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Πέμπτη, 09.11.2017

Έναρξη της Έβδομης Ετήσιας Συνδιάσκεψης

από 18:30

Εγγραφές › Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Sindelfingen

19:30

Εναρκτήρια εκδήλωση του Δήμου Sindelfingen 

Συντονισμός
› Franz-Reinhard Habbel · Εκπρόσωπος τύπου της Γερμανικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων

Χαιρετισμοί 
› Δρ. Bernd Vöhringer · Δήμαρχος Sindelfingen
›  Δρ. Γεώργιος Πατούλης · Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Ομιλία
›  Guido Wolf · Υπουργός Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του κρατιδίου της 

Βάδης-Βυρτεμβέργης

«Ας μιλήσουμε για μας», συζήτηση με τους
›  Roger Kehle · Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, 

 Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Βάδης-Βυρτεμβέργης
›  Δρ. Γεώργιος Πατούλης · Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
›  Gerhard Bauer · Έπαρχος Schwäbisch Hall
›  Δρ. Πέτρος Τατούλης · Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τελικές παρατηρήσεις
›  Hans-Joachim Fuchtel · Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός και Εντεταλμένος της 

 Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση
› Βιντεοσκοπημένα μηνύματα 

ακολουθεί

›  Μεταφορά στα ξενοδοχεία 
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Παρασκευή, 10.11.2017

Συζητήσεις εργασίας και ενημερωτικές επισκέψεις

από 8:15

Μεταφορά από τα ξενοδοχεία στο συνεδριακό κέντρο «Motorworld»

09:00

Χαιρετισμός εκ μέρους του Δήμου Sindelfingen 
και οργανωτικές οδηγίες › Αίθουσα Legendenhalle

9:30 – 11:00

Παράλληλες συζητήσεις εργασίας 
›  Εγκατάσταση και ενίσχυση επιχειρήσεων 

(Ίδρυμα Konrad Adenauer) › Αίθουσα Arthur Dünkel

›  Προχωράμε μαζί – Δικτύωση στον τουριστικό τομέα 
(Ίδρυμα Friedrich Naumann για την Ελευθερία) › Αίθουσα Graf Zeppelin

›  «Ο Δήμος των πολιτών»: Δυναμικές της ενεργού συμμετοχής των πολιτών 
(Ίδρυμα Heinrich Böll) › Αίθουσα Jochen Maas
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Παράλληλες συζητήσεις εργασίας

Εγκατάσταση και ενίσχυση επιχειρήσεων
Ίδρυμα Konrad Adenauer
Στη θεματική συζήτηση του Ιδρύματος 
Konrad Adenauer (KAS) εκπρόσωποι 
της οικονομίας, των επιμελητηρίων και 
της διοίκησης από την Ελλάδα και τη 
Γερμανία θα παρουσιάσουν δυνατότητες 
συνεργασίας και στήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε επίπεδο τοπικής αυτοδι-

οίκησης. Με βάση πρακτικά παραδείγμα-
τα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν 
εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης και 
συνεργασίας με τα επιμελητήρια που 
απευθύνονται ειδικότερα σε νεοφυείς 
αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 
ελληνογερμανικό πλαίσιο.

Προχωράμε μαζί – Δικτύωση στον τουριστικό τομέα
Ίδρυμα Friedrich Naumann για την Ελευθερία
Η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορι-
σμό και ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 20% του ΑΕΠ της χώρας. 
Σε πολλούς δήμους και περιφέρειες, ο 
τουρισμός αποτελεί τον βασικό πυλώνα 
απασχόλησης και ανάπτυξης. Σε όλες 
σχεδόν τις συνεργασίες στο πλαίσιο της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση για ανταλλαγή εμπειριών 
σχετικά με αυτόν τον σημαντικό κλάδο 
της οικονομίας. Οι συνομιλίες με τους 
Έλληνες εταίρους αφορούν κυρίως την 

ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών 
πολιτικών για τον τουρισμό μέσω της 
ενίσχυσης της δικτύωσης μεταξύ των 
εμπλεκομένων, τη δημιουργία νέων 
προϊόντων στον τομέα του θεματικού 
και του εναλλακτικού τουρισμού καθώς 
και την εξοικείωση με σύγχρονες μεθό-
δους marketing. Η ετήσια συνδιάσκεψη 
προσφέρει μια πλατφόρμα για την 
εμβάθυνση της ανταλλαγής απόψεων 
μεταξύ εταίρων από την Ελλάδα και τη 
Γερμανία.

