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    Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 

European Programmes 

EU funded Projects of Greek Local 

Authorities 

Δήμος Σερρών 

«Δημοκρατική Ιδιότητα και 

Συμμετοχή στις Δημοκρατικές 

Διαδικασίες και στα Κοινά» (DOCPIE) 

(Ευρώπη για τους Πολίτες)  

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 

εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών και του 

Ομίλου Ουνέσκο Σερρών με τίτλο: 

«Περιφερειακή ανάπτυξη και συμμετο-

χικότητα πολιτών στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο  

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Ευρώπη για 

τους Πολίτες, 2014-2020’. Περισσότεροι 

από 170 συμμετέχοντες από την Ελλάδα 

και 13 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες 

παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια δύο 

ημερών, εργαστήρια και ομιλίες και 

γνώρισαν πετυχημένες πρακτικές με θέμα 

την ανάπτυξη των πόλεων και των 

περιφερειών αλλά και την ενθάρρυνση 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

 

 

 

Πληροφορίες:  

κα Α. Τσαΐρα, Project Manager 

Ε-mail: anta.tsaira@gmail.com 

Ιστοσελίδα: http://www.serresforunesco.org/ 

 

Municipality of Serres 

«Democratic Qualification and 

participation in democratic and civic »  

(Εurope for Citizens)  

 

The two-day event organized by the 

Municipality of Serres in collaboration with the 

UNESCO Club of Serres on the 

theme: "Regional development and 

participatory citizens in the European Union"  

took place with great success in the 

framework of the ‘Europe for Citizens, 2014-

2020’. More than 170 participants from 

Greece and 13 other European countries 

attended workshops for citizens, speeches 

and shared best practices on city development 

and the encouragement of civic participation. 

During project implementation the 

participants aim to: 

a) to research current trends and opinions on 

the European Union and its future in various 

groups - goals, including students and older 

ages; 

b) to inform citizens about European 

citizenship; 

c) to sensitize the participants on active 

citizenship and volunteering; 

d) to build bridges of cooperation between 

the cities participating in the program. 

Information: 

Μs A. Tsaira, Project Manager 

Ε-mail: anta.tsaira@gmail.com 

Website: http://www.serresforunesco.org/ 
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