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1. Έργο Social Forces 

Η περιοχή παρέμβασης του έργου “Social Forces” περιλαμβάνει μερικές από 

τις πιο υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες των δύο χωρών, 

όπως εκδηλώνεται από την αύξηση των ποσοστών φτώχειας και τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας. Ως συνέπεια της ανεργίας στην αγορά εργασίας, η 

περιοχή παρέμβασης εμφανίζει τάσεις αποδυνάμωσης. Η περιοχή της 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανήκει στις περιφέρειες NUTS II με το 

χαμηλότερο ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή κάτω από το 75% του 

μέσου ΑΕΠ της ΕΕ. Χαρακτηριστικό αποτελεί πως η επικρατούσα 

οικονομική ύφεση και η δημοσιονομική κρίση και στις δύο πλευρές των 

συνόρων, έχουν εντείνει περαιτέρω την αποδυνάμωση του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα στις κοινωνικές υπηρεσίες.  

Επίσης, τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού ιστού σε συνδυασμό με τα 

χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και 

προσφοράς εργασίας οδήγησαν σε υψηλή ανεργία (κυρίως στο ελληνικό 

τμήμα), φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, καθώς δύναται να αντιμετωπίσει τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και να συμβάλλει  στην 

προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.  

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον και την εμφάνιση παραδειγμάτων 

εμπνευσμένων κοινωνικών επιχειρήσεων, δεν υπάρχει επαρκής 

πληροφόρηση για την κλίμακα και τα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου 

τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή διασυνοριακής 

συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας. Παράλληλα ο ρόλος του σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έχει αποδειχθεί καταλυτικός για την άρση των εμποδίων στην 

είσοδο στην αγορά εργασίας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.  

Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία στο επίπεδο των 

περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την 

προώθηση και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του 

σχεδιασμού των κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και συνειδητοποίησης 

της Κοινωνικής Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας για τη 

δημιουργία καινοτόμου Δομής στήριξης που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό 

Help Desk στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αυτό θα αποτελέσει ένα 

περιουσιακό στοιχείο για την τοπική κοινωνία. Τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα του έργου αναφέρονται στην αύξηση της ικανότητας των 

φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον εντοπισμό 

των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην διασυνοριακή περιοχή, 

ευνοώντας έτσι την τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Ξεκινώντας από διαφορετικό 

επίπεδο ικανοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι σκοπεύουν να ανταλλάξουν 

εμπειρίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία και επιτυχημένες καλές πρακτικές 

στο πεδίο της ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας και του 

επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να 

αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικτύωσης 

επιχειρήσεων. 

Οι ειδικοί επιμέρους στόχοι του έργου είναι: 

1) να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τη τεχνογνωσία των υπευθύνων για 

τη χάραξη πολιτικής για εθνικά και περιφερειακά συστήματα στήριξης και 

προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  

2) να εντοπίσει το κανονιστικό πλαίσιο που ενισχύει αυτόν τον τομέα, 

καθώς και τα σημεία εκείνα που δημιουργούν περιττά νομικά εμπόδια 

3) να επιτρέψει στους φορείς χάραξης πολιτικής να γνωρίζουν τις πιο 

συναφείς πτυχές του νομικού πλαισίου και των δημόσιων πολιτικών που 

αναπτύσσονται σε αυτόν τον τομέα στις δύο χώρες 

4) να αυξήσει τις ικανότητες των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των 

τοπικών φορέων να εντοπίζουν τις ανάγκες των κοινωνικών 

επιχειρηματιών, να προσδιορίζουν  κοινές στρατηγικές και βέλτιστες 

πρακτικές που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την καινοτομία των 

κοινωνικών επιχειρηματιών 

5) να αυξήσει τον αριθμό και τον τύπο των διαθέσιμων εργαλείων σε 

διασυνοριακό έδαφος για την προώθηση μοντέλων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας  

6) να βελτιώσει τις επιχειρηματικές ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

των κοινωνικών επιχειρήσεων 

7) να αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την ίδρυση και τη 

διαχείριση των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
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Το εταιρικό σχήμα του έργου Social Forces περιλαμβάνει συνολικά εννέα 

(9) εταίρους από τις δύο χώρες. Εκτός από την ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. που είναι και ο 

Επικεφαλής Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής: 

• ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (Ελλάδα) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (Ελλάδα) 

• ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ελλάδα) 

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία) 

• ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Βουλγαρία) 

• ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV "PAISIIHILENDARSKI" (Βουλγαρία) 

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ελλάδα). 

