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Η συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί κεντρικό πυλώνα των  

διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Στα σχεδόν δέκα χρόνια από τη 

σύστασή του, το δίκτυο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) έθεσε τις βάσεις για 

πολυάριθμες συνεργασίες και δρομολόγησε πολλά εγχειρήματα με πρακτικό προσα-

νατολισμό. Εμπειρογνώμονες της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών παρέχουν 

συμβουλευτική, εκπονούν μελέτες για την επίλυση προβλημάτων και ανταλλάσσουν 

γνώσεις. Αυτό το εργαλείο, το οποίο επιτρέπει την ευέλικτη αντίδραση στις προκλή-

σεις της εποχής μας, είναι μοναδικό στην Ευρώπη.

Η 9η Ετήσια Συνδιάσκεψη της ΕΓΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Νοεμ-

βρίου 2019 στο Erding της Βαυαρίας, εστίασε στην ιδέα της συνεργασίας μέσω συνερ-

γιών, εξελίσσοντάς την περαιτέρω. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός πως ο Έλληνας 

Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης όρισε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο ως νέο 

Εντεταλμένο για την ΕΓΣ. Μαζί του και μαζί με τις ενώσεις των οργανισμών τοπικής αυ-

τοδιοίκησης των δύο χωρών αναζητούμε από κοινού μία δομή, η οποία θα εμβαθύνει 

στη θεματική εστίαση του δικτύου της ΕΓΣ και θα το στηρίζει θεσμικά.

Η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση αφορούν επί του παρόντος όλες τις πτυχές της 

ζωής μας. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την προετοιμασία της τοπικής αυτοδιοί-

κησης και της δημόσιας διοίκησης για αλλαγές και έναν προγραμματισμό κοντά στον 

πολίτη. Η βιώσιμη πολιτική για το κλίμα, η τόνωση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο 

και η έξυπνη δημόσια διοίκηση δεν αποτελούν μόνο θέματα για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση του Μέλλοντος, αλλά και υπαρξιακό θεμέλιο για τις επόμενες γενιές.

Norbert Barthle
Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός  

Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, 

μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου 

Εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την 

Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ
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Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί τη «γέφυρα» που ενώνει δύο έθνη αλλά 

και τον πλούτο των παραδόσεων και της κουλτούρας δύο λαών.

Η φετινή Ελληνογερμανική Συνέλευση γίνεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική 

περίοδο καθώς η Ελλάδα, ύστερα από μια βαθιά δεκαετή οικονομική κρίση, ξανα-

βρίσκει και πάλι τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά και στην πραγμα-

τικά δύσκολη διεθνή σκηνή. Η συνεργασία με τη Γερμανία σε τομείς που αφορούν 

στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και στη δημιουργία μιας σύγχρονης, στο πλευρό 

του πολίτη, αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διακυβέρνησης, μπορούν να απο-

βούν πολύτιμες για τη νέα Ελλάδα που δημιουργούμε και την αναδιάρθρωση του 

κρατικού μηχανισμού.

Όπως επίσης και η συνεργασία σε τομείς που προκύπτουν από την εξέλιξη της κοι-

νωνίας, όπως η ανακύκλωση, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γενικότερα 

η κυκλική οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντος και οι Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας.

Θεωρώ δεδομένη τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τομείς του 

πολιτισμού και του τουρισμού, στους οποίους απαιτείται εμβάθυνση και επέκταση.  

Είναι καιρός να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι μια οικογένεια και η Ελλάδα και η 

Γερμανία μπορούν, η κάθε μια στους δικούς της τομείς, να έχουν κυρίαρχο ρόλο. 

H ελληνογερμανική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση 

για όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 
Υπουργός Εσωτερικών 

Εντεταλμένος του Πρωθυπουργού για την 

Ελληνογερμανική Συνέλευση
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΣ 

Στα σχεδόν δέκα χρόνια από τη σύσταση της ΕΓΣ 
αναπτύχθηκαν μέσω του έργου της ποικίλες δο-
μές και ζωντανά δίκτυα στην Ελλάδα και τη Γερ-
μανία. Στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της, η ΕΓΣ 
υπαγόταν στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS), 
μέχρι που το 2014 η αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε 
στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ). Με 
την έως τώρα δομή της, η ΕΓΣ μπόρεσε να βρει 
λύσεις και να επιτελέσει ποικίλα καθήκοντα, μέσα 
στα πλαίσια του εφικτού. Ως εκ τούτου, γίνεται 
πλέον αναγκαία τόσο η μεγαλύτερη εστίαση στα 
καθήκοντα και στις αρμοδιότητες της ΕΓΣ, όσο και 
η κριτική αξιολόγηση των έως τώρα δομών και 
διεργασιών της.

Η διμερής συνεργασία με τους δήμους έδει-
ξε πως πρέπει να μετεξελιχθούμε, ώστε 
να μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα πιο 
αποτελεσματικοί και να παρακολου-
θούμε τις εξελίξεις σε νέα ζητήμα-
τα, όπως π.χ. η ψηφιοποίηση. Για 
την ανάπτυξη της ΕΓΣ στο μέλλον, 
έχουν πραγματοποιηθεί στη Γερ-
μανία διά φορες συζητήσεις με τις 
ενώσεις των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς 
σχετικά με τον προσανατολισμό και 
τη δομή της ΕΓΣ στο μέλλον. Σε μία 
κλειστή ημερίδα τον Ιούνιο του 2019 
συζητήθηκαν μοντέλα εργασίας της 
ΕΓΣ στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Πυρήνας για την οργανωτική εξέλιξη της ΕΓΣ θα 
αποτελέσει η καλύτερη διασύνδεση με τους δή-
μους. Για αυτό τον σκοπό, στη Γερμανία θα υπάρ-
χουν μελλοντικά τρεις αντί δύο συντονιστών για 
την προώθηση της συνεργασίας στην πράξη. 

Η μελλοντική διάρθρωση της ΕΓΣ έχει ως εξής: Τα 
Ομόσπονδα Κρατίδια του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, του 
Αμβούργου, της Κάτω Σαξονίας, του Μεκλεμβούρ-
γου-Δυτικής Πομερανίας, του Βρανδεμβούργου, 
της Βρέμης και του Βερολίνου θα αποτελούν τον 
Βόρειο Τομέα της. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η 
Σαξονία-Άνχαλτ, η Θουριγγία, η Έσση και η Σαξονία 
θα αποτελούν τον Κεντρικό Τομέα. Η Ρηνανία-Πα-
λατινάτο, το Σάαρλαντ, η Βάδη-Βυρτεμβέργη και η 
Βαυαρία θα αποτελούν τον Νότιο Τομέα.
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Πέρα από τους νέους 
συντονιστές, παράλληλα 
με την οργανωτική εξέλιξη 
της ΕΓΣ λαμβάνει επίσης χώρα 
μία διαδικασία στενότερης σύν-
δεσης του έργου μας με τις ενώσεις 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Υπό σχεδιασμό βρίσκονται περαιτέρω βήματα, τα 
οποία προετοιμάζονται ακόμα με όλους τους εταί-
ρους της ΕΓΣ. Το καλοκαίρι του 2019 συζητήθηκαν 
οι δυνατότητες μίας μελλοντικής δομής, οι φορείς 
και το νομικό πλαίσιο της οποίας απομένουν ακό-
μα να οριστούν. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από 
κοινού με τους εταίρους μας για την εκπόνηση μίας 
βιώσιμης λύσης. 

Μετά από τις ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 
τον Μάιο του 2019 και τις ακόλουθες εθνικές εκλο-
γές το καλοκαίρι του ίδιου έτους, η ΕΓΣ ανταποκρί-
θηκε στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και εργά-
ζεται για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκτώντας 
νέους εταίρους και φροντίζοντας τις υφιστάμενες 
συνεργασίες.

Στην Αθήνα συστάθηκε ένα ανεξάρτητο γραφείο 
της ΕΓΣ οργανωτικά υπαγόμενο στο Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΕΒΕ) 
και προσλήφθηκε προσωπικό, έτσι ώστε να εδραι-
ωθεί η συνεργασία με τις ελληνικές ενώσεις-εταί-

ρους, τις νότιες περιφέρειες, τα νησιά και την κυ-
βέρνηση στην ελληνική πρωτεύουσα, και η 

ΕΓΣ να αποκτήσει ένα πρόσωπο στην Αθήνα. 
Η συνεργασία με το ΕΕΒΕ υπογραμμίζει επί-
σης τον προσανατολισμό προς μία σύσφιγξη 

της οικονομικής συνεργασίας. Στη Θεσσα-
λονίκη σχεδιάζεται επίσης μία αναδιορ-
γάνωση για το 2020. Όπως στην Αθήνα, 

έτσι και στη Θεσσαλονίκη θα ιδρυ-
θεί ένα γραφείο στο ΕΕΒΕ, ώστε 
η ΕΓΣ να μπορεί να επιτελεί το 

έργο της ακόμα πιο στοχευμένα. 

Προς το τέλος του 2019 διαφά-
νηκε πως ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτά-

κης επρόκειτο να ορίσει έναν νέο Εντεταλμένο 
για την ΕΓΣ. Με το πρόσωπο του Υπουργού Εσω-
τερικών κ. Θεοδωρικάκου, το αξίωμα ανέλαβε ένα 
σημαντικό μέλος της ελληνικής κυβέρνησης. Με 
αυτό τον τρόπο, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε ένα 
σημαντικό μήνυμα, τονίζοντας σαφώς τη σημασία 
της ΕΓΣ για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η ΕΓΣ δεν αναδιαρθρώνεται μόνο, προσανα-
τολίζεται επίσης προς νέες μορφές ισότιμης 
συνεργασίας σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Με 
προσανατολισμό προς το μέλλον, η ΕΓΣ κατέ-
στησε σαφές τι εκπροσωπεί, τι την διακρίνει 
και τι επιδιώκει να επιτύχει στο μέλλον. Αυτό 
σημαίνει πως, πέρα από τις παραπάνω καινο-
τομίες, θέτει υπό δοκιμασία το περιεχόμενο 
του έργου της. Η συνεργασία των ενώσεων 
και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η 
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και αξιωματού-
χων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και η ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας δεν πρόκειται συνεπώς να 
πραγματοποιούνται μόνο πιο αποτελεσματικά, 
αλλά επίσης θα λαμβάνουν χώρα εκεί όπου η 
συνεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
τον πλέον αποδοτικό τρόπο. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η χρονιά που πέρασε συνέπεσε με το τέλος μιας 

πολυτάραχης δεκαετίας για τον ελληνικό χώρο 

που κάθε άλλο παρά συνηθισμένη ήταν. Μεταξύ 

2010 και 2019 έλαβαν χώρα ιστορικά γεγονότα 

για την Ελλάδα με πολλές ανακατατάξεις στο 

πολιτικό σύστημα, με το 2019 να χαρακτηρίζεται 

και αυτό ως ένα έτος έντονων πολιτικών αλλαγών. 

