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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό 

Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007-2013) και παρουσιάζει τη γενική επικοινωνιακή 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. 

Το περιεχόμενό του καθορίστηκε από τρεις βασικούς στόχους: 

1. Την ενημέρωση του ευρύ κοινού για το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του. 

2. Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος για τις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης από αυτό και των δικαιούχων/ωφελουμένων για τις ωφέλειες 

που μπορούν να αποκομίσουν από τις δράσεις του Ε.Π. 

3. Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ειδικότερα. 

Για την κατάρτιση του παρόντος Επικοινωνιακού Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη:  

 Ο (ΕΚ) 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1260/1999. 

 Ο (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων των  

(ΕΚ)1083/2006 και (ΕΚ) 1080/2006 και ειδικότερα τις διατάξεις που ορίζουν τις 

γενικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση, τη διαδικασία εξέτασης και την 

εφαρμογή και παρακολούθηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου.  

 Ο Ν.3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  

 Οι κατευθύνσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΟΙΟ για την εκπόνηση των 

Επικοινωνιακών Σχεδίων των Ε.Π. της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 

(Φεβρουάριος 2008). 

 Η Απόφαση E(2008) 6479 της 03-XI-2008 με την οποία εγκρίθηκε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. 

 Η φύση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αφορά στην κάλυψη της 

χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων ικανών να αντιμετωπίσουν τις 

άμεσες συνέπειες μιας κρίσης (τοπικής ή τομεακής) που συνδέεται με την 

κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή με τις συνέπειες 
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της απελευθέρωσης του εμπορίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του Καν. 

1083/2006. 

 Η αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή άλλων Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ. 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν περιέχουν μία σύντομη παρουσίαση του Ε.Π. (Κεφ. 2), 

τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό (Κεφ. 3), την περιγραφή της 

επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ακολουθεί, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό τους (κεφ.4) και τον τρόπο αξιολόγησής τους (κεφ. 5). Τέλος, 

παρατίθενται τα στοιχεία του υπεύθυνου δημοσιότητας (Κεφ.6). 

 

Επισήμανση 

Το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο, μετά την έγκρισή του, θα εξειδικευθεί στη βάση της 

εξειδίκευσης/ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ανάλογα με  την 

ομάδα – στόχο (π.χ. πληθυσμοί των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 

2007) και τον τρόπο με τον οποίο θα παρέμβει σε αυτές για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών μιας ή και περισσότερων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 51 του Καν. 1083/2006. Ιδιαίτερα για την πληθυσμιακή ομάδα των 

πυρόπληκτων (δηλαδή τον πληθυσμό των περιοχών που επλήγησαν από τις 

καταστροφικές πυρκαγιές του 2007) το Επικοινωνιακό Σχέδιο θα εξειδικεύσει τους 

ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους, τις δράσεις δημοσιότητας, τα μέσα και τα εργαλεία 

επικοινωνίας, καθώς και τους δείκτες αποτελέσματος των ενεργειών δημοσιότητας. 

Σε κάθε κρίση που το Ε.Π. θα παρεμβαίνει μέσω συγκεκριμένων δράσεων 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα θα εκπονείται Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει 

επακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων δημοσιότητας, 

χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό προϋπολογισμό. 
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 

Το ΕΠ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, η 

συνολική του δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 211.733.870,67 ευρώ και διαμορφώθηκε 

βάσει του κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 51 του Καν. 1083/2006) και στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Αποσκοπεί στην κάλυψη της 

χρηματοδότησης ενός πλέγματος δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα αφενός για την 

αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών μιας κρίσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 51, 

αφετέρου δε για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινωνική και οικονομική 

ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών που υφίσταται τις 

συνέπειες, έτσι ώστε να ανακτήσουν μια δυναμική και να επανενταχθούν τόσο στον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας όσο και στο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. 

Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ συνίσταται στην  

 προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξη του 

στην αγορά εργασίας,  

 συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού οικονομικού ιστού, δημιουργία 

προϋποθέσεων  

 δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού  

 διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και  

 ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπική οικονομίας 

σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που 

συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου.  

