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Δήμος Λειψίας 

Υποβολή πληροφοριών υπ’ αριθ. VII-lfo-00189 
 

Χαρακτηρισμός: δημόσιο έγγραφο 

 

Κατατέθηκε από:  

τον κ. Δήμαρχο 

 

 

 

Αφορά: 

Επανίδρυση και εγκατάσταση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στη Λειψία και τοπική 

ένταξη αυτού στο διεθνές έργο του Δήμου Λειψίας 

 
Σειρά διαβούλευσης (υπό την επιφύλαξη τροποποιήσεων):  Προβλεπόμενη 

Όργανο ημερομηνία συνεδρίασης  Αρμοδιότητα 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημάρχου 

Διοικητική Επιτροπή 

DB OBM – Προκαταρκτική διαβούλευση 

Συνεδρίαση συμβουλίου 22-1-2020 Πληροφορίες προς λήψη γνώσης 

 

Λαμβάνεται γνώση των πληροφοριών. 

Τοπική αναφορά: 

 

Περίληψη: 

Λόγω της μακράς δραστηριοποίησης και των πολυάριθμων δικτυώσεων της Λειψίας με την Ελλάδα, 

ιδίως με τον αδελφοποιημένο Δήμο Θεσσαλονίκης, η έδρα του νέου Ελληνογερμανικού Ιδρύματος 

Νεολαίας δίνεται στη Λειψία. 

Κατά τα επιτυχή πρότυπα του Γαλλογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (που ιδρύθηκε το 1963) και του 

Πολωνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (που ιδρύθηκε το 1991), το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας 

προορίζεται ειδικότερα για την προώθηση της ανταλλαγής νέων μεταξύ των δύο χωρών. 

Χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Η προσήλωση στην ελληνογερμανική 

συνεργασία δημιουργεί ρεαλιστικές δυνατότητες κοινών εγχειρημάτων και συναντήσεων νέων, αλλά και 

ατομικών πρακτικών ασκήσεων στην εκάστοτε άλλη χώρα. Η διεθνής ανταλλαγή νέων προωθεί την 

αλληλοκατανόηση και την ανεκτικότητα, και υπηρετεί την ευρωπαϊκή ιδέα. 

Η απόφαση της γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να επιλέξει τη Λειψία ως γερμανική έδρα του 

Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας δεν αποτελεί μόνο μία επιτυχία για τη Λειψία, αλλά στέλνει ένα 

σαφές μήνυμα σε όλη τη Γερμανία. Τα εγκαίνια της έδρας της Λειψίας προβλέπεται να γίνουν το 2ο 

τρίμηνο του 2020. 

Η Δημοτική Διοίκηση Λειψίας σχεδιάζει να αναπτύξει μακροπρόθεσμα το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 

Νεολαίας σε μία πλατφόρμα για την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων και την ελληνογερμανική 

συνεργασία για όλη την Κεντρική Γερμανία. 

Αφορμή υποβολής: 

 Νομικές διατάξεις  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Διοικητική πράξη 
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 Λοιπά: 

 

 
Οικονομικές επιπτώσεις Χ όχι  εάν ναι, 

Ελέγχθηκαν εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους  όχι  ναι, για το αποτέλεσμα βλ. αιτιολογικό 
παράρτημα 

Επιπτώσεις σε περίπτωση απόρριψης  όχι  ναι, για επεξήγηση βλ. αιτιολογικό 
παράρτημα 

Πρόκειται για μία επένδυση (με υποχρέωση ενεργοποίησης);  όχι  ναι, για επεξήγηση βλ. αιτιολογικό 
παράρτημα 

 

Με επίπτωση στον προϋπολογισμό  από έως ύψους σε ευρώ όπου δεσμεύτηκαν 

Προϋπολογισμός αποτελεσμάτων Έσοδα 

 Έξοδα 

Δημοσιονομικός προϋπολογισμός Εισπράξεις 

 Καταβολές 

Προκύπτουν επακόλουθα έξοδα ή εξοικονομήσεις εξόδων;  όχι  εάν ναι, 
 

Επίπτωση επακόλουθων εξόδων / εξοικονομήσεων από έως ύψους σε ευρώ όπου δεσμεύτηκαν 

