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ΠΕΜΠΤΗ, 1-11-2018 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
από τις 7:00 μ.μ.

Εγγραφή Συνέδρων  → Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Lyttos Beach

8:00 μ.μ.

Εναρκτήρια εκδήλωση του Δήμου Χερσονήσου → Ξενοδοχείο Lyttos Beach 
 

Χαιρετισμοί
Ιωάννης Μαστοράκης · Δήμαρχος Χερσονήσου
Σταύρος Αρναουτάκης · Περιφερειάρχης Κρήτης

«Ας μιλήσουμε για εμάς», συζήτηση με τους:
Δρ. Γιώργο Πατούλη · Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Roger Kehle · Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, 
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Βάδης-Βυρτεμβέργης
Δρ. Πέτρο Τατούλη · Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV)
Gerhard Bauer · Έπαρχος Schwäbisch Hall, Εκπρόσωπος της Γερμανικής Ένωσης 
Περιφερειών για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV)

Χαιρετισμοί
Jens Plötner · Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα
Ρένα Δούρου · Περιφερειάρχης Αττικής, Εντεταλμένη της ελληνικής κυβέρνησης για την 
Ελληνογερμανική Συνέλευση
Norbert Barthle (Μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου) · Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός 
και Εντεταλμένος της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση 
(DGV)
Βιντεοσκοπημένα μηνύματα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2-11-2018

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
9:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Παράλληλες συζητήσεις εργασίας  
Από την αποκομιδή απορριμμάτων στη διαχείριση πόρων 
Ελληνογερμανική Συνέλευση
Πρόσφυγες, μετανάστευση, κοινωνική ένταξη  
Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ

11:00 π.μ. – 11:30 π.μ.

Διάλειμμα για καφέ

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Lyttos Beach.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2-11-2018

Παράλληλες συζητήσεις εργασίας

Από την αποκομιδή απορριμμάτων στη διαχείριση πόρων 
Ελληνογερμανική Συνέλευση
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικοί οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η βιώσιμη αποκομιδή απορριμμάτων. Σήμερα, περίπου 
το 80 % των αποβλήτων τους καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Σε αυτή 
τη συζήτηση εργασίας, Έλληνες και Γερμανοί ειδήμονες στο θέμα των αποβλήτων 
θα ανοίξουν την προοπτική της αντιμετώπισης των αποβλήτων ως πολύτιμων 
επαναχρησιμοποιήσιμων πόρων. Ένα στοιχείο-κλειδί για αυτό, είναι η λειτουργική 
κυκλική οικονομία – η αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων ως βάση για την 
αποδοτική χρήση πόρων. Από κοινού θα συζητηθούν αποτελεσματικές μέθοδοι 
καθαρού διαχωρισμού αποβλήτων διάφορων τύπων. Εκτός αυτού, θα παρουσιαστούν 
τεχνολογίες αξιοποίησης βιογενών υπολειμματικών υλών και θερμικής αξιοποίησης 
υπολειμματικών απορριμμάτων, και θα εξηγηθεί πώς μπορεί να καταστεί δυνατή η 
χρήση τους στους ελληνικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρόσφυγες, μετανάστευση, κοινωνική ένταξη 
Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ 
Οι ελληνικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης προσφύγων. Οι αφίξεις προσφύγων, 
που είχαν μειωθεί έντονα το 2017, αυξάνονται και πάλι δραματικά σήμερα. Εκτός αυτού, 
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο πως πολλοί από τους αφιχθέντες θα παραμείνουν 
μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα. Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζει 
συνεπώς το δύσκολο έργο της εκπόνησης λειτουργικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της 
κοινωνικής ένταξης και της παροχής μίας προοπτικής διαμονής στους πρόσφυγες. Σε 
αυτούς τους τομείς, οι γερμανικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αποκτήσει 
ποικίλες εμπειρίες. Στόχος αυτής της συζήτησης εργασίας είναι να καταστούν 
αξιοποιήσιμες για την ελληνική πλευρά αυτές οι εμπειρίες και να συζητηθούν πρακτικά 
εφαρμόσιμες λύσεις.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2-11-2018

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11:30 π.μ. – 1:30 μ.μ.

Παράλληλες συζητήσεις εργασίας   
Πώς μπορεί η νεολαία να αποκτήσει ευκαιρίες στην αγορά εργασίας: 
Πρακτικές εμπειρίες από τη Γερμανία και την Ελλάδα  
Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ
Η ενεργειακή στροφή των Δήμων 
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

1:30 μ.μ. – 2:30 μ.μ.

