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Αποστολές ειδικών στην Ελλάδα 

 
Με τη δύναµη του ήλιου  

 
 
 
 
 
 
 
Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, που µε-
τακινείται αυτόµατα προς την ακτι-
νοβολία του ήλιου.  

 
Κρήτη/Αθήνα 

18 -  22 Ιανουαρίου 2016 

Ενεργειακή 
Πρωτοβουλία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης προετοιµάζεται εντατικά για το σεµινάριο ενεργειακής τεχνο-
λογίας «Η Κρήτη έχει ενέργεια»  στις 22 και 23 Μαρτίου. Ο επικεφαλής του προ-
γράµµατος Manuel Riepl από το Ενεργειακό Κέντρο Εφαρµοσµένης Έρευνας (ZAE) 
στο Μόναχο και οι Έλληνες µηχανικοί Γιώργος Μακράκης και Μανώλης Ξεζωνάκης 
µελέτησαν και ανέλυσαν χώρους, όπου θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν κέντρα 
επίδειξης της λειτουργίας εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε ηλιοθερµική ενέργεια. 

Στο Ηράκλειο, οι χώροι αυτοί είναι το 1ο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, η αίθουσα 
εξυπηρέτησης επιβατών στο λιµάνι, ένα κτήριο της διοίκησης στη Χερσόνησο, όπως επί-
σης και ένα σχολείο. Είναι πολύ σηµαντικό, το  ότι η προτεινόµενη λύση είναι οικονοµικά 
εφικτή, ενώ συµπεριλαµβάνεται µε επιτυχία στις προκηρύξεις της Περιφέρειας Κρήτης για 
τα κονδύλια των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ. Το Φεβρουάριο ξεκίνησαν οι πρώτες 
προκηρύξεις. 
Τα σχέδια έχουν συζητηθεί µε το Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα που χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία και τη στηρίζει µε υποβολή του στο πρόγραµµα ERASMUS+ για την εκπαί-
δευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό. Το υπουργείο σχεδιάζει µία αποστο-
λή αντιπροσώπων στη Γερµανία, έτσι ώστε να πάρουν ιδέες για την οργάνωση του έτους 
κατάρτισης που βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας. Επίσης, το σχέδιο στηρίζει και το Κέ-
ντρο Κατάρτισης του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Münster, το οποίο στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος  ERASMUS+ θα συµπεριληφθεί  στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ ελληνικών 
ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Τέλος, την ενεργειακή πρωτοβουλία στηρίζουν το Ε.Κ.Π.Α (Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών), το Ε.Κ.Ε.Τ.Α (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης) και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε). Το Κ.Α.Π.Ε εξετάζει τη δηµι-
ουργία Κέντρου Αριστείας ενεργειακής τεχνολογίας µε εγκατάσταση για την επίδειξη   
της λειτουργίας της ηλιοθερµικής ενέργειας, στα πρότυπα του αντίστοιχου Κέντρου της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

Το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής-

ΠΕΝΑ του ΚΑΠΕ στο Λαύριο δια-

θέτει εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

που ενηµερώνει και ευαισθητο-

ποιεί το κοινό σε ειδικές εγκατα-

στάσεις σχετικά µε την ενέργεια 

και τις ΑΠΕ, καθώς και τη µελλο-

ντική εφαρµογή των ενεργειακών 

τεχνολογιών. 
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∆ιαχείριση απορριµµάτων: τέλη βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» 

Αθήνα 

20 – 22 Ιανουαρίου 2016 

Απορρίµµατα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην Ελλάδα τα απορρίµµατα δεν µπορούν να ταξινοµηθούν και συσχετισθούν µε τα 
αντίστοιχα µεµονωµένα νοικοκυριά. Οι πολίτες αποθέτουν τα απορρίµµατά τους σε 
µεγάλους κάδους, που βρίσκονται «κάπου» στον δρόµο. Η ευσυνειδησία και η υπευ-
θυνότητα σε σχέση µε τη διάθεση απορριµµάτων άλλωστε, δεν συνεπάγεται άµεσα 
και απτά οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Πολλοί ∆ήµοι στην Ελλάδα όµως, θέλουν να αλ-
λάξουν αυτή τη νοοτροπία. Οι στόχοι είναι: καλύτερη διαλογή για την ανακύκλωση 
και τέλη µε βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Ο Έπαρχος κ. Bauer, επικεφαλής της γερµανικής αντιπροσωπείας, παρουσίασε σε συνέ-
δριο τις δοµές διαχείρισης απορριµµάτων της Επαρχίας Schwäbisch Hall: θερµική και βιο-
λογική ανακύκλωση των απορριµµάτων, εκτεταµένες δράσεις για την αποφυγή παραγωγής 
απορριµµάτων και την ανακύκλωσή τους.  

Οι προτάσεις του είναι οι εξής: σε πρώτη φάση διαχωρισµός των οργανικών απορριµµάτων 
και µία γρήγορη λύση για τα υπόλοιπα απορρίµµατα στα νησιά, όπως µικρές κινητές µονά-
δες καύσης.  

Προκειµένου να προωθηθεί η εξατοµικευµένη διάθεση των απορριµµάτων, πρέπει κάθε 
σπίτι να παραλάβει τον δικό του κάδο ή οι δηµότες να τοποθετούν τα απορρίµµατα σε ειδι-
κές πλαστικές σακούλες που θα έχουν γραµµωτό κώδικα (Barcode) για να µπορούν να ταξι-
νοµηθούν σωστά.  

Οι Έλληνες συµµετέχοντες έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για το σύστηµα µε γραµµωτό κώδικα. 
Θα συλλέξουν και θα καταγράψουν τα απαραίτητα τον αριθµό των κατοίκων, τη ροή και τη 
σύνθεση των απορριµµάτων, καθώς η αυτή διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη πιλοτικών έργων. Τα σχέδια θα συγκεκριµενοποιηθούν µε βάση τα στοιχεία που θα 
συλλεγούν.  

 

 
Αστικός σχεδιασµός σε ιστορικό περιβάλλον  

Αθήνα 

21 Ιανουαρίου 2016 

 
Αστική  
ανάπτυξη 
 

 

Με αφορµή ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Επαρχία Schwäbisch Hall, φοιτητές Αρχιτε-
κτονικής του ΕΜΠ παρουσίασαν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα τις πολεοδοµικές τους 
προτάσεις.  

