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Sindelfingen 2017

Selbstverwaltung – 
Unsere Stärke
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ΤΡΊΤΗ, 05-11-2019

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ERDING

  

                        Εγγραφές Συνέδρων

      Εναρκτήρια δεξίωση στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Erding

Συντονισμός: Γιώργος Παππάς, ΕΡΤ/ΤΑ ΝΕΑ 

Χαιρετισμός: Max Gotz, Δήμαρχος Erding
 
«Επανεκκίνηση για την Ευρώπη», συζήτηση με τους:

• Norbert Barthle (Μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου), Κοινοβουλευτικός 
Υφυπουργός και Εντεταλμένος της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου για την 
Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ)

• Θεόδωρο Λιβάνιο, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 
αυτοδιοίκησης και εκλογών

• Dr. Florian Herrmann, Διευθυντής του Κυβερνητικού Γραφείου του Κρατιδίου 
της Βαυαρίας, Υπουργός Ομοσπονδιακών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ΜΜΕ 
του Κρατιδίου της Βαυαρίας

• Dr. Ernst Reichel, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στην Ελλάδα

• Θεόδωρο Δασκαρόλη, Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Γερμανία

«Δυναμική αυτοδιοίκηση για μια ενωμένη Ευρώπη», συζήτηση με τους:

• Helmut Riegger, Έπαρχος Calw, Εκπρόσωπος των Επαρχιών
• Δρ. Πέτρο Τατούλη, τέως Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος της 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ)
• Roger Kehle, Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, 

Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Βάδης-Βυρτεμβέργης
• Δημήτρη Καφαντάρη, τέως Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Α΄ Αντιπρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
• Max Gotz, Δήμαρχος Erding
• Χριστόδουλο Μαμσάκο, Δήμαρχος Δράμας, Εκπρόσωπος της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) 

Βιντεοσκοπημένα μηνύματα

από τις 19:00 

20:00 
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Θεσμοθέτηση

Κατά τη διάρκεια των δέκα σχεδόν χρόνων 
της ύπαρξης της ΕΓΣ, αναπτύχθηκαν ενεργά 
δίκτυα αλλά και πολύπλευρες και πολυεπί-
πεδες δομές οι οποίες συνέβαλλαν ουσια-
στικά στο έργο της. Τα πρώτα χρόνια μετά 
την ίδρυσή της, η ΕΓΣ είχε την έδρα της στο 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων (BMAS) έως το 2014, 
οπότε και μεταφέρθηκε στο Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (BMΖ). Με την μέχρι τώρα μορφή 
της, η ΕΓΣ μπόρεσε να συνδράμει ουσιαστι-
κά στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων παρ’ 
όλα αυτά, επιβάλλεται να αναγνωρισθούν τα 
όρια του εφικτού.

Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση 
της Γερμανίας ανέδειξε την ανάγκη της πε-
ραιτέρω εξέλιξης, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ΕΓΣ να προσαρ-
μοστεί στα νέα θέματα της εποχής, όπως 
είναι π.χ. η ψηφιοποίηση. Για να επιτευχθεί 
ο στόχος αυτός και θωρακιστεί το μέλλον 
της ΕΓΣ, διεξήχθησαν διάφορες συζητήσεις 
με τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη Γερμανία. Αλλά και στην Ελλάδα, όπου 
φέτος υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές με τις 
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 
Μαΐου, καθώς και τις κοινοβουλευτικές εκλο-

γές που ακολούθησαν το καλοκαίρι, το έργο 
της ΕΓΣ έχει δοκιμαστεί ως προς τον εξωτερι-
κό της αντίκτυπο. 

Αν η ΕΓΣ τον επόμενο χρόνο ανατρέξει στη 
δεκάχρονη ύπαρξή της, ο πολιτικός πυλώνας 
του έργου της σε επίπεδο τοπικής αυτοδι-
οίκησης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. 
Ένα βασικό σημείο της θεσμοθέτησης της 
ΕΓΣ θα πρέπει να είναι η καλύτερη δικτύωση 
με την τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον σκοπό 
αυτό αυξάνονται σε τρεις, από δύο μέχρι 
τώρα, οι συντονιστές, οι οποίοι θα προωθή-
σουν την πρακτική συνεργασία στη Γερμα-
νία. Στην Ελλάδα, θα συσταθεί ένα αυτόνομο 
γραφείο στην Αθήνα υπό τη σκεπή του Ελ-
ληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου (AHK) και θα αυξηθεί το 
προσωπικό της ΕΓΣ, δίνοντας έμφαση στη 
συνεργασία με τους ελληνικούς θεσμούς της 
αυτοδιοίκησης, τις νότιες περιφέρειες και τα 
νησιά, καθώς και με την κεντρική κυβέρνηση 
στην πρωτεύουσα.