Κυβερνητική αλλαγή, αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τα ζητήματα του 

μεταναστευτικού και των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

βρίσκονταν στο κέντρο των εξελίξεων.

Οι διπλές εκλογές (ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλο-

γές) της 25ης Μαΐου 2019 έδωσαν μία πρώτη εικόνα για 

την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της χώρας. 

Στις ευρωεκλογές το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναδεί-

χθηκε πρώτο με 33,12 % έναντι 23,75% του κόμματος του 

ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με τη μεγάλη επι-

κράτησή της και στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης 

οδήγησε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα σε παραίτηση 

και σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου νικητής 

ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που συγκέντρω-

σε 39,85% αναδεικνύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη 

νέο Πρωθυπουργό της χώρας και μάλιστα με μεγάλη 

διαφορά από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, το κόμμα 

του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εδραιωθεί ως δεύτερη δύναμη 

του Κοινοβουλίου με ποσοστό που έφτασε το 31,53%. 

Τρίτο κόμμα με 8,10% αναδείχθηκε το Κίνημα Αλλαγής 

και τέταρτο το ΚΚΕ με 5,30%. Ακολούθησαν η Ελληνική 

Λύση με 3,70% και το ΜέΡΑ 25 με 3,44%, κόμματα που 

για πρώτη φορά εισήχθησαν στο κοινοβούλιο. Αξιοση-

μείωτο αυτών των εκλογών είναι το γεγονός ότι εκτός 

Βουλής έμεινε μετά από αρκετά χρόνια το κόμμα της 

Χρυσής Αυγής.
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Στους πρώτους έξι μήνες της νέας Κυβέρνησης διαπιστώ-

νεται ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά 

και μία βελτίωση του επενδυτικού κλίματος με την άρση 

των κεφαλαιακών ελέγχων και με τα φορολογικά μέτρα 

που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περισσότερη αισι-

οδοξία και βελτίωση ακόμη περισσότερο του οικονομικού 

κλίματος στη χώρα που μαζί με τις αναγκαίες μεταρρυθ-

μίσεις μπορούν να οδηγήσουν στους πολυπόθητους ρυθ-

μούς ανάπτυξης.

Στα σημαντικά πολιτικά γεγονότα του 2019 καταγράφε-

ται ότι η Βουλή προχώρησε τη διαδικασία της Συνταγ-

ματικής Αναθεώρησης με σημαντικότερες αλλαγές τη 

διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και 

αποσύνδεσή της από την πρόωρη διάλυση της Βουλής 

αλλά και τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού 

να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμ-

φωνα με το «Πρόγραμμα Κλεισθένης» που έφερε πολλές 

ζυμώσεις και εσωτερικές διεργασίες εντός των δημο-

τικών και περιφερειακών συμβουλίων προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία. Η ανάγκη για 

συγκλίσεις και έμπρακτη συνεργασία που έτσι κι αλλιώς 

είναι αναγκαίες, τώρα είναι επιβεβλημένες. Oι φορείς της 

τοπικής αυτοδιοίκησης ήδη «σήκωσαν τα μανίκια» στην 

αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Τα καθημερι-

νά προβλήματα της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέρ-

γειας, της πολιτικής προστασίας αλλά και του εκσυγχρο-

νισμού των ελληνικών δήμων ως πόλων ανάπτυξης είναι 

στο επίκεντρο.

Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικά-

κος και νέος Εντεταλμένος από πλευράς Ελληνικής Κυ-

βέρνησης για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) 

βρίσκεται κοντά στους παράγοντες της τοπικής αυτο-

διοίκησης προετοιμάζοντας ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο 

για τη διεξαγωγή των εκλογών με ένα νέο εκλογικό σύ-

στημα και με μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων 

στην αυτοδιοίκηση. 
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Κοινές προσπάθειες για  
ανάπτυξη και ευημερία

Όταν προσπαθώ να σκεφτώ μια «πράσινη πόλη», μόνο 

το Φράιμπουργκ έρχεται στο μυαλό μου. Είναι το με-

γάλο μας στοίχημα να ακολουθήσουμε το παράδειγμα 

αρχών και πολιτών ώστε κι εμείς, εδώ στην Ελλάδα 

να αποκτήσουμε τις δικές μας «πράσινες πόλεις». Σε 

μια εποχή που όλα αλλάζουν και παρά τις οικονομικές 

δυσκολίες που πέρασε και περνάει η πατρίδα μου, το 

περιβάλλον είναι το μεγαλύτερο «σήμα κινδύνου» που 

πρέπει όλοι μας να λάβουμε.

ΔΙΚΤΥΟ

Αυτοδιοικητικές ενώσεις στην Ελλάδα (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ)
Η συνεργασία με την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ENΠE) είναι απαραίτητη για 

το έργο της ΕΓΣ. Η ΚΕΔΕ και η ENΠΕ έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν για την προώθηση της ανταλλα-

γής μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας σε αναπτυξιακούς τομείς όπως ο θεματικός τουρισμός, η εκπαίδευση και η οικονομία. Τον 

Νοέμβριο του 2019, εξελέγησαν νέοι πρόεδροι και στις δύο ενώσεις. Η ΕΓΣ συγχαίρει για την εκλογή τους και προσβλέπει στη 

μελλοντική συνεργασία.

Δημήτρης Παπαστεργίου  

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και 

Δήμαρχος Τρικκαίων 

Ενα ισχυρό δίκτυο είναι απαραίτητο για την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών. Το δίκτυο της ΕΓΣ 

που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών αποτελείται από πολλούς παράγοντες και εταίρους 

στις δύο χώρες. Αυτό περιλαμβάνει πολιτικά ιδρύματα, αυτοδιοικητικές ενώσεις, εμπειρογνώμονες 

και έπειτα από την οργανωτική εξέλιξη της ΕΓΣ, τέσσερις συντονιστές στη Γερμανία.

Η αλληλεγγύη είναι άλλο ένα κέλευσμα των καιρών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο κατ’ εξοχήν 

αρωγός, αλλά και πρωτοπόρος, με δράσεις και πρωτοβουλίες που φέρνουν απτά αποτελέσματα, 

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής συλλογικής συνείδησης.

Οι δεσμοί της ΚΕΔΕ με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και οι κοινές μας δράσεις είναι σημαντικός 

πυλώνας, που ενισχύει τους παραδοσιακούς δεσμούς των πολιτών και των δύο χωρών. 

Όλοι μαζί, στο μεγάλο ευρωπαϊκό μας σπίτι, πρέπει να προχωρήσουμε και να είμαστε έτοιμοι να 

λάβουμε τα μηνύματα των καιρών. Η Ευρώπη των πολιτών, της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης, της 

πρωτοβουλίας, της πνευματικής πρωτοπορίας, σήμερα είμαστε εμείς. Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας για ένα φυσικό και πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον που δεν θα εξαιρεί, δεν θα διαιρεί, 

αλλά θα ενώνει!

Είμαστε δίπλα στον πολίτη που αγωνιά και αγωνίζεται. Οι κοινές μας προσπάθειες για ανάπτυξη 

και ευημερία, με πόλεις που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, θα καρποφορήσουν. 
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

Ενίσχυση της συνοχής για αειφόρο ανάπτυξη

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την Ευρώπη, η συνεργασία είναι η καλύτερη 

απάντηση στις φωνές που αμφισβητούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το κοινό μας 

μέλλον. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση, που αποτελεί μια δυναμική και πρωτοπόρα 

συνεργασία αυτοδιοικήσεων, είναι το θετικό παράδειγμα βελτίωσης και αναβάθμισης 

του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Τέτοιες συνεργασίες φέρνουν τους ανθρώπους πιο κο-

ντά, αλλά και συνολικά την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Η μοναδικότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο πολιτισμικός πλούτος των Πε-

ριφερειών και των Δήμων προσθέτουν ιδιαίτερη δυναμική στην ανάπτυξη και την 

ενδυνάμωση της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Η ανταλλαγή γνώσεων και καλών 

πρακτικών, η εμπιστοσύνη και ο ανοιχτός διάλογος, οι κοινές στρατηγικές και δράσεις, 

ενδυναμώνουν τις αυτοδιοικητικές μας δομές και δίνουν τη δυνατότητα πιο αποτελε-

σματικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών.

Σήμερα, η πλειοψηφία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται από τις 

Περιφέρειες και τους Δήμους. Το μεγάλο διακύβευμα είναι οι πολιτικές αυτές, για την 

κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση των υποδομών, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, το 

περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της επιχει-

ρηματικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας, να σχεδιάζονται και να υλοποιού-

νται από τη βάση προς τα επάνω, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Με αυτό τον τρόπο, με τις αποφάσεις να 

λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, θα καταφέρουμε να ενδυνα-

μώσουμε τη συνοχή και να θεμελιώσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα φτάσει σε 

ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Στην κατεύθυνση αυτή, η εμβάθυνση της συνεργασίας 

στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

κρίσιμη.

