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Η ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΏΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ανάπτυξη των ελληνογερμανικών σχέσεων σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο αποκτά έναν ολοένα και πιο ουσιαστικό ρόλο στους διμερείς δεσμούς 

μεταξύ των δύο χωρών. Το τοπικό επίπεδο αποτυπώνει τον πλούτο της ελληνι-

κής και της γερμανικής κουλτούρας. Κάθε δήμος, κάθε κοινότητα και κάθε περι-

φέρεια χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και προσθέτουν μια ενδιαφέρουσα 

πτυχή στη διμερή συνεργασία.   

Η 8η Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η οποία πραγ-

ματοποιήθηκε στον Δήμο Χερσονήσου (Κρήτη) από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2018 

αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω εξέλιξη της συνεργασίας 

των αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και Γερμανίας. Αποτελεί την αρχή ενός νέου 

κεφαλαίου στο έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Ως Εντεταλμένοι θεωρούμε σημαντικό καθήκον η Ελληνογερμανική Συνέλευ-

ση να γίνει ένα ουσιαστικό φόρουμ για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, σε τοπικό επίπεδο – αξιοποιώντας 

θετικά παραδείγματα από την τοπική καθημερινότητα προκειμένου να συ-

νεισφέρουν στη ανάπτυξη και τη βελτίωση της τοπικής δημοκρατίας και των 

αυτοδιοικητικών δομών των δύο χωρών.  

Norbert Barthle

Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μέλος 

του Γερμανικού Κοινοβουλίου 

Εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική 

Συνέλευση
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Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο δυναμικό περιβάλλον παγκοσμιοποίησης και 

ψηφιοποίησης, η νέα προσέγγιση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με τις ευ-

έλικτες θεματικές συμπράξεις μεταξύ δήμων και κοινοτήτων μπορεί και οφείλει 

να αποτελέσει ένα κατάλληλο εργαλείο για την αποδοτική συνεργασία και την 

παραγωγή αποτελεσμάτων. 

Και ο στόχος αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό μία προϋπόθεση. Αυτή της 

ενεργητικής συμμετοχής όλων των παραγόντων στην κοινή προσπάθεια. Στη 

βάση υπερκομματικού χαρακτήρα που προκρίνει ευρείες κοινωνικές συμμαχίες 

σε τοπικό επίπεδο και αφορά και στη συμβολή των θεσμών της κεντρικής κυ-

βέρνησης της Ελλάδας καθώς και των γερμανικών ομοσπονδιακών υπουργείων 

αντίστοιχα. 

Εμείς, οι Εντεταλμένοι για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, συμφωνούμε ότι ο 

συνεχής διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση σε πνεύμα εμπιστοσύνης είναι 

απαραίτητος για μια εποικοδομητική συνεργασία. Το παράδειγμα της Ελληνο-

γερμανικής Συνέλευσης αποδεικνύει ότι οι ζωντανοί και γόνιμοι δεσμοί σε χα-

μηλότερο πολιτικό επίπεδο αποτελούν τη βάση για μια υγιή, ενωμένη Ευρώπη 

σε μεγαλύτερη κλίμακα. Καλούμε όλους τους εταίρους σε μια συνεργασία που 

θα σηματοδοτήσει δεόντως την έναρξη μιας νέας φάσης στο έργο της Ελληνο-

γερμανικής Συνέλευσης.

Ρένα Δούρου

Περιφερειάρχης Αττικής 

Εντεταλμένη της Ελληνικής 

Κυβέρνησης για την 

Ελληνογερμανική Συνέλευση
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η θέσπιση της Πολιτικής Επιτροπής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αποφασίστηκε το 2016 κατά 

την Εκτη Ετήσια Συνδιάσκεψη της ΕΓΣ στο 

Ναύπλιο. Το επόμενο έτος, η Πολιτική Επιτροπή 

συγκροτήθηκε σε σώμα, ξεκινώντας τις εργασίες 

της. Στην Κοινή Διακήρυξη του Sindelfingen 

το 2017 γίνεται ρητή αναφορά στην Πολιτική 

Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία 

δραστηριοποιείται πλέον εντός του δικτύου. 

Η Πολιτική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα 
όργανο χάραξης κατεύθυνσης: Απαρτίζεται ισομερώς 
από Έλληνες και Γερμανούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και παρέχει ανεξάρτητη και υπερκομματι-
κή συμβουλευτική. Τα μέλη της εκπροσωπούν τις ενώσεις 
περιφερειών, δήμων και κοινοτήτων των δύο χωρών και 
ευθύνονται για τον στρατηγικό προσανατολισμό, τις κα-
τευθυντήριες γραμμές και τα επίκεντρα της συνεργασίας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει περίπου δύο φορές ετησίως. 
Εφόσον χρειαστεί, στις συνεδριάσεις της συμμετέχουν 
επίσης εκπρόσωποι των γερμανικών πολιτικών ιδρυμά-
των, ενώ για τη συζήτηση συγκεκριμένων ειδικευμένων 
θεμάτων προσκαλούνται επίσης εμπειρογνώμονες. Οι 
συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα εναλλάξ στην Ελλάδα και 
τη Γερμανία. Την προεδρία της αναλαμβάνει, ανάλογα με 
τον τόπο της συνεδρίασης, η πλευρά που την φιλοξενεί.

Παρά το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ύπαρξης της, 
η Πολιτική Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρί-
ζεται από μία πολύ εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ 
ισότιμων εταίρων: Σε μία ανοικτή διαδικασία μπόρεσαν 
να συντονιστούν διεργασίες για την ακόμα πιο αποτελε-
σματική ένταξη του τοπικού επιπέδου σε όλες τις δομές, 
ενώ φέτος αποφασίστηκε επίσης η βράβευση ιδιαίτερα 
βιώσιμων εγχειρημάτων της ΕΓΣ. Μία κριτική επιτροπή, η 
οποία συστάθηκε για αυτό ακριβώς τον σκοπό, έκρινε τα 
προγράμματα συνεργασίας μέσω ερωτηματολογίων αξιο-
λόγησης, ενώ αυτά είχαν την ευκαιρία να παρουσιαστούν 
στην Ετήσια Συνδιάσκεψη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή αποφασίζει για τον προγραμματικό προ-
σανατολισμό της Ετήσιας Συνδιάσκεψης. Δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στη συμμετοχή του τοπικού επιπέδου στις 
προετοιμασίες του περιεχομένου της. Τα θέματα του 
προγράμματος της Ετήσιας Συνδιάσκεψης του 2018 
καθορίστηκαν μέσω υποβολής ερωτηματολογίων σε 50 
ελληνικούς και γερμανικούς οργανισμούς τοπικής αυτο-
διοίκησης. Σημαντική αποστολή της Πολιτικής Επιτροπής 
για το 2019 είναι η διαδικασία περαιτέρω εστίασης των 
εργασιών της ΕΓΣ, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και 
ως προς την οργάνωσή τους.

Το έργο της Πολιτικής Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
απέδειξε την αξία του τα τελευταία δύο χρόνια, απο-
τελώντας πλέον θεμελιώδη πυλώνα των εργασιών της 
ΕΓΣ. Η ιδιαίτερη ποιότητα της συνεργασίας έγκειται στη 
μακρόχρονη εμπειρία των μελών της, τα οποία δεν έχουν 
μόνο μία εκ των έσω εικόνα των δομών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αλλά επίσης ιδιαίτερη κατανόηση των 
θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Γνωρίζουν την 
πρόκληση της ανάπτυξης οικονομικά και κοινωνικά 
βιώσιμων λύσεων για τους οργανισμούς τοπικής αυτο-
διοίκησης.

Ως μέλη της, οι Εντεταλμένοι των δύο χωρών για την 
Ελληνογερμανική Συνέλευση συνεισφέρουν επίσης σε 
μεγάλο βαθμό στο έργο της Επιτροπή. 



7

ΜΕΛΗ 

από ελληνικής πλευράς:

Δρ. Γεώργιος Πατούλης 

Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Δρ. Πέτρος Τατούλης 

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος της Ενωσης 

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για την ΕΓΣ

Δημήτριος Καφαντάρης 

Α΄ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ), Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος

Χριστόδουλος Μαμσάκος 

Δήμαρχος Δράμας, 

Εντεταλμένος της ΚΕΔΕ για την ΕΓΣ 

 

ΜΕΛΗ
από γερμανικής πλευράς:

Roger Kehle 

Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων  

Βάδης-Βυρτεμβέργης,

Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων

Gerhard Bauer 

Επαρχος Schwäbisch Hall,

Εκπρόσωπος της Γερμανικής Ενωσης Περιφερειών 

για την ΕΓΣ

Helmut Riegger 

Επαρχος Calw

Dr. Andreas Hollstein 

Δήμαρχος Altena

και οι δύο Συντονιστές:  

Lothar Großklaus und Frank Edelmann
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«Το 2018 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος για την ελληνογερμανική συνεργασία. 
Σημαντικά εγχειρήματα, όπως η εδραίωση ενός περιφερειακού συστήματος 
ταμιευτηρίων στην Ελλάδα, προχώρησαν με συνέπεια, ενώ δρομολογήθηκε 
επίσης η θεματική εστίαση της ΕΓΣ. Σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε 
και στο ερχόμενο έτος. Το δυνατό σημείο της ΕΓΣ είναι η άμεση 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 
μεταξύ εκπροσώπων της πολιτικής, της οικονομίας, της διοίκησης και 
της κοινωνίας των πολιτών. Η ανταλλαγή γνώσης και η εκπόνηση κοινών 
προγραμμάτων είναι πολύ επωφελείς τόσο για την ελληνική όσο και για τη 
γερμανική πλευρά. Και για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για εμένα να 
διευρυνθεί περαιτέρω η συνεργασία που υπάρχει από το 2012 μεταξύ της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Calw. Με την Τουριστική 
Έκθεση της Στουτγάρδης τον Ιανουάριο του 2019, η δεύτερη ημερομηνία κοινής 
προώθησης του τουριστικού προορισμού της Κρήτης έχει ήδη καθοριστεί. Η 
δραστηριοποίησή μου στην ΕΓΣ έχει γίνει πλέον για εμένα αναπόσπαστο και 
αναντικατάστατο μέρος της καθημερινής μου εργασίας.»

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2018; ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019;

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Helmut Riegger

Έπαρχος Calw
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«Με γεμίζει ικανοποίηση η διαπίστωση ότι με τη δουλειά μας στο πλαίσιο 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης έχουμε συνδράμει σε κρίσιμο βαθμό στην 
αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας – Γερμανίας. Εξαρχής είχα διατυπώσει 
την άποψη ότι η πρωτοπόρα αυτή συνεργασία των αυτοδιοικήσεων των δύο 
χωρών έχει βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα για την ενδυνάμωση της συνοχής 
στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συνθήκη αυτή εδραιώνεται πλέον μέσα από 
τη συνεργασία μας με τους Γερμανούς Δημάρχους και Περιφερειάρχες και 
αυτό κατέστη εμφανές το 2018. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η πολιτισμική επαφή Ελλάδας και Γερμανίας αποτελεί 
το πιο βιώσιμο θεμέλιο σταθερής και επιτυχημένης συνεργασίας. Η επαφή 
αυτή εκτιμώ ότι θα πρέπει διαρκώς να ενισχύεται, ούτως ώστε να ενδυναμώ-
νεται η διαλεκτική σχέση των αυτοδιοικητικών θεσμών των δύο χωρών, τόσο 
για τη διαρκή βελτίωση των ανάλογων δομών της εκάστοτε χώρας, όσο και 
για τη διαφύλαξη, ενίσχυση και αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
Ειδικά ενόψει των Ευρωπαϊκών Εκλογών του 2019 στις οποίες πιστεύω ότι 
οι Περιφερειακοί θεσμοί θα πρέπει να διατυπώσουν τις θέσεις τους για την 
Ευρώπη των Περιφερειών.»

