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Εισαγωγή 2

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση – 
μια γέφυρα στα χρόνια της κρίσης

Μέσα σε λίγα χρόνια αναπτύχθηκε ένα δυναμικό δί-
κτυο αποτελούμενο από εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της οι-
κονομίας, με το όνομα «Ελληνογερμανική Συνέλευση 
(DGV)».

Η DGV βασίζεται στη συμφωνία της 5ης Μαρτίου 
2010 μεταξύ της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και 
του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου 
με στόχο την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας 
σε όλα τα επίπεδα. Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (BMZ), Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, 
διορίστηκε από την Καγκελάριο στα τέλη Νοεμβρίου 
του 2011 ως εντεταλμένος της DGV.

Στο επίκεντρο του έργου της DGV βρίσκεται η στοχευ-
μένη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών 
δήμων, περιφερειών και πολιτών. Δεν πρόκειται δη-
λαδή για «άσκηση υψηλής πολιτικής», αλλά για αντι-
μετώπιση χειροπιαστών προβλημάτων. Η ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών δημάρχων 
αποτελεί τον πυρήνα του έργου της DGV.

Σημαντικό στοιχείο της εν λόγω πρωτοβουλίας απο-
τελεί η συμβολή και συνεισφορά των πολιτικών ιδρυ-
μάτων στην Ελλάδα. Ο ρόλος των εν λόγω ιδρυμάτων 
δεν ήταν ποτέ τόσο ουσιαστικός όσο στην παρούσα 
φάση, ειδικά στον τομέα του κοινωνικού διαλόγου. 
Προσφέρουν στους Έλληνες και στους Γερμανούς 
ένα φόρουμ με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, μια 
πλατφόρμα για τη συζήτηση επίκαιρων και μελλοντι-
κών προκλήσεων, αλλά και τη δυνατότητα εξεύρεσης 
πρακτικών λύσεων μέσω θεματικών συνεδρίων και 
ημερίδων. Με το έργο τους συνεισφέρουν σημαντικά 
στην προώθηση των ελληνογερμανικών σχέσεων.

Αυτή ήταν η στόχευση και στην Τέταρτη Ελληνογερμα-
νική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 
και 23 Οκτωβρίου 2013 για πρώτη φορά στη Νυρεμ-
βέργη της Γερμανίας με ενδεικτικό τίτλο «Ο δήμος του 
μέλλοντος».

Πάνω από 400 Έλληνες και Γερμανοί εκπρόσωποι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολι-
τών και της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και Έλλη-
νες δήμαρχοι που αντιπροσώπευαν πάνω από το 20 
τοις εκατό του συνόλου των δήμων, ανέπτυξαν νέες 
προσεγγίσεις και τρόπους συνεργασίας στο επίπεδο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεματικές επισκέψεις και 
ανοιχτές συζητήσεις που εστίαζαν σε θέματα που είχε 
επιλέξει η ελληνική πλευρά διαμόρφωσαν τον πυρή-
να της Τέταρτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV 
IV).

Η DGV IV έχει πλέον αποκαλύψει τη δυναμική της 
συνεργασίας που υπάρχει σε δημοτικό και περιφερει-
ακό επίπεδο μέσω πληθώρας πρακτικών παραδειγ-
μάτων. Οι εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί δείχνουν 
ότι μέσω της δημιουργίας συμπράξεων σε τοπικό επί-
πεδο, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γίνεται μια ζωντανή 
πραγματικότητα.

Πρόθεση των δύο χωρών είναι να συνεχιστεί η μέχρι 
τώρα πορεία. Σε κοινή τους διακήρυξη οι δύο πλευρές 
επιβεβαίωσαν την ενεργή τους στήριξη και καθόρισαν 
τα κομβικά σημεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. 
Η Πέμπτη DGV θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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«Χαράζουμε μαζί έναν και-
νούριο δρόμο στην Ευρώπη, 
έναν δρόμο που ενώνει τους 

ανθρώπους φέρνοντας σε 
επαφή τις ίδιες τις ρίζες της 
Ευρώπης – αυτός ο δρόμος 

μάς οδηγεί στο μέλλον!»

«Ο πάγος έσπασε»
Κώστας Ασκούνης

Χανς- Γιόαχιμ Φούχτελ





Mια νέα προσέγγιση στην Ευρώπη
Οι παραδοσιακές αδελφοποιήσεις των δήμων εκφρά-
ζουν κατά κανόνα τη σύνδεση των δήμων και πόλεων 
μόνο σε γενικές γραμμές και επικεντρώνονται κατά 
βάση σε τυπικότητες. Γι΄ αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε 
μια νέα προσέγγιση όσον αφορά στις σχέσεις με τους 
ελληνικούς δήμους και τις περιφέρειες: η σύμπραξη 
για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στόχος της είναι οι 
θεματικές συνεργασίες και ενεργοποιείται μόνο όταν η 
ελληνική πλευρά εκφράσει ανάλογη επιθυμία. 

Αυτή η προσέγγιση είναι πρωτόγνωρη στην Ευρώπη 
και διακρίνεται από την απαραίτητη για τα σημερινά 
δεδομένα ευελιξία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
βρίσκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε προκαθορι-
σμένους θεματικούς τομείς, χωρίς να υπάρχει περι-
ορισμός στη θεματολογία. Οι εταίροι δεν συνάπτουν 
δεσμεύσεις μόνιμου χαρακτήρα, γεγονός που διευκο-
λύνει σημαντικά την έναρξη συνεργασιών και εξηγεί 

την αυξανόμενη ζήτηση για συμπράξεις με σκοπό την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Στη βάση τής εν λόγω ανάπτυξης βρίσκεται η διαπί-
στωση ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία εμπειριών σε το-
πικό και περιφερειακό επίπεδο, από την οποία μπο-
ρούν να αντλήσουν και οι δύο πλευρές. Καθήκον της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και του Εντεταλμένου 
αποτελεί η ολόπλευρη αξιοποίηση αυτής της συσσω-
ρευμένης αυτοδιοικητικής εμπειρίας.

Θεσμοθέτηση της DGV:  
Καθορισμός των θεματικών πεδίων και προώθη-
ση της ανταλλαγής εμπειριών

Από το 2011 μέχρι και σήμερα αυξάνεται ραγδαία ο 
αριθμός τόσο των αιτημάτων όσο και της υλοποίησης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σχεδιασμοί για εγκαταστάσεις 
 διαχείρισης απορριμμάτων και 

 θερμικής επεξεργασίας 
Πιλοτική δράση σε Νάξο και Ικαρία

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ανοικτές συζητήσεις για την τοπική 
προώθηση αγροτικών προϊόντων

Ανάπτυξη ενός θεσμού πιστοποίησης 
στη Λέσβο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Έργα για τη διττή επαγγελματική 

 κατάρτιση
Υποστήριξη πιλοτικών επαγγελματικών 

 σχολών σε τουριστικά επαγγέλματα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στο 
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Καθιέρωση ενός ελληνογερμανικού 

ενεργειακού διαλόγου

ΥΓΕΙΑ
Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού

Πιλοτική δράση «Care Tourism στη 
Ρόδο»

ΝΕΟΛΑΙΑ
Μέτρα για την ενίσχυση της 

ελληνογερμανικής συνεργασίας των 
νέων καθώς και της ανταλλαγής νέων 

σε τοπικό επίπεδο
Συνεργασία με τους μαρτυρικούς δήμους 

στην Ελλάδαin

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Δράσεις για την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου
Ανάπτυξη περιπατητικού και ποδηλατικού 

τουρισμού καθώς και τουρισμού με 
 αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δραστηριοποίηση των Ελλήνων που 

επέστρεψαν στην πατρίδα τους

Δημιουργία του συλλόγου «Hellenic 
Silverstars»

Το σύστημα της θεματικής εργαλειοθήκης με δράσεις και έργα, για τα οποία  εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
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συνεργασιών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
Η αποδοχή του πλαισίου συνεργασίας της DGV είναι 
συνεχής και τα θεματικά πεδία διευρύνονται διαρκώς.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων των δημάρχων και 
των εμπειρογνωμόνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
Έλληνες και Γερμανοί ανέπτυξαν από κοινού μια «θε-
ματική εργαλειοθήκη» με δράσεις και παρεμβάσεις 
προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες. Έχει 
πλέον καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, 
που φτάνει από τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 
και την επαγγελματική κατάρτιση με το διττό σύστη-
μα (με επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων) έως την κατά τόπους προώθηση του τουρισμού 
(κυρίως των εναλλακτικών μορφών με την παράλλη-
λη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου). Σημαντική 
είναι και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών καθώς 
και η δημιουργία συνεργασιών στον ενεργειακό τομέα 
(για την προσφορά νέων εναλλακτικών μορφών ενέρ-
γειας), όπως και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών 
στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στα οικονομικά 
επιμελητήρια. Οι Hellenic Silverstars, ένας σύλλογος 
για τη δραστηριοποίηση μεταναστών της Γερμανίας 
που επέστρεψαν και ζουν στην Ελλάδα, εμπλουτίζουν 
τις ενέργειες της DGV. 

Διαγράφοντας κοινή πορεία

Το έργο της DGV υποστηρίζουν τόσο η Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) όσο και ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, ο οποίος επι-
λέχθηκε από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ως 
Εντεταλμένος για την DGV στην Ελλάδα. Μαζί με τον 
Γερμανό Εντεταλμένο ανέλαβαν να συζητήσουν πλη-
θώρα προβλημάτων και να βρουν λύσεις.

Άκρως σημαντική συνεισφορά στην επιτυχία του έρ-
γου της DGV παρέχουν όσα πολιτικά ιδρύματα ενι-
σχύουν το πλαίσιο της συνεργασίας με τη διοργάνω-
ση θεματικών συνεδρίων που προάγουν τον πολιτικό 
διάλογο. Μόνο κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθη-
καν 100 θεματικά συνέδρια, ημερίδες και ανοιχτές συ-
ζητήσεις.

Ιδιαίτερο ρόλο στις δράσεις στην Ελλάδα έχουν ανα-
λάβει οι γερμανικές διπλωματικές αρχές του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι 
οποίες υποστηρίζουν τον συνολικό συντονισμό του 
έργου της DGV. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημα-
ντικά ερεθίσματα προέρχονται και από το δίκτυο των 
επίτιμων προξενείων.

Η δράση της DGV αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύ-
τερη απήχηση στα επόμενα χρόνια. Προετοιμάζονται 
νέες συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον 
τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων. Θα υπάρξουν 
αποστολές και συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
αλλά και ταξίδια βουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες 
των συναδέλφων στην άλλη χώρα. 

Η DGV έχει ξεκινήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο 
με την Ορθόδοξη Εκκλησία για θέματα διαχείρισης 
αγροτικών εκτάσεων και διττής εκπαίδευσης. Έντο-
νη συνεργασία υπάρχει ανάμεσα στα εκκλησιαστικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, καθώς και 
με τις Ισραηλιτικές κοινότητες. Κατά τα έτη 2014 και 
2015 σχεδιάζονται περισσότερες από 18 πρωτοβουλί-
ες και συνεργασίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
με θέμα την νεανική απασχόληση και την κινητικότητα 
των νέων. Ο στόχος είναι, νέοι από την Γερμανία και 
την Ελλάδα να οικοδομήσουν ένα φόρουμ ανταλλα-
γών και συναντήσεων.

MΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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DGV

Δήμοι

Περιφέρειες

Αποστολές 
δημάρχων και 
ειδικών εμπει-
ρογνωμόνων

Συνεργασία 
ανταλλαγής 

 τεχνογνωσίας

Eπιμελητήρια

Kοινωνικοί 
εταίροι

Οικονομία

MKO

Εκκλησία

Βουλευτές
Πολιτικά 
ιδρύματα

Μέλη του  
συλλόγου 
Silverstar

Πρεσβευτές της 
επαγγελματικής 

εκπαίδευσης

Δήμαρχοι
Περιφε-

ρειάρχες

Μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε ένα δυναμικό δίκτυο με πολλούς εταίρους από διάφορους τομείς στις δύο χώρες –  

η DGV αποτελεί πλατφόρμα για διάλογο και καινοτομία
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Το συντονιστικό γραφείο της DGV 
στην Ελλάδα

Στόχος του γραφείου διασύνδεσης και συντονισμού 
της DGV στην Ελλάδα είναι η επέκταση, η δημιουρ-
γία και κυρίως η πρακτική ανάπτυξη της συνεργα-
σίας μεταξύ των δήμων, των περιφερειών και των 
πολιτών. Η ανταλλαγή μεταξύ πολιτών, θεσμών, 
επιχειρήσεων και πολιτικών, είτε πρόκειται για τη 
μεταφορά γνώσεων και την άμεση ανταλλαγή από-
ψεων σε θέματα τουρισμού ή διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, παραγωγής ενέργειας ή δημιουργίας 
υποδομών, υγείας, διοικητικού εκσυγχρονισμού ή 
πολιτισμού και πρακτικής άσκησης νέων, πάντα 
αποδεικνύεται γόνιμη και προσφέρει τη δυνατότη-
τα για τον καθορισμό κοινών θεματικών πεδίων και 
δράσεων. Ο θεματικός κατάλογος είναι μακρύς!

Το όλο εγχείρημα διευκολύνεται από την προθυμία 
της ελληνικής και γερμανικής τοπικής αυτοδιοίκησης 
για συμμετοχή και συνεργασία στο πλαίσιο του ευρύ-
τερου δικτύου της DGV, καθώς και για συνεργασίες 
με οικονομικούς φορείς και την κοινωνία των πολι-
τών. Η εμπειρία, ο εντοπισμός των προβλημάτων και 
η καινοτομία αποτελούν τη βάση για πολλές καινού-
ριες συνεργασίες στον πρακτικό τομέα.

Το επίκεντρο του έργου τα τελευταία χρόνια έχει δι-
ευρυνθεί κατά πολύ λόγω της ανάπτυξης του ελλη-
νογερμανικού δικτύου. Η DGV ξεκίνησε το έργο της 
τον Μάρτιο του 2010 και βήμα προς βήμα κέρδισε 
για το έργο αυτό δήμους, διαμερίσματα και πόλεις, 
αλλά και πολλούς εταίρους από τη Γερμανία και την 
Ελλάδα. 

Στην πορεία, αναπτύχθηκαν θεμελιώδεις δράσεις 
και έργα, στα οποία συμμετέχουν πολλές ομάδες 
ενδιαφερομένων. Μπορεί πλέον να γίνεται λόγος για 

ενεργή υποστήριξη των εν λόγω ελληνογερμανικών 
συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με 
σκοπό την εμβάθυνση της δικτύωσης, καθώς και την 
ανάπτυξη των ελληνικών έργων στο επίπεδο της το-
πικής αυτοδιοίκησης.

Οι δράσεις και τα γενικά θέματα έχουν αποκτήσει 
πλέον συγκεκριμένη μορφή και η επιτυχημένη συ-
νεργασία των δύο χωρών αποδίδει τα πρώτα απο-
τελέσματα. Συνάμα αναπτύσσονται νέα θέματα και 
δρομολογούνται νέες δραστηριότητες.

Το 2013, η ενεργή συμμετοχή Γερμανών δημάρχων, 
εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των δήμων στο 
πλαίσιο της DGV τοποθετήθηκε σε νέα βάση. Για τον 
σκοπό αυτόν, έχουν ιδρυθεί δύο Γραφεία Δημάρχων 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ως κομβικά σημεία 
τόσο για τους Γερμανούς όσο και για τους Έλληνες 
δημάρχους και εμπειρογνώμονες που δραστηριο-
ποιούνται στην DGV.

Σημαντικό στοιχείο της DGV είναι η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των πρωτοβουλιών. Αυτό σημαίνει τη 
διοργάνωση ενημερωτικών συζητήσεων και συνε-
δρίων, τη μελέτη της ανάγκης πρακτικών δράσεων, 
καθώς και την οργάνωση στοχευμένων νέων βημά-
των με σκοπό την άμεση ενημέρωση όλων των πα-
ραγόντων για τις νέες εξελίξεις και τη διαμόρφωση 
ενός ενεργού δικτύου. Πληθώρα θεμάτων συζητήθη-
κε από κοινού σε συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια. 
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για ανταλλαγή σε 
πρακτικό επίπεδο, οργανώνονται, μετά από αίτημα 
της ελληνικής πλευράς, αποστολές και δράσεις για 
θέματα άμεσης σπουδαιότητας.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση 

για την Ευρώπη. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται καλύπτουν το 

φάσμα το οποίο εκτείνεται από την κατάρτιση με το διττό σύστημα επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης σε 

δήμους και περιφέρειες έως την ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς. 