Η στρατηγική του Προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο, 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άμεση στήριξη και 

αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που 

πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική 

ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων. Η 

προσπάθεια αυτή  περιλαμβάνει την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης, τη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων, τη 

δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών 

δημογραφικών τάσεων και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και 

δυνατοτήτων τόσο του πληγέντος ανθρώπινου δυναμικού όσο και της περιοχής στο 

πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.  
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Σε αυτή την κατεύθυνση οι αναπτυξιακές επιλογές επιβάλλεται να ενεργοποιούν το 

σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και του πληθυσμού μιας περιοχής και να αξιοποιούν 

τους τοπικούς φυσικούς πόρους, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της και τα συγκριτικά 

της πλεονεκτήματα. Η πιο πάνω προσέγγιση συντελεί στην διάχυση των αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, με συνέπεια την εξασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής και την αυτοτροφοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που υπηρετούν τους 

προαναφερόμενους στόχους μέσω δυο (2) αξόνων προτεραιότητας. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η 

τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική 

αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 

προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου». 

 Βασική και άμεση  προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή δυνατοτήτων 

απασχόλησης και προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στην υπό οικονομική 

και κοινωνική  αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, η παροχή κινήτρων και η 

διαμόρφωση συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της κοινωνικής 

συνοχής και η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που 

πλήττονται 

Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προτεραιότητας δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί 

και το τμήμα της κρίσης που συνδέθηκε με την οικονομική και κοινωνική 

αναδιάρθρωση που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 

του 2007. 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  «Ταχεία αντιμετώπιση των άμεσων 

συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό εξαιτίας απρόβλεπτων 

τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 

προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου». 

 Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την 

ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων τοπικών πληθυσμών η/και ανθρώπινου 

δυναμικού που υπέστη τις συνέπειες της κρίσης.  

Για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το επίπεδο του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού σε επίπεδο προτεραιοτήτων υλοποίησης, ειδικών στόχων 
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και κατηγοριών πράξεων, καθώς και για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και 

ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης του Προγράμματος θα εκπονηθούν δύο μελέτες 

για   

«τη σε βάθος αποτίμηση των μεσο-μακροπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών 

πυρκαγιών του 2007, τον τρόπου που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη 

διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπισή τους», και  

«τον προσδιορισμό του συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης κρίσεων, τη 

δημιουργία ειδικού κανονιστικού και εφαρμοστικού πλαισίου στο πλαίσιο ταχείας και 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απρόβλεπτων κρίσεων».  

Η περαιτέρω εξειδίκευση και ο ρυθμός υλοποίησης του Ε.Π. συναρτάται άμεσα με τον 

αριθμό και το εύρος των τοπικών και τομεακών κρίσεων, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 51 του Καν. 1083/2006, στις οποίες θα παρεμβαίνει. 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Αρμόδιοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος είναι οι Δικαιούχοι 

Φορείς. 

Κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση των 

δύο μελετών που προβλέπεται από το Πρόγραμμα) είναι δυνατόν να οριστούν 

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι θα αναλάβουν την εκτέλεση μέρους του 

Προγράμματος.  

Ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δύνανται να οριστούν οι Ειδικές Υπηρεσίες 

Διαχείρισης των Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση», καθώς και άλλοι φορείς, οι οποίοι θα αναδειχθούν από τα 

αποτελεσμάτα των δύο μελετών.  
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3.  ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ 
ΚΟΙΝΟ 

Οι στόχοι του παρόντος επικοινωνιακού σχεδίου διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. 

Οι γενικοί στόχοι της επικοινωνίας αφορούν: 

 Στην ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό και στην 

προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. 

 Στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς 

δικαιούχους.  

Οι ειδικοί στόχοι της επικοινωνίας του Ε.Π. αφορούν:  

 Πληροφόρηση για τη φύση και τις προτεραιότητες του Ε.Π., οι οποίες 

εναρμονίζονται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με   

 τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αυτοτροφοδότηση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας,  

 την προώθηση στην απασχόληση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτή 

του ενεργού πληθυσμού των περιοχών/τομέων που πλήττονται από τις 

συνέπειες τοπικής ή τομεακής κρίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, 

 τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται από 

απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που συνδέονται με οικονομική και 

κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που 

προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης 

του εμπορίου, μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων (σε όλους τους τομείς της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως δημιουργία προϋποθέσεων για την 

ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, συμβολή στην 

αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού κλπ), 

 την ανακούφιση και στήριξη των τοπικών πληθυσμών που πλήττονται ή/και του 

ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες μιας κρίσης, μέσω της 

λήψης άμεσων μέτρων (όπως μέτρα στο επίπεδο της ψυχολογικής στήριξης, 

της αποτροπής της υποβάθμισης ή/και αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και 

της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής και παροχής 

προοπτικών και διεξόδων για επαγγελματική αποκατάσταση), τα οποία δύνανται 

να δημιουργήσουν κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης βάσει του οποίου είναι 

δυνατή η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την  ανασυγκρότηση των 

πληθυσμών και/η του ανθρώπινου δυναμικού. 
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 τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων 

και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.   

