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Mε ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ-Δςπυπαφκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ 
Ανάπηςξηρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηο πλαίζιο ηος Δ.Π. Ανηαγυνιζηικόηηηα και 

Δπισειπημαηικόηηηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) και ηυν ΠΔΠ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ, Κπήηηρ και Νήζυν 
Αιγαίος, Αηηικήρ και Θεζζαλίαρ-ηεπεάρ Δλλάδαρ – Ηπείπος 
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ΤΝΣΟΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ  
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ KEΠΑ-ΑΝΔΜ 

B’ EΞΑΜΗΝΟΤ 2013 (1/7/2013-31/12/2013)  

 

 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
 
Με βάζη ηο διασειπιζηικό έπγο ηηρ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ οι ενέπγειερ 
δημοζιόηηηαρ και πληποθόπηζηρ πος ςλοποιήθηκαν ζηο παπόν εξάμηνο 
είσαν ηοςρ εξήρ ζηόσοςρ ανάλογα με ηη θάζη εξέλιξηρ ηος ππογπάμμαηορ: 
 
 
Α. ΣΑΓΙΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
 

 Πξνβνιή έθαζηνπ πξνγξάκκαηνο σο ζπζηαηηθό ζηνηρείν αληαγσληζηηθόηεηαο 
ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ/ππνςεθίσλ επελδπηώλ γηα ην πεξηερόκελν 
ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο.  

 Κάιπςε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 
Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 Τπνβνιή πνηνηηθώλ πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν δηαζέζηκνο 
πξνϋπνινγηζκόο. 

 Πξνβνιή ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ σο βαζηθνύ εξγαιείνπ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο. 

 Πξνβνιή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ σο αμηόπηζηνπ θνξέα δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ. 

 Πξνβνιή ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ σο θνξέα δηαρείξηζεο πςεινύ θύξνπο όπνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
ηελ ΑΝΚΟ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε δηαθάλεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα, 
ηαρύηεηα, θαη επειημία.  

 

Β. ΣΑΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

 Γηαζθάιηζε δηαθάλεηαο, ηαρύηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζρεηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ  

 Πξνβνιή δηαδηθαζηώλ  
 
 

Γ. ΣΑΓΙΟ ΔΝΣΑΞΗ  

 Δλεκέξσζε ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ θαθέινπ 
ππνςεθηόηεηάο ηνπο 

 Πξνβνιή απνηειεζκάησλ ζηα ΜΜΔ. 
 

 

Η επισειπηζιακή ςλοποίηζη ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ από ηελ Κεληξηθή 
Γνκή ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζηα 
Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξηειάκβαλε : 
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  Καηασυπήζειρ ζε εθεκεξίδεο (νη θαηαρσξήζεηο έδξαζαλ ζπκπιεξσκαηηθά 
ζηηο θαηαρσξήζεηο πνπ δεκνζηεύηεθαλ κε επζύλε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο-ΤΠΑΑΝ). 

  
 Ανάπηηζη ηεο πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ ηνπ 

εληύπσλ ζηo δηαδηθηπαθό ηόπν (ιζηοζελίδα) ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, θαη ησλ 
εηαίξσλ(κειώλ) ηεο (Δπηκειεηήξηα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 
ΑΝΚΟ). 

 

 ςνεσή εμπλοςηιζμό-ανανέυζη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ www.e-
kepa.gr. 

 

 Δπιζηολέρ/SMS/News Letter/Δνημεπυηικά ζημειώμαηα ζε θνξείο, 
Δπηκειεηήξηα, πκβνύινπο, θ.ι.π. απνδέθηεο γηα ηελ πξνβνιή έθαζηεο 
πξνθήξπμεο αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ ηξέρνπζα εμέιημε 
πινπνίεζεο (έληαμε, ηξνπνπνηήζεηο, απνθάζεηο,..) έθαζηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

 Γιοπγάνυζη εκδηλώζευν ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν.  
 
 Γιανομή ενηύπυν/έκδοζη πεπίλητηρ πποκήπςξηρ κάθε  

ππογπάμμαηορ ζηα κέιε ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ γηα δηαλνκή ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο 
πεξηνρήο ηνπο. 

 
 Ανακοινώζειρ/Γεληία Σύπος/ Αθιεπώμαηα/ ςνενηεύξειρ ζε 

ΜΜΔ/ςνενηεύξειρ Σύπος ζε θεληξηθό θαη ηνπηθό επίπεδν ζε ζπλεξγαζία κε 
ηα Δπηκειεηήξηα- κέιε ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 

 
 Γιανομή ηςσόν θςλλαδίυν έθδνζεο ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ή ησλ Αλαζεηνπζώλ 

Αξρώλ ζηηο επηρεηξήζεηο  ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
 

 ςνανηήζειρ με θοπείρ 
 

 ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια/ημεπίδερ/εκδηλώζειρ θοπέυν 
 

 Δνημέπυζη Γικαιούσυν για ηιρ ςποσπεώζειρ δημοζιόηηηαρ και 
πληποθόπηζηρ (ανάπηηζη αναμνηζηικήρ πινακίδαρ/ανάπηηζη αθιζών 
(ππογπάμμαηα ΔΚΣ)  

 

 
Παξάιιεια ζην παξόλ εμάκελν : 
 
 Τπήξμε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ηεο 

νπνίαο ε επηζθεςηκόηεηα παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά.  
 