Στη θεματολογία περιλαμβάνονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, π.χ. με «διακοπές υγείας» 

στη Ρόδο, και η συνεργασία της καλλιτεχνικής σκηνής του Βερολίνου 

με τη Θεσσαλονίκη. Ο γνωστός προπονητής Ότο Ρέχαγκελ υποστηρί-

ζοντας τις δραστηριότητες της DGV συναντήθηκε με ποδοσφαιριστές 

της ΜΚΟ «Αποστολή» στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού 

στην Αθήνα.
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Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του πρώτου 

Γραφείου Δημάρχων με τον Δήμαρχο 

Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και τον 

Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ στη Θεσσαλονί-

κη. Από την άνοιξη του 2013 τα Γραφεία 

Δημάρχων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

στηρίζουν το έργο της DGV. Τα γραφεία 

συντονίζουν τις συναντήσεις των ειδικών 

εμπειρογνωμόνων, αναλύουν τη συνέχιση 

των διαδημοτικών συνεργασιών και προ-

σφέρουν σχετικές ιδέες και προτάσεις.
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Συναντήσεις δημάρχων και 
ειδικών εμπειρογνωμόνων στα 
«γραφεία δημάρχων»

Η διμερής συνεργασία των δήμων και περιφερειών 
στην Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει αναπτύξει μια 
δική της δυναμική. Οι Γερμανοί δήμαρχοι και οι εμπει-
ρογνώμονες είχαν δηλώσει από την πρώτη στιγμή 
πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε συνεργασίες ανταλ-
λαγής τεχνογνωσίας με δήμους και περιφέρειες στην 
Ελλάδα.

Η ανταλλαγή εμπειριών υπό μορφή γόνιμων συζητή-
σεων και παροχής συμβουλών μεταξύ Ελλήνων και 
Γερμανών δημάρχων και εμπειρογνωμόνων αποτελεί 
από το 2012 αναπόσπαστο μέρος του έργου της DGV.

Η Ένωση Δήμων της Βάδης Βυρτεμβέργης δραστηρι-
οποιήθηκε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά 
από σχετική έκκληση του Προέδρου της Ένωσης 
Δήμων της Βάδης Βυρτεμβέργης, κου Ρότζερ Κέλε, 
περισσότεροι από 80 δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πε-
ριφερειάρχες δήλωσαν πρόθυμοι να συμμετάσχουν 
εθελοντικά σ’ αυτή την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ήδη 
συμμετέχουν πάνω από 120 εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης από όλη τη γερμανική επικράτεια. 

Σε μια συμφωνία με την Ένωση Δημάρχων της Βόρει-
ας Ελλάδας, αποφασίστηκε και τυπικά η συνεργασία 
μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών δημάρχων. Από την 
άνοιξη του 2013 λειτουργούν κοινά «Γραφεία Δημάρ-
χων» στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το απο-
φασιστικό βήμα δείχνει ότι το έργο της DGV αποτελεί 
έκφραση μιας κοινής προσπάθειας για την αντιμετώ-
πιση υπαρκτών προβλημάτων.

Οι ανταλλαγές στο πλαίσιο των συναντήσεων δημάρ-
χων και εμπειρογνωμόνων στο διάστημα που μεσο-
λάβησε μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης Ελληνογερ-
μανικής Συνέλευσης, αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό. 
Έχουν ήδη γίνει περισσότερες από 100 συναντήσεις 

σε 26 δήμους και περιφέρειες, από τις οποίες προ-
έκυψαν συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν την 
παροχή συμβουλών. Μια σειρά νέων συνεργασιών 
υλοποιείται ήδη ή βρίσκεται στο στάδιο της προετοι-
μασίας. Τα έργα και οι δράσεις που προέκυψαν κα-
λύπτουν όλα τα πεδία που αφορούν τις αρμοδιότητες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τη διαχείριση στερε-
ών αποβλήτων, την ενέργεια, τον τουρισμό, τα θέματα 
που άπτονται των νέων και της τρίτης ηλικίας, αλλά 
και τη διοικητική οργάνωση ενός δήμου καθώς και τη 
βελτιστοποίηση του έργου της δημόσιας διοίκησης.

Οι κεντρικές ενώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης της 
Γερμανίας, η ένωση περιφερειών, η ένωση πόλεων, 
καθώς και η ένωση δήμων και πόλεων στηρίζουν το 
συνολικό έργο. Από την ελληνική πλευρά ενεργοί 
εταίροι στην ανταλλαγή αυτή είναι η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) καθώς και η Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ).

Με την ευκαιρία της DGV IV της Νυρεμβέργης διενερ-
γήθηκε απολογισμός πεπραγμένων και άρχισε η δεύ-
τερη φάση των συζητήσεων των δημάρχων. Τώρα θα 
πρέπει να επικυρωθούν οι κοινές αρχές για την υλο-
ποίηση αυτών των συναντήσεων, οπότε και οι υφιστά-
μενες επαφές θα διευρυνθούν και θα δημιουργηθούν 
νέες.

Ένα κεντρικό θέμα των συζητήσεων θα είναι αυτό των 
νέων ανθρώπων. Με τη βοήθεια εθνικών και διεθνών 
πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και δικτύων θα κα-
ταβληθούν προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, για την προώθηση προγραμμά-
των ανταλλαγής νέων και εκπαιδευτικών δράσεων. 
Όλες οι συναντήσεις εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 
ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα, πέρα από τα θέμα-
τα που ήδη μελετούν.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Συνέντευξη με το δήμαρχο του 
δήμου Στάιναχ, Φράνκ Έντελμαν 

Κύριε Έντελμαν, αναλαμβάνετε δράση για την 
Ελλάδα στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης και συμμετέχετε στις συναντήσεις 
δημάρχων.

Τι ακριβώς θα πρέπει να σκεφτούμε όταν μιλάμε 
για «συζητήσεις δημάρχων»;
Οι συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων προσφέρουν τη 
δυνατότητα για άμεση μελέτη προβλημάτων και για 
ειλικρινή ανταλλαγή γνωμών μεταξύ μας επί ίσοις 
όροις. Ο θεσμικός μας ρόλος μάς ενώνει «πνευματι-
κά». Όλοι οι συνομιλητές εκφράζονται ελεύθερα και 
χωρίς αναστολές.

Τι σας παρακινεί για να συμμετέχετε στην ελληνο-
γερμανική συνεργασία και ποιες είναι οι δικές σας 
εμπειρίες;
Το ισχυρότερό μου κίνητρο είναι η Ελληνίδα σύζυγός 
μου. Η καθημερινότητά μας εδώ και 20 χρόνια είναι 
ελληνογερμανική. Η δυνατότητα να συνεισφέρω έστω 
και κατ’ ελάχιστο στις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις 
και το γεγονός ότι γνωρίζω δραστήριους ανθρώπους 
που επιζητούν την αλλαγή είναι για μένα ένα διαρκώς 
ανανεούμενο κίνητρο.

Μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα; 
Στις επισκέψεις μου στο Αμύνταιο, στο Λέχοβο και στη 
Θεσσαλονίκη αναπτύξαμε, μαζί με ευαισθητοποιημέ-
νους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και δραστή-
ριους εθελοντές πολίτες, νέους δρόμους για τη συμμε-
τοχή των πολιτών και την εθελοντική τους συμβολή. 
Στη Θεσσαλονίκη σχεδιάσαμε από κοινού ένα συντο-
νιστικό γραφείο, το οποίο θέτει τη συνεργασία μεταξύ 
της δημοτικής διοίκησης και τις τοπικής κοινωνίας των 
πολιτών σε νέες βάσεις. Σε ένα σεμινάριο στην Αθήνα, 
ανέπτυξα ενώπιον εκπροσώπων της τοπικής αυτοδι-
οίκησης τις προοπτικές που μπορεί να έχει ένα εθελο-
ντικό σώμα πυροσβεστών και διασωστών. Σε μια ημε-
ρίδα με θέμα τις ΑΠΕ στη λιγνιτοπαραγωγική περιοχή 
της Βόρειας Ελλάδας, επεσήμανα τις ευκαιρίες που 
έχουν μικροί δήμοι, να δραστηριοποιηθούν στον το-
μέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επω-
φεληθούν από την παραγόμενη υπεραξία. Οι επιμέ-
ρους εισηγήσεις οδήγησαν σε συγκεκριμένες 
συζητήσεις και μελέτες για την υλοποίηση δράσεων 
και έργων.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Η υπεραξία που προσφέρει σ’ εσάς αυτή η 
 συνεργασία ποια είναι;
Μια πολιτισμική ανταλλαγή αποτελεί κέρδος για 
όλους και προσφέρει την ευκαιρία διεύρυνσης των 
σκέψεων και των ιδεών μας. Αν όλοι συνεισφέρουν 
ανάλογα με τις δυνατότητές που διαθέτουν, θα έχου-
με ένα επιτυχημένο μέλλον στην Ευρώπη. Έχει πια 
γίνει φανερό ότι λειτουργικό κράτος μπορεί να υπάρ-
ξει μόνο όταν στηρίζεται σε γερά θεμέλια, δηλαδή σε 
μια άριστα οργανωμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον 
σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε δραστήριους πολίτες. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Κατόπιν επιθυμίας του δημάρχου Μπουτάρη, πρόκει-
ται να συνεχίσω τη συνεργασία με το γραφείο επικοι-
νωνίας που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη και την 
ανταλλαγή απόψεων με όλους τους αρμόδιους και 
συνεργάτες. Στις επόμενες ανοικτές συζητήσεις θα 
πρέπει να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που προσφέ-
ρει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αστική ανά-
πτυξη. Στο Αμύνταιο και το Λέχοβο πρόκειται να τεθεί 
σε εφαρμογή από κοινού με τη διεύθυνση αστικής 
ανάπτυξης και τους πολίτες ένα πενταετές σχέδιο για 
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 

«Αμεσότητα και 
αλληλοσεβασμός 
στη συζήτηση των 

προβλημάτων»



Συνέντευξη με τον δήμαρχο 
Αμυνταίου και Πρόεδρο των 
Ενεργειακών Δήμων Ελλάδας, 
Ιωακείμ Ιωσηφίδη

Κύριε Ιωσηφίδη, ασχολείστε με την Ελληνογερμα-
νική Συνέλευση από την έναρξή της.
Τι σας παρακίνησε να στηρίξετε την DGV;
Από την εκλογή μου στο αξίωμα του δημάρχου Αμυ-
νταίου το 2010 προσπάθησα να συνάψω εκτεταμένες 
συμμαχίες σε δημοτικό επίπεδο, αρχικά στη χώρα μου 
με την ίδρυση των ενεργειακών πόλεων της Ελλάδας. 
Πρόκειται για ένα από τα πρώτα θεματικά δίκτυα, στο 
οποίο συμμετέχουν όλες οι πόλεις της Ελλάδας, στις 
οποίες παράγεται ενέργεια από λιγνίτη. Οι προσπά-
θειες διασύνδεσης συνεχίστηκαν σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ των δημάρ-
χων. Όλες οι ενεργειακές πόλεις της Ελλάδας που 
συμμετείχαν στο δίκτυο, καθώς και ο δήμος Αμυνταί-
ου υπέγραψαν τη σύμβαση μεταξύ των δημάρχων. 
Η σύμβαση αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για τη στήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων με σκοπό 
τη διαρκή παραγωγή ενέργειας. Η Ελληνογερμανική 
Συνέλευση λειτούργησε συμπληρωματικά στις προ-
σπάθειές μας για σύνδεση του δήμου Αμυνταίου με 
τους δήμους της Ευρώπης με σκοπό την καλύτερη 
ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας. Σ’ αυτό το 
σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι η DGV μάς εξέπληξε 
ευχάριστα με την ιδιαίτερη ενασχόλησή της και στήριξε 
εποικοδομητικά τις προσπάθειές μας, δηλαδή τη δημι-
ουργία ενός δήμου, ο οποίος είναι προσανατολισμέ-
νος προς τα έξω και επιδιώκει συνεργασίες με δήμους 
στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Θα μπορούσατε να αναφέρετε μερικά παραδείγμα-
τα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο  δήμος 
σας;
Η κύρια πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο δήμος 
Αμυνταίου, καθώς και όλες οι υπόλοιπες ενεργειακές 
πόλεις της χώρας, είναι η μακροχρόνια μονομερής 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Η με-
γαλύτερη πηγή εισοδήματος στην περιοχή του Δήμου 
Αμυνταίου είναι ο εργασιακός τομέας της εταιρείας 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και της παραγωγής 
ρεύματος. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε συρρί-
κνωση των άλλων οικονομικών τομέων στο δήμο μας. 
Ως μελλοντικό κέντρο βάρους βλέπουμε την επίτευξη 
μιας ισορροπημένης ανάπτυξης βάσει των δυνατοτή-
των που προσφέρει η περιοχή, π.χ. της γεωργίας, της 
επεξεργασίας και του εξευγενισμού αγροτικών προ-
ϊόντων, καθώς και διαφόρων μορφών τουρισμού. Η 
παραγωγή ενέργειας θα παίξει μεν ουσιαστικό ρόλο 
στο μέλλον, αλλά η προστασία του περιβάλλοντος θα 
βρίσκεται στο επίκεντρο. Το περιβάλλον έχει μολυν-
θεί ιδιαίτερα λόγω της εξόρυξης λιγνίτη. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη μια διαρκής παραγωγή ενέργειας μέσω 
της καλύτερης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Τι στήριξη προσφέρει η DGV;
Καταφέραμε να συνάψουμε επαφές με γερμανικές 
ενεργειακές περιοχές και μάθαμε πώς μπορεί να δι-
αμορφωθεί η ανάπτυξη μιας περιοχής ισορροπημένα 
βάσει της παραγωγής ενέργειας χωρίς να βλάψουμε 
σοβαρά το περιβάλλον. Παρατηρήσαμε εντυπωσιακά 
παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο η παραγω-
γή ενέργειας εντάσσεται αρμονικά σε άλλους τομείς 
της οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-
λούν οι ενεργειακές περιοχές Zeitz και Cottbus, όπου 
τα πρώην ανθρακωρυχεία μετατράπηκαν σε τόπους 
αναψυχής και στηρίχθηκε ο τοπικός τουρισμός. Σε 
αυτές τις περιοχές καταλάβαμε ότι η παραγωγή ενέρ-
γειας με βάση τον λιγνίτη μπορεί να συνυπάρξει με 
την παραγωγή ενέργειας από καθαρότερες μορφές 
ενέργειας και ότι ο δήμος Zeitz διατήρησε μια δική του 
ενεργειακή κοινωνία, η οποία εφοδιάζει τους πολίτες 
με ρεύμα και θερμότητα. Σ’ εμάς παρουσιάζεται μια 
ευκαιρία, την οποία επιδιώκουμε και για τον δικό μας 
δήμο, να πετύχουμε την επέκταση του εργασιακού 
τομέα της επιχείρησης παροχής θερμότητας και στη 
διάθεση ρεύματος, και συνεπώς να καταφέρουμε να 
ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη του δήμου.

Πώς βλέπετε τα επόμενα βήματα;
Στα επόμενα βήματα εντάσσεται η συνεχής ενίσχυση 
των σχέσεων με τους γερμανικούς δήμους, που αντα-
πεξέρχονται σε παρόμοιες προκλήσεις. Κύριος στό-
χος μας είναι η στήριξη των «καλύτερων πρακτικών» 
και η υλοποίησή τους με συγκεκριμένα έργα. Θέλουμε 
να βελτιώσουμε την κατάσταση των πολιτών μας και 
να δείξουμε μαζί με τους Γερμανούς εταίρους μας ένα 
νέο δρόμο για την ανάπτυξη των δήμων.  

