
Κοινή διακήρυξη

της 'Εκτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Ναύπλιο, 3ι5 Νοεμβρίου 2016

1.  Η  'Εκτη   ετήσια  συνδιάσκεψη   της   Ελληνογερμανικής   Συνέ-
λευσης  (DGν ν1)  έχει  κεντρικό  Θέμα:  «Ναύπλιο  2016:  Η  αυ-
τοδ1οίκηση  ενωμένη  με  το  βλέμμα  στο  μέλλον  της  Ευρώ-
πης».

2.  Στην ιστορική πόλη του  Ναυπλίου διαπιστώθηκε για μια ακό-
μη φορά η κοινή ευρωπα`ιΙκή πορεία των αυτοδιοικήσεων
Ελλάδος  και  Γερμανίας  και  η  εμβάθυνση  των  διμερών
σχέσεων  μεταξύ  των δύο λαών.  Το  Ναύπλιο  ως πρώτη
πρωτεύουσα  της  Ελλάδας  συμβολίζει  τους  ισχυρούς  ιστορι-
κούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

3.  Στην  ετήσια  Συνδιάσκεψη  του  Ναυπλίου  διαπιστώθηκε  για
μια ακόμη φορά ότι η Ελληνογερμανική  Συνέλευση είναι ένας
ισχυρός Θεσμός τόσο για τη γερμανική  όσο  και  την ελληνική
αυτοδιοίκηση.  Η συνεργασία μας και  η ανταλλαγή εμπειριών
δημιουργούν συνθήκες αλληλεγγύης  μεταξύ  γερμανικών  και
ελληνικών  δήμων  και  περιφερειών  και  καλύπτει  όλους  τους
τομείς της αυτοδιοίκησης.  Μας ενώνει  πέραν των συνόρων.
Κοινός  μας  στόχος  είναι  η  διατήρηση  και  ισχυροποίηση  της
αλληλεγγύης  και  της  φιλίας  μας για  μία  ισχυρή  τοπική  αυτο-
διοίκηση.

4.  Οι  διμερείς συνεργασίες έδωσαν τη  δυνατότητα για την ανά-
πτυξη  κοινών πρωτοβουλιών  και  προγραμμάτων που  υλο-
ποιούνται  από  τους  φορείς  της  αυτοδιοίκησης.  Οι  δράσεις
αυτές έχουν πλέον αποκτήσει  μία ισχυρή δυναμική. Τα απο-
τελέσματά  τους  συμβάλλουν  αποφασιστικά  στην  εμπέδωση
της  εμπ1στοσύνης   κα1   στην  αποδόμηση   των  εκατέρωθεν
προκαταλήψεων,   αντικατοπτρίζοντας  την  κοινή  ευρωπα.ι.κή
μας πορεία.  Στόχος μας είναι η συνεισφορά στην ενδυνάμω-
ση των σχέσεων προς όφελος των πολιτών,  παραμένοντας
πιστοί στην ευρωπα.ι.κή ιδέα.



5.  Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν αφορά στην παρέμβα-
ση   σε  ζητήματα  «υψηλής  πολιτικής»,   αλλά   στοχεύει   στην
από  κοινού  εξεύρεση  πρακτικών λύσεων,  για  τους πολίτες,
τους Δήμους και  τις Περιφέρειες.

6.  Η  Ελληνογερμανική  Συνέλευση ενισχύει  τη δικτύωση  και  τον
συντονισμό  στο  επίπεδο  των Δήμων  και  των  Περιφερειών.
Στο   έργο   αυτό   συμβάλλουν  επιμελητήρια,   επαγγελματικοί
σύλλογοι,πανεπιστήμια,   ερευνητικά   και   πολιτικά   ιδρύματα,
αλλά  και  εθελοντικές  οργανώσεις  της  Κοινωνίας  των  Πολι-
Τών-

7.  Η  συνεργασία  μας  ενισχύει  την  αυτοδιοίκηση  και  βελτιώνει
την    αποτελεσματ1κότητα  και  αποδοτ1κότητά  της.  ο1  συγκε-
κρ1μένες  Θεματ1κές ενότητες  της  συνεργασίας  μας παρατίθε-
ντα1 στο Παράρτημα που επισυνάπτεται.