Μεσημεριανό γεύμα

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Lyttos Beach. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2-11-2018

Πώς μπορεί η νεολαία να αποκτήσει ευκαιρίες στην αγορά εργασίας:  
Πρακτικές εμπειρίες από τη Γερμανία και την Ελλάδα 
Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ
Η ελληνική οικονομική κρίση προκάλεσε μία ανησυχητικά υψηλή ανεργία των νέων. 
Οι ακαδημαϊκοί τίτλοι δεν οδηγούν σε απασχόληση, η επαγγελματική εκπαίδευση δεν 
χαίρει υψηλής εκτίμησης, παρά το μεγάλο δυναμικό της. Η έλλειψη προοπτικών και η 
απογοήτευση από την άκαμπτη οικονομία της χώρας προκαλούν μαζική μετανάστευση 
καταρτισμένων νέων Ελλήνων προς τις χώρες της ΕΕ και ιδίως τη Γερμανία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, π.χ. όσον αφορά τη διασύνδεση των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, την προώθηση εναλλακτικών 
μοντέλων απασχόλησης, τη διαμεσολάβηση για πρακτικές ασκήσεις, την ανάπτυξη 
νεοφυών επιχειρήσεων και την ψηφιοποίηση. Κατά τη συζήτηση εργασίας, θα 
εξηγηθούν τα παραπάνω και περισσότερα μέτρα.

Η ενεργειακή στροφή των Δήμων 
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
Η αποκεντρωμένη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλει στη βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη και επιφέρει πλεονεκτήματα για τις τοπικές οικονομίες και 
κοινωνίες, καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης αποκτούν έσοδα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης για την 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Οι γερμανικοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοί-
κησης δημιουργούν περίπου 9 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας ανά έτος από τον οικο-
νομικό κύκλο που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ελλάδα, αυτή η 
διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο, προβλέπεται ωστόσο πως στο μέλλον 
θα επιταχυνθεί. Η νέα νομοθεσία επιτρέπει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων και τη συμμετοχή σε υφιστάμενες ενεργειακές 
κοινότητες. Αυτή η συζήτηση εργασίας θα ενημερώσει για εργαλεία, μοντέλα, μέτρα και 
καλά παραδείγματα μίας αποκεντρωμένης ενεργειακής μετάβασης, τα οποία μπορούν 
να αξιοποιήσουν με μία σκόπιμη προσέγγιση οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλες συζητήσεις εργασίας



 8η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης10 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2-11-2018

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3:00 μ.μ. – 4:30 μ.μ.

«Φόρουμ συνεργασιών»  
Εμβάθυνση υφιστάμενων και δρομολόγηση νέων συνεργασιών

4:30 μ.μ. – 6:00 μ.μ. 

Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

Συντονισμός και εισαγωγή 
Frank Edelmann · Τέως Δήμαρχος, Συντονιστής της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
(DGV)
Χριστόδουλος Μαμσάκος · Δήμαρχος Δράμας, Συντονιστής της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης (DGV)

6:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ. 

Ανοικτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα  
τον εναλλακτικό τουρισμό και τον τουρισμό υγείας (ΚΕΔΕ)

Συντονισμός και εισαγωγή 
Δημήτρης Καφαντάρης · Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος

8:00 μ.μ. 

Δεξίωση της Κεντρικής Ένωσης  
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) → Royal Hall, Μάλια

Όλες οι λοιπές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Lyttos Beach. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2-11-2018

«Φόρουμ συνεργασιών»  
Εμβάθυνση υφιστάμενων και δρομολόγηση νέων συνεργασιών 
Σε αυτό το «φόρουμ» θα έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνομιλιών με 
τον εταίρο σας σχετικά με επίκαιρες και μελλοντικές δραστηριότητες συνεργασίας. 
Ή εάν ενδιαφέρεστε για τη σύναψη μίας νέας συνεργασίας υπό την αιγίδα της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Τότε, εδώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε έναν 
Δήμο της εκάστοτε άλλης χώρας, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει εταίρος σας. 

Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
Μετά από μία σύντομη εισαγωγή από τον Συντονιστή της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης κ. Frank Edelmann και τον Δήμαρχο και εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ στην 
Ελληνογερμανική Συνέλευση κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, θα σας παρουσιαστούν 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. 
Ένας υπεύθυνος προγράμματος από την ελληνική και τη γερμανική πλευρά θα 
παρουσιάσουν αποτελέσματα, εμπειρίες και αποκτηθείσες γνώσεις από επιμέρους 
προγράμματα. Στη συνέχεια θα υπάρξει η δυνατότητα πραγματοποίησης μίας σύντομης 
ανοικτής συζήτησης. 

Ανοικτή συνομιλία στρογγυλής τραπέζης με θέμα  
τον εναλλακτικό τουρισμό και τον τουρισμό υγείας (ΚΕΔΕ) 
Αντικείμενο της συνομιλίας αυτής είναι η σύγκριση και οι προοπτικές ανάπτυξης του 
τουρισμού ευεξίας και υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα και 
τη Γερμανία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου Ελληνικού 
Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ), της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, ιατρικών 
συλλόγων, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών και του Διεθνούς Κέντρου 
Τουρισμού Υγείας. Τον συντονισμό θα αναλάβει ο κ. Δημήτρης Καφαντάρης, Α΄ 
Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος.