Τα προαναφερθέντα εγχειρήματα αποτελούν 
τα περαιτέρω βήματα που προετοιμάζονται 
επί του παρόντος με όλους τους εταίρους της 
ΕΓΣ. Ως εκ τούτου, η ΕΓΣ όχι μόνο ανασυ-
ντάσσεται, αλλά ετοιμάζεται για νέες μορφές 
έμπιστης συνεργασίας επί ίσοις όροις.

 
09:30-10:30  

Χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για τη διμερή συνεργασία 

Η εντεταλμένη για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις 
και τη διαχείριση των κονδυλίων της Επαρχί-
ας Reutlingen παρέχει στους συμμετέχοντες 
μια γενική επισκόπηση των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης της ΕΕ. 

Κανένα πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν 
είναι ίδιο. Ποια χρηματοδότηση της ΕΕ ται-
ριάζει στους μικρούς και μεσαίους Δήμους 
και Κοινότητες; Ποια είναι η σχέση μετα-

ξύ κόστους και οφέλους; Στο εργαστήριο 
(Workshop) θα παρουσιαστούν διάφορα 
προγράμματα χρηματοδότησης και παρα-
δείγματα έργων. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώ-
ση του τρόπου σύνταξης και υποβολής των 
αιτήσεων και θα ενημερωθούν για τους αρ-
μόδιους επικοινωνίας που μπορούν να τους 
υποστηρίξουν περαιτέρω.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 6-11-2019 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Erding

09:00 – 09:30 Παρουσίαση της διαδικασίας θεσμοθέτησης της DGV

09:30 – 10:30 Χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. για τη διμερή συνεργασία

10:30 – 10:45 Διάλειμμα για καφέ

10:45 – 12:45 • «Φόρουμ συνεργασιών» - Εμβάθυνση υφιστάμενων και  
    δρομολόγηση νέων συνεργασιών
•  Σημείο ενημέρωσης: Ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων
• Σημείο ενημέρωσης: ΔΕΘ 2020 – Τιμώμενη χώρα: Γερμανία

12:45 – 14:15  Συζήτηση με γέυμα (Ίδρυμα Hanns-Seidel)
 «Τοπική Αυτοδιοίκηση και προοπτικές: Ανάπτυξη της υπαίθρου 

και επαγγελματικές ευκαιρίες ως βασικές δεσμεύσεις της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

14:30 – 17:15  Παράλληλες ενημερωτικές εκδρομές στην περιοχή του Δήμου 
Erding : 
• Λύματα και Κομποστοποίηση
• Προώθηση αγροτικών προϊόντων - Συνεταιρισμός 

παραγωγών και ζυθοποιείο «Erdinger Weißbräu»
• Γεωθερμία και ιαματικές πηγές / Χρήση ιαματικών πηγών για 

την παραγωγή ενέργειας και για τον τουρισμό 

17:30 Βραδινή δεξίωση στο εστιατόριο «Zum Erdinger Weißbräu»

09:00-09:30
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10:45-12:45

«Φόρουμ συνεργασιών» – Εμβάθυνση υφιστάμενων και δρομολόγηση 
νέων συνεργασιών

Σε αυτό το «φόρουμ» θα έχετε τη δυνα-
τότητα πραγματοποίησης συνομιλιών με 
τον εταίρο σας σχετικά με επίκαιρες και 
μελλοντικές δραστηριότητες συνεργασίας.  
Ενδιαφέρεστε για τη σύναψη μίας νέας συ-

νεργασίας υπό την αιγίδα της Ελληνογερμα-
νικής Συνέλευσης; Τότε, εδώ θα σας δοθεί η 
ευκαιρία να γνωρίσετε έναν Δήμο της εκά-
στοτε άλλης χώρας, ο οποίος θα μπορούσε 
να γίνει εταίρος σας.