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή 

προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-

2020 COOPERATION PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και 

συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 9 – Promoting social inclusion, 

combating poverty and any discrimination (Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης) και 

ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την 

18/10/2017 έως 17/10/2019.  

 

2. Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Διάδοση 

Η Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του έργου βασίζεται στην 

ενεργό συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους, εξασφαλίζοντας ότι όλοι 

οι εταίροι του έργου θα συμμετάσχουν και θα προσπαθήσουν να 

κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου σε ενδιαφερόμενα μέρη, 

οργανισμούς και ιδιώτες. Στόχος θα είναι η εξοικείωση των 



       

 

ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 

Ganas & Ganas Kτίριο - Αγροτ. Τεμ. 51 Θέρμη  

Τ.Θ. 60064, Τ.Κ. 57001 - Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 231.182.3700 & 231.050.2220 | FAX: 231.050.2222 

email: info@comncom.gr | website: www.comncom.gr                                                          

 

 

 

6 

αποτελεσμάτων, ώστε να χρησιμοποιούνται από τα θεσμικά όργανα και 

τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διασυνοριακό και διακρατικό επίπεδο, έτσι 

ώστε όλοι να μπορούν να γνωρίζουν και να επωφελούνται.  

Η επικοινωνία και η διάδοση του έργου (μέσω διάφορων επιλεγμένων 

δράσεων) στοχεύει στην δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων 

του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και στις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους, 

που είναι: (1) Κοινωνικοί επιχειρηματίες / άνεργοι / ευπαθείς ομάδες της 

διασυνοριακής περιοχής (2) Τοπικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ (3) 

Τοπικοί φορείς από τις δύο χώρες. 

 

2.1. Banner έργου (ROLLUP BANNER) 

Χαρακτηριστικά: διαστάσεις 85cm X 200cm, με αυτόνομη βάση, εκτύπωση 

σε μουσαμά.  

Ο Ανάδοχος ανέλαβε την ανάπτυξη 2 διαφημιστικών banners τα οποία θα 

χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του έργου. 
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2.2. Αφίσες έργου 

Χαρακτηριστικά: Διάσταση 35cm X 50 cm, 4χρωμία, Χαρτί: 200gr, 

illustration. 
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Ο Ανάδοχος ανέλαβε την ανάπτυξη 100 αφισών για το έργο οι οποίες θα 

χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του έργου. 

 

 

2.3. Ενημερωτικά φυλλάδια με τις γενικές πληροφορίες του έργου 

Χαρακτηριστικά: Διάσταση 2σέλιδα Α4, διπλωμένα στη μέση, εκτύπωση σε 

4χρωμία, χαρτί illustration, 150gr, στα ελληνικά, αγγλικά και βουλγάρικα. 

Ο Ανάδοχος ανέλαβε την ανάπτυξη 1.000 ενημερωτικών φυλλαδίων για το 

έργο τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του 

έργου. 
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2.4. USB 

Χαρακτηριστικά: Χρώμα Metal/Black, Χωρητικότητα 8GB, Ταχύτητα USB 

3.0, Θερμοκρασία Λειτουργίας 0° – 45°C, Θερμοκρασία Αποθήκευσης -10° 

– 70°C, Εκτύπωση σε μονοχρωμία σε 2 σημεία. 

Ο Ανάδοχος ανέλαβε την ανάπτυξη 500 USB για το έργο τα οποία θα 

προσφέρονται ως ειδικά αναμνηστικά σε συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, 

εργαστήρια, κ.λπ., επιλεγμένους εταίρους – επισκέπτες κ.λπ. της 

Αναθέτουσας, με σκοπό τη μέγιστη διάχυση των αποτελεσμάτων του 

έργου. 

 

 

2.5. Φάκελοι παρουσίασης 

Χαρακτηριστικά: Διάσταση 22Χ32 κλειστό, εκτύπωση 4χρωμία, χαρτί 

illustration, 300gr, πλαστικοποίηση. 

