
 

 

 

     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

στο πλαίσιο της  6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  

του Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- 2020 

Κέρκυρα, 25 Νοεμβρίου 2022 

                                     

ΘΕΜΑ   Συνοπτικός απολογισμός έτους 2022 για την πορεία εφαρμογής της 

Στρατηγικής για την Πληροφόρηση, Επικοινωνία & Προβολή του ΠΕΠ Ιονίων 

Νήσων 2014-2020 – Eτήσιο πρόγραμμα ενεργειών Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης για το 2023.                                                                                                    

Η υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση, Επικοινωνία και Προβολή του 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 διανύει ήδη τον 7ο χρόνο της και βρίσκεται στην 

τελευταία φάση της, αυτήν της διάχυσης των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του 

προγράμματος στην Περιφέρεια και την κοινωνία της. 

Ευτυχώς το 2022 άρθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας του 

Covid 19 και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αρκετές από τις 

προγραμματισμένες δράσεις κυρίως εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του ευρέος κοινού. 

Στο διάστημα λοιπόν των 11 μηνών από την έναρξη του έτους απολογιστικά και 

συνοπτικά αναφέρονται τα εξής:  

 Ιστοσελίδα 

Λειτούργησε ικανοποιητικά η ιστοσελίδα του Προγράμματος,  όπου αναρτώνται 

οι προσκλήσεις, οι αποφάσεις ένταξης νέων έργων, πληροφορίες για τις 

εκδηλώσεις που διοργανώνονται, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, διαβουλεύσεις, 

κλπ.  Επίσης δημιουργήθηκε ξεχωριστό πεδίο στην ιστοσελίδα που αφορά στη 

Νέα Προγραμματική περίοδο και όπου αναρτώνται όλα τα σχετικά κείμενα 

στρατηγικής και οι διαβουλεύσεις και πρόσφατα το εγκεκριμένο ΠεΠ «ΙΟΝΙΑ 

ΝΗΣΙΑ 2021-2027», μέχρι την λειτουργία της νέας ιστοσελίδας που θα είναι 

έτοιμη έως το Μάρτιο 2023. 

 

 Social Media  

Η παρουσία της ΕΥΔ στα Social Media, κυρίως στο Facebook αλλά και στο  

Youtube ήταν και φέτος συχνή και ικανοποιητική.   Στο facebook αναρτώνται 



 

 

ανακοινώσεις για Προσκλήσεις, εντάξεις, εκδηλώσεις, κλπ που αφορούν στο 

ΠΕΠ μας αλλά και άλλες προσκλήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος από άλλα 

Ε.Π. (π.χ. ΕΠΑΝΕΚ) ή από προγράμματα και δράσεις της ΕΕ. 

Αριθμός χρηστών στο facebook:  812 followers και 775  likes της σελίδας αλλά 

πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είδαν τη σελίδα καθώς πολλές από τις 

αναρτήσεις μας αναδημοσιεύονται σε άλλες σελίδες. Δημιουργήσαμε επίσης 5 

events για τη διαβούλευση και για τις εκδηλώσεις του Europe in my Region με 

ικανοποιητική ανταπόκριση. 

Στο κανάλι Youtube έχουν αναρτηθεί βίντεο από εκδηλώσεις καθώς και τα 

διαφημιστικά σποτ για το Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 τόσο το 1ο όσο και το 

πρόσφατο.  

 

 Δελτία τύπου - Νewsletter 

Εκδόθηκαν δελτία τύπου τόσο για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων 

ώστε να ενημερωθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι, για την ένταξη των νέων 

έργων ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό, για τις εκδηλώσεις και συναντήσεις  

που οργανώθηκαν. Tα δελτία τύπου προβλήθηκαν από όλες τις εφημερίδες των 

Νησιών και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες. 

Συνεχίστηκε επίσης η περιοδική έκδοση του ηλεκτρονικού Newsletter που 

αποστέλλεται σε όσους έχουν δηλώσει την επιθυμία να το λαβαίνουν 

(κανονισμοί GDPR). 

  

 Call centre &  Ηλεκτρονικό γραφείο πληροφόρησης 

Λειτουργούν άτυπα από τα στελέχη κυρίως της μονάδας Α για την παροχή 

πληροφοριών σε δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους, ωφελούμενους, κλπ  

 Υποστήριξη Δικαιούχων 

Η ΕΥΔ υποστηρίζει τους δικαιούχους και φορείς υλοποίησης των έργων του 

Προγράμματος ως προς τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, κυρίως αναφορικά με 

τις πινακίδες κατά την υλοποίηση και μετά την ολοκλήρωση των έργων, καθώς 

και τις ιστοσελίδες των φορέων υλοποίησης, παρέχοντας οδηγίες για την ορθή 

εφαρμογή των μέτρων δημοσιότητας. 