Στο Schwäbisch Hall συναντήθηκαν και συζήτησαν µε αρχιτέκτονες, βιοτέχνες και πολεοδό-
µους για τη «µορφολογία και τον οικότοπο ιστορικών πόλεων στην Κεντρική Ευρώπη». Μαζί 
µε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέτασαν τι κερδίζει µία πόλη όταν «συνδιαλέ-
γεται» µε την αρχιτεκτονική πολιτιστική κληρονοµιά της. Η παλιά πόλη του Schwäbisch Hall 
προσφέρει πλούσιο υλικό για συγκεκριµένες µελέτες.  

Κατά την επίσκεψη στο µνηµείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Hessental αναδείχθηκε και 

Συµµετείχαν: εκπρόσωποι ελληνι-

κών ∆ήµων, µεταξύ των οποίων οι 

∆ήµαρχοι Παξών και Λαυρεωτικής, 

σύµβουλοι των ∆ήµων Παξών, Μυ-

κόνου, Κύθνου, Σαντορίνης και Νά-

ξου, ένας συνεργάτης του Πανεπι-

στηµίου Αιγαίου, ο µηχανικός Eck-

hard Haubrich, σύµβουλος σε θέµα-

τα διαχείρισης απορριµµάτων, ο 

Νίκος Κωστόπουλος, σύµβουλος 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

και ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας, Χαράλαµπος Σανιδάς. 
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το εξής θεµελιώδες ζήτηµα: πως πραγµατεύεται κανείς µία τόσο δύσκολη περίοδο της 
ιστορίας ως µνηµείο; «Το ταξίδι άλλαξε απόλυτα την εικόνα µας για τους Γερµανούς και µάλι-
στα προς το καλύτερο», τόνιζαν ξανά και ξανά οι φοιτητές. 

Το Πολυτεχνείο στην Αθήνα είχε ως τιµώµενο καλεσµένο τον Gerhard Bauer, Έπαρχο του 
Schwäbisch Hall. Ο κ.  Bauer έδωσε περαιτέρω ερείσµατα για την επιστηµονική ανταλλαγή 
στον αστικό σχεδιασµό. Προσκάλεσε µάλιστα τους φοιτητές να επισκεφθούν ξανά το Schwä-
bisch Hall, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις µελέτες τους. Ο στόχος είναι η δηµιουργία ενός εγχει-
ριδίου για πολεοδόµους. 

 Οι ∆ήµαρχοι επιθυµούν εµβάθυνση της 
συνεργασίας 

Ναύπλιο 

8 Φεβρουαρίου 2016 

 
Τουρισµός 

 

Ο ∆ήµαρχος Ναυπλιέων, ∆ηµήτρης Κωστούρος, επιθυµεί να ενισχύσει την ήδη υπάρ-
χουσα εταιρική σχέση µε τον ∆ήµο Ottobrunn, και µάλιστα υπό την αιγίδα της Ελληνο-
γερµανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ). Μετά τη συγχώνευση ∆ήµων το 2011 η πόλη στην ανα-
τολική ακτή της Πελοποννήσου έχει 33.000 κατοίκους, ανάµεσά τους και 500 Γερµα-
νούς. 

Ο συντονιστής της ΕΓΣ, Frank Edelmann, (στη φωτογραφία αριστερά) έχει εντυπωσιασθεί µε 
τις δράσεις της πόλης: Το Ναύπλιο διοργανώνει κά-
θε χρόνο ∆ιεθνή Έκθεση Σκαφών, διεθνείς αθλητι-
κές εκδηλώσεις, ενώ φέτος συµµετέχει και σε τουρι-
στικές εκθέσεις στο Βερολίνο, τη Μόσχα και το Μα-
ϊάµι. Ο ∆ήµος σχεδιάζει την επέκταση του λιµένα 
του µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµίας και του 
τουρισµού. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων εί-
ναι σε φάση προετοιµασίας. 

Εκτός από τον κλάδο του τουρισµού, που αποτελεί 
τη βασική πηγή εσόδων, υφίστανται και άλλες ενδι-

αφέρουσες επαφές σε οικονοµικό επίπεδο µε τη Γερµανία: Το 30% της παραγωγής πορτοκα-
λιών πωλούνται στην αλυσίδα σούπερ µάρκετ EDEKA.  
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Καθορισµός νέων πεδίων συνεργασίας 

 

Καλαµάτα 

9 Φεβρουαρίου 2016 

 
Μετεκπαίδευση 
 
Αστική  
ανάπτυξη 
 

 

 

 

Ο Frank Edelmann, ∆ήµαρχος του Steinach στο 
Kinzigtal και συντονιστής της Ελληνογερµανικής 
Συνέλευσης (ΕΓΣ), και ο οµόλογός του στην Κα-
λαµάτα,  
Παναγιώτης Νίκας, καθόρισαν τα νέα πεδία της 
συνεργασία τους. 

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νίκας, ενδιαφέρεται για συνεργα-
σία στην εξειδίκευση νέων και την κατάρτιση προ-
σωπικού παιδικών σταθµών. Επίσης, επιθυµεί την 
ανταλλαγή µε ειδικούς σε θέµατα αστικής ανάπτυ-

ξης για τις περιοχές, τις πλατείες και τους δρόµους του ∆ήµου. Τα βασικά στοιχεία είναι τα 
εξής: σχεδιασµός πεζοδροµίων και ποδηλατοδρόµων, καθώς και καλύτερη χρήση διατηρητέ-
ων κτηρίων, παραδείγµατος χάριν για νέους χώρους συνάθροισης ή νεανικής εργασίας. 
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Αλληλεγγύη: Η Ένωση των Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) δίνει ασθενοφόρα στην Ελλάδα 

 

 
Αθήνα 

10 Φεβρουαρίου 2016  

 

 
Πολιτική 
προστασία 

Η Ένωση ASB, σε µια κίνηση αλληλεγγύης, παρέδωσε σε τελετή στην Αθήνα πέντε 
ασθενοφόρα σε δηµοτικές υπηρεσίες και οργανώσεις της Ελλάδας. Τα ασθενοφόρα 
µεταφέρθηκαν από τη Γερµανία και θα χρησιµοποιηθούν για τη κοµιδή άρρωστων και 
τραυµατισµένων προσφύγων, για παράδειγµα στη Λέσβο, στη Σάµο και στην περιοχή 
της Ειδοµένης στα σύνορα µε την ΠΓ∆Μ. 

Οι επαφές της  ASB µε την Ελλάδα έγιναν σε συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέλευ-
ση, έτσι ώστε να υποστηριχτούν οι επιβαρυµένοι ∆ήµοι στην υποδοχή των προσφύγων. Έλ-
ληνες πολιτικοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν προηγουµένως ζητήσει τη στήριξη της Ελ-
ληνογερµανικής Συνέλευσης για τη διακοµιδή προσφύγων. 