Ο Ανάδοχος ανέλαβε την ανάπτυξη 500 φακέλων παρουσίασης για το έργο 

οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του έργου. 
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2.6. Διαδικτυακή διαφήμιση για την προβολή του έργου και των δράσεων 

του 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει να 

συντάξει, σχεδιάσει και αναρτήσει σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης 

καταχωρήσεις για την προβολή του έργου και των δράσεων του. Καθώς η 

Αναπτυξιακή Ροδόπης είναι υπεύθυνη για τη διαδικτυακή προβολή του 

έργου, ο Ανάδοχος έχει φροντίσει ώστε οι καταχωρήσεις να 

πραγματοποιηθούν σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Ο Ανάδοχος σχεδίασε τη μακέτα και ανέλαβε την καταχώρησή της στο 

διαδίκτυο με το μήνυμα της επικοινωνιακής στρατηγικής, για την προβολή 

του έργου και των δράσεων του στο διαδίκτυο. Κάνοντας κλικ ο χρήστης 

πάνω στη διαδικτυακή διαφήμιση του έργου, μεταφέρεται στην ιστοσελίδα 

του έργου socialforces.eu.  

Αναλυτικά, ο Ανάδοχος ακολούθησε τις εξής διαδικασίες:  

http://www.socialforces.eu/
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• Συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση του απαραίτητου υλικού 

για τη σχεδίαση των internet banners 

• Σύνταξη των τίτλων και των κειμένων που θα περιέχονται στα 

banners 

• Διαμόρφωση μακέτας των internet banners και αποστολή τους στην 

Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση 

• Προσδιορισμός κοινού στόχου  

• Διερεύνηση και πρόταση των καταλληλότερων ιστοσελίδων για την 

καταχώρηση του banner 

• Διαμόρφωση πρότασης για την καταχώρηση σε ιστοσελίδες και τον 

αριθμό εμφανίσεων ανά ιστοσελίδα 

• Οριστικοποίηση της λίστας των ιστοσελίδων που θα έγιναν οι 

καταχωρήσεις σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή  

• Εξασφάλιση του αποδεικτικού καταχώρησης στο διαδίκτυο 

• Αναφορά υλοποίησης που περιλαμβάνει τα αποδεικτικά 

καταχώρησης στο διαδίκτυο και στατιστικά προβολής. 

Ο Ανάδοχος έχει συντάξει, σχεδιάσει και αναρτήσει σε διαδικτυακά μέσα 

ενημέρωσης τουλάχιστον 5 καταχωρήσεις για την προβολή του έργου και 

των δράσεων του. Το περιεχόμενό τους συντάχθηκε στην ελληνική 

γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, οι καταχωρήσεις αυτές αφορούν την γενική 

προβολή του έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι καταχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του προγράμματος. Ο Ανάδοχος εφάρμοσε τις ακριβείς 

ημερομηνίες καταχωρήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας. Το 

απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία των διαδικτυακών καταχωρήσεων 

παρασχέθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι καταχωρήσεις αυτές, όπως συντάχθηκαν και αναρτήθηκαν από τον 

Ανάδοχο, παρουσιάζονται παρακάτω: 

A/A ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

1 https://www.voria.gr/ 

2 https://www.inevros.gr/?fbclid=IwAR3J0wQdKiivXjtGHnXXlsmYh02

uTkkuaplxM-Emrng2xWIGdvUEvpONGpw 

https://www.voria.gr/
https://www.inevros.gr/?fbclid=IwAR3J0wQdKiivXjtGHnXXlsmYh02uTkkuaplxM-Emrng2xWIGdvUEvpONGpw
https://www.inevros.gr/?fbclid=IwAR3J0wQdKiivXjtGHnXXlsmYh02uTkkuaplxM-Emrng2xWIGdvUEvpONGpw
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3 http://enachannel.gr/?fbclid=IwAR091ehW2MuGTLeMa81fu-

gFUJ56OP7W1oA6VJ-RJbCh6QQpwYCUmoTp1zg 

4 https://maronnews.gr/?fbclid=IwAR2aDCB6AsYGSyieCquIqEDr3XN

CJMYX3QpiPWzIEEn5XZt4uwpRjFOOpRY 

5 http://www.kavalapost.gr/category/politiki/ 

6 http://www.kavalapost.gr/category/apopseis/ 

7 http://www.kavalapost.gr/category/kinonia/ 

8 http://www.kavalapost.gr/category/oikonomia/ 

9 http://www.kavalapost.gr/category/politismos/ 

10 http://www.kavalapost.gr/category/synenteyxeis/ 

11 http://www.kavalapost.gr/category/athlitika/ 

12 http://www.kavalapost.gr/category/energia-perivallon/ 

13 http://www.kavalapost.gr/category/astynomiko/ 

 