«Οικοδόμηση ενός 
δήμου και ανάπτυξη 

συνεργασιών με δήμους 
της Γερμανίας και της 

Ευρώπης»
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ΠΑΞΟΙ

Δραστηριότητες των γραφείων 
δημάρχων στην Ελλάδα

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
– Γραφείο συντονισμού και διασύνδεσης της DGV
– Γραφείο Δημάρχων

Αθήνα
– Γραφείο Δημάρχων
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«Ο δήμος του μέλλοντος»  
Τέταρτη Ελληνογερμανική 
Συνέλευση στη Νυρεμβέργη

«Γεμίζετε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών με 
ζωή. Χτίζετε νέες γέφυρες μεταξύ των κοινωνιών 
μας». Με αυτόν τον χαιρετισμό από τη Γερμανίδα 
Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, που μεταδόθηκε μέσω 
βίντεο, ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου η Τέταρτη Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση στο εκθεσιακό κέντρο της 
Νυρεμβέργης. Το φόρουμ που πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στη Γερμανία με σκοπό τη συνεργασία 
των δήμων και περιφερειών είχε τον γενικό τίτλο «Ο 
δήμος του μέλλοντος». Πάνω από 400 σύνεδροι από 
την Ελλάδα και τη Γερμανία, μεταξύ των οποίων και 
περισσότεροι από 60 Έλληνες δήμαρχοι, αξιοποίησαν 
την τριήμερη συνάντηση για μια γόνιμη ανταλλαγή σε 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

«Στη Γερμανία δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη 
των Ελλήνων εταίρων μας στις μεταρρυθμιστικές τους 
προσπάθειες», τόνισε η Καγκελάριος. Ο διοργανωτής  
Ούλριχ Μάλυ, δήμαρχος της πόλης της Νυρεμβέργης 
και πρόεδρος της Ένωσης Πόλεων Γερμανίας, δήλω-
σε: «Στέλνουμε από τη Νυρεμβέργη ένα σήμα αμοι-
βαίου σεβασμού και αλληλεγγύης. Η ελληνική ‘πόλις’ 
αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού δήμου. Εδώ γεννή-
θηκε η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία σήμερα εμείς 
καλούμαστε να ενισχύσουμε. Δεν είμαστε ειδήμονες, 
αλλά αλληλέγγυοι συνάδελφοι».



Ο Κώστας Ασκούνης, πρόεδρος της ελληνικής Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος του 
δήμου Καλλιθέας, τόνισε τις σοβαρές περικοπές που 
έχουν υπομείνει οι Έλληνες πολίτες. Η σοβαρή ύφε-
ση της οικονομίας και τα σκληρά μέτρα λιτότητας δεν 
έχουν προηγούμενο στην Ευρώπη. Απευθυνόμενος 
στον διοργανωτή δήλωσε: «Θα θέλαμε να μάθουμε 
από εσάς τον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται μια πε-
ριφέρεια σε όλους τους τομείς, στο περιβάλλον, στον 
τουρισμό, στη σύγχρονη διοίκηση. Χρειαζόμαστε μια 
κοινωνική οικονομία για να αποκτήσουμε και μια κοι-
νωνική κοινωνία».

Ο τότε υπουργός Εσωτερικών της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, Γιάννης Μιχελάκης, τόνισε : «Μια σύγχρονη 
δημοτική διοίκηση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για 
την επανοικοδόμηση της Ελλάδας». Όσον αφορά στις 
μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και 
των Ελλήνων πολιτών, ο κύριος Μιχελάκης, δήλωσε: 
«Έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας και ζητού-
με την υποστήριξή σας για τη λήψη μέτρων με σκοπό 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». 

Ο εκπρόσωπος της βαυαρικής κυβέρνησης, Μίχα-
ελ Χίντερντομπλερ, τόνισε τη μακρόχρονη φιλία που 
υπάρχει μεταξύ Βαυαρίας και Ελλάδας, η οποία εκ-
φράζεται σ’ ένα ευρύ φάσμα κοινών εργασιών. 

Ο συνδιοργανωτής και Κοινοβουλευτικός Υφυπουρ-
γός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ), ο εντεταλμένος της 
Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, 
Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ, υπογράμμισε τη μοναδικό-
τητα της Συνέλευσης: «Οι Έλληνες επιτελούν στους 
συγκεκριμένους τομείς έργο πρωτοποριακό για την 
Ευρώπη. Στο ομαδικό έργο, στις συνεργασίες, ανήκει 
το μέλλον. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μόνο 
μια ενωμένη Ευρώπη θα είναι ισχυρή».

Ο Γιάννης Μπουτάρης, αντιπρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, ζήτησε διαφάνεια και εξάλειψη των προκαταλή-
ψεων και στερεοτύπων. Ελπίζει η ανταλλαγή γνώσε-
ων και εμπειριών να ενισχύσει και την αυτοπεποίθηση 
των πολιτών.

Ο Ρότζερ Κέλε, πρόεδρος της Ένωσης Δήμων της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης και αντιπρόεδρος της Γερμανι-
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, αναφέρθηκε στη 
θεμελιώδη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. «Ό,τι 
μπορεί να διεκπεραιωθεί σε μια πόλη ή ένα δήμο, θα 
πρέπει να μπορεί να υλοποιείται στο επίπεδο της το-
πικής αυτοδιοίκησης. Οι τοπικές αρχές στην Ελλάδα 
θα πρέπει να λάβουν την αξία που τους αξίζει. Για 
αυτό αγωνιζόμαστε».

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο πήραν μέρος σε ένα 
ευρύ και πρακτικά προσανατολισμένο πρόγραμμα με 
επισκέψεις και συναντήσεις εργασίας με τα εξής θέμα-
τα: Διαχείριση των δήμων, ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, ένταξη στην αγορά εργασίας, αγροτική οικονομία, 
διαχείριση των υδάτων και μετανάστευση. Επιπλέον, 
παρουσιάστηκαν παραδείγματα του έργου και των 
δραστηριοτήτων της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ίδρυμα Κόνραντ Άντεναουερ 
(KAS), Αθήνα
Στρατηγικές για τη διαχείριση της τοπικής 
 αυτοδιοίκησης

Το Ίδρυμα Κόνραντ Άντεναουερ (KAS) συμμετείχε 
ενεργά στην Ελληνογερμανική Συνέλευση της Νυρεμ-
βέργης προβάλλοντας ένα θέμα σχετικό με τη στρα-
τηγική της δημόσιας διοίκησης. Υπό τον γενικό τίτλο 
«Εργαλεία διαχείρισης και διοίκησης στην πολιτική και 
στη δημόσια διοίκηση: καθήκοντα και στόχοι» διοργα-
νώθηκε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και μια 
θεματική επίσκεψη για Έλληνες και Γερμανούς ειδι-
κούς σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και για 
πολιτικά στελέχη που αναζητούν πρακτικές λύσεις σε 
υπαρκτά προβλήματα.

Η στρατηγική διαχείριση αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
βαρύτητα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της δημό-
σιας διοίκησης. Η οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική δια-
δικασία πρέπει να έχει σαφή στόχευση ως προς το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και ξεκάθαρη εικόνα σχετι-
κά με τις δαπάνες, τους πελάτες και τους συνεργάτες. 
Το ζητούμενο είναι πλέον η αυστηρά επικεντρωμένη 
δράση, ιδιαίτερα σε συνθήκες απομείωσης πόρων και 
περιορισμένης χρηματοδότησης.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε 
το KAS με θέμα τις στρατηγικές στην τοπική αυτοδιοί-
κηση έδωσε βήμα στους ειδικούς αλλά και σε μάχιμα 
στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης: Ο Καθηγητής Δρ. 
Χέρμαν Χιλ του Γερμανικού Πανεπιστημίου Δημόσι-
ας Διοίκησης στο Σπάιερ έκανε μια εισαγωγή σχετι-
κά με τις διαδικασίες και τα εργαλεία διαχείρισης της 
τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνάφεια με τις σημερινές 
απαιτήσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ανα-

φέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντι-
μετωπίσει η σημερινή τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία 
καλείται να επιτελέσει το έργο της παρά τις περικοπές 
σε πόρους και προσωπικό, παρά τις δημογραφικές 
ανακατατάξεις και τα σύνθετα επιμέρους προβλήμα-
τα ανά δήμο, με την ταυτόχρονη ανάγκη υιοθέτησης 
και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Η κατεξοχήν 
λύση που παρουσίασε ήταν οι διαδημοτικές συνερ-
γασίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην από 
κοινού επίλυση ευρύτερων προβλημάτων. Ο Γιάννης 
Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υπογράμμι-
σε στην ομιλία του το τραγικά περιορισμένο πεδίο 
δράσης που έχουν οι πόλεις και οι δήμοι της Ελλά-
δας, σε μια εποχή που αναγκάστηκαν να επωμιστούν 
πρόσθετες αρμοδιότητες με ταυτόχρονες δραστικές 
περικοπές στους προϋπολογισμούς τους. Ο Κώστας 
Μπακογιάννης παρουσίασε τις εμπειρίες του από τη 
θέση του δημάρχου Καρπενησίου, ενός μικρού δήμου 
στη Στερεά Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα 
που απασχολούν γενικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση 
και στην ενδεικνυόμενη αντιμετώπισή τους, και ζή-
τησε από την κεντρική κυβέρνηση την παραχώρηση 
δημοσιονομικής ανεξαρτησίας για τους δήμους και τις 
πόλεις της Ελλάδας, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμε-
τωπίζουν αυτοδύναμα τα τρέχοντα προβλήματα. Συμ-
μερίστηκε επίσης την άποψη του Γιάννη Μπουτάρη 
ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποκτήσουν οι δήμοι 
την αρμοδιότητα επιβολής δημοτικών φόρων. Η συζή-
τηση που ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία στο κοινό 
να υποβάλει ερωτήσεις στους παρακαθήμενους και 
να διατυπώσει σχετικά σχόλια.
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Θεματική επίσκεψη:  
Υπηρεσία δημοτολογίου Νυρεμβέργης

Πριν από την προαναφερθείσα θεματική ενότητα, δι-
ενεργήθηκε μια θεματική επίσκεψη – 70 συμμετοχές 

– με σκοπό την άμεση επαφή με την πρακτική δια-
χείριση ενός τομέα της δημόσιας διοίκησης, και συ-
γκεκριμένα της υπηρεσίας δημοτολογίου της Νυρεμ-
βέργης. Η επίσκεψη αυτή έδωσε την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί στην 
πράξη ένας σύγχρονος διοικητικός μηχανισμός. Ο δι-
ευθυντής της υπηρεσίας παρουσίασε την οργάνωση 
και τις λειτουργικές διεργασίες αυτής της σύγχρονης 
διοικητικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο Μίχαελ Ρίντελ, 
οικονομικός προϊστάμενος της Νυρεμβέργης, παρου-
σίασε τη δημοσιονομική στρατηγική του δήμου και 
απάντησε σε σειρά ερωτήσεων των συμμετεχόντων 
σχετικά με τον σχεδιασμό και τον επιμερισμό του δη-
μοτικού προϋπολογισμού.

Το έργο του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ ανά τον 
κόσμο επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε θέματα 
αυτοδιοικητικής πολιτικής και σε θέματα ενίσχυσης 
της κοινωνίας των πολιτών. Το KAS Aθηνών στηρίζει 
με την τεχνική κατάρτιση που διαθέτει την DGV στην 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας – ιδιαίτερα όσον αφορά οι-
κονομικο-πολιτικά θέματα και ζητήματα στρατηγικής 
στη δημόσια διοίκηση. Υπό αυτήν την έννοια και με 
αυτήν τη δυναμική το KAS συμμετείχε στην DGV IV 
της Νυρεμβέργης.

Προοπτικές για το 2014

Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας απέ-
κτησε με την Ελληνογερμανική Συνέλευση μια νέα, 
ανεπανάληπτη για την Ευρώπη μορφή: ώριμα έργα, 
αποτέλεσμα της κοινής δράσης της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και των πολιτών για τη διασυνοριακή μεταφορά 
τεχνογνωσίας προς όφελος του πολίτη. Σε πολιτικά 
και κοινωνικά απαιτητικούς καιρούς, μια τέτοια προ-
σέγγιση, που προϋποθέτει την υποστήριξη της κοινω-
νίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τη διάδοση των μεταρρυθμίσε-
ων σε εθνικό επίπεδο. Η σημασία αυτού του άμεσου 
διαλόγου δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί γενικότερα 
στην Ενωμένη Ευρώπη.

Πέρα απ’ τα παραπάνω, τα προγράμματα του KAS 
για την Ελλάδα κατά το έτος 2014 θα στοχεύουν κυρί-
ως σε νεαρές ηλικίες: θέματα όπως το στήσιμο νέων 
start-up επιχειρήσεων, η συνέχιση του ελληνογερμα-
νικού εργαστηρίου για νέους δημοσιογράφους, η υλο-
ποίηση δράσεων με επίκεντρο τις εκλογές για το Ευ-
ρωκοινοβούλιο αλλά και την Ελληνική Προεδρία της 
ΕΕ χαρακτηρίζουν τον σχεδιασμό του επόμενου έτους.
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Ίδρυμα Φρίντριχ-Έμπερτ (FES), 
Aθήνα
Ισχυροί δήμοι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Η Ελλάδα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την 
παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον αέρα. Η εκ-
μετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) αποτελεί συχνά το κλειδί για οικονομική επιτυ-
χία και αποφόρτιση των δημόσιων ταμείων. Στο πάνελ 
παρουσιάστηκαν παραδείγματα για την εκμετάλλευση 
των ΑΠΕ στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Στη συνέ-
χεια συζητήθηκε κατά πόσο οι εμπειρίες είναι δυνατόν 
να μεταφερθούν και σε άλλους δήμους και πόλεις και 
ποιες είναι οι εθνικές προκλήσεις της ενεργειακής πο-
λιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Ο δήμαρχος της αιγαιοπελαγίτικης Άνδρου, κος Ιωάν-
νης Γλυνός, ανακοίνωσε ότι κατάφερε να δρομολογή-
σει την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου για την κάλυ-
ψη των ενεργειακών αναγκών του δήμου. Για τον 
σκοπό αυτό προωθήθηκε η συνεργασία με εταίρους 
από τον διεθνή χώρο και οργανώθηκε η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας. Το αιολικό πάρκο βρίσκεται ήδη στη 
φάση της αδειοδότησης και στη συνέχεια θα τεθεί σε 
λειτουργία. Ο δήμαρχος της Σύρου, κος Ιωάννης 
 Δεκαβάλλας, μίλησε επίσης για την επιτυχημένη εγκα-
τάσταση ενός αιολικού πάρκου 150MW. Το νησί κατά-
φερε να εκμεταλλευτεί τη θερμότητα του ηλεκ τροπα-
ραγωγικού σταθμού της ΔΕΗ για να θερμάνει το 
δημοτικό κολυμβητήριο. Ένα επιπλέον επιτυχημένο 
περιβαλλοντικό έργο είναι η εκστρατεία ενημέρωσης 

της τοπικής κοινωνίας για την ανακύκλωση στα νοικο-
κυριά.

Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος, διευθυντής του Ενεργειακού 
Γραφείου Αιγαίου, και ο Μάκης Ιωσηφίδης, πρόεδρος 
του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων Ελλάδας, ζήτησαν 
καλύτερες δομές για συνεταιριστικά έργα στην Ελλά-
δα. Μια τοπική διοίκηση θα πρέπει να έχει δικαιώματα 
στον σχεδιασμό της παραγωγής και διανομής της 
ενέργειας. Η μονοπωλιακή θέση της μεγαλύτερης 
εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ, 
αποτελεί εμπόδιο, κι αυτό γιατί έχει την αποκλειστική 
αρμοδιότητα για τη διάθεση των δικτύων ηλεκτροδό-
τησης. Οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλές τιμές για 
το ρεύμα που παράγεται από τις ΑΠΕ. Η μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και η προστασία του 
κλίματος είναι σημαντικοί στόχοι. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μεταξύ άλλων και με την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης στα οχήματα.
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Θεματική επίσκεψη: Εργοστάσιο βιοαερίου 
 Τρίσντορφ

Στο πλαίσιο της DGV IV μεγάλος αριθμός Ελλήνων και 
Γερμανών επισκέφθηκε το εργοστάσιο βιοαερίου στο 
Τρίσντορφ. Εδώ παράγεται θερμότητα και ηλεκτρική 
ενέργεια αποκλειστικά από ΑΠΕ. Ο συνδυασμός ενός 
εργοστασίου βιοαερίου και της θερμότητας που πα-
ράγεται από τα υπολείμματα κλαδεμάτων εξασφαλίζει 
τη θέρμανση σε περίπου 50 εκπαιδευτικά κτίρια. Το 
εργοστάσιο βιοαερίου τροφοδοτεί με ρεύμα 700 νοι-
κοκυριά μέσω του δημοσίου δικτύου. Πρώτη ύλη του 
εργοστασίου είναι τα περιττώματα ζώων και υπολείμ-
ματα από κλαδέματα θάμνων. Οι Έλληνες που συμμε-
τείχαν στη θεματική επίσκεψη ενημερώθηκαν κυρίως 
για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης τέτοιων εγκαταστά-
σεων για την παροχή ενέργειας στους δήμους, με 
πρώτη ύλη τα απορρίμματα των ελαιοτριβείων.