Εις βάρος άλλων οργαν. μονάδων Αποτέλεσμα εσόδων προϋπολογισμού 

Αποτέλεσμα εξόδων προϋπολογισμού 

Μετά από διεξαγωγή του μέτρου 

αναμένονται 

Αποτέλεσμα εσόδων προϋπολογισμού 

Αποτέλεσμα εξόδων προϋπολογισμού (χωρίς  

αποσβέσεις) 

Αποτέλεσμα εξόδων προϋπολογισμού από  

ετήσιες αποσβέσεις 

 

Φοροτεχνικός έλεγχος  όχι  εάν ναι, 

Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την έννοια των άρθρων 2 παρ. 1 
και 2Β του γερμανικού Νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών (UStG) 

 όχι  ναι, για επεξήγηση βλ. σημείο 4 των 
πραγματικών περιστατικών 

Υποχρέωση καταβολής φόρου κύκλου εργασιών για την παροχή  όχι  ναι, για επεξήγηση βλ. αιτιολογικό 
παράρτημα 

Για συμβάσεις: Συμπεριλήφθηκε ρήτρα περί φόρου κύκλου εργασιών  ναι  όχι, για επεξήγηση βλ. αιτιολογικό 
παράρτημα 

 

Επιπτώσεις για τον πίνακα προσωπικού  ναι  όχι 

Αιτηθείσα αύξηση θέσεων: Προβλεπόμενη μείωση θέσεων: 
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Υπόβαθρο της πρότασης απόφασης: 

Ποιοι στρατηγικοί στόχοι υποστηρίζονται με το μέτρο; 

 

 

2030 – Η Λειψία αναπτύσσεται βιώσιμα! 

Στόχοι και επίκεντρα δράσης 

Η Λειψία επενδύσει στην 

ποιότητα ζωής: 

 Ισορροπία μεταξύ 

συμπύκνωσης και ελεύθερων 

χώρων 

 Ποιότητα στο δημόσιο χώρο 

και στον οικοδομικό πολιτισμό 

 Βιώσιμη κινητικότητα  

 Προληπτική κλιματική και 

ενεργειακή στρατηγική 

 Διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος 

 Προσφορές πολιτισμού, 

αθλητισμού και ελεύθερων 

χώρων στη συνοικία 

 
Η Λειψία δημιουργεί 
κοινωνική σταθερότητα: 

 Ισότητα ευκαιριών σε μία 

πόλη χωρίς αποκλεισμούς 

 Από κοινού ανάπτυξη 

συνοικιών  

 Προσιτές κατοικίες 

 Προσφορές σχολείων και 

βρεφονηπιακών σταθμών με 

προσανατολισμό προς το 

μέλλον 

 Δια βίου μάθηση  

 Ασφαλής πόλη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορείς: 

 Φόρουμ Bürgerstadt 

 Περιφέρεια 

 Δημοτικό Συμβούλιο 

 Δημοτική οικονομία 

 Δημόσια διοίκηση 
 

 Η Λειψία είναι 

ανταγωνιστική: 

 Θετικές συνθήκες-πλαίσιο για  

ειδικευμένες θέσεις εργασίας 

 Ελκυστικό περιβάλλον για 

καινοτομία, ιδρυτές 

επιχειρήσεων και ειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό 

 Πολύπλευρη και σταθερή 

οικονομική δομή 

 Αποδοτικές τεχνικές 

υποδομές 

 Δικτύωση εκπαίδευσης, 

έρευνας και οικονομίας 

 

Η Λειψία ενισχύει το 

διεθνές προφίλ της: 

