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Τν απηνηειέο Γξαθείν Τύπνπ θαη Δεκνζίσλ Σρέζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ιεηηνύξγεζε θαηά ην έηνο 2012 ζηελ 

Κνκνηελή, ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, κε δύν δεκνζηνγξάθνπο, 

κεηαθιεηνύο ππαιιήινπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθό ζύκβνπιν ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Αζαλάζην Αλησλίνπ.  

Αληηθείκελό ηνπ, γηα δεύηεξε ρξνληά, ήηαλ ε αλειιηπήο παξαθνινύζεζε 

ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ Τύπνπ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη ζε 

παλειιαδηθό, θαζώο θαη ε θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία κε δεκνζηνγξάθνπο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο δξάζεηο θαη ην έξγν ηεο Πεξηθέξεηαο ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο.  

Τν Γξαθείν Τύπνπ εμέδσζε κηα ζεηξά από Δειηία Τύπνπ πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ δηα ηνπ Τύπνπ, κε πεξηερόκελν ηα έξγα πνπ 

πξνρσξνύλ ζηελ ΠΑΜ-Θ κέζσ ΕΣΠΑ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθώλ 

εξγαιείσλ, δξάζεηο Υπεξεζηώλ ηεο ΠΑΜ-Θ  πνπ ρξήδεη λα γίλνπλ γλσζηέο 

ζην επξύ θνηλό, αιιά θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ πξνθάιεζαλ αλαζηάησζε 

ζηνλ θνηλσληθό ηζηό ηεο Πεξηθέξεηαο (Κέληξα Φηινμελίαο Μεηαλαζηώλ, 

Φξπζόο, θιείζηκν Υπεξεζηώλ – ζπγρσλεύζεηο Οξγαληζκώλ).  

 

Επίζεο, δηα ησλ Δειηίσλ Τύπνπ έγηλε αλαθνξά ζε ζπζθέςεηο πνπ 

ειάκβαλαλ ρώξα ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ θαη ηεο 
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Πεξηθέξεηαο, όπσο θαη γύξσ από ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε 

Πεξηθέξεηα απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε, κέζα από επηζηνιέο  πξνο 

ππνπξγνύο αιιά θαη ηνλ πξσζππνπξγό.  

Επίζεο, ηα Δειηία Τύπνπ αθνξνύζαλ ζε ζέκαηα πξόιεςεο θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ, αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, κέζα από 

κηα ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΠΑΜ-Θ, αιιά θαη 

δξάζεηο ηνπ Γξαθείνπ Επξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Δηεζλώλ Σρέζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ, θαζώο πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο 

πξνβνιήο ησλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

Τν Γξαθείν Τύπνπ ηεο ΠΑΜ-Θ δηνξγάλσζε θαη ζπληόληζε όιεο ηηο εζληθέο 

γηνξηέο θαη επεηείνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δήκνπο, ην Σηξαηό, ηηο 

Μεηξνπόιεηο, αιιά θαη ηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο, ελώ παξάιιεια 

αλέιαβε ηελ ειεθηξνληθή αιιά θαη δηα αιιεινγξαθίαο ελεκέξσζε ησλ 

απνδεθηώλ ηνπ Πξσηνθόιινπ.   

Τν Γξαθείν Τύπνπ παξαθνινύζεζε όιεο ηηο εθδειώζεηο πνπ δηνξγάλσζε ε 

Πεξηθέξεηα θαη ρξεηάζηεθε λα ηύρνπλ πξνβνιήο, θαζώο θαη ζε όια ηα 

πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

γηα ηα ζέκαηα θαη ην πεξηερόκελό ηνπο, αιιά θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαιήθζεθαλ.  

Επίζεο, ην Γξαθείν Τύπνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή 

ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο (γηα παξάδεηγκα Φηνλνδξνκηθό 

Κέληξν Φαιαθξνύ) κέζα από ελεξγνπνίεζε δεκνζηνγξάθσλ. Παξάιιεια 

ζηήξημε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζε εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο.  

Τν Γξαθείν Τύπνπ ζηήξημε ηηο Επηηξνπέο Πξσηνγελνύο Τνκέα θαη 

Πνιηηηζκνύ Τνπξηζκνύ ζε επίπεδν ζπλεδξηάζεσλ θαη ζρεηηθώλ 

αλαθνηλώζεσλ. 
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