Δρ. Πέτρος Τατούλης

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και

εκπρόσωπος της Ενωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για την ΕΓΣ
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«Είχα την πρώτη μου επαφή με την ΕΓΣ το 2014, όταν ο τέως Έπαρχος Märkischer Kreis με 
παρότρυνε να συμμετάσχω σε ένα εργαστήριο φυσιολατρικής πεζοπορίας στα Ιωάννινα με την 
ιδιότητά μου ως πρόεδρος του τρίτου μεγαλύτερου συλλόγου φυσιολατρικής πεζοπορίας της 
Γερμανίας, του Ορειβατικού Συλλόγου Sauerland. Στόχος μας ήταν τότε να σκεφτούμε μέτρα 
ενίσχυσης του υφιστάμενου τουρισμού και παράτασης της τουριστικής περιόδου στην Ήπειρο. 
Τότε προέκυψε και η ιδέα ενός μονοπατιού μεγάλης απόστασης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 
το οποίο θα διέσχιζε όλη την Περιφέρεια της Ηπείρου. Στη συνέχεια, δήμαρχοι από την Ήπειρο 
επισκέφτηκαν τη Νότια Βεστφαλία, όπου και ενημερώθηκαν για τα πιστοποιημένα μονοπάτια 
μας, όπως το Sauerland Höhenflug και το Rothaarsteig. Σήμερα, το μονοπάτι της Ηπείρου αποτελεί 
πραγματικότητα, με την ονομασία Epirus Trail (www.epirustrail.gr). Αυτή είναι μία καλή εξέλιξη! 

Με αυτή τη βάση προέκυψε η ιδέα μίας διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της περιοχής από την οποία κατάγομαι, τη Νότια Βεστφαλία. Έτσι αρχίσαμε να 
διευρύνουμε τις σχέσεις μας με τη βοήθεια της ΕΓΣ. Ένα εγχείρημα είναι η συνεργασία μεταξύ 
των φυσικών πάρκων των δύο περιοχών, την οποία εμβαθύνουμε επί του παρόντος. Αλλά και 
η συνεργασία της Ηγουμενίτσας με την Altena στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
δικτύωσης «ReGrow City» είναι ένα από αυτά.

Πέραν αυτού, η συμμετοχή στις συνδιασκέψεις της ΕΓΣ στην Ελλάδα και τη Γερμανία είχε πάντα 
ενδιαφέρον. Δίκτυα επεκτείνονταν. Τo 2016 συνάντησα Έλληνες ομολόγους μου, οι οποίοι είχαν 
πληγεί ιδιαίτερα από τις προκλήσεις των προσφυγικών ροών. Το καλοκαίρι του 2018 αντάλλαξα 
απόψεις και εμπειρίες στη Λειβαδιά με τη Δήμαρχο κ. Πούλου και υπεύθυνους προγραμμάτων 
σχετικά με το θέμα «Πρόσφυγες και η κοινωνική ένταξή τους». 

Η δραστηριοποίησή μου έχει λόγο: την Ευρώπη και την ελληνογερμανική φιλία στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να οικοδομούμε το διαγενεακό οικοδόμημα της Ευρώπης, 
χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλοκατανόηση, διάθεση για μάθηση, βούληση διαμόρφωσης και 
φιλίες. Η ΕΓΣ παρέχει την πλατφόρμα για αυτό, όπως και εξατομικευμένη υποστήριξη για τις 
προκλήσεις που θέτει η συνδιαμόρφωση της Ευρώπης.»

ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Dr. Andreas Hollstein

Δήμαρχος Altena,
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«Ο Δήμος Fürth ευχαριστεί θερμά την Ελληνογερμανική Συνέλευση για την εποικοδομητική 
υποστήριξη της διαδημοτικής συνεργασίας μας και την έντονη δραστηριοποίησή της για την 
ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων. Η δικτύωση με περαιτέρω φορείς έχει τεράστια 
σημασία, ενώ κάθε ετήσια συνδιάσκεψη φέρνει νέες ιδέες και προοπτικές για τη διμερή 
συνεργασία με τον αδελφοποιημένο Δήμο μας.

Η συνεργασία μεταξύ Fürth και Ξυλοκάστρου βασίζεται στην πολυετή ανταλλαγή μαθητών, 
ενώ εδώ και 18 χρόνια παίρνει ζωή από τις πολυάριθμες δράσεις των συλλόγων στήριξης της 
αδελφοποίησης των δύο πλευρών. Πρόκειται μεταξύ άλλων για επισκέψεις πολιτών στον 
εκάστοτε άλλο δήμο, εκθέσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις λογοτεχνίας, συναυλίες και συμμετοχή 
στον πολιτισμό της εκάστοτε άλλης χώρας μέσω διάφορων προγραμμάτων και εορταστικών 
εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Fürth υποστηρίζει τις συναντήσεις των συλλόγων και υλοποιεί στο πλαίσιο της 12ετούς 
πλέον αδελφοποίησης δικά του προγράμματα σε συνεργασία με το Ξυλόκαστρο. Μεταξύ 
αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι κοινές μουσικές συναντήσεις, ένα πρόγραμμα για 
μαθητευόμενους αρτοποιούς, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και 
της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και μία έκθεση με θέμα την πολιτική για τις γυναίκες. Ορατές 
στον δημόσιο χώρο είναι οι πινακίδες που αναγράφουν τους αδελφοποιημένους Δήμους μας στις 
εισόδους της πόλης μας, η αντίστοιχη ονομασία οδών και πλατειών και η συμμετοχή στη δημοφιλή 
ετήσια πανηγυρική αγορά μας με προϊόντα από το Ξυλόκαστρο και το «νέο ελαιόλαδο» που 
προέκυψε από την συνεργασία μας.

Σε οικονομικά δύσκολους καιρούς, ο Δήμος Fürth βοήθησε το Ξυλόκαστρο με δράσεις αλληλεγγύης 
για την πυροσβεστική, τον χώρο αποθήκευσης κατασκευαστικών μηχανημάτων και το νοσοκομείο 
της πόλης. Η οικονομική συνεργασία με περιηγήσεις επιχειρήσεων και διανομή ελληνικών προϊόντων 
στο Fürth αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Για το 2019 σχεδιάζουμε μία περιβαλλοντική δράση 
για τον καθαρισμό του Κορινθιακού Κόλπου από δύτες της Γερμανικής Εταιρείας Διάσωσης (DLRG) 
Fürth και Έλληνες συναδέλφους τους, καθώς και μία ακόμα δράση αλληλεγγύης.

Η επίσημη αδελφοποίηση των πόλεών μας έχει εξελιχθεί σε μία βαθιά φιλία. Οι συναντήσεις 
μας χαρακτηρίζονται πάντα από την εξαιρετική φιλοξενία και την ιδιαίτερη εγκαρδιότητα των 
ανθρώπων, ενώ μας προκαλούν χαρά και περηφάνεια οι πολλές και μακροχρόνιες φιλίες που 
προέκυψαν μεταξύ δημοτών του Ξυλοκάστρου και του Fürth. Ζήτω η ελληνογερμανική φιλία!»

Hilde Langfeld

Εντεταλμένη Διαδημοτικών Σχέσεων 

του Δήμου Fürth για την ΕΓΣ
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«Η συνεργασία των Δήμων Καβάλας και Νυρεμβέργης απέδειξε τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει 
για τους δημότες, καθώς μέσω αυτής μπορούν να λάβουν την επιθυμητή υποστήριξη. Με την 
ίδρυση του «Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» και του «Κέντρου Φροντίδας Παιδιών» 
στην Καβάλα και τη Νέα Ηρακλείτσα από την ΜΚΟ «Το χαμόγελο του παιδιού», δημιουργήθηκε 
ένας θεσμός, στον οποίο μεγαλώνουν παιδιά που έγιναν θύματα βίας κάθε μορφής, ανεξάρτητα 
από την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους. Πέραν αυτού, με την υποστήριξη της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης προωθήθηκε ο προσκυνηματικός τουρισμός στους Φιλίππους – προ πάντων από 
τότε που η πόλη μπήκε στη λίστα της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Σήμερα, η Καβάλα και η Νυρεμβέργη είναι αδελφοποιημένες πόλεις, ενώ για το 2019 σχεδιάζουμε 
να εορτάσουμε από κοινού την 20η επέτειο του δημόσιου κοινωφελούς οργανισμού «Δημοφιλία» 
με κοινές δράσεις στον τομέα του πολιτισμού και της ανταλλαγής νέων.

Το γεγονός πως αυτή η σύνδεση έχει ουσία και αντέχει στο χρόνο, αποδεικνύεται σημαντικό και 
για τους δύο λαούς, τόσο τον ελληνικό όσο και τον γερμανικό. Στην συνεργασία που συνάψαμε 
στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην επαφή μεταξύ 
των υπαλλήλων των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, δηλαδή των ανθρώπων που 
βρίσκονται πλησιέστερα στους πολίτες και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εδραίωση 
των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δήμητρα Τσανάκα

Δήμαρχος Καβάλας 
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«Ο Δήμος Χίου έχει αναπτύξει μια αγαστή συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την Ελληνογερμανι-
κή Συνέλευση, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της οποίας αναδείχθηκε  η σημαίνουσα αξία της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της συνεργασί-
ας των Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας-Γερμανίας. 

Επισκεφθήκαμε αλλά και φιλοξενήσαμε στο νησί μας εκπροσώπους από Δήμους της Γερμανίας. Οι 
συναντήσεις αυτές ήταν επωφελείς και για τις δύο πλευρές και στη διάρκειά τους πραγματοποι-
ήθηκε μια ανταλλαγή μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα, 
θέλω να σταθώ στην εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε με τον Δήμο του St. Ingbert, στον 
τομέα της οδοποιίας, της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και γενικά στον όλο τρόπο λειτουργίας της 
πόλης, όπου η τεχνογνωσία του συγκεκριμένου δήμου υπήρξε διαφωτιστική για εμάς.

Η συνεργασία μας δεν περιορίστηκε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά υπήρξε ενεργή συμμετοχή των 
υπαλλήλων των δήμων με στόχο την εξεύρεση των βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή από-
ψεων επί καθημερινών θεμάτων. Τέτοιες σημαντικές δράσεις αποφέρουν σημαντικές εμπειρίες και 
παραστάσεις στους συμμετέχοντες, μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τελικά δίνουν σημαντικές 
λύσεις ακόμα και σε απλά πράγματα.

Ως Δήμος Χίου στοχεύουμε στην ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή μας στις δραστηριότητες της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η ανταλλαγή απόψεων, πρακτικών και ιδεών μεταξύ των Ευρωπα-
ϊκών Κρατών αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.»