Απόστολος Τζιτζικώστας 
Πρόεδρος της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδος 

(ΕΝΠΕ) και Περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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ΔΙΚΤΥΟ

Συντονιστές και εμπειρογνώμονες 
Οι συντονιστές αποτελούν σημαντικό στοιχείο της οργανωτικής δομής της ΕΓΣ. Είναι αρμόδιοι για τη δικτύωση και υποστηρί-

ζουν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη Γερμανία κατά την αναζήτηση κατάλληλων εταίρων για συγκεκριμένα 

εγχειρήματα. Στη Γερμανία υπάρχουν επί του παρόντος τρεις συντονιστές. Ένας τέταρτος αναζητείται ακόμα για την περιοχή 

της Νοτίου Γερμανίας. 

Walter Stechel 
Συντονιστής για τη Βόρειο Γερμανία 

«Κατά την παραμονή μου στην Ελλάδα διαπίστωσα μεγάλη συμπάθεια για 
τη Γερμανία, παρά την πικρή ανάμνηση της εποχής της γερμανικής κατοχής 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα οικοδομούμε ένα κοινό 
μέλλον σε μία ενωμένη Ευρώπη. Θεμέλιο αυτής της Ευρώπης είναι η φιλία και 
η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων της. Η αυτοδιοικητική συνεργασία στο 
πλαίσιο της ΕΓΣ συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτό. Το γεγονός πως μου δίνεται η 
δυνατότητα να συνδράμω σε αυτήν, με χαροποιεί ιδιαίτερα.»

Walter Stechel, τέως Γενικός Πρόξενος
Ο Walter Stechel γεννήθηκε στο Darmstadt το 1953. Μετά από την ολοκλήρωση της ανώτερης βαθμίδας 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία επαγγελματική κατάρτιση ως τραπεζικός υπάλληλος, σπούδασε 

από το 1974 έως το 1979 Πολιτική Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Johannnes – Gutenberg στο Mainz. Το 

1980 προσλήφθηκε ως Ακόλουθος στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, για το οποίο και εργάστηκε έως 

τη συνταξιοδότησή του το 2019. Οι αποστολές του στο εξωτερικό τον οδήγησαν στο Σαντιάγο της Χιλής, το 

Μπουένος Άιρες, την Οτάβα, την Αντίς Αμπέμπα, τη Βομβάη, τη Βοστόνη, το Παρίσι, το Τορόντο και, τέλος, 

από το 2016 έως το 2019 στη Θεσσαλονίκη με το αξίωμα του Γενικού Προξένου. Στα κεντρικά γραφεία του 

γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Walter Stechel ανήκε στο Οικονομικό Τμήμα, ενώ τελευταία κατείχε 

θέση Προϊσταμένου της Οργανωτικής Μονάδας Αναπτυξιακής Πολιτικής. Ζει στο Potsdam και στις αρχές 

του 2020 ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Συντονιστής της ΕΓΣ για τη Βόρειο Γερμανία.

E-Mail: walter.stechel@grde.eu 
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

«Η Ελλάδα είναι η χώρα που, όπως σχεδόν καμία άλλη, διαμόρφωσε 
ανεξίτηλα την Ευρώπη με τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και τις 
επιστήμες της. Κατά την άποψή μου ανήκει στους πιο συναρπαστικούς 
εταίρους μας. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα δίκτυο στο 
οποίο άνθρωποι από τις δύο χώρες μας μπορούν να διαμορφώσουν 
την Ευρώπη μέσω εποικοδομητικών σχέσεων και συνεργασιών 
μεταξύ αιρετών. Η δυνατότητα να συνεισφέρω μέσω αυτής στην 
αλληλοκατανόηση των δύο χωρών με γεμίζει υπερηφάνεια – ιδίως σε 
μία εποχή που χαρακτηρίζεται από δύσκολες προκλήσεις.»

Dr. Albrecht Schröter
Συντονιστής για την 

Κεντρική Γερμανία

Dr. Albrecht Schröter, τέως Δήμαρχος Jena
Ο Albrecht Schröter γεννήθηκε το 1955 στο Halle και ζει από το 2019 στην Κολωνία. Αρχικά 

καταρτίστηκε ως νοσηλευτής, πριν σπουδάσει από το 1974 έως το 1980 Ευαγγελική 

Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Martin – Luther του Halle – Wittenberg και εργαστεί ως 

ευαγγελικός ιερέας στη Jena. Από το 1997 έως το 2000 διατέλεσε Εντεταλμένος για 

Νεοθρησκευτικά Κινήματα και Ζητήματα Κοσμοθεώρησης του Ομόσπονδου Κρατιδίου 

του Thüringen. Το 2000 έγινε Προϊστάμενος Κοινωνικών Υποθέσεων και Πολιτισμού 

και από το 2006 έως το 2018 διατέλεσε Δήμαρχος της πόλης Jena. Από το 2018 

είναι Πρεσβευτής Δημοτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ) και από την 1-1-2020 Συντονιστής της 

ΕΓΣ για την Κεντρική Γερμανία.

E-Mail: albrecht.schroeter@grde.eu
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ΔΙΚΤΥΟ

«Μετά από την εκλογική νίκη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τον 
Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα κοιτάζει και πάλι με μεγαλύτερη αισιοδοξία προς 
το μέλλον. Η αύξηση του ΑΕΠ επιβεβαιώνει πως η χώρα έχει αφήσει πίσω της 
τη βαθιά οικονομική κρίση. Σε αυτή τη συγκυρία, η διεύρυνση της θεματικής 
εστίασης της ΕΓΣ σε ζητήματα τοπικής οικονομίας δεν αποτελεί παρά ένα 
συνεπές βήμα. Ως ένθερμος ευρωπαϊστής με πολυετή διεθνή επαγγελματική 
εμπειρία, μεταξύ άλλων και στην ελληνική αγορά, με χαροποιεί ιδιαίτερα η 
δυνατότητα που μου δίνεται να ξεκινήσω τον διάλογο μεταξύ των ελληνικών 
και των γερμανικών επιμελητηρίων.»

Norbert Pestka 
Συντονιστής για τα ελληνικά και 

γερμανικά επιμελητήρια

Norbert Pestka
Ο Norbert Pestka γεννήθηκε το 1953 στο Gelsenkirchen. Το 1979 αποφοίτησε ως 

Διπλωματούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Dortmund. Στη 

συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός διοίκησης της εταιρείας HOECHST. Από το 1984 έως 

το 2008 ανέλαβε διάφορες διοικητικές θέσεις στη Γερμανία και στο εξωτερικό, από 

το 1989 έως το 1993 ήταν μεταξύ άλλων διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας HENKEL 

HELLAS στην Αθήνα. Από το 2008 έως το 2019 ήταν διευθύνων σύμβουλος του 

Γερμανονορβηγικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Oslo.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο κ. Pestka ανέλαβε τα καθήκοντα του Συντονιστή της ΕΓΣ για 

τα επιμελητήρια.

E-Mail: norbert.pestka@grde.eu
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ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

«Θεωρώ πολύ σημαντικό τον ρόλο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) σε 
ό,τι αφορά τα οφέλη που έχουν να αποκομίσουν και οι δύο χώρες. Σε ό,τι αφορά 
στην Ελλάδα η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία στην Ελλάδα σε κρίσιμα 
ζητήματα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη. Ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας νιώθω ιδιαίτερα 
ευτυχής που μπορώ να συμβάλλω με τον τρόπο μου στην επιτυχία αυτού του 
εγχειρήματος.»

Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος, 
Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός 

/ Σύμβουλος στον τομέα της 

διαχείρισης αποβλήτων στην 

Ελλάδα

Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος, Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός
Ο Νικόλαος Μουσιόπουλος είναι από το 1989 Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής του εν λόγω Πανεπιστημίου. 

Είναι Επίτιμος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Karlsruhe 

(πρώην Πανεπιστήμιο της Karlsruhe) όπου δίδαξε από το 1982 μέχρι το 1989. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Kassel. Το ερευνητικό του έργο αφορά σε διάφορα θέματα 

ενεργειακής, τεχνικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, με συμμετοχή σε πολυάριθμα ανταγωνιστικά 

προγράμματα. Από τον Ιούλιο 2018 είναι εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, αρμόδιος για θέματα Επιστημών Μηχανικού και Τεχνολογίας. Έχει λάβει 

διάφορες διακρίσεις και βραβεία, ανάμεσα στα άλλα το Βραβείο Heinrich – Hertz και το παράσημο του Τάγματος 

της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Από το 2002 είναι τακτικό μέλος της Γερμανικής 

Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών «Leopoldina». 

Zει στη Θεσσαλονίκη και από τον Αύγουστο του 2019 έχει αναλάβει για λογαριασμό της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης τον ρόλο του Συμβούλου στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σε δημοτικό και περιφερειακό 

επίπεδο στην Ελλάδα.

E-Mail: moussio@eng.auth.gr
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Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για τα προϊόντα ζαχαροπλα-

στικής της. Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια από τους Δήμους 

της Θεσσαλονίκης και της Κολωνίας είχαν τη «γλυκιά 

ιδέα» να οργανώσουν μια ανταλλαγή μεταξύ εκπαιδευό-

μενων στη ζαχαροπλαστική. Με τη συνδρομή της ΕΓΣ και 

του ΟΑΕΔ, τους δόθηκε η ευκαιρία να διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους ερχόμενοι σε επαφή με τα μυστικά της  

ελληνικής ζαχαροπλαστικής. 

Μετά την, από κοινού, παρακολούθηση του προγράμμα-

τος εκπαίδευσης της σχολής του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου 

› Επαγγελματική Εκπαίδευση

Μία γλυκιά ιδέα – Γερμανοί και Ελληνες εκπαιδευόμενοι 
ζαχαροπλάστες μαζί επί τω έργω 

την πρώτη εβδομάδα, συνέχισαν τη δεύτερη εβδομάδα σε 

πιο πρακτικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 

διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες σε τρία ζαχαροπλαστεία 

στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα ζαχαροπλαστεία 

«Μουρούζης», «Μίλτος» και «Παπασωτηρίου» όπου δοκι-

μάστηκαν στην πράξη.

Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας παρουσίασαν και στο 

κοινό μία επιλογή από ελληνικές και γερμανικές γεύσεις, 

παρασκευασμένες από τους ίδιους. 