10:45-12:45

Σημείο ενημέρωσης: Ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνογερμα-
νικών ανταλλαγών νέων αποτελεί ένα ση-
μαντικό πολιτικό μέλημα. Στόχος είναι να 
λειτουργήσει σύντομα το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας. Μέχρι τότε, το Ομοσπονδι- 
ακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικάς, 
Γυναικών και Νεότητας θα χρηματοδοτεί τις  

ανταλλαγές νέων μέσω ενός ειδικού προ-
γράμματος και σε στενή συνεργασία με τους 
ελληνικούς εταίρους. Σχεδιάζετε μία ανταλ-
λαγή νέων; Το ενημερωτικό σημείο παρέχει 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το ει-
δικό πρόγραμμα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

10:45-12:45

Σημείο ενημέρωσης: ΔΕΘ 2020 – Τιμώμενη χώρα: Γερμανία

Η Γερμανία θα είναι η τιμώμενη χώρα στην 
85η ΔΕΘ (Διεθνής  Έκθεση Θεσσαλονίκης), η 
οποία θα λάβει χώρα από 5 έως 13 Σεπτεμ-
βρίου 2020. Με οδηγό το σύνθημα «Παρου-
σιάζουμε τη Γερμανία. Αναδεικνύουμε τη μι-
κρομεσαία επιχειρηματικότητα», η έμφαση 
θα δοθεί στους τομείς περιβάλλον, υγεία, 
τρόφιμα, έξυπνες πόλεις, ενέργεια και κι-
νητικότητα. Η επισκεψιμότητά της, ύψους 

280.000 ατόμων, καθιστά τη ΔΕΘ μια από 
τις σημαντικότερες εκθέσεις της Ελλάδας 
και πόλο έλξης για κάθε είδους επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, όπως 
επίσης για πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά κι 
ερευνητικά ιδρύματα. Μάθετε περισσότερα 
για την παρουσία της τιμώμενης χώρας στην 
έκθεση, αλλά και για τις εξατομικευμένες δυ-
νατότητες συμμετοχής σε αυτή. 

      
12:45–14:15

Συζήτηση με γεύμα      
«Τοπική Αυτοδιοίκηση και προοπτικές: Ανάπτυξη της υπαίθρου 
και επαγγελματικές ευκαιρίες ως βασικές δεσμεύσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Ίδρυμα Hanns-Seidel)

Στο πλαίσιο της φετινής Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης, το Ίδρυμα Hans Seidel διορ-
γανώνει συζήτηση με στόχο να αναδείξει 

το θέμα της υπαίθριας ανάπτυξης και των 
τρόπων με τους οποίους οι Δήμοι και οι 
Κοινότητες μπορούν να προσφέρουν επαγ-

γελματικές ευκαιρίες στους πολίτες τους.  
Η Βαυαρία προωθεί εδώ και αιώνες τη 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επι-
πέδων και βαθμίδων της τοπικής αυτο-
διοίκησης και διατηρεί μια διαρκή δομή 
αλληλεπίδρασης και αλληλοβοήθειας βα-
σισμένη στην αρχή της επικουρικότητας.  
Μια ουσιαστική και δυναμική αυτοδιοί-
κηση των Δήμων και Κοινοτήτων αποτε-
λεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του 
εγχειρήματος και την εξασφάλιση μα-
κροπρόθεσμων προοπτικών για περιοχές 
που φαίνεται να αποκόπτονται από έναν 
αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένο κόσμο.  
Μια ευημερούσα τοπική οικονομία αποτελεί 
αναγκαιότητα για να ενθαρρυνθούν οι πο-
λίτες να παραμείνουν στον τόπο τους, όπου 
οι θέσεις εργασίας θα είναι επαρκείς. Αυτό 
με τη σειρά του θα βοηθήσει τις εταιρείες 
να διατηρήσουν εξειδικευμένους και άρτια 
καταρτισμένους εργαζόμενους, απαραίτη-
τους για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.  
 