Εμμανουήλ Βουρνούς

Δήμαρχος Χίου 
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Για μένα ήταν μία πολύ 
σημαντική περίοδος 
της μουσικής μου 

εκπαίδευσης, καθώς 
γνώρισα νέους με τους 

οποίους έχουμε κοινά 
ενδιαφέροντα. Έζησα πώς 

λειτουργεί ένα σχολείο σε μία άλλη χώρα. Μου 
δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω εκεί για ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα, να γνωρίσω την πατρίδα τους, 
τον τρόπο ζωής τους, την καθημερινότητά τους, 
την κουζίνα τους κτλ. Εκτός αυτού, γιορτάσαμε 
τη συνεργασία μας με το σχολείο-εταίρο με 
μία συναυλία σε ένα εντυπωσιακό κτίριο, τον 
Καθεδρικό Ναό της πόλης του Demmin, για 
την οποία καταχειροκροτηθήκαμε και λάβαμε 
πολύ καλές κριτικές. Κάναμε εκδρομές μαζί με 
το γερμανικό σχολείο, γνωρίζοντας έτσι και 
άλλες περιοχές της Γερμανίας, από μικρά χωριά 
έως μεγαλουπόλεις. Έτσι αντιληφθήκαμε τις 
διαφορές μεταξύ των χωρών μας. Σε αυτό το 
ταξίδι ανέπτυξα επίσης μια στενότερη σχέση 
με συμμαθητές μου από το δικό μου σχολείο, 
καθώς κάναμε διαφορετικά πράγματα από αυτά 
που κάνουμε στην καθημερινότητα. Επίσης 
απέκτησα καινούριους φίλους. Συνειδητοποίησα 
πόσο χρόνο αφιερώνουν στη μουσική και πόσο 
πειθαρχημένοι είναι, και αποφάσισα να κάνω το 
ίδιο. Έμαθα πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείς 
με συνέπεια αυτό που επιχειρεί η ομάδα. Ένιωσα 
απίστευτα ευτυχισμένος, όταν είδα πως η 
γερμανική ομάδα περνούσε κι αυτή πολύ ωραία 
μαζί μας και πως έβαλε την πατρίδα μου στην 
καρδιά της.

Εμμανουήλ Χατζέλης

Είχαμε την τύχη να περάσουμε γεμάτες μέρες μαζί 
με πολύ φιλικούς και ανοιχτούς ανθρώπους, οι 
οποίοι προσωπικά με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα, 
προ πάντων με την εξαιρετική φιλοξενία τους. 
Εξίσου εντυπωσιακό ήταν για μένα το κλίμα 
στη συναυλία. Εκεί δεν ήμασταν πια Γερμανοί ή 
Έλληνες, είμασταν όλοι μέλη της ίδιας χορωδίας 
που συνδέονταν εκείνη τη στιγμή μέσω της 
μουσικής περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε 
άλλη στιγμή της ανταλλαγής. Μία κοινή γλώσσα 
είναι πολύ χρήσιμη. Στις κοινές μας πρόβες και 
συνομιλίες συνεννοούμασταν στα αγγλικά, 
κι αν δεν γινόταν, με χέρια και με πόδια. Αυτό 
λειτούργησε μεν καλά, μπορώ όμως να φανταστώ 
πως με περισσότερη ασφάλεια στη γλώσσα θα 
είχαμε και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να 
πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο 
τους ανθρώπους και να 
ανταλλάξουμε απόψεις μαζί 
τους.

Tanne  Schmiedeberg

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
Μουσική χωρίς σύνορα 
Μουσικά Σχολεία Μυτιλήνης και Demmin

ΝΕΟΛΑΙΑ

Μυτιλήνη
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Εμένα μου άρεσε 
ιδιαίτερα η πολύ θερμή 
και ανοικτή υποδοχή 
στη Μυτιλήνη. Όταν 
χορέψαμε μαζί, αποκτώντας 
έτσι μία πρώτη επαφή με 
την ελληνική μουσική. Εκτός αυτού 
εντυπωσιάστηκα από την ευθυμία και το πάθος 
των Ελλήνων φίλων μας για τη μουσική. Χωρίς 
να ξεχάσω να αναφέρω τη θερμή φιλοξενία. 
Διεύρυνα τους ορίζοντές μου δείχνοντας  
ανεκτικότητα στο ξένο, κι έμαθα πράγματα για 
μια άλλη χώρα και τις συνήθειες των ανθρώπων 
της. Για τον εαυτό μου έμαθα πως τα δικά μου 
μέτρα και σταθμά δεν ισχύουν για τα πάντα. 
Διεύρυνα τον ορίζοντά μου και έμαθα πόσο 
σημαντικό είναι να έχει κανείς μία ανοικτή στάση 
προς τον κόσμο. 

Marvin Trunk

Η συνεργασία μεταξύ 
των Μουσικών Σχολείων 
Μυτιλήνης και Demmin 

άφησε ευχάριστες 
αναμνήσεις σε εμάς τους 

μαθητές και των δύο σχολείων. 
Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 

μία άλλη χώρα, τον πολιτισμό της και το τοπίο 
της. Το πρόγραμμα μάς βοήθησε να διευρύνουμε 
τον πνευματικό μας ορίζοντα. Τα δύο σχολεία 
συνδέθηκαν μουσικά μέσω κοινών συναυλιών. 
Αν και κάθε σχολείο έχει το δικό του μουσικό 
ρεπερτόριο, καταφέραμε να παρουσιάσουμε ένα 
εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πέραν αυτού υπήρξε 
επίσης πολιτιστική ανταλλαγή με εκδρομές και 
γιορτές. Για εμένα προσωπικά το πρόγραμμα 
ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς δεν 
είχα ταξιδέψει ποτέ ξανά στο εξωτερικό και 
μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω έναν άλλο 
πολιτισμό με διαφορετική νοοτροπία, παράδοση 
και γλώσσα. Αυτό που κρατάω από αυτό το 
ταξίδι είναι σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη του 
σχολείου μας στο Ωκεανογραφικό Μουσείο, 
τα όμορφα κτίρια της πόλης και ιδίως η 
εντυπωσιακή εκκλησία, που ήταν και ο χώρος 
όπου κάναμε τη συναυλία. Εκτός αυτού είχα 
την ευκαιρία να γνωρίσω τους μαθητές του 
γερμανικού σχολείου, οι οποίοι με τη φιλοξενία 
τους και τη θερμή υποδοχή τους μας έδωσαν 
από την πρώτη στιγμή την αίσθηση πως είμαστε 
καλοδεχούμενοι.

Μαρία Μπουρνού

Demmin
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Είναι σα να έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που 
τον Μάρτη του 2018 αναχωρούσαμε για τη Σάμο. 
Το ταξίδι μας άρχισε εντυπωσιακά νωρίς, στις 2 τη 
νύχτα. Φτάσαμε στο πανέμορφο νησί (μετά από δύο 
αλλαγές πτήσης) αργά το απόγευμα. Ήδη από την 
πρώτη μας συνάντησή μας για ένα νόστιμο γεύμα 
με τους συμμαθητές μας από τη Σάμο, το κλίμα ήταν 
πολύ άνετο. Με μία παρουσίαση προσπαθήσαμε να 
δώσουμε πληροφορίες για την πόλη και το σχολείο 
μας. Τον χρόνο που περάσαμε με τις οικογένειες που 
μας φιλοξενούσαν χαρακτήριζε η θερμή φιλοξενία και 
η εγκαρδιότητα, νιώσαμε άνετα και πιστεύω πως και η 
εμπειρία άρεσε και στους οικοδεσπότες μας.

Την επόμενη μέρα αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε 
το ελληνικό νησί με όλες τις ομορφιές και όλα 
τα προβλήματά του. Επισκεφτήκαμε το αρχαίο 
Ηραίο, ένα αρχαιολογικό μουσείο κι ένα μουσείο 
κρασιού, και ακολουθήσαμε τα ίχνη του Πυθαγόρα 
κατά τη σύντομη επίσκεψή μας στο Πυθαγόρειο. 
Μάθαμε επίσης πόση σημασία έχει ο τουρισμός 
και πώς τον επηρεάζει το προσφυγικό πρόβλημα. 
Σε μία συνάντηση με αστυνομικούς της Frontex 
από το ομόσπονδο κρατίδιό μας μάθαμε πολλά για 
την επίκαιρη κατάσταση. Η επικοινωνία με τους 
συμμαθητές μας από τη Σάμο ήταν τέλεια κι έτσι 
αφήσαμε με μεγάλη ευχαρίστηση να μας δείξουν 
μερικούς σαμιώτικους χορούς.

Τον Σεπτέμβριο προσπαθήσαμε τότε να προσφέρουμε 
στους καλεσμένους μας που ανταπέδιδαν την 
επίσκεψη μία εξίσου ωραία εμπειρία. Είχαμε βάλει 
πολλά πράγματα στο πρόγραμμα, τα μουσεία δεν 
μας συγκίνησαν ιδιαίτερα, αλλά η εκδρομή στο νησί 
Ούζεντομ και η επίσκεψη στο Ινστιτούτο Φυσικής 
Πλάσματος Μαξ Πλανκ ήταν πραγματικά κορυφαίες 
στιγμές. Ο χρόνος πέρασε γρήγορα και ήδη πλησίαζε 
η τελευταία βραδιά. Παίζοντας πινγκ-πονγκ και 
ποδοσφαιράκι, και χορεύοντας τους παραδοσιακούς 
ελληνικούς χορούς που μας είχαν λείψει κάπως από 
τότε που είχαμε επισκεφτεί τη Σάμο, φτάσαμε σιγά-
σιγά στο τέλος της βραδιάς και της εβδομάδας που 
είχαμε περάσει μαζί. Αργότερα, κάποιοι από εμάς 
πήγαν μαζί και στο λιμάνι, αφού σχεδόν κανείς δεν 
είχε όρεξη για ύπνο. Στις 2:30 έπρεπε να βρεθούμε 
όλοι στο σχολείο για τη στιγμή του αποχαιρετισμού.

Τι έμεινε από αναμνήσεις; Ένα χαρούμενο, ανοικτό 
κλίμα, στο οποίο προσπαθήσαμε επίσης να μάθουμε 
κάποια λόγια στην εκάστοτε άλλη γλώσσα. Γελάσαμε 
πολύ και ζήσαμε τη φοβερή εμπειρία να γνωρίσουμε 
νέους από μια σχετικά μακρινή περιοχή της Ευρώπης, 
μαθαίνοντας την καθημερινή ζωή στη χώρα τους. Η 
επικοινωνία στα αγγλικά δεν ήταν πρόβλημα και οι 
διαγωνισμοί Μαθηματικών στην ομάδα μας είχαν 
πολλή πλάκα. Θα θέλαμε πολύ να ξαναδούμε τους 
Έλληνες φίλους μας! Τώρα, αν θα το καταφέρουμε, 
αυτό είναι ακόμα γραμμένο στα άστρα.

Anna Gust και Tim Lichtnau 

Ο Πυθαγόρας συνδέει 
Το Γενικό Λύκειο Σάμου και το Γυμνάσιο 
Alexander von Humboldt του Greifswald 
διοργάνωσαν έναν διαγωνισμό 
Μαθηματικών

ΝΕΟΛΑΙΑ

Greifswald
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Με αφορμή τον 
διαγωνισμό 
Μαθηματικών, η 

οικογένειά μου κι εγώ 
φιλοξενήσαμε την Έμιλι, ενώ 

στη συνέχεια με φιλοξένησε η 
οικογένειά της στην πόλη της στη 

Γερμανία. Αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγής ήταν 
μια πραγματική εμπειρία ζωής. Οι επισκέψεις 
στα μουσεία και στους τόπους των επιστημών, 
οι ξεναγήσεις στην πόλη και οι «εξερευνήσεις» 
στο Δημαρχείο και το Γυμνάσιο Alexander von 
Humboldt ήταν άκρως συναρπαστικές για 
εμάς τους Έλληνες μαθητές. Ο διαγωνισμός 
Μαθηματικών δε μας έδωσε την αίσθηση ότι 
αντιμαχόμαστε. Αντιθέτως, μας έδωσε την 
ευκαιρία να εργαστούμε μαζί ως ελληνική 
ομάδα και να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό 
το επιστημονικό θέμα με τους Γερμανούς 
συμμαθητές μας.