 Κοσμοπολίτικη πόλη 

 Πολύπλευρο, ζωντανό 

πολιτιστικό και αθλητικό τοπίο 

 Διατομεακή επιστήμη και 

αριστεία έρευνας  

 Ελκυστικός τόπος 

διοργάνωσης συνεδρίων και 

τουριστικός προορισμός 

 Τη δημόσια εικόνα 

χαρακτηρίζουν μεγάλες 

εκδηλώσεις  

 Στοχασμός σε παγκόσμια 

κλίμακα, υπεύθυνη δράση σε 

τοπικό επίπεδο 
 

Λοιποί στόχοι: Παιδεία μέσω ανταλλαγών και συναντήσεων 

 δεν συντρέχει 

 

 

Περιγραφή της διαδικασίας στάθμισης: 

Δεν συντρέχει. 

I. Αιτιολόγηση επείγοντος 

Η υποβολή δεν είναι επείγουσα. 

ΙΙ. Αιτιολόγηση χαρακτηρισμού ως μη δημόσιου εγγράφου 

Η υποβολή έχει δημόσιο χαρακτήρα. 

ΙΙΙ. Στρατηγικοί στόχοι 
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IV.  Πραγματικά περιστατικά  

1.  Αφορμή 

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας στη Λειψία 

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και 

Νεολαίας (BMFSFJ) και Υπουργείο Εξωτερικών) υπέγραψαν στις 4 Ιουλίου 2019 τη συμφωνία για την 

ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Σύμφωνα με τα επιτυχή πρότυπα του 

Γαλλογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (που ιδρύθηκε το 1963) και του Πολωνογερμανικού Ιδρύματος 

Νεολαίας (που ιδρύθηκε το 1991), το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας προορίζεται ειδικότερα για την 

προώθηση της ανταλλαγής νέων μεταξύ των δύο χωρών. Χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις των 

δύο χωρών. Η προσήλωση στην ελληνογερμανική συνεργασία δημιουργεί ρεαλιστικές δυνατότητες 

κοινών εγχειρημάτων και συναντήσεων νέων, αλλά και ατομικών πρακτικών ασκήσεων στην εκάστοτε 

άλλη χώρα. Η διεθνής ανταλλαγή νέων προωθεί την αλληλοκατανόηση και την ανεκτικότητα, και 

υπηρετεί την ευρωπαϊκή ιδέα. 

Προετοιμαζόμενο για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, το Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Οικογένειας Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας διοργάνωσε τον Μάιο του 2019 μία 

πολυήμερη ελληνογερμανική συνάντηση νεολαίας στη Λειψία. Οι νέοι συμμετέχοντες από όλη τη 

Γερμανία και τη Λειψία, από όλη την Ελλάδα και ιδίως από τον αδελφοποιημένο Δήμο Θεσσαλονίκης 

ασχολήθηκαν υπό το σύνθημα «Γεια σου Λειψία! Τι κάνεις, Ευρώπη;» με θέματα ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος, τα οποία επέλεξαν οι ίδιοι. Φυσικά, το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης σχετικές 

ξεναγήσεις στη Λειψία και τη γνωριμία κοινωνικοπολιτικών κέντρων. Συμμετοχή είχε επίσης το 

Κοινοβούλιο Νέων της Λειψίας. 

 

Τα εγκαίνια της έδρας του Ιδρύματος στη Λειψίας προβλέπονται για το 2ο εξάμηνο του 2020, επί του 

παρόντος αναζητείται ακόμα ένα κατάλληλο ακίνητο. Ο Δήμος Λειψίας υποστηρίζει κατά το δυνατόν την 

έδρα του Ιδρύματος και τις σχετικές προκαταρκτικές εκδηλώσεις. Η διεθνής ανταλλαγή νέων χρειάζεται 

επειγόντος προσωπικό και δομές. Το Ομόσπονδο Κρατίδιο της Σαξονίας χρηματοδοτεί επί του 

παρόντος στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος την «ειδική υπηρεσία ευρωπαϊκής κοινωνικής 

εργασίας με νέους» της μη κερδοσκοπικής εταιρείας VILLA gGmbH στη Λειψία, τα θεματικά επίκεντρα 

της οποίας περιλαμβάνουν επίσης την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων. 