«Η ASB δραστηριοποιείται εδώ και καιρό βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανά-
γκη, όχι µόνο στη Γερµανία, αλλά και στο εξωτερικό. Στη συγκεκριµένη περίπτωση θέλουµε 
να συµβάλλουµε, έτσι ώστε να µετριασθούν τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
ελληνικές υπηρεσίες διάσωσης, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφύγων που καταφθά-
νουν, καθώς και λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων. Η ASB συναισθάνεται την κοινωνική ευ-
θύνη και νιώθει υποχρεωµένη να προσφέρει βοήθεια», υπογράµµισε ο πρόεδρος της ASB, 
Knut Fleckenstein, µιλώντας σε περίπου 150 προσκεκληµένους από την πολιτική και την 
κοινωνία στο Ζάππειο. 

Η ASB ετοίµασε και εξόπλισε τα ασθενοφόρα µε τη βοήθεια δωρεών και την υποστήριξη της 
εταιρείας Ford ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα η εταιρεία 
«Ambulanz Mobile» µετέτρεψε τα οχήµατα σε ασθενοφόρα. Ο ∆ρ.Γ ιώργος Πατούλης ευχαρί-
στησε για τη βοήθεια από τη Γερµανία, που επετεύχθη χωρίς πολλή γραφειοκρατία. «Η δω-
ρεά των ασθενοφόρων από την ASB αποτελεί σηµαντική συµβολή στην ιατρική βοήθεια που 
προσφέρουν οι ∆ήµοι της Ελλάδας στους πρόσφυγες και τους µετανάστες», δήλωσε. 

Οι συνθήκες στα ελληνικά νησιά και τις ακτές τους συνεχίζουν να είναι τραγικές: πάνω από 
60.000 πρόσφυγες, σύµφωνα µε στοιχεία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες,  πέρασαν µόνο τον Ιανουάριο µέσω της θαλάσσιας οδού από την Τουρκία στην Ελ-
λάδα. Πολλοί από αυτούς είναι άρρωστοι ή τραυµατισµένοι. Τα µέσα για τη διακοµιδή τους 
σε νοσοκοµεία ή κέντρα περίθαλψης είναι λιγοστά. 

Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, ∆ήµαρχος Σάµου, µε τον Knut 

Fleckenstein, πρόεδρο της ASB, τον ∆ρ.Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο 

της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδαs (ΚΕ∆Ε),  και τον Ulrich 

Bauch, γενικό διευθυντή της ASB, (από αριστερά) κατά την 

παράδοση των ασθενοφόρων στο Ζάππειο. 

Η ASB είναι µία φιλανθρωπική 
οργάνωση, χωρίς πολιτικές και 
θρησκευτικές καταβολές. Βοηθούµε 
όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα 
από την εθνικότητα, την ιθαγένεια, την 
πολιτική τους ιδεολογία και τη 
θρησκεία τους. Πάνω από 1,2 εκ. 
άνθρωποι σε όλη τη Γερµανία είναι 
µέλη µας και στηρίζουν το έργο της 
οργάνωσης. Παράλληλα µε τις 
δράσεις µας στις υπηρεσίες 
διάσωσης – από περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης έως και την 
πολιτική προστασία – η ASB 
δραστηριοποιείται στην αρωγή  
ηλικιωµένων, παιδιών και νέων, 
ανθρώπων µε αναπηρία,  και στη 
Γερµανία και στο εξωτερικό, καθώς 
και στην εκπαίδευση και επιµόρφωση 

ενηλίκων. 
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Πιλοτικό έργο για την πιλοτική προστασία  

  

 

∆ράµα 

11 και 12 Φεβρουαρίου 
2016 

 

 

Πολιτική 
προστασία 

 

 

 

Στην Ελλάδα, το Πυροσβεστικό Σώµα έχει αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά τον τοµέα της 
πολιτικής προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή φυσικής καταστροφής. Οι εθελοντές 
πυροσβέστες, που στη Γερµανία αποτελούν πάνω από 100 χρόνια µέρος της πολιτικής 
προστασίας, είναι ελάχιστοι. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει και την αρχή την 
κάνει η ∆ράµα. 
Η Ελληνογερµανική Συνέλευση (ΕΓΣ) και η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) µελε-
τούν τις δυνατότητες, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν και στην Ελλάδα Σταθµοί Εθελοντών Πυ-
ροσβεστών.  
Σε πρώτη φάση, ο ∆ήµαρχος ∆ράµαs και εκπρόσωπος της ΚΕ∆Ε για την Ελληνογερµανική 
Συνέλευση, Χριστόδουλος Μαµσάκος, διοργάνωσε διηµερίδα και εργαστήριο µε τίτλο: «Ο 
ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων στην πολιτική προστασία». Η διηµερίδα πραγµατο-
ποιήθηκε µε τη στήριξη του Ιδρύµατος Hanns-Seidel. 
Οι περίπου 90 συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για τα πλεονεκτήµατα του θεσµού των Εθελο-
ντών Πυροσβεστών στη Γερµανία. Οι ειδικοί της ΕΓΣ Karsten Triesch και Andreas Meier εξή-
γησαν τι θα µπορούσε να εφαρµοσθεί στην περιοχή της ∆ράµας. Πολλές φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις συµµετέχουν ήδη στην πολιτική προστασία και φυσικά θα εµπλακούν και στη συ-
γκεκριµένη δράση. 
Ο Αντιπύραρχος και ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆ράµας, Κωνσταντίνος  
∆αδούδης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ∆ήµου. Ο βασικός Πυροσβεστικός Σταθµός έχει 
µικρό αριθµό προσωπικού. Η ενίσχυση του από εθελοντές πυροσβέστες, υπό τη διεύθυνση 
της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα βελτίωνε σηµαντικά την κατάσταση. Επίσης, πο-
λύ θετική είναι και η υποδοχή στήριξης από τη γερµανική πλευρά, αλλά και η ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας. 
Ο ∆ήµος ∆ράµας µπορεί να διαθέσει και να εξοπλίσει διάφορα κτήρια για τη βάση των Εθε-
λοντών Πυροσβεστών και ο καταλληλότερος στρατηγικά χώρος βρίσκεται έξω από την πόλη, 
στο οικόπεδο του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου. Το βασικό κτήριο έχει παροχή ρεύµατος 
και νερού, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα στάθµευσης των οχηµάτων σε στεγασµένο χώρο. 
Συµφωνήθηκε η εκπόνηση σχεδίου για προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας σε συνεργασία 
µε ειδικούς από τη Γερµανία. Αρχικά, τους εθελοντές θα εκπαιδεύσουν εκπαιδευτές από τη 
Γερµανία. Επιπλέον, οι πρώτοι επικεφαλής θα εκπαιδευθούν στη Γερµανία. Τη στήριξή του 
θα προσφέρει και ο αδελφοποιηµένος ∆ήµος Lauf. 
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Άνεµος ανανέωσης και νέα ερείσµατα – κατά της 
«απάθειας» 
 