Η αξία αυτού του προγράμματος βρίσκεται στο 
ότι προέκυψαν προσωπικές σχέσεις μεταξύ 
των νέων που συμμετείχαν. Όσον αφορά 
τους Γερμανούς συμμαθητές μας, γνωρίσαμε 
την καθημερινότητά τους, τον τρόπο που 
σκέφτονται, πως συμπεριφέρονται ως παρέα, 
στη σχολική κοινότητα και στην πόλη τους. Έτσι 
ήρθαμε πραγματικά σε επαφή με τον γερμανικό 
πολιτισμό. Όσον αφορά τη φιλοξενούμενή μου, 
την Έμιλι, που έγινε αργότερα οικοδεσπότης 
μου, μπορώ να πω με σιγουριά πως αναπτύξαμε 
μια σχέση βαθιάς φιλίας, την οποία θέλουμε 
και οι δύο να διατηρήσουμε στη ζωή μας. Αυτό 
το ταξίδι θα μου μείνει ως συνώνυμο μίας 
ιδιαίτερης και μοναδικής εμπειρίας, σαν κάτι το 
οποίο θέλω να κρατήσω.

Φρίντα ΜωραΪτου

Δε θα ήθελα να έχω χάσει 
αυτή τη συνάντηση. 
Είχε μεγάλο ενδιαφέρον 
να έρχεσαι σε επαφή 
με νέους στην ηλικία μας, 
οι οποίοι ζουν σε μια άλλη 
χώρα. Συνειδητοποιήσαμε πως παρά 
τα κοινά στοιχεία υπάρχουν και διαφορές. 
Ήταν κάπως αστείο να ακούμε τις ερωτήσεις 
και τα σχόλια των Γερμανών συμμαθητών μας 
για τη χώρα μας. Τους προκαλούσαν έκπληξη 
πράγματα που για εμάς τους Έλληνες είναι 
εντελώς φυσιολογικά. Το πιο συναρπαστικό 
ήταν για μένα η διαμονή στις οικογένειες που 
μας φιλοξένησαν. Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική κι 
έκανε την παραμονή μας εκεί ακόμα πιο ωραία. Τα 
μέρη που επισκεφτήκαμε στο Γκράιφσβαλντ ήταν 
εντελώς διαφορετικά από αυτά που γνωρίζαμε. 
Ήταν μια εμπειρία που ευχαρίστως θα είχα ξανά. 
Απέκτησα πολλούς καινούριους φίλους κι έμαθα 
πολλά για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων μιας 
άλλης χώρας και για τη ζωή των νέων της ηλικίας 
μου γενικότερα.

Λάζαρος Μπίγια 

Σάμος
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Όλα άρχισαν το 2017, με αμοιβαίες επισκέψεις των 
Δήμων Χερσονήσου και Ostseebad Binz. Σήμερα, η σχέση 
μεταξύ των δύο Δήμων χαρακτηρίζεται από ανοικτό 
και εγκάρδιο πνεύμα. Με την ιδιαίτερη υποστήριξη του 
Δημάρχου Χερσονήσου κ. Γιάννη Μαστοράκη και του 
Δημάρχου Binz κ. Karsten Schneider αναπτύσσονται 
κοινά εγχειρήματα προς όφελος των δημοτών.  

ΔΥΟ ΝΗΣΙΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ: 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ BINZ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

«Δύο νησιά συνδέουν την Ευρώπη – Αυτό το σύνθημα αποτελεί και το 
πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Binz στη νήσο Rügen και του Δήμου 
Χερσονήσου στην Κρήτη. Μας χαροποιεί το γεγονός πως βρήκαμε έναν εταί-
ρο στην Ελλάδα, ο οποίος έχει τους ίδιους στόχους και αντιμετωπίζει τις ίδιες 
προκλήσεις, ιδίως στον τουριστικό τομέα, έτσι ώστε να μαθαίνουμε από κοι-
νού ο ένας από τον άλλο και, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, οι οποίες 
προσωποποιούν το ευρωπαϊκό ιδεώδες, να δρομολογούμε προγράμματα που 
ωφελούν και τους δύο δήμους. Θέλουμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους 
των δύο νησιών, του βορειότερου και μεγαλύτερου της Γερμανίας και του 
νοτιότερου και μεγαλύτερου της Ελλάδας. Με τη βοήθεια της ΕΓΣ ξεκινούμε 
επί του παρόντος δύο προγράμματα με ακριβώς αυτό τον στόχο. Ελπίζουμε 
πως θα διατηρήσουμε το εγκάρδιο και φιλικό κλίμα των έως τώρα συναντή-
σεών μας και πως θα εμβαθύνουμε τη συνεργασία που αρχίσαμε.» 

Karsten Schneider

Δήμαρχος Ostseebad Binz

Το ζητούμενο σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι μόνο να μάθει 
ο ένας από τον άλλο και να αποκτήσει κατανόηση για 
τον πολιτισμό της εκάστοτε άλλης χώρας, αλλά και να 
δρομολογήσει εγχειρήματα οικονομικού ενδιαφέροντος, 
επίσης με χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης. 

Γιάννης Μαστοράκης

και Karsten Schneider
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Μαγειρική και γαστρονομία

Το 2017, οι Δήμοι Χερσονήσου και Ostseebad Binz 
ξεκίνησαν μαζί με τη Σχολή Μαγειρικής KAPPA Studies 
και τον Μαγειρικό Σύλλογο Rügen ένα πρόγραμμα 
ανταλλαγής Ελλήνων και Γερμανών μαγείρων. Στόχος 
του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας στον τομέα της γαστρονομίας. Η ανταλλαγή 
δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν 
νέες τεχνικές, να μοιραστούν εμπειρίες και να μάθουν 
περισσότερα για τον τουρισμό και την τοπική κουζίνα της 
Κρήτης και του Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάγειρες από το Rügen είχαν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Κρητικής 
Κουζίνας στην Κρήτη, ενώ ένα ακόμα μαγειρικό φεστιβάλ 
έλαβε χώρα στο Rügen τον Ιανουάριο του 2017. Στη 
Διεθνή Πράσινη Εβδομάδα 2017 στην Έκθεση του 
Βερολίνου, μάγειρες από τις δύο χώρες παρουσίασαν με 
μεγάλο ενθουσιασμό τις σπεσιαλιτέ τους.

Η καλή κουζίνα 

συνδέει

«Στο πλαίσιο της 
Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης αναπτύξα-
με στενές σχέσεις με το 
Rügen και φέραμε τους 
δύο λαούς μας κοντά 
μέσω της μαγειρικής 
και της γαστρονομίας. Οι συνάδελφοί μας Γερμανοί 
σεφ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 
την κρητική κουζίνα και τον κρητικό πολιτισμό εδώ 
στην Κρήτη. Και στο Rügen έλαβε χώρα το πρώτο 
φεστιβάλ ελληνικής και γερμανικής κουζίνας. Προσ-
δοκούμε με χαρά στη συνέχιση αυτής της επιτυχούς 
συνεργασίας τα επόμενα χρόνια.»

Θεόδωρος Καλαθάκης 

Πρόεδρος Επιχειρηματικού Ομίλου Καλαθάκη 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Απτά 

αποτελέσματα  

για την κοινωνία

«Είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό πως η 
σκληρή εργασία έχει 
απτά αποτελέσματα 
για την κοινωνία και 
ιδίως για τους νέους. 
Μέσω της συνεργασίας Ελλήνων και Γερμανών 
τεχνιτών καταφέραμε να συνδέσουμε τη γερμανική 
τεχνογνωσία για την ηλεκτροσυγκόλληση με 
την ελληνική τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπονώντας ένα 
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα σεμινάριο 
εκπαίδευσης ηλεκτροσυγκολλητών. Συνεχίζουμε να 
ακολουθούμε το κοινό μας όραμα της εδραίωσης 
νέων εταιρικών σχέσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα όλους αυτούς που συνέδραμαν σε 
αυτό το εγχείρημα και να καλέσω όλους τους 
ενδιαφερόμενους να συμπορευτούν μαζί μας και να 
μας υποστηρίξουν στο έργο μας.»

Δρ. Μιχαήλ Καθαράκης 

Διευθυντής Τεχνικών Σχολών 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

Εργασία μέσω νέων εκπαιδευτικών προτύπων

Αφετηρία του προγράμματός μας ήταν η συνεργασία στο 
πλαίσιο μίας «ενεργειακής πρωτοβουλίας» και η ζήτηση για 
ειδικές τεχνικές ηλεκτροσυγκόλλησης στην τοπική αγορά 
εργασίας της Κρήτης. Οι εταίροι, το Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η Γερμανική 
Ένωση Ηλεκτροσυγκολλητών DVS-GSI έθεσαν ως στόχο τη 
δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα, για να δοθεί στους αποφοίτους του 
μία διέξοδος από την ανεργία των νέων. Το πρόγραμμα έχει 
πάρει πλέον εμβληματικό χαρακτήρα και σχεδιάζεται να 
επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
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Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

στη Χερσόνησο Κρήτης 

από 1 έως 3-11-2018

«Από τον μύθο της Ευρώπης στην Ευρώπη της πράξης»: 

Αυτό ήταν το σύνθημα της Ογδοης Ετήσιας Συνδιάσκεψης 

της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) στην Κρήτη. Την 

πρόσκληση είχαν απευθύνει ο Δήμαρχος Χερσονήσου 

κ. Ιωάννης Μαστοράκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2018 

συναντήθηκαν στη Χερσόνησο 300 εκπρόσωποι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενώσεων δήμων και 

κοινοτήτων, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, 

επιμελητήρια και εμπειρογνώμονες από τις δύο χώρες, 

για να συζητήσουν στρατηγικές και προγράμματα για 

την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς καίριας 

σημασίας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του 

μοναδικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο δικτύου της ΕΓΣ. 
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«Από τον μύθο της Ευρώπης στην Ευρώπη της πράξης»: Στην Κρήτη, έναν τόπο 

σημαντικό για την ευρωπαϊκή μυθολογία, το σύνθημα αυτό ταιριάζει ιδιαίτερα. 

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δείχνει πως η Ευρώπη δεν είναι ένας ξεθωρια-

σμένος μύθος που διατηρείται μόνο δια της εξύμνησής του.

Με τη δραστηριοποίησή σας, η Ευρώπη μας αποκτά ζωή και γίνεται απτή. 

Αυτή η εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει 

μεγάλες προκλήσεις και σε πολλά κράτη-μέλη ακούγονται φωνές που θέτουν 

το κοινό μας ευρωπαϊκό εγχείρημα υπό αμφισβήτηση. Μία εξαιρετική απάντη-

ση σε τέτοιες φωνές είναι οι διαδημοτικές συνεργασίες που δημιουργείτε στην 

Ελληνογερμανική Συνέλευση. Τέτοιες συνεργασίες φέρνουν τους ανθρώπους 

κοντά. Ετσι δημιουργούνται φιλίες που δεν βασίζονται σε έναν μύθο, αλλά σε 

κοινές αξίες.

Ολοι όσοι δραστηριοποιούνται στην Ελληνογερμανική Συνέλευση δείχνουν πως 

η συνεργασία, ο διάλογος και ο σεβασμός πετυχαίνουν στην Ευρώπη. Αυτά είναι 

και τα πρότυπα που χρειάζεται η Ευρώπη!»