«Ο Δήμος των Πολιτών»: Δυναμικές της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών · Ίδρυμα Heinrich Böll
Οι στρατηγικές βιωσιμότητας των δήμων 
βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών, στον σχεδιασμό, στη λήψη και 
στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσε-
ων του δήμου και αποτελούν κινητήρια 
δύναμη για την κοινωνική αλλαγή. Η 
ενεργός δράση και η συμμετοχή του πολί-
τη είναι σημαντική για πολλά κοινωνικά 
μεταρρυθμιστικά σχέδια. Η θεματική 
συζήτηση θα εστιάσει σε πρακτικά 

παραδείγματα με σκοπό να αναδειχθούν 
οι δυνατότητες ανάληψης δράσης από 
τους πολίτες στην καθημερινή ζωή της 
πόλης τους και να συζητηθούν τρόποι 
αξιοποίησης τέτοιων παραδειγμάτων. Τι 
είδους διαδικασίες και μέσα διαθέτουν 
οι δήμοι για την προαγωγή της ενεργού 
συμμετοχής, της ανάληψης δράσης και 
της αυτοοργάνωσης των πολιτών;
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11:00 – 11:30

Διάλειμμα για καφέ

11:30 – 13:00

›  Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Επίτευξη στόχων μέσω συνεργειών 
(Ίδρυμα Friedrich Ebert) › Αίθουσα Arthur Dünkel

›  Νέοι δρόμοι στην αγροτική οικονομία 
(Ίδρυμα Hanns Seidel) › Αίθουσα Graf Zeppelin

›  Ένταξη νέων μεταναστών στους δήμους 
(Ίδρυμα Rosa Luxemburg) › Αίθουσα Jochen Maas

13:00 – 14:30

Γεύμα › Αίθουσα Legendenhalle
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Παράλληλες συζητήσεις εργασίας

Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων: Επίτευξη στόχων μέσω 
συνεργειών · Ίδρυμα Friedrich Ebert
Πώς μπορούν οι δήμοι και τα νησιά 
να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της 
διαχείρισης των απορριμμάτων με βιώσιμο 
τρόπο, για παράδειγμα μέσω της ενερ-
γειακής αξιοποίησής τους;  Πώς μπορούν 
να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες στη 
διαδικασία αυτή; Ποιες είναι οι ενδεδειγμέ-
νες τεχνικές πρακτικές στο πλαίσιο αυτό 
και πώς μπορούν να προβληθούν με τρόπο 

ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια δυσπι-
στίας; Ποιες είναι οι υφιστάμενες χρηματο-
δοτικές δυνατότητες και πώς μπορούν να 
αντιμετωπιστούν τυχόν γραφειοκρατικά 
εμπόδια; Αυτά τα ερωτήματα θα απασχο-
λήσουν πολιτικούς και εμπειρογνώμονες 
από την Ελλάδα και τη Γερμανία στο πλαί-
σιο της θεματικής συζήτησης εργασίας που 
διοργανώνει το Ίδρυμα Friedrich Ebert.

