
Παράρτημα της παραγράφου 8 της Κοινής Διακήρυξης
Όγδοης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης της 3ης Νοεμβρίου 2018:

Θέματα της συνεργασίας

Οι προτεραιότητες συνεχίζουν να βρίσκονται στα παρακάτω πεδία:

ι. Τουρισμός
2. Ενέργεια, περιβάλλον και διαχείριση υδάτινων πόρων
3. Διαχείριση αποβλήτων
4. Γεωργία
5. Νεολαία και κοινωνικά ζητήματα
6. Διοίκηση σε δημοτιιtό και περιφερειακό επίπεδο
7. πολιτισμός
8. τοπιιtή οικονομία και επιμελητήρια
9. Τοπικά χρηματοδοτικά εργαλεία

ι. τουρισμός

-      περαιτέρω ανάπτυξη του θεματικού καιτου εναλλακτικού τουρισμού
-      πιστοποίηση διαδρομών περιπάτου και ποδηλασίας
-      Θρησκευτικόςτουρισμός
•      τουρισμόςυγείας
-      ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών σχεδιασμών για την επιμήκυνση της τουριστικής

περιόδου
•      προσέγγιση νέων ομάδων-στόχων
-      παροχή υποστήριξης στην ανάπτυξη περιπατητικών περιοχών
-      ατομικά ταξίδια, ταξίδια με τροχόσπιτα
-      αγροτικός καιοικολογικόςτουρισμός
-      διακοπές παροχής φροντίδας
•      στρατηγικές μάρκετινγκτων Δήμων και περιφερειών
-      περιφερειακές συνεργασίες γιατην προώθηση του τουρισμού
-      ανάπτυξη τουριστικών περιοχών μέσω της καλύτερης συνεργασίας Δήμων και περιφερειών
•      απόκτηση προσόντων (πιστοποιημένη εκπαίδευση) και ανταλλαγή εξειδικευμένων

στελεχών
-       συνεργασίες με τουριστικές επιχειρήσεις
-      συμμετοχέςσεεκθέσεις

2. Ενέργεια, περιβάλλον και διαχείριση υδάτινων πόρων

-      εμπειρίες στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
-      ευαισθητοποίηση των πολιτών για περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά

και για εξοικονόμηση
-      μέτρα γιατην εξοικονόμηση ενέργειας
-      παροχή συμβουλών γιατην μεταβολή του οδικού φωτισμού σε λαμπτήρες LΕD
-     Θερμομόνωση
-      δημιουργία και ανάπτυξη ενεργειακών συνεταιρισμών
-       αποδοτικότητατης ύδρευσης (π.χ. διαρροές)  καιτης αποχέτευσης



3. Διαχείριση αποβλήτων

-      δημιουργία σχεδιασμών γιατη διαχείριση αποβλήτων
-      αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων
-      ανακύκλωση, προκειμένου να επιτευχθούν οιευρωπαικοίστόχοιγια 50 %το έτος 2020
-      σχεδιασμοίγιατη διαλογή αποβλήτων
-      δημιουργία δημοτικών εγκαταστάσεων συλλογής ανακτώμενων υλικών
-      υποστήριξη των Δήμων κατάτην ευαισθητοποίηση των πολιτών
-      εμπειρίες από τη χρήση νέωντεχνολογιών γιατην ανάκτηση αποβλήτων
-      Θερμικήανάκτηση
-      ειδικοίτομείς: διαχείριση αποβλήτων σε νησιά
-       σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου
-      τελική διάθεση (τοξικών) ειδικών αποβλήτων, π.χ. σε νοσοκομεία

4. Γεωρνία

-      δημιουργία και ανάπτυξη αγροτικών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών παραγωγών
-      μάρκετινγκ αγροτικών προtόντων
-      βελτίωση της κερδοφορίας στο πλαίσιο της αξιοποίησης αγροτικών προ.ίόντων
-     πιστοποίηση των προσόντων των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα
-       εκπαιδευτικές επισκέψεις καιπρακτική  άσκηση
-      δημοτική και περιφερειακή οικονομική προώθηση για επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα
-       συμμετοχή σε τοπικές εκθέσεις καιστην Διεθνή'ΕκΘεσr\ «Grυne WοChe»  [πράσινη

εβδομάδα]

5. Νεολαία ιtαι κοινωνικά ζητήματα

-      συναντήσεις νέων στο πλαίσιο δημοτικών συνεργασιών
-      συνεργασίες μεταξύ σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων
-      προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης και θέσεων μαθητείας, σε αμφότερεςτις