Προοπτικές για το 2014

Κατά το έτος 2014 το έργο του Ιδρύματος θα επικε-
ντρωθεί στην Ελληνική Προεδρία της ΕΕ και στις επι-
κείμενες Ευρωεκλογές. Ιστορικά το έτος θα σημαδευ-
τεί από την συμπλήρωση 40 ετών ζωής της Ελληνικής 
Δημοκρατίας μετά την πτώση της Χούντας. Το έργο 
του FES για το 2014 θα επικεντρωθεί συνεπώς στο 
θέμα της Ευρώπης και της Δημοκρατίας και θα ενσω-
ματώσει στο έργο αυτό κατά προτίμηση νέους ανθρώ-
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πους. Αυτός ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί με ιδιαίτερη 
έμφαση στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύ-
ουσα Νεολαίας 2014, τη Θεσσαλονίκη. 

Στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής συνεργασίας και 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, το Ίδρυμα Φρί-
ντριχ Έμπερτ της Αθήνας πρόκειται να συνεχίσει τη 
δράση του με θέμα τις ΑΠΕ και κατά το έτος 2014. Οι 
ήδη υπάρχουσες διασυνδέσεις όσων δραστηριοποι-
ούνται σ’ αυτό το θεματικό πεδίο θα διατηρηθούν και 
θα διευρυνθούν υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. Επιδίωξη είναι να σχεδιαστούν 
στοχευμένα και να αποφέρουν αποτελέσματα τόσο η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των ΑΠΕ όσο και 
ο ελληνογερμανικός διάλογος για θέματα ενεργειακής 
πολιτικής. Θα πρέπει να δοθεί απάντηση στα ακό-
λουθα ερωτήματα: Ποιες προσδοκίες έχουν οι εκπρό-
σωποι της ελληνικής πολιτικής και οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών από τη Γερμανία; Σε ποιους 
τομείς θα μπορούσαν οι Γερμανοί εταίροι να συνει-
σφέρουν, έτσι ώστε να ευοδωθεί η εκμετάλλευση των 
ΑΠΕ στην Ελλάδα; Ποιοι μηχανισμοί χρηματοδότησης 
είναι προσφορότεροι; 

Τα δύο τελευταία χρόνια έδειξαν ότι ο άμεσος διάλογος 
για τις ΑΠΕ μεταξύ των κέντρων αποφάσεων της το-
πικής αυτοδιοίκησης της Γερμανίας και της Ελλάδας, 
σε συνδυασμό με την πρακτική ανταλλαγή εμπειριών, 
αποτελεί απαραίτητο και χρήσιμο στοιχείο εμπλουτι-
σμού της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.



Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την 
Ελευθερία (FNF)
Νεολαία χωρίς προοπτική; – Ο λόγος στους 
δραστήριους νέους Έλληνες

Το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (FNF) 
έθεσε ως στόχο, με τις δραστηριότητες και τα μέτρα 
που λαμβάνει στην Ελλάδα, να ενισχύσει κατά κύριο 
λόγο πολιτικές δυνάμεις με μεταρρυθμιστική ατζέντα 
καθώς και προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται 
στην κοινωνία των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό συ-
νεργάζεται με διάφορες φιλελεύθερες και μεταρρυθμι-
στικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία με νέους αν-
θρώπους που έχουν αναγνωρίσει τις ελλείψεις του οι-
κονομικού και πολιτικού συστήματος και είναι διατεθει-
μένοι να συμμετάσχουν ενεργά στη μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα. Αυτοί οι νέοι έχουν αναγνώσει τα σημεία των 
καιρών: επιδιώκουν να βρουν διεξόδους από μια κρί-
ση για την οποία οι ίδιοι δεν φέρουν καμία ευθύνη, δυ-
στυχώς όμως οι κοινωνικές και πολιτικές δομές στην 
Ελλάδα δεν τους επιτρέπουν ποτέ να πάρουν τον 
λόγο και να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Για να ακουστούν τελικά αυτοί οι νέοι, το FNF οργά-
νωσε στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
(DGV) μια ανοιχτή συζήτηση με παρουσία κοινού, 
στην οποία τέσσερεις Έλληνες νέοι αναφέρθηκαν 
προσωπικά στις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπι-
σαν, αλλά και στους εντελώς προσωπικούς τρόπους, 
με τους οποίους προσπάθησαν να επιλύσουν τα προ-
βλήματά τους. Η Μαρία Δρίτσα (25), που κάνει την 
πρακτική της άσκηση στην UNHCR Ελλάδας, η Μα-
ρία Πορτοκαλάκη (23), άνεργη δημοσιογράφος από 
τη Σάμο, ο Απόστολος Σιώκας (30), πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μοσχάτου, καθώς 
και ο Όμηρος Τσάπαλος (26), συνιδρυτής του «Μου-
σείου ελληνικής γαστρονομίας» στην Αθήνα, παρου-
σίασαν από την πλευρά τους την κρίση και πρότειναν 
συγκεκριμένες φιλελεύθερες λύσεις για τα πολιτικά και 
κοινωνικά προβλήματα, τις οποίες και συζήτησαν με 
το κοινό. 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Θεματική επίσκεψη: Κέντρο καινοτομίας και 
νεανικής επιχειρηματικότητας στη Νυρεμβέργη/ 
Φουρτ/Ερλάνγκεν

Οι συμμετέχοντες είχαν νωρίτερα επισκεφθεί το «Κέ-
ντρο καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας 
στη Νυρεμβέργη/Φουρτ/Ερλάνγκεν», όπου ενημερώ-
θηκαν για την ένταξη των νέων στη Γερμανική αγορά 
εργασίας. Οι κοινωνικοπολιτικά δραστηριοποιημένοι 
νέοι έδειξαν εντυπωσιασμένοι από τον υψηλό βαθμό 
οργάνωσης των δήμων. Μετά την DGV η εξαμελής 
αποστολή των νέων επισκέφθηκε επιπροσθέτως τους 
δήμους της Κολωνίας και του Ντίσελντορφ, όπου συ-
ζήτησαν με νέους που δραστηριοποιούνται στην τοπι-
κή πολιτική σκηνή των κρατιδίων.

Προπτικές για το 2014

Κατά τη διάρκεια του 2014, το FNF σκοπεύει να συ-
νεχίσει τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της νεολαί-
ας, προκειμένου η νέα και υπεύθυνη γενιά Ελλήνων 
στελεχών να γνωρίσει τα μελλοντικά της καθήκοντα. 
Στα σεμινάρια «Liberal Youth Seminars on Political 
Thought», τα οποία διοργανώνονται πολλές φορές 
τον χρόνο, εξειδικευμένοι καθηγητές διδάσκουν στους 
νέους πολιτική και ιστορία των ιδεών καθώς επίσης 
ρητορική και επιχειρηματολογία. Η ανάληψη πρωτο-
βουλίας και η ικανότητα ανεξάρτητης δράσης, τόσο 
στην πολιτική όσο και στο πλαίσιο της κοινωνίας των 
πολιτών, παίζουν σημαντικό ρόλο.

Το 2014 η Θεσσαλονίκη, με τον φιλελεύθερο μεταρ-
ρυθμιστή δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, θα αποτελέσει 
το επίκεντρο της δραστηριότητας του FNF. Η πόλη 
έχει λάβει τον τίτλο της «Eυρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
Νεολαίας 2014». Για το λόγο αυτό το FNF θα συμπε-
ριλάβει στις δραστηριότητές του νέους από την Περι-
φέρεια της Βόρειας Ελλάδας.
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Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ (HSS)
Συνδυασμένη δράση γεωργίας και δήμων

Η ανοιχτή συζήτηση ενώπιον κοινού με θέμα «Συνδυ-
ασμένη δράση γεωργίας και δήμων» φιλοξένησε τον 
Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιο 
Τσαυτάρη, πανεπιστημιακούς καθηγητές, εκπροσώ-
πους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, παρα-
γωγούς ελαιολάδου και κρασιών. Ο Υπουργός Αθανά-
σιος Τσαυτάρης τόνισε στις αναφορές του τη μεγάλη 
σημασία της γεωργίας ως μοχλού ανάπτυξης για την 
ελληνική οικονομία. 

Οι ειδικοί του πάνελ συμφώνησαν ότι τα αγροτικά 
προϊόντα της Ελλάδας, από το κρασί και το ελαιόλαδο 
μέχρι το τυρί και τα φρούτα, πληρούν τις υψηλότερες 
διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές, απαιτούν ωστόσο 
καλύτερη προβολή στη διεθνή αγορά. 

Επιπλέον, η διαφύλαξη του παραδοσιακού αγροτικού 
τοπίου έδωσε τη δυνατότητα της πετυχημένης σύζευ-
ξης με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
οικονομίας τόσο της χώρας όσο και των δήμων. Οι 
αυξημένες κατά 13% εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 
το 2013 αποτελούν, κατά τον Υπουργό κ. Τσαυτάρη, 
σημάδι ότι η ελληνική γεωργία αντιλαμβάνεται τα ση-
μεία των καιρών και ότι έχει μπει σε πορεία ανάπτυ-
ξης.

Οι τοπικές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν το κλειδί για την επιτυχία. «Επιθυμούμε να ανα-
πτύξουμε την αγροτική οικονομία έτσι ώστε να γίνει ο 
τρίτος πυλώνας της οικονομίας, μαζί με τον τουρισμό 
και τη ναυτιλία», τόνισε ο Υπουργός. Το 2014 σχεδιά-
ζεται η δημιουργία ενός συμβουλευτικού κέντρου για 
τη γεωργία στη Λέσβο – ενός ιδρύματος που θα μετα-
φέρει στους αγρότες του τόπου τεχνογνωσία και θα 
προωθεί τη δικτύωση τους. Στο επίκεντρο των δρα-
στηριοτήτων θα βρίσκεται η καλλιέργεια της ελιάς.
 
Στους τομείς των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, οι 
έμποροι θα εκπαιδευτούν κατάλληλα, έτσι ώστε τα 
προϊόντα που θα φτάνουν στην αγορά να τηρούν τις 
υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Μόνο έτσι θα 
πρέπει να προωθούνται και να διατίθενται τα ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα, γιατί μέχρι τώρα μεγάλο μέρος της 
ελληνικής ελαιοπαραγωγής πουλιόταν χύμα σε χαμη-
λές τιμές. Η ονομασία προέλευσης θα πρέπει να απο-
τελεί βασικό στοιχείο της διαφημιστικής προώθησης 
του προϊόντος. 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Θεματική επίσκεψη: Παραγωγοί λαχανικών στη 
Νυρεμβέργη

Το Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ οργάνωσε στο πλαίσιο της 
DGV IV μια θεματική επίσκεψη σε μια αγροτική επι-
χείρηση μιας περιοχής καλλιέργειας λαχανικών, βορει-
οδυτικά της Νυρεμβέργης. Στην εταιρεία Χέφλερ, σε 
μια περιοχή που αποκαλείται «γη του σκόρδου», οι 
συμμετέχοντες επισκέφθηκαν μια σύγχρονη μικρομε-
σαία επιχείρηση παραγωγής λαχανικών, η οποία με 
τα θερμοκήπιά της τροφοδοτεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους την περιοχή της Νυρεμβέργης με φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά. 

Για τους επισκέπτες από την Ελλάδα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον είχε η χρήση νέων υαλοπινάκων υψηλής τεχνο-
λογίας για τα θερμοκήπια, που επιτρέπουν στο φυσι-
κό φως του ήλιου να φτάνει στα φυτά χωρίς σκιάσεις, 
κάτι που εντείνει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και 
καταλήγει σε πλουσιότερες σοδειές. Τα θερμοκήπια 
στην Ελλάδα δεν έχουν ανάγκη από πολυδάπανες 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, ενώ ταυτόχρονα, με αυτού 
του είδους την τεχνολογία, θα μπορούσε να επιτευχθεί 
η παραγωγή λαχανικών για την εγχώρια αγορά σε κα-
λές τιμές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Προοπτικές για το 2014

Κατά το 2014 το Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ θα συνεχί-
σει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με στόχο την 
προώθηση του ελληνογερμανικού και γενικότερα του 
διευρωπαϊκού διαλόγου για οικονομικά και πολιτικά 
θέματα. 

Πέρα από συγκεκριμένα έργα, όπως το συμβουλευτι-
κό κέντρο γεωργίας στη Λέσβο, θα αναληφθούν δρά-
σεις που θα υποστηρίζουν τη διαδικασία των μεταρ-
ρυθμίσεων και την αποτελεσματικότητα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, θα ενισχύουν τον γεωργικό και τουρι-
στικό τομέα και θα ενδυναμώνουν τη συνεργασία σε 
πολιτικό επίπεδο.
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Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ (HBS)
Συμμαχία για το νερό

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα παρουσίασε 
στην DGV IV το πρόγραμμα «Συμμαχία για το νερό». 
Με αφορμή τη λειψυδρία που επικρατεί σε πολλές πε-
ριοχές της Ελλάδας, τη σπατάλη του νερού και την κακή 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, προβάλλει επιτακτι-
κή η ανάγκη πάγιας και αποτελεσματικής διαχείρισης 
του νερού από την πλευρά των δημοτικών επιχειρή-
σεων ύδρευσης καθώς και ενίσχυσης της συνείδησης 
των πολιτών για την αξία αυτού του πολύτιμου αγαθού 
που είναι μέγιστης σημασίας για την τροφοδοσία του 
πληθυσμού με ποιοτικά καλό νερό σε προσιτές τιμές. 

Οι εταίροι του Ιδρύματος στο εν λόγω έργο, η περι-
βαλλοντική οργάνωση MedSOS και το «Δίκτυο Ελλη-
νικών Πράσινων Πόλεων», παρουσίασαν σε ένα κοινό 
πάνελ τις θετικές εμπειρίες τους στην Ελλάδα, όπου 
δεν είναι καθόλου αυτονόητη η αρμονική συνεργασία 
μεταξύ μιας ΜΚΟ και των οργανισμών ύδρευσης 10 
ελληνικών δήμων. Με αυτή τη συμμετοχική προσέγγι-
ση, το πρόγραμμα «Συμμαχία για το νερό» αποκτά πα-
ραδειγματικό χαρακτήρα για τον νέο προσανατολισμό 
της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Και τα δύο είναι 
σημαντικά: η βιώσιμη διαχείριση του πολύτιμου πόρου 
και η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η διαχείριση 
αυτού του τύπου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη λιτότητα, δι-
ατάξεις και τιμολογιακή πολιτική, αλλά μεταφράζεται σε 
συλλογική ευθύνη, που θα βαρύνει από κοινού τους 
πολίτες και τις διοικήσεις των οργανισμών ύδρευσης. 
Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα 
αποτυπώθηκαν σε ένα εγχειρίδιο με συστάσεις για τη 
βιώσιμη διαχείριση του νερού από δήμους και πολίτες.

Η Άννυ Μητροπούλου και η Κλειώ Μανοκρούσου, 
οι δύο υπεύθυνες για το πρόγραμμα του δικτύου 

MedSoS, παρουσίασαν τους στόχους του έργου για 
την προώθηση μιας βιώσιμης διαχείρισης του νερού 
στην Ελλάδα.  Για τον σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν και 
μελετήθηκαν δεδομένα σε πολιτικό, επιστημονικό και 
τεχνικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του εξάμηνου έργου 
συμμετείχαν σε συναντήσεις εργασίας και εργαστήρια 
περίπου 110 ειδικοί, οι οποίοι προέρχονταν από δημο-
τικούς και κρατικούς φορείς και συνδέσμους σχετικούς 
με τη διαχείριση του νερού. Προσκλήθηκαν επίσης ει-
δικοί από τη Γερμανία, όπως π.χ. η Συμμαχία για τη 
δημόσια διαχείριση του νερού, η Πράσινη Ένωση, η 
Ένωση για το Περιβάλλον και την Προστασία του Πε-
ριβάλλοντος Γερμανίας, που κατέθεσαν τις εμπειρίες 
τους σχετικά με τη συμμετοχική προσέγγιση. 

