
Κάνοντας μια αναδρομή στην πενταετία 2013-2017 κατά την οποία λειτουργήσαμε 

ως φορέας φιλοξενίας το Europe Direct Ξάνθης, θα σας μεταφέρουμε συνοπτικά 

τα έργα τα οποία καταφέραμε να ολοκληρώσουμε κατά την περίοδο 2013-2017: 

 

2013: 

 Κατασκευή του νέου δικτυακού τόπου του Europe Direct Ξάνθης με καθημερινή 

ενημέρωση αυτού και των κοινωνικών δικτύων 

 Παραγωγή εβδομαδιαίας Ραδιοφωνικής Εκπομπής μέσα από τη συχνότητα του 

Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης 89,9 FM & μέσω διαδικτύου και δωρεάν διάθεση 115 

Ευρωπαϊκών Καρτών Νέων (χορηγία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

 Έκδοση 24 εβδομαδιαίων ενημερωτικών Newsletters σε 1.404 εγγεγραμμένους 

παραλήπτες  

 Διοργάνωση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «Καινοτομώ - 

Επιχειρώ 2013» 

 Διοργάνωση και συμμετοχή σε 10 συνολικά πολύ επιτυχημένες ενημερωτικές 

εκδηλώσεις  

 Ο δικτυακός του Europe Direct Ξάνθης δέχθηκε 17.353 επισκέψεις το 2013 

 Επαφές στα Social Media Facebook: 378, Twitter: 35 και Google Plus: 12 

 

2014: 

 Καθημερινή ενημέρωση του δικτυακού τόπου και των κοινωνικών δικτύων 

 Παραγωγή εβδομαδιαίας Ραδιοφωνικής Εκπομπής με τίτλο «Η Ώρα της Ευρώπης»,  

υλοποίηση 26 συνεντεύξεων & δωρεάν διάθεση 90 Ευρωπαϊκών Καρτών Νέων (χορηγία 

του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

 Έκδοση 43 εβδομαδιαίων ενημερωτικών Newsletters σε 2.083 εγγεγραμμένους 

παραλήπτες 

 Διοργάνωση 21 και συμμετοχή σε 5 πολύ επιτυχημένες ενημερωτικές εκδηλώσεις 

 Δωρεά 5 υποτροφιών για τη συμμετοχή φοιτητών του ΔΠΘ στην Προσομοίωση 

Euro.Pa.S.-European Parliament Simulation (www.europas.irtea.gr) 

 Ο δικτυακός του Europe Direct Ξάνθης δέχθηκε 44.542 επισκέψεις το 2014. 

 Επαφές στα Social Media Facebook: 593, Twitter: 178, Google Plus: 24 και LinkedIn: 

136 

 115 άτομα εξυπηρετήθηκαν άμεσα από το Κέντρο ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 

2.254 άτομα 

 

2015: 

 Καθημερινή Ενημέρωση του δικτυακού τόπου και των κοινωνικών δικτύων 

 Παραγωγή εβδομαδιαίας Ραδιοφωνικής Εκπομπής με τίτλο «Η Ώρα της Ευρώπης», 

υλοποίηση 26 συνεντεύξεων και δωρεάν διάθεση 97 Ευρωπαϊκών Καρτών Νέων 

(χορηγία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

 Έκδοση 45 εβδομαδιαίων ενημερωτικών Newsletters σε 2.665 εγγεγραμμένους 

παραλήπτες  

 Διοργάνωση 22 και συμμετοχή σε 10 πολύ επιτυχημένες ενημερωτικές εκδηλώσεις 

 Δωρεά 5 υποτροφιών για τη συμμετοχή φοιτητών του ΔΠΘ στην Προσομοίωση 

Euro.Pa.S.-European Parliament Simulation (www.europas.irtea.gr) 

 Ο δικτυακός του Europe Direct Ξάνθης δέχθηκε 25.751 επισκέψεις το 2015 

 Επαφές στα Social Media Facebook: 935, Twitter: 285, Google Plus: 40 & LinkedIn: 253 

 122 άτομα εξυπηρετήθηκαν άμεσα από το Κέντρο ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 

2.415 άτομα 

 

2016: 

 Καθημερινή Ενημέρωση του δικτυακού τόπου και των κοινωνικών δικτύων 



 Παραγωγή εβδομαδιαίας Ραδιοφωνικής Εκπομπής με τίτλο «Η Ώρα της Ευρώπης», 

υλοποίηση 18 συνεντεύξεων και δωρεάν διάθεση 100 Ευρωπαϊκών Καρτών Νέων 

(χορηγία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

 Έκδοση 45 εβδομαδιαίων ενημερωτικών Newsletters σε 2.083 εγγεγραμμένους 

παραλήπτες  

 Διοργάνωση 14 και συμμετοχή σε 4 πολύ επιτυχημένες ενημερωτικές εκδηλώσεις 

 Συμμετοχή στην 81η Διεθνή “Έκθεση Θεσσαλονίκης” και στην 24η Πανελλήνια “Έκθεση 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2016” 

 Δωρεά 5 υποτροφιών για τη συμμετοχή φοιτητών του ΔΠΘ στην Προσομοίωση 

Euro.Pa.S.-European Parliament Simulation (www.europas.irtea.gr) 

 Ο δικτυακός του Europe Direct Ξάνθης δέχθηκε 26.336 επισκέψεις το 2016 

 Επαφές στα Social Media Facebook: 593, Twitter: 178, Google Plus: 24, LinkedIn: 136 

 Επωφελούμενοι: Εξυπηρετήθηκαν 115 άτομα, ενώ ενημερώθηκαν για θέματα της Ε.Ε. 