 Στοχευμένη προβολή των επί μέρους δράσεων του Ε.Π. προς τα άτομα 

συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, στα οποία απευθύνονται οι εν λόγω 

δράσεις (δηλ. άτομα που πλήττονται από τις συνέπειες τοπικών ή τομεακών 

κρίσεων), καθώς και η προβολή των ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν 

άμεσα ή έμμεσα από την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

Το στοχοθετούμενο κοινό του Ε.Π., σύμφωνα και με τον Καν. 1828/2006 

διακρίνεται σε : 

 Ευρύ κοινό 

 Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχοι των παρεμβάσεων του προγράμματος. 

Οι ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων του Προγράμματος θα συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με τις συνέπειες των κρίσεων και κατά συνέπεια θα προσδιορίζονται με 

ακρίβεια κατά τις περιόδους εξειδίκευσης του Προγράμματος, στη βάση των κρίσεων 

(τοπικών ή τομεακών), όπως ορίζονται στο άρθρο 51 του Καν. 1083/2006, στις οποίες 

θα παρεμβαίνει.  

Ωστόσο, οι βασικές ομάδες – στόχοι, στις οποίες θα απευθύνεται το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, και κατά συνέπεια και οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 

εστιάζονται κυρίως : 

 Στους πληθυσμούς των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, 

καθώς τμήμα της κρίσης που προκλήθηκε από τις εν λόγω πυρκαγιές σε αυτές 

τις περιοχές δύναται να καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 Σε άτομα που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις που 

συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, ή με τις συνέπειες της 

απελευθέρωσης του εμπορίου, και  

Από τους ανωτέρω πληθυσμούς οι επί μέρους ομάδες – στόχοι των παρεμβάσεων του 

προγράμματος ενδεικτικά μπορούν να είναι :   

 Άνεργοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 

ετών), Γυναίκες, Νέοι (15-24 ετών), 

 Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας, 

 Ανενεργοί/ές (άτομα εκτός αγοράς εργασίας), 

 Άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, 
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 Εργαζόμενοι/ες των περιοχών που υφίσταται τις συνέπειες της κρίσης σε όλους 

τους κλάδους της οικονομίας,  

 Επιχειρηματίες, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, 

 Άτομα προερχόμενα από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού συγκεκριμένων περιοχών 

στο πλαίσιο ανάπτυξης τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης, 

 Οικογένειες και άτομα (ηλικιωμένοι – παιδιά) σε κατάσταση φτώχειας. 

 Φορείς Υλοποίησης του Ε.Π. 

 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ο ορισμός των οποίων θα βασιστεί στα 

αποτελέσματα των δύο μελετών (που προβλέπονται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και βάσει των οποίων θα εξειδικευθεί). Ως Ενδιάμεσοι Φορείς 

Διαχείρισης δύνανται να οριστούν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. 

«Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση», καθώς και άλλοι φορείς, οι οποίοι θα αναδειχθούν από τις δύο 

μελέτες.    

 Δικαιούχοι φορείς 

 Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης 

 ΕΦΔ –Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι 

 Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) – Δημόσιες Υπηρεσίες 

Απασχόλησης (ΔΥΑ) 

 Εκπαιδευτική Κοινότητα 

 Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

 Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Επαγγελματικές Οργανώσεις και Επιμελητήρια 

 Κοιωνικοί Εταίροι 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί  

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνδεση των γενικών στόχων με τους 

ειδικούς στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ 
ΚΟΙΝΟ 

 
                Ειδικοί Στόχοι 
 
 
 
Γενικοί Στόχοι  

Πληροφόρηση για τη φύση 
και τις προτεραιότητες του 

Ε.Π. 