Απαιτείται όμως από τους πολιτικούς και 
τον δημόσιο τομέα η χάραξη μιας στρατηγι-
κής, έτσι ώστε οι κάτοικοι της υπαίθρου να 
αισθάνονται ότι η πόλη και το χωριό τους 

είναι «το σπίτι» που τους εξασφαλίζει σι-
γουριά και τους εγγυάται ασφάλεια, καθώς 
επίσης τους δίνει πρόσβαση σε εκπαίδευση, 
επαγγελματικές προοπτικές και τους πα-
ρέχει και ένα σύγχρονο επίπεδο διαβίωσης. 
Εκπρόσωποι συνεργαζομένων δημοτικών 
επιχειρήσεων και ο διευθυντής ενός κέ-
ντρου επαγγελματικής κατάρτισης που 
εδρεύει σε μια αγροτική περιοχή, θα ανα-
φερθούν στις εμπειρίες τους και τις βέλτι-
στες πρακτικές συνεργασίας. Θα δώσουν 
απαντήσεις για το πώς κατανέμονται οι αρ-
μοδιότητες μεταξύ των διαφορετικών βαθ-
μών αυτοδιοίκησης και ποιά συγκεκριμένα 
μέτρα λαμβάνονται για την ανάπτυξη του 
τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  
Επίσης, οι ομιλητές του πάνελ θα αναφερ-
θούν και σε κυβερνητικούς τομείς καθώς 
και σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι θα 
συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στην 
υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής. 
Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαι-
ρία να παρέμβουν και να συζητήσουν θέματα 
σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λει-
τουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στον 21ο 
αιώνα, όπως επίσης και για τις δυνατότητες 
άντλησης των αναγκαίων πόρων.
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Παράλληλες ενημερωτικές εκδρομές 

14:30-17:15

Εκδρομή 1 – Λύματα και κομποστοποίηση
Σε αυτή την εκδρομή θα επισκεφτείτε τον φορέα ειδικού σκοπού για την επεξεργασία λυμά-
των του Erding και την εταιρεία «Wurzer». 

Η υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας λυμά-
των του φορέα έχει σχεδιαστεί για ισοδύνα-
μο πληθυσμό (ι.π.) 184.000 κατά τη θερινή 
περίοδο. Το χειμώνα προστίθενται και το 
υλικό αποπάγωσης που χρησιμοποιείτε στο 
αεροδρόμιο Μονάχου. Ο ετήσιος όγκος λυμά-
των ανέρχεται σε περίπου 8.000.000 m3, από 
τα οποία αφαιρούνται 140 τόνοι χονδροει-
δούς ύλης, 50 τόνοι άμμου και 9.600 τόνοι 
λυματολάσπης. Η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια 
των 4.500.000 kWh παράγεται κατά 75% 
από τη μονάδα συμπαραγωγής (ΣΗΘ/CHP), 
η οποία αξιοποιεί την ενέργεια των εισερ-
χόμενων υδάτων. Η απολεσθείσα θερμότη-
τα των κινητήρων τροφοδοτεί ολόκληρη τη 
μονάδα. Η εδώ και 20 χρόνια πιστοποιημένη 

εταιρεία «Wurzer Umwelt GmbH», εξειδικευ-
μένη στη διαχείριση αποβλήτων, λειτουργεί 
μία μονάδα βιοαερίου με συνδεδεμένη εγκα-
τάσταση ξήρανσης, δύο μονάδες κομποστο-
ποίησης, μια μονάδα επεξεργασίας ορυκτών 
και ένα πράσινο σημείο. Ακόμη, ανακυκλώ-
νονται ξύλινα απόβλητα, καθώς επίσης 
ογκώδη και μικτά απορρίμματα. Η μονάδα 
παραγωγής χωμάτων παράγει και πουλά 
τα δικά της προϊόντα κομποστοποίησης και 
προϊόντα φλοιού όπως και υπόστρωμα για 
την κηπουρική και τη διαμόρφωση κήπων. 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα και το βιοαέ-
ριο παράγουν 4.500.000 kWh πράσινη ηλε-
κτρική ενέργεια, εξοικονομώντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο 3.000 τόνους CO2 ανά έτος.