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, τό-
νισε πόσο σημαντικό κατά τη γνώμη του είναι το να 
παραμείνει διοικητικά η παροχή νερού στην αρμοδιό-
τητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το δημοτικό συμβού-
λιο του δήμου Θεσσαλονίκης, μαζί με την πλειοψηφία 
των πολιτών, αντιτίθεται στις προσπάθειες ιδιωτικο-
ποίησης των οργανισμών ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη 
και στην Αθήνα. Ο ίδιος επιμένει στην ανάκληση της 
προκήρυξης και στη διατήρηση του δημόσιου χαρα-
κτήρα της ύδρευσης, όπως άλλωστε συμβαίνει στους 
περισσότερους δήμους της Ευρώπης. Μαζί του συμ-
φώνησε απόλυτα η Κρίστα Χεχτ, η εκπρόσωπος της 
«Συμμαχίας για τη δημόσια διαχείριση του νερού» στη 
Γερμανία. Η κα Χεχτ αναφέρθηκε στην αντίληψη της 
πλειοψηφίας των δήμων της Γερμανίας ότι η ύδρευση 
είναι πρωταρχικό καθήκον της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ότι ακόμη και εκεί όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση, 
όπως στην περίπτωση του Βερολίνου,  επικρατούν 
ήδη δεύτερες σκέψεις.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Θεματική επίσκεψη: Βιολογικός καθαρισμός στο 
Κάλκροϊτ

Οι συμμετέχοντες στην DGV IV επισκέφθηκαν τον 
βιολογικό καθαρισμό του δήμου Κάλκροϊτ κοντά στη 
Νυρεμβέργη. Ο δήμαρχος και οι εκπρόσωποι του 
οργανισμού ύδρευσης της Νυρεμβέργης τούς ενημέ-
ρωσαν για το πρόγραμμα κατασκευής αγωγών, μέσω 
των οποίων θα μεταφέρονται τα υγρά απόβλητα του 
δήμου του Κάλκροϊτ στις εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού της Νυρεμβέργης. Ένα έργο εξαιρετικά 
επωφελές και για τις δύο πλευρές. 

Προπτικές για το 2014

Κατά το 2014 το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ θα συνεισφέ-
ρει ενεργά στην κοινωνική και οικολογική ανανέωση 
της Ελλάδας με προγράμματα στο επίπεδο της το-
πικής αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το 
θέμα της συμμετοχής των πολιτών και οι κοινωφελείς 
συνεταιρισμοί. Ταυτόχρονα θα γίνει αποδοτικότερος 
ο ελληνογερμανικός αυτοδιοικητικός διάλογος, έτσι 
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και 
τις ανάγκες των ελληνικών δήμων. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει κάθε φορά να αναζητούνται οι καταλληλότεροι 
εταίροι από τις γερμανικές πόλεις και από τις οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών.
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Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ (RLS)
Μετανάστευση και ένταξη – Δράσεις στο 
επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το RLS επιχείρησε να προσεγγίσει την DGV IV με ένα 
θέμα μεγάλης κοινωνικοπολιτικής βαρύτητας: την πο-
λιτική μετανάστευσης και ένταξης και την πετυχημένη 
υλοποίησή της στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Για τον σκοπό αυτό διοργανώθηκε μια ανοικτή 
συζήτηση με τίτλο «Μεταναστευτική πολιτική: ο θεσμι-
κός και κοινωνικός ρόλος της αυτοδιοικητικής πολιτι-
κής» και μια θεματική επίσκεψη στο γραφείο της πό-
λης της Νυρεμβέργης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Λόγω της μετατόπισης των οδών διαφυγής στον με-
σογειακό χώρο και λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, 
η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετανα-
στευτική πολιτική της ΕΕ. Η χώρα αντιμετωπίζει επι-
πλέον μεγάλες προκλήσεις προκειμένου να συντονί-
σει τα μεταναστευτικά ρεύματα και να πετύχει την 
ένταξη των μεταναστών. Καλείται στην ουσία να πλη-
ρώσει τα σπασμένα της δικής της πολιτικής αλλά και 
της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύ-
λου της ΕΕ, για να υπάρξει κάθε δυνατή βελτίωση 
στην ούτως ή άλλως απελπιστική κατάσταση των με-
ταναστών. Οι ελληνικές πόλεις και οι δήμοι έχουν 

επωμιστεί τεράστια ευθύνη, αφού αναγκάζονται να 
αντιμετωπίζουν αυτοδύναμα το πρόβλημα λόγω ανυ-
παρξίας κεντρικού σχεδιασμού.

Στο πάνελ έγινε προσπάθεια αξιολόγησης των λύσε-
ων που προτείνονται για την καθιέρωση μιας επιτυχη-
μένης μεταναστευτικής πολιτικής και των ρόλων που 
θα πρέπει να αναλάβουν οι επιμέρους παράγοντες. 
Το ζητούμενο είναι με ποιους τρόπους μπορεί να επι-
τευχθεί ένταξη στο επίπεδο των δήμων και ποιες είναι 
οι προϋποθέσεις για μια ειρηνική συμβίωση. Για τον 
σκοπό αυτό, Έλληνες και Γερμανοί πολιτικοί της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης αντάλλαξαν εμπειρίες για τις αντί-
στοιχες πολιτικές ένταξης και συζήτησαν θέματα που 
αφορούν συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη της 
ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Προσκεκλημένοι ήταν 
και ειδικοί που συμμετέχουν σε έργα ένταξης, όπως 
π.χ. ο Χρήστος Ηλιάδης, ο οποίος εκπροσωπεί την 
οργάνωση Hellenic League for Human Rights στο 
Συμβούλιο των μεταναστών του δήμου Αθηνών, και η 
Ρία Κόλλια, η οποία εργάζεται στις δομές ένταξης του 
δημοτικού διαμερίσματος του Ιλίου στην Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
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Θεματική επίσκεψη: Γραφείο ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων Νυρεμβέργης

Στην επίσκεψη συμμετείχαν 60 ενδιαφερόμενοι σύ-
νεδροι. Η διευθύντρια του Γραφείου ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, κα Μαρτίνα Μίττενχουμπερ, και η συνερ-
γάτιδά της κα Σάντρα Μπρέρινγκ παρουσίασαν την 
κατάσταση των μεταναστών στη Νυρεμβέργη και το 
έργο του Γραφείου ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθή-
κον του οποίου είναι να σχεδιάζει, να συντονίζει και να 
υλοποιεί σχετικές δράσεις.
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Πρόβλεψη για το έτος 2014

Και κατά το έτος 2014 θα συνεχιστεί το έργο του γρα-
φείου διασύνδεσης στην Αθήνα. Θέματα που θα βρε-
θούν στο επίκεντρο είναι: η κρίση και οι επιπτώσεις 
στην κοινωνία, νεοναζισμός στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη, οι επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων των δη-
μόσιων αγαθών, συναντήσεις πολιτικών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης των δύο χωρών και η κατάσταση των 
μεταναστών.
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Το γραφείο εξωτερικού του KAS ενισχύει τον πολιτικό 
διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αλλά και μετα-
ξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το Ίδρυμα εστιάζει την 
προσοχή του, πέραν της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της παρο-
χής συμβουλών για στρατηγικές στη δημόσια διοίκηση, 
σε δράσεις με δημοσιογράφους και στην υποστήριξη 
της δικτύωσης νέων ελληνικών επιχειρήσεων start-up 
και επιχειρηματιών. Στο επίκεντρο του πολιτικού διαλό-
γου βρίσκονται κατά κύριο λόγο οικονομικά και πολιτι-
κά ζητήματα καθώς και οι επίκαιρες προκλήσεις της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πολυάριθμα έργα υλοποι-
ούνται στη Γερμανία, την Ελλάδα και σ’ άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, όπως π.χ. το πρώτο ελληνογερμανικό συ-
νέδριο νέων του ΚAS στο Βερολίνο ή προγράμματα 
σπουδών και διαλόγου για νέους επιχειρηματίες, εκ-
προσώπους συνδέσμων καθώς και δημοσιογράφων 
στο Αμβούργο, στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες. Το 
KAS Aθηνών συνεργάζεται επιπλέον με άλλα γραφεία 
εξωτερικού του KAS για θέματα που άπτονται ευρω-
παϊκών ζητημάτων, όπως π.χ. με το γραφείο της Ρώ-
μης και της Άγκυρας για θέματα παράνομης μετανά-
στευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ίδρυμα Κόνραντ Άντεναουερ (KAS)

Ίδρυμα Κόνραντ Άντεναουερ

Γραφείο Ελλάδος
Mουρούζη 8
106 74 Aθήνα

T +30 210 7247 126
F +30 210 2747 153
E info.athen@kas.de

www.kas.de/griechenland
www.facebook.com/kas.athen
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Το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ (FES) άνοιξε τον Μάιο 
του 2012 αντιπροσωπία και πάλι στην Αθήνα με σκο-
πό να προωθήσει τις ελληνογερμανικές σχέσεις, να 
ενισχύσει τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρώπη και 
να προωθήσει τον διάλογο των προοδευτικών δυνά-
μεων στις δύο χώρες.

Ορισμένα από τα θέματα στα οποία εστιάζει το FES 
είναι οι εναλλακτικές οικονομικοπολιτικές στρατηγικές 
απέναντι στην πολιτική της λιτότητας, στρατηγικές για 
τη μείωση της ανεργίας των νέων, δυνατότητες προώ-
θησης των ΑΠΕ, η υποστήριξη της διαδικασίας εκσυγ-
χρονισμού της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης. 
Η διαδημοτική συνεργασία, όπως π.χ. υλοποιείται στο 
πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, έχει γι’ 
αυτόν τον λόγο ιδιαίτερη βαρύτητα.

Το FES συνεργάζεται για όλα τα έργα και τις δράσεις 
στενά με Έλληνες εταίρους από την πολιτική, την κοι-
νωνία των πολιτών, τα συνδικάτα, την επιστήμη και τα 
ΜΜΕ. Από κοινού διοργανώνουν θεματικά συνέδρια, 
ανοικτές συζητήσεις, ημερίδες και συνεργασίες ειδι-
κών. Το FES αναθέτει επίσης μελέτες και αναλύσεις 
και έχει τη δική του εκδοτική δραστηριότητα. 

Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ

Γραφείο Αθηνών
Νεοφ. Βάμβα 4
106 74 Aθήνα

T +30 210 72 44 670
F +30 210 72 44 676
E info@fes-athens.org

www.fes-athens.org

Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ (FES)
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Στο επίκεντρο του έργου του FNF στην Ελλάδα βρί-
σκεται η πολιτική για τους νέους. Για τον σκοπό αυτό 
διοργανώνεται πολλές φορές τον χρόνο η σειρά σεμι-
ναρίων «Liberal Youth Seminars on Political Thought», 
όπου εξειδικευμένοι καθηγητές διδάσκουν στους νέ-
ους πολιτική και ιστορία των ιδεών καθώς επίσης ρη-
τορική και επιχειρηματολογία. Η ανάληψη πρωτοβου-
λίας και η ικανότητα ανεξάρτητης δράσης παίζουν 
σημαντικό ρόλο. Το FNF για τον ίδιο σκοπό εξέδωσε 
μια συλλογή εντυπωσιακών δοκιμίων αποφοίτων για 
το πώς αυτοί βλέπουν την κρίση (η δημοσίευση μπο-
ρεί να μεταφορτωθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του 
FNF).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ίδρυμα Φρίντριχ Nάουμαν  
για την Ελευθερία (FNF)

Ίδρυμα Φρίντριχ Nάουμαν για την Ελευθερία

Γραφείο Αθηνών, Oμήρου 54
106 72 Aθήνα

T +30 210 364 3223
F +30 210 364 6953
E athens@fnst.org

www.freiheit.org
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Το γραφείο διασύνδεσης του Ιδρύματος Χανς Ζάιντελ 
ξεκίνησε το έργο του στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 
2012. Το έργο του γραφείου διασύνδεσης στην Αθήνα 
επικεντρώνεται στην τακτική ανταλλαγή απόψεων και 
πληροφοριών με κορυφαίους πολιτικούς, μέλη της κυ-
βέρνησης, βουλευτές, καθώς και με επιστήμονες, εκ-
προσώπους της οικονομίας, της κοινωνίας των πολι-
τών και των μέσων ενημέρωσης.

Το Ίδρυμα Χανς-Ζάιντελ συνεισφέρει ακόμη με την 
παροχή συγκεκριμένων συμβουλών και την ανταλλα-
γή τεχνογνωσίας στην προσπάθεια της Ελλάδας να 
αντιμετωπίσει τις τρέχουσες δυσκολίες στέλνοντας 
ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης μεταξύ Ελλάδας και 
Γερμανίας.

Το Ίδρυμα ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη διεύρυνση 
προγραμμάτων που προωθούν τον πολιτικό διάλογο 
και τη μεταφορά τεχνολογιών και τεχνογνωσίας στους 
τομείς της γεωργίας και του τουρισμού.

Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ (HSS)

Ίδρυμα Χανς Ζάιντελ

Γραφείο διασύνδεσης Αθηνών
Ρηγίλλης 12
106 74 Aθήνα

T +30 210 724 1840
F +30 210 724 1843
E Athen@hss.de

www.hss.de/internationale-arbeit/ 
verbindungsstellen/verbindungsstelle-athen.html
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Το HBS επιδιώκει με το έργο του να υποστηρίξει την 
Ελλάδα στην προσπάθεια ανανέωσης του πολιτικού 
της πολιτισμού και του ευρωπαϊκού της προσανατολι-
σμού καθώς και να συμβάλει στην προώθηση του ελ-
ληνογερμανικού διαλόγου. Με δικές του δράσεις και 
συνεργασίες πολιτικού διαλόγου, με κατάρτιση και δι-
κτύωση, το Ίδρυμα συνεργάζεται με πρόσωπα και ορ-
γανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ελλάδος και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επιδιώκουν τον εκ-
συγχρονισμό μέσα από την κοινωνικο-οικολογική επα-
νεκβιομηχάνιση, δηλαδή την κοινωνικο-οικολογική ενί-
σχυση της εγχώριας οικονομίας και τη συλλογική 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Στο επίκεντρο του 
έργου του Ιδρύματος βρίσκονται η ενδυνάμωση της 
κοινωνικής οικονομίας με τη βοήθεια της κατάρτισης 
και της δικτύωσης κοινωφελών ενώσεων και πρωτο-
βουλιών, η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών 
με συμμετοχικές μορφές πολιτικής, η ευαισθητοποίηση 
και ενδυνάμωση δημοκρατικών και αλληλέγγυων θέ-
σεων με ημερίδες διαφορετικότητας σε σχολεία, καθώς 
και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ 
ειδικών της Ελλάδας και της Γερμανίας αλλά και άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών για τη βιώσιμη αντιμετώπιση των 
καθηκόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης με κοινωνικά 
αποδεκτούς, οικολογικούς και αειφόρους τρόπους.

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ (HBS)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Γραφείο στην Ελλάδα 
Aριστοτέλους 3
546 24 Θεσσαλονίκη

T +30 2310 282829
F +30 2310 282832
E info@gr.boell.org

www.gr.boell.org
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Το RLS επιθυμεί με το έργο του στην Ελλάδα να ανα-
λύσει και να συζητήσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην 
ελληνική κοινωνία και να ενημερώσει την κοινή γνώμη 
για τα αποτελέσματα. Στόχοι του RLS είναι η εξουδετέ-
ρωση υφιστάμενων και εν μέρει νέων προκαταλήψε-
ων στην κοινωνία και η υποστήριξη οργανώσεων, 
ομάδων, αγωνιζόμενων ατόμων και γενικότερα όποιου 
ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους δράσεις. Μορφωτικές 
εκδηλώσεις με εκπροσώπους των συμβουλίων εργα-
ζομένων, με εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, πολιτι-
κούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και καλλιτέχνες, προ-
άγουν την αμοιβαία κατανόηση και την αναθεώρηση 
προκαταλήψεων και εσφαλμένων πληροφοριών. Η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμα-
νίας βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου του Ιδρύματος. 

Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ (RLS)

Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

Γραφείο διασύνδεσης Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17
106 80 Aθήνα

T +30 210 361 3769
F +30 210 361 7769
E meitani@rosalux.de

www.rosalux.gr



Ελληνογερμανική Συνέλευση και ΕΕ 38

Περιφερειακή πολιτική  
στην Ευρώπη – 
Η έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η επικουρικότητα και η εταιρική σχέση αποτελούν 
θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
Michel-Eric Dufeil, ευρωπαίος επίτροπος για την πε-
ριφερειακή πολιτική και την αστική ανάπτυξη, η Eλένη 
Γιώτη, από τη μονάδα συντονισμού για το ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Πέτρος Τατούλης, Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου, στη θέση του Γιάννη Σγου-
ρού, Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών, και ο Καθ. 
Βόλφγκανγκ Σούστερ, Πρόεδρος του Συμβουλίου των 
Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, συζήτησαν την 
Περιφερειακή πολιτική της Ευρώπης και τον ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης ενόψει της προγραμματικής 
περιόδου 2014 – 2020 της ΕΕ.