Στοχευμένη προβολή των επί μέρους 
δράσεων του Ε.Π. προς τα άτομα 
συγκεκριμένων πληθυσμιακών 

ομάδων στα οποία απευθύνονται οι εν 
λόγω δράσεις, καθώς και η προβολή 
των ωφελειών που μπορούν να 

αποκομίσουν άμεσα ή έμμεσα από την 
υλοποίηση των δράσεων αυτών 

Ανάδειξη του ρόλου της 
Ε,Ε, και προβολή της 
προστιθέμενης αξίας της 
κοινοτικής συμμετοχής 

Ευρύ Κοινό 
ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης 

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχοι 

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχοι  
ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς 

Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης 
Ευρύ Κοινό 

Διασφάλιση της 
διαφάνειας όσον αφορά 
στην πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση των 
ταμείων 

Ευρύ Κοινό 
ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης 

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχοι 

Ωφελούμενοι – Ομάδες στόχοι   
ΕΦΔ/Δικαιούχοι Φορείς 

Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης 
Ευρύ Κοινό 
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4.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η στρατηγική επικοινωνίας που επιλέγεται στο παρόν επικοινωνιακό σχέδιο αφορά ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς 

επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό. 

Κεντρικά στοιχεία της προτεινόμενης στρατηγικής είναι:   

α) Ομογενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το 

ύφος, το οποίο θα είναι επεξηγηματικό με περιεχόμενο ουσίας αντιληπτό από τα 

επιμέρους κοινά στόχους. 

β) Διασφάλιση της ευελιξίας στην ανάδειξη, επιλογή και προώθηση των κατάλληλων 

ενεργειών επικοινωνίας στη βάση των αναγκών και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει κάθε στοχοθετούμενο κονό και των δράσεων που υλοποιούνται από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την αντιμετώπισή τους.  

γ) Εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη 

συνέργεια, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα, τη μέγιστη δυνατή 

ομοιογένεια και τη δυνατότητα συντονισμού και οικονομίας κλίμακας.  

δ) Ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής της Ε.Ε., με ιδιαίτερη 

έμφαση στο ΕΚΤ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω της 

δημιουργικής σύνδεσης κάθε επικοινωνιακής ενέργειας. 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 Ενεργοποίηση πολλαπλασιαστών πληροφόρησης για την ευρεία διάδοση των 

ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχει το Ε.Π., με την από κοινού συνεισφορά της 

Κοινότητας και του κράτους μέλους.   

Στους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι :  

 ΕΦΔ - Δυνητικοί Δικαιούχοι – Δικαιούχοι: Η εμπλοκή τους στην υλοποίηση των 

δράσεων του προγράμματος εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της 

πληροφόρησης στο ευρύ κοινό.  

 Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) – Δημόσιες Υπηρεσίες 

Απασχόλησης (ΔΥΑ): θα αξιοποιηθεί το πανελλαδικό δίκτυο των εν λόγω 

Κέντρων για την προβολή των δράσεων του Ε.Π. και την ενημέρωση των 

ομάδων – στόχου του, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης 

δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας. 

 Εκπαιδευτική Κοινότητα: θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της εκπαιδευτικής 

κοινότητας να ενημερώνει τους τοπικούς πληθυσμούς (ευρύ κοινό – ομάδες 

στόχου) σχετικά με το περιεχόμενο, τους στόχους και τις επί μέρους δράσεις του 

Ε.Π.  
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 Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών: θα αξιοποιηθεί το δίκτυο των 

εν λόγω γραφείων, σε ότι αφορά την ενημέρωση ομάδων – στόχου, ιδιαίτερα 

των ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει 

το πρόγραμμα για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την προώθησή τους στην 

απασχόληση. 

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): θα αξιοποιηθεί το πανελλαδικό δίκτυό 

τους για την προβολή του συνόλου των δράσεων του Ε.Π. 

 Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: με την ενεργή συμμετοχή τους στα 

πεπραγμένα των τοπικών κοινωνιών αλλά και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει 

από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά τις 

προηγούμενες προγραμματικές περιόδου, είναι σε θέση να προβάλλουν 

σημαντικά τις δράσεις του Ε.Π. σε τοπικό επίπεδο και να ενημερώσουν το ευρύ 

κοινό για τον ρόλο της Ε.Ε. και του ΕΚΤ. 

 Επαγγελματικές Οργανώσεις και Επιμελητήρια: η ενεργή συμμετοχή τους στα 

θέματα που απασχολούν συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους σε τοπικό 

επίπεδο, θα συμβάλλει στην προβολή του Ε.Π. και των παρεμβάσεών του στα 

μέλη τους και το γενικότερο περιβάλλον. 