 14:30-17:15

Εκδρομή 2 – Προώθηση γεωργικών προϊόντων 
Επίσκεψη στον συνεταιρισμό παραγωγών «Tagwerk» και στο ζυθοποιείο «Erdinger Weißbräu» 

Η εκδρομή ξεναγεί τους επισκέπτες στον 
συνεταιρισμό παραγωγών «Tagwerk» και 
στο ζυθοποιείο «Erdinger». Από το 1984, ο 
συνεταιρισμός «Tagwerk eG» διανέμει τοπι-
κά βιολογικά προϊόντα στις επαρχίες Erding 
και Freising της Άνω Βαυαρίας. Η TAGWERK 
ως μια ένωση παραγωγών και μεταποιητών 
βιολογικής διαχείρισης, δημιουργήθηκε από 
τη συνένωση ενός συνεταιρισμού (TAGWERK 
eG) κι ενός συλλόγου προώθησης (TAGWERK 
e.V.) αυτών των προϊόντων. Η προστασία 
του περιβάλλοντος επιδιώκεται κατά τρόπο 
συνεπή μέσω μεθόδων οικολογικής διαχεί-
ρισης και περιφερειακής εμπορίας-προώ-
θησης. Το όνομα Erding είναι παγκοσμίως 

γνωστό από την μπύρα «Erdinger Weiss» 
του ζυθοποιείου «Erdinger Weißbräu Werner 
Brombach GmbH», εν συντομία «Erdinger 
Weißbräu». Ο όρος «Erdinger» συμβολίζει 
τη βαυαρική φιλοξενία αλλά και τη μέγιστη 
απόλαυση της μπύρας που χαρακτηρίζει τους 
ντόπιους. Με μια ετήσια παραγωγή ύψους 
περίπου 1.800.000 εκατολίτρων, η «Erdinger 
Weißbräu» αποτελεί τη μεγαλύτερη ζυθοποι-
εία μπύρας τύπου Weiss στον κόσμο, ενώ δεν 
αδειοδοτεί τρίτους για την παραγωγή της. Οι 
μόνες εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Erding 
και από εκεί, η μπύρα Weiss βρίσκει τον δρό-
μο της για περισσότερες από 100 χώρες πα-
γκοσμίως.

 14:30-17:15

Εκδρομή 3 – Γεωθερμία και ιαματικές πηγές
Χρήση ιαματικών πηγών για την παραγωγή ενέργειας και τον τουρισμό

Η εκδρομή παρουσιάζει στους επισκέπτες 
πως αξιοποιείται το ιαματικό νερό στο 
Erding. Το 1983 ανακαλύφθηκε, σε βάθος 
2.350 μέτρων, μία ιαματική πηγή με θερμο-
κρασία 65 °C. Για να χρησιμοποιηθεί αυτή 
η πηγή ενέργειας και νερού, η Επαρχία και 
ο Δήμος Erding ίδρυσαν τον Φορέα Ειδικού 
Σκοπού Γεωθερμίας Erding. Στόχος του φο-
ρέα ήταν αφενός η εκμετάλλευση της γεω-
θερμικής ενέργειας που παρείχε η πηγή για 
τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης και αφε-
τέρου η τροφοδότηση των λουτρών με το 
ιαματικό νερό. Αυτή η πολύπλευρη αξιοποί-
ηση της πηγής αποτελεί καινοτόμο μέθοδο 
για μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώ-

σιμη παροχή θερμότητας και τροφοδοσίας 
των λουτρών με ιαματικό νερό. Με τον τρό-
πο αυτό ο Δήμος Erding καλύπτει περίπου 
το 15% των αναγκών του σε θερμότητα.  
Η ιαματική πηγή Erding είναι ένα ιαματι-
κό λουτρό, χρηματοδοτούμενο με ιδιωτικά 
κεφάλαια, ενώ τα ιαματικά νερά του έχουν 
κρατική αναγνώριση ως προς τις θεραπευ-
τικές τους ιδιότητες. Το βεληνεκές της ιαμα-
τικής πηγής καλύπτει ολόκληρη τη Βαυαρία, 
τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και την Αυστρία. Με 
συνολική έκταση άνω των 430.000 m2 και 
περίπου 1.800.000 επισκέπτες ετησίως, η ια-
ματική πηγή Erding είναι η μεγαλύτερη του 
είδους της στον κόσμο.
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Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Erding

09:00 – 11:00 Παράλληλες θεματικές συζητήσεις των πολιτικών ιδρυμάτων:
• Γεφύρωση των ανισοτήτων και ισότιμες συνθήκες διαβίωσης 

(Ίδρυμα Friedrich-Ebert) 

• Ηνωμένα Έθνη Kαινοτομίας: μια φιλελεύθερη ατζέντα για 
ανθεκτική δημοκρατία (Ίδρυμα Friedrich-Naumann)