https://www.voria.gr/ 

http://enachannel.gr/?fbclid=IwAR091ehW2MuGTLeMa81fu-gFUJ56OP7W1oA6VJ-RJbCh6QQpwYCUmoTp1zg
http://enachannel.gr/?fbclid=IwAR091ehW2MuGTLeMa81fu-gFUJ56OP7W1oA6VJ-RJbCh6QQpwYCUmoTp1zg
https://maronnews.gr/?fbclid=IwAR2aDCB6AsYGSyieCquIqEDr3XNCJMYX3QpiPWzIEEn5XZt4uwpRjFOOpRY
https://maronnews.gr/?fbclid=IwAR2aDCB6AsYGSyieCquIqEDr3XNCJMYX3QpiPWzIEEn5XZt4uwpRjFOOpRY
http://www.kavalapost.gr/category/politiki/
http://www.kavalapost.gr/category/apopseis/
http://www.kavalapost.gr/category/kinonia/
http://www.kavalapost.gr/category/oikonomia/
http://www.kavalapost.gr/category/politismos/
http://www.kavalapost.gr/category/synenteyxeis/
http://www.kavalapost.gr/category/athlitika/
http://www.kavalapost.gr/category/energia-perivallon/
http://www.kavalapost.gr/category/astynomiko/
https://www.voria.gr/
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Η voria.gr είναι από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφημερίδες της Βόρειας 

Ελλάδας και η μοναδική οικονομική, που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 

χρόνια, στη Θεσσαλονίκη αλλά και πανελλαδικά, με διαρκώς αυξανόμενο 

κοινό. 

Ανήκει σε έναν όμιλο ενημερωτικών και θεματικών διαδικτυακών μέσων, 

που περιλαμβάνει ακόμη, το greenagenda.gr, ένα βήμα ενημέρωσης και 

προβληματισμού γύρω από θέματα του περιβάλλοντος, της αειφόρου 

ανάπτυξης, της οικολογίας και όλων αυτών που στην πραγματικότητα 

αγγίζουν σχεδόν κάθε μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας και τα 

forologikanea.gr, ένα έγκυρο και αξιόπιστο μέσο για φορολογικά και 

ασφαλιστικά θέματα. 

Σε μια εποχή που η διείσδυση του internet στο κοινό είναι διαρκώς 

αυξανόμενη έναντι των παραδοσιακών ΜΜΕ και η διαφημιστική δαπάνη στο 

διαδίκτυο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, η voria.gr αποτελεί ένα αξιόπιστο 

περιβάλλον και με κύρος, για την προβολή μιας επιχείρησης. 

Με αποκλειστικές ειδήσεις, ταχύτητα ροής θεμάτων, με ρεπορτάζ, άποψη 

και διεισδυτικότητα 24/7 αποτελεί την πρώτη επιλογή διαδικτυακής 

ενημέρωσης για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας. Καλύπτει 

εκτός των άλλων, πανελλαδικά αλλά και διεθνή θέματα που αφορούν στην 
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τρέχουσα επικαιρότητα και σε όλους τους καίριους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας. Υποστηρίζει και συμβάλει, προβάλλοντας μέσα από ειδικά 

αφιερώματα και συνεντεύξεις, το έργο και τις δράσεις τόσο των εταιρειών 

όσο και των φορέων σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Με τη χρήση 

της πλέον σύγχρονης πλατφόρμας και την ανάπτυξη πρωτοποριακών 

εργαλείων (WEB TV, εφαρμογή i-phone και android, newsletter, κλπ) 

παρουσιάζεται το δημοσιογραφικό υλικό της voria.gr με αποτελεσματικό 

και εύχρηστο τρόπο. 

 

Terminology – Ορολογία  

• Pageviews : Ο συνολικός αριθμός σελίδων που επισκέφτηκαν. 

Περιλαμβάνει και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις μιας σελίδας. 

• Unique Browsers: Ο αριθμός μοναδικών ατόμων που επισκέπτονται 

το site σε δεδομένο χρονικό διάστημα. 

• Sessions: Ο συνολικός αριθμός επισκέψεων σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Session είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ένας 

επισκέπτης παραμένει ενεργός σε ένα site, εφαρμογή, κλπ 
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• New Sessions: IΤο ποσοστό επισκέψεων για πρώτη φορά. 