Νέοι δρόμοι στην αγροτική οικονομία · Ίδρυμα Hanns Seidel 
Η εκπαίδευση αφενός και οι συνεταιρι-
σμοί αφετέρου αποτελούν δυο βασικές 
έννοιες με κεντρικό ρόλο στη γεωργία και 
καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος. Από τον συνδυασμό και 
την εναρμόνιση των δυο αυτών παραγό-
ντων μπορούν να προκύψουν συνεργασί-
ες μεταξύ μικρών παραγωγικών μονάδων 
και νέες μορφές εκπαίδευσης με γνώμονα 
την έξυπνη γεωργία. Με κοινές προσπά-
θειες και μέσα από συνεταιριστικές ενώ-

σεις μπορεί να εξασφαλιστεί η προώθηση 
τοπικών προϊόντων στη διεθνή αγορά 
και η ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο 
της προώθησης του συστήματος αυτού 
εξετάζουμε τα ερωτήματα: πώς πρέπει 
να διαμορφωθεί η εκπαίδευση; Ποιο θα 
είναι το σύστημα εξετάσεων του συνε-
ταιρισμού και πώς μπορεί να επιτευχθεί 
αύξηση των πωλήσεων; Χρειάζονται νέοι 
δρόμοι που θα ακολουθήσουμε – μαζί θα 
συζητήσουμε για αυτούς.

Ένταξη νέων μεταναστών στους δήμους · Ίδρυμα Rosa Luxemburg
Η αύξηση της μετανάστευσης – συμπε-
ριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων 
ανηλίκων – προς τις χώρες της ΕΕ θέτει 
ιδιαίτερα τους δήμους μπροστά στο 
καθήκον να διασφαλίσουν τη νομική 
προστασία και την κοινωνική έντα-
ξη των νέων μέσω της διάθεσης των 
απαιτούμενων μέσων και δυνατοτήτων. 
Ειδικότερα καλούνται να δημιουργήσουν 
τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι και ταυτόχρονα 

να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του 
αυξανόμενου δεξιού λαϊκισμού. Στο πλαί-
σιο αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών που 
αναπτύσσουν αντιφασιστική δράση και 
πρωτοβουλίες ένταξης, υποκαθιστώντας 
ή συμπληρώνοντας το έργο του κράτους. 
Στη θεματική συζήτηση εργασίας θα 
ασχοληθούμε με την ένταξη των νέων 
σαν καθολικό ζητούμενο και θα παρουσι-
άσουμε πρακτικά παραδείγματα.
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14:30 – 18:30

Παράλληλες ενημερωτικές επισκέψεις στην περιοχή › Αίθουσα Legendenhalle*

›  Τοπική ανάπτυξη: καινοτόμος πολεοδομικός σχεδιασμός και οικονομική 
 ανάπτυξη

›  Συνάντηση δικτύωσης και ανάδειξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω του 
 ιατρικού τουρισμού

›  Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω του διαλόγου και της ενεργού 
συμμετοχής πολιτών

› Διαχείριση απορριμμάτων: τα απορρίμματα ως πολύτιμος πόρος ανάπτυξης
› Αγροτική οικονομία: έξυπνες στρατηγικές προώθησης αγροτικών προϊόντων
* Αναχώρηση των πούλμαν στο πάρκινγκ μπροστά από την Αίθουσα Legendenhalle

19:00

Ελληνογερμανική βραδιά με πολιτιστικό πρόγραμμα › Αίθουσα Legendenhalle

Χαιρετισμοί
›  Δρ. Bernd Vöhringer · Δήμαρχος Sindelfingen
›  Δρ. Γεώργιος Πατούλης · Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) 
›  Κωνσταντίνος Αθανασιάδης · Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Sindelfingen-Böblingen

ακολουθεί

Μεταφορά στα ξενοδοχεία
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Παράλληλες ενημερωτικές επισκέψεις στην περιοχή