11:00 – 11:30 Διάλειμμα για καφέ

11:30 – 13:30 Παράλληλες θεματικές συζητήσεις των πολιτικών ιδρυμάτων:
• Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία 

μείωση και επανάχρηση απορριμμάτων (Ίδρυμα Heinrich-Böll)

• Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο: προοπτικές και προκλήσεις (Ίδρυμα 
Konrad-Adenauer)

13:30 – 14:30 Τελική συνεδρίαση και έγκριση της κοινής διακήρυξης

14:30 Γεύμα και λήξη της συνδιάσκεψης 

 
 
 
 

ΠΕΜΠΤΗ, 7-11-2019 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥZΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ DGV 
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Γεφύρωση των ανισοτήτων και ισότιμες συνθήκες διαβίωσης  
(Ίδρυμα Friedrich-Ebert) 

Οι άνισες συνθήκες διαβίωσης υποσκά-
πτουν την κοινωνική συνοχή και απειλούν 
μεσοπρόθεσμα τα δημοκρατικά θεμέλια του 
πολιτικού μας συστήματος. Η Γερμανία και 
η Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με αυ-
ξανόμενες ανισότητες. Στη Γερμανία, παρά 
την ανάπτυξη, μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ 
των φτωχότερων και των πιο πλούσιων πε-
ριοχών, ενώ με την οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο οι 

υπάρχουσες περιφερειακές ανισότητες. Πρό-
κειται λοιπόν για παρόμοια φαινόμενα που 
εντάσσονται όμως σε διαφορετικά πολιτι-
κά και οικονομικά πλαίσια. Οι τάσεις αυτές 
στις δυο χώρες έχουν τα ίδια αίτια; Με ποιες 
στρατηγικές μπορούν να αντιμετωπιστούν 
και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η τοπική 
αυτοδιοίκηση; Ποιες εμπειρίες θα μπορού-
σαν να ανταλλάξουν οι δήμοι της Γερμανίας 
και της Ελλάδας μεταξύ τους; 

09:00-11:00 

Ηνωμένα Έθνη Kαινοτομίας: μια φιλελεύθερη ατζέντα για ανθεκτική 
δημοκρατία (Ίδρυμα Friedrich-Naumann)

Ως γερμανικό φιλελεύθερο ίδρυμα, δραστη-
ριοποιούμαστε εδώ και δεκαετίες στην προ-
ώθηση της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, 
της οικονομίας της αγοράς, των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Στην εποχή μας 
παρατηρείται άνοδος του λαϊκισμού και της 
πολιτικής πόλωσης, φαινόμενα που φέρνουν 
τη φιλελεύθερη δημοκρατία σε συστηματικό 
ανταγωνισμό με τα αυταρχικά συστήματα 
και τις ανελεύθερες δημοκρατίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι τοπικές 
κοινότητες διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων 
για τις μείζονες πολιτικές προκλήσεις της 
εποχής μας, σε τομείς όπως η οικονομία, το 
περιβάλλον και η ενσωμάτωση των μειονο-
τήτων κάθε είδους. Αναζητώντας καινοτόμες 
λύσεις, απευθυνόμαστε σε ενεργούς πολίτες 
και αυτοδιοικητικούς για να φέρουν ιδέες 
που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα 
για το μέλλον.

Για να συμβάλλει στην κάμψη των ανισοτή-
των και του λαϊκισμού, το Ίδρυμα Φρίντριχ 
Νάουμαν για την Ελευθερία έχει ορίσει ως 
παγκόσμιο θέμα για το 2019 τα «Ηνωμένα 
Έθνη Καινοτομίας». Στη συγκεκριμένη δρά-
ση, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί με εκπρο-
σώπους του δικτύου μας για τους τρόπους 
με τους οποίους η καινοτομία και η τεχνολο-
γία μπορούν να κάνουν τις δημοκρατίες πιο 
ανθεκτικές, πιο αποτελεσματικές, διαφανείς 
και προσανατολισμένες στον πολίτη. Εστιά-
ζουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της 
αρχής της επικουρικότητας.