8.  Οι  Θεματικοί  αυτοί  άξονες  σφραγίζουν  το  έργο  μας  και  ενι-
σχύουν τις κοινές ευρωπα.ι.κές μας αξίες.  Με την προσέγγιση
αυτή  αναπτύσσεται  η  ευρωπα.ι.κή  συνοχή  και  εμβαθύνεται  η
κοινή ευρωπα.ι.κή πορεία των τοπικών αυτοδιοικήσεων.

9.  Στους  επόμενους  έξι  μήνες,  η  Ελληνογερμανική  Συνέλευση
Θα  αξιολογήσει  τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  της  καθώς
και τα αποτελέσματα των συνεργασιών και Θα τα παρουσιά-
σει ως καλές πρακτικές.

10.     Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, να ενισχύσουμε και
να  διευρύνουμε  με  μεγαλύτερη  αποφασιστικότητα  τις  δυνα-
τότητες  που  δίνονται,  σε  δύσκολους  καιρούς,  μέσα  από  το
Θεσμό της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, προς όφελος των
τοπικών αυτοδιοικήσεων στην κοινή Ευρωπα.ι.κή μας πορεία.

11.      Η   Συνέλευση  εκφράζει  ομόφωνα  τις  εγκάρδιες  ευχαριστίες
της  στον  Δήμαρχο  Ναυπλιέων,  κ.  Δημήτριο  Κωστούρο  και
τον Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου  κ.  Πέτρο Τατούλη για την
αποφασιστική  συμβολή  τους  στην  επιτυχή  διοργάνωση  της'Εκτης Συνδιάσκεψης και  τους πολίτες του  Ναυπλίου για την

τόσο Θερμή φιλοξενία που μας παρείχαν.

12.     Η  έβδομη  συνδιάσκεψη  της  Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης
Θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2017 στη Γερμανία. Ο Δήμος  του
Sίndelfίngen  Θα  φιλοξενήσει  τη  συνδιάσκεψη  σε  συνεργασία



με τον Ελληνικό Δήμο που Θα αναλάβει  το 2018 την Όγδοη
Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Ναύπλιο, 5 Νοεμβρίου2016

ς{ιυΕΞ[άά-
RΟger κehle
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Παράρτημα   του   άρθρου   7   της   Κοινής   Διακήρυξης   της   'Εκτης   Ελληνογερμανικής

Συνέλευσης, 5 Νοεμβρίου 2016

Τοιιείc συνεονασίαc

ι.   Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση

α.  Η  ενδυνάμωση  της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Θα  επιτευχθεί  μέσω

απλών,  διαφανών  και  φιλικών  προς  τους  πολίτες  διαδικασιών.  Ένα  βασικό  μέσο  για  την

επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

β.  Η  διαρκής  επιμόρφωση  και  κατάρτιση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  Θα  υποστηριχθούν.

Γιαυτό Θα επιδιώξουμε συνεργασίες μεταξύ επιμορφωτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών.

γ.  Οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες των δύο χωρών Θα  συνεργαστούν στενά για την από  κοινού

υποβολή  αιτήσεων  για  Ευρωπα`ίκά  χρηματοδοτικά  προγράμματα.   Για  το  σκοπό  αυτό  Θα

αξιοποιηθεί η εμπειρία των εκρποσώπων της αυτοδιοίκησης στις Βρυξέλλες.

2.   Τοπική Ανάπτυξη

α.    Οι   Δήμοι    και    οι    Περιφέρεις   δημιουργούν   το   κατάλληλο   τοπικό   επενδυτικό   κλίμα.

Διαμορφώνουν  το  πλαίσιο  ανάπυξης  των  υποδομών  αλλά  και  των  υπηρεσιών  προς τους

πολίτες και  τις επιχειρήσεις.

Η   ανταλλαγή   τεχνογνωσίας   για   την   τοπική   ανάπυξη   είναι   αμοιβαία   επωφελής   για   τη

δημ ιουργία νέων Θέσεων εργασίας.