Η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω απ’ το Ευρώ. Οι 
αριθμοί δεν είναι παρά ενδείξεις. Από μόνοι τους δεν 
φτάνουν για να ερμηνευτεί σωστά η κατάσταση στην 
Ελλάδα, η οποία από το 2008 μέχρι σήμερα έχει αλ-
λάξει ριζικά. Περίπου 350 δις ευρώ σε κονδύλια από 
τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή 1% του 
συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ, θα διατεθούν κατά τα επτά 
αυτά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι περιφέ-
ρειες διαθέτουν αυτό το κονδύλι από κοινού και με 
επιμερισμένη ευθύνη. Οι κεντρικοί και αποκεντρωμέ-

νοι θεσμοί των κρατών μελών συνεργάζονται. Αυτή η 
συνεργασία από την ΕΕ έως το επίπεδο των δήμων 
ακολουθεί την αρχή της «πολυεπίπεδης διακυβέρνη-
σης» (multi-level governance). Λόγω της τρέχουσας 
κατάστασης στην Ελλάδα, παρέχεται στη χώρα μια 
σχέση συγχρηματοδότησης 95:5. Η επταετής προ-
γραμματική περίοδος προσφέρει τη δυνατότητα ενός 
μακροχρόνιου και ασφαλούς προγραμματισμού. Ο 
συστηματικός έλεγχος και η αξιολόγηση διασφαλίζουν 
τη νόμιμη διαχείριση και την απρόσκοπτη εκτέλεση 
των χρηματοδοτούμενων έργων.

Οι στρατηγικοί στόχοι των μελλοντικών προγραμμά-
των αφορούν, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για 
το 2020, την καινοτομία («έξυπνη ανάπτυξη», κυρίως 
μέσω μικρομεσαίων επιχειρήσεων), την αειφόρο ανά-
πτυξη και την ένταξη μειονεκτικών ομάδων. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται στην αστική ανάπτυξη. Τουλάχιστον 
το πέντε τοις εκατό του διατιθέμενου ανά κράτος-μέ-
λος ποσού προορίζεται για αυτόν τον σκοπό.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕ 
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Εδώ και 30 χρόνια, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία συνει-
σφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της Ελλάδας. 
Το συνολικό ποσόν όλων των ελληνικών προγραμ-
μάτων (πόροι της EΕ και εθνικοί πόροι) θα φτάσει 
στο διάστημα 2014–2020 περίπου στα 22 δις ευρώ. 
Οι σπουδαιότεροι στόχοι είναι η μείωση της ανερ-
γίας, η ενίσχυση των εξαγωγών και η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Πολύ σοβα-
ρό πρόβλημα αποτελεί η υψηλή ανεργία των νέων. 
Η ΕΕ προσφέρει με την «Εγγύηση για τους νέους» 
πρόσθετα προγράμματα για την αντιμετώπισή της. 
Ενόψει των συνεπειών που επιφέρει η δημογραφι-
κή εξέλιξη, η εκπαίδευση και ιδίως η επαγγελματική 
εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για ένα 
κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Από το 2014 θα προσφερθούν 13 προγράμματα 
στην Ελλάδα για τοπική διαχείριση από τις περιφέ-
ρειες μαζί με έναν άγνωστο ακόμη αριθμό ειδικών 
προγραμμάτων υπουργικής αρμοδιότητας. Οι δικαι-
ούχοι, π.χ. οι δήμοι, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν 
τον χρόνο έως την επικύρωση των νέων προγραμ-
μάτων. Για τα προγράμματα που θα ήθελαν να 
ολοκληρώσουν μέχρι το 2020 θα πρέπει να προε-
τοιμαστούν κατάλληλα, έτσι ώστε η έναρξη να είναι 
απρόσκοπτη.

Ο Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ με την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, στις Βρυξέλλες. Ένα επίκαιρο θέμα συζήτησης απο-

τελεί η μείωση του CO2 με τη μετατροπή του καυσίμου των πλοίων από πετρέλαιο σε LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο). Στη συνάντηση συζητήθη-

καν οι δυνατότητες υποστήριξης εκ μέρους της DGV. Η πιθανή καθιέρωση πλοίων που θα κινούνται με υγραέριο στην Ελλάδα αξιολογείται ως θετική 

κίνηση τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.



Ελληνογερμανική Συνεργασία: 
Παραδείγματα Βέλτιστης 
Πρακτικής της DGV

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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Διττή επαγγελματική κατάρτιση

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται 
στη δημιουργία επαγγελματικών σχολών στον τομέα 
του τουρισμού. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας 
των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι ανησυχητικά 
υψηλό. Ο μελετημένος συνδυασμός της επαγγελματι-
κής άσκησης με τη σχολική θεωρητική κατάρτιση που 
διέπει τη διττή επαγγελματική εκπαίδευση θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει στην άρση μέρους των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι και να αυξήσει την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Δημιουργία μιας επαγγελματικής σχολής τουρι-
σμού στην Ελλάδα

Ο Καθ. Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, διευθυντής του Ελ-
ληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Αθήνας, και η κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου, 
ΟΑΕΔ, παρουσίασαν στο πλαίσιο μιας ανοικτής συζή-
τησης στην DGV της Νυρεμβέργης, το πιλοτικό έργο 
της διττής επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του 
τουρισμού.

Σε μια διετία το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο, η DEKRA Akademie καθώς 
και κορυφαίες γερμανικές ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, 
μαζί με τα αρμόδια Υπουργεία της Ελλάδας και τον 
ΟΑΕΔ, υλοποίησαν την ιδέα αυτή και έθεσαν σε λει-
τουργία μια επαγγελματική σχολή στην Αττική και μια 
στο Ηράκλειο. Με την επωνυμία «Mentoring Dual 
International» – εν συντομία MENDI – ξεκίνησε την 
1η Σεπτεμβρίου 2013 το πιλοτικό έργο αυτής της ελ-
ληνογερμανικής συνεργασίας στην εκπαίδευση με 
τη χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Παιδείας και Έρευνας. Αυτή η πρωτοβουλία, να έρχο-
νται κοντά οι σημαντικότεροι εταίροι του έργου, εκκι-
νήθηκε και υποστηρίζεται από την επιχειρηματία στη 
Φρανκφούρτη, κα Καλλιόπη Χαριτωνίδου από κοινού 
με την DGV.

Στην επαγγελματική σχολή τουρισμού θα εκπαιδεύ-
ονται σχεδόν 100 μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας 18 
έως 20 ετών, για ένα διάστημα τριών ετών, στα επαγ-
γέλματα του μάγειρα, του ειδικού ξενοδοχοϋπαλλήλου 
και του ειδικού εστίασης. Το πρόγραμμα βασίζεται 
στη διετή εκπαίδευση του ΟΑΕΔ, ενώ ιδιαίτερη έμφα-
ση δίνεται στην πρακτική άσκηση. Με το πτυχίο που 
χορηγεί το επιμελητήριο και το οποίο αναγνωρίζεται 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι νέοι θα αποκτήσουν 
σημαντικά εφόδια στην αναζήτηση εργασίας. Η διττή 
εκπαίδευση προσφέρει στους αποφοίτους μέσης μία 
ακόμη εναλλακτική εκπαίδευσης προς τις υφιστάμενες 
κατευθύνσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Οι Ενώσεις Ξενοδόχων των δύο χωρών είχαν εκδηλώ-
σει από την αρχή το ενδιαφέρον τους για τους πρώ-
τους υποψηφίους. Βάσει της πρωτοβουλίας αυτής, ο 
ΟΑΕΔ αναλαμβάνει να προωθήσει τη διττή επαγγελ-
ματική κατάρτιση, με την υποστήριξη του Ελληνογερ-
μανικού Επιμελητηρίου, και σε άλλους επαγγελματι-
κούς κλάδους. Μελετάται η διεύρυνση του μοντέλου 
στους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών και της 
τροφοδοτικής αλυσίδας.

Το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των 
δύο πιλοτικών επαγγελματικών σχολών δημιουργή-
θηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και 
Εργασίας στις 15 Ιανουαρίου 2014 (ΦΕΚ Αρ. 134 – 
27.01.14).
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σύν-
θετο και σοβαρό πρόβλημα για τους δήμους της Ελ-
λάδας, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονο-
μική σκοπιά. Η διαλογή των απορριμμάτων δεν είναι 
επαρκώς οργανωμένη, τα τέλη υπολογίζονται απο-
κλειστικά βάσει των τετραγωνικών των κατοικιών και 
συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη αρκετές χωματερές, 
οι οποίες πρέπει να αναδιοργανωθούν ή να παύσουν 
τη λειτουργία τους. Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη για 
ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλή-
των και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων αποτελεί 
απόλυτη προτεραιότητα των ελληνικών δήμων.

Νέοι δρόμοι στη διαχείριση στερεών αποβλήτων 
στο παράδειγμα της Νάξου και της Ικαρίας

Ο Περιφερειάρχης Γκέρχαρντ Μπάουερ της Περιφέ-
ρειας Σβέμπις Χαλ, παρουσίασε μαζί με τον Ζαχαρία 
Κεσσέ (δήμος Ικαρίας), και τον Δημήτρη Τσούκλερη, 
σύμβουλο του δημάρχου Νάξου για θέματα απορριμ-
μάτων και περιβάλλοντος, σχέδια για τη διαχείριση 
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απορριμμάτων και τη δημιουργία μονάδων θερμικής 
επεξεργασίας για τα νησιά της Νάξου και της Ικαρίας.

Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας είναι ο μεγάλος αριθμός 
των νησιών της, ο οποίος επιβάλλει την ανεύρεση και 
εφαρμογή ειδικών λύσεων. Οι εμπειρογνώμονες με-
λετούν σχέδια για την αναδιάρθρωση στη διαχείριση 
των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων, με ταυ-
τόχρονη παραγωγή ενέργειας. Ενέργεια μπορεί να 
παραχθεί για ηλεκτροδότηση, θέρμανση ή και για τη 
λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης.

Στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος, μελετώ-
νται ζητήματα όπως η αποφυγή παραγωγής απορριμ-
μάτων, η διαλογή και η ανακύκλωση, η κομποστοποί-
ηση και η ενεργειακή αξιοποίηση, μετά τη φάση του 
σχεδιασμού, με πρακτικούς και συγκεκριμένους τρό-
πους. Μελετάται π.χ. η δημιουργία μικρών μονάδων 
θερμικής επεξεργασίας σε κάποιο από τα ελληνικά 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Με τη βοήθεια της ΕΕ θα 
μπορέσουν να βρεθούν και να υλοποιηθούν καινοτό-
μες λύσεις.



Πολιτική προστασία και αντιμετώπιση 
 καταστροφών

Ο ετήσιος κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς είναι στις χώ-
ρες της νότιας Ευρώπης, συνεπώς και στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα υψηλός και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 
το πυροσβεστικό σώμα. 

Η καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και η αντι-
μετώπιση καταστροφών στην Ελλάδα είναι αρμοδι-
ότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι σταθμοί του 
ΠΣ βρίσκονται ωστόσο κατά βάση στα μεγάλα αστικά 
κέντρα καθώς και στα τουριστικά θέρετρα της χώρας. 
Στην ύπαιθρο οι διαδρομές που πρέπει να διανυθούν 
είναι μεγάλες και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
υποστήριξη των εθελοντών πυροσβεστών, που στην 
Ελλάδα έχουν ήδη αναπτύξει μικρά δίκτυα. Για τον 
σκοπό αυτόν, η Ελλάδα έχει μελετήσει ένα νέο νομικό 
πλαίσιο.

Η ανταλλαγή των εμπειριών, η υποστήριξη των εθε-
λοντών πυροσβεστών στη δημιουργία ενός στόλου 
οχημάτων πυρόσβεσης και διάσωσης, καθώς και η 
διενέργεια και προώθηση έργων συνεργασίας και εκ-
παίδευσης στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 
βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας στον συγ-
κεκριμένο τομέα.

Συνεργασία εθελοντών πυροσβεστών μεταξύ 
Ελλάδας και Γερμανίας

Στη Γερμανία υπάρχει μια παράδοση 150 ετών καλής 
συνεργασίας μεταξύ εθελοντών πυροσβεστών και Πυ-
ροσβεστικού Σώματος. Η ανταλλαγή εμπειριών μετα-
ξύ των εθελοντών και των επαγγελματιών πυροσβε-
στών είναι δεδομένη, γιατί οι εθελοντές στη Γερμανία 
συνεισφέρουν σημαντικά στο έργο του Πυροσβεστι-
κού Σώματος. Η ευρύτερη πολιτική προστασία, πέρα 
από την καταπολέμηση πυρκαγιών, είναι ο απώτερος 
σκοπός του Πυροσβεστικού Σώματος, και δεν μπορεί 
να επιτευχθεί χωρίς τη συμβολή των εθελοντών, ούτε 
στη Γερμανία αλλά ούτε και στην Ελλάδα.

Υπό αυτό το πνεύμα, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με-
ταξύ του Προέδρου του Συλλόγου «Φίλοι του ΕΣΕΠΑ», 
Αντρέας Μάιερ, του Δρα Ράλφ Άκερμαν, αντιπροέ-
δρου της Ένωσης Πυροσβεστών Γερμανίας (DFV), 
και του Αντώνη Γκουντάρα, δημάρχου Αγιάς, σχετι-
κά με τις δυνατότητες υποστήριξης των εθελοντικών 
υπηρεσιών στην πολιτική προστασία της Ελλάδας.

Συζητήθηκαν επιπλέον άλλες δυνατότητες υποστή-
ριξης των εθελοντικών οργανώσεων με οχήματα και 
εξοπλισμό καθώς και με κοινά προγράμματα εκπαί-
δευσης με τη συμμετοχή εθελοντών πυροσβεστών και 
πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ένα από τα θέματα που θα μελετηθούν στο πλαίσιο 
της DGV είναι ο μελλοντικός ρόλος που θα μπορού-
σαν να παίξουν οι εθελοντικές οργανώσεις στην πο-
λιτική προστασία της Ελλάδας, στην αντιμετώπιση 
καταστροφών και στη διαχείριση κρίσεων και ποια 
κοινά προγράμματα εκπαίδευσης θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν από κοινού με τους εθελοντές και τους 
επαγγελματίες πυροσβέστες.
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Συνεργασίες και δραστηριότητες στον τομέα της 
γεωργίας, της οικονομίας της υγείας, του τουρι-
σμού, του πολιτισμού καθώς και της κοινωνίας 
των πολιτών (επιλογή)

Η DGV υποστηρίζει στοχευμένα έργα και δράσεις που 
προωθούν επενδύσεις και την εγχώρια οικονομική 
ανάπτυξη. Ακόμη κι εδώ, η εθελοντική προσφορά μπο-
ρεί να αποτελέσει αφετηρία για πολλές δραστηριότη-
τες και για συνεργασία χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια 
τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Αγροτική ανάπτυξη 

Η DGV προσπαθεί να βελτιώσει την εμπορική διάθε-
ση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ελληνικών αγρο-
τικών προϊόντων, ιδίως του ελαιολάδου. Στη Διεθνή 
Πράσινη Εβδομάδα 2014, στην οποία η Ελλάδα μετά 
από πολυετή απουσία, παρουσιάστηκε φέτος με 30 
εκθέτες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, τόνισε τη σπουδαιότητα 
των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας και 
παρέπεμψε στην καλή συνεργασία που υπάρχει στον 
εν λόγω τομέα μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας. 

Μια επιτυχία αυτής της συνεργασίας είναι π.χ. η δη-
μιουργία ενός θεσμού πιστοποίησης αγροτικών προϊ-
όντων που θα αξιολογεί την ποιότητα του ελαιολάδου. 
Ένας ακόμη στόχος της συνεργασίας είναι η μεγαλύ-
τερη εκμετάλλευση της διασύνδεσης μεταξύ γεωργίας 
και τουρισμού. Μελλοντικά θα πρέπει να προσφερθεί 
η δυνατότητα τουριστικής χρήσης ελληνικών αγροκτη-
μάτων.
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ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ



Υγεία και τουρισμός

Στον τομέα της υγείας πρόκειται να οργανωθεί μετα-
ξύ άλλων η εκπαιδευτική ανταλλαγή Ελλήνων ιατρών 
που θα συντονίζεται από τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλ-
λογο. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και 
του Γερμανικού Συλλόγου Φαρμακοποιών. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ταξίδια ατόμων τρίτης ηλικί-
ας με προβλήματα υγείας στη Ρόδο» (Care Tourism 
στη Ρόδο) θα ξεκινήσει δοκιμαστικά το φθινόπωρο 
του 2014, ενώ προβλέπεται να διευρυνθεί το 2015. Τα 
άτομα που χρειάζονται περίθαλψη μαζί με τα οικεία 
τους πρόσωπα, που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους, 
θα μπορούν να απολαμβάνουν τις κλιματολογικές 
συνθήκες του Νοτίου Αιγαίου, όπου θα έχουν καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής υπό ιδανικές συνθήκες περίθαλψης 
και ιατρικής παρακολούθησης. 

