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Το αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης λειτουργεί στην Κομοτηνή, στην έδρα 

της Περιφέρειας. 

Αντικείμενό του είναι η παρακολούθηση του Τύπου σε επίπεδο 

Περιφέρειας, καθώς και πανελλαδικό όταν καθίσταται ανάγκη, η 

συνεργασία με συνεργάτες της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου, με 

συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, όπως επίσης και με συνεργάτη 

του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και 

Ροδόπης δεν υπάρχουν συνεργάτες, οπότε κατά το δυνατόν οι ανάγκες 

επικοινωνίας με τον Τύπο ή δημοσιογραφικής «κάλυψης» κάποιων 

εκδηλώσεων καλύπτονται από το Γραφείο Τύπου της ΠΑΜ-Θ. 

Στα αντικείμενα του Γραφείου είναι η έκδοση δελτίων τύπου στα οποία 

γνωστοποιούνται οι κινήσεις του Περιφερειάρχη σε πολιτικό επίπεδο, 

γίνεται ενημέρωση γύρω από συσκέψεις που λαμβάνουν χώρα στις έδρες 

των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας, καθώς και το 

περιεχόμενό τους, όπως επίσης γύρω από σημαντικές πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει η Περιφέρεια απέναντι στην κυβέρνηση, μέσα από επιστολές  

προς υπουργούς αλλά και τον πρωθυπουργό. 

Το Γραφείο Τύπου της ΠΑΜ-Θ έχει αναλάβει επίσης την ηλεκτρονική αλλά 

και δια αλληλογραφίας ενημέρωση των αποδεκτών ενημέρωσης για τις 

εθνικές γιορτές και επετείους, όπως επίσης τον συντονισμό των τελετών. 

Παρίσταται στις εκδηλώσεις όπου συμμετέχει ο Περιφερειάρχης –όταν είναι 

απαραίτητο - αλλά και σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια και στη συνέχεια 
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σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημερώνει 

τον Τύπο και τους περιφερειακούς συμβούλους για τις βασικές αποφάσεις 

που ελήφθησαν αλλά και πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν. Παράλληλα, 

έχει αναλάβει την ηλεκτρονική τηλεοπτική κάλυψη των περιφερειακών 

συμβουλίων, όπου αυτά προβλέπονται με τον Καλλικράτη. 

Το Γραφείο Τύπου συνεργάζεται με το Γραφείο Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην επιμέλεια 

και αποστολή δελτίων τύπου με θέμα τις δράσεις τους, καθώς είναι 

σημαντικό κομμάτι της προβολής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως 

και επίσης συνεργάζεται με όποια άλλη Διεύθυνση της Περιφέρειας 

παραστεί ανάγκη. 

Βέβαια, για να λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη θα έπρεπε να υπάρχουν 

συνεργάτες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεργάτες που θα 

βρίσκονται στις έδρες των ΠΕ και γνωρίζουν τα θέματα του Τύπου και της 

ενημέρωσης. Επίσης, θα πρέπει ν’ αναφερθούν τα προβλήματα σε 

τεχνολογικό εξοπλισμό.   

 

Για το Γραφείο Τύπου 

και Δημοσίων Σχέσεων της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Αννίτα Δρίνη 
     
  
 