β. Η ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών και περιφερειακών Επιμελητηρίων με την ΤΟπική

Αυτοδιοίκηση αποτελεί στόχο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η στενή συνεργασία μεταξύ

των γερμανικών  και  των ελληνικών  Επιμελητηρίων  και  η  ενσωμάτωσή  τους στο δίκτυο των
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δημοτικών  συνεργασιών  είναι  ευπρόσδεκτη,  Δίνει  ώθηση  στην  ενίσχυση  της  οικονομικής

ανάτπυξης  και  της  απασχόλησης.  Αυτό  περιλαμβάνει  την  επέκταση  των  υπηρεσιών  που

προσφέρονται από τα Επιμελητήρια στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

3. Τουρισμός και Πολιτισμός

α. Ο τουρισμός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπυξιακή δυναμική της Ελλάδας. Ενισχύει

τις πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.   Η ανταλλαγή εμπειριών συνεισφέρει

στην  ανάπυξη  τοπικών  και  περιφερειακών  προγραμμάτων  με  στόχο  την  επιμήκυνση  της

τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση νέων ομάδων ιδιαίτερα στους τομείς του Θεματικού,

όπως   ο   τουρισμός   υγείας   και   εναλλακτικού   τουρισμού   συμπεριλαμβανομένης   και   της

προβολής της πολιτιστικής κληρονομίας,

β,  Στόχος της  συνεργασίας είναι  η  ανάτπυξη  των  τουριστικών   υποδομών  στην  ηπειρωτική

Ελλάδα.

γ.  Η  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  μεταξύ  των  τοπικών  τουριστικών  οργανώσεων  και  φορέων

ενθαρρύνεται.  Στόχος είναι  η  υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και  στρατηγικών στη  διαχείριση

και την τουριστική προβολή από τις δύο πλευρές.

4. Αγροτική Ανάπτυξη

α.  Η  καλύτερη  αξιοποίηση  και  προώθηση  προ.ι'όντων  υψηλής  ποιότητας  από  την  Ελλάδα

αποτελεί  στόχο  της    ελληνογερμανικής  συνέλευσης.  Πρόσφορα  μέσα  για  την  επίτευξη  του

παραπάνω στόχου είναι η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και fοrυms για τα τρόφιμα.

β.  Η  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  στον  τομέα  των  αγροτικών  συνεταιρισμών  Θα  βελτιώσει  την

αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα και την προώθηση των αγροτικών προ.ι.όντων.

5. Διαχείριση Αποβλήτων

Η  διαχείριση  των  αποβλήτων  αποτελεί  υψηλή  προτεραιότητα  της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η

εμπειρία των γερμανών εταίρων στην εφαρμογή του ευρωπα'ι'κού δικαίου, από οργανωτική και
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τεχνική άποψη, είναι ευπρόσδεκτη  ιδιαίτερα όσον αφορά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Οι

νέες  τεχνολογίες  προσφέρουν  νέες  δυνατότητες  στη  διαχείριση  των  αποβλήτων  ιδίως  στις

νησιωτικές περιοχές,

Η    ανταλλαγή    τεχνογνωσίας    συμπεριλαμβάνει    ειδικά    τους    τομείς    της    πρόληψης    της

δημιουργίας   αποβλήτων,    της   προετοιμασίας   για    επαναχρησιμοποίηση,    ανακύκλωση,

ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας,

6. Πολιτική Προστασία

Η    περαιτέρω   ανάπυξη   της   συνεργασίας   στον   τομέα   της   πολιτικής   προστασίας   και

αντιμετώπισης  καταστροφών  σε  τοπικό  επίπεδο,  ιδιαίτερα  η  εκπαίδευση  εθελοντών  και  ο

εξοπλισμός    των    εθελοντικών    οργανώσεων,    αποτελεί    στόχο    της    Ελληνογερμανικής

συνέλευσης.

7. Η ενεργειακή απόδοση

Οι δύο πλευρές συνεργάζονται στον τομέα της χρήσης ανανεωσιμων πηγων ενεργειας και  της

ανάπυξης νέων ευφυών πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας και  μείωσης της ρύπανσης,

Η   τεχνογνωσία  σχετικά   με  τη  χρήση   νέων  τεχνολογιών  όπως  LΕD,   πράσινο  Chίι|er  και

υγροποιημένου φυσικού αερίου δημιουργούν ευκαιρίες,

8. Βιώσιμη Διαχείριση γδάτινων Πόρων

α.   Οι   εμπειρίες  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  υδάτινων  πόρων  σε  τοπικό  επίπεδο  Θα

αξιοποιηθούν  τόσο  στην  παροχή  πόσιμων  υδάτων  όσο  και  αρδευτικών  για  τις  αγροτικές

εκτάσεις.