  ε ηαθηηθή βάζε ην θεληξηθό stand ελεκέξσζεο ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα 
ηξνθνδνηνύληαλ ζπλερώο κε έληππν θαη ελεκεξσηηθό πιηθό. 
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Eιδικόηεπα ζηο Β’ εξάμηνο ηος 2013 μεηαξύ ηυν άλλυν : 
 

 Τινπνηήζεθε θακπάληα πξνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα-
Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΙΙ». 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελέξγεηεο πξνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Μεηεγθαηάζηαζε Δπηρεηξήζεσλ ζε ΒΔΠΔ θαη Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα». 

 

 Πξνβιήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα από ηελ ππνβνιή θαη αμηνιόγεζε ησλ 
πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πξόγξακκα «Δλίζρπζε 
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη  ζηνπο ηνκείο  
Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Δκπνξίνπ-Τπεξεζηώλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013. Παξάιιεια πινπνηήζεθαλ εθδειώζεηο ελεκέξσζεο ησλ 
Γπλεηηθνύο Γηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε όινπο ηνπο Ννκνύο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα 
θαη ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 Τπήξμε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρνπλ εληαρζεί (π.ρ. ηξνπνπνηήζεηο 
Οδεγώλ ζηα πξνγξάκκαηα Δζληθό Απνζεκαηηθό Απξνβιέπησλ, 
Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο, Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ 
Δπηρεηξήζεσλ, Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Πξάζηλνο 
Σνπξηζκόο»). 

 

 ηειέρε ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ έιαβαλ κέξνο ζε γεληθόηεξεο εθδειώζεηο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο πξνβάιινληαο ην έξγν ηνπ θνξέα (π.ρ. 3/12/2013 
εκέξεο θαξηέξαο ζηελ Κνδάλε, ελεκέξσζε ζε αλέξγνπο ζηα 
πξνγξάκκαηα ΣνπΑ, θ.ι.π.). 
 

 Αλαλεώζεθε πιήξσο ην site ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, www.e-kepa.gr 
 

 Παξαρσξήζεθαλ ζπλεληεύμεηο ηύπνπ, θαζώο θαη ξαδηνθσληθέο θαη 
ηειενπηηθέο ζπλεληεύμεηο, ελώ επίζεο εθδόζεθαλ Γειηία ηύπνπ θαη Newο 
letters κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν 
Φνξέαο θαη ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί. 
 

Σα κεηξήζηκα κεγέζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ πινπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη αλά 
Πεξηθέξεηα επζύλεο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (Κεληξηθή & Γπηηθή Μαθεδνλία) 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 
Δπίζεο όιεο νη ελέξγεηεο ηεο Κεληξηθήο Γνκήο (ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηεο 
ΑΝΚΟ ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηνπο ελ ιόγσ θνξείο) κε ην αλαιπηηθό ηνπο 
πεξηερόκελό ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην site ηνπ θνξέα , www.e-kepa.gr ζηα 
πεδία : (Δθδειώζεηο, Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο, Σειεπηαία Νέα). 
 
 
 

http://www.e-kepa.gr/
http://www.e-kepa.gr/
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Πίνακαρ 1 ΜΔΣΡΗΙΜΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ* 
 
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΔΑ 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

1 

ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Δ ΒΔΠΔ 

ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ 

ΓΓΒ 
Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 

(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΔΙ: 2 

ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ: 2 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΑ ΜΜΔ: 8 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ E-MAIL/NEWSLETTER: 6 

ΑΦΙΔΡΩΜΑΣΑ ΜΜΔ : 1 

2 

ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ ΠΟΤ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ 

ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ 
ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ-

ΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΔΜΠΟΡΙΟΤ-
ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΓΓ 
ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

-ΔΠΑ/ΔΤΓ-
ΔΠΑΔ 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 
(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ: 17 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΑ ΜΜΔ: 
140 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ:7 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ /ΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΜΜΔ: 7 

ΑΡΘΡΑ - ΑΦΙΔΡΩΜΑΣΑ ΣΑ ΜΜΔ: 2 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ: 2 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 3 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 
(Γπηηθή Μαθεδνλία) 

ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ: 3 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΑ ΜΜΔ: 8 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ/ΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΜΜΔ: 1 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 3 

3 
ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ -

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΙΙ) 