 

 



 

 

 Εκδηλώσεις 

- Φέτος υλοποιήθηκαν 2 κεντρικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της καμπάνιας 

Europe in my Region.  Μία τον Μάιο στην Κέρκυρα και μια τον Σεπτέμβριο 

στην Κεφαλονιά, και οι δύο με μεγάλη επιτυχία. 

- Πιο συγκεκριμένα, φέτος προβλήθηκαν 2 διαφορετικού τύπου έργα, όχι έργα 

υποδομής, που σχετίζονται με τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον. 

- Τον Μάιο οργανώθηκε εκδήλωση στην Κέρκυρα για την προβολή του έργου 

«Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του 

Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή Ιστορικού Κτήματος 

οικίας Καποδίστρια, β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: Ο Ιωάννης 

Καποδίστριας, τα Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821» σε 

συνεργασία με το Μουσείο Καποδίστρια όπου παρουσιάστηκαν από 

ειδικούς ομιλητές όλες οι πτυχές του πολύ ενδιαφέροντος αυτού έργου.  

Παράλληλα το κοινό είχε την ευκαιρία να πλοηγηθεί και να ανακαλύψει τις 

δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μουσείου και να επισκεφθεί 

τους κήπους.  Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από το σύνολο εγχόρδων της ΦΕΚ 

που ερμήνευσε πρόγραμμα εμπνευσμένο από την περίοδο ζωής και δράσης 

του Ι. Καποδίστρια. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περί τα 100 άτομα. 

Στο ίδιο πλαίσιο, και συνδυάζοντας το συγκεκριμένο έργο με ένα έργο ΕΚΤ, 

τα ΚΗΦΗ της Κέρκυρας οργανώσαμε επίσκεψη των ωφελούμενων (30 

συνολικά) από τα δύο Κέντρα στο Μουσείο όπου τους έγινε παρουσίαση και 

ξενάγηση στο Μουσείο και ήλθαν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες 

Η δεύτερη μεγάλη εκδήλωση ήταν το «Γεωφεστιβάλ» που περιέλαβε ένα 

σύνολο επιμέρους δράσεων για την ανάδειξη και προβολή του Γ έργου 

«Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων και Γεωδιαδρομών του 

Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξή του στα Γεωπάρκα της 

UNESCO».  Για τη διοργάνωση αυτή, η ΕΥΔ συνεργάστηκε με τον δικαιούχο του 

έργου, την Μονάδα  Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου & 

Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α (πρώην 

φορέα διαχείρισης Ε. Δρυμού Αίνου) και με τους Δήμους της Κεφαλονιάς. 

Οι δράσεις περιλάμβαναν: 

- Παρουσίαση- ενημερωτική ημερίδα στον Κούταβο Αργοστολίου 

- Παρατήρηση σκοτεινού ουρανού στον Αίνο 



 

 

- Ξενάγηση σε 3 γεώτοπους, τα σπήλαια Μελισσάνης και Δρογγαράτης και 

τον Καραβόμυλο στη Σάμη 

- Συναυλία νεανικής ροκ μουσικής στο Ληξούρι, 

- Αγώνα δρόμου 5 χμλ προς και από 3 γεώτοπους στο Αργοστόλι, αθλητικά 

παιγνίδια για παιδιά στην πλατεία Αργοστολίου και παρουσίαση του 

Γεωπάρκου από τον καθηγητή Γ. Δρακάτο. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις 

προσδοκίες, 108 αθλητές και αθλήτριες, εκατοντάδες παιδιά και πολύς 

κόσμος-θεατές. 

- Επίσης στο πρόγραμμα του Γεωφεστιβάλ εντάχθηκε και μια ημερίδα στην 

Ιθάκη που οργάνωσε η Μονάδα του ΟΦΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Δήμο 

Ιθάκης όπου έγινε παρουσίαση του Γεωπάρκου. 

Θεωρούμε ότι ήταν η πλέον επιτυχημένη εκδήλωση που έχουμε οργανώσει 

καθώς πέτυχε το στόχο της να προσεγγίσει δηλαδή διαφορετικές ομάδες 

κοινού μέσω διαφορετικού τύπου δράσεων. Συνολικά εκτιμάται ότι στις 

εκδηλώσεις του Γεωφεστιβάλ συμμετείχαν και παρακολούθησαν πάνω από 

600 άτομα κάθε ηλικίας. 