Τοπική ανάπτυξη: Καινοτόμος πολεοδομικός σχεδιασμός και 
 οικονομική ανάπτυξη
Ένα πρώην αεροδρόμιο μετασχηματίζε-
ται σε σύγχρονη αστική συνοικία. Στην 
περιοχή ανάμεσα στο Böblingen και το 
Sindelfingen προσγειώνονταν στο πα-
ρελθόν αεροσκάφη. Σήμερα στην περιοχή 
του παλαιού τοπικού αεροδρομίου της 
Βυρτεμβέργης, η οποία καταλαμβάνει μια 
έκταση περίπου 80 εκταρίων, διαμορφώ-
νεται μια σύγχρονη αστική συνοικία που 
συνδυάζει με καινοτόμους τρόπους την 
εργασία, την κατοικία και την αναψυ-
χή. Μέχρι το 2025 θα δημιουργηθούν 

σχεδόν 7.000 θέσεις εργασίας και στέγη 
για 4.000 άτομα περίπου. Ποια είναι η 
συμβολή της οικονομικής ανάπτυξης; 
Ποιοι παράγοντες είναι σημαντικοί 
για την εγκατάσταση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων; Στο πλαίσιο της ενημερω-
τικής επίσκεψης θα δούμε από κοντά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή 
του παλαιού αεροδρομίου και θα έχουμε 
την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορες 
πρακτικές περιπτώσεις και ελληνογερμα-
νικές προοπτικές.

Συνάντηση δικτύωσης και ανάδειξη αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
μέσω του ιατρικού τουρισμού
Η συνάντηση αποτελεί μια ευκαιρία για 
διάλογο με κορυφαίους εκπροσώπους 
του κλάδου του τουρισμού σχετικά με 
βασικά ζητήματα και προκλήσεις με 
καθοριστική επίδραση στον τουρισμό 
σήμερα και στο μέλλον. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο κλιματικό θέρετρο υγείας 
Bad Teinach-Zavelstein στην επαρχία 
Calw. Σημειώνεται ότι σε όλη τη Γερ-
μανία υπάρχουν περισσότερα από 350 
αναγνωρισμένα θερμαλιστικά κέντρα και 
θέρετρα υγείας. Στην κοινότητα υπάρχει 
ιαματική πηγή με μεταλλικό νερό προ-

ερχόμενο από βάθος χιλίων μέτρων που 
έχει ευεργετική δράση για τους επισκέ-
πτες. Ο ιατρικός και ιαματικός τουρισμός 
στη Γερμανία παρουσιάζει μεγάλες δυνα-
τότητες ανάπτυξης στο μέλλον. Το Bad 
Teinach έχει καθιερωθεί ως κέντρο ιατρι-
κού και ιαματικού τουρισμού, εντασσό-
μενο σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
τουριστικής αξιοποίησης. Η επίσκεψη 
παρέχει την ευκαιρία για συναντήσεις με 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή.

Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσω του διαλόγου και της 
 ενεργού συμμετοχής πολιτών
Η ενδυνάμωση του αισθήματος της 
συλλογικότητας και η ταύτιση με την 
πόλη μας είναι δυνατή! Μάθετε πώς ο 
πολίτης μπορεί να λειτουργήσει ως γε-

φυροποιός. Οι δημιουργοί της «Biennale 
του Sindelfingen» θα μας μιλήσουν για 
το εντυπωσιακό τους εγχείρημα: με τη 
βοήθεια περισσότερων από 400 συντελε-
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στών – ως επί το πλείστον εθελοντών – 
δημιούργησαν ένα μεγάλο πολιτιστικό 
γεγονός με ασυνήθιστες διαστάσεις 
στην πόλη του Sindelfingen, το οποίο 
περιλαμβάνει περισσότερες από 40 
εκδηλώσεις. Θα ακολουθήσει η παρουσί-
αση του project „Κοινωνική Πόλη“ και θα 
συζητήσουμε με τους συμμετέχοντες πώς 
η ενεργοποίηση της δράσης του πολίτη 

μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση 
μιας πρότυπης συνοικίας. Οι συντελεστές 
θα μας μιλήσουν για τα εμπόδια που 
συνάντησαν και τους τρόπους με τους 
οποίους οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά 
με τις ιδέες τους για την ανάπτυξη της 
συνοικίας τους και συνδιαμόρφωσαν την 
εφαρμογή του σχεδίου.