TO ΔΙΚΟ ΜΑΣ 2019
Το 2019, η ΕΓΣ υποστήριξε και πάλι πολυάριθμα εγχειρήματα των πλέον πάνω από 60 διαδημοτικών 

συνεργασιών στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, της νεολαίας, του 

πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της μετανάστευσης. Πολιτικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

εμπειρογνώμονες και πολίτες συναντήθηκαν και εκπόνησαν από κοινού λύσεις για καθημερινά 

προβλήματα ή συνεργάστηκαν για μελλοντικά εγχειρήματα. Εδώ σας παρουσιάζουμε μία μικρή 

επιλογή από αυτά.
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Miriam Göttner,  
Εκπαιδευόμενη ζαχαροπλάστης στην Κολωνία

«Ενθουσιάστηκα από τη συμμετοχή μου στο πρό-

γραμμα ανταλλαγής. Οι Έλληνες τρώνε τελικά πολλά 

γλυκά και χρησιμοποιούν πολλά υλικά που δεν τα 

ήξερα. Αυτό ίσως να εξηγεί το γεγονός ότι οι Έλλη-

νες σε κάθε τους επίσκεψη παίρνουν μαζί τους γλυκά, 

ενώ στη Γερμανία είναι συνδεδεμένα κυρίως με μεγά-

λες γιορτές.»

Fabian Land,  
Aπό την επαγγελματική σχολή ζαχαροπλαστικής στην 

Κολωνία

«Στην Ελλάδα σε κάθε δρόμο υπάρχει κι ένα ζαχαρο-

πλαστείο που μάλιστα φτιάχνει και κάτι διαφορετικό, 

είναι εντυπωσιακό. Αυτό που μου έμεινε από το πρό-

γραμμα είναι ότι έμαθα ότι μπορούν να βρεθούν λύ-

σεις κι εκτός αρχικού προγραμματισμού. Αν και στην 

Ελλάδα υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα, όλο κά-

ποιος βρίσκει κάποια λύση. Επίσης με εντυπωσίασε η 

ευγένεια και η φιλικότητα των ανθρώπων.»Τσαμπίκα Σπανού-Παπαγιάννη,  
Σπουδάστρια της Σχολής ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου

«Ήταν πολύ δημιουργικό να δουλέψουμε μαζί με τα 

παιδιά από τη Γερμανία. Εντυπωσιάστηκα από τις 

τεχνικές design που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί συ-

νάδελφοι και μπορούν να μετατρέψουν ένα γλυκό σε 

κομψοτέχνημα.»

Χρήστος Κατσαρώνης, 
Σπουδαστής της Σχολής ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου

«Μιλήσαμε τη γλώσσα της δουλειάς και αντιμετωπί-

σαμε έτσι τα αρχικά προβλήματα επικοινωνίας και 

οργάνωσης. Παρά τη διαφορετική κουλτούρα συνερ-

γαστήκαμε επιτυχώς σε συνθήκες παραγωγής και πί-

εσης. Με εντυπωσίασε η οργανωτικότητα των γερμα-

νών συναδέλφων. Περιμένω πως και πως να ταξιδέψω 

στη Γερμανία για να δω από κοντά τον τρόπο δουλειάς 

ενός ζαχαροπλάστη.»
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Τον Μάρτιο του 2019 έλαβε χώρα το 7ο Παγκρήτιο Φε-

στιβάλ Κρητικής Κουζίνας, στο οποίο συμμετείχαν επίσης 

μάγειρες από τις περιοχές-εταίρους του Rügen και του 

Stralsund.

Στόχος του διαγωνισμού μαγειρικής, πέρα από τη χαρά 

της δημιουργίας και τη συνάντηση της νέας με την παλαι-

ότερη γενιά, ήταν επίσης η επιστημονική τεκμηρίωση πα-

ραδοσιακών συνταγών, οι οποίες έχουν ξεχαστεί λόγω της 

αλλαγής του τρόπου ζωής. Με τη βοήθεια του Φεστιβάλ, η 

παλαιότερη γενιά θέλει να δώσει αυτές τις συνταγές στους 

νέους.

Επί δύο μέρες, επαγγελματίες και καταρτιζόμενοι μάγειρες 

μαγείρεψαν συνταγές της αυθεντικής κρητικής κουζίνας, 

η οποία συγκαταλέγεται στις πιο υγιεινές του κόσμου. Το 

Φεστιβάλ Μαγειρικής είναι πολύ σημαντικό για την Περι-

φέρεια. Αυτή τη σημασία υπογράμμισε και η παρουσία του 

Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, όπως και πολλών 

δημάρχων της μεγαλονήσου.

› Πολιτισμός

Το φαγητό ενώνει – Παγκρήτιο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

Ήταν η τρίτη φορά που συμμετείχαν μάγειρες από τη γερ-

μανική περιοχή-εταίρο, καθώς το φεστιβάλ είναι πλέον 

αναπόσπαστο τμήμα της συνεργασίας. Ο ενθουσιασμός 

των Γερμανών μαγείρων ήταν τόσο μεγάλος που πλέον 

συζητούνται περαιτέρω κοινές εκδηλώσεις μαγειρικής και 

ένα αντίστοιχο Φεστιβάλ στο Stralsund. Τον διεθνή χαρα-

κτήρα της εκδήλωσης υπογράμμισε φέτος και η συμμετο-

χή ενός διακεκριμένου σεφ από την Τουρκία.

Οι μάγειρες από τη Γερμανία έλαβαν ιδιαίτερους επαίνους 

από τη διεύθυνση του Φεστιβάλ, καθώς κατάφεραν, ως 

δια μαγείας, να ετοιμάσουν ένα γευστικότατο μενού από 

συστατικά, με τα οποία δεν ήταν εξοικειωμένοι. Ως δείγμα 

αναγνώρισης για τις πολύ καλές τους επιδόσεις, τους απο-

νεμήθηκε το οικόσημα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης. 



19

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019



20

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 2019

› Νεολαία

Νέοι και ΕΕ – Ανταλλαγή νέων μεταξύ  
Θάσου και Metzingen

στο Στρασβούργο και συνάντησαν τον εκπρόσωπο της 

Ένωσης Ειδικού Σκοπού για τη Διαχείριση Απορριμμά-

των στο Dußlingen κ. Leichtle, ο οποίος κατάφερε να 

πείσει τους νέους με τις εμπεριστατωμένες του εξηγήσεις 

για τη σημασία της πρόληψης δημιουργίας και του δια-

χωρισμού απορριμμάτων. Στη συνέχεια σχημάτισαν μαζί 

του ομάδες εργασίας, στις οποίες εκπόνησαν με δημιουρ-

γικότητα και πολλές καλές ιδέες μία εκστρατεία πρόλη-

ψης της δημιουργίας απορριμμάτων, η οποία θα συνεχί-

σει να προετοιμάζεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έως 

την ανταπόδοση της επίσκεψης στη Θάσο, όπου και θα 

εφαρμοστεί στην πράξη.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μία γαστρονομική και μουσι-

κή γιορτή, την οποία διοργάνωσαν οι ίδιοι οι μαθητές. Πριν 

από την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής την επόμενη 

μέρα, οι μαθητές επισκέφτηκαν όλοι μαζί τη χριστουγεννιά-

τικη αγορά του Tübingen. 

Από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου 2019, νέοι από τη Θάσο 

επισκέφτηκαν τη Γερμανία στο πλαίσιο μίας ανταλλαγής 

νέων μεταξύ του νησιού της Θάσου και της πόλης του 

Metzingen με τον τίτλο «Νέοι και ΕΕ – Η Ευρώπη στην 

καθημερινότητα». 

Την πρώτη μέρα της επίσκεψης, τους νέους υποδέχθηκε ο 

Δήμαρχος Metzingen κ. Δρ. Fiedler και ο συντονιστής της 

συνεργασίας σε επαρχιακό επίπεδο κ. Dembek.

Στο πρόγραμμα βρίσκονταν θέματα όπως η πρόληψη δημι-

ουργίας και η ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων σε 

περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, η γερμανική ιστορία, 

η καθημερινότητα των μαθητών στις περιφέρειές τους και 

η πολιτική της ΕΕ.

Οι μαθητές επισκέφτηκαν το Κάστρο Hohenzollern, συμ-

μετείχαν σε μία εκδρομή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Νεφέλη 
Σαλονικιού

«Από τη στιγμή που μου 

πρότειναν να συμμετάσχω 

στην ανταλλαγή, δεν μπο-

ρούσα να κρύψω τον ενθουσιασμό μου! Έκανα σενά-

ρια στο μυαλό μου για το πώς θα είναι η πόλη, πώς τα 

παιδιά, πώς το σχολείο. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για 

εμένα και μπορώ να πω πως η όλη εμπειρία ξεπέρασε 

τις προσδοκίες μου! 

Αρχικά, τα παιδιά που συμμετείχαν από τη γερμανι-

κή πλευρά, τους οποίους τώρα αποκαλώ φίλους μου, 

αλλά και όλοι όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ήταν 

εξαιρετικά φιλόξενοι και δεθήκαμε από την πρώτη κιό-

λας μέρα. 

Ήταν μία ευκαιρία για όλους μας να διευρύνουμε 

τους ορίζοντές μας, καθώς είναι κάτι που μπορεί να 

μην ξαναζήσουμε. Επιπλέον, θεωρώ πως η εκδρομή 

μας ήταν ο συνδυασμός εκπαίδευσης και αναψυχής, 

καθώς όχι μόνο είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε 

απόψεις για θέματα που μας απασχολούν όλους, που 

αποτελεί το εκπαιδευτικό κομμάτι της εκδρομής, 

αλλά είχαμε και ελεύθερο χρόνο με τους μαθητές 

που μας φιλοξενούσαν, ώστε να τους γνωρίσουμε 

καλύτερα και να αναπτύξουμε σχέσεις φιλίας. Για το 

πρόγραμμα αυτό έχω μόνο θετικά να πω!! 

Περιμένω με ανυπομονησία να έρθουν και εκείνοι 

εδώ, να γνωρίσουν τον τόπο μας και να τους ανταπο-

δώσουμε τη φιλοξενία τους.»

