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Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: WWF Ελλάς
Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:


Πανεπιστήμιο Πατρών



Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης



WWF Ελλάς



Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία



Περιφέρεια Κρήτης



Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης



Περιφέρεια Αττικής



Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας



Πράσινο Ταμείο



Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην
παρούσα.

www.edozoume.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν παραδοτέο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Ε.1 του έργου και αφορά την
αναθεώρηση του σχεδιασμού των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων. Για κάθε
δράση και παραδοτέο ή ορόσημο του έργου προσδιορίζονται οι επιμέρους επικοινωνιακές
ενέργειες, όπως δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα και στα social media του έργου, δελτία τύπου,
αρθρογραφία κ.ά. Ο προσδιορισμός των ενεργειών αυτών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους
ανάγκες επικοινωνίας και τα σχετικά κοινά στόχους. Παράλληλα και για το σύνολο του έργου στην
περίοδο αναφοράς, καταγράφονται οι επικοινωνιακές «αιχμές». Τέλος, το πλάνο προδιαγράφει
τόσο των χρονικό προγραμματισμό ενεργειών και αιχμών, όσο και τους εμπλεκόμενους για την
υλοποίησή του εταίρους του έργου.
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SUMMARY
This deliverable was prepared as part of Action E.1 of the project and concerns the update
of the comms and dissemination of results plan. For each action and deliverable or milestone
of the project, the pertinent communication actions are identified, such as posts on the project's
website and social media, press releases, media articles, etc. Identifying these actions was based
on the individual communication needs and the relevant targeted audiences. Parallel to this and
for the entire project within the reference period, the "peaks" of communication are prescribed.
The plan also specifies both the time-planning of actions and peaks, and the project partners
involved in its implementation.
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