Περιλαμβάνει νέους επισκέπτες. Οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες 

αποκλείονται. 

• Pages / Session: Ο μέσος αριθμός σελίδων που επισκέφθηκε κάθε 

επισκέπτης 

• Avg. Session Duration: Μέσος χρόνος παραμονής ανά επίσκεψη. 

 

https://www.inevros.gr/?fbclid=IwAR3J0wQdKiivXjtGHnXXlsmYh02uTkkua

plxM-Emrng2xWIGdvUEvpONGpw  

 

 

Το inevros.gr είναι το πρώτο ενημερώτικο site που δημιουργήθηκε από την 

KOIΝ.Σ.ΕΠ “ΘΡΑΞ” και γνώρισε πρωτόγνωρη αναγνώριση αφού μέσα σε 

μόλις δύο χρόνια λειτουργίας κατάφερε να είναι το δεύτερο σε 

επισκεψιμότητα site του Νομού Έβρου. Βασικά γνωρίσματα του inevros 

που αντικατοπτρίζουν συνολικά τις ιδέες, άλλα και τις πράξεις την 

KOIN.Σ.ΕΠ “ΘΡΑΞ” είναι: 

• Πραγματική ενημέρωση για θέματα που αφορούν την ευρύτερη 

περιοχή του Νομού. 

https://www.inevros.gr/?fbclid=IwAR3J0wQdKiivXjtGHnXXlsmYh02uTkkuaplxM-Emrng2xWIGdvUEvpONGpw
https://www.inevros.gr/?fbclid=IwAR3J0wQdKiivXjtGHnXXlsmYh02uTkkuaplxM-Emrng2xWIGdvUEvpONGpw
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• Ανάδειξη αξιών και παραδόσεων του τόπου (τοπικά ήθη και έθιμα, 

παραδοσιακές συνταγές, πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ). 

• Πρωτότυπα άρθρα με στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες 

ενδιαφέροντος. 

• Διασταύρωση πληροφοριών για την αποφυγή των “fake news” και 

αντικειμενική ενημέρωση χωρίς “κιτρινισμούς” . 

• Προώθηση και διαφήμιση εταιρειών που θα φανούν πραγματικά 

χρήσιμες στους αναγνώστες μας και όχι με μόνο γνώμονα το δικό 

μας κέρδος. 

Το inevros βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις 12.000 προβολές την ημέρα. 

Παρακάτω φαίνονται τα νούμερα επισκεψιμότητας από 1/1/2018 έως και 

30/11/2018, μέσω του Google Analytics: 
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http://enachannel.gr/?fbclid=IwAR091ehW2MuGTLeMa81fu-

gFUJ56OP7W1oA6VJ-RJbCh6QQpwYCUmoTp1zg 

 

 

http://enachannel.gr/?fbclid=IwAR091ehW2MuGTLeMa81fu-gFUJ56OP7W1oA6VJ-RJbCh6QQpwYCUmoTp1zg
http://enachannel.gr/?fbclid=IwAR091ehW2MuGTLeMa81fu-gFUJ56OP7W1oA6VJ-RJbCh6QQpwYCUmoTp1zg
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Τηλεοπτικός Σταθμός με εμβέλεια στην Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ν. Σερρών 

και μέρος των ΝομώνΧαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με συνολικό πληθυσμό 

πάνω από 1εκατομμύριο κατοίκους. To κανάλι μεταδίδεται μέσω web tv και 

για την ομογένεια μέσω Ellast tv. 

Σκοπός του ομίλου ΕΝΑ MEDIA ήταν και είναι, η ενημέρωση και ψυχαγωγία 

των τηλεθεατών, αλλά και η ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και 

πολιτισμικής κληρονομιάς της Περιφέρειας που εκπέμπουμε, η παράδοση, 

καθώς και η προβολή των τοπικών και πανελλαδικής δραστηριότητας 

επιχειρήσεων, που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους της 

περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Νομού Σερρών. 