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να επιλέξει τη Λειψία ως έδρα της γερμανικής εγκατάστασης 

του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας δεν αποτελεί μόνο μία επιτυχία για τη Λειψία, αλλά στέλνει 

ένα σαφές μήνυμα σε όλη τη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, 

Γυναικών και Νεολαίας και ο Δήμος Λειψίας σχεδιάζουν μία ενημερωτική ημερίδα για την 

ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων, η οποία θα εστιάσει κυρίως στον εξωσχολικό τομέα. Ο Δήμος Λειψίας 

θα προσκαλέσει σε αυτήν επίσης εταίρους και θεσμούς από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η 

Δημοτική Διοίκηση Λειψίας σχεδιάζει μακροπρόθεσμα να αναπτύξει στο περιθώριο ή στο πλαίσιο του 

Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας μία πλατφόρμα για την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων και 

την ελληνογερμανική συνεργασία για όλη την Κεντρική Γερμανία και να την χρηματοδοτήσει ανάλογα με 

τις δυνατότητές της. Στο πλαίσιο της εδραίωσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας στη Λειψία 

θα τεθεί επίσης το ζήτημα της δημιουργίας ενός κεντρικού καταλύματος για τον σκοπό της ανταλλαγής 

νέων. 

 

 

Βασικές πληροφορίες για τις σχέσεις Ελλάδας-Λειψίας 

 

Το Σπίτι των Ελλήνων που βρισκόταν καταμεσής στο κέντρο της πόλης ακριβώς δίπλα από την αγορά 

αποτελεί τεκμήριο για την πάνω από 300χρονη ελληνική παρουσία στη Λειψία, όπως και για τη σημασία 

της πανεπιστημιούπολης της Λειψίας με την εμπορική έκθεσή της για τους Έλληνες. Στο νεότερο κτίριο 

που κτίστηκε στο ίδιο σημείο υπάρχει μία αναθηματική πινακίδα με την εξής επιγραφή:  

«Στην Οδό Katharinenstraße 4 βρισκόταν έως τον Δεκέμβριο του 1943 το «Σπίτι των Ελλήνων», επί 

αιώνες σημείο συνάντησης εμπόρων, λογίων και φοιτητών από τα Βαλκάνια και κέντρο της 
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Ελληνικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Λειψίας. Εδώ έλαβαν χώρα γύρω στο έτος 1700 οι πρώτες 

ελληνορθόδοξες θείες λειτουργίες στη Γερμανία. Δήμος Λειψίας και οι δημότες του / 1999 / Ελληνική 

Δημοκρατία». 

 

Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι παρούσα στο Πανεπιστήμιο Λειψίας με την πλούσια ιστορία, τη γλώσσα 

της και εθνογραφία της (Ινστιτούτο Κλασικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, και Ινστιτούτο Κλασικής 

Αρχαιολογίας και Μουσείο Αρχαιοτήτων). Την Ελλάδα και τη Λειψία συνδέει μία κοινή εμπειρία 

μετάβασης, η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στη Λειψία κατά την 

Ειρηνική Επανάσταση του έτους 1989. Στη Λειψία βρισκόταν από το 1994 έως το 2011 η έδρα ενός 

Γενικού Προξενείου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στα τέλη του 2017 ζούσαν στη Λειψία 1359 Έλληνες 

μετανάστες, ο αριθμός των οποίων παρουσιάζει ελαφρά αυξητική τάση. 

 

Σήμερα, η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους δημότες και τις 

δημότισσες της Λειψίας, αλλά και ένας σημαντικός εταίρος φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της 

δημοτικής διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Λειψία δραστηριοποιείται στην ελληνογερμανική ανταλλαγή, 

όπως και στην Ελληνογερμανική Συνέλευση υπό την αιγίδα της γερμανικής κυβέρνησης. 

