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ΔΕΛΤΙΟΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥΤΥΠΟΥ

  

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η Εκδήλωση του έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, η οποία

διοργανώθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών με την

υποστήριξη της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.). Η

συγκεκριμένη εκδήλωση του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Ευρώπη

για τους Πολίτες” της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Σεπτεμβρίου 2018, στην Περιφερειακή

Ενότητα Σερρών (αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”) και είχε θέμα ““ΗΗ  συνθήκησυνθήκη  τηςτης  ΡώμηςΡώμης  τουτου

1957 1957 καικαι  ηη  δημιουργίαδημιουργία  τηςτης  ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής  ΟικονομικήςΟικονομικής  ΚοινότηταςΚοινότητας””.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των χωρών/εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, όπως:

Ισπανία(Μαδρίτη/Επικεφαλής Εταίρος του έργου), Πολωνία (Βαρσοβία), Σερβία (Βελιγράδι),

Γερμανία (Πότσδαμ), Βουλγαρία (Βελίκο Τίρνοβο) και Ελλάδα (Σέρρες). Μεταξύ των

συμμετεχόντων, πέραν των εκπροσώπων/συντονιστών του οργανισμού/φορέα της κάθε χώρας,

ήταν και νέοι-νέες, ηλικίας 18-30 ετών, οι οποίοι βάσει των στόχων του συγχρηματοδοτούμενου

έργου “Ευρωπαϊκές Δεκαετίες”, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίησή του.

Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης και ακολούθησαν

χαιρετισμοί από τον εκπρόσωπο της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. κ. Αντώνη Φραγγεδάκη,  τον εντεταλμένο Δημοτικό

Σύμβουλο για το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Καρπουχτσή και τον

εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για το Τμήμα Τουρισμού κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Την πρώτη

ημέρα της εκδήλωσης, μετά την επίσημη έναρξη με τους χαιρετισμούς, ακολούθησε σύντομη

παρουσίαση του κάθε εταίρου/φορέα που συμμετέχει στο έργο, ενώ τη δεύτερη ημέρα της

εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του θέματος “Η συνθήκη της Ρώμης του 1957 και η δημιουργία της

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας” από την πλευρά του κάθε εταίρου/χώρας καθώς και ένα

θεματικό εργαστήριο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 με την αξιολόγηση
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της συνάντησης και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών στο πλαίσιο του έργου. Στη

συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχε με ομιλία ο Δρ. Αντώνης Καρβούνης, στέλεχος του

Υπουργείου Εσωτερικών/Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες”.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις/ξεναγήσεις σε διάφορα

σημεία της πόλης μας, όπως: Αρχαιολογικό Μουσείο (Μπεζεστένι), Ακρόπολη (Κουλάς),

Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών. Οι εταίροι του

έργου είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν το χώρο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, να

ενημερωθούν για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δοκιμάσουν την πίστα οδήγησης με

πιστοποιημένους εκπαιδευτές οδήγησης υπό την καθοδήγηση της εταιρείας RDE Σέρρες και του

εκπαιδευτή κ. Γιώργου Σαμαρά.
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