κατευθύνσεις
-      χρήση προγραμμάτων στήριξης για νέους (π.χ.  ΕRΑSΜυs ρ|υs)
-      δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών, με στόχο τη δημιουργία θέσεων

εργασίας
-      ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής εντόςτου Δήμου
-      ενσωμάτωση καιπερίθαλψη προσφύγων
-      πληροφορίες σε διακινούμενους εργαζόμενους, που έχουν εργαστεί σε αμφότερεςτις

χώρες
-       ιατρική  υποστήριξη των Δήμων και περιφερειών στις αγροτικές περιοχές
-      πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών
-      συνεργασία εκκλησιαστικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο Δήμων και περιφερειών
-      συνεργασίες με φορείςτης αστικής κοινωνίας των Δήμων

6. Διοίκηση σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο

-      διάλογος των πολιτών και συμμετοχή στην αντιμετώπιση δημοτικών ζητημάτων
-       Ψηφιοποίησητηςδιοίκησης
•      δημιουργία καιδομέςτηςδημοτικήςδιοίκησης
-      συνεργασία μεταξύ Δήμων και περιφερειών
-      μετεκπαίδευση των εργαζομένων στην διοίκηση



-      συνεργασίες των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για την διοίκηση σε αμφότερες τις χώρες
-      κοινά σεμινάρια για εξειδικευμένο προσωπικό
-      ανταλλαγή εκπαιδευτών
-      προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης και θέσεων μαθητείας, προς αμφότερεςτις

κατευθύνσεις
-      ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη δομή των χρηματοδοτικών πόρων καιτων επιπτώσεών

Της
-       κοινή δράση γιατην εξέλιξη της πολιτικής επιδοτήσεων της ΕΕ  μετάτο 2020: διευκόλυνση

της (κοινής) πρόσβασης των Δήμων σε χρηματοδοτικά προγράμματα

7. πολιτισμός

-      συνεργασίασυλλόγων
-      διενέργεια εκδηλώσεων από κοινού
•      συνεργασία στην μουσική και κινηματογραφική βιομηχανία (Βερολίνο-Θεσσαλονίκη-Αθήνα)
-      στήριξη τηςπολιτιστικής κληρονομίας
-      πολιτισμός αναμνήσεων, συνεργασία με μαρτυρικά χωριά και με εβρα.Ικές κοινότητες

8. Τοπική οικονομία και επιμελητήρια

-      συνεργασία διάφορων επιμελητηρίων αμφότερων των χωρών, σε δημοτικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο

-      αμοιβαία στήριξη κατάτην υποβολή αιτήσεων γιαπαροχή χρηματοδοτικών μέσωντης ΕΕ
-      ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιμελητηρίων, ως παροχών υπηρεσιών προς

επιχειρήσεις, ιδίως για ``Stαrt-υρs" (παροχή συμβουλών για τη λειτουργία τους)
-      δημιουργία προτύπων επαγγελμάτων και δημιουργία πόογραμμάτων για την

πιστοποιημένη απόκτηση προσόντων, με τη συνεργασία και των αρμόδιων υπουργείων
αμφότερων των χωρών

-      διενέργεια κοινών ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με τον τοπικό τραπεζικό τομέα και

υφιστάμενες επενδυτικές δυνατότητες
-      εκπαιδευτικές επισκέψεις μεταξύ των επιμελητηρίων
-      υποστήριξη στο πλαίσιο συμμετοχής σε εκθέσεις
-      συνεργασία στον τομέα της πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης
-      συνεργασία οικονομικών κέντρων και επιχειρήσεων δημιουργίας υποδομών

(π.χ. νοσοκομεία, εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων)
-      υπόδειξη Γερμανών και Ελλήνων επενδυτών

9. Τοπικά χρηματοδοτικά εργαλεία

-      κριτήρια γιατηνχορήγηση δανείων γιατην ενίσχυση τηςτοπικής οικονομίας,

λαμβανομένων υπόψη των εμπειριών της τράπεζας "ΡrοCedίt-ΒαnΚ"
ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού και πρακτική άσκηση για την μετεκπαίδευση και
την περαιτέρω εκπαίδευση
δημιουργία ενός πιλοτικού περιφερειακού και αυτοδιοικούμενου χρηματοδοτικού
συστήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά το πρότυπο των γερμανικών
"SρarκαsSen"