Περσεφόνη  
Μπαρούμα

«Το πρόγραμμα ανταλλαγής 

συνδύαζε εκπαίδευση και 

αναψυχή. Είχαμε την ευκαι-

ρία να μάθουμε και να δούμε καινούργια πράγματα. 

Μάθαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο 

ζωής μας αλλά και πολλά πράγματα για την ιστορία 

της Γερμανίας. Μπορέσαμε, έστω και για 6 ημέρες, να 

δούμε πώς συνυπάρχουν οι άνθρωποι στη Γερμανία, 

αλλά και τι σημαίνει να είσαι μαθητής σε μία ευρω-

παϊκή χώρα. 

Περιμένω με ενθουσιασμό να έρθουν τα παιδιά στη 

Θάσο, ώστε να γνωρίσουν και αυτοί τον τόπο μας και 

την ιστορία του. Παρόλο που πιστεύω πως οι έξι ημέ-

ρες στη Γερμανία και άλλες τόσες στην Ελλάδα δεν 

είναι αρκετές, είμαι σίγουρη πως οι μέρες αυτές θα 

μείνουν ανεξίτηλες τόσο στο μυαλό όσο και στην καρ-

διά μας και πως δε θα χάσουμε επαφή με τους φίλους 

μας από τη Γερμανία.»

Γιώργος Καζόλης 

«Περάσαμε υπέροχα στην 

ανταλλαγή μαθητών στη 

Γερμανία. Κατά τη διάρκεια 

της διαμονής μας καταφέ-

ραμε να μάθουμε πολλά για το γερμανικό σχολικό 

σύστημα και τον πολιτισμό. Επισκεφτήκαμε, μεταξύ 

άλλων, ένα παλιό κάστρο, χριστουγεννιάτικες αγορές 

και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το αποκορύφωμα 

ήταν μια ημερήσια εκδρομή στο Στρασβούργο με επί-

σκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνολικά, απο-

κτήσαμε πολλές νέες εμπειρίες και κάναμε πολλούς 

νέους φίλους. Ανυπομονούμε ήδη να δείξουμε στους 

νέους μας φίλους το νησί μας.»



22

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 2019

Η Γερμανία είναι από τις χώρες που διαθέτουν μακραίωνη 

παράδοση στην ανάπτυξη των ιαματικών λουτρών και κέ-

ντρων θεραπείας και ανάπαυσης έχοντας κορυφαία θέση 

παγκοσμίως στον συγκεκριμένο τομέα. Μεταλλικές πηγές, 

θερμοπηγές, καταπραϋντικό κλίμα, αναζωογονητικό θα-

λασσινό νερό και ιαματικά κοιτάσματα, είναι διάσπαρτα 

στη Γερμανία και ειδικά στην περιοχή της Βαυαρίας προ-

σελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Στην Ελλά-

δα, όλος ο γεωγραφικός χώρος είναι πλούσιος σε ιαματι-

κές πηγές αλλά ουσιαστικά ακόμα ανεκμετάλλευτος. Στο 

πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του ιαματικού του-

ρισμού στην Ελλάδα μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας 

από τη Γερμανία, διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 

από την Ελληνογερμανική Συνέλευση αποστολή του Συν-

δέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στη Βαυαρία. 

Εκεί, οι εκπρόσωποι των ελληνικών ιαματικών πόλεων 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πετυχημένα παραδείγ-

ματα ιαματικού τουρισμού στη Γερμανία.

Ο ιαματικός τουρισμός θα μπορέσει να αποτελέσει μια 

σημαντική πηγή εσόδων για τους ελληνικούς Δήμους. Κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψης τα μέλη του Συνδέσμου Δήμων 

Ιαματικών Πηγών Ελλάδας συζήτησαν με τον Σύνδεσμο 

Λουτροπόλεων της Βαυαρίας, αλλά και με συγκεκριμένους 

Δήμους που λειτουργούν ιαματικές πηγές για να ενισχύσουν 

τις προσπάθειες τους ν’ αναδείξουν τον τομέα αυτό.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Διευθυντή 

μάρκετινγκ του Δήμου Erding, κύριο Günther Pech, παρου-

› Τουρισμός

Ο ιαματικός τουρισμός στο προσκήνιο

σιάστηκε το μοντέλο των λουτρών της περιοχής που στο-

χεύει περισσότερο στον τουρισμό αναψυχής. Oι Έλληνες 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πάρουν μία πρώτη 

γεύση σχετικά με την αξιοποίηση των θερμών πηγών προς 

όφελος ενός Δήμου.

Σε μία συζήτηση που διοργανώθηκε στο Erding παρουσι-

άστηκε το παράδειγμα της εκμετάλλευσης των ιαματικών 

πηγών της περιοχής Essen από τον πρώην Δήμαρχο του Bad 

– Widungen κ. Volker Zimmermann, όπου αναλύθηκαν οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για μία επένδυση ιαματικού τουρι-

σμού καθώς και οι διαδικασίες πιστοποίησης στη Γερμανία.

Τελευταία στάση της επίσκεψης της ελληνικής αποστολής 

ήταν μία συνάντηση με τον Διευθυντή μάρκετινγκ της 

εταιρίας προώθησης τουρισμού στο Bad Aibling κ. Tomas 

Jahn. Παρουσιάστηκε το μοντέλο που ακολουθείται στην 

περιοχή και έχει περισσότερο ιατρικό χαρακτήρα για απο-

κατάσταση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών μέσω των 

ιαματικών νερών.

Οι Έλληνες συμμετέχοντες στην αποστολή είχαν την ευ-

καιρία να μάθουν για τη μεγάλη προστιθέμενη αξία των 

ιαματικών κέντρων και να δουν από κοντά πρωτοπόρα 

παραδείγματα αξιοποίησης των ιαματικών λουτρών. Αυ-

τές οι γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του 

ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα και μπορούν να λει-

τουργήσουν θετικά ως προς την προσέλευση περαιτέρω 

επενδύσεων. 
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Ο εναλλακτικός τουρισμός και η πεζοπορία αποκτούν όλο 

και περισσότερους οπαδούς σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η 

διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά μπορεί 

να προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρί-

ες ανάπτυξης για την Ελλάδα με την 

τόσο ποικιλόμορφη και ωραία φύση 

της. Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει 

με τα ορεινά και παράκτια μονοπά-

τιά της ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλ-

λον για τον περιπατητικό τουρισμό. Με αυτό το υπόβα-

θρο, ο Δήμος Χερσονήσου έκανε ήδη τα πρώτα βήματα 

για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού και τη διάνοιξη 

νέων προοπτικών για την τοπική οικονομία.

Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση αυτού του δικτύου μονοπα-

τιών είναι αναγκαία μία ποιοτική πιστοποίηση. Ο Δήμαρ-

χος Χερσονήσου κ. Μαστοράκης εξετάζει κατά πόσον τα 

τουριστικά προϊόντα της περιοχής πληρούν τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. Η ΕΓΣ υποστηρίζει τον Δήμο σε συνεργασία με 

ευρωπαϊκούς πεζοπορικούς συλλόγους για την απόκτηση 

μίας ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως «Leading Quality Trails 

– Best of Europe» για το δίκτυο μονοπατιών της Κρήτης.

Η εμπειρογνώμων για ζητήματα διαχείρισης ποιότητας 

μονοπατιών Liane Jordan επισκέφτηκε για αυτό τον σκο-

πό με την υποστήριξη της ΕΓΣ την Κρήτη, για να εκπονήσει 

μία πρώτη πραγματογνωμοσύνη, ενημερώνοντας στη συ-

νέχεια για τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής.

Η δημιουργία μίας βιώσιμης υποδομής στον τομέα του πε-

ριπατητικού τουρισμού προσφέρει μία μακροπρόθεσμη 

προοπτική στις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της κρη-

τικής τοπικής οικονομίας. 

To μονοπάτι είναι ο στόχος – Ευρωπαϊκή  
πιστοποίηση του δικτύου μονοπατιών της Κρήτης 
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Η αδελφοποίηση των πόλεων του Fürth και του Ξυλόκα-

στρου πραγματοποιήθηκε ήδη το 2006 και με τα χρόνια 

γέμισε με ζωή μέσω διάφορων εγχειρημάτων και πρωτο-

βουλιών. Το 2019 προέκυψε η ιδέα να καθαριστεί από τα 

σκουπίδια ο πυθμένας της θάλασσας στη μαρίνα του Ξυλό-

καστρου. Το αποτέλεσμα ήταν μία κοινή δράση καθαρισμού 

με την υποστήριξη των δυτών της Γερμανικής Εταιρείας 

Διάσωσης (DLRG) και του Ομίλου Αυτοδυτών Λουτρακίου.

 

Συμμετείχαν επίσης δημότες και υπάλληλοι της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης, όπως και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και 

ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Ανδρικόπουλος. Με τη δράση 

μπόρεσαν να απομακρυνθούν 40 κιλά απορριμμάτων.

› Περιβάλλον

Μαζί ενάντια στα σκουπίδια – Δράση αλληλεγγύης της  
πόλης του Fürth στο Ξυλόκαστρο 

Μετά από τη δράση, οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον 

ελαιώνα στα Ροζενά του Δήμου Ξυλοκάστρου. Μέσω της 

αδελφοποίησης των δύο Δήμων έχουν προκύψει περαιτέ-

ρω εμπορικές σχέσεις. Το βιολογικό ελαιόλαδο της περιοχής 

πωλείται ήδη στο Fürth, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν 

και άλλα προϊόντα.

Η δράση προκάλεσε τον ενθουσιασμό όλων των συμμετε-

χόντων και προβλέπεται πλέον να επαναλαμβάνεται μία 

φορά ανά έτος, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και οι πο-

λίτες για το πρόβλημα. 