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
της Ογδοης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Dr. Angela Merkel 

Ομοσπονδιακή Καγκελάριος της 

 Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

 Γερμανίας

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
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«Με δημιουργικότητα και απτά αποτελέσματα συμβάλλουμε 

καθοριστικά μέσω της συνεργασίας μας στην ανάπτυξη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεμελιώδεις πυλώνες της συνεργα-

σίας μας είναι η νεολαία, ο τουρισμός, το περιβάλλον και ο 

πολιτισμός. Βασιζόμενοι στις εμπειρίες που αποκομίσαμε από 

επιτυχείς ετήσιες συνδιασκέψεις, συνεχίζουμε τον ποιοτικό 

διάλογο, εστιάζοντας στην καινοτομία και την ενίσχυση των 

συνεργασιών. Ετσι κάνουμε πολλά βήματα προς την «Ευρώπη 

της πράξης» και προς όφελος των δήμων μας.»

«Για την Περιφέρεια Κρήτης, η εδραίωση και η εμβάθυνση των 

εξωτερικών της σχέσεων αποτελεί μεγάλη ευκαιρία. Τα τελευ-

ταία χρόνια μπόρεσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες, που ήδη 

φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα. Στους τομείς της γνώσης και 

της καινοτομίας, αλλά και της ενέργειας και των συγκοινωνι-

ών, χρειάζονται ακόμα περαιτέρω βήματα. Είμαστε πολύ αι-

σιόδοξοι πως η Ογδοη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμα-

νικής Συνέλευσης μπορεί να επισπεύσει τις θετικές  εξελίξεις, 

αναδιατυπώνοντας τους στόχους προς όφελος όλων.»

Γιάννης Μαστοράκης

Δήμαρχος Χερσονήσου

Σταύρος Αρναουτάκης 

Περιφερειάρχης Κρήτης
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«Τα περασμένα οκτώ χρόνια, η ΕΓΣ ανέπτυξε μέσα από αρκετές καλές αλλά και δύσκολες στιγμές 
ένα δυναμικό δίκτυο ελληνικών και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα συνεργασίας δύο ευρωπαϊκών 
χωρών. Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής πολιτικών απόψεων σε τοπικό επίπεδο, στο-
χεύει στην εδραίωση της συνειδητοποίησης και της κατανόησης των διαφορετικών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης – και συνεπώς επίσης οι κοινωνίες – 
των δύο χωρών. Μέσω αυτής της κατανόησης μπορούν να αποδομηθούν προκαταλήψεις και να 
λειανθεί το έδαφος για μία εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των ανθρώπων στην Ελλάδα 
και τη Γερμανία. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών όπως και φορέων της τοπικής οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν πολλά, και όχι πάντα υπό εύκολες συνθήκες!

Η φετινή Ετήσια Συνδιάσκεψη τον Νοέμβριο του 2018 στην Κρήτη σήμανε μία τομή: Αφενός 
ήταν η πρώτη Ετήσια Συνδιάσκεψη υπό την αιγίδα του Υφυπουργού κ. Barthle ως νέου Εντεταλ-
μένου της γερμανικής πλευράς για την ΕΓΣ. Αφετέρου, η ελληνική κυβέρνηση διόρισε για πρώτη 
φορά μετά από καιρό την Περιφερειάρχη κ. Δούρου ως Εντεταλμένη για την ΕΓΣ.

Οι εντατικές συζητήσεις στην Κρήτη συνιστούν ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για το μέλλον της ΕΓΣ. 
Στη νέα φάση του κοινού έργου που αρχίζει τώρα, το ζητούμενο θα είναι να καθοριστούν οι τομείς 
προτεραιότητας της συνεργασίας και να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των 
έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΓΣ δε θα είναι απολιτική, όπως και δεν ήταν έως σήμερα, θα δρα 
όμως πάντα με σαφώς υπερκομματικό χαρακτήρα.

Για την περαιτέρω εργασία προς όφελος των ανθρώπων των δύο χωρών μας εύχομαι καλή επιτυ-
χία στην Ελληνογερμανική Συνέλευση!»

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Jens Plötner

Πρέσβης της Ομοσπονδιακής  Δημοκρατίας 

της Γερμανίας στην Ελλάδα
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«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Στο κρίσιμο χρονικά και αναπτυξιακά σταυροδρόμι όπου σήμερα βρίσκεται η Ευρώπη για τους 
δημοκρατικούς θεσμούς, την πολυπολιτισμικότητα και τη συνύπαρξη, την κοινή κατεύθυνση των 
λαών, τους στόχους της συνοχής αλλά και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Ελληνογερμανική 
Συνέλευση εκφράζει φέτος περισσότερο από ποτέ τη διάθεση ουσιαστικής προσέγγισης αλλά και 
επίλυσης των πρακτικών αναγκών των τοπικών μας κοινωνιών, ειδικά στην κουρασμένη από την 
οικονομική κρίση Ελλάδα.

Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον καταφέραμε, μέσα από σταθερή βούληση των δύο μερών, να 
ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες και να δημιουργήσουμε μία εποικοδομητική σχέση ανταλλαγής 
γνώσεων και εμπειριών σε μία σειρά τομέων και θεμάτων. Φιλοδοξούμε εις το εξής αυτή η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, πολιτισμού και τουρισμού να υλοποιήσει πρακτικές που 
στην παραμικρή τους λεπτομέρεια να κάνουν τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες της δοκιμαζό-
μενης Ελλάδας.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δεν είναι μία τυπική συνάντηση αλλά μία δυναμική διαδικασία, και 
έτσι ακριβώς θέλουμε να την διατηρήσουμε.

Ως εκ τούτου εμείς – η τοπική αυτοδιοίκηση από όλη την Ευρώπη – 
πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να τονίσουμε εκ νέου 
τις αξίες και τα ιδεώδη της ηπείρου μας. Είναι καιρός να δείξουμε 
αλληλεγγύη απέναντι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες που έχουν πληγεί 
από την οικονομική κρίση, την ενίσχυση του ρατσισμού και τις 
προσφυγικές ροές, και να προωθήσουμε συνεργασίες, οι οποίες ενι-
σχύουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.»

Δρ. Γεώργιος Πατούλης

Πρόεδρος της Κεντρικής  Ενωσης 

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 

 Δήμαρχος  Αμαρουσίου



ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ
Πέμπτη, 1-11-2018
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Σημαντικό καθήκον της ΕΓΣ είναι να βρει την 
ισορροπία μεταξύ μίας συνεργασίας προσα-
νατολισμένης προς τη ζήτηση και εστίασης των 
εργασιών σε πεδία στρατηγικής σημασίας.

Σε ένα πολύ εντατικό συνεδριακό πρόγραμμα, οι σύνεδροι 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα αποτελέσματα της 
έως τώρα συνεργασίας και να διερευνήσουν δυνατότη-
τες σύναψης νέων εταιρικών σχέσεων. Κατά την έναρξη 
των εργασιών της Όγδοης Ετήσιας Συνδιάσκεψης, ο 
Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός και Εντεταλμένος για την 
Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) κ. Norbert Barthle 
απηύθυνε σθεναρή έκκληση υπέρ ενός στρατηγικού 
επαναπροσανατολισμού: «Στόχος θα πρέπει να είναι οι 

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

συνεργασίες να αναπτύσσονται κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να υπάρχουν μακροχρόνια και να μπορούν να 
αναπτύσσονται με επιτυχία, ανεξάρτητα από την ΕΓΣ.» 
Οι σύνεδροι προέβησαν σε έναν απολογισμό μετά από 
σχεδόν έξι χρόνια εργασιών συγκρότησης, κατά τα οποία 
επιτεύχθηκαν εντυπωσιακά έργα. Ήταν μία φάση αναζή-
τησης, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα και επίκεντρα 
της συνεργασίας, και εκπονήθηκαν κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνεργασία. Πλέον υπάρχουν πάνω από 
60 διαδημοτικές συνεργασίες, οι οποίες καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι π.χ. η προστασία του 
περιβάλλοντος, ο τουρισμός, η διαχείριση αποβλήτων, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η επαγγελματική κατάρτι-
ση, η κοινωνική προστασία και η τόνωση της οικονομίας.
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ετοιμότητα της Βαυαρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
να συμμετάσχει στο ελληνογερμανικό εγχείρημα υπογραμμί-
στηκε με τον πιο σαφή τρόπο με την πρόσκληση στο Erding 
το 2019 και δεν πρέπει να παρακωλυθεί από γραφειοκρατι-
κά εμπόδια.

Το 2019 μπορεί να αποδειχθεί μία δύσκολη χρονιά για τη 
συνεργασία μας. Οι εκλογές στην Ελλάδα και οι Ευρωεκλο-
γές θα δεσμεύσουν δυνάμεις και θα εξάψουν τα πνεύματα. 
Προ πάντων οι αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα, λόγω της αλλαγής 
προσώπων, η υφιστάμενη εμπιστοσύνη να πρέπει να 
δημιουργηθεί εκ νέου. Είμαι ωστόσο αισιόδοξος πως θα 
ανταποκριθούμε και σε αυτές τις προκλήσεις.» 

Roger Kehle

Πρόεδρος της Ενωσης Δήμων και 

 Κοινοτήτων  Βάδης-Βυρτεμβέργης, 

Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ενωσης 

 Δήμων και  Κοινοτήτων

Για το 2019 έχω τρεις επιθυμίες:

• Θα ήθελα περισσότερες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών 
και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Θα πρέπει να δρομολογηθούν με συγκεκριμένο τρόπο 
πολλά κοινά προγράμματα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοί-
κησης.

• Και τρίτον επιθυμώ τη βιωσιμότητα και ενίσχυση της 
ΕΓΣ ως σημαντικό εργαλείο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 
και Γερμανίας.» 

Gerhard Bauer

Επαρχος Schwäbisch Hall, 

Εκπρόσωπος της Γερμανικής Ενωσης 

 Περιφερειών για την ΕΓΣ

«Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για τη 
συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους 
μας. Κεντρική σημασία έχει όμως 
να συνεχίσουμε τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για αυτό 
τον λόγο πρέπει να συνεχίσουμε να 

προωθούμε και να επεκτείνουμε την ανταλλαγή μεταξύ 
των δύο χωρών. Επειδή η ανταλλαγή γνώσης σε επίπεδο 
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι επωφελής για όλους μας. Το 
2018 ενισχύσαμε και φροντίσαμε περαιτέρω τις πολύτιμες 
και μακροχρόνιες διαδημοτικές σχέσεις μας. Από κοινού 
αναπτύξαμε τομείς όπως είναι π.χ. η διαχείριση αποβλή-
των, ο τουρισμός, η γεωργία, η ίδρυση ταμιευτηρίων στην 
Πελοπόννησο κ.ά. Οι εργασίες μας προχωρούν με πολύ 
εποικοδομητικό τρόπο και σε φιλικό κλίμα. 

«Επιχειρώντας μία ανασκόπηση, 
θα διαπιστώσουμε πως η Ετήσια 
Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης του 2018 ήταν εξαιρετι-
κά πετυχημένη. Αυτό που είδαμε στην 
Κρήτη από προγράμματα που έχουν 
ξεκινήσει και αυτό που απομένει να 
δρομολογηθεί είναι εντυπωσιακό.

