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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 4η 

Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 

1. Παρουσία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα 

κοινωνικά δίκτυα 

 

Το 2018, η  ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ  ενεργοποίησε την παρουσία της στα κοινωνικά 

δίκτυα, προχωρώντας τόσο στην δημιουργία σελίδας στο Facebook όσο 

και σε λογαριασμό στο YouTube.  



Facebook 

 

Δημιουργήθηκε σελίδα όπου παρουσιάζονται βασικά 

στοιχεία, ανακοινώσεις και προωθητικό υλικό από 

τις δραστηριότητες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ΑΜΘ που 

αφορούν στην υλοποίηση του ΕΠ «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020».  

 

Παρά την σύντομη διάρκεια  λειτουργίας της σελίδας, η 

ανταπόκριση κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική, έχοντας 

καταγράψει έως σήμερα 1.106  likes και 1.133 followers 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



YouTube 

Στο κανάλι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στο YouTube,  παρουσιάζεται υλικό από τις 

δραστηριότητες της ΕΥΔ που αφορούν στην υλοποίηση του ΕΠ «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020» αλλά και οπτικοακουστικό υλικό που παρήχθη 

στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους στο πλαίσιο των δράσεων 

δημοσιότητας.  

Το κανάλι αριθμεί σήμερα, 351 προβολές και 1.041 εμφανίσεις.  

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



Καμπάνια Προωθούμενων  Αναρτήσεων στο Facebook 

 

Για την προώθηση και διάχυση των εκτελούμενων δράσεων επικοινωνίας, η ΕΥΔ 

ΕΠ ΠΑΜΘ προχώρησε στην ανάθεση σε διαφημιστική εταιρεία, της προβολής των 

δράσεων του Ε.Π. στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook, μέσω της δημιουργίας και 

διαχείρισης διαφημιστικού λογαριασμού, όπου προωθούνται αναρτήσεις του 

λογαριασμού της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.  

Τα εργαλεία προώθησης που προσφέρει η διαφημιστική πλατφόρμα του Facebook, 

δίνουν την δυνατότητα επιλογής και προσέγγισης του κατάλληλου -κάθε φορά- 

κοινού στόχου,  καθώς και την παρακολούθηση, ανάλυση και βελτίωση του 

στοχοθετούμενου κοινού και των προωθήσεων σε μηνιαία βάση. 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



Καμπάνια Προωθούμενων  Αναρτήσεων στο Facebook 

Η προωθητική αυτή ενέργεια έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα, 12 πληρωμένες 

καταχωρίσεις που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, προσκλήσεις για υποβολή 

προτάσεων καθώς και στην προώθηση οπτικοακουστικού υλικού για την προβολή 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

Στο πλαίσιο της καμπάνιας αυτής, σημειώθηκαν 1.487.958 συνολικές εμφανίσεις 

των προωθούμενων καταχωρίσεων σε 174.654 μοναδικούς χρήστες, εκ των οποίων 

οι 96.204 αλληλεπίδρασαν με το προωθούμενο υλικό μέσω like, share, comment 

κλπ. 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



2. Παραγωγές – Προμήθεια διαφημιστικών 

αντικειμένων 

 

 Έκδοση εντύπου με θέμα το Ε.Π. «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, το οποίο 

διανεμήθηκε στο ευρύ κοινό. 
 

 

 

 Προμήθεια διαφημιστικών αντικειμένων τα οποία 

διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους του 

Προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



 

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ προχώρησε στην δημιουργία:   

 Ενός Τηλεοπτικού σποτ,  

 Ενός Ραδιοφωνικού σποτ,  

 Τριών ολοσέλιδων προωθητικών δημιουργικών για 

εφημερίδες και  

 Τριών προωθητικών digital δημιουργικών 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



 3.  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 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



4. Ιστότοπος ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 

www.eydamth.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της ΠΑΜΘ, έχει ως στόχο, 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 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 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



    5. Ενημερωτικές εκδηλώσεις - τεχνικές 
συναντήσεις  

 

• Διενέργεια Τεχνικής Συνάντησης στην Κομοτηνή (03/12/2018) ενόψει 

της έναρξης διαδικασίας διαβούλευσης του Περιφερειακού 

Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 

• Διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης στην Ξάνθη (06/12/2018) 

παρουσίασης του έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 
 

• Διενέργεια Τεχνικών Συναντήσεων στην Κομοτηνή (17/12/2018), για 

την υλοποίηση της Δράσης «Δημιουργία Δομών Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια των ΣΒΑΑ. 
 

• Διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης για τις δράσεις στήριξης της 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στην Καβάλα (28/01/2019) 

 

• 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



    5. Ενημερωτικές εκδηλώσεις - τεχνικές 
συναντήσεις  

 

• Διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης για τις δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στην Κομοτηνή (26/02/2019). 
 

• Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας για την οριστικοποίηση της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και 

Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη 2014 – 2020», στην Αλεξανδρούπολη (06/03/2019) και στη 

Δράμα (08/03/2019). 
 

• Διενέργεια δύο (2) εκπαιδευτικών συναντήσεων (Αλεξανδρούπολη 

14/03/2019 και Καβάλα 16/03/2019)  για την καλύτερη οργάνωση της 

υλοποίησης της δράσης των Κέντρων Κοινότητας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. 
 

• 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

4η Επιτροπή Παρακολούθησης (16/11/2018 έως σήμερα) 



Δράσεις πληροφόρησης και 

επικοινωνίας για το 2019 

 Έχουν δρομολογηθεί και θα υλοποιηθούν στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος 

έτους, οι υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας για το 2019, οι οποίες είχαν εγκριθεί 

κατά την 4η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. του ΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020 (16-11-2018).  

 

 Κυριότερες εξ’ αυτών είναι, η συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή Καμπάνια 

«Europe in My Region» 2019, η συνδρομή στην υλοποίηση  της δράσης 

επικοινωνίας της ΕΕ «Road Trip Project» και η συμμετοχή της ΕΥΔ σε εκθέσεις 

της Περιφέρειας ΑΜΘ με δικό της περίπτερο. 



Προγραμματισμός Δράσεων πληροφόρησης 

και επικοινωνίας για το έτος 2020 

 Με βάση τη στρατηγική επικοινωνίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σχεδιάζει 

και υλοποιεί ετησίως επιλεγμένες δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες κάθε έτους. 

  

 Οι δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το έτος 2020 πρόκειται να 

εξειδικευθούν και να παρουσιασθούν προς έγκριση είτε σε νέα συνεδρίαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης εφόσον γίνει εντός του 2019, είτε μέσω της 

γραπτής διαδικασίας. 



Σας ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
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