Αθήνα 

11 Φεβρουαρίου 2016 

 
Συνεργασία 
Σχολών 
 

Η συνεργασία µεταξύ του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.∆.∆.Α) στην Αθήνα και στη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Kehl συνεχίζεται! Η 
νέα πρόεδρος του Ε.Κ.∆.∆.Α, Ιφιγένεια Καµτσίδου, η νέα αντιπρόεδρος, Μαρία Γκα-
σούκα και ο καθηγητής Χρήστος Μπουρσανίδης, που αν και έχει συνταξιοδοτηθεί 
συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δραστηριοποιείται ενεργά στο  Ε.Κ.∆.∆.Α θέ-
λουν να δώσουν νέα ερεθίσµατα στις σπουδές αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι αφορά την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση επιθυµούν «το τέλος της απάθειας», καθώς και οι τρεις γνωρίζουν 
καλά τα θέµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το Ε.Κ.∆.∆.Α δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχιση της συνεργασίας µε τη Σχολή ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης του Kehl. Οι δοµές και των δύο ιδρυµάτων είναι παρόµοιες, ενώ υπάρχουν 
ήδη σηµεία επαφής και σύνδεσης. Για παράδειγµα, πραγµατοποιήθηκε ένα κοινό προ-
σεµινάριο για το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» στην Ελλάδα (βλ. και Ένατη Έκθεση Προόδου, 
σελ. 26). 

Το προηγούµενο έτος, το Ε.Κ.∆.∆.Α εγκαινίασε ένα νέο τµήµα διοικητικής διαχείρισης, που 
αυτή τη στιγµή έχει 20 φοιτητές. Το δεύτερο πεδίο της συνεργασίας είναι η κατάρτιση και µε-
τεκπαίδευση δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων, καθώς και απασχολούµενων σε 
∆ήµους και Περιφέρειες. Και σε αυτόν τον τοµέα, η Σχολή του Kehl διαθέτει αντίστοιχο τµή-
µα: το Ινστιτούτο Κατάρτισης και Μετεκπαίδευσης του Kehl (KIFO), που προσφέρει προ-
γράµµατα µετεκπαίδευσης για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση υπό την αιγίδα της Σχολής. 

Τον Απρίλιο, εκπρόσωποι του  Ε.Κ.∆.∆.Α θα ταξιδέψουν στο Kehl, προκειµένου να συγκεκρι-
µενοποιήσουν τους βασικούς άξονες της συνεργασίας. 
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Καλάβρυτα, Λέσβος 

24 Φεβρουαρίου 2016 

 

 

Πολιτική 
προστασία 

 

   

 

Άµεση βοήθεια: Οι Υπηρεσίες Βοήθειας 
«Malteser-Hilfsdienst» δωρίζουν ασθενοφόρα 

 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, οι Υπηρεσίες Βοήθειας «Malteser-
Hilfsdienst» (MHD) δώρισαν σε ∆ήµους της Ελλάδας δύο καλά διατηρηµένα ασθενο-
φόρα. Ένα όχηµα παραδόθηκε στον ∆ήµο Καλαβρύτων στη δυτική Ελλάδα, το δεύτε-
ρο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να χρησιµοποιηθεί στη Λέσβο. 

Με πρωτοβουλία του προέδρου των Υπηρεσιών Βοήθειας «Malteser-Hilfsdienst» στη Γερµα-
νία, ∆ρ.Constantin von Brandenstein-Zeppelin, έγιναν, µέσω της Ελληνογερµανικής Συνέ-
λευσης (ΕΓΣ), οι επαφές µε τα Καλάβρυτα και τη Λέσβο.  

Και για τους δύο ∆ήµους, τα οχήµατα αποτελούν µεγάλη βοήθεια. Τα Καλάβρυτα θα χρησι-
µοποιήσουν το ασθενοφόρο στο χιονοδροµικό κέντρο το χειµώνα, καθώς το απαιτεί και ο 
νόµος. Εκτός της χειµερινής περιόδου, ο ∆ήµος θα χρησιµοποιήσει το ασθενοφόρο για τη 
διακοµιδή ασθενών στο Νοσοκοµείο της περιοχής και σε συνεργασία µε το ΕΚΑΒ.  

Η Λέσβος θα χρησιµοποιήσει άµεσα το ασθενοφόρο για τη µεταφορά άρρωστων και τραυ-
µατισµένων προσφύγων. Μέσα στο 2015 έφτασαν στο νησί σχεδόν 550.000 πρόσφυγες, 
όταν ο τοπικός πληθυσµός δεν ξεπερνά τους 85.000. 

      

 

Die Gouverneurin der 
Region Nordagäis, 
Christiana Kaloserou, mit 
dem Geschäftsführer der 
Ελληνογερµανική 
Συνέλευση in Ελλάδα, 
Christos Lasaridis, (links) 
und ∆ρ.Tobias Angert 
vom Malteser-Hilfsdienst. 
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Συζητήσεις: στη διάρκεια του συνεδρίου πολλοί συµµετέχοντες άδραξαν 
την ευκαιρία για να ανταλλάξουν απόψεις σε µικρό κύκλο. 

 

 
Η ΕΓΣ στο συνέδριο της ∆.Ε.Π.Α.Ν 

 

Αθήνα 

27. Φεβρουαρίου 2016 

 

∆ιαχείριση 
απορριµµά-
των 
 

 

 

Στο πεδίο της ανακύκλωσης των απορριµµάτων µπορούν να γίνουν ακόµα πολλά στην 
Ελλάδα. Το σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων που εκπονήθηκε το καλοκαίρι του 2015 
δίνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής: οι στόχοι είναι πολύ διαφορετικοί για την ηπειρωτική και τη νησιωτική χώ-
ρα, τις αστικές περιοχές, τις περιοχές µε εποχικό τουρισµό και τις αγροτικές περιοχές. 
Ο δρόµος για την επίτευξη των στόχων δεν είναι εύκολος. Οι ∆ήµαρχοι έχουν να αντι-
µετωπίσουν µεγάλες προσκλήσεις, καθώς – σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στη Γερµα-
νία – είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση των αστικών απορριµµάτων. 