 

Αδελφοποίηση Δήμων Θεσσαλονίκης και Λειψίας 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το Υπουργείο Εξωτερικών της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας έδωσε την ώθηση για τη σύναψη σχέσεων με τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Εταιρείας 

Φιλίας Ελλάδας – Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Στις 17 Οκτωβρίου 1984 υπεγράφη στη 

Θεσσαλονίκη η σύμβαση αδελφοποίησης. Η αδελφοποίηση είχε οριστεί ως «ισότιμη» όσον αφορά το 

μέγεθος, τη δομή και τη σημασία των δύο πόλεων, μία πραγματική συνεργασία ή και συνάντηση μεταξύ 

των δημοτών των δύο πόλεων δεν κατέστη ωστόσο δυνατή για πολιτικούς λόγους. Μετά από την 

επανένωση της Γερμανίας το 1990, η αδελφοποίηση βρέθηκε για πολύ καιρό μακριά το επίκεντρο του 

γενικού ενδιαφέροντος. 

Η αδελφοποίηση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης ανανεώθηκε το 2008. Συντονίζεται και αναπτύσσεται, 

όπως όλες οι αδελφοποιήσεις της Λειψίας, υπό την αιγίδα της Οργανωτικής Μονάδας Διεθνούς 

Συνεργασίας. Η ίδρυση του Γερμανοελληνικού Συλλόγου «Σπίτι των Ελλήνων» Λειψίας (Deutsch-

Griechische Gesellschaft „Griechen-Haus Leipzig“ e.V.) και του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-

Θεσσαλονίκης (Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Thessaloniki e.V.) έδωσε σημαντική νέα ώθηση στο 

εγχείρημα. Τα επίκαιρα θεματικά επίκεντρα της συνεργασίας βρίσκονται στους τομείς του πολιτισμού, 

της νεολαίας, της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της δημιουργικής οικονομίας, 

των επιστημών, της κοινωνικής εργασίας, της εστίασης, της ενεργειακής απόδοσης, της εβραϊκής 

ιστορίας και του εβραϊκού παρόντος, καθώς και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι εβραϊκές κοινότητες 

της Λειψίας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες αφανίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια του 

Ολοκαυτώματος, συνεργάζονται σήμερα σε διάφορα εγχειρήματα. 
 

Η προοπτική εγκατάστασης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα 

της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης, στη Λειψία και ενδεχομένως επίσης στη Θεσσαλονίκη 

αναπτερώνει το ηθικό όλων των εταίρων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης. 

 

Στη Λειψία υπάρχουν οι εξής σύλλογοι και αδελφοποιήσεις σχολείων 

• Γερμανοελληνικός Σύλλογος «Σπίτι των Ελλήνων» Λειψίας (ιδρύθηκε το 2003, Πρόεδρος: κ. 

Κώστας Κηπουρός) 

• Σύλλογος αδελφοποίησης Δήμων Λειψίας-Θεσσαλονίκης (ιδρύθηκε το 2009, Πρόεδρος: κ. Όλαφ 

Λέμαν). Στον σύλλογο απονεμήθηκε το 2019 το Σαξονικό Ευρωπαϊκό Βραβείο 2018 του 

Ευρωπαϊκού Κινήματος Σαξονίας, ιδίως για την επιτυχή διοργάνωση του Διεθνούς Φόρουμ 

Νεολαίας επί τη ευκαιρία του Έτους της Δημοκρατίας στη Λειψία. 

• Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης / Ευαγγελικό Σχολικό Κέντρο Λειψίας και Γυμνάσιο Χούμπολτ 

Λειψίας, σχεδιάζεται συμμετοχή περαιτέρω σχολείων. 