Διαχείριση απορριμμάτων: τα απορρίμματα ως πολύτιμος 
 πόρος ανάπτυξης
Τα απορρίμματα είναι ένας πολύτιμος 
πόρος που μπορεί να επαναξιοποιηθεί και 
να εξασφαλίσει έσοδα σε δημοτικούς και 
περιφερειακούς φορείς. Η επιχείρηση αξι-
οποίησης απορριμμάτων του Böblingen 
θα παρουσιάσει το σχέδιο διαχείρισης 
απορριμμάτων το οποίο περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη συλλογή πολύτιμων 
υλών που καθιστά δυνατή, για παρά-
δειγμα, την ανακύκλωση μεταλλικών 
απορριμμάτων σε χαλυβουργεία. Οι συμ-
μετέχοντες στην ενημερωτική επίσκεψη 

θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε 
μια υπερσύγχρονη και ιδιαίτερα φιλική 
προς το περιβάλλον μονάδα θερμικής 
επεξεργασίας υπολειμματικών απο-
βλήτων και να παρακολουθήσουν τους 
σταθμούς από τους οποίους περνούν τα 
απορρίμματα – από την είσοδο στη μο-
νάδα μέχρι την καύση και τον καθαρισμό 
των παραγόμενων αερίων. Πρόκειται για 
ένα επιτυχημένο μοντέλο με τεχνικές και 
οικονομικές πτυχές που αξίζει να συζητή-
σουμε μαζί! 

Αγροτική οικονομία: έξυπνες στρατηγικές προώθησης 
 αγροτικών προϊόντων
Οι αγροτικές περιοχές είναι γνωστές 
για τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα τους. 
Πώς μπορούν τα τοπικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματά τους να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά; Τα προϊόντα της Βάδης Βυρτεμ-
βέργης με προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη, όπως η σπεσιαλιτέ «Schwäbische 
Maultaschen» ή το ζαμπόν του Μέλανα 
Δρυμού, γνωστό ως «Schwarzwälder 
Schinken», αποτελούν μερικά μόνο 
δείγματα της ποικιλίας προϊόντων. Μέσα 
από τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
παραγωγών από τη Βάδη Βυρτεμβέργη 

προκύπτουν νέα, καινοτόμα προϊόντα και 
τρόποι προώθησης που ενισχύουν την 
τοπική προστιθέμενη αξία. Στην ενημε-
ρωτική επίσκεψη θα έχετε την ευκαιρία 
να μάθετε περισσότερα για τις στρατη-
γικές αυτές. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε 
κατά πόσον οι στρατηγικές αυτές είναι 
εφαρμόσιμες και στην Ελλάδα καθώς και 
σε άλλες περιοχές της Γερμανίας και πώς 
μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία στο 
μέλλον.
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Σάββατο, 11.11.2017

Αποτελέσματα και προοπτικές του έργου της 
 Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Από 8:30

Μεταφορά από τα ξενοδοχεία στο συνεδριακό κέντρο «Motorworld»

9:30 – 11:30

Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας στο 
πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης › Αίθουσα Legendenhalle

Συντονισμός και Εισαγωγή
› Frank Edelmann · Δήμαρχος και Συντονιστής της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
› Χριστόδουλος Μαμσάκος · Δήμαρχος και Συντονιστής της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

11:30 – 13:00

Παράλληλα φόρουμ της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
›  «Εταιρικές σχέσεις» · Εμβάθυνση των υφιστάμενων εταιρικών 

σχέσεων και σύναψη νέων συνεργασιών › Αίθουσα Legendenhalle

›  Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή επάρχων και περιφερειαρχών: 
«Οι περιφέρειες συνεργάζονται για το μέλλον της Ευρώπης των Περιφερειών» · 
 Εισαγωγή: Δρ. Πέτρος Τατούλης · Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Helmut Riegger · Έπαρχος Calw › Αίθουσα Havanna