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου-προγράμματός προς 

όφελος των τηλεθεατών-ακροατών και χρηστών των ΜΜΕ του Ομίλου, 

αλλά και η βελτίωση των αποτελεσμάτων και της φήμης των πελατών μέσα 

από την προβολή τους στα μέσα του Ομίλου. 
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https://maronnews.gr/?fbclid=IwAR2aDCB6AsYGSyieCquIqEDr3XNCJMYX

3QpiPWzIEEn5XZt4uwpRjFOOpRY  

 

 

https://maronnews.gr/?fbclid=IwAR2aDCB6AsYGSyieCquIqEDr3XNCJMYX3QpiPWzIEEn5XZt4uwpRjFOOpRY
https://maronnews.gr/?fbclid=IwAR2aDCB6AsYGSyieCquIqEDr3XNCJMYX3QpiPWzIEEn5XZt4uwpRjFOOpRY
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H ιστοσελίδα "maron news" έχει ως στόχο να καταγράφει γεγονότα, 

δράσεις, εκδηλώσεις και επικαιρότητα της Ροδόπης. Η μετάδοση της 

είδησης γίνεται μέσα από βίντεο τηλεοπτικού ρεπορτάζ και σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις με φωτορεπορτάζ. Κατηγορίες όπως το ρεπορτάζ, κοινωνία, 

πολιτισμός, πολιτική, βοηθούν τον θεατή να βρει αυτό που ζητάει. Στόχος 

είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη μετάδοση της είδησης. 
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http://www.kavalapost.gr/category/politiki/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/apopseis/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/politiki/
http://www.kavalapost.gr/category/apopseis/
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http://www.kavalapost.gr/category/kinonia/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/oikonomia/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/kinonia/
http://www.kavalapost.gr/category/oikonomia/


       

 

ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 

Ganas & Ganas Kτίριο - Αγροτ. Τεμ. 51 Θέρμη  

Τ.Θ. 60064, Τ.Κ. 57001 - Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 231.182.3700 & 231.050.2220 | FAX: 231.050.2222 

email: info@comncom.gr | website: www.comncom.gr                                                          

 

 

 

28 

http://www.kavalapost.gr/category/politismos/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/synenteyxeis/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/politismos/
http://www.kavalapost.gr/category/synenteyxeis/
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http://www.kavalapost.gr/category/athlitika/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/energia-perivallon/  

 

 

http://www.kavalapost.gr/category/athlitika/
http://www.kavalapost.gr/category/energia-perivallon/
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http://www.kavalapost.gr/category/astynomiko/  

 

 

Το Kavala Post ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13 Ιανουαρίου 2017. Μέχρι 

σήμερα έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως το Νο1 ειδησεογραφικό site της 

Καβάλας και ως ένα από τα κορυφαία της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Με πλούσια ύλη που καλύπτει την πολιτική, την 

οικονομία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και η οποία καταγράφει τον 

«παλμό» της τοπικής κοινωνίας καθημερινά με συνεχή ροή ειδήσεων, 

σύγχρονη σχεδίαση και τεχνολογία συμβατή με όλες τις συσκευές. 

Επιδόσεις ανά μήνα (πηγή: Google Anaytics): 

• 300.000 χρήστες 

• 100.000 περίοδοι σύνδεσης 

• 500.000 προβολές σελίδας 

• 01:35 μέση διάρκεια σύνδεσης 

• 14Κ Facebook fans 

http://www.kavalapost.gr/category/astynomiko/
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Η διάρκεια καταχώρησης του διαδικτυακού banner καλύπτει την περίοδο 

από 13/12/2018 έως 12/01/2019. Από τις 13/12/2018 έως τις 25/12/2018 

καταγράφηκαν 129.821 impressions βάσει Google Analytics. 

 

Οι διαδικτυακές διαφημίσεις (banners) παραδίδονται σε CD και περιέχουν 

την μακέτα των internet banners. 

 

2.7. Ραδιοφωνικό σποτ 

Το ραδιοφωνικό σποτ διάρκειας 01:04’’, στοχεύει στην ενημέρωση του 

κοινού για το έργο. Το σενάριο του ραδιοφωνικού σποτ αναπτύχθηκε με 

τρόπο ώστε να διεγείρει το ενδιαφέρον του πολίτη, να εξασφαλίζει την 

παρακολούθησή του από αυτόν και να περνάει τα βασικά μηνύματα του 

έργου και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.  