β.  Η  επεξεργασία  και  επαναχρησιμοποίηση  των υγρών αποβλήτων καθώς και  η προστασία

των υπόγειων υδάτων αποτελούν τομείς περαιτέρω συνεργασίας.

9. τοπικές υποδομές

Η   ανάτπυξη   δημόσιων   υπηρεσιών   προσανατολισμένων   στην   εξυπηρέτηση   του   πολίτη

αποτελεί   βασικό   καθήκον   των   Δήμων   και   Περιφερειών,   Η   ανταλλαγή   των   βέλτιστων
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πρακτικών για την ανάπυξη των σύγχρονων πόλεων (έξυπνες πόλεις) είναι απαραίτητη για το

μέλλον των πόλεων.

ιο. Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Απασχόληση

α.   Ο   ρόλος   της   Τοπικής   Αυτοδιοίκησης   στον   τομέα   της   κοινωνικής   πολιτικής   και   της

απασχόλησης .διευρύνεται  διαρκώς.  Η  ανταλλαγή  εμπειριών στην ανάπυξη  τοπικών δομών

κοινωνικής  πρόνοιας    και  υγειονομικής  περίθαλψης για  τις  οικογένειες,  τους  νέους  και  τους

ηλικιωμένους Θα πρέπει να εντατικοποιηθεί.

β.  Δεδομένης  της  δραματικά  υψηλής  ανεργίας  των  νέων,  οι  δύο  πλευρές  συμφωνούν  να

κάνουν τα  πάντα προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  επαγγελματική  κατάρτιση  και  εκπαίδευση  των

νέων.  Σε αυτό το πλαίσιο είναι  αναγκαία  η  αναζήτηση  βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση

Θέσεων εργασ1ας.  Ο προσανατολ1σμός της εκπαίδευσης κα1  κατάρτ1σης προς την   απόκτηση

πρακτικής   επαγγελματικής   εμπειρίας   στην   Ελλάδα   αλλά   και   στη   Γερμανία   αυξάνει   τις

πιΘανότητες εύρεσης εργασίας των νέων στην Ελλάδα.

γ,  Η  εμπειρία  έχει  δείξει  ότι  οι  τοπικές  και  περιφερειακές  πολιτικές  για  την  απασχόληση  σε

συνεργασία  με τοπικούς φορείς,  όπως τα επιμελητήρια,  οι\ κοινωνικοί εταίροι,  οι  οργανώσεις

της  κο1νωνίας των  πολ1τών,  είναι  αποτελεσματ1κές,  ιδίως  για  τους  άνεργους  νέους  και  τους

μακροχρόνια ανέργους καθώς λαμβάνονται  καλύτερα  υπόψη  οι  ανάγκες της τοπικής αγοράς

εργασίας,   Θα  επιδιωχθεί   η   ανάπυξη   τοπικών  συμμαχιών   και   τοπικών  fοrυms  για  την

απασχόληση.

11. Μετανάστευση και Προσφυγικό

Η  αντιμετώπιση  της προσφυγικής κρίσης αποτελεί  κοινή  ευρωπα.ι.κή  υπόθεση.  Η  εισροή  των

προσφύγων είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους Δήμους και τις Περιφέρειες των δύο χωρών.

Η ανταλλαγή προσεγγίσεων και  βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών

αρχών  και  της  κοινωνίας των πολιτών είναι  αμοιβαία επωφελής.  Η  ένταξη  και  η  υποστήριξη

των  προσφύγων  αποτελεί  μαι   ιδαίτερη  πρόκληση  για  τους  δήμους  και  τις  περιφέρειες.  Οι

σχετικές   εμπειρίες   είναι   ενθαρρυντικές   καθώς   καταδεικνύουν   πως   μπορεί   να   επιτευχθεί

κοινωνική  συνοχή.    Η  Ευρωπατκή  'Ενωση  και  τα  κράτη  μέλη  καλούνται  να  μεριμνήσουν για

την κατανομή των προσφύγων στις χώρες της Ευρώπης με όρους ισότητας και αλληλεwύης.
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