 Κοινωνικοί Εταίροι: η εμπλοκή τους με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

τοπική κοινωνία επιτρέπει την αξιοποίησή τους στην ευρύτερη προβολή του 

προγράμματος. 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί: η προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο, η 

εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τη συμμετοχή τους σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα προηγούμενων προγραμματικών περιόδων καθώς 

και η δυνατότητα συμμετοχής τους σε δράσεις του παρόντος Ε.Π. αποτελεί τη 

βάση για την προβολή του Ε.Π. στα μέλη και του ευρύτερου περιβάλλοντός 

τους. 

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: έμφαση θα δοθεί στα περιφερειακά ΜΜΕ τα οποία 

παρέχουν πιο άμεση προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών.  

 Διασφάλιση συνέχειας, ομοιομορφίας, απλότητας αλλά και ευελιξίας, όπου 

απαιτείται, της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις ενεργοποίησης του 

προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό, προκειμένου οι δράσεις 

πληροφόρησης να είναι κατανοητές, να εμπνέουν αξιοπιστία και να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο όλες οι ενέργειες πληροφόρησης που περιλαμβάνονται στο 

επικοινωνιακό σχέδιο είναι: 

α)  συνεχείς και σταθερές σε όλες τις φάσεις ενεργοποίησης του προγράμματος, 

(από την έναρξη, κατά τη διάρκεια υλοποίησης έως την ολοκλήρωσή του),  
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β) ευέλικτες στη βάση των αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κάθε 

στοχοθετούμενο κοινό αλλά και τις μορφές παρέμβασης του προγράμματος, 

βάσει των οποίων επιδιώκεται η αντιμετώπισή τους 

γ) αλληλένδετες μεταξύ τους,  

δ) θα χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και ύφος που να συνάδει με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας στόχο 

ε) θα ακολουθούν ενιαία εικαστική ταυτότητα, και συγκεκριμένα θα 

περιλαμβάνουν α) το μήνυμα του ΕΚΤ στην Ελλάδα, β) το λογότυπο του 

ΕΣΠΑ – ΕΚΤ και γ) ειδικό λογότυπο που θα προβάλλει το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, το οποίο θα σχεδιαστεί. 

Το μήνυμα προβολής του ΕΚΤ και το λογότυπο του ΕΣΠΑ – ΕΚΤ παρατίθενται 

παρακάτω:  

 

 
 

 Αξιοποίηση των δικτύων πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΚΤ και 

του ΕΣΠΑ που λειτουργούν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) και η Εθνική 

Αρχή Συντονισμού αντίστοιχα, για τη διασφάλιση συνέργειας, 

συμπληρωματικότητας των δράσεων δημοσιότητας του ΕΚΤ και την προβολή του 

ΕΚΤ με τη μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. 

Ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας του Ε.Π. θα συμμετέχει στο δίκτυο των Υπευθύνων 

Δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ που συντονίζει η 

ΕΥΣΕΚΤ, προκειμένου οι δράσεις πληροφόρησης του προγράμματος να 

εναρμονίζονται αφενός με την κοινή επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή 

του ΕΚΤ, αφετέρου δε η υλοποίηση τους να δρα συμπληρωματικά ως προς τις 

αντίστοιχες δράσεις πληροφόρησης των τριών προγραμμάτων του ΕΚΤ και να 

συμβάλλουν συντονισμένα στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΚΤ στην 

Ελλάδα.  
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Επίσης, θα συμμετέχει και στο δίκτυο των Υπευθύνων όλων των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων που συντονίζει η Εθνική Αρχή Συντονισμού, δραστηριότητα που 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ομοιογένειας κατά τη 

συνολική προβολή των διαρθρωτικών ταμείων στη χώρα. 

Ανάλογα με το ρυθμό ενεργοποίησης του Ε.Π., θα ενεργοποιούνται και οι 

υπεύθυνοι δημοσιότητας των ΕΦΔ/Δικαιούχων φορέων του προγράμματος, 

προκειμένου να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και συνεργασία κατά τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας. 

 Προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το ΕΚΤ παράγει σημαντικά και διαρκή αποτελέσματα, αναφορικά με τους πολίτες, 

τις περιφέρειες, τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, τους οργανισμούς που 

συνδέονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων και τις εσωτερικές διαδικασίες 

μέσα σε αυτούς. Η προβολή των αποτελεσμάτων αυτών, δηλαδή της 

προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής θα επιχειρηθεί μέσω της ανάδειξης 

4 τύπων αποτελεσμάτων, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι αναλυτικοί, δίνουν έμφαση 

στη διαφορετικότητα των δράσεων του ΕΚΤ, και συνδέονται με την «αξία» της 

πολιτικής συνοχής. Συγκεκριμένα,   

1. Οι δράσεις του ΕΚΤ έχουν αθροιστικό αποτέλεσμα 

 προστίθενται στις δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας, 

επεκτείνοντας και υποστηρίζοντας δράσεις της εθνικής πολιτικής σχετικά με 

την ανάπτυξη και συνοχή. 