Το μήνυμα πέρασε, οι κάτοικοι όλες αυτές τις μέρες άκουγαν και μάθαιναν 

για το Γεωπάρκο που πολλοί αγνοούσαν, πολλοί επισκέπτες έδειξαν 

ενδιαφέρον.  Και είναι απόδειξη πόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι η 

επικοινωνία όταν υπάρχει καλή συνεργασία με τους δικαιούχους και όταν οι 

δικαιούχοι ενστερνίζονται την ανάγκη προβολής του έργου τους. 

 

Επικοινωνιακή δράση “At the School of Open Cohesion”.  

Η δράση αυτή δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2021-22 λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Δόθηκε όμως η 

ευκαιρία τόσο το 2021 όσο και φέτος η ΕΥΔ να συμμετέχει στο διαδικτυακό 

workshop για το ASOC Europe στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Περιφερειών και Πόλεων, στις 10 Οκτωβρίου όπου περιγράψαμε τον τρόπο 

υλοποίησης της δράσης στα Ιόνια Νησιά, την εμπειρία μας και τα 

αποτελέσματα.  Παράλληλα, εκδηλώθηκε η πρόθεσή μας να επαναλάβουμε 

τη δράση τη νέα σχολική χρονιά 2022-23 εκ των ενόντων δεδομένου ότι 

πλέον δεν υπάρχει κεντρικός συντονισμός, αλλά με συντονισμό μεταξύ των 

περιφερειών που επιθυμούν να συνεχίσουν, με την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας, και με την υποστήριξη των Ιταλών συντονιστών, πιστεύουμε ότι 



 

 

μπορεί να  υλοποιηθεί και φέτος  δεδομένου ότι είναι μια δράση που 

προσεγγίζει με μεγάλη επιτυχία και κινητοποιεί το νεανικό μαθητικό κοινό. 

 

 Ημερολόγιο 2022 

H EYΔ δημιούργησε ένα καλαίσθητο ημερολόγιο στο οποίο 

περιλαμβάνονται 12 επιλεγμένα έργα και δράσεις από όλα τα Ιόνια νησιά 

που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027» 

και το οποίο διανέμεται σε όλους τους φορείς υλοποίησης και δικαιούχους, 

στις αρχές και υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε υπηρεσίες των Υπουργείων, 

κλπ. 

 

 Παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού spot  

Στη διάρκεια του καλοκαιριού έγινε η ανάθεση και η παραγωγή 5 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών spots ανά θεματικό τομέα:  Εκπαίδευση, 

Υγεία-Πρόνοια, Λιμάνια, Πολιτισμός, Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή. 

Τα spot αυτά έγιναν με λήψεις σε έργα όλων των Ιονίων Νήσων και 

παρουσιάζουν έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και με τη χρήση drone. 

Τα σποτ αυτά με τον επικοινωνιακό τίτλο και σλόγκαν “Ναι, είναι ΕΣΠΑ» 

αποτελούν τη συνέχεια των 2 προηγούμενων διαφημιστικών κυμάτων με το 

σλόγκαν «Κι αν είναι ΕΣΠΑ;»   

Στη φάση αυτή, βρισκόμαστε στο στάδιο αποστολής των σποτ στους 

Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και στις εφημερίδες και  

στα Διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης για την προβολή τους η οποία θα γίνει 

σε 2 φάσεις, μία εντός του 2022 και μία στα μέσα του 2023. 

 

 Εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα 

Ο υπεύθυνος δημοσιότητας της ΕΥΔ συμμετείχε και φέτος διαδικτυακά και 

δια ζώσης σε όλες τις συναντήσεις του Εθνικού δικτύου και του Ευρωπαϊκού 

δικτύου INFORM καθώς και σε διαδικτυακά σεμινάρια που οργανώνει το 

δίκτυο αυτό για επιμέρους θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης. 

 

 

 



 

 

Ακολουθεί το προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών Ε & Π για το 

έτος 2023.  Σημειώνεται ότι το 2023 είναι το τελευταίο έτος της ΠΠ 2014-

202) και το διαθέσιμο κονδύλιο για δράσεις Ε & Π είναι περιορισμένο, στις 

100.000€ περίπου. 