Η επανεξέταση της δραστηριότητας της ΕΓΣ που πρότεινε 
ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός κ. Norbert Barthle πρέπει 
να οδηγήσει σε μία βελτίωση και όχι στον περιορισμό της, 
προειδοποίησε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δρ. Γεώργιος Πατού-
λης. Πρέπει να πάρουμε αυτή την προτροπή στα σοβαρά και, 
όπου μπορούμε, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Για παρά-
δειγμα στη διαμεσολάβηση εταίρων για μία διαδημοτική 
συνεργασία. Εάν εκδηλωθεί απέναντι στην ΕΓΣ ενδιαφέρον 
για μία συνεργασία και διατίθεται η κατάλληλη εμπειρογνω-
μοσύνη, η διαμεσολάβηση πρέπει να επιτύχει γρήγορα. Η 



Ελληνογερμανική Συνέλευση | Ετήσια Εκθεση 201832

Η φετινή Ετήσια Συνδιάσκεψη έδωσε έμφα-

ση σε ζητήματα πρακτικής συνεργασίας επί 

θεμάτων όπως είναι η τελική διάθεση απο-

βλήτων, οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, 

η διαχείριση πόρων και η ενεργειακή μετά-

βαση, καθώς και η κοινωνική ένταξη προσφύ-

γων. Με τη σύμπραξη των γερμανικών πολι-

τικών ιδρυμάτων έλαβε χώρα ένας ζωντανός 

διάλογος σε διάφορες συζητήσεις εργασίας. 

Ας ρίξουμε μία ματιά στα αποτελέσματα:

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Από την αποκομιδή απορριμμάτων στη 

 διαχείριση πόρων

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι ελληνικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η 
βιώσιμη αποκομιδή απορριμμάτων. Σήμερα, περίπου το 
80% των αποβλήτων τους καταλήγει σε χώρους υγειονο-
μικής ταφής. Έλληνες και Γερμανοί ειδήμονες στο θέμα 
των αποβλήτων συζήτησαν για δυνατότητες εύρεσης 
χρηματοδοτήσιμων εναλλακτικών για μία κυκλική οικο-
νομία. Στο επίκεντρο της συζήτησης εργασίας βρέθηκαν 
οι διαφορετικές μέθοδοι καθαρού διαχωρισμού αποβλή-
των διάφορων τύπων, και οι τεχνολογίες αξιοποίησης 
βιογενών υπολειμματικών υλών και θερμικής αξιοποίη-
σης υπολειμματικών απορριμμάτων.

Από ελληνικής πλευράς παρουσιάστηκαν οι φιλόδοξοι 
στόχοι της κυβέρνησης για μία βελτιωμένη διαχείριση 
αποβλήτων το 2020, οι οποίοι προβλέπουν μεταξύ άλλων 
την απόθεση έως και 30% λιγότερων αστικών αποβλή-
των σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων θέτει επίσης φιλόδοξους στόχους 
για τον διαχωρισμό αποβλήτων, τη δημιουργία κέντρων 
ανακύκλωσης, και την ανάκτηση βιοαποβλήτων και ιλύων 
αστικού τύπου. Νέες οδηγίες της ΕΕ θέτουν το επίπεδο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης προ νέων προκλήσεων. Η σκέψη 
τα απόβλητα να θεωρούνται πόροι και συνεπώς ευκαι-
ρία ήταν παρούσα σε όλες τις διαλέξεις των ειδημόνων. 
Διακριτή ήταν και η βούληση των ελληνικών οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης να ακολουθήσουν μία νέα πορεία. 
Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι υποδομές για 
την αποτελεσματική επεξεργασία αποβλήτων πέραν της 
απόθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι όμως ακό-
μα πολύ περιορισμένες στην Ελλάδα. Η δημιουργία θέσεων 
εργασίας και οικονομικής υπεραξίας μέσω της ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών δεν είναι πάρα μόνο δύο σημεία προσέγ-
γισης για μελλοντικές συνεργασίες εντός του δικτύου της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
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Η ελληνική οικονομική κρίση προκάλεσε μία ανησυχητι-
κά υψηλή ανεργία των νέων. Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι δεν 
οδηγούν σε απασχόληση, η επαγγελματική εκπαίδευση 
δεν χαίρει υψηλής εκτίμησης, παρά το μεγάλο δυναμι-
κό της. Η έλλειψη προοπτικών και η απογοήτευση από 
την άκαμπτη οικονομία της χώρας προκαλούν μαζική 
μετανάστευση καταρτισμένων νέων Ελλήνων προς τις 
χώρες της ΕΕ και ιδίως τη Γερμανία. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ιδίως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
δημιουργούν ευκαιρίες για την πρόσβαση στην τοπική 
αγορά εργασίας. Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των γερμανι-
κών επιμελητηρίων, του δημόσιου τομέα και του κλάδου 
των νεοφυών επιχειρήσεων συζήτησαν για δυνατότητες 
μείωσης της ανεργίας μέσω εναλλακτικών επαγγελμα-
τικών προοπτικών. Μία σύγκριση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και των συνθηκών-πλαίσιο στην αγορά 
εργασίας της κάθε χώρας κατέστησε δυνατή την καλύτερη 
αλληλοκατανόηση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τους 
συμμετέχοντες, δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας για 
την επιτυχία. Λόγω του συστήματός της, η κάθε χώρα 
εστιάζει σε συγκεκριμένα μοντέλα, ενώ το ζητούμενο 
είναι καινοτόμες λύσεις.

Πώς μπορεί η νεολαία να αποκτήσει ευκαιρίες στην αγορά εργασίας:  

Πρακτικές εμπειρίες από τη Γερμανία και την Ελλάδα 

Εύρυθμα λειτουργικές δομές επωφελούνται πάντα από 
την ελεύθερη σκέψη, ενώ οι νέοι ιδρυτές επιχειρήσε-
ων χρειάζονται ταυτόχρονα ένα ασφαλές νομικό και 
ένα εύλογο οικονομικό πλαίσιο. Όλοι οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν πως οι Έλληνες και οι Γερμανοί επιχειρη-
ματίες μπορούν να μάθουν πολλά από τις διαφορετικές 
εργασιακές νοοτροπίες στην κάθε χώρα και πως αυτό το 
δυναμικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί. «Η ανάγκη σε κάνει 
εφευρετικό», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του χώρου των 
ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων και συνέχισε: «Ελ-
πίζουμε πως θα υπάρξουν δημιουργικές κοινοπραξίες 
μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας».

Ιδιαίτερη προσοχή προκάλεσε σε αυτό το πλαίσιο μία 
συνεργασία επαγγελματικής κατάρτισης του Επιμελητη-
ρίου Ηρακλείου. Με τη βοήθεια Γερμανών ειδημόνων, 100 
νέοι εκπαιδεύτηκαν σε τομείς όπως η ηλεκτροσυγκόλλη-
ση υψηλής ποιότητας και η ηλεκτροσυγκόλληση ανοξεί-
δωτου χάλυβα. Οι απολυτήριοι τίτλοι έφεραν τη διεθνή 
πιστοποίηση κατοχύρωσης των γερμανικών επιμελητη-
ρίων, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους τη δυνατότητα 
να ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Αυτό το 
πετυχημένο πρόγραμμα πρόκειται πλέον να επαναληφθεί 
και σε άλλες περιοχές.



Ελληνογερμανική Συνέλευση | Ετήσια Εκθεση 201834

DIE ACHTE JAHRESTAGUNG

των δημοτών τους. Μία ενεργειακή μετάβαση μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο από κάτω προς τα επάνω: Οι κατα-
ναλωτές θα πρέπει να θεωρήσουν την προστασία του 
κλίματος ευκαιρία και να γίνουν παραγωγοί ενέργειας. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι σε αυτό το πλαίσιο η συμμετο-
χή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες.

Οι ειδήμονες παρουσίασαν πρακτικά παραδείγματα 
βιώσιμων ενεργειακών κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο: 
την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος από 
ενοικιαστές μίας πολυκατοικίας ως ενεργειακή κοινότη-
τα, την ενεργειακή ανάκτηση σε ξενοδοχεία, συστήματα 
τηλεθέρμανσης με ενεργειακό πλεόνασμα, την ίδρυση 
αιολικών πάρκων ή τη δημιουργία υδροηλεκτρικών 
σταθμών παραγωγής ενέργειας σε ποτάμια για τους 
περιοίκους.

Το συμπέρασμα της ζωντανής συζήτησης ήταν πως πρέ-
πει να υπάρξει μία δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Ο δρόμος 
των υψηλών επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων δεν 
είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμος. Ένας Έλληνας δήμαρ-
χος υπέδειξε πως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι σε αυτό τον 
τομέα. Έτσι, ο δήμος του μπόρεσε να μειώσει σημαντικά 
τα ενεργειακά του έξοδα και απέκτησε καλές εμπειρίες με 
αυτή την προσέγγιση. Η ΕΓΣ θα ενισχύσει την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας στο ερχόμενο έτος, καθώς ιδίως σε αυτό 
τον τομέα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πληροφόρηση. 

Η ενεργειακή στροφή  

των Δήμων

 

 

Η αποκεντρωμένη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας συμβάλει στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και 
επιφέρει πλεονεκτήματα για τις τοπικές οικονομίες και 
κοινωνίες, καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασί-
ας και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αποκτούν 
έσοδα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης 
για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Θέμα 
αυτής της συζήτησης εργασίας ήταν πώς μπορεί να 
διασφαλιστεί με βιώσιμο και οικονομικά προσιτό τρόπο 
ο ενεργειακός εφοδιασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδι-
οίκησης μέσω ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων ή και 
συνεταιρισμών. 

Η αγορά ενέργειας και οι απαιτήσεις της προς τους δη-
μόσιους και ιδιωτικούς προϋπολογισμούς θα αλλάξουν 
δραματικά τα επόμενα χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στη Γερμανία. Στη συζήτηση εργασίας, οι συμμετέχο-
ντες από τις δύο χώρες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με 
τα εργαλεία και τις διαδικασίες, τα μέτρα και τα καλά 
παραδείγματα μίας αποκεντρωμένης ενεργειακής μετά-
βασης. Από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδημόνων 
και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης προέκυ-
ψαν πολύτιμες ενδείξεις για το ότι μία αποτελεσματική 
ενεργειακή μετάβαση είναι δυνατή μόνο με την άμεση 
υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
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Οι ελληνικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στο ζήτημα 
της κοινωνικής ένταξης προσφύγων. Οι αφίξεις προ-
σφύγων, που είχαν μειωθεί έντονα το 2017, αυξάνονται 
και πάλι δραματικά σήμερα. Λειτουργικές προσεγγίσεις 
κοινωνικής ένταξης προσφύγων και προοπτικές παραμο-
νής δεν υπάρχουν.

Στη συζήτηση εργασίας παρουσιάστηκαν μοντέλα και 
ανταλλάχθηκαν εμπειρίες. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συμφωνούν ως προς 
το εξής: Η δικτύωση των δήμων επεκτείνεται μεν στην 
Ελλάδα με 12 πόλεις να συμμετέχουν σε ένα εθνικό δί-
κτυο, αυτό που δεν υπάρχει όμως ακόμα είναι ένα νομικό 
πλαίσιο, ενώ δε λείπουν οι συγκρούσεις μεταξύ δήμων, 
περιφερειών και των κεντρικών κυβερνήσεων. Ο Αντιδή-
μαρχος Αθηνών κ. Λευτέρης Παπαγιάννης τόνισε πως οι 
προσπάθειες κοινωνικής ένταξης από τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης βασίζονται ως επί το πλείστον 
στη δραστηριοποίηση μεμονωμένων ανθρώπων. Απευ-
θύνθηκε έκκληση για μία δίκαιη κλείδα κατανομής 
προσφύγων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη γεωγραφικά, 
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Αθανάσιος Βι-
τσεντζάτος παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας 
Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη, η οποία προβλέπει 
ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί-
κησης και περιέγραψε συνοπτικά το πιλοτικό πρόγραμμα 
HELIOS για την κοινωνική ένταξη 130 προσφύγων στους 
Δήμους Θήβας και Λειβαδιάς. Ο Δρ. Norbert Schürgers, 
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Δήμου 
Νυρεμβέργης, παρουσίασε διάφορες πρωτοβουλίες από 
τον δήμο του και αναφέρθηκε στις θετικές εμπειρίες της 
συνεργασίας με τον Δήμο Καβάλας.