και τις Υπηρεσίες Europe Direct κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων 2.254 άτομα (δεν 

συμπεριλαμβάνεται η απήχηση του δικτυακού τόπου και των κοινωνικών δικτύων) 

 

Έως 11
ο
/2017: 

 Καθημερινή Ενημέρωση του δικτυακού τόπου και των κοινωνικών δικτύων 

 Παραγωγή εβδομαδιαίας Ραδιοφωνικής Εκπομπής με τίτλο «Η Ώρα της Ευρώπης», 

υλοποίηση 15 συνεντεύξεων και δωρεάν διάθεση 100 Ευρωπαϊκών Καρτών Νέων 

(χορηγία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

 Έκδοση 38 εβδομαδιαίων ενημερωτικών Newsletters σε 2.083 εγγεγραμμένους 

παραλήπτες  

 Διοργάνωση 12 και συμμετοχή σε 7 πολύ επιτυχημένες ενημερωτικές εκδηλώσεις  

 Δωρεά 2 υποτροφιών για τη συμμετοχή φοιτητών του ΔΠΘ στην Προσομοίωση 

Euro.Pa.S.-European Parliament Simulation (www.europas.irtea.gr) 

 Ο δικτυακός του Europe Direct Ξάνθης δέχθηκε 17.312 επισκέψεις  

 Επαφές στα Social Media Facebook: 1.181, Twitter 420, Google Plus:42 , LinkedIn:619  

 άτομα εξυπηρετήθηκαν άμεσα από το Κέντρο ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 2254 

άτομα 

 

Τεκμηρίωση: 

 Η αναλυτική περιγραφή και το υλικό τεκμηρίωσης των ενημερωτικών εκδηλώσεων έχουν 

αναρτηθεί στο Intranet https://ednetwork.ec.europa.eu/reporting/annual-work-

programmes 

 Όλες οι ραδιοφωνικές  συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα 

http://dasta.duth.gr/?q=taxonomy/term/19/table 

 Όλα τα τεύχη του εβδομαδιαίου Newsletter έχουν αναρτηθεί στη σελίδα  

http://dasta.duth.gr/?q=newsletters 

 Η επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου ανά μήνα έχει αναρτηθεί στη σελίδα 

http://europedirect.duth.gr/?q=traffic 

 

Επιπλέον: 

 Το Κέντρο μας επιλέχθηκε τον 4/2016 ως καλή πρακτική στο Intranet «Your contribution 

in "Good practices – EDICs share their insights - Weekly radio programme hosted by 

EDIC Xanthi (Greece) – EDIC manager Dimitrios Bardakidis» 

 https://ednetwork.ec.europa.eu/posts/good-practices-%E2%80%93-edics-share-their-

insights-promotion-commission%E2%80%99s-ten-priorities-priority--0 

 Το Europe Direct Ξάνθης, αναγνωρίζοντας ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτημάτων που 

δέχτηκε και εξυπηρέτησε αφορούσαν απασχόληση/πρακτική άσκηση σε όργανα και 

φορείς της ΕΕ, αλλά και δυνατότητες χρηματοδότησης, ανέπτυξε δυο ηλεκτρονικά 

εργαλεία: 
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https://ednetwork.ec.europa.eu/reporting/annual-work-programmes
http://dasta.duth.gr/?q=taxonomy/term/19/table
http://dasta.duth.gr/?q=newsletters
http://europedirect.duth.gr/?q=traffic
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1. Απασχόληση και Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

http://europedirect.duth.gr/?q=node/5134#.WiqmXkpl-Uk και 

2. Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ 

 http://europedirect.duth.gr/?q=node/5135#.WiqmYkpl-Uk  

 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι το Δ.Π.Θ. διαθέτει πολυεπίπεδη, πολύτιμη και 

τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς διάχυσης της πληροφορίας και  επικοινωνίας με 

το κοινό. Επίσης, η διαχείριση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Εurope 

Direct Ξάνθης ανατέθηκε σε μία πολυπληθή και δυναμική ομάδα στελεχών, γνώστες 

των θεμάτων που άπτονται της Ε.Ε., με ποικιλόμορφο γνωστικό και ακαδημαϊκό 

υπόβαθρο και ευρύ φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
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