Πέραν λοιπόν των ενεργειών δημοσιότητας που δεν απαιτούν δαπάνη, όπως 

είναι η ενημέρωση της ιστοσελίδας και των social media, η έκδοση δελτίων 

τύπου, η λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης και η έκδοση newsletter, για 

το 2023 και σε σχέση με το Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020, προγραμματίζουμε τα 

εξής: 

1.  Ιστοσελίδα νέας ΠΠ 2021-2027:   

Μολονότι δεν αφορά στο τρέχον πρόγραμμα αλλά στη νέα προγραμματική 

περίοδο, είναι υποχρέωση της ΕΥΔ να έχει θέσει σε λειτουργία τη νέα 

ιστοσελίδα του ΠεΠ «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντός 6μήνου από την έγκριση 

του προγράμματος, δηλαδή έως τον Μάρτιο του 2023 και για το λόγο αυτό η 

δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα δημοσιότητας της τρέχουσας περιόδου. 

Ενδεικτικό κόστος:  10.000€ 

 

2. Προβολή σποτ στα ΜΜΕ   

Τα 5 θεματικά σποτ που έχουν παραχθεί και θα προβληθούν εντός του 2022, 

θα προβληθούν εκ νέου σε νέο κύμα δημοσιότητας στα περιφερειακά ΜΜΕ 

(ραδιόφωνο, τηλεόραση, Τύπος, Internet), πιθανότατα στο 2ο τρίμηνο 2023, 

υπό την αίρεση των περιορισμών της προεκλογικής περιόδου. 

Ενδεικτικό κόστος:  50.000€ 

 

3. Εκδήλωση Europe in my Region 

Θα οργανωθεί και φέτος μια τουλάχιστον εκδήλωση στο πλαίσιο της 

πανευρωπαϊκής καμπάνιας “Europe in my Region”, κατά προτίμηση στα νησιά 

της Λευκάδας ή της Ζακύνθου. 

Ενδεικτικό κόστος:  20.000€ 

 

 

 



 

 

4. Δράση At the School of Open Cohesion (ASOC) 

Με δεδομένη την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της δράσης αυτής κατά 

την 1η πιλοτική υλοποίησή της το σχολικό έτος 2019-2020, έχουμε εκδηλώσει 

την διάθεσή μας να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της δράσης και αυτή τη 

χρονιά 2022-2023, όπως προαναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

πλέον εθνικός συντονιστής.  Για την υλοποίηση του ASOC θα συνεργαστούμε 

με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την οποία είχαμε εξαιρετική 

συνεργασία και στην 1η υλοποίηση, καθώς και με τα Γραφείο του 

Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. 

Ενδεικτικό κόστος:  10.000€. 

 

5. Δημιουργία Ημερολογίου 2023 

  Δημιουργία εύχρηστου ημερολογίου της ΕΥΔ για το έτος 2023 στο οποίο θα 

περιλαμβάνονται έργα του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2021 τα οποία έχουν 

ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης από όλα τα Ιόνια Νησιά. 

Ενδεικτικό κόστος:  10.000€ 

 

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο Πρόγραμμα ενεργειών Επικοινωνίας   και 

Πληροφόρησης, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

 

10/11/2022 

ΜΟΝΑΔΑ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών Επικοινωνίας & Πληροφόρησης 

(2023) 
 

Δράση Τόπος/ 

χρόνος 

Περιγραφή Επικοινωνιακός. 

στόχος 

Κοινό-στόχος 

1.Ενέργειες 

πληροφόρησης 

Ιστοσελίδα Όλο το χρόνο Τακτική ενημέρωση 

για πορεία 

προγράμματος, 

δράσεις, κλπ- 

περιγραφή πράξεων 

Διάχυση ενημέρωσης, 

διαφάνεια 

Ευρύ κοινό- 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Γραφείο  

πληροφόρησης 

Κέρκυρα 

(έδρα ΕΥΔ) 

 

Παροχή γενικών & 

ειδικών πληροφοριών 

σε ενδιαφερόμενους 

 Γενικός πληθυσμός- 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

2.Προωθητικές 

ενέργειες 

Ετήσια 

ενημερωτική 

δραστηριότητα 

 

5-9/2023 

Με ευκαιρία «Ημέρας 

της Ευρώπης», 

εξωστρεφείς δράσεις 

με προβολή έργων σε 

μία ή περισσότερες 

Π.Ε. στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής καμπάνιας 

“Europe in my 

Region”.  Κατά 

προτίμηση, θα 

προβληθεί έργο στην 

Λευκάδα ή τη Ζάκυνθο 

Ενημέρωση για οφέλη 

από υλοποίηση 

προγράμματος, για 

ευκαιρίες και 

υλοποιούμενα έργα 

Ευρύ κοινό 

Ημερίδες –

εκδηλώσεις 

ενημέρωσης 

Όλες οι Π.Ε. 