 

Επίκαιρα εγχειρήματα 2019: 

• Μάρτιος: Παρασημοφόρηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη με τον Μέγα Σταυρό 

Αξίας του Τάγματος Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μεταξύ άλλων για το 

έργο του για την ελληνογερμανική συνεργασία 
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• Μάιος: Ελληνογερμανική Συνάντηση Νέων στη Λειψία με 180 συμμετέχοντες και επίσκεψη της 

Ομοσπονδιακής Υπουργού Δρ. Φραντσίσκα Γκίφεϊ. Διοργανωτής: Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ), και Ειδική Υπηρεσία Διεθνούς 

Κοινωνικής Εργασίας με Νέους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB) σε 

συνεργασία με τον Δήμο Λειψίας, δύο ομάδες συμμετεχόντων από τη Θεσσαλονίκη 

• Μάιος – Αύγουστος: Συνέχιση της ανταλλαγής καλλιτεχνών με τη Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Γκαίτε, 

κέντρο σύγχρονης τέχνης Halle 14, περιοδικό edit, Δήμος Λειψίας), προκήρυξη δύο υποτροφιών για 

παραμονή στη Λειψία και χρήση των εργαστηρίων του κέντρου Halle 14 

• Ιούνιος: Διάκριση του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης με το Σαξονικό Ευρωπαϊκό 

Βραβείο 2018 του Ευρωπαϊκού Κινήματος Σαξονίας 

• Ιούνιος/Ιούλιος: Δέκα μαθητές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν πρακτικές 

ασκήσεις στη Λειψία κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης. 

• Ιούλιος: Επίσημη υπογραφή της Συμφωνίας για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού 

Ιδρύματος Νεολαίας από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο κρατών στις παραμονές των 

ελληνικών εκλογών 

• Νοέμβριος: 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση στο Έρντινγκ 

• Νοέμβριος: Πραγματοποίηση μίας ενημερωτικής εκδήλωσης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας, και του Δήμου Λειψίας για την ελληνογερμανική 

ανταλλαγή νέων στο γραφείο του Δήμου 

• Δεκέμβριος: Συμμετοχή του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στο 

χριστουγεννιάτικο παζάρι της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και στις «Ημέρες Συνάντησης» 
 

Περαιτέρω εγχειρήματα – υπό σχεδιασμό: 

• Συμμετοχή στο έργο «Homeland» του Έλληνα καλλιτέχνη Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου στο πλαίσιο 

του προγράμματος Artecitya. Αποστολή γης από τους χώρους του Μουσείου Μικρών Κήπων 

Λειψίας για τη συλλογή δειγμάτων γης στον τοίχο του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης που άρχισε 

το 2015 

• Συνεργασία του Δήμου Λειψίας με το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού 

Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου με θέμα την αλλαγή της χρήσης βιομηχανικών κτιρίων 

στη Λειψία και των λιμενικών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη 

• Σεπτέμβριος 2020: Η Γερμανία θα είναι τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 

συντονισμός από το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, συνδρομή του Δήμου Λειψίας, ενδεχομένως 

επίσης με πολιτιστικές εκδηλώσεις από τη Λειψία στο περιθώριο της Έκθεσης 

• Οκτώβριος 2020: Συμμετοχή της Λειψίας στον Μαραθώνιο και στον Νυκτερινό Ημιμαραθώνιο 

Θεσσαλονίκης 

 

Το παράρτημα περιλαμβάνει ένα σύντομο ιστορικό παλαιότερων εγχειρημάτων που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2016 και 2018. 
 

 

2.    Περιγραφή του μέτρου 
 

Στις 4 Ιουλίου 2019 υπογράφηκε επίσημα η Συμφωνία για την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος 

Νεολαίας από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο κρατών. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας και ο Δήμος Λειψίας σχεδιάζουν μία ενημερωτική 

ημερίδα για την ελληνογερμανική ανταλλαγή νέων για τα τέλη Νοεμβρίου 2019, η οποία θα εστιάσει 

κυρίως στον εξωσχολικό τομέα. Τα εγκαίνια της έδρας στη Λειψία προβλέπονται για το 2ο τρίμηνο του 

2020. 
 

 

3.    Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 
 

Επιδιώκεται τα εγκαίνια της έδρας στη Λειψία να πραγματοποιηθούν στο 2ο τρίμηνο του 2020. 
 