2. Οι δράσεις του ΕΚΤ διευρύνουν τις ήδη υλοποιούμενες εθνικές δράσεις 

 με την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

τύχουν υποστήριξης με άλλο τρόπο – π.χ. ομάδες πληθυσμού που υφίσταται 

τις συνέπειες μιας οικονομικής ή κοινωνικής κρίσης. 

 με την υποστήριξη πεδίων εθνικής πολιτικής αναφορικά με την απασχόληση, 

οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν με άλλον τρόπο 

3. Οι δράσεις του ΕΚΤ συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 

 υποστηρίζοντας καινοτόμες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες όμως 

σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο 

 υποστηρίζοντας εθνικές καινοτόμες δράσεις που έχουν πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα 
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4. Οι δράσεις του ΕΚΤ επιδρούν αποτελεσματικά στις διαδικασίες, δηλ. τις 

διοικήσεις, τους οργανισμούς καθώς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται 

για την πραγματοποίηση των δράσεων:  

 Η επιχειρησιακή διαδικασία του ΕΚΤ επηρεάζει όλους εκείνους που 

συνδέονται με τη διαχείριση των δράσεων του Ταμείου 

 Η διευρυμένη ατζέντα πολιτικής του ΕΚΤ επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές 

επιλογές. 

4.2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

Στο επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνονται όλα τα υποχρεωτικά μέτρα που πρέπει 

να λαμβάνουν οι Διαχειριστικές Αρχές, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

1828/2006, και συγκεκριμένα στα άρθρα 5, 6 και 7.  

 Μέτρα πληροφόρησης για δυνητικούς δικαιούχους 

Όπως ορίζεται στον Καν. 1828/2006 (άρθρο 5) η ΕΥΣ στις τυποποιημένες 

προσκλήσεις υποβολής αιτημάτων για χρηματοδότηση θα παρέχει ευρεία και 

λεπτομερή ενημέρωση στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με: 

 Τη συμβολή της ΕΕ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού Ταμείου, 

 τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης ανάλογα με τη 

φύση και το είδος των έργων κάθε φορά, 

 την ακριβή διαδικασία για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων    

χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες, 

 τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, όπως αυτά 

εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, 

 τους υπεύθυνους επικοινωνίας και τα σημεία επαφής για πληροφορίες σχετικές 

με το Πρόγραμμα, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 

 το ότι η ΕΥΣ, αν επιλεγεί η πρόταση για χρηματοδότηση, θα δημοσιοποιήσει τα 

στοιχεία του έργου και του δικαιούχου καθώς και το ποσό της δημόσιας    

επιχορήγησης (αναλυμένο στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης κατά την 

ένταξη του έργου και το ποσό της χρηματοδότησης που τελικά δαπανήθηκε με 

την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 (δ) του ΕΚ 

1828/2006, με εξαίρεση τα ονόματα των συμμετεχόντων σε πράξη που 

χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 

 Μέτρα πληροφόρησης για δικαιούχους 

Η ΕΥΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Καν. 1828/2006, θα μεριμνήσει για την 

ενημέρωση των δικαιούχων ότι η έγκριση χρηματοδότησης συνιστά επίσης έγκριση 

της ένταξής τους στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο 7 του Καν. 1828/2006. 
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Η ενημέρωση του δικαιούχου σχετικά με τα ανωτέρω θα πραγματοποιείται μέσω της 

απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων της ένταξης που θα 

εκδίδει η ΕΥΣ.  

Επιπροσθέτως, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού θα μεριμνήσει για την ενημέρωση 

του Δικαιούχου σχετικά με τα μέτρα δημοσιότητας που υποχρεούται να αναλάβει, 

σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής (κατά την 

υλοποίηση της πράξης και μετά την ολοκλήρωση της πράξης εντός εξαμήνου το 

αργότερο). Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος θα ενημερωθεί για την υποχρέωση 

ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την κοινοτική συνδρομή μέσω : 

 πληροφόρησης όλων των συμμετεχόντων σε μία πράξη ότι αυτή επιλέχθηκε 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, 

 συμπερίληψης δήλωσης σε όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων του 

παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, που θα εκδώσει και αφορούν την 

πράξη ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ. 

