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Προετοιμάζεται για τη Γαλλία

Δήμος Κατερίνης: Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες της ομάδας έργου του προγράμματος
«REACT»

Στην κατεύθυνση συλλογής στοιχείων και εξαγωγής συμπερασμάτων, που θα
παρουσιαστούν στο Wattrelos Γαλλίας στις 12-13 Ιουλίου 2017 επικεντρώνει τις
προετοιμασίες της, η ομάδα έργου του Δήμου Κατερίνης, για το πρόγραμμα REACT -
«Ευρώπη για τους πολίτες» (Europe for Citizens).

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο
πόλεων, του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο βασικό στόχο θέτει την ενθάρρυνση
της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, ενώ η ατζέντα συζήτησης στη Γαλλία διαμορφώνεται ως εξής: 
-«Θεσμικές και νομικές αρχές της ιθαγένειας σε κάθε χώρα μέλος του δικτύου»
(constitutional principles of European citizenship in every partner country) και 
-«Από την εθνική στην ευρωπαϊκή ταυτότητα του πολίτη, οι θεσμικές αρχές της ευρωπαϊκής
αγωγής του πολίτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών» (From national to European
citizenship: the constitutional principles of European citizenship, rights and duties of
citizens). 
Στο πλαίσιο αυτό, παρόντες στη νέα συνάντηση, της ομάδας έργου και των εμπλεκόμενων
φορέων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Κατερίνης,
ήταν από πλευράς Δήμου Κατερίνης: ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κατανάς, οι υπάλληλοι
του δήμου Κατερίνα Πόδα, Ζωή Σερετίδου, Εμμανουήλ Κοσμαδάκης, Χαράλαμπος
Παναγιωτίδης. 
Επίσης, παρέστησαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης, οι: Χαρίκλεια Παντούλη,
Παναγιώτης Ιορδανίδης, από την ΜΚΟ ADRA DEUTCHLAND, οι: Μαρία Αβακιάν, Φοίβος
Πανιώτης, ως εκπρόσωποι του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σέρβικου
συμπληρωματικού Σχολείου «Άγιος Σάββας», οι: Βέσνα Παβτς, Ντιάνα Μίτσιτς –Τσιρωνίδου,
Μπιλιάνα Νοβάκοβιτς – Αθανασιάδου, από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»
ο Παύλος Μπλιάτης. 
Στη διάρκεια της συνάντησης, παραδόθηκαν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια, τα οποία
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δόθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση στους φορείς εκπροσώπους των αλλοδαπών και
των ΜΚΟ. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν εργαλείο μελέτης συγκεκριμένων θεμάτων, που θα
συζητηθούν στη συνάντηση (presentation meeting) των εταίρων του προγράμματος. 
Επιπλέον, παραδόθηκε έκθεση περί του νομικού πλαισίου για την ιθαγένεια από το
δικηγορικό σύλλογο Κατερίνης.

 

0Μου αρέσει! 0


