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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 

 



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. 



    Βασικός στόχος επικοινωνίας: 

Βασικός Στόχος Επικοινωνίας για την  

Περίοδο 2014 - 2020 

 Επικοινωνία οράματος για την Περιφέρεια ΑΜΘ για την Περίοδο 

2014 – 2020  

 «ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας 

ώστε, να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και 

σημαντικό βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της 

πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές 

της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την 

κοινωνική συνοχή με την κινητοποίηση υφισταμένων αλλά και νέων 

κοινωνικών συλλογικοτήτων» 



    Επιμέρους στόχοι επικοινωνίας: 

Επιμέρους Στόχοι Επικοινωνίας για την  

Περίοδο 2014 - 2020 

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των οικονομικών αποτελεσμάτων 

και του αριθμού των θέσεων εργασίας σε τομείς - κλάδους 

προτεραιότητας που αναδεικνύει η στρατηγική RIS3 στην ΠΑΜΘ 

 Η επικοινωνία των δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και βελτίωση της ικανότητας υποδομών & δομών για να στηρίζουν 

μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας  

 Η ενημέρωση των κοινών-στόχος για τις δράσεις που 

αναλαμβάνονται με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και της 

φτώχειας μέσω της επιχειρηματικότητας και μέσω της ένταξης 

μειονεκτικών ομάδων στην αγορά εργασίας  

 Η προβολή ειδικότερα των αναμενόμενων ωφελημάτων σε κρίσιμου 

κοινωνικού ενδιαφέροντος τομείς, όπως η ανεργία, η αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, η ανασυγκρότηση της υπαίθρου και η 

περιφερειακή ανάπτυξη  



Ιστοσελίδα 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 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, 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.) 



Ιστοσελίδα ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 

 Προκειμένου να καταστεί ακόμα πιο λειτουργικός  

και χρηστικός  ο ιστότοπος της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, 

έχει δρομολογηθεί με ανάθεση σε εξωτερικό 

ανάδοχο, η  πλήρης αναβάθμιση της ιστοσελίδας 

ούτως ώστε να συμμορφώνεται και με το 

πρότυπο WCAG 2.0 Level AA, που αφορά την 

προσβασιμότητα του περιεχομένου από Άτομα Με 

Ειδικές Ανάγκες. Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται 

να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. 



    Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν 

μετά την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 

έως σήμερα) 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 

1.  Συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «Η 
Ευρώπη στην περιοχή μου 2016» (#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, οι πολίτες είχαν την 
δυνατότητα να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά 2 έργα 

που εκτελέστηκαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Το πρώτο ήταν το 
«Hydrama Grand Hotel Drama», στην πόλη της Δράμας το οποίο 

είναι ένα διατηρητέο κτίριο (παλαιά καπναποθήκη) που έχει 
μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων και για την 

υλοποίηση της επένδυσης, έγινε χρήση του χρηματοδοτικού 
εργαλείου JESSICA (με πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013) και την 

εβδομάδα 9 - 15 Μαΐου 2016, ήταν ανοιχτό και επισκέψιμο για το 
κοινό.  

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 

Παράλληλα, στις  9 Μαΐου 2016, ημέρα κατά την οποία έχει καθιερωθεί 
να εορτάζετε ως «Ημέρα της Ευρώπης»,  στην πόλη της Ξάνθης, 

πολίτες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το «Πολυχώρο Τέχνης 
και Σκέψης Φρουραρχείο Ξάνθης» (οικία Χατζιδάκι), το οποίο είναι 
το κτίριο στο οποίο έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του ένας από 

τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες της χώρας μας, ο Μάνος 
Χατζιδάκις. Το κτίριο, είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και ως 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αναστηλώθηκε στα πλαίσια του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 



    2.  Τεχνικές Συναντήσεις  

 

• Διενέργεια τεχνικής συνάντησης - διαβούλευσης στην Κομοτηνή 
(05/10/2015) για την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. 

 

• Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Αλεξ/πολη 
(15/10/2015) και στην Καβάλα (16/10/2015) στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ». 