 Μέτρα πληροφόρησης για το κοινό  

Τόσο η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού όσο και οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να 

εφαρμόζουν μια σειρά από μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό 

όπως ορίζουν τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού είναι υπεύθυνη και θα προβεί στην 

κατάρτιση τουλάχιστον των ακόλουθων μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας: 

 Την υλοποίηση μιας εναρκτήριας δράσης με στόχο την ενημέρωση του 

κοινού για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (π.χ. ημερίδα, δημοσιότητα στον τύπο) 

 Την πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον ενημερωτικής δραστηριότητας 

ετησίως, όπου θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα του επιχειρησιακού 

προγράμματος συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, σημαντικών 

έργων (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου 

και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ).   

 Τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, με ανάρτηση της σημαίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για μια εβδομάδα στα γραφεία κάθε 

διαχειριστικής αρχής. 

 Τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των 

πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται 

(αναλυμένο στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης κατά την ένταξη του έργου 

και το ποσό της χρηματοδότησης που τελικά δαπανήθηκε με την ολοκλήρωση 

του έργου. 

4.3 Επικοινωνιακά Εργαλεία 
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Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, πέραν των 

ανωτέρω ενεργειών δημοσιότητας, θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις 

δημοσιότητας, με τις οποίες να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη προβολή του 

προγράμματος και των επί μέρους δράσεών του, η άμεση κινητοποίηση των δυνητικών 

ωφελουμένων και η προτροπή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και γενικότερα η 

κάλυψη των γενικών και ειδικών στόχων του επικοινωνιακού σχεδίου, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 3. 

Η επιλογή των επιπλέον εργαλείων επικοινωνίας βασίστηκε στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του προγράμματος και στοχεύει στην προσέγγιση με 

διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση στοχοθετούμενο 

κοινού. 

Οι δράσεις δημοσιότητας θα υλοποιηθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

ανάλογα με τον επιδιωκόμενο κάθε φορά στόχο τους, αλλά και το εύρος και τη 

χωροθέτηση των τοπικών ή τομεακών κρίσεων, στις οποίες θα παρεμβαίνει το Ε.Π. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλες οι ενέργειες δημοσιότητας 

(υποχρεωτικές ή μη) που θα υλοποιηθούν, καθώς και η σύνδεση των ειδικών στόχων 

επικονωνίας με τα μέτρα και εργαλεία επικοινωνίας, το στοχοθετούμενο κοινό και τους 

δείκτες αποτελέσματος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΥΠ0ΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    

Internet 
 
 
 
 
 

Η προβολή και δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον Internet θα 
πραγματοποιηθεί μέσω : 
1. της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), όπου θα αναρτηθεί το κείμενο και η περίληψη του 

Ε.Π., τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΥΣ, περιγραφή των ομάδων – στόχου, των δράσεων και 
προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτές – συνδέσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς του Ε.Π. και 
σχετικές υπηρεσίες της Ελλάδας και της ΕΕ, ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με το 
Ε.Π., στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π., καθώς και όλες οι προκηρύξεις/διαγωνισμοί του Ε.Π. 

 
2. επιλεγμένων ιστότοπων, π.χ. της ΕΥΣΕΚΤ, των Ε.Π. του ΕΚΤ. 
 
Επιπροσθέτως, θα υπάρξει πρόνοια προκειμένου οι ιστοσελίδες των Δικαιούχων Φορέων να 
περιλάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δράσεις που θα υλοποιούν. 
 
Στόχος: Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για 
την προβολή του ΕΠ: άμεση και γρήγορη πληροφόρηση, διαδραστική επικοινωνία,  ποικιλία και 
απεριόριστος όγκος πληροφοριών, ταυτόχρονη προσέγγιση διαφορετικών κοινών-στόχου, χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

ωφελούμενοι, 
Δυνητικοί 
Δικαιούχοι 
Φορείς, ΜΜΕ, 

Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

Δ.Α. , ΕΦΔ, 
Δυνητικοί 
Δικαιούχοι 

 
 
 
 
 

Δ.Α. 
 
