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Η Ελληνογερ-

µανική Συνέλευση επικουρεί και στηρίζει την αίτηση για το «Αρχιπέλαγος» ήδη από την άνοιξη του 2014..  

 

ΕΡΓΟ ΥΦΑ (LNG) – ΕΡΓΟ BLUGAS4EU (INTERREG EUROPE)  

Με βάση τις παραπάνω επαφές, το MARIKO ανέπτυξε συνεργασία και µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί 

συµµετείχαν σε ένα έργο µε αντικείµενο το ΥΦΑ (LNG), που αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισµού Λιµένος της 

Βαλένθια. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διασύνδεση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε το ΥΦΑ (LNG)  

και η προσαρµογή των διαρθρωτικών συνθηκών για την προώθηση των έργων και των σχεδίων σχετικά µε το υ-

γροποιηµένο φυσικό αέριο.  
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Νέοι και νέες από την Ελλάδα επισκέπτονται τη 
Λειψία 

Ο Σύλλογος Αδελφοποιηµένων Πόλεων Λειψίας – Θεσσαλονίκης τα κα-

τάφερε! Εννιά µαθητές και µαθήτριες της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλο-

νίκης (βλ. φωτό) θα βρεθούν τον Ιούνιο στη Λειψία ως ασκούµενοι. Το 

φθινόπωρο η γερµανική πλευρά θα ανταποδώσει την επίσκεψη. Επί-

σης, γίνονται συζητήσεις σχετικά µε τη διοργάνωση ελληνογερµανικής 

προπονητικής κατασκήνωσης για χάντµπολ κοριτσιών.   

Κατά την τελευταία τους επίσκεψη, τον Μάιο του 2016, τα µέλη του 

Συλλόγου Britta Zehe και Astrid Radelli από τη Λειψία γνώρισαν τον 

Horst Berger και τον Γιώργο Σπουρίτα από τον Σύλλογο Hellenic Sil-

verstars (βλ. σελ. 6). Η Ασπροβάλτα, όπου βρίσκεται η έδρα του Συλ-

λόγου, είναι ιδανική για µια συνεργασία µε έναν δήµο από την περιοχή  

της Λειψίας. Η ιδέα είναι πολύ καλή και υπάρχει διάθεση να υλοποιη-

θεί. 

 

. 
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Στοιχεία έκδοσης  

Εκδότης: Ελληνογερµανική Συνέλευση, Γραφείο ∆ιασύνδεσης στο Βερολίνο και Γραφείο της Ελληνογερµανικής Συνέλευ-
σης στην Ελλάδα 

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

∆ιεύθυνση:  Γραφείο ∆ιασύνδεσης 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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