 

4.    Οικονομικές επιπτώσεις 
 

Καμία. 
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5.    Επιπτώσεις για τον πίνακα προσωπικού 
 

Καμία. 

6. Συμμετοχή δημοτών 
 

 Υπάρχει ήδη    Σχεδιάζεται    Δεν χρειάζεται 

7. Ιδιαιτερότητες 
 

Καμία. 

8. Συνέπειες σε περίπτωση μη απόφασης 
 

Καμία. 
 

 

Παράρτημα: 
 

Ιστορικό εγχειρημάτων 2016 έως 2018 
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Ανασκόπηση: Ιστορικό εγχειρημάτων 2016 έως 2018 
 

 

Ανασκόπηση εγχειρημάτων 2018  

• Μάρτιος: Συμμετοχή του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης σε μία ειδική ημερίδα 

στη Βόνη σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής 

ανταλλαγής νέων 

• Μάιος: Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τον Σύλλογο Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης και 

μαθητές του Γυμνασίου Χούμπολτ. Προετοιμασία των πρακτικών ασκήσεων στη Λειψία και των 

εγχειρημάτων για το «Έτος της Δημοκρατίας» της Λειψίας 

• Ιούνιος/Ιούλιος: Δέκα μαθητές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν πρακτικές 

ασκήσεις στη Λειψία κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-

Θεσσαλονίκης. 

• Σεπτέμβριος: 26 μαθητές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης επισκέπτονται το Γυμνάσιο 

Χούμπολτ στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των σχολείων τους. 

• Σεπτέμβριος: Στο πλαίσιο του Έτους της Δημοκρατίας, νέοι από τη Λειψία, το Τράβνικ και τη 

Θεσσαλονίκη εκπονούν σε εργαστήρια και συζητήσεις έργα με το θέμα «Δημοκρατία… τι είναι 

αυτό;». Παρουσίαση και τελετή λήξης στο Θέατρο του Νέου Κόσμου με τον Υφυπουργό 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Όλιβερ Σενκ, τον Α’ Γραμματέα της Πρεσβείας της Ελλάδας κ. Φώτη 

Φιλέντα και την Καταρίνα Κρεφτ από την κοινοβουλευτική ομάδα των Πρασίνων 

• Σεπτέμβριος – Νοέμβριος: Φιλοξενία του καλλιτέχνη Πέτερ Χέρμαν και της συγγραφέως Κριστίνε 

Κόσμιντερ στο Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης επί 6 εβδομάδες (φορείς προγράμματος: κέντρο 

σύγχρονης τέχνης Halle 14, περιοδικό edit, Ινστιτούτο Γκαίτε) 

• Οκτώβριος: Η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικογένειας Δρ. Φραντσίσκα Γκίφεϊ και ο 

Έλληνας Γενικός Γραμματέας Νεολαίας κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου υπογράφουν τη Συμφωνία 

για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Δυνατές έδρες: Θεσσαλονίκη και 

Λειψία 

• Νοέμβριος: Συμμετοχή στην 8η Ελληνογερμανική Συνέλευση στη Χερσόνησο Κρήτης 

(Αντιδήμαρχος Γενικής Διοίκησης κ. Ούλριχ Χέρνινγκ, κ. Κάρλα Μανωλοπούλου, κ. Όλαφ Λέμαν 

από τον Σύλλογο Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης) 

• Νοέμβριος/Δεκέμβριος: Επίσκεψη του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στη 

Θεσσαλονίκη (εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές του Γυμνασίου Χούμπολτ και Δρ. Κάρεν 

Μαρούς-Κρον από την Οργανωτική Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας), εκδήλωση για το έργο περί 

δημοκρατίας της Ελληνικής Σχολής και συμμετοχή στο χριστουγεννιάτικο παζάρι 

 

Ανασκόπηση εγχειρημάτων 2017 

• Μάρτιος: 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας με θέμα «Πραγματικότητες της νεολαίας στην 