Ο Δήμαρχος Altena Δρ. Andreas Hollstein τόνισε πως το 
προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα θα μας απα-
σχολούν διαρκώς τις επόμενες δεκαετίες. Η υποχρέωση 
αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης βαραίνει κυρίως την 
εθνική κυβέρνηση. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορούν να συνδράμουν και να συντονίσουν, επίσης να δι-
αθέσουν υποδομές, όχι όμως με δική τους χρηματοδότηση. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την υπεραξία της διαδημοτικής 
ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ κρατών-με-
λών της ΕΕ για ζητήματα σχετικά με την κοινωνική ένταξη 
προσφύγων. Δραστήριοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοί-
κησης μπορούν με αυτό τον τρόπο να αναχαιτίσουν τις 
δημαγωγικές τάσεις που αναδύονται στην Ευρώπη.

Πρόσφυγες, μετανάστευση,  

κοινωνική ένταξη



ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ
Παρασκευή, 2-11-2018
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Το έργο της ΕΓΣ χαρακτηρίζεται εν γένει από 

την αμοιβαία και υπερκομματική συνεργασία 

φορέων λήψης αποφάσεων με διαφορετικό 

πολιτικό προσανατολισμό. Αυτό ήταν και το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ογδοης Ετήσιας 

Συνδιάσκεψης της ΕΓΣ. 

Φόρουμ συνεργασιών

Το φόρουμ συνεργασιών με στόχο την εμβάθυνση υφι-
στάμενων και τη δρομολόγηση νέων συνεργασιών είναι 
το επίκεντρο κάθε ετήσιας συνδιάσκεψης. Σε συζητήσεις 
στρογγυλής τραπέζης συναντώνται ενεργά μέλη του 
δικτύου της ΕΓΣ από την Ελλάδα και τη Γερμανία, όπου 
και συνομιλούν για την κατάσταση στους δήμους τους 
και τις δυνατότητες επέκτασης υφιστάμενων πρωτο-
βουλιών. Ταυτόχρονα παρέχεται σε ενδιαφερόμενους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα 
να αναζητήσουν εταίρους για συγκεκριμένα θέματα και εγ-
χειρήματα. Αυτές οι άμεσες συναντήσεις παραγόντων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στο ευχάριστο κλίμα του φόρουμ 
είναι χαρακτηριστικές για την ιδιαίτερη προσέγγιση της 
ΕΓΣ, η οποία αποσκοπεί στην ανοικτή και ισότιμη, αλλά 
και στοχευμένη συνεργασία με προσανατολισμό προς το 
αποτέλεσμα εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Χαιρετισμός των Συντονιστών 

Frank Edelmann και Lothar Großklaus 

«Η διαδημοτική συνεργασία ήταν και είναι ο θεμελιώδης πυ-
λώνας της συνεργασίας στην Ελληνογερμανική Συνέλευση. 
Ως Συντονιστές, οργανώνουμε συναντήσεις μεταξύ ενδιαφε-
ρόμενων δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και επάρχων – 
ενεργών και τέως – από τη Γερμανία και την Ελλάδα, και 
υποστηρίζουμε την ανταλλαγή γνώσης. Παράλληλα αποτε-
λούμε επίσης τον συνεκτικό κρίκο με τη Γερμανική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία υποστηρίζει εδώ και χρόνια 
το έργο μας μέσω των Περιφερειακών Ενώσεών της. Τα θέ-
ματα καθορίζονται στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ως επί το πλείστον από την ελληνική πλευρά. Οι πλέον 
επιτυχείς συνεργασίες προκύπτουν, όταν οι εμπλεκόμενοι 
αναπτύξουν μία καλή προσωπική σχέση. Τότε δεν παίζουν 
πια ρόλο οι διαφορές μεγέθους των εμπλεκόμενων οργανι-
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία χρόνια προέκυψε 
μία πληθώρα κοινών εγχειρημάτων. Χαιρόμαστε πάντα 
για τη συμμετοχή νέων ειδημόνων, οι οποίοι επιθυμούν να 
θέσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στη διάθεση της ΕΓΣ.» 

Lothar Großklaus

τέως Έπαρχος Δυτικής 

 - ΡύγκενΠομερανίας

Frank Edelmann

τέως Δήμαρχος 

Steinach im Kinzigtal
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Μία απτή εικόνα των διαδικασιών, με βάση τις 

οποίες λειτουργεί η εργασία της ΕΓΣ, από τη 

δρομολόγηση προγραμμάτων συνεργασίας έως 

τη μεταφορά γνώσης και την υλοποίηση πρω-

τοβουλιών στην πράξη έλαβαν οι σύνεδροι που 

παρέστησαν στην παρουσίαση των βέλτιστων 

πρακτικών από τους Δημοτικούς Συντονιστές 

κ.κ. Frank Edelmann και Χριστόδουλο Μαμσά-

κο. Οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσίασαν την 

πρόοδο των εγχειρημάτων τους κατά το 2018 

και έδωσαν απτές εκ των έσω εντυπώσεις των 

δυνατοτήτων που προκύπτουν από μία συνερ-

γασία στο πλαίσιο του δικτύου της ΕΓΣ. 

Εναλλακτικός τουρισμός και τουρισμός υγείας

Κατόπιν επιθυμίας της ελληνικής πλευράς, το πρόγραμμα 
συμπληρώθηκε με μία ανοικτή συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης για το θέμα του εναλλακτικού τουρισμού και του 
τουρισμού υγείας. Αυτό το μερίδιο της τουριστικής αγοράς 
αποκτά όλο και περισσότερη σημασία λόγω του αυξανόμε-
νου αριθμού των ανθρώπων που επιλέγουν να περάσουν 
τις διακοπές τους στην Ελλάδα και της επιδιωκόμενης πα-
ράτασης της τουριστικής περιόδου. Η πρόκληση έγκειται 
στην εκπόνηση εξατομικευμένων προσφορών στον τομέα 
του τουρισμού αποκατάστασης και του ιατρικού τουρι-
σμού, ή και στη διοργάνωση ταξιδιών ευεξίας.

Εκπρόσωποι του Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρι-
σμού (ΕΛΙΤΟΥΡ), της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιατρικών 
συλλόγων συνέκριναν την κατάσταση και τους αριθμούς 
ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη Γερμανία, και συζήτησαν 
δυνατότητες για μία στενότερη συνεργασία.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
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Ο κύκλος του νερού

Για το θέμα του κύκλου του νερού, μία αντιπροσωπεία 
επισκέφθηκε το έργο του φράγματος του Αποσελέμη 
στην περιοχή του Ηρακλείου, το οποίο χρησιμοποιεί-
ται για την ύδρευση της ευρέως περιοχής. Ο Γερμανός 
ειδήμων Καθ. Δρ. Jürgen Geist, Καθηγητής στην Έδρα 
Βιολογίας Υδάτινων Συστημάτων του Επιστημονικού 
Κέντρου Weihenstephan, και οι Έλληνες ειδήμονες περι-
έγραψαν πολύ παραστατικά στους συμμετέχοντες τον 
τρόπο λειτουργίας της μονάδας καθαρισμού, της επεξερ-
γασίας των υδάτων (οζόνωση, διήθηση, χλωρίωση) και τα 
σχετικά έξοδα. Συζητήθηκαν δυνατότητες εξοικονόμησης 
νερού, επίσης υπό το πρίσμα του αυξανόμενου αριθμού 
τουριστών, και έγιναν συγκρίσεις με άλλες άνυδρες περι-
οχές, όπως π.χ. τη Νότιο Αφρική. Η εκδρομή ολοκληρώ-
θηκε με μία επίσκεψη στη «Οικογένεια Λυράκη», η οποία 
έχει ειδικευτεί στην παραγωγή και εμπορευματοποίηση 
τοπικού ελαιόλαδου. Εδώ το θέμα ήταν ο ρόλος του νερού 
στη γεωργία.

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΚ ΤΏΝ ΕΣΏ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΜΕΣΏ ΕΝΗΜΕΡΏΤΙΚΏΝ 
 ΕΚΔΡΟΜΏΝ
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Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Εναλλακτικός τουρισμός

Το θέμα της δεύτερης εκδρομής στα περίχωρα της Χερσο-
νήσου ήταν ο εναλλακτικός τουρισμός. Ο Δήμος έθεσε τον 
στόχο της ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού και της 
εμπορευματοποίησης των υφιστάμενων τουριστικών αξι-
οθέατων με μία κοινή προσέγγιση. Πέρα από προσφορές 
για τον τουρισμό «ήλιου και παραλίας», ο Δήμος Χερσονή-
σου θέλει να προβληθεί έτσι ως ελκυστικός προορισμός 
στον τομέα του θεματικού και του εναλλακτικού του-
ρισμού. Ο Αντιδήμαρχος Χερσονήσου παρουσίασε στην 
αρχή της εκδρομής την προσέγγιση που εκπόνησαν ο 
Δήμος και οι ενδιαφερόμενοι φορείς για τον σκοπό αυτό. 
Στη συνέχεια έγιναν ξεναγήσεις στο CretAquarium, το 
θεματικό πάρκο Dinosauria, το μοναστήρι της Παναγίας 
Γκουβερνιώτισσας και το πολιτιστικό μουσείο Λυχνοστά-
της. Επιτόπου παρουσιάστηκαν στοχευμένα οι στρατηγι-
κές εμπορευματοποίησης και οι δραστηριότητες για την 
αύξηση της τοπικής απασχόλησης και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το συμπέρασμα των επισκεπτών ήταν 
πως, πέρα από εκπληκτικές παραλίες, η Χερσόνησος έχει 
να προσφέρει επίσης διάφορα θεματικά πάρκα και πολ-
λούς πόλους έλξης εναλλακτικού τουρισμού.
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Επαγγελματική κατάρτιση και 

 επιμόρφωση

Η ενημερωτική εκδρομή με θέμα την επαγγελ-
ματική κατάρτιση και επιμόρφωση του Επιμε-
λητηρίου Ηρακλείου προσέφερε στους συμμε-
τέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν μικρές 
επιχειρήσεις και ένα βιοτεχνικό πάρκο, στο οποίο 
πιστοποιούνται προϊόντα κρητικής χειροτεχνίας. 
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε 
το Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Kappa 
Studies του Ομίλου Καλαθάκη, το οποίο διατη-
ρεί μία συνεργασία στον τομέα της μαγειρικής 
και της γαστρονομίας. Με μία παρουσίαση του 
επιτυχούς πιλοτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης 
ηλεκτροσυγκολλητών, η εκδρομή ολοκληρώθηκε 
στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ηρακλείου.
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Μία από τις κορυφαίες στιγμές της ετήσιας 

συνδιάσκεψης ήταν για πρώτη φορά η βρά-

βευση πέντε ιδιαίτερα βιώσιμων και καινοτό-

μων εγχειρημάτων συνεργασίας. Η αξιολόγηση 

έγινε με βάση τα κριτήρια της βιωσιμότητας, 

του βαθμού καινοτομίας, του οφέλους για τον 

πολίτη, των επίτευξη γνώσεων και του εμβλη-

ματικού ρόλου.

