16.11.2017

Παράρτημα της υπ’ αριθ. 10 Κοινής ∆ήλωσης της 7ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2017:

Θέματα της συνεργασίας
Τόσο από την έκθεση «Συνεταιριστική Συνεργασία της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης» όσο και από τα αιτήματα και τις σχετικές συναντήσεις των Γερμανών
και Ελλήνων ∆ημάρχων και Επάρχων (Landräte)/Περιφερειαρχών προκύπτουν οι
ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:
1. Τουρισμός
2. Ενέργεια και Περιβάλλον
3. ∆ιαχείριση Αποβλήτων
4. Αγροτική Ανάπτυξη
5. Νεολαία
6. Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση
7. Πολιτισμός
8. Ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών
9. Τοπική οικονομία και επιμελητήρια
10. Τοπικά χρηματοοικονομικά μέσα
Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αποτελεί ένα εγκάρσιο ζήτημα, που
σχετίζεται με όλους τους παραπάνω θεματικούς άξονες, στο οποίο πρέπει να
αποδοθεί μεγάλη σημασία στην παρούσα κατάσταση.
1. Τουρισμός


Περαιτέρω ανάπτυξη του θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού
o Πιστοποίηση διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
o Θρησκευτικός Τουρισμός
o Τουρισμός Υγείας



Ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών σχεδίων για την παράταση της
τουριστικής περιόδου.
o
o
o
o

Προσέλκυση νέων ομάδων απεύθυνσης (target groups)
Ατομικά ταξίδια - Ταξίδια με τροχόσπιτο
Υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό/ανάπτυξη περιοχών πεζοπορίας
Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός
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o ∆ιακοπές Φροντίδας


Στρατηγικές τουριστικής προβολής των ∆ήμων και των Περιφερειών
o Περιφερειακές συνεργασίες για την προώθηση του τουρισμού
o Ανάπτυξη τουριστικών περιφερειών μέσω της ενισχυμένης
συνεργασίας μεταξύ των ∆ήμων και των αντίστοιχων περιφερειών
o Επαγγελματική κατάρτιση και ανταλλαγή εξειδικευμένων
επαγγελματιών
o Συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις
o Παρουσιάσεις σε εμπορικές εκθέσεις

2. Ενέργεια, περιβάλλον και διαχείριση των υδάτων







3.

Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών από τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση
ενέργειας
Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
o Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μετατροπή του οδικού φωτισμού
σε LED
o Θερμομόνωση
Σχεδιασμός και ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών
Αποδοτικότητα παροχής νερού (π.χ. διαρροές) και αποχέτευσης
∆ιαχείριση Αποβλήτων



Ανακύκλωση για την επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκών οδηγιών για
50% μέχρι το 2020.
o Σχεδιασμός για την εισαγωγή συστημάτων διαλογής απορριμμάτων
o ∆ημιουργία δημοτικών κέντρων συλλογής ανακυκλώσιμου υλικού
o Υποστήριξη των ∆ήμων για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού



Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση νέων
τεχνολογιών για την αξιοποίηση αποβλήτων
o Θερμική επεξεργασία



Ειδικός τομέας: ∆ιαχείριση αποβλήτων στα νησιά




o Σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου
Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων
∆ιάθεση (τοξικών) ειδικών αποβλήτων, λ.χ. σε νοσοκομεία
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4. Αγροτική Ανάπτυξη





Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωργικών και παραγωγικών συνεταιρισμών
Προώθηση γεωργικών προϊόντων
Βελτίωση της προστιθέμενης αξίας στην εκμετάλλευση των γεωργικών
προϊόντων
Κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας
o Επισκέψεις και πρακτική εξάσκηση




∆ημοτική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη για αγρότες
επιχειρηματίες
Συμμετοχή σε περιφερειακές εκθέσεις των καταναλωτών και στην Πράσινη
Εβδομάδα