Αυτό το συγκεκριμένο κοινό, τα άτομα που χρήζουν 
περίθαλψης μαζί με αυτούς που τους περιθάλπουν, 
θα αποτελέσει ένα νέο τουριστικό προϊόν για την Ελ-
λάδα και θα συμβάλει στην επέκταση της τουριστικής 
περιόδου για το διάστημα από Νοέμβριο έως Απρί-
λιο. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην επαγγελματι-
κή κατάρτιση και απασχόληση στη γηριατρική και στη 
νοσηλευτική της γηριατρικής, που ως επάγγελμα δεν 
υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη της 
γερμανικής πλευράς αναπτύχθηκε συμπληρωματικό 
διδακτικό υλικό για τις κατά τόπους σχολές νοσηλευ-
τών. Το πιλοτικό έργο πρόκειται να επεκταθεί το φθι-
νόπωρο 2014 και να λειτουργήσει πλήρως το 2015.
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Η Καγκελάριος Δρ. Άνγκελα Μέρκελ και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με τον Υφυπουργό Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ 

και στελέχη των τουριστικών ενώσεων της Γερμανίας και της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB 2013 στο Βερολίνο.
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Συμμετοχή πολιτών και δραστηριοποίηση της 
 κοινωνίας των πολιτών

Το θέμα της δραστηριοποίησης της κοινωνίας των 
πολιτών στην Ελλάδα και τη Γερμανία συζητήθηκε 
ήδη στην DGV III το 2012. Η Ελληνογερμανική Πρω-
τοβουλία της Κοινωνίας των Πολιτών (www.ggsc.eu) 
υποστηρίζει τη συνεργασία διαφόρων πρωταγω-
νιστών της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών 
μεταξύ τους αλλά και με τις περιφέρειες και τους δή-
μους.

Ο στόχος των δραστηριοτήτων της GGCS είναι να 
υποστηρίξει τα συμφέροντα και τα ζητήματα της κοι-
νωνίας των πολιτών μέσα από διαβουλεύσεις και 
συζητήσεις διαφόρων θεμάτων και να αναπτύξει μια 
συνείδηση συνεργασίας με τους εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σχεδιάζεται η δημιουργία ενός γραφείου συντονισμού 
για την κοινωνία των πολιτών που έχει προκύψει από 
μια πρωτοβουλία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας με-
ταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και του δήμου Στάιναχ.

Ο Γιάννης Μπουτάρης, Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
δήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης, τόνισε στην DGV 
IV της Νυρεμβέργης τη σπουδαιότητα της κοινωνίας 
των πολιτών για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας, καθώς και για την ανάπτυξης της κοινωνίας. Ο 
ίδιος αναμένει ότι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρι-
ών θα ενισχύσει μεταξύ άλλων και την αυτοπεποίθη-
ση των δημοτών. «Δεν υπάρχουν θαύματα. Θα πρέ-
πει να αγωνιστούμε σκληρά για να επιτύχουμε τους 
στόχους μας.»

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η Αθήνα με θέα την Ακρόπολη.

Τον Μάρτιο του 2014 η Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας Όλγα 

Κεφαλογιάννη και ο Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ υπέγραψαν ένα σύμφωνο 

συνεργασίας (MoU) με αξιώσεις κοινής δράσης στο πλαίσιο της 

DGV. 

Το δίκτυο που δημιούργησε η DGV «Hellenic Silverstars» πρόκειται 

να ενισχύσει σημαντικά τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό 

 επίπεδο.
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1.  H Tέταρτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV IV) διε-
ξήχθη από τις 22 έως τις 23 Οκτωβρίου 2013 στην 
Νυρεμβέργη με κεντρικό θέμα «Ο Δήμος του Μέλλο-
ντος».

2.  Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα σημαντι-
κό ορόσημο στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέ-
σεων μεταξύ των δήμων και περιφερειών της Γερμα-
νίας και της Ελλάδας. Οι συζητήσεις για επίκαιρα 
θέματα έδειξαν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ 
των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης των 
δύο χωρών. Για την αντιμετώπιση των μεγάλων προ-
κλήσεων η προσπάθειά τους είναι κοινή. Οι συνεργα-
σίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που εδραιώθη-
καν στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
εκτιμώνται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές και πρόκει-
ται να συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα. Ο ελληνογερ-
μανικός διάλογος εκφράζει την ιστορική φιλία των δύο 
χωρών και αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση στην 
Ευρώπη.

3.  Οι οργανώσεις της ΤΑ των δύο χωρών θεωρούν ότι η 
Ελληνογερμανική Συνέλευση μπορεί να αποτελέσει 
ένα κομμάτι πρακτικής και εφαρμοσμένης επικουρικό-
τητας και αλληλεγγύης που αποτελεί το θεμέλιο για 
μια ευρεία συνεργασία στο επίπεδο της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Πρόκειται για έναν νέο δρόμο στην Ευρώ-
πη που φέρνει κοντά τους ανθρώπους στο πιο θεμελι-
ώδες επίπεδο. Αυτός ο δρόμος είναι η πορεία μας 
προς το μέλλον.

4.  Η Ελληνογερμανική Συνέλευση μας ενώνει σε όλα τα 
επίπεδα, πέραν των γεωγραφικών και πολιτικών συ-
νόρων. Αντιπροσωπεύει τη δυναμική της Ελληνογερ-
μανικής συνεργασίας, την πρωτοβουλία και δράση 
των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χω-
ρών. Η δεύτερη φάση των συναντήσεων των δημάρ-
χων θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης και 
στην αποδόμηση των εκατέρωθεν προκαταλήψεων, 
καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση 
στην ευρωπαϊκή ιδέα. Συνεπώς, θα πρέπει κοινός 
στόχος να είναι η εντατικοποίηση της διαδικασίας προ-
σέγγισης έως την επόμενη «Πέμπτη Ελληνογερμανι-
κή Συνέλευση».

5.  Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση είναι και για τις δύο πλευρές 
απολύτως αναγκαία. Και οι δύο πλευρές θεωρούν 
πως τον πυρήνα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
αποτελεί η ανταλλαγή μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών 
δημάρχων. Η συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ελλά-
δας επιταχύνθηκε πολύ γρήγορα. Τα δύο «Γραφεία 
Δημάρχων» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εξελί-
χθηκαν σε κεντρικά σημεία συνάντησης αιρετών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και από τις δύο πλευρές. Τα 
γραφεία καλό θα ήταν να στελεχωθούν προσεχώς 
από μεικτές αντιπροσωπίες με αιρετό πολιτικό υπεύ-
θυνο. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοι-
χα «Γραφεία Δημάρχων» στη Γερμανία υπό την επο-
πτεία των αντίστοιχων γερμανικών Ενώσεων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κοινή διακήρυξη
της Τέταρτης Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης
Νυρεμβέργη, 23. Οκτωβρίου 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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6.  Οι συνεργασίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, που δημιουργήθη-
καν μέχρι σήμερα, αναπτύσσονται και είναι κοινώς 
αποδεκτές. Τους τελευταίους μήνες η διαδημοτική 
ανταλλαγή έχει αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική και 
έχουν πλέον υπάρξει 100 συναντήσεις σε 26 δήμους 
και περιφέρειες. Νέες συνεργασίες αναπτύχθηκαν 
στην Νυρεμβέργη και άλλες τόσες θα δρομολογηθούν 
μέχρι την Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση την 
επόμενη χρονιά. Ο αριθμός των συνεργασιών προ-
βλέπεται το 2014 να διπλασιαστεί. Αυτό θα συμβάλει 
στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών.

7.  Οι Έλληνες και Γερμανοί δήμαρχοι συμφώνησαν στις 
αρχές και κατευθύνσεις της οργάνωσης και δομής της 
μελλοντικής συνεργασίας τους. Συνεπώς, ολοκληρώ-
θηκε η πιλοτική φάση της συνεργασίας και θα ακολου-
θήσει η 2η φάση, με σκοπό τη δημιουργία πρότυπων 
δράσεων σε όλη την χώρα με πιο συγκεκριμένη και 
ουσιαστικότερη στόχευση και πιο απτά αποτελέσματα.

8.  Και οι δύο πλευρές χαιρετίζουν τη συνειδητή επιλογή 
για ουσιαστική αποκέντρωση, που αποτελεί προϋπό-
θεση για μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εμπειρίες 
δείχνουν σαφώς ότι η συνεργασία μας είναι πιο απο-
δοτική εκεί όπου υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία 
και γνώση των αναγκών. Με τον τρόπο αυτό, η τοπική 
αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει η κινητήρια δύναμη για 
τον «Δήμο του Μέλλοντος».

9.  Οι συναντήσεις οδήγησαν σε συγκεκριμένες ενέργει-
ες, οι οποίες κατά το επόμενο έτος θα εξειδικευτούν 
περαιτέρω και θα υλοποιηθούν με συνέπεια. Οι δρά-
σεις αφορούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων τη διαχείριση στε-
ρεών αποβλήτων και δημόσιων αγαθών όπως του 
νερού και της ενέργειας, τις υπηρεσίες προσχολικής 
αγωγής, τις υπηρεσίες για τους νέους και τα άτομα 
τρίτης ηλικίας, την κοινωνική ένταξη ατόμων με ανα-
πηρία, τον τουρισμό, την πολιτική προστασία, τις δρά-
σεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και την οργάνω-
ση των δομών της ΤΑ, καθώς και τη βελτίωση της 
δημόσιας διοίκησης.

10.  Ενόψει της δραματικά υψηλής ανεργίας των νέων θα 
πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια προκειμέ-
νου να προσφέρουμε στους νέους μια ποιοτική 
επαγγελματική κατάρτιση. Η ενίσχυση της επαγγελ-
ματικής κατάρτισης με το δυαδικό σύστημα εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα, αλλά και με τις δυνατότητες 
μαθητείας στη Γερμανία, μπορεί να προσφέρει μια 
προοπτική που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Για 
αυτό υπάρχει ανάγκη να προσφερθεί άμεση εκπαί-
δευση στους νέους, ώστε να υπάρξουν νέες θέσεις 
εργασίας γι’ αυτούς. Με τις εξαιρετικά μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις που ήδη υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα ενι-
σχύθηκαν οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και 
δίνονται περαιτέρω κίνητρα για επενδύσεις. Είναι 
προφανές ότι οι πολιτικές ανάπτυξης είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την προσέλκυση επενδύσεων, η 
οποία προϋποθέτει τη δημιουργία και διασφάλιση 
ενός ασφαλούς οικονομικού και επενδυτικού περι-
βάλλοντος στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της ελληνι-
κής οικονομίας είναι η βιωσιμότητα του χρέους της 
χώρας. Η λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί 
προϋπόθεση για μια οικονομική ανάπτυξη. Τα αρμό-
δια θεσμικά όργανα καλούνται να αναλάβουν κατάλ-
ληλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

11.  Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η εμπιστοσύνη και η 
συναδερφικότητα, ενισχύουν την οικονομική συνερ-
γασία. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 
δύο χώρες θα ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε 
συνεργασίες. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση επιθυ-
μεί να προωθήσει τις οικονομικές δυνατότητες που 
έχουν δήμοι και περιφέρειες και να αξιοποιήσει τις 
προοπτικές και τη δύναμη που έχουν για οικονομική 
ανάπτυξη. Εδώ θα πρέπει να υποστηριχθεί η καλύτε-
ρη εμπορική διάθεση των ποιοτικών προϊόντων της 
Ελλάδας. 

12.  Η Ελληνογερμανική Συνέλευση χαιρετίζει τη θετική 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα το 2013. Θα 
συνεχίσει να ενισχύει την τουριστική δυναμική από 
τη Γερμανία προς την Ελλάδα, ώστε να διευρυνθεί η 
τουριστική περίοδος στον ελκυστικό αυτό προορι-
σμό, και να προσεγγίσει νέες ομάδες τουριστών, 
όπως είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας.
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13.  Η νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 της ΕΕ 
θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την απα-
σχόληση στους δήμους και στις περιφέρειες. Για τον 
λόγο αυτό θα πρέπει οι ελληνικοί και γερμανικοί δή-
μοι και περιφέρειες να βοηθηθούν και να υποστηρι-
χθούν με αμοιβαιότητα, προκειμένου το νέο αυτό 
εργαλείο να οδηγήσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

14.  Ο διάλογος που ξεκίνησαν τα πολιτικά ιδρύματα είναι 
ευπρόσδεκτος. Στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης προσφέρουν στους δήμους και τις περι-
φέρειες αξιόλογα ερεθίσματα για να αντεπεξέλθουν 
στα δύσκολα καθήκοντά τους. Τα ιδρύματα καλούνται 
και μελλοντικά να συμβάλουν στη διμερή συνεργα-
σία των δήμων και των περιφερειών.

15.  Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν τη δράση της Κοινωνί-
ας των Πολιτών υπό την μορφή ελληνικών και γερμα-
νικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστη-
ριοποιούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και 
την παρουσία τους στην Τέταρτη Ελληνογερμανική 
Συνέλευση. Η «Ελληνογερμανική Πρωτοβουλία της 
Κοινωνίας των Πολιτών (GGCS)» αποτελεί απαραί-
τητο βήμα διαλόγου σε μια ευρεία κοινωνική βάση 
και με τη συλλογική δράση των πολιτών.

16.  Όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις ευχαριστίες 
τους στον δήμαρχο Νυρεμβέργης και πρόεδρο της 
Γερμανικής Ένωσης Πόλεων, Δρα Ούλριχ Μάλυ, για 
τη διοργάνωση της Τέταρτης Ελληνογερμανικής Συ-
νέλευσης. Η δυνατότητα επί τόπου επισκέψεων των 
δομών του δήμου της Νυρεμβέργης και η συζήτηση 
γύρω από πρακτικές εμπειρίες αντικατοπτρίζει επα-

κριβώς το σκεπτικό της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης για μια στοχευμένη και πρακτική ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας. Αυτή η σε βάθος συζήτηση αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του «Δήμου του 
Μέλλοντος».

17.  Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν την απόφαση της Τέ-
ταρτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης να διεξαχθεί 
η Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση τον Οκτώ-
βριο/Nοέμβριο 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δήμος 
Ηρακλείου θα αναλάβει την προεδρεία της Πέμπτης 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το 2014 από κοινού 
με έναν Γερμανικό δήμο, ο οποίος στη συνέχεια θα 
φιλοξενήσει την Έκτη Ελληνογερμανική Συνέλευση 
(DGV VI). Οι πρόεδροι των δύο αυτών δήμων θα 
λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως συνδετικοί κρίκοι με-
ταξύ της KEΔE καθώς και των αντίστοιχων γερμανι-
κών Ενώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάτω από 
την ομπρέλα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

18.  Όλοι οι συμμετέχοντες επιδιώκουν την επιτυχημένη 
υλοποίηση των δράσεων που προέκυψαν από τη 
συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και θα πα-
ρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους στην Πέμπτη Ελ-
ληνογερμανική Συνέλευση τον Οκτώβριο/Nοέμβριο 
2014.