 

• Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Κομοτηνή 
(26 /11/2015) για την εξέταση της σκοπιμότητας και ωριμότητας των 
έργων που προτάθηκαν για την εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας 
Οδού». 

• Διενέργεια τεχνικής συνάντησης - διαβούλευσης στην Κομοτηνή 
(27/11/2015) στα πλαίσια της εξειδίκευσης της «Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας 

Οδού». 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 



    3.  Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη 

στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο ΕΠ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων 

με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σε 

συνεργασία με την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, διοργάνωσε στις 25 

Νοεμβρίου 2015 συνάντηση 

τεχνικής υποστήριξης για την 

ένταξη στοχευμένων δράσεων 

για τα ΑμεΑ στο ΕΠ. 



4. Ενέργειες για την ενεργοποίηση της Στρατηγικής  

Έξυπνης Εξειδίκευσης 

 

 Διενέργεια θεματικού εργαστηρίου επιχειρηματικής 
ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας χημικών και  

     πολυμερών υλικών, στην Καβάλα (23/09/2015). 

 Διενέργεια θεματικού εργαστηρίου επιχειρηματικής 
ανακάλυψης στην αλυσίδα αξίας ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρολογικού υλικού, στην Καβάλα (23/09/2015). 

 Διενέργεια Εκδήλωσης για την Ολοκλήρωση της 
Προπαρασκευαστικής Δράσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), στην Ξάνθη 
(25/10/2015). 

 Διενέργεια Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας, στην 
Κομοτηνή (26/07/2016) για την οριστικοποίηση της 1ης 
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, 
Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.  

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 



 5.  Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων 

 

 Για την υποβοήθηση των δικαιούχων πράξεων στην τήρηση των 
υποχρεώσεων τους ως προς την πληροφόρηση και επικοινωνία, 
δημιουργήθηκαν υποδείγματα πινακίδων και αφισών καθώς και 
οδηγίες για τη σωστή χρήση τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στη 
διαδικτυακή πύλη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. www.eydamth.gr. 

 

 Πραγματοποίηση, σε συνεργασία με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την Ε.Υ.Θ.Υ. 
δύο Εκπαιδευτικών Ημερίδων (20 και 21/10/2016 σε Κομοτηνή και 
Καβάλα αντίστοιχα) για στελέχη των Τελικών Δικαιούχων στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στο ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 

http://www.eydamth.gr/
http://www.eydamth.gr/
http://www.eydamth.gr/
http://www.eydamth.gr/


  

 6.  Συμμετοχή σε εκθέσεις 

 

 Συμμετοχή της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. στην 17η Διεθνή Έκθεση ALEXPO 
που πραγματοποιήθηκε από 24-28/06/2016 στην Αλεξ/πολη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συμμετοχή της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. στην 24η Διεθνή Έκθεση 
KAVALAEXPO 2016 που πραγματοποιήθηκε από 07-12/10/2016 στον 
Εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη 
Καβάλας. 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 



7. Παραγωγές 

 

• Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το Ε.Π. 
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, 
το οποίο διανεμήθηκε στο ευρύ κοινό κατά τη 
διάρκεια των δύο Εκθέσεων στις οποίες 
συμμετείχε η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. 

 

 

 

 

 

Ενέργειες Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 

 

8. Προωθητικό υλικό και διαφημιστικά αντικείμενα 

 

• Δημιουργία νέας εικαστικής ταυτότητας για την 
ΕΥΔ με παραγωγή μακετών και προμήθεια 
προωθητικού υλικού. 

• Προμήθεια διαφημιστικών αντικειμένων. 



 9.  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 

1η Επιτροπή Παρακολούθησης (26/06/2015 έως σήμερα) 



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  

  

 Για το έτος 2017 παρουσιάζεται ο Ενδεικτικός πίνακας ενεργειών 

επικοινωνίας 



Ετήσια επικαιροποίηση δράσεων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας 



Ετήσια επικαιροποίηση δράσεων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας 



Σας ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας  
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