›  Νεολαία και Τοπική Αυτοδιοίκηση: 
Ελληνογερμανικές συνεργασίες › Αίθουσα Graf Zeppelin

13:00 – 14:00

Απολογισμός του έργου της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης: 2012–2016 › Αίθουσα Legendenhalle

›  Clemens Schweizer · Πανεπιστήμιο Kehl
›  Δρ. Ιωάννης Ψυχάρης · Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Τελική συνεδρίαση και έγκριση της κοινής διακήρυξης 

14:00

Λήξη της Συνδιάσκεψης και ελαφρύ γεύμα
Επιστροφή/Ελεύθερος χρόνος
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Αποτελέσματα και προοπτικές του έργου της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας στο πλαίσιο της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
Και στην έβδομη ετήσια συνδιάσκεψη, 
μετά από μια σύντομη εισαγωγή από 
τους δημάρχους Frank Edelmann, Συντο-
νιστή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
και Χριστόδουλο Μαμσάκο, Εκπρόσωπο 
της ΚΕΔΕ στην Ελληνογερμανική Συνέ-
λευση, θα παρουσιαστούν έξι παραδείγ-
ματα βέλτιστων πρακτικών τα οποία 
αναδεικνύουν το εύρος των θεμάτων που 

καλύπτει το έργο της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης. Ο υπεύθυνος του εκάστοτε 
έργου από τη γερμανική και την ελληνική 
πλευρά αντίστοιχα θα παρουσιάσει 
τα αποτελέσματα, τις εμπειρίες και τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από κάθε 
έργο. Μετά από κάθε παρουσίαση θα 
υπάρχει δυνατότητα σύντομης συζήτη-
σης σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. 

«Εταιρικές σχέσεις» 
Σε αυτό το μέρος του προγράμματος έχε-
τε την ευκαιρία για διμερείς συνομιλίες 
σχετικά με υφιστάμενες και μελλοντικές 
δράσεις συνεργασίας. Επίσης, εφόσον 
ενδιαφέρεστε για τη δημιουργία μιας 

νέας συνεργασίας υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνογερμανικής Συνέλευσης μπορείτε να 
έρθετε σε άμεση επαφή με έναν δήμο της 
εκάστοτε άλλης χώρας για να συζητήσετε 
τις δυνατότητες συνεργασίας. 

Νεολαία και τοπική αυτοδιοίκηση. Ελληνογερμανικές συνεργασίες 
Οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων 
βρίσκονται σε καλό δρόμο. Όλο και περισ-
σότεροι σύλλογοι, ομάδες νέων, σχολεία 
και εκπρόσωποι του πολιτιστικού χώρου 
από τις δύο χώρες δημιουργούν δίκτυα 
μεταξύ τους, διοργανώνουν συναντήσεις 
και μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Μέσα 

από τη συζήτηση και την παρουσίαση 
παραδειγμάτων από διάφορα έργα θα 
αναδείξουμε χρηματοδοτικά προγράμματα 
και λύσεις, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχονται 
συμβουλές και εξειδικευμένη βοήθεια σε 
ενδιαφερόμενους από τους δήμους για την 
προώθηση των ιδεών και έργων τους.

Απολογισμός του έργου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης: 
2012–2016
Στην κοινή δήλωση της 6ης ετήσιας Συν-
διάσκεψης στο Ναύπλιο, οι εκπρόσωποι 
δήμων και περιφερειών της Ελλάδας και 
της Γερμανίας διατύπωσαν αίτημα για την 
εκπόνηση ενός απολογισμού του έργου 
που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα η Ελλη-

νογερμανική Συνέλευση. Ο απολογισμός 
εκπονήθηκε από κοινού από το Πανεπι-
στήμιο του Kehl και το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο της Αθήνας και τα πορίσματα θα 
παρουσιαστούν από τις δυο πλευρές.




