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 Εκπροσώπησε την Ελλάδα και η Μ. Νικολάρα

Στη σύνοδο του δικτύου Ευρωπαίων αυτοδιοικητικών της Αριστεράς

#Μαρία Νικολάρα (/article/tag/Μαρία%20Νικολάρα),

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 20|02|2017 16:38

Στην ετήσια σύνοδο της «REALPE» (Δίκτυο Ευρωπαίων αυτοδιοικητικών της Αριστεράς), που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 8-9 Φεβρουαρίου υπό την αιγίδα της Ευρωομάδας της Αριστεράς GUE/NLG, την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο
δήμαρχος Βύρωνα Γρ. Κατωπόδης και η περιφερειακή σύμβουλος Βορείου Αιγαίου Μαρία Νικολάρα.

 
Στην ετήσια σύνοδο της «REALPE» (Δίκτυο Ευρωπαίων αυτοδιοικητικών της Αριστεράς), που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 8-9 Φεβρουαρίου υπό την αιγίδα της Ευρωομάδας της Αριστεράς GUE/NLG, την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο
δήμαρχος Βύρωνα Γρ. Κατωπόδης και η περιφερειακή σύμβουλος Βορείου Αιγαίου Μαρία Νικολάρα.

Τα θέματα της συνόδου ήταν οι καλές πρακτικές των τοπικών αρχών στους τομείς:

α) απασχόλησης, τοπικής ανάπτυξης και της υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, και

β) της υποδοχής των προσφύγων και των συνεργασιών που πρέπει να οικοδομηθούν μεταξύ Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης.

Στη σύνοδο παρευρέθηκαν πολλοί ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες. Τις εργασίες της δεύτερης μέρας άνοιξε ο
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Για
το θέμα του προσφυγικού στην Ελλάδα μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η κ. Νικολάρα στην παρέμβασή της κατέθεσε προτάσεις καλών πρακτικών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών των
νησιών μας που θα λειτουργούν ανταποδοτικά. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται:

- Η καμπάνια για αλληλέγγυες διακοπές, εκπαιδευτικές εκδρομές ή διοργάνωση συνεδρίων από επιστημονικούς ή
επαγγελματικούς φορείς στα νησιά του προσφυγικού.

- Η υποστήριξη των αλληλέγγυων εξαγωγών τοπικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες σε φορείς της Ευρώπης -μια δράση που
ήδη υλοποιείται και συμμετέχουν παραγωγοί και φορείς της Λέσβου.

- Η διοργάνωση συνεδρίου της «REALPE» στη Λέσβο τον προσεχή Οκτώβρη και η ανάπτυξη του δικτύου για ευρύτερη
συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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