Εμπειρίες από το έργο της  
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 3-11-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
9:00 π.μ.

Αναχώρηση των λεωφορείων από το ξενοδοχείο Lyttos Beach

9:00 π.μ. – 12:30 μ.μ. 

Παράλληλες εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή
Ο κύκλος του νερού  
Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ και Δήμος Χερσονήσου
Εναλλακτικός τουρισμός  
Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία και Δήμος Χερσονήσου
Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση  
Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου

12:30 μ.μ. – 1:30 μ.μ.

Τελική συνεδρίαση και έγκριση της κοινής διακήρυξης 

1:30 μ.μ. – 2:30 μ.μ.  

Μεσημεριανό γεύμα 

2:30 μ.μ. 

Λήξη της Συνδιάσκεψης και ελαφρύ γεύμα
Επιστροφή ή ελεύθερος χρόνος

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Lyttos Beach.
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 3-11-2018

Ο κύκλος του νερού 
Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ και Δήμος Χερσονήσου
Το φράγμα και η τεχνητή λίμνη του Αποσελέμη αποτελούν ένα έργο ύδρευσης της 
ευρέως περιοχής γύρω από το Ηράκλειο Κρήτης. Θα σας δοθεί μία ξενάγηση από την 
τεχνική διοίκηση του έργου, κατά την οποία θα γνωρίσετε τις εγκαταστάσεις από 
κοντά. Στη συνέχεια προβλέπεται επίσκεψη μίας μονάδας επεξεργασίας υδάτων στην 
περιοχή των Αγριανών Χερσονήσου και μίας μονάδας βιολογικού καθαρισμού στις 
Γούβες, κατά την οποία θα παρουσιαστούν καινοτόμα μοντέλα επεξεργασίας και 
επαναχρησιμοποίησης υδάτων για την άρδευση ελαιώνων. Η εκδρομή θα τελειώσει με 
μία επίσκεψη της μικρομεσαίας επιχείρησης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΥΡΑΚΗ, η οποία παράγει 
ελαιόλαδο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τους πλέον αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, 
με αποτέλεσμα να μπορεί να τοποθετηθεί με μεγάλη επιτυχία στην αγορά.

Εναλλακτικός τουρισμός 
Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία και Δήμος Χερσονήσου
Σε μία εκδρομή η οποία περνά από τα αξιοθέατα του Δήμου Χερσονήσου, οι επισκέπτες 
θα μάθουν περισσότερα για τις προσεγγίσεις και τα συγκεκριμένα προγράμματα του 
Δήμου, ο οποίος προσπαθεί, πέρα από τον παραθεριστικό τουρισμό, να ανοίξει την 
πόλη για νέες τουριστικές προσφορές στους τομείς του αθλητισμού, της τέχνης και 
του πολιτισμού. Οι εκπρόσωποι του Δήμου θα δώσουν επίσης εκ των έσω εντυπώσεις 
των στρατηγικών προώθησης, σχετικά με την προσέλκυση νέων ομάδων-στόχων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το ζητούμενο είναι η προώθηση της τοπικής απασχόλησης και των 
προβληματικών πεδίων του περιβάλλοντος και της διάθεσης αποβλήτων.

Επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 
Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
Με τον τίτλο «Δίκτυο Κρητικά Χέρια», το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 
παρουσιάζει διάφορες δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, πιστοποίησης 
και προώθησης μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του Βιοτεχνικού 
Πάρκου Ανώπολης θα μάθουν περισσότερα για το Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) Kappa Studies του Ομίλου Καλαθάκη και τις συνεργασίες του στους τομείς 
της μαγειρικής και της γαστρονομίας, και θα δουν μία παρουσίαση του πιλοτικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ηρακλείου με τις επιτυχίες της 
Τεχνικής Σχολής στον τομέα της εκπαίδευσης ηλεκτροσυγκολλητών. 

Παράλληλες Εκπαιδευτικές  
εκδρομές στην περιοχή
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LAGEPLAN  
ΧΆΡΤΗΣ

Veranstaltungsort · 

Χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων

 1  Lyttos Beach Hotel 
70014 Hersonissos, Kreta

 1 �Ξενοδοχείο�Lyttos�Beach 
Χερσόνησος�Κρήτης,� 
Τ.Κ.�70014

Hotels · Ξενοδοχεία

 2  Hotel Anissa Beach 
70014 Hersonissos, Kreta

   Ξενοδοχείο�Anissa�Beach 
Χερσόνησος�Κρήτης, 
Τ.Κ.�70014
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