Οι ομιλητές θα προσπαθήσουν να δείξουν 
πώς οι επιτυχημένες πόλεις συνδυάζουν τα 
εχέγγυα τους - εξειδικευμένες γνώσεις, εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, ελκυστική εργασία και 
περιβάλλον διαβίωσης - με την προηγμένη 
τεχνολογία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
για την αύξηση της ελευθερίας, την επιτά-
χυνση της οικονομικής δραστηριότητας και 
την προστασία του περιβάλλοντος.

09:00-11:00 
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Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και Kυκλική Οικονομία 
Μείωση και επανάχρηση απορριμμάτων (Ίδρυμα Heinrich-Böll) 

Νέα ζωή στα χρησιμοποιημένα προϊόντα 
σημαίνει λιγότερα απορρίμματα. Σύγχρονες 
πόλεις θέτουν για αυτό το στόχο τη δραστική 
μείωση των πόρων και υλικών που κατανα-
λώνονται καθημερινά. Αυτό το πετυχαίνουν 
με το πέρασμα από το σημερινό γραμμικό 
σύστημα, με το οποίο αυξάνεται η κατανά-
λωση και έτσι παράγονται όλο και περισσό-
τερα απορρίμματα, σε ένα κυκλικό-ολιστικό 
σύστημα. H Kυκλική Οικονομία βασίζεται 
σε καινοτόμες παρεμβάσεις για την επανά-
χρηση και ανακύκλωση υλικών και πόρων, 
τη συγκομιδή και κατάλληλη χρήση του 

΄γκρι-νερού΄, την παραγωγή καθαρής ενέρ-
γειας και τη μείωση των αποβλήτων τροφής. 
Με κατάλληλες πολιτικές και μέτρα που στο-
χεύουν στην κινητοποίηση της κοινωνίας και 
των ενεργών φορέων της έχουν επιτευχθεί 
εκπληκτικά αποτελέσματα σε όλους αυτούς 
τους τομείς. 

Στο εργαστήριο θα μιλήσουμε για επιτυχημέ-
να παραδείγματα από την Ελλάδα και τη Γερ-
μανία και θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες 
που προσφέρουν νέα μοντέλα συνεργασίας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 
 

11:30–13:30

«Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο: Προοπτικές και προκλήσεις» (Ίδρυμα Konrad-Adenauer) 

Διατήρηση υψηλών επιπέδων ζωής και πα-
ροχής υπηρεσιών και επιδείνωση των οικο-
νομικών δεδομένων: Πώς μπορούν να συμβι-
βαστούν αποτελεσματικότερα σήμερα αυτοί 
οι δύο πόλοι; Το εργαστήριο του Ίδρύματος 
Konrad-Adenauer θα αφιερωθεί φέτος στις 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 
Εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκει κανείς στη 
Γερμανία πολλά σχετικά πρακτικά παραδείγ-
ματα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ 
στην Ελλάδα η σχετική συζήτηση αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Προγράμ-
ματα ΣΔΊΤ στον τομέα των υποδομών (π.χ. 
σχολεία και άλλα κτίρια δημόσιας διοίκη-
σης, έργα οδοποιίας και αθλητικές εγκατα-
στάσεις), η αποκομιδή απορριμμάτων και η 
ανακύκλωση, η οργάνωση μεγάλων εκδηλώ-
σεων, ο τουρισμός και η υγεία είναι μερικοί 
μόνο από τους τομείς στους οποίους οι ΣΔΊΤ 

βρίσκουν συχνή εφαρμογή. Παράλληλα, η 
ελλιπής διαφάνεια, η συχνή απουσία ενημέ-
ρωσης και συμμετοχής των πολιτών και οι 
περίπλοκες διαδικασίες αποτελούν κάποια 
μόνο από τα σημεία κριτικής για τις συνερ-
γασίες αυτές. Ποιος είναι ο απολογισμός για 
το «εργαλείο» αυτό; Ποιοι είναι οι πιθανοί 
κίνδυνοι για τις τοπικές κοινωνίες; Υπάρχουν 
δυνατότητες βελτίωσης; Μπορούν οι ΣΔΊΤ να 
αποτελέσουν πραγματικά μια ρεαλιστική και 
αξιόπιστη λύση για τους ελληνικούς δήμους 
και τις περιφέρειες; Ποια χρήσιμα παραδείγ-
ματα από τη γερμανική εμπειρία μπορούν να 
ληφθούν υπόψη;

11:30–13:30
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