Το ραδιοφωνικό σποτ μεταδόθηκε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της 

Κομοτηνής με 30 αναμεταδόσεις. Ο Ανάδοχος ανέλαβε τα κάτωθι: 

• Σχεδιασμός του ραδιοφωνικού σποτ σε πλήρη συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή όσον αφορά στο περιεχόμενό του 

• Κειμενογράφηση και παραγωγή 3 εναλλακτικών σεναρίων  

• Παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ στα Ελληνικά κατόπιν συνεννόησης με 

την Αναθέτουσα Αρχή 

• Παραγωγή του επικοινωνιακού πλάνου κατόπιν συνεννόησης με την 

Αναθέτουσα Αρχή 

• Προμήθεια του υλικού σε μορφές κατάλληλες για ψηφιακή μετάδοση οι 

οποίες θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα μετάδοσης 

• Εξασφάλιση του αποδεικτικού μετάδοσης του ραδιοφωνικού σποτ. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που χρησιμοποιήθηκε πληρεί τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην διαφήμιση Δημοσίων φορέων. Οι 

μεταδόσεις πραγματοποιήθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
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του προγράμματος. Ο Ανάδοχος εφάρμοσε τις ακριβείς ημερομηνίες 

μετάδοσης στο ραδιόφωνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας. Το 

απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία του ραδιοφωνικού σποτ παρασχέθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Από τα 3 εναλλακτικά σενάρια, επιλέχθηκε το ακόλουθο: 

 «Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Aναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στα 

πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα 

- Βουλγαρία 2014-2020” υλοποιεί το έργο «Ενδυνάμωση του κοινωνικού 

επιχειρηματικού πνεύματος με την δημιουργία καινοτόμων δομών 

υποστήριξης στην διασυνοριακή περιοχή» και ακρωνύμιο «Social Forces».  

Το έργο έχει στόχο την προώθηση και στήριξη της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας και την συμβολή της στην ενίσχυση του δείκτη 

απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή. Συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει τον Δήμο Χάσκοβο, το Επιμελητήριο 

Ξάνθης, το Επιμελητήριο Δράμας, τη Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ, το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χάσκοβο, την Ένωση 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (RDU), το Πανεπιστήμιο Plovdiv 

“PaisiiHilendarski” και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του έργου 

socialforces.eu καθώς επίσης και το site της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. 

Μοιραζόμαστε τη γνώση, αναπτυσσόμαστε μαζί! 

INTERREG Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 Συνεργαζόμαστε! Δρούμε μαζί 

και όλοι κερδίζουμε!» 

 

Το Ράδιο Χρόνος 87,5fm είναι ενημερωτικός σταθμός. Φιλοξενεί 

καθημερινές εκπομπές λόγου, τοπικά δελτία ειδήσεων ενώ αναμεταδίδει και 

μέρος προγράμματος του ΣΚΑΪ 100,3, έχει συγκεκριμένες εκπομπές, ανά 

την ημέρα και την ώρα, με μουσικό και καλλιτεχνικό προσανατολισμό. Το 

http://www.socialforces.eu/
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μουσικό ρεπερτόριο κυμαίνεται σε ελληνική ποιοτική μουσική στις ώρες 

ενημέρωσης και εκπομπών, και ξένη στις απογευματινές μουσικές ζώνες.  

 

To Ράδιο Χρόνος 87,5 FM παρακολουθεί την εποχή του και καταγράφει την 

επικαιρότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται πρώτο στην μπάντα των fm 

καταφέρνοντας αυτή την πρωτιά να την κατακτά κάθε χρόνο δίνοντας 

εξετάσεις στο κοινό του. 

Εδώ και 17 χρόνια καταφέρνει με το στίγμα του να υπηρετεί την άνοιξη 

του ραδιοφώνου. Ενημερωτικό και μουσικό, συνδυάζει τις τελευταίες 

μουσικές επιτυχίες, και την συνεχή ενημέρωση, μέσα από καθημερινές 

ζωντανές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να 

κρατά το ακροατήριό του συντονισμένο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Με έδρα την Κομοτηνή εκπέμπει από ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις 

στην οδό Νικολάου Ζωίδη 22-24 στην Κομοτηνή με κεραιοσυστήματα στο 

πάρκο κεραιών του άλσους Νυμφαίας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η 

θέση του, του επιτρέπει να ακούγεται σε όλη την Θράκη στα νησιά Θάσο 

και Σαμοθράκη. 

Το ραδιοφωνικό σποτ παραδίδεται σε CD και περιέχει το ηχογραφημένο 

σποτ και ηχογράφηση αναμετάδοσης του σποτ σε ροή. 