Ελλάδα και τη Γερμανία» με 100 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και τη Γερμανία στη 

Θεσσαλονίκη 

• Μάρτιος: Εργαστήρι συμβούλων ενεργειακής απόδοσης στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον 

Συνεργατικό Σχηματισμό Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου Λειψίας και το Συντονιστικό Γραφείο 

Θεσσαλονίκης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

• Μάιος: Συζήτηση πάνελ με τίτλο «Η κρίση Ευρώπης-Ελλάδας» στο Mediencampus Λειψίας 

(διοργανωτές: Σύλλογος «Σπίτι της Ευρώπης» Λειψίας, Σύλλογος «Σπίτι των Ελλήνων» Λειψίας 

και Σύλλογος Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης) 

• Ιούνιος/Ιούλιος: Δώδεκα μαθητές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν 

πρακτικές ασκήσεις στη Λειψία κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-

Θεσσαλονίκης 

• Σεπτέμβριος/Οκτώβριος: 2ο EAT EAT EAT Festival στη Λειψία με έναν σεφ από τη Θεσσαλονίκη 

(διοργανωτής: Blues Agency) 

• Οκτώβριος: Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στη 

δεξίωση του Γενικού Προξένου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη επ’ ευκαιρία της Επετείου 

Επανένωσης της Γερμανίας 

• Οκτώβριος: Παρουσίαση της διττής εκπαίδευσης που προσφέρει η Επαγγελματική Ακαδημία 

Σαξονίας στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 

• Νοέμβριος: Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στην 

7η Ελληνογερμανική Συνέλευση στο Ζίντελφινγκεν 
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• Νοέμβριος: Εκπαιδευτική εκδρομή 50 μαθητών της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης στη 

Λειψία 

• Νοέμβριος/Δεκέμβριος: Συμμετοχή του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στο 

χριστουγεννιάτικο παζάρι της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και στις «Ημέρες Συνάντησης» 

 

 

Ανασκόπηση εγχειρημάτων 2016 

• Φεβρουάριος: Στο πρόγραμμα «Ελληνογερμανική ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τοπική κλίμακα» 

της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων Ελλάδας στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης απονέμεται στη Λειψία το 

Βραβείο Πολιτικής Καρλ Γκέρντελερ σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και συνεννόησης των 

λαών. 

• Απρίλιος: Ανταλλαγή μαθητών μεταξύ Λειψίας και Θεσσαλονίκης 

• Μάιος: Συναυλία για όλη την οικογένεια του συγκροτήματος Julianes Wilde Bande από τη Λειψία 

στο Φεστιβάλ Elephantastico στη Θεσσαλονίκη, ένα εγχείρημα του Δήμου Λειψίας 

• Μάιος: Φιλανθρωπική συναυλία για τα παιδιά με τον ελληνικό τίτλο «Για σένα» στην Εκκλησία του 

Αποστόλου Ναθαναήλ στη Λειψία με θέμα «Κανένα παιδί δεν επιτρέπεται να υποφέρει από 

πείνα», ένα εγχείρημα της Μαρίας-Άννας Βεργίτση  

• Ιούνιος/Ιούλιος: Εννέα μαθητές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν πρακτικές 

ασκήσεις στη Λειψία κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-

Θεσσαλονίκης. 

• Σεπτέμβριος: Πρακτική άσκηση ως ενεργειακός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη για εννέα νέους 

επιστήμονες, υποστήριξη και διοργάνωση από τον Σύλλογο Αδελφοποίησης Λειψίας-

Θεσσαλονίκης, τον Διευθυντή του Συνεργατικού Σχηματισμού Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου 

Λειψίας κ. Λόταρ Λίντνερ, την Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

• Νοέμβριος: Συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στην 

7η Ελληνογερμανική Συνέλευση στο Ναύπλιο 

• Νοέμβριος: Συμμετοχή του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λειψίας-Θεσσαλονίκης στο 

χριστουγεννιάτικο παζάρι της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και στις «Ημέρες 

Συνάντησης» 