Η ΕΓΣ υποστηρίζει αυτή την εταιρική 

σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ως δείγ-

μα αναγνώρισης της υποστήριξης, 

ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου απένειμε 

στον Εντεταλμένο για την ΕΓΣ Κοινο-

βουλευτικό Υφυπουργό κ. Barthle μία 

τιμητική πλακέτα. 
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Από το 1984, το πανέμορφο «Πράσινο Νησί» της Θάσου 

έχει πληγεί από πέντε μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες δια-

μόρφωσαν το σημερινό τοπίο, καταστρέφοντας οριστι-

κά τη δασική βλάστηση. Μόνο η τελευταία πυρκαγιά του 

2016 κατέστρεψε μία επιφάνεια βλάστησης δεκάδων χι-

λιάδων στρεμμάτων.

Σε μία δράση με την υποστήριξη της ΕΓΣ, επιστήμονες 

του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δασικών Επιστημών 

Rottenburg μαζί με συναδέλφους τους από το Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπό τη δι-

εύθυνση του καθηγητή δασικών επιστημών και δασικής 

ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Rottenburg Δρ. Sebastian 

Hein και του καθηγητή Δασοκομίας και Προέδρου του 

Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. κ. Θεοχάρη Ζάγκα εξέτασαν τα δάση επιτόπου, προ-

βαίνοντας σε αξιολογήσεις βασισμένες σε στοιχεία από 

δορυφόρους.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν στο 

πλαίσιο ενός εργαστηρίου με αφορμή την Ετήσια Συνδιά-

σκεψη της ΕΓΣ στο Erding το 2019. Οι ενδιαφερόμενες τοπι-

κές και περιφερειακές δασονομικές αρχές διαθέτουν πλέον, 

μαζί με τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων, χρήσιμα 

επιχειρήματα για τη συνέχιση της ενισχυμένης αναδάσω-

σης μετά από τις πυρκαγιές.

Κάθε δέντρο μετράει – Πρόγραμμα  
αναδάσωσης στη Θάσο

Καθηγητής Δρ. Sebastian Hein:

«Η υποστήριξη του Δήμου Θάσου και η 
συνεργασία με την ΕΓΣ ήταν απαραί-
τητη για την ολοκλήρωση της μελέτης 
αναδάσωσης και τουριστικής ανάπτυξης 
της Θάσου.»
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 2019

Η γερμανική ΜΚΟ "German Doctors e.V." εδώ και αρκετά 

χρόνια εκτελεί προγράμματα θεραπείας ψυχικών 

τραυμάτων για πρόσφυγες στη βόρεια και κεντρική 

Ελλάδα σε συνεργασία με την ελληνική συνεργαζόμενη 

ΜΚΟ «AΡΣΙΣ». Η ΕΓΣ υποστηρίζει τεχνικά και οργανώνει 

τις επαφές με τοπικούς φορείς.

Από τις 23 έως τις 28 Σεπτέμβριου 2019, η Πρόεδρος των 

"German Doctors", Δρ. Elisabeth Kauder επισκέφτηκε τη 

Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και τα Ιωάννινα, για να εκπαιδεύσει 

τους υπαλλήλους της ελληνικής συνεργαζόμενης ΜΚΟ 

AΡΣΙΣ στην αναγνωρισμένη μέθοδο του «παιχνιδιού 

άμμου», η οποία επιτρέπει στους ψυχικά τραυματισμένους 

ανθρώπους με τη βοήθεια της γλώσσας και της εικόνας να 

έχουν πρόσβαση στον εαυτό τους και στις συχνά τρομερές 

εμπειρίες που έχουν ζήσει. Επειδή το παιχνίδι με την άμμο 

δεν απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες, είναι ιδανικό για την 

ενασχόληση με ανηλίκους από τη Συρία, το Αφγανιστάν 

και άλλες χώρες προέλευσης. Οι νέοι διαμορφώνουν 

την εμπειρία και τον συναισθηματικό τους κόσμο με τη 

βοήθεια από φιγούρες και υλικά σε ένα κουτί γεμάτο άμμο.

› Μετανάστευση

Το θεραπευτικό παιχνίδι άμμου - Μια πρωτοβουλία των  
German Doctors και της ΑΡΣΙΣ

Επιπλέον, οι "German Doctors" χρηματοδότησαν την 

ίδρυση ενός συμβουλευτικού κέντρου για θύματα 

βασανιστηρίων στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα, η γερμανική 

ΜΚΟ εξετάζει επί του παρόντος σε ποιο βαθμό μπορούν 

να πραγματοποιηθούν αποστολές γιατρών από άλλους 

κλάδους το 2020. 
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Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους δήμους 

στην Ελλάδα είναι η επιτυχής ένταξη των προσφύγων. 

Είναι πλέον σαφές ότι πολλοί από τους εισερχόμενους 

μετανάστες θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα. Οι δήμοι 

αντιμετωπίζουν επομένως το καθήκον να αναπτύξουν 

λειτουργικά προγράμματα ένταξης που δίνουν στους πρό-

σφυγες μια μόνιμη προοπτική στην Ελλάδα. Αλλά ποιοί 

είναι οι πιο σημαντικοί τομείς δράσης, ξεκινώντας από 

την παροχή στέγης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, εκμάθησης 

γλωσσών και ένταξης στην αγορά εργασίας; Πώς μπορού-

με να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον τοπικό 

πληθυσμό για τις ανάγκες των προσφύγων, να μειώσουμε 

τη δυσαρέσκειά τους και να τους συμπεριλάβουμε ενεργά 

στη διαδικασία ένταξης; Ποιά παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα και ποιες προτά-

σεις μπορούν να προσφέρουν οι γερμανικοί δήμοι; 

Η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το Ίδρυμα Friedrich-

Ebert και η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) διοργά-

νωσαν εργαστήριο στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2019 

για να συζητήσουν αυτά τα ερωτήματα. Ο Δήμαρχος της 

πόλης Altena, Δρ. Andreas Holstein, ο Δήμαρχος Λιβαδέων, 

Ιωάννης Ταγκαλέγκας, καθώς και η αναγνωρισμένη εμπει-

ρογνώμονας και Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

των Γερμανικών Ιδρυμάτων, Καθηγήτρια Δρ. Petra Bendel 

από το Πανεπιστήμιο της Ερλάνγκεν-Νυρεμβέργης και το 

μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κ. 

Μελίνα Δασκαλάκη συζήτησαν τις τρέχουσες προκλήσεις 

και παρουσίασαν τις βέλτιστες πρακτικές στο ελληνογερ-

μανικό πλαίσιο.

Ζώντας μαζί! Τρόποι επιτυχούς ένταξης  
προσφύγων
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Με αυτό τον τίτλο έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 7 Νο-

εμβρίου η 9η Ετήσια Συνδιάσκεψη της ΕΓΣ στο Erding 

της Βαυαρίας. Σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκαν, κατό-

πιν πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Gotz, περίπου 300 εκ-

πρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, 

επιμελητηρίων, επαγγελματικών ενώσεων, ιδρυμάτων 

ανωτάτης εκπαίδευσης, ερευνητικών ινστιτούτων, πο-

λιτικών ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνωμόνων των δύο 

χωρών, για να ενδυναμώσουν περαιτέρω το ζωντανό δί-

κτυο της ΕΓΣ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα χρόνια, 

Η ΕΝΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ – DGV IX
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ για μία πιο δυναμική τοπική αυτοδιοίκηση –  

Νέοι δρόμοι για μία πιο ισχυρή Ευρώπη»

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα νέες μορφές συνεργασίας. 

Ήδη εδραιωμένες μορφές συνάντησης, όπως οι συζη-

τήσεις εργασίας, οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ή 

το φόρουμ συνεργασιών, επέτρεψαν και αυτή τη φορά 

στους συνέδρους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκδήλω-

ση και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Με τις προσφερόμενες 

εκδρομές, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εκ του σύνεγ-

γυς για θέματα όπως τα λύματα και η κομποστοποίηση, 

η προώθηση αγροτικών προϊόντων, η χρήση ιαματικών 

πηγών για την απόκτηση γεωθερμικής ενέργειας και ο 

τουρισμός.
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Εναρκτήριος χαιρετισμός στην Ετήσια Συνδιάσκεψη 

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πόσο 

ωφέλιμη είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Πέραν αυτού, ο τίτλος «Νέοι δρόμοι για μία πιο ισχυρή Ευρώπη» δείχνει πόσο 

σημαντική είναι για εσάς η ευρωπαϊκή ιδέα. Με αυτό τον τρόπο, στέλνετε ένα 

σημαντικό μήνυμα για το πόσο η συνεργασία και η αλληλοκατανόηση καθιστούν 

την ποικιλομορφία των περιφερειών ένα ιδιαίτερα σημαντικό και δυνατό σημείο 

της Ευρώπης.

Με αυτό το υπόβαθρο, ό,τι κι αν πω για το ελληνογερμανικό δίκτυο που δημι-

ούργησε η Ελληνογερμανική Συνέλευση τα τελευταία χρόνια, θα είναι λίγο σε 

σχέση με τη σημασία του για μία καλή συνύπαρξη στην ήπειρό μας. Ευχαριστώ 

όλους τους συμμετέχοντες για αυτό!

Η ύπαρξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης αποτελεί ευτύχημα για τη φιλία 

των δύο χωρών μας!

Δρ. Angela Merkel 
Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
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Ιδιαίτερα σημαντικές είναι για εμένα οι πολλές ιδέες που απέκτησα μέσω των 

συνομιλιών με τους Έλληνες ομολόγους μου. Τα καθήκοντα της τοπικής πολιτικής 

είναι σχεδόν τα ίδια στις χώρες μας, οι προκλήσεις, προ πάντων στους τομείς του 

τουρισμού, της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της διαχείρισης 

αποβλήτων/λυμάτων, είναι παρόμοιες. Η ανταλλαγή τυποποιημένων τοπικών 

προϊόντων θα μπορούσε να εμβαθύνει τις επαφές που έχουν ήδη συναφθεί.