ΠΙΝ  

Όλο το έτος 

Διαγωνισμοί μεταξύ 

των νέων/ 

φοιτητών/μαθητών/ 

ευρύτερου κοινού 

Open Cohesion 

School 2022 ή άλλη 

Ενημέρωση για 

πολιτικές ευρ. 

ολοκλήρωσης και 

συνοχής, για συγχ/να 

προγράμματα 

Δράσεις 

ευαισθητοποίησης των 

Ειδικά κοινά στόχος 

(μαθητές, νέοι, 

αγρότες, κλπ) 



 

 

δράση που στοχεύει 

στο μαθητικό 

πληθυσμό. 

νέων για τις πολιτικές 

συνοχής. 

 

3.Παραγωγές 

Newsletter 

 

 

 

Hμερολόγιο 

2023 

ΠΙΝ 

Όλο το χρόνο 

ανά 4μηνο 

 

 

Αρχές 2023 

Τακτική ηλεκτρονική 

ενημέρωση για 

προσκλήσεις, δράσεις, 

πληροφορίες του ΠΕΠ 

 

 

Ημερολόγιο που θα 

περιλαμβάνει 

φωτογραφίες έργων 

του Προγράμματος 

από όλα τα Ιόνια νησια 

Eνημέρωση για το νέο 

Πρόγραμμα, ευκαιρίες, 

προσκλήσεις.  

Κινητοποίηση 

ενδιαφερομένων. 

Διαφάνεια 

 

Ενημέρωση για δράσεις 

και αποτελέσματα 

προγράμματος 

Ευρύ κοινό 

 

 

 

 

Φορείς και ευρύ 

κοινο 

4.Προβολή στα 

ΜΜΕ 

Τύπος-

καταχωρήσεις 

 

Όλη η ΠΙΝ 

04-06/2023 

(2ο κύμα) 

Καταχωρήσεις για 

ΠΕΠ.  

Προβολή 

ολοκληρωμένων 

έργων,  

αποτελεσμάτων 

έργων, κλπ 

Εδραίωση μηνύματος 

συμβολής Ε.Ε. & 

Ελλάδας. 

Ενημέρωση  ευρέος 

κοινού για 

αποτελέσματα 

χρηματοδότησης 

έργων. 

Ευρύ κοινό 

Τηλεόραση Όλη η ΠΙΝ 

04-06/2023  

Προβολή 

αποτελεσμάτων 

δράσεων/έργων (5 

σποτ) σε όλα τα ΤV 

μέσα 

Ενημέρωση- 

ευαισθητοποίηση- 

προβολή 

ολοκληρωμένων έργων 

Ευρύ κοινό 

Ραδιόφωνο Όλη η ΠΙΝ 

04-06/2023  

Προβολή 

αποτελεσμάτων 

δράσεων/έργων (5 

σποτ) σε όλα τα ΡΦ 

μέσα 

 

Ενημέρωση- 

ευαισθητοποίηση- 

προβολή 

ολοκληρωμένων έργων 

Ευρύ κοινό 

Δελτία τύπου Όλη η ΠΙΝ 

(Τακτικά) 

Έκδοση δελτίων 

τύπου για κάθε 

ενέργεια που αφορά 

στο ΠΕΠ 2014-2020 

Διάχυση πληροφορίας 

για εξελίξεις ΠΕΠ 

Ευρύ κοινό 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφήμιση στο 

Internet 

Όλη η ΠΙΝ 

5ος/2023 –

10/2023 

Προβολή 

αποτελεσμάτων έργων 

Ενημέρωση- 

ευαισθητοποίηση- 

προβολή 

ολοκληρωμένων έργων 

Ευρύ κοινό 

 

5.Άλλες 

ενέργειες 

Social media Όλη η ΠΙΝ 

2023 

Λειτουργία σελίδων  

στο Facebook και 

Twitter, Youtube 

Διείσδυση σε νέες 

ομάδες-στόχο. Διάχυση 

ενημέρωσης για 

δράσεις και εκδηλώσεις 

ΠΕΠ. Προβολή βίντεο 

και φωτογραφιών από 

ολοκληρωμένα έργα. 

Ευρύ κοινό - 

Ειδικές ομάδες- 

στόχος 