Το νεοϊδρυθέν ∆ίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (∆.Ε.Π.Α.Ν) διοργάνωσε ένα διή-
µερο συνέδριο για τον σκοπό αυτό. Εκτός από τη διαχείριση απορριµµάτων, το πρόγραµµα 
του συνεδρίου περιλάµβανε την ανάπτυξη των ∆ήµων την εποχή της κρίσης, την εξοικονόµη-
ση ενέργεια, δηλαδή τους «Πράσινους» ∆ήµους και την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών στους 
∆ήµους. Συµµετείχαν πολλοί Έλληνες ∆ήµαρχοι, καθώς και ειδικοί από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, τα Πανεπιστήµια και τον ιδιωτικό τοµέα. 
Στην εναρκτήρια παρουσίαση για τη διαχείριση απορριµµάτων, ο Hans-Jürgen Hille, ένας 
από τους ειδικούς της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, παρουσίασε πως γίνεται η επεξεργα-
σία των βιολογικών απορριµµάτων στη Γερµανία. Η χωριστή συλλογή και η επαναχρησιµο-
ποίηση των βιολογικών απορριµµάτων αποτελεί κυρίαρχο θέµα συζήτησης σε πολλές περιο-
χές της Ελλάδας. Η αποκεντρωµένη αξιοποίηση των µη ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, παί-
ζει κεντρικό ρόλο κυρίως για τα νησιά (βλ. και άρθρο σελ. 5: διαχείριση απορριµµάτων: τέλη 
µε βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»). 
Πολλοί ∆ήµοι έχουν ήδη λάβει λεπτοµερείς πληροφορίες για τις τεχνικές δυνατότητες και τώ-
ρα ετοιµάζουν την οργάνωση επικεντρωµένων σχεδιασµών. Πολύ σηµαντική και ελπιδοφόρα 
είναι µεταξύ άλλων και η συνεργασία µε την Επαρχία ∆υτικής Ποµερανίας-Ρύγκεν. Σε πρώτη 
φάση πρέπει να εκπονηθεί από κοινού ένα κατάλληλο ολοκληρωµένο σχέδιο µε πιλοτικές 
δράσεις για τη χωριστή διαλογή των βιολογικών απορριµµάτων. Για το καλοκαίρι προγραµ-
µατίζονται και άλλες συναντήσεις ειδικών µε Έλληνες ∆ηµάρχους. 
Παράλληλα, στους χώρους του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε και ένα εργαστήριο-σεµινάριο 
µε θέµα τη διαχείριση απορριµµάτων. 

Hans-Jürgen Hille, ένας από τους ειδικούς στη διαχείριση απορριµµάτων της 

Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, παρουσίασε πως γίνεται η επεξεραγσία 

βιολογικών απορριµµάτων στη Γερµανία. 
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 Φιλοξενούµενα άρθρα 

 
Το έργο των πολιτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα 

 

 

 

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση συνεργάζεται στενά, έχοντας σχέση εµπιστοσύνης, µε 
τα γερµανικά πολιτικά Ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και µάλιστα σε 
πολλά θεµατικά πεδία. Στην ανά χείρας έκδοση, δύο Ιδρύµατα συστήνονται στους ανα-
γνώστες µας και παρουσιάζουν το έργο τους. 

 

Προωθούµε το διάλογο µεταξύ των προοδευτικών δυνάµεων  

 

Νικόλ Κατσιούλη, Ίδρυµα Friedrich-Ebert 

Το Ίδρυµα Friedrich-Ebert (FES) είναι το αρχαιότερο πολιτικό Ίδρυµα της Γερµανίας 
και δραστηριοποιείται υπέρ µιας πολιτικής της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Ίδρυµα διαθέτει ένα δίκτυο εκατό παραρτηµάτων σε όλο 
τον κόσµο. 

Το παράρτηµα στην Αθήνα έχει ως στόχο την προώθηση των ελληνογερµανικών σχέσεων, 
του ευρωπαϊκού δεσµού της Ελλάδας και του διαλόγου ανάµεσα στις προοδευτικές δυνάµεις 
και των δύο χωρών. 

Οι θεµατικοί βασικοί άξονες του FES στην Ελλάδα είναι: Μετανάστες/Πρόσφυγες, νεανική 
ανεργία, η ακροδεξιά και η ενεργειακή πολιτική. 

Σε όλες τις δράσεις µας, συνεργαζόµαστε στενά µε τους Έλληνες εταίρους µας από την πολι-
τική, την κοινωνία των πολιτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την επιστήµη και τα ΜΜΕ. 
∆ιοργανώνουµε µαζί εξειδικευµένα συνέδρια, εργαστήρια, σεµινάρια και συζητήσεις µεταξύ 
ειδικών. Επίσης, αναθέτουµε µελέτες και εκδίδουµε ενηµερωτικό υλικό κ.α. 

Με την Ελληνογερµανική Συνέλευση συνεργαζόµαστε από το 2012, κυρίως στο πεδίο της ε-
νεργειακής πολιτικής. Έχουµε την πεποίθηση ότι οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να 
συµβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή µετάβαση (Energiewende). Η ανάπτυξη των Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι καθοριστική για να διαµορφώσουµε ένα µέλλον φι-
λικό προς το περιβάλλον και το κλίµα. Επιπλέον, η ενεργειακή απόδοση, η βιώσιµη κινητικό-
τητα και η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελούν σηµαντικά θέµατα για την πολιτική της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Σε συνεργασία µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση στηρίζουµε τον ελληνο-
γερµανικό διάλογο µεταξύ ∆ήµων και Περιφερειών και προωθούµε την αµοιβαία ανταλλαγή 
εµπειριών. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας και στη σελίδα µας στο Facebook. 

Friedrich-Ebert-Stiftung Αθήνα, Νεοφύτου Βάµβα 4, 10674 Αθήνα, Τηλ.: + 30 210 72 44 670, 
Φαξ: +30 210 72 44 676 

info@fes-Αθήναs.org, www.fes-Αθήναs.org 
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 Πρότυπο µέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια 

 

Της Πολυξένης Καπέλλου, Ίδρυµα Hanns-Seidel 

 

Το Ίδρυµα Hanns Seidel (HSS) είναι ο όµιλος σκέψης της Χριστιανοκοινωνικής Ένω-
σης (CSU), µε έδρα στο Μόναχο. Η φράση «στην υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, της ειρή-
νης και της ανάπτυξης» αποτελεί τη θεµελιώδη αρχή του Ιδρύµατος και χαρακτηρίζει 
τόσο τις δράσεις όσο και την αποστολή του ινστιτούτου µας. 