ΓΓΒ 
Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 

(Γπηηθή Μαθεδνλία) 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΔΙ: 11 

ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ: 24 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΑ ΜΜΔ: 80 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ: 5 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ/ΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΜΜΔ : 5 

ΑΡΘΡΑ - ΑΦΙΔΡΩΜΑΣΑ ΣΑ ΜΜΔ: 1 

ΑΦΙΔ (αλάξηεζε ζε κέξε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ 
εθδνζεθαλ από ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ): 80 

ΔΝΣΤΠΑ: 2 (ηα έληππα ήηαλ έθδνζεο ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ ηα νπνία ελ 
ζπλερεία πξνζαξκόζηεθαλ γηα θάζε λνκό μερσξηζηά. Δπίζεο 
επαλεθηππώζεθε δηαθεκηζηηθό πιηθό ζρεηηθά κε ηελ ΚΔΠΑ 
ΑΝΔΜ) 
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NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 10 

ΆΛΛΟ : Αλάξηεζε banner πξνγξάκκαηνο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ, ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ θαη ηεο ΑΝΚΟ, Αλάξηεζε 
banner πξόζθιεζεο κεηξώνπ αμηνινγεηώλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ 
site ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ γηα ην πξόγξακκα) θαζώο θαη δηαλνκή 
εληύπνπ (flyer) πνπ εθδόζεθε από ηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ. 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΔΙ: 30 

ΓΔΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ: 37 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ ΣΑ ΜΜΔ: 
100 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ: 8 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ/ΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΜΜΔ : 11 

ΑΡΘΡΑ - ΑΦΙΔΡΩΜΑΣΑ ΣΑ ΜΜΔ: 2 

Δθδνζε πεξηνδηηθώλ : 2 (Υαιθηδηθή ζην έληππν ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ) 

ΑΦΙΔ (αλάξηεζε ζε κέξε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ 
εθδνζεθαλ από ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ): 100 

ΔΝΣΤΠΑ: 2 (ηα 2 έληππα ήηαλ έθδνζεο ΚΔΠΑ ΑΝΔΜ ηα νπνία 
ελ ζπλερεία πξνζαξκόζηεθαλ γηα θάζε λνκό μερσξηζηά. Δπίζεο 
επαλεθηππώζεθε δηαθεκηζηηθό πιηθό ζρεηηθά κε ηελ ΚΔΠΑ 
ΑΝΔΜ) 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 49 

SMS:  4  απνζηνιέο (αθνξνύζαλ πξνθήξπμε, πξόζθιεζε ζε 
εθδήισζε θιπ): 

FΑΥ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  4 απνζηνιέο 
(αθνξνύζαλ πξνθήξπμε, πξόζθιεζε ζε εθδήισζε θιπ 

Δμαηνκηθεπκέλεο ζπλαληήζεηο κε επηρεηξήζεηο : 10 

ΆΛΛΟ : Αλάξηεζε banner πξνγξάκκαηνο ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ, θαη ηεο ΑΝΚΟ, Αλάξηεζε banner πξόζθιεζεο 
κεηξώνπ αμηνινγεηώλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΑΝΚΟ θαη 
Δπηκειεηεξίσλ, ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ site ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 
θαη ηεο ΑΝΚΟ γηα ην πξόγξακκα) 
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4 
ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ -

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (Ι) 

ΓΓΒ 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 
(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΔΙ: 11 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ: 2 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 2 

5 
ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΓΓΒ 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 
(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ Δ ΜΜΔ : 1 

ΑΦΙΔΡΩΜΑΣΑ ΜΜΔ: 1 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 1 

6 
ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ 

ΤΝΘΗΚΔ 
ΓΓΒ 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 
(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΔΙ: 11 

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ: 2 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 2 

7 
ΔΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ 
ΔΤΓ/ΔΠΑΔ 

Π.Δ.Π. Μαθεδνλίαο  - Θξάθεο 
(Κεληξηθή Μαθεδνλία) 

 

NEWSLETTER/Δλεκεξσηηθά e-mail ζε 
θνξείο/ζπκβνύινπο/ζπιιόγνπο: 1 

8 
ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΔΠΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΦΔΠΑΔ 

Π.Δ.Π. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
(Κεληξηθή & Γπηηθή Μαθεδνληα) 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ/ΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΜΜΔ: 5 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΘΔΔΙ 1 (ΓΔΘ) 

ΑΦΙΔΡΩΜΑΣΑ ΜΜΔ : 1 

ΟΜΙΛΙΔ Δ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΦΟΡΔΩΝ/ΤΛΛΟΓΩΝ/ΤΝΔΓΡΙΑ:4 

 
* Οι ενέργειες Δημοσιότητας & Πληρουόρησης βρίσκονται σε άμεση σσνάρτηση με τη υάση σλοποίησης κάθε προγράμματος. 