Η συνεργασία στους τομείς της ανακύκλωσης, της ανταλ-
λαγής νέων και της εκπαίδευσης θέτει νέα πρότυπα και 
προσφέρει ιδέες για νέα εγχειρήματα σε άλλους οργανι-
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγχαίρουμε:

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 2018

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

• τον Δήμο Θάσου και την Επαρχία Reutlingen για το 
πρόγραμμα «Υφασμάτινες τσάντες αντί για πλαστικές 
σακούλες»,

• την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου και την Επαρχία 
Mecklenburgische Seenplatte για το πρόγραμμα «Η 
μουσική ενώνει Έλληνες και Γερμανούς μαθητές»,

• το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Κέντρο Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα Εκπαιδευτικά Κέντρα SLV 
Ρήνου-Ruhr και τη γερμανική εταιρεία Gesellschaft für 
Schweißtechnik International GSI mbH για το «Σεμινά-
ριο ηλεκτροσυγκολλητών με διεθνή κατοχύρωση»,

• την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Επαρχία 
Schwäbisch-Hall για το πρόγραμμα «Ανταλλαγή 
 διοικητικού προσωπικού»,

• τον Δήμο Σάμου και τον Δήμο Greifswald για την 
« Ολυμπιάδα Μαθηματικών για νέους».
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Υφασμάτινες τσάντες αντί για 

 πλαστικές  σακούλες 

Δήμος Θάσου και Επαρχία Reutlingen

Στην πολυετή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Θάσου και 
της Επαρχίας Reutlingen, κεντρικό ρόλο παίζει το θέμα των 
απορριμμάτων και ιδίως της αποφυγής τους. Την άνοιξη του 
2018 άρχισε μία ανταλλαγή μαθητών με αυτό το συγκεκριμέ-
νο θέμα. Οι μαθητές σχεδίασαν στο μάθημα των Καλλιτεχνι-
κών ένα κοινό λογότυπο. Συνολικά 1.000 υφασμάτινες τσά-
ντες τυπώθηκαν με δίγλωσσα συνθήματα. Τη χορηγία του 
προγράμματος ανέλαβαν η «Ένωση Ειδικού Σκοπού για τα 
Απορρίμματα Reutlingen / Tübingen», η Επαρχία Reutlingen 
και η κατασκευάστρια εταιρεία. Στη Θάσο έλαβε χώρα μία 
εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Λύκειο και τον Δήμο με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρή-
σεων για το θέμα. Οι υφασμάτινες τσάντες μοιράστηκαν από 
τους μαθητές σε εμπόρους λιανικής, πελάτες και γονείς.
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Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σεμινάριο ηλεκτροσυγκολλητών  

με διεθνή κατοχύρωση

Εταίροι σε αυτό το πρόγραμμα ήταν το Επιμελητήριο 
Ηρακλείου, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΚΕΚ), τα Εκπαιδευτικά Κέντρα SLV Ρήνου-Ruhr και 
η γερμανική εταιρεία Gesellschaft für Schweißtechnik 
International GSI mbH.

Το 2017 πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο στα 
εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λόγω μεγάλης 
ζήτησης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποφάσισε στη 
συνέχεια να θεσπίσει το ίδιο σεμινάρια ηλεκτροσυγκολλη-
τών. Έως τα μέσα του 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
3 σεμινάρια, τα οποία και ολοκλήρωσαν επιτυχώς 100 
συμμετέχοντες. Όλοι οι απόφοιτοι μπόρεσαν, στη συνέχεια, 
να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Η μουσική ενώνει  

Ελληνες και Γερμανούς μαθητές

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και  

Επαρχία Meckenburgische Seeplatte

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του γερμα-
νικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ) για την 
ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων. Τον Απρίλιο του 2018 
μπόρεσε να διοργανωθεί η πρώτη κοινή συναυλία στο 
Demmin του Μεκλεμβούργου-Δυτική Πομερανία. Την 
εντυπωσιακή συναυλία 80 Γερμανών και 74 Ελλήνων 
μουσικών παρακολούθησε ένα κοινό 400 ατόμων. Τον 
Σεπτέμβριο του 2018 έγινε η ανταπόδοση της επίσκεψης 
στη Μυτιλήνη και έλαβε χώρα η δεύτερη κοινή συναυ-
λία. Πέρα από κλασικά κομμάτια επιλέχθηκαν επίσης 
ελληνικά τραγούδια σε γερμανική μετάφραση, τα οποία 
ερμήνευσαν όλοι οι μαθητές μαζί.
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Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων

Δήμος Σάμου και Δήμος Greifswald

Τον Μάρτιο του 2018, εννέα νέοι ταξίδεψαν από το 
Greifswald στη Σάμο, για να συμμετάσχουν εκεί σε έναν 
διαγωνισμό Μαθηματικών με μία ελληνική ομάδα νέων. 
Οι ασκήσεις επιλέχθηκαν εκ των προτέρων από καθηγητές 
των δύο πλευρών και μεταφράστηκαν στην εκάστο-
τε άλλη γλώσσα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2018, οι 
Έλληνες μαθητές επισκέφτηκαν τους φίλους τους στη 
Γερμανία, όπου και φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες.

Ανταλλαγή διοικητικού προσωπικού

Περιφέρεια Πελοποννήσου και Επαρχία Schwäbisch Hall

Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2018, μία 
υπάλληλος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου έκανε πρακτική άσκηση στην 
Περιφέρεια Schwäbisch-Hall. Η παραμονή της χρημα-
τοδοτήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Walter 
Hallstein. Το Ίδρυμα Baden-Württemberg προωθεί τη 
διευρωπαϊκή ανταλλαγή διοικητικού προσωπικού. Η 
ασκούμενη είχε την ευκαιρία να βελτιώσει τις γνώσεις 
γερμανικών της στο Ινστιτούτο Γκαίτε στο Schwäbisch 
Hall και παράλληλα να αποκτήσει εκ των έσω εντυπώσεις 
από τη διοικητική πρακτική της Επαρχιακής Διοίκησης. 
Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα φέρει την ονομασία 
«Εδραίωση φιλικών σχέσεων». Στο πλαίσιο αυτού του 
προγράμματος, έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2018 η πρώ-
τη κοινή εκδήλωση με θέμα «Οι εκλογές στην Ευρώπη μάς 
αφορούν όλους» στην Επαρχιακή Διοίκηση Schwäbisch 
Hall. Η αντίστοιχη εκδήλωση στην Τρίπολη Αρκαδίας 
έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2018.
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ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Την ολοκλήρωση της Ετήσιας Συνδιάσκεψης της ΕΓΣ στη Χερσόνησο 

σήμανε η εορταστική υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης από τους εκπρο-

σώπους των ενώσεων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης των 

δύο χωρών στις 3 Νοεμβρίου 2018. Στην Κοινή Διακήρυξη ορίζονται τα 

πεδία δράσης και συνεργασίας για το 2019. Οι υπογράφοντες τάσσονται 

υπέρ του «η Ευρώπη να αποκτήσει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ενωσης μια 

δυνατή βάση τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ευρώπη πρέπει να στρέψει την 

προσοχή της και πάλι σε ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της: 

τους Δήμους της, τις Επαρχίες της και τις Περιφέρειές της».

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
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Πέραν αυτού, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
των δύο χωρών τόνισαν πως οι αρχές της βιωσιμότητας 
(επικουρικότητας) και της αναλογικότητας πρέπει να 
μετατραπούν σε πρακτική πολιτική.

Σαφή μηνύματα υπέρ μίας διαδικασίας ανανέωσης 
προήλθαν φέτος επίσης από την ελληνική κυβέρνηση. Σε 
μία κοινή δήλωση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της 
συνδιάσκεψης υπογραμμίστηκε η σημασία της ΕΓΣ για τη 
διμερή συνεργασία.

Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός και Εντεταλμένος για 
την ΕΓΣ κ. Norbert Barthle αναμένει με αισιοδοξία την 
περαιτέρω συνεργασία: «Η κατεύθυνση έχει τεθεί. Όλοι 
οι εμπλεκόμενοι τάσσονται υπέρ ενός στρατηγικού επα-
ναπροσανατολισμού. Με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου 
της ελληνικής κυβέρνησης για πρώτη φορά και μία κοινή 

δήλωση των δύο κυβερνητικών εντεταλμένων αναγνω-
ρίστηκαν οι πολυετείς προσπάθειες όλων σε επίπεδο 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να εργαστούν 
από κοινού προς όφελος των πολιτών των δύο χωρών.»

Οι εταίροι αλληλοσυνεχάρησαν για την επιτυχή εκδήλω-
ση και από γερμανικής πλευράς απευθύνθηκε μέσω του 
Αντιπροέδρου της Γερμανικής Ένωσης Δήμων και Κοινο-
τήτων κ. Roger Kehle και του Διευθυντή του Βαυαρικού 
Συμβουλίου Δήμων και Κοινοτήτων Δρ. Franz Dirnberger 
πρόσκληση στην Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνο-
γερμανικής Συνέλευσης (9η ΕΓΣ) στον Δήμο Erding στην 
καρδιά του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βαυαρίας.
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ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ
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ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
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Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Η ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
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Η ομάδα της ΕΓΣ

Για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων έχουν ιδρυ-
θεί γραφεία στο Βερολίνο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Οι υπάλληλοι και οι εξωτερικοί ειδικευμένοι εργαζόμενοι 
ασχολούνται με τη σύσταση, την υποστήριξη και τη φρο-
ντίδα συνεργασιών . Δημιουργούν επαφές μεταξύ των 
μελών του δικτύου, διοργανώνουν αποστολές δημάρχων 
και ειδημόνων, και συνοδεύουν τις δραστηριότητες στους 
οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 
Συντονιστές με πολλή εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την 
εργασία σε τοπικό επίπεδο συμπληρώνουν τις εργασίες της 
ομάδας. Αποτελούν τον συνεκτικό κρίκο μεταξύ ελληνικών 
και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ως υπεύθυνοι επικοινωνίας βρίσκονται στη διάθεσή σας:

ΕΓΣ Γερμανίας

Γραφείο Συντονισμού  
του Εντεταλμένου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση 
και Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού στο Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. 
Norbert Barthle (Μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου)

Γραμματεία 

Kerstin Große 
Τηλ.: +49 (0)30 18535-5816 
ks-dgv@bmz.bund.de 
στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής 
 Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΒΜΖ) 
Stresemannstraße 94 
D – 10963 Berlin

Γραφείο Συντονισμού Αποστολών Δημάρχων και 

 Ειδημόνων στη Γερμανία 
Σοφία Ελευθερίου 
+49 7112257239 
sofia.eleftheriou@grde.eu 
Panorama Str. 31 
D – 70174 Stuttgart

ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑ

ΕΓΣ Ελλάδας

Το γραφείο συντονισμού είναι αρμόδιο για καθημερινά 
αιτήματα από ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ τα γραφεία της 
ΕΓΣ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν τους 
εταίρους στους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση. 

Γραφείο Συντονισμού στη Θεσσαλονίκη 
Χρήστος Λαζαρίδης 
christos.lasaridis@grde.eu  
Μαρία Βασιλειάδου 
maria.vassiliadu@grde.eu 
Τηλ.: +30 2310 692 115 
Ριζούντος 63 
Τ.Κ. 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Γραφείο της ΕΓΣ στην Αθήνα 

Δημήτριος Σωπίκης 
dimitrios.sopikis@grde.eu 
Τηλ.: +30 6983600445  
Ναυσικά Νικοδημοπούλου 
nafsika.nikodimopoulou@grde.eu 
Αλωπεκής 47 
Τ.Κ. 10674 Κολωνάκι, Αθήνα

Γραφείο της ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη 

Gabriela Scheiner 
gabriela.scheiner@grde.eu 
Τηλ.: +30 6983600446  
Αθανάσιος Σεραφείμ 
athanasios.serafeim@grde.eu 
Κουντουριώτου 17 
Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη 

E-Mail: info@grde.eu 

Ιστοσελίδα: www.grde.eu 

Facebook: www.facebook.com/grde.eu
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