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης στην Αθήνα είναι σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2012. Η α-
ποστολή του είναι, µέσω δράσεων και στοχευόµενης ανταλλαγής γνώσεων, να εµπλουτίσει 
τον πολιτικό διάλογο και να στηρίξει σε πρακτικό επίπεδο την Ελλάδα σε σηµαντικούς οικο-
νοµικούς τοµείς, όπως η αγροτική οικονοµία και ο τουρισµός . 

Η µεταφορά γνώσης στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας στοχεύει στη βελτίωση των µεθό-
δων καλλιέργειας και της παραγωγής σηµαντικών αγροτικών προϊόντων, έτσι ώστε να ενι-
σχυθεί η εξαγωγική οικονοµία της χώρας. Επιπλέον, το Ίδρυµα Hanns Seidel προσφέρει υ-
ποστήριξη σε θεµατικά πεδία, όπως η τουρισµός, η πολιτική προστασία και η εθελοντική ερ-
γασία. 

Η συνεργασία του Ιδρύµατος Hanns Seidel µε την Ελληνογερµανική Συνέλευση είναι στενή 
και εποικοδοµητική και έχει ως στόχο δραστικά και άµεσα αποτελέσµατα µε πολλά πλεονε-
κτήµατα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Επίσης, η συνεργασία µεταξύ των δύο γερµανικών θεσµών συµβάλλει στη βελτίωση των 
σχέσεων µεταξύ των λαών της Γερµανίας και της Ελλάδας και λειτουργεί ως πρότυπο µέσα 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συνεργασία θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί µε προ-
γράµµατα και δράσεις, έτσι ώστε να συνεισφέρουµε από κοινού στην υποστήριξη της Ελλά-
δας. 

 

Hanns-Seidel-Stiftung Αθήνα 
Ρηγίλλης 12 
10674 Αθήνα 

Τηλ: +302107241840 
Φαξ: +302107241843 
E-Mail: Αθήνα@hss.de 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας και στη σελίδα µας στο Facebook. 
www.hss.de/ 

 

 

 

 

Η Πολυξένη Καπέλλου, 

διευθύντρια του 

παραρτήµατος του 

Ιδρύµατος Hanns Seidel 

Stiftung στην Αθήνα 
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Αποστολές ειδικών στη Γερµανία 
 

 

 

∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα:  
∆ιαβατήριο για τη γερµανική αγορά 

 

 

 

Βερολίνο 

15 - 24. Ιανουαρίου 2016 

 
Αγροτική  
οικονοµία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κλειδί για την οικονοµική επιτυχία των Ελλήνων παραγωγών αγροτικών προϊόντων 
είναι τα καλά οργανωµένα δίκτυα και οι σωστά µελετηµένες στρατηγικές, καθώς πολλά 
από τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα είναι έως τώρα σχεδόν άγνωστα στο εξωτερι-
κό.  
Οι ελληνικές αγροτικές ενώσεις και οι παραγωγοί από την Κρήτη και την Πελοπόννησο πα-
ρουσίασαν τα προϊόντα τους στη ∆ιεθνή Πράσινη Εβδοµάδα στο Βερολίνο. Η Έκθεση υπο-
δέχεται πάνω 400.000 επισκέπτες κάθε χρόνο και είναι η σηµαντικότερη στον κόσµο σε ότι 
αφορά τη διατροφή, την αγροτική οικονοµία και τη λαχανοκοµία, ενώ αποτελεί «διαβατήριο» 
για να γίνουν γνωστά τα ελληνικά προϊόντα στη γερµανική αγορά.  
Η Πράσινη Εβδοµάδα δεν απευθύνεται µόνο σε ειδικό κοινό: οι διεθνείς και τοπικές σπεσια-
λιτέ προσελκύουν κάθε χρόνο στις αίθουσες της έκθεσης ένα ευρύ – και οπωσδήποτε πρό-
θυµο να καταναλώσει – κοινό που περιλαµβάνει και πολλούς επισκέπτες µε τις οικογένειές 
τους.  
Οι τάσεις της εποχής είναι τα βιολογικά προϊόντα και η βιολογική ενέργεια, εποµένως είναι 
µια καλή ευκαιρία για να παρουσιάσει κανείς Έλληνες παραγωγούς και τα προϊόντα τους: οι 
κατάλληλες και σωστές στρατηγικές πωλήσεων και οι συνεργασίες µπορούν να συµβάλλουν, 
έτσι ώστε η συµµετοχή στη βερολινέζικη έκθεση να φέρει περισσότερους καρπούς και να γί-
νει πιο εντατική. Η Ελληνογερµανική Συνέλευση θα συνεχίσει να στηρίζει τη συµµετοχή ελλη-
νικών επιχειρήσεων της αγροτικής οικονοµίας σε εκθέσεις, για να βοηθήσει στη βελτίωση 
των εξαγωγικών ευκαιριών. Το 3ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων έχει προγραµµατισθεί 
για το Μάιο του 2016 και θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο και τα Χανιά. 
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Λειψία 

2 Φεβρουαρίου 2016 

 

