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Θεσμικό Πλαίσιο Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020 

 

 Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

(Π&Ε) υλοποιούνται σε εφαρμογή της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

(ΕΠ ΠΑΜΘ) 2014-2020, όπως εγκρίθηκε κατά την 

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020 στις 26/6/2015 

 



Θεσμικό Πλαίσιο Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020 

 

 Το θεσμικό πλαίσιο όλων των δράσεων Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας (Π&Ε) εδράζεται στην εφαρμογή του: 

 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. 

 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 

28ης Ιουλίου 2014. 

 Νόμου 4314/2014 

 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 



Περιεχόμενο Επικοινωνίας για την  

Περίοδο 2014 - 2020 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020 

πραγματοποιούνται μια σειρά από ενέργειες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη 

των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που 

αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020.  

 Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει ως στόχο 

την ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη χρηματοδότηση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών 

δικαιούχων, των ωφελούμενων, αλλά και της κοινής γνώμης για τις 

προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020. 



    Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 3η 

Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 

1.  Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας  

«Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2018» (#EUinMyRegion), που είχε ως στόχο να 

ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που 

συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.  



    Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής,  η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 

διοργάνωσε 6 εκδηλώσεις.  

 

 Επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους μαθητών Γ’ Γυμνασίου 

που κατοικούν σε απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές 

των Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης 

 

 1. Στο Αρχαιολογικό Μουσείου Αλεξανδρούπολης στις 3 Μαΐου 

2018. 

 2. Στο Αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας στις 8 Μαΐου 2018 

 3. Στο Βυζαντινό Μουσείου Διδυμοτείχου στις 17 Μαΐου 2018 

 4. Στον Αρχαιολογικό χώρο  Αβδήρων στις 21 Μαΐου 2018 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 

Αρχαιολογικό Μουσείου Αλεξανδρούπολης Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας  



Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 

Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου 



Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων 



Ανοικτή εκδήλωση στο κτίριο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ του Δήμου Δράμας 

(13/6/2018) 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



Έκθεση χειροτεχνημάτων και μουσικοχορευτική εκδήλωση στο 

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου 

Δράμας (14/6/2018) 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



 2.  Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στην 25η Έκθεση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2018 που πραγματοποιήθηκε από 18-20/05/2018 

στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ.Θ. στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



2.  Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στην 26η Διεθνή Έκθεση KAVALA EXPO 2018  

που πραγματοποιήθηκε από 05-09/10/2018  στον Εκθεσιακό χώρο 

«Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



3.  Συμμετοχή σε εκθέσεις (Παράλληλες Δράσεις)  

Πραγματοποίηση δύο (2) Εκθέσεων Φωτογραφίας με έργα που 

χωροθετούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

και χρηματοδοτήθηκαν στις διάφορες Προγραμματικές Περιόδους 

από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, κατά τη διάρκεια των 

Εκθέσεων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2018 και 

KAVALAEXPO 2018. (Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με την καμπάνια που 

προτάθηκε από τις Επιτρόπους CRETU-THYSSEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



    4.  Τεχνικές Συναντήσεις  
 

• Διενέργεια Ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 08/12/2017 στην 
Ελευθερούπολη, με θέμα  «Γεωθερμία: Προκλήσεις, Ευκαιρίες, Στρατηγική 
Αειφορικής Αξιοποίησης, Καλές Πρακτικές. Το έργο του Δήμου Παγγαίου στο 
γεωθερμικό πεδίο Ακροποτάμου» σε συνεργασία με το Δήμο Παγγαίου, το Τμήμα 
Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων ΑΜΘ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. 

 

• Διενέργεια τεχνικής συνάντησης στην Κομοτηνή (21-12-2017) για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του Ε.Π. 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020. 

 

• Διενέργεια Ημερίδας – Τεχνικής Συνάντησης στην Κομοτηνή (15-05-2018) με θέμα «ΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
Γ΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την Τεχνική 
Γραμματεία Λυμάτων. 

 

• Διενέργεια Τεχνικής Συνάντησης στην Κομοτηνή (08-06-2018) για τη λειτουργία των 
ΚΗΦΗ και των ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ 

• Διενέργεια Τεχνικών Συναντήσεων στην Αθήνα και στην Κομοτηνή στο πλαίσιο ωρίμανσης 
της Δράσης Ανάπτυξης Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής 
πίεσης στην ΠΑΜΘ. 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



5. Παραγωγές – Προμήθεια διαφημιστικών 
αντικειμένων 

 

 Έκδοση εντύπου με θέμα «Περίληψη για τους πολίτες 

της Έκθεσης Υλοποίησης Έτους 2017» του Ε.Π. 

«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, το οποίο 

διανεμήθηκε στο ευρύ κοινό. 
 

 Δημιουργία Πρακτικού Οδηγού Υποχρεώσεων 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δικαιούχων Πράξεων 

του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020. 
 