5. Νεολαία





Συναντήσεις νεολαίας στο πλαίσιο δημοτικών συνεργασιών
Συνεργασίες μεταξύ σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Προσφορές πρακτικής άσκησης και θέσεων εκπαίδευσης και προς τις δύο
κατευθύνσεις
Χρήση προγραμμάτων υποστήριξης για τους νέους (π.χ. ERASMUS Plus))

.
6. Τοπική και περιφερειακή διοίκηση



∆ιάλογος και συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση/αντιμετώπιση των
δημοτικών αρμοδιοτήτων και πολιτικών.
Ψηφιοποίηση της διοίκησης






Ανάπτυξη δομών της Τοπικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης
Συνεργασία μεταξύ ∆ήμων και Περιφερειών
Μετεκπαίδευση των εργαζομένων στη διοίκηση
Συνεργασίες των κέντρων κατάρτισης για τη ∆ιοίκηση και στις δύο χώρες
o Κοινά σεμινάρια για το εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό
o Ανταλλαγή καθηγητών
o



Προσφορές πρακτικής άσκησης και θέσεων εκπαίδευσης και προς τις δύο
κατευθύνσεις

Ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σχετικά με τη δομή και κάλυψη των
οικονομικών μέσων και την απόδοσή τους.
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7. Πολιτισμός


Συνεργασία Συλλόγων
o ∆ιεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων





Συνεργασία στον κλάδο της μουσικής και του κινηματογράφου (ΒερολίνοΘεσσαλονίκη-Αθήνα)
Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Πολιτισμός της μνήμης, σε συνεργασία με τα μαρτυρικά χωριά και τις
εβραϊκές κοινότητες

8. Ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών



Σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών με σκοπό τη
δημιουργία θέσεων εργασίας
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στους ∆ήμους και τις Περιφέρειες
o Συμμετοχή και φροντίδα προσφύγων
o Παροχή πληροφοριών για διακινούμενους εργαζόμενους που
εργάστηκαν και στις δύο χώρες,



Παροχή Ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης στους αγροτικούς ∆ήμους



Πολιτική προστασία και προστασία σε περίπτωση καταστροφών



Συνεργασία εκκλησιαστικών οργανώσεων σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο



Συνεργασίες με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών των ∆ήμων



Συνεργασία με την Ένωση Παλιννοστούντων Hellenic Silverstars

9. Τοπική Οικονομία και Επιμελητήρια



Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Επιμελητηρίων των δύο χωρών σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Αμοιβαία στήριξη αιτημάτων για χρηματοδότηση από την ΕΕ



Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επιμελητηρίων για
την παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες, ιδίως για νεοσύστατες επιχειρήσεις



Ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και επεξεργασία σχεδίων εξειδίκευσης
με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων
Λήψη πρωτοβουλιών για συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων σχετικά με τις
δυνατότητες στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών
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∆ιεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων ενημέρωσης σχετικά με την ανάπτυξη
τοπικών χρηματοπιστωτικών/επενδυτικών ιδρυμάτων και τις υπάρχουσες
επενδυτικές δυνατότητες




Επισκέψεις (Hospitation) μεταξύ των επιμελητηρίων
Συμμετοχή σε εκθέσεις



Συνεργασία στην πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση και στην
μετεκπαίδευση
Συνεργασία μεταξύ οικονομικών κέντρων και οργανισμών/επιχειρήσεων
υποδομής (π.χ. νοσοκομεία, ιδρύματα ηλικιωμένων)
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Γερμανούς και Έλληνες επενδυτές




10. Τοπικά χρηματοοικονομικά μέσα


Κριτήρια για τη χορήγηση δανείων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της Τράπεζας ProCedit



Ανταλλαγή εξειδικευμένου επαγγελματικού προσωπικού και πρακτική
άσκηση για περαιτέρω εκπαίδευση και μετεκπαίδευση.



Ανάπτυξη περιφερειακού αυτοδιοικητικού χρηματοπιστωτικού συστήματος,
τύπου Sparkassen, με πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