Πέραν αυτού, ελπίζω πως αυτή η Συνέλευση θα συνεχίσει να υφίσταται για πολύ 

ακόμα, παρά τις πολυάριθμες διεθνείς αναταραχές, επειδή εδώ πολιτικοί της 

τοπικής αυτοδιοίκησης βιώνουν υποδειγματικά τη διασυνοριακή συνεργασία σε 

μία ενωμένη Ευρώπη: χωρίς δυσκολίες εκκίνησης, χωρίς παραξενιές, ισότιμα και 

με προσανατολισμό προς το αντικείμενο. Με δύο λόγια: Ο Δήμος Erding είναι 

υπερήφανος που φιλοξενεί φέτος μία τόσο εξέχουσα εκδήλωση.

 

Max Gotz
Δήμαρχος Erding
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Άνισες συνθήκες διαβίωσης θέτουν σε κίνδυνο την κοι-

νωνική συνοχή και, μεσοπρόθεσμα, τους δημοκρατικούς 

θεμελιώδεις πυλώνες του πολιτικού μας συστήματος. 

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερμανία πλήττονται από αυ-

ξανόμενη ανισότητα: Στη Γερμανία το χάσμα μεταξύ 

σχετικά φτωχών και σχετικά πλούσιων περιοχών αυξά-

νεται παρά την οικονομική ανάπτυξη, ενώ στην Ελλάδα 

οι υπάρχουσες περιφερειακές ανισορροπίες οξύνθηκαν 

λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Ο Stefan Fina από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κρατιδιακής 

και Αστικής Ανάπτυξης Dortmund εξήγησε πως η κλιμα-

τική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και η γήρανση του πληθυ-

σμού θέτουν την πολιτική προ τεράστιων προκλήσεων. 

Πρότεινε μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση υπερχρεω-

μένων και διαρθρωτικά αδύναμων οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και στοχευμένο διορισμό καλά εκπαιδευ-

μένων υπαλλήλων σε αυτούς.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Κουταλάκης από την CK Advisory 

μίλησε για την επιτακτική ανάγκη διάθεσης ίδιων οικο-

νομικών πόρων στους ελληνικούς οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης που υπέστησαν σημαντικές οικονομικές 

απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς μόνο με 

αυτό τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν στοχευμέ-

να τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν εκεί.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης, του ελληνικού οργανισμού τοπικής 

αυτοδιοίκησης με τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας, 

Λάζαρος Μαλούτας μίλησε για τις διαρθρωτικές αλλα-

γές στην περιοχή και τον ήδη αισθητό αντίκτυπό τους. 

Ως λύση παρουσίασε τα σχεδιασμένα «κέντρα καινοτο-

μίας», μία συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με σχολεία 

και το Τ.Ε.Ι., με σκοπό την ενθάρρυνση των μαθητών να 

ασχοληθούν με τις διαδικασίες μετάβασης στην περιοχή 

και να τις συνδιαμορφώσουν μακροπρόθεσμα. 

Τέλος, ο τέως Δήμαρχος Aachern Reinhart Köstlin παρου-

σίασε τον «Επιχειρηματικό Όμιλο Aachern». Αυτή η τοπι-

κή οικονομική και πολιτική πλατφόρμα, την οποία ίδρυ-

σε ο ίδιος, δικτυώνει από το 1993 σημαντικούς τοπικούς 

παράγοντες της οικονομίας, της πολιτικής και του τομέα 

της παιδείας. Στο τέλος της ζωντανής συζήτησης κατέστη 

πολύ σαφές πως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

διαδραματίζουν ρόλο-κλειδί για την οικονομική ανάπτυ-

ξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Γεφύρωση χασμάτων – Δημιουργία ισότιμων συνθηκών διαβίωσης

Συζητήσεις εργασίας

Τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα συνέβαλαν και πάλι σε σημαντικό βαθμό στην 9η Ετήσια Συνδιά-

σκεψη. Συζητήθηκαν θέματα όπως η ισότητα, η κυκλική οικονομία, οι δυνατότητες ανάπτυξης της 

υπαίθρου, και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ακολουθεί μία σύνοψη των αποτελεσμάτων:
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Νέα ζωή για χρησιμοποιημένα προϊόντα σημαίνει λι-

γότερα απορρίμματα. Βιώσιμες πόλεις επιδιώκουν 

για αυτό τον λόγο μία δραστική μείωση της κατανά-

λωσης πρώτων υλών και προϊόντων, το οποίο και επι-

τυγχάνουν μέσω μίας αλλαγής οικονομικού μοντέλου: 

περνώντας από την επικρατούσα γραμμική οικονομία, 

στην οποία η κατανάλωση αυξάνεται όλο και περισσό-

τερο, ενώ παράλληλα προκύπτουν όλο και περισσότε-

ρα απορρίμματα, στην κυκλική οικονομία. Με αυτό το 

θέμα πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση εργασίας με 

ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

Ο Thomas Leichtle, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης 

Ειδικού Σκοπού με αντικείμενο τη διαχείριση απορ-

ριμμάτων των επαρχιών Tübingen και Reutlingen, 

συνόψισε τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης απορ-

ριμμάτων σε τρεις λέξεις: πρόληψη – αξιοποίηση – δι-

άθεση. Η Manuela Gaßner, ακτιβίστρια του κινήματος 

μηδενικών απορριμμάτων από το Freising παρουσίασε 

πολυάριθμες πρακτικές καθημερινής πρόληψης δημι-

ουργίας απορριμμάτων όπως (σχεδόν) ασυσκεύαστα 

τοπικά και εποχιακά τρόφιμα, επαναχρησιμοποιήσι-

Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία –  
Πρόληψη δημιουργίας και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων

μες γυάλινες φιάλες γάλατος, νερού και χυμών αλλά 

και τρόπους υποστήριξης τέτοιων δράσεων από τις 

πρωτοβουλίες πολιτών υπέρ των μηδενικών απορριμ-

μάτων. Η Ιωάννα Μητρούση από τη συνεταιριστική 

ένωση «Τα πάντα ρει» από τη Θεσσαλονίκη μίλησε για 

τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 

και του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία ενός 

κέντρου επαναχρησιμοποίησης (που απομένει να ολο-

κληρωθεί). Ο Γιώργος Περκουλίδης από το Εργαστήριο 

Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανι-

κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

εξήγησε γιατί οι στρατηγικές αποφυγής απορριμμάτων 

των ελληνικών οργανισμών περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης είναι τόσο αναποτελεσματικές με βάση 

τα υφιστάμενα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης.

Γενικώς, όλοι συμφώνησαν πως για να επιτύχει η τοπι-

κή αυτοδιοίκηση μία βιώσιμη διαχείριση απορριμμά-

των, θα πρέπει να λάβει πιο δραστικά μέτρα, και πως 

για αυτό χρειάζεται πρόσθετους πόρους από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό.
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Oι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ύπαιθρος 

στην οικονομική ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέ-

λιξη βρέθηκαν στο επίκεντρο της μεσημεριανής συ-

ζήτησης που οργάνωσε το Ιδρυμα Hanns – Seidel. Στη 

συζήτηση συμμετείχαν ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 

Δρ Friedhard Nichterlein από το κρατικό Επαγγελμα-

τικό Σχολικό Κέντρο Rothenburg – Dinkelsbühl και ο κ. 

Εkkehard Schwarz, Διευθύνων Σύμβουλος προώθησης 

της επιχειρηματικότητας της Επαρχίας Ansbach. Η συ-

ζήτηση που είχε διάρκεια μιάμιση ώρας εστίασε στη 

συνεργασία μεταξύ του Ομόσπονδου Κρατιδίου της 

Βαυαρίας και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

του κρατιδίου, πώς αυτή λειτουργεί πρακτικά και με 

ποιά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο.

Ο συνδυασμός μιας μοντέρνας επαγγελματικής κατάρ-

τισης κοντά στον τόπο κατοικίας και της χάραξης μίας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της τοπικής 

οικονομίας είναι καθοριστικός για τη βιωσιμότητα μιας 

κοινότητας. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνη-

σαν πως δεν πρόκειται για μία «μυστική συνταγή» όσο 

για το αποτέλεσμα μίας μακροπρόθεσμης ενεργούς 

συνεργασίας στην περιοχή του μεγαλύτερου σε έκταση 

Ομόσπονδου Κρατιδίου της Γερμανίας. Η ενεργοποίηση 

των τοπικών δυνατοτήτων με τη βοήθεια της κρατικής 

υποστήριξης, η προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις και 

ανάγκες και η αντιμετώπισης της επαγγελματικής εκ-

παίδευσης ως ισότιμης με την πανεπιστημιακή. Με αυ-

τόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν δομές μέσω 

των οποίων οι επιχειρήσεις θα αποκτούν πρόσβαση σε 

ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

και να προσφέρουν στους νέους ανθρώπους μία επαγ-

γελματική προοπτική. Αυτό δεν περιορίζεται στις ευκαι-

ρίες για το μέλλον στην κοινότητα αλλά εκτείνεται και 

στη δυνατότητα δραστηριοποίησης στην ευρωπαϊκή 

εσωτερική αγορά.

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και προοπτικές: Ανάπτυξη της υπαίθρου 
και επαγγελματικές ευκαιρίες ως βασικές δεσμεύσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης
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Πρόκειται για κάτι το οποίο εφαρμόζεται ήδη εδώ και 

πολύ καιρό με επιτυχία στις άλλες χώρες της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα παραμένει ακόμα σε 

μεγάλο βαθμό άγνωστο: οι συμπράξεις ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) για την αποδοτικότερη επιτέ-

λεση κρατικών καθηκόντων σε επίπεδο τοπικής αυτο-

διοίκησης. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια της κρίσης, 

πολλοί τομείς του δημόσιου τομέα μεταρρυθμίστηκαν 

μεν στην Ελλάδα, στην αντίληψη των πολιτών αυτό 

δεν οδήγησε ωστόσο σε μεγαλύτερη αποτελεσματι-

κότητα της κρατικής δραστηριότητας, ιδίως σε τοπικό 

επίπεδο. Η νέα ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή 

την πρόκληση, η οποία θέλει να προωθήσει περισσό-

τερο τις ΣΔΙΤ, ώστε οι προκλήσεις της τοπικής αυτο-

διοίκησης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία και 

το περιβάλλον να αντιμετωπιστούν καλύτερα και απο-

δοτικότερα. Με αυτό το υπόβαθρο, η Αντιπροσωπεία 

του Ιδρύματος Kondrad – Adenauer στην Ελλάδα κάλε-

σε Έλληνες και Γερμανούς ειδήμονες σε μία συζήτηση 

ανταλλαγής εμπειριών και προοπτικών στο πλαίσιο 

της ΕΓΣ. Η παρουσία του αρμόδιου για τις ΣΔΙΤ Γενικού 

Γραμματέα της ελληνικής κυβέρνησης υπογράμμισε τη 

βαρύτητα που δίνει η Αθήνα σε αυτή την προσέγγιση 

και στη στενή συνεργασία με τη Γερμανία. Στη μεταξύ 

τους συζήτηση, οι ειδήμονες των δύο χωρών εξήραν 

τη σύμφωνα με την εμπειρία τους σαφώς αντιληπτή 

αύξηση της αποδοτικότητας μέσω τέτοιων εγχειρημά-

των, τονίζοντας ταυτόχρονα την κοινωφέλειά τους. 

Συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο: δυνατότητες και προκλήσεις
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Στο πλαίσιο του ορισμού των «Ηνωμένων Εθνών Και-

νοτομίας» ως παγκοσμίου θεμελιώδους θέματος από 

το Ίδρυμα Friedrich – Naumann για το 2019, η συζή-

τηση προσέφερε στους προσκεκλημένους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, του τοπικού τύπου και της κοινωνίας 

των πολιτών ένα φόρουμ συνομιλίας για τη σχέση με-

ταξύ της καινοτομίας και της γενικότερης βελτίωσης 

του δημοκρατικού συστήματος.

Από τους εισηγητές ζητήθηκε να παρουσιάσουν τις 

απόψεις τους όπως και βέλτιστες πρακτικές για τη 

βελτίωση της συμμετοχής, της τοπικής δημοκρατίας 

και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Όλοι ήταν 

της άποψης πως ο πλουραλισμός και η ποικιλομορφία 

αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά μίας ανοικτής 

κοινωνίας, τα οποία και πρέπει να γίνονται σεβαστά, 

ιδίως σε μία εποχή παγκόσμιων προκλήσεων, οι οποί-

ες φτάνουν από την κλιματική αλλαγή έως την άνοδο 

Ηνωμένα Έθνη Καινοτομίας: μία φιλελεύθερη ατζέντα για μία 
ανθεκτική δημοκρατία

των πολιτικών άκρων. Όλοι συμφώνησαν γενικώς πως 

η δημόσια συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα 

της δημοκρατίας.

Για να υποστηρίξουν αυτή την άποψη, ανέλυσαν το 

δημοκρατικό ζήτημα στις εκάστοτε κοινότητές τους, 

συμφωνώντας στο ότι ένα πιο ανοικτό και φιλελεύ-

θερο σύστημα δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβα-

νομένης της εκλογικής νομοθεσίας, θα μπορούσε να 

καρποφορήσει. Ως λύση συνέστησαν καινοτομίες στη 

βάση, καθώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ενί-

σχυση της συμμετοχής όλων των πολιτών, ανεξαρτή-

τως φυλής, φύλου ή άλλων χαρακτηριστικών, μπορώ-

ντας έτσι να αποτελέσουν μία κατευθυντήρια γραμμή 

για τον νομοθέτη, ώστε να προωθείται και να μην πα-

ρεμποδίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη και η οικολογική 

ανθεκτικότητα.
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Κοινή Διακήρυξη 
Η υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης από εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Γερμανίας και της Ελλάδας καθώς και 

από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησαν την τελετή λήξης της Ένατης Ετήσιας Διάσκεψης 

της ΕΓΣ στο Erding. Η Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη στο Erding σηματοδότησε ένα νέο ξεκίνημα μιας ελληνογερμανικής 

συνεργασίας, η οποία αντικατοπτρίζεται από την οργανωτική εξέλιξη της ΕΓΣ σε ένα νέο πολιτικό τοπίο.

Η Κοινή Διακήρυξη των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ταυτόχρονα έκκληση σε όλους τους εταίρους «για 

μια συνεργασία που θα στείλει το κατάλληλο μήνυμα για την έναρξη μιας νέας φάσης στο έργο της Ελληνογερμανικής 

Συνέλευσης».
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MΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ 10Η ΕΓΣ ΤΟ 2020

Μετά από αυτήν την ανασκόπηση του προηγούμενου έτους, θα θέλαμε να κοιτάξουμε μπροστά. 

Το δέκατο Έτησιο Συνέδριο της Eλληνογερμανικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στην 

πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Αθήνα. Για τον λόγο αυτό, κλείνουμε την Ετήσια Έκθεση 2019 με τα 

λόγια του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Συνεργασία για μια ποιοτική και ουσιαστική αυτοδιοίκηση 

Έχουν περάσει δέκα χρόνια μετά από την πρώτη Ελληνογερμανική Συνέλευση, η οποία είχε λάβει χώρα στην Ελλάδα. 

Από τότε, έχουμε περάσει όλοι μαζί πάρα πολλά. Η χώρα μας πέρασε από μια πολύ δύσκολη και επώδυνη κρίση. Όμως 

σήμερα, ξαναβρίσκει το βηματισμό της. 

Προχωράει μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά. 

Και η Αθήνα, είναι μια πόλη που αλλάζει. Είναι μια πόλη η οποία εξελίσσεται και μπορεί να είναι πολύ υπερήφανη, όχι 

μόνο για το αρχαίο της μεγαλείο, αλλά και για το σήμερα και κυρίως για το αύριο. Πάνω απ’ όλα μπορεί να είναι πάρα 

πολύ υπερήφανη για τους ανθρώπους της. Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε μαζί και ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν πως 

η συνεργασία στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), μας έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός και κομβικός. Γιατί; Γιατί είμαστε ο πλησιέστερος θεσμικός, δη-

μοκρατικός μηχανισμός, στον πολίτη. Γιατί εμείς θέλουμε να δίνουμε αληθινές λύσεις σε αληθινά προβλήματα και δου-

λεύουμε από κάτω προς τα επάνω. Αυτό όμως είναι το στοίχημα για το αύριο. Πώς η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι 

παραγωγική, μπορεί να είναι ουσιαστική…

 Κώστας Μπακογιάννης 
Δήμαρχος Αθηναίων

Γι’ αυτό λοιπόν, το 2020, θέλουμε να πετύχουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και από την Ελλάδα 

αλλά και από τη Γερμανία. Το 2020 θέλουμε να εστιάσουμε σε πολύ συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας. Δεν έχει νόημα 

να μιλάμε γενικά και αφηρημένα. Οφείλουμε να είμαστε πρακτικοί. Και βεβαίως, το 2020 θέλουμε όλοι μαζί να στείλουμε 

ένα μήνυμα. Ότι η συνεργασία και η συνεννόηση είναι που θέτουν τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. 

Σας περιμένουμε λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά, στη 10η Ελληνογερμανική Συνέλευση στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, 

στην Αθήνα, να δείτε μια πόλη που αλλάζει. Να δείτε μια πόλη, που νομίζω πραγματικά θα σας αγκαλιάσει. 
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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 συνεργάτες ασχολούνται με 

τη σύσταση, την υποστήριξη και την εντατικοποίηση των 

διμερών συνεργασιών. Δημιουργούν επαφές μεταξύ των 

μελών του δικτύου, διοργανώνουν αποστολές δημάρχων 

και εμπειρογνωμόνων, και υποστηρίζουν τις δράσεις των 

οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 

Συντονιστές με εξειδικευμένη τεχνογνωσία 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 

της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και 

Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού στο 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης Norbert Barthle 

(MdB) 

Διευθυντής Τμήματος 
Dr. Josef Karl Pelikan

Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος 
Ulrich Kleppmann

Γραμματεία 
Kerstin Große

kerstin.grosse@bmz.bund.de

Tηλ.: +49(0)30 18 535 – 5579

Simone Müller

simone.mueller@bmz.bund.de

Tηλ.: +49(0)30 18 535 – 5823 

Stresemannstraße 94

D – 10963 Berlin

E-Mail: Ks-dgv@bmz.bund.de

ΕΓΣ Ελλάδας
Tα Γραφεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη φροντίζουν για τη συνεργασία 

με τους εταίρους στις περιφέρειες και τους δήμους των 

περιοχών αρμοδιότητάς τους (ανάλογες με τις περιοχές 

αρμοδιότητας των γερμανικών διπλωματικών αποστολών 

στην Ελλάδα)

Γραφείο της ΕΓΣ στη Θεσσαλονίκη
Βασίλης Παπαδόπουλος

vassilios.papadopoulos@grde.eu 

Μαρία Βασιλειάδου 

maria.vassiliadu@grde.eu 

Τηλ.: +30 2310 692 115

Βούλγαρη 50

GR – 54248 Θεσσαλονίκη

Γραφείο της ΕΓΣ στην Αθήνα
Μαρία-Λουίζα Μαντζαφλάρη

maria louisa.mantzaflari@grde.eu 

Δημήτριος Σωπίκης

dimitrios.sopikis@grde.eu

Tηλ.: +30 210 440 1101

Οδός Κριεζή 62–64

GR – 15125 Μαρούσι 

E-Mail: info@grde.eu

Ιστοσελίδα: www.grde.eu

Facebook: www.facebook.com/grde.eu
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Υπεύθυνος έκδοσης
Γραφείο Συντονισμού του Εντεταλμένου για την

Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ)

Υπεύθυνοι σύνταξης
Κωνσταντίνα Μακρίδου, Christian Unfug

Σελιδοποίηση
wbv Media, Bielefeld

Εκτύπωση
BMZ

Φωτογραφίες
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση/Steffen Kugler (Φωτογραφία Καγκελαρίου, σελ. 31),

CC.BY-SA 4.0/FocalPoint (σελ. 8), ΕΓΣ, freepik.com (σελ. 33), German Doctors e. V. (σελ. 26), 

photothek.net/Ute Grabowsky (Εξώφυλλο, σελ. 2/3, 38/39).
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