 Προμήθεια διαφημιστικών αντικειμένων τα οποία 

διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους του 

Προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



6. Διαδίκτυο – Ιστότοπος ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω επικοινωνιακών στόχων είναι ο 

διαδικτυακός τόπος www.eydamth.gr, η επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης της ΠΑΜΘ, που ως στόχο έχει, τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη 

διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο χρήστης της 

ιστοσελίδας μπορεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με:  

- τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων μαζί με όλα τα 

συνοδευτικά έγγραφα  

- κατάλογο με τα ενταγμένα έργα, τους δικαιούχους και τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό τους 

- δελτία τύπου, νέα –ανακοινώσεις, οδηγίες και εκδηλώσεις 

- τα βασικά κείμενα του Προγράμματος και χρήσιμα έγγραφα (νομοθεσία, εγκύκλιοι 

κτλ.) 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



Ιστοσελίδα ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 

 Ο ιστότοπος της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, www.eydamth.gr 

έχει αναβαθμιστεί πλήρως ούτως ώστε να είναι πιο 

χρηστικός και λειτουργικός.  Παράλληλα 

συμμορφώνεται και με το πρότυπο WCAG 2.0 Level 

AA, που αφορά την προσβασιμότητα του 

περιεχομένου από Άτομα Με Αναπηρία. 

 Δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα της 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ φόρμας υποβολής 

ερωτημάτων για επικοινωνιακά 

θέματα. 



Δημιουργία σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook 

https://www.facebook.com/eydeppamth/ 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 

Έως σήμερα έχουμε 

115 Likes και 120 

Followers 



 7.  Λειτουργία Call Center και Γραφείου Πληροφόρησης 
 

 Σε καθημερινή βάση, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ λειτούργησε γραφείο πληροφόρησης για τους 

δυνητικούς ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος απαντώντας σε 

ερωτήματα και παρέχοντας διευκρινίσεις μέσω email, τηλεφωνημάτων και 

οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας. Η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη της 

ευρείας και λεπτομερούς ενημέρωσης σχετικά με:  
 

 τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών ταμείων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 

 τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  

 τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης  

 την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές 

προθεσμίες  

 τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν  

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

3η Επιτροπή Παρακολούθησης (07/11/2017 έως σήμερα) 



 Σύμφωνα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της 1ης Αξιολόγησης, η Στρατηγική 

επικοινωνίας υλοποιείται σε γενικά πλαίσια ικανοποιητικά. 

  

 Οι δείκτες υλοποίησης - εκροών και οι δείκτες αποτελεσμάτων κινούνται σε υψηλά 

επίπεδα επίτευξης καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που έχουν τεθεί και 

αναμένεται να τους υπερκαλύψουν τα επόμενα έτη εφαρμογής.  

 

 Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής είναι υψηλή δεδομένου ότι οι ικανοποιητικές 

τιμές των εκροών επιτυγχάνονται με κόστος χαμηλότερο του προγραμματιζόμενου.  
 

Συμπεράσματα και προτάσεις της 1ης Αξιολόγησης 

της Στρατηγικής Επικοινωνίας 



 Η πρώτη αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας περιορίζεται σε προτάσεις 

βελτιώσεων που αφορούν στην προσπάθεια για επιτάχυνση των  ενεργειών 

πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΚΤ και της προβολής στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, διαφήμιση στο Internet, Social Media). 

  Όσον αφορά στο περιεχόμενο των ενεργειών πληροφόρησης ή στις διαδικασίες 

υλοποίησης της Στρατηγικής δημοσιότητας - παρόλα τα καλά σε γενικές γραμμές 

αποτελέσματα της εφαρμογής της-κατατίθενται κάποιες επιπλέον προτάσεις που 

αφορούν κυρίως : 

 αύξηση εκδηλώσεων/δράσεων,  

 διεύρυνση ομάδων στόχευσης,  

 επιλογή δράσεων «σημαιών» προβολής,  

 τόνωση της προβολής των δράσεων ΕΚΤ,  

 αναβάθμιση επικοινωνιακής ικανότητας με τη χρήση των τοπικών ΜΜΕ,  

 υιοθέτηση περισσότερων διαδραστικών εκδηλώσεων,  

 τόνωση της γενικής προβολής και της ειδικής ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.  

Συμπεράσματα και προτάσεις της 1ης Αξιολόγησης 

της Στρατηγικής Επικοινωνίας 



Ετήσια επικαιροποίηση δράσεων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 Με βάση τη στρατηγική επικοινωνίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχεδιάζει 

και υλοποιεί ετησίως επιλεγμένες δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες κάθε έτους. 

  

 Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της 1ης Αξιολόγησης της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας αλλά και τις τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1046/2018, οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προτείνονται για 

το έτος 2019 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 



Ετήσια επικαιροποίηση δράσεων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας 



Ετήσια επικαιροποίηση δράσεων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας 



Σας ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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