Στις 2 Φεβρουαρίου στη Λειψία, ο ∆ήµαρχος Burkhard Jung απένειµε  το «Βραβείο 
Πολιτικής σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεννόησης των Λαών» του φηµι-
σµένου Ιδρύµατος Carl und Anneliese Goerdeler στον κοινοβουλευτικό υφυπουργό 
Hans-Joachim Fuchtel, τον Roger Kehle, αντιπρόεδρο της Ένωσης ∆ήµων και Κοινο-
τήτων Γερµανίας, τον Χριστόδουλο Μαµσάκο, ∆ήµαρχο ∆ράµας και εκπρόσωπο της 
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). 
Η βράβευση έλαβε χώρα στην ιστορική αίθουσα του ∆ηµαρχείου, παρουσία εκατό επίτιµων 
προσκεκληµένων από την οικονοµία και την πολιτική. Ο κ.Jung χαρακτήρισε το έργο του Ε-
ντεταλµένου της Καγκελαρίου για την Ελληνογερµανική Συνέλευση (ΕΓΣ) και των συναδέλ-
φων του ένα «πολύ σηµαντικό» για την ειρηνική συνύπαρξη στην Ευρώπη. Η ελληνογερµα-
νική ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο, αποτελεί σηµάδι ότι η ευρωπαϊκή 
∆ηµοκρατία είναι ζωντανή.  
Ο κ. Fuchtel τόνισε, ότι αυτή η «τιµητική διάκριση για την πολιτική σε θέµατα Τοπικής Αυτο-
διοίκησης» είναι στην ουσία για την Ελληνογερµανική Συνέλευση, γιατί οι δράσεις της «ση-
µατοδοτούν πολύ συγκεκριµένα τη συνεργασία». Η απονοµή του βραβείου υπογραµµίζει «τη 
σηµασία που έχουν οι διεθνείς φιλίες». «Πρέπει να ενώσουµε την Ευρώπη στις ρίζες της», 
είπε ο κ. Fuchtel. Το έργο της ΕΓΣ αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη είναι πρόθυ-
µοι να «δράσουν και να αναλάβουν καθήκοντα». Ιδιαίτερο αισιόδοξο θεωρεί το γεγονός ότι 
οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δύο χώρες στέλνουν σαφή µηνύµατα ότι η 
δράση αυτή έχει ξεκινήσει.  
Ο Roger Kehle, συγχρόνως και πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Βάδης-
Βυρτεµβέργης, έκανε λόγο για µια «αξιοσηµείωτη βράβευση, για την οποία είµαστε περήφα-
νοι». Ο ίδιος συµµετέχει και εργάζεται µε πολλή µεγάλη χαρά για την ΕΓΣ, καθώς έχουν 
προκύψει σηµαντικές φιλίες. Το «ισχυρό αυτό κίνηµα» συνέβαλε στο να «βιώσουµε στην 
πράξη την ευρωπαϊκή ιδέα». 
Ο Χριστόδουλος Μαµσάκος, µε την ευκαιρία της βράβευσης, ευχαρίστησε προσωπικά τον  
Hans-Joachim Fuchtel, ο οποίος υπηρετεί την αποστολή της ΕΓΣ «µε αφοσίωση, ως αληθι-
νός φίλος της Ελλάδας», έτσι ώστε να θεµελιώσει «τη βάση για την Ευρώπη του µέλλοντος». 
Ο οµοσπονδιακός βουλευτής έχει καταλάβει ότι οι ∆ήµοι αποτελούν πρόσφορο έδαφος για 
την ενωµένη Ευρώπη, που µε τη σειρά της είναι ένα «ισχυρό µέσο για την αντιµετώπιση 
κρίσεων κάθε είδους». 

Το Ίδρυµα Carl und 

Anneliese Goerdeler- εδώ 

και 18 χρόνια βραβεύει στη 

µνήµη του αντιστασιακού 

και πρώην ∆ηµάρχου της 

Λειψίας Carl Friedrich 

Goerdeler, ο οποίος 

δολοφονήθηκε από τους 

Εθνικοσοσιαλιστές στις 2 

Φεβρουαρίου 1945, 

καταξιωµένους 

επιστήµονες.  

Το ειδικό βραβείο για την 

πολιτική σε θέµατα  

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Συνεννόησης των Λαών 

δόθηκε για πρώτη φορά το 

2016 

 

Υψηλή διάκριση στη Λειψία (από αριστερά): Berthold 

Goerdeler, πρόεδρος του εποπτικού συµβουλίου του 

ιδρύµατος «Carl und Anneliese Goerdeler» και ο ∆ήµαρχος 

Burkhard Jung απονέµουν το βραβείο Πολιτικής σε θέµατα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεννοήσης των Λαών στον 

Roger Kehle, τον Χριστόδουλο Μαµσάκο και τον 

κοινοβουλευτικός υφυπουργός Hans-Joachim Fuchtel. 

Σηµαντική διάκριση:  
Βραβείο Πολιτικής σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Συνεννόησης των Λαών 
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Εν συντοµία 
 

∆ιαχείριση απορριµµάτων και ενέργεια: 

Υποβολή πρόταση ελληνογερµανικού ερευνητικού σχεδίου για 
τη «διαχείριση ροής υλικών»  

Μία από τις πολλές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας είναι ότι έχει πολλά νησιά. Ναι, είναι γνωστό και η αλήθεια είναι το 
µυαλό όλων όταν το ακούνε πάει στις διακοπές, αλλά στην καθηµερινότητα, η γεωγραφική αυτή ιδιαιτερότητα συ-
νεπάγεται πολλές δυσκολίες, κυρίως σε ότι αφορά τα απορρίµµατα. Μπορούν να εφαρµοσθούν και στα ελληνικά 
νησιά δοκιµασµένες αποκεντρωµένες λύσεις για τη διαχείριση απορριµµάτων της ευρύτερης περιοχής Saarland, 
Rheinpfalz και Lothringen; 

Saarbrücken, 3 – 5 Φεβρουαρίου 
Υπό την αιγίδα της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Ινστιτούτο IZES του Saarbrücken σχε-
διάζουν να υποβάλουν από κοινού πρόταση στο πρόγραµµα INTERREG-C για σχέδια µηδενικών εκποµπών στα νησιά. Ο 
στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης ροής υλικών για βιολογικά απορρίµµατα στα νησιά και συγχρόνως 
η αντίστοιχη µετατροπή υφιστάµενων λύσεων από τη Γερµανία. 

Τα πρώτα εναύσµατα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στον τοµέα των βιολογικών απορριµµάτων δόθη-
καν κατά τη διάρκεια αποστολών και συντονιστικών συναντήσεων µε δηµόσιους φορείς διάθεσης απορριµµάτων, καθώς 
και από τον ιδιωτικό τοµέα στη συλλογή, διαλογή, αποθήκευση και ανακύκλωση φυτικών απορριµµάτων. Ο καθ. ∆ρ. ∆η-
µήτρης Φ. Λέκκας από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου συµµετείχε ως ειδικός στην προπαρασκευαστική συνάντηση για την α-
νάπτυξη αυτού του ελληνογερµανικού έργου. 

Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης: Έχουµε ευθύνη για την Ευ-
ρώπη 

Τα σηµαντικά γεγονότα ανακοινώνονται νωρίς και 
φυσικά το ίδιο ισχύει για την 6η ετήσια Συνδιάσκεψη 
της  
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), που θα πραγ-
µατοποιηθεί το Νοέµβριο στην Πελοπόννησο. Αυτό 
το διάστηµα βρισκόµαστε στη φάση της προετοιµα-
σίας. Ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης υποδέχτη-
κε αντιπροσωπεία της Ελληνογερµανικής Συνέλευ-
σης (ΕΓΣ ) για προπαρασκευαστικές συζητήσεις. 
Τρίπολη, 9 Φεβρουαρίου 2016 
Ο Πέτρος Τατούλης υπογράµµισε τη µεγάλη σηµασία που έχει για τον ίδιο το έργο της ΕΓΣ. Το γεγονός ότι τα θέµατα, τα 
περιεχόµενα και οι στόχοι είναι συγκεκριµένα και συγχρόνως αποκοµµένα από την πολιτική έχει αποφασιστική σηµασία. 
Ο πυρήνας αυτού του έργου είναι, κατά τον κ. Τατούλη, η ευθύνη για το µέλλον των ανθρώπων στην Ευρώπη – και φυσικά 
οι περιφέρειες παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Για αυτό και επιθυµεί να εντατικοποιήσει την ανταλλαγή µεταξύ των Περιφε-
ρειαρχών της Ελλάδας και των Έπαρχων της Γερµανίας. Επίσης, θα πρέπει το έργο των περιφερειών και τα οφέλη που 
προκύπτουν για τους πολίτες να γίνονται γνωστά και κατανοητά στους πολίτες. Γι´ αυτό  το σκοπό, θα τυπωθεί ένα φυλλά-
διο, υπό την αιγίδα της ΕΓΣ, για τις εργασίες και τις δοµές (νοµική σύγκριση) των Περιφερειών/Επαρχιών. 
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Νέα ώθηση – περαιτέρω συνεργασίες  
 
Βερολίνο, 27 Ιανουαρίου 2016 
Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
∆ρ. Γιώργος Πατούλης, στη συνάντηση εργασίας µε τον Hans-
Joachim Fuchtel, τον Εντεταλµένο για την Ελληνογερµανική 
Συνέλευση, αναφέρθηκε και υπογράµµισε την ώθηση που έ-
δωσε στο έργο της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης η 5η Συν-
διάσκεψη στο Βερολίνο. 

Σε συνεργασία µε τον Εντεταλµένο του Οµοσπονδιακού Υ-
πουργείου Υγείας για την ελληνογερµανική συνεργασία, συµ-
φωνήθηκε να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η ιατρική ανταλ-
λαγή. Έτσι, θα λάβει χώρα ένα συνέδριο µε Έλληνες ιατρούς 
στο Βερολίνο και κατόπιν και στην Αθήνα. 

 

 

Ανακοινώσεις 

Πρόταση: Γνωριµία στην πράξη µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στη Βάδη-Βυρτεµβέργη 
Η πρωτοβουλία της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεµβέργης έχει ως στόχο την προώθηση της αµοιβαίας κα-
τανόησης και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Η ιδέα είναι 25 διοικητικοί υπάλληλοι από ∆ήµους της Ελλάδας να 
διαµείνουν για ένα διάστηµα σε ∆ήµους της Γερµανίας, έτσι ώστε να γνωρίσουν από κοντά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
να ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες µε τους συναδέλφους τους εκεί, σχετικά µε τα διοικητικά καθήκοντα και τον τρόπο 
εργασίας. 

Η διάρκεια της διαµονής θα είναι εξατοµικευµένη. Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα να συµµετάσχουν σε συναφή θεµατι-
κά σεµινάρια της Σχολής ∆ιοίκησης της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν κατά προτίµηση γερµανικά ή αγγλικά. 

Ο υπεύθυνος της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεµβέργης, στον οποίο µπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφε-
ρόµενοι είναι ο Harald Burkhart (E-Mail: harald.burkhart@gemeindetag-bw.de, Τηλ: +49 711 22572 33) 
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Πρόταση ModuFuel στο Πρόγραµµα - HORIZON 2020: ModuFuel 
/ Υποστήριξη έργου µεγάλης κλίµακας 
Ο χαµηλού κόστους εφοδιασµός των νησιών µε το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG, Liquified Natural Gas) θα αποτελέσει 
βασικό άξονα των ενεργειακών τους σχεδίων.  

Για αυτό και η Ελληνογερµανική Συνέλευση έχει ήδη υποστηρίξει το έργο «Αρχιπέλαγος-Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο» 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επικεφαλής του έργου ήταν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α) και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το θαλάσσιο Κέντρο Αριστείας MARIKO της Επαρχίας Leer. 

Η πρόταση  ModuFuel στο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτοµία HORIZON 2020 είναι σε εξέλιξη. 
Η απόφαση για την πρόταση αναµένεται να βγει έως το καλοκαίρι. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, η πρόταση θα υποβλη-
θεί εκ νέου στη δεύτερη φάση υποβολής προτάσεων έως το Σεπτέµβριο του 2016.  

Αντικείµενο του έργου είναι η διαχειριστική υποστήριξη του εφοδιασµού ειδικά των νησιών από πλοία µεταφοράς υγροποι-
ηµένου αερίου. Το Μάρτιο θα πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική εκδήλωση του Επιµελητηρίου Πειραιά µε τη συµµετοχή του 
Κέντρου MARIKO και του  Ε.Κ.Ε.Τ.Α . 

 

 

 

 

 

 

Συνεργασία µεταξύ Επιµελητηρίων: Συνέδριο «Εκπαίδευση διτ-
τού συστήµατος και  
αειφορία» στη ∆ιεθνή Έκ-
θεση ILA 2016 στο  
Βερολίνο 

Ένας από τους βασικούς άξονες της συνεργασίας 
µεταξύ Επιµελητηρίων είναι η εκπαίδευση. Η εκ-
παίδευση διττού συστήµατος στη Γερµανία συνεχί-
ζει να αποτελεί ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα.  

Ο κλάδος των επιχειρήσεων αεροπορίας και α-
στροναυτικής έχει τεχνικό και τεχνολογικό προσα-
νατολισµό και εποµένως απαιτεί καλά εκπαιδευµέ-
νο προσωπικό, έτσι ώστε να επικρατήσει στην α-
γορά. 

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση προγραµµατίζει ειδική εκδήλωση στη ∆ιεθνή Έκθεση Αεροµεταφορών και Αεροδιαστηµικής 
(ILA) 2016µε υψηλούς συµµετέχοντες και καλεσµένους και θέµα την εκπαίδευση διττού συστήµατος.  

Το σλόγκαν είναι «Εκπαίδευση διττού συστήµατος και αειφορία» και θα προσκληθούν ελληνικά Ιδρύµατα, Επιµελητήρια 
και επιχειρήσεις. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουνίου 2016. 
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