19.  Η Ελληνογερμανική φιλία και συνεργασία θα εξα-
σφαλίσει συνέργειες σε όλους τους τομείς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. Με τις συνέργειες αυτές ως πρό-
τυπο αναδεικνύονται οι δυνατότητες της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης να προαγάγει το 
συμφέρον των πολιτών των δύο χωρών.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Νυρεμβέργη, 23 Οκτωβρίου 2013
Την κοινή αυτή διακήρυξη προσυπογράφουν:

Κώστας Ασκούνης
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δήμαρχος 
Καλλιθέας

Ρότζερ Κέλε
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και 
 Κοινοτήτων της Βάδης-Βυρτεμβέργης 
και Αντιπρόεδρος της Γερμανικής 
 Ένωσης Δήμων και Πόλεων

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
 Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Δρ. Ούλριχ Μάλυ
Πρόεδρος Γερμανικής Ένωσης 
 Πόλεων, Δήμαρχος Νυρεμβέργης 



Ελληνογερμανική Συνέλευση 
Δεύτερο στάδιο των συναντήσεων μεταξύ 
Ελλήνων και Γερμανών Δημάρχων
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Σκοπός της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV)

Στόχος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) 
είναι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Γερ-
μανίας στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δηλαδή μεταξύ των ελληνικών και 
γερμανικών δήμων και περιφερειών αντίστοιχα. Επί-
κεντρο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης αποτελεί η 
αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και η μεταφορά τεχνο-
γνωσίας προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης των 
δύο χωρών. Η προσέγγιση της Ελληνογερμανικής Συ-
νέλευσης βασίζεται στην Αρχή της Επικουρικότητας, η 
οποία είναι μία από τις βασικές αρχές της λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτήν, επιδι-
ώκεται η λήψη αποφάσεων στο πιο κοντινό στον Πο-
λίτη επίπεδο διοίκησης, δηλαδή σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης απο-
τελούν οι βασικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, όπως π.χ. διοικητικά θέματα, η διαχείριση των 
στερεών οικιακών αποβλήτων, ο αστικός σχεδιασμός, 
ο ενεργειακός τομέας, ο τουρισμός, κτλ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αγαστή συνεργασία των δύο 
πλευρών, είναι η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση να θέ-
τει τα προς συζήτηση θέματα με βάση τις κατά τόπους 
ανάγκες. Είναι σημαντικό η απαραίτητη μεταφορά 
γερμανικής τεχνογνωσίας να κατευθύνεται σε τομείς, 
στους οποίους οι ελληνικοί δήμοι χρειάζονται υποστή-
ριξη. Αποφασιστικό ρόλο στην εν λόγω προσέγγιση 
αναλαμβάνουν οι Κεντρικές Ενώσεις της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

Εναρκτήρια φάση

Περισσότερες από 80 συναντήσεις έχουν υπάρξει σε 
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, εκ των οποίων οι πε-
ρισσότερες αποτέλεσαν συναντήσεις γνωριμίας. Οι 
αρχικές εκτιμήσεις αυτών των συναντήσεων έδειξαν 
τις προοπτικές που υπάρχουν για μια γόνιμη ανταλλα-
γή εμπειριών. Στο δεύτερο στάδιο των συναντήσεων 
θα πρέπει να αποφευχθούν τα κενά και οι αδυναμί-
ες που εντοπίστηκαν. Εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες 
είναι πεπεισμένοι για τις δυνατότητες που εμπεριέχει 
αυτή η νέα προσέγγιση, θα πρέπει να υπάρξει τώρα 
μια εμβάθυνση και συγκεκριμενοποίηση των θεμάτων 
που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση και που 
ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου. Καλούμα-
στε επομένως να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο θα διαμορφώσουμε τις συναντήσεις, ώστε να 
γίνουν πιο αποτελεσματικές.
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Προετοιμασία και οργάνωση των συναντήσεων των 
δημάρχων

1. Είναι καταρχάς αναγκαίο να καταγραφούν οι ανάγκες 
των ελληνικών τοπικών κοινωνιών, λαμβάνοντας 
υπόψη τα βασικά εδαφικά, γεωγραφικά και δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και το οικονομικο-
κοινωνικό προφίλ του κάθε δήμου ξεχωριστά. Εδώ θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν πληροφορίες και για το 
προφίλ των Γερμανών δημάρχων, που θα μπορού-
σαν να προωθήσουν ουσιαστικά την Ελληνογερμα-
νική Συνέλευση. Διευκρινίζεται ρητά ότι η πρόσβαση 
στις βάσεις δεδομένων και στις παρουσιάσεις των 
δήμων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και για τις δύο 
πλευρές. Τόσο η ελληνική, όσο και η γερμανική πλευ-
ρά οφείλουν να είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τους 
στόχους και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι στόχοι 
πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι και να μπο-
ρούν να επιτευχθούν στο πλαίσιο της Ελληνογερμανι-
κής Συνέλευσης.

2.   Η καταγραφή των προς συζήτηση θεμάτων και προ-
βλημάτων πρέπει να γίνεται αναλυτικά και εμπεριστα-
τωμένα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει συγκεκριμένη 
αλλά και προκαθορισμένη ατζέντα θεμάτων, που θα 
εμπλέκει τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, καθώς και 
εκτεταμένες συζητήσεις με αιρετούς και υπηρεσιακούς 
παράγοντες των ελληνικών δήμων.

 Μία γενική διατύπωση ενός θέματος, όπως για πα-
ράδειγμα η «διαχείριση στερεών αποβλήτων», δεν 
επαρκεί. Απαιτείται μια πιο εξειδικευμένη και λεπτομε-
ρής περιγραφή του προς συζήτηση θέματος και δια-
τύπωση συγκεκριμένων ερωτημάτων με ταυτόχρονη 

από ελληνικής πλευράς παράθεση συγκεκριμένων 
στοιχείων. Η σαφής οριοθέτηση του προς συζήτηση 
θέματος θα επιτρέψει την κατάλληλη προετοιμασία 
και μελέτη του και θα διευκολύνει την εκπόνηση ενός 
κοινού σχεδίου δράσης. Η εξέλιξη της συνεργασίας 
δεν θα είναι προαποφασισμένη, αλλά θα μπορεί να 
προσαρμοστεί στις «ενδιάμεσες» προτάσεις και σε 
μια δυναμική και διαλεκτική διαδικασία. Γι’ αυτό είναι 
απαραίτητο να υφίσταται ένας ξεκάθαρος συντονι-
σμός των συναντήσεων από τα ελληνικά Γραφεία Δη-
μάρχων.

3.  Επιπλέον, η σαφής διατύπωση των προς συζήτηση 
θεμάτων θα διευκολύνει στην εξεύρεση και επιλογή 
ενός Γερμανού δημάρχου, που θα είναι γνώστης των 
συγκεκριμένων αντικειμένων. Η σωστή επιλογή των 
Γερμανών δημάρχων αποτελεί καίριο σημείο για την 
επιτυχή έκβαση των συναντήσεων.  

 Για την τελική επιλογή των Γερμανών δημάρχων και 
ειδικών, που θα κατέχουν τα προς συζήτηση θέματα, 
σαφή λόγο θα έχουν τα Γραφεία Δημάρχων σε Ελλά-
δα και Γερμανία, καθώς και οι Συντονιστές των δύο 
πλευρών. Ο Συντονιστής της γερμανικής πλευράς 
πρόκειται να υποβάλει τις σχετικές προτάσεις του, 
προσφέροντας συνάμα και ένα προφίλ των προσώ-
πων και των αντίστοιχων Δήμων που προτείνει.

4. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης 
εμπιστοσύνης στο πλαίσιο των συναντήσεων των δη-
μάρχων. Κατά κανόνα, αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν 
οι ίδιοι Γερμανοί και Έλληνες δήμαρχοι και εμπειρο-
γνώμονες συναντώνται και συνεργάζονται σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα.

Το πλαίσιο της Συνεργασίας 
Ελλήνων και Γερμανών 
Δημάρχων
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5.  Οι συναντήσεις των δημάρχων θα τεκμηριώνονται εγ-
γράφως, με μια σύντομη περιγραφή των αποτελεσμά-
των των συζητήσεων, που θα καταγράφονται σε ένα 
κοινό έγγραφο / πρωτόκολλο τυποποιημένης μορφής. 
Αυτό θα υπογράφεται από τις δύο πλευρές στο τέλος 
των εκάστοτε συναντήσεων και θα αναφέρεται και 
στα επόμενα βήματα της συνεργασίας με συγκεκρι-
μένα χρονοδιαγράμματα. Επίσης, θα καθορίζει την 
κατανομή των εργασιών και των αρμοδιοτήτων των 
εμπλεκομένων.

6. Τα ελληνικά και γερμανικά Γραφεία Δημάρχων, σε 
συνεργασία με τους επιλεγμένους Έλληνες και Γερ-
μανούς δημάρχους και εμπειρογνώμονες, θα μελε-
τούν, θα αναλύουν και θα διασφαλίζουν τη συνέχεια 
των διαδημοτικών συνεργασιών με νέες προσεγγί-
σεις και προτάσεις. Τα γραφεία αυτά συμφωνήθηκε 
ότι θα στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό. 

7.  Οι κοινές εκθέσεις και τα κοινά πρωτόκολλα ανα-
φορικά με τα αποτελέσματα των συναντήσεων των 
δημάρχων θα κοινοποιούνται σε μια τράπεζα δεδο-
μένων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι, π.χ. τα Γραφεία Δημάρχων, οι συντονι-
στές, οι δήμαρχοι και οι ενώσεις και των δύο πλευρών.  

8.  Όσον αφορά τις δαπάνες, θα πρέπει να αποσαφη-
νιστεί ποια έξοδα αναλαμβάνει η κάθε πλευρά. Προ-
τείνεται ο δήμος που θα φιλοξενεί τους «επισκέπτες», 
συνεργαζόμενους δημάρχους, να καλύπτει τα έξοδα 
διαμονής και σίτισής τους. Επιδιώκεται δε ένας δίκαι-
ος καταμερισμός των δαπανών ανάλογα με τις δυνα-
τότητες και την οικονομική κατάσταση των εμπλεκόμε-
νων μερών. Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης 

στα έξοδα από ένα δήμο, θα εξετάζεται ξεχωριστά η 
δυνατότητα κάλυψής τους από κεντρικούς πόρους 
παίρνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες των ελ-
ληνικών δήμων. 

9.  Κάθε εξάμηνο θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης οι εξελίξεις και τα 
νέα των δράσεών της σε μορφή τεύχους ειδήσεων 
(newsletter).

10.  Για να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός των 
εμπλεκομένων μερών της Ελληνογερμανικής Συνέ-
λευσης, είναι αναγκαίο να λειτουργούν βάσει συμπε-
φωνημένου οργανογράμματος. Το οργανόγραμμα 
θα μελετηθεί έως την 5η Ελληνογερμανική Συνέ-
λευση (DGV V) που θα διενεργηθεί το φθινόπωρο 
του 2014, όπου και θα επικυρωθεί. Μέχρι τότε δια-
τηρούμε τη δομή συνεργασίας την οποία έχουμε 
συμφωνήσει στις μέχρι τώρα συναντήσεις μας και 
στην οποία υπάρχει αντιστοίχιση των ελληνικών και 
γερμανικών δομών.

11. Η διαδικασία στελέχωσης και μετεξέλιξης των Γρα-
φείων Δημάρχων σε Ελλάδα και Γερμανία, καθώς 
και η άμεση εξέλιξη της Ελληνογερμανικής Συνεργα-
σίας κατά τα έτη 2014 και 2015, προβλέπονται σα-
φώς στα εδάφια 5 και 17 της Κοινής Διακήρυξης της 
4ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Εδώ επαναβε-
βαιώνεται η προσήλωση στα συμφωνημένα μεταξύ 
των δύο πλευρών, όπως αποφασίστηκαν στην Κοι-
νή αυτή Διακήρυξη της Νυρεμβέργης, η οποία υπε-
γράφη από τα εμπλεκόμενα μέρη στις 23 Οκτωβρίου 
του 2013.
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1.  Οι ελληνικοί δήμοι που συμμετέχουν στην Ελλη-
νογερμανική Συνέλευση είναι, κατά κανόνα, με-
γαλύτεροι σε πληθυσμό από τους αντίστοιχους 
γερμανικούς δήμους. Αυτό δεν αποτελεί πάντοτε 
ανασταλτικό παράγοντα συνεργασίας. Οι Γερμανοί 
δήμαρχοι διαθέτουν ευρεία γνώση και εμπειρία σε 
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω της συμμε-
τοχής και συνεργασίας τους σε γερμανικά διαδη-
μοτικά όργανα. Έτσι μπορούν να επικουρούν τους 
Έλληνες συναδέλφους τους, ακόμη και αν οι τελευ-
ταίοι έχουν διατελέσει δήμαρχοι μικρότερων πόλε-
ων. Πέραν αυτού, θα επιδιωχθεί, ανάλογα με τη 
θεματολογία, η μεγαλύτερη συμμετοχή Γερμανών 
επάρχων/ περιφερειαρχών.

2.  Η Ελλάδα επιδιώκει σήμερα την άρση της γραφει-
οκρατίας και την αναδιοργάνωση της δημόσιας 
διοίκησης. Η διοικητική αυτή μεταρρύθμιση αναμέ-
νεται να ενδυναμώσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα 
αποτελέσματα των συναντήσεων των δημάρχων, 
σε συνεργασία πάντοτε με την Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), θα κατηγοριοποιούνται 
θεματικά και θα είναι στη διάθεση των ελληνικών 
αρχών, προς αξιοποίηση για την επίτευξη της διοι-
κητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας.

3.  Οι Κεντρικές Ενώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Γερμανίας θα πρέπει να συμφωνήσουν την 
ευρύτερη συμμετοχή τους στις συναντήσεις δη-
μάρχων, ώστε να συμπεριληφθούν στον διάλογο 
αυτόν όλα τα ομόσπονδα κρατίδια, καθώς και όλοι 
οι δήμοι και πόλεις της Γερμανίας.

4.  Οι Γερμανοί έπαρχοι/περιφερειάρχες είναι οι ομό-
λογοι των Ελλήνων περιφερειαρχών και αποτελούν 
σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των διοικητικών 
δομών των δύο χωρών. 

5.  Οι Γερμανοί δήμαρχοι μπορούν να αξιοποιήσουν 
τη δυνατότητα συνεργασίας και υποστήριξης από 
τα γερμανικά υπουργεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο 
και σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων. Στο σημείο 
αυτό, ο Εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συνέ-
λευσης μπορεί να συνεισφέρει εποικοδομητικά.

Επικοινωνία, Δικτύωση και Μέσα Μαζικής 
 Ενημέρωσης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας σε διαδημοτικό επίπεδο, 
σκόπιμο είναι να επιδιωχθεί η γενίκευση της επαφής 
των τοπικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα: Κοινωνία 
των Πολιτών, παραγωγικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, 
τοπικές ενώσεις και συλλογικότητες. Οι εργασίες και 
τα αποτελέσματα της Ελληνογερμανικής Συνέλευ-
σης θα πρέπει να προβάλλονται συστηματικά και με 
αποτελεσματικό τρόπο από τα ελληνικά και γερμανι-
κά ΜΜΕ. Η κατάλληλη προβολή και επικοινωνία είναι 
απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος της Συ-
νέλευσης και της καλύτερης σχέσης μεταξύ των δύο 
λαών. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούμε ότι, για την προ-
ώθηση των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί μόνιμη 
και σταθερή συνεργασία με δημοσιογράφο, οι υπηρε-
σίες του οποίου θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της δομής της Ελληνογερμανικής Συνεργασίας στην 
Ελλάδα. Οι απαιτούμενες πληροφορίες και το υλικό 
σχετικά με το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
μπορούν να διατίθενται από τα γραφεία της.

Ειδικοί Παράγοντες που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στο Πλαίσιο 
της Συνεργασίας
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Νυρεμβέργη, 23 Οκτωβρίου 2013
Η κοινή διακήρυξη υπογράφεται από:

Δημιουργία νέων συνεργασιών και ανταλλαγών

Στο πλαίσιο των συναντήσεων των Δημάρχων θα 
επιδιώξουμε συνεργασίες και ανταλλαγές σε τομείς 
που δεν σχετίζονται άμεσα με την προσέγγιση της 
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης εν γένει. Για παρά-
δειγμα συνεργασίες μεταξύ σχολείων και Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και οικονομικές 
μορφές συνεργασίας, οι οποίες μπορούν να οδηγή-
σουν σε θέσεις πρακτικής άσκησης και επαγγελματι-
κής κατάρτισης νέων.
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Aυτό το δημοσίευμα εκδίδεται δωρεάν στο πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης από το Ομοσπονδιακό Υπουρ-
γείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από πολιτικά κόμματα ή από 
υποψήφιους ή συνεργάτες κατά την προεκλογική τους εκστρατεία για ψηφοθηρικούς λόγους. Αυτό ισχύει για τις 
Ευρωπαϊκές, Εθνικές, Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές. Καταχρηστική θεωρείται επίσης η διανομή αυτού του 
δημοσιεύματος σε προεκλογικές εκδηλώσεις, σε ενημερωτικά περίπτερα των κομμάτων καθώς και η προσθήκη, 
ενσωμάτωση ή επικόλληση σ’ αυτό κομματικών πληροφοριών ή προεκλογικού υλικού. Απαγορεύεται η διανομή 
σε τρίτους για σκοπούς προεκλογικής εκστρατείας. Ανεξαρτήτως από τη χρονική στιγμή, τον τρόπο διανομής και 
την ποσότητα των ανατυπώσεων αυτού του δημοσιεύματος που λαμβάνουν οι παραλήπτες, αυτό δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενόψει επικείμενων εκλογικών 
αναμετρήσεων ή με τρόπο, ο οποίος να μπορεί να ερμηνευτεί ως υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
προς συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Η συγκεκριμένη δημοσίευση διανέμεται δωρεάν και δεν επιτρέπεται να 
πωληθεί στους παραλήπτες, ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής, τρόπου και ποσότητας.