 
 
 
 
 

Εθνικό 

Εναρκτήρια 
Εκδήλωση 

1. Παρουσίαση του περιεχομένου και της δομής του Ε.Π. στη Διάσκεψη των Προέδρων 
Παρακολούθησης (4 Μαρτίου 2009) 
 
2. Έκδοση δελτίου τύπου, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και θα δημοσιευθεί 
στον ημερήσιο τύπο 
 
3. Κεντρική εκδήλωση (ημερίδα) ενημέρωσης των ΕΦΔ και των Δικαιούχων Φορέων του Ε.Π. και 
παρουσίασης των γενικών στόχων του Ε.Π.. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά την 
εξειδίκευση του Ε.Π. 
 
Στόχος: ευρεία ενημέρωση για το Πρόγραμμα, τη φύση των δράσεών του και τα άτομα που 
δύνανται να ωφεληθούν από αυτό, προς τους εμπλεκόμενους με την υλοποίησή του φορείς και 
στο ευρύ κοινό. 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

Ωφελούμενοι, 
Δυνητικοί 
Δικαιούχοι 
Φορείς, ΜΜΕ, 

Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

Δ.Α Εθνικό 

Ετήσια 
Εκδήλωση για 

το ΕΠ 
 

Προβλέπεται η οργάνωση μίας δραστηριότητας (ημερίδα) για το ΕΠ κάθε χρόνο, η οποία θα 
λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα. Το πρόγραμμα θα συμμετέχει και θα προβάλλεται και στις ετήσιες 
εκδηλώσεις (ημερίδες) που  θα διοργανώνονται,  στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΚΤ και του ΕΣΠΑ, 
αλλά και από την ΕΥΣΕΚΤ. 
 
Στόχος: Η διατήρηση του ΕΠ στην επικαιρότητα και ταυτόχρονη διαφήμιση του προγράμματος 
και των αποτελεσμάτων του. 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

ωφελούμενοι, 
ΜΜΕ, 

Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

Δ.Α. Εθνικό 

Ανάρτηση της 
Σημαίας  ΕΕ  (9-

16 Μαΐου) 

Θα αναρτάται έξω από τα γραφεία της ΕΥΣ για μία εβδομάδα, κάθε χρόνο η σημαία της ΕΕ, 
σύμφωνα με τον Καν. 1828/2006. 
Στόχος: Η προβολή της ΕΕ 

Ευρύ Κοινό Δ.Α. – ΕΦΔ Τοπικό  
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Δημοσιοποίηση 
του Καταλόγου 
Δικαιούχων 

Θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, κατάσταση με τους δικαιούχους κάθε πράξης, 
τις ονομασίες των πράξεων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται 
(αναλυμένο στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη κατά την 
ένταξή της και σε αυτό που δαπανάται με την ολοκλήρωσή της). 
 
Στόχος: Η εξασφάλιση  διαφάνειας για τις διαδικασίες συμμετοχής στις  δράσεις  του ΕΠ 

Ευρύ Κοινό Δ.Α, ΕΦΔ, 
Εθνικό 

 

 Επικοινωνιακά Εργαλεία    

Έντυπο Υλικό 

Θα δημιουργηθεί και παραχθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικά 
δελτία, δελτία τύπου, κλπ) για το ΕΠ συνολικά και τις επιμέρους δράσεις του, το οποίο θα 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένα κοινά-στόχο του ΕΠ. Το υλικό αυτό που στο 
σύνολό του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ θα διανέμεται από επιλεγμένα σημεία 
διάθεσης (π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις, ΚΠΑ, ΚΕΠ, κλπ), ενώ κατά περίπτωση δύνανται να 
δημοσιεύεται και στον τύπο. 
 
Στόχος: Η προβολή του ΕΠ  και του ΕΚΤ 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

ωφελούμενοι, 
Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

Δ.Α., ΕΦΔ 
Περιφερειακό 
και Τοπικό 

Αποστολές 
υλικού-direct 

mail-email 

Θα αποστέλλεται υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) μαζικά προς επιλεγμένο στοχοθετούμενο κοινό, 
σε περιπτώσεις παρέμβασης του Ε.Π. σε πολύ συγκεκριμένη ομάδα – στόχο 
 
Στόχος: Η άμεση ενημέρωση και προτροπή για συμμετοχή στις δράσεις του Ε.Π. 

Ωφελούμενοι 
 

Δ.Α., ΕΦΔ 
Τοπικό ή/και 
Περιφερειακό  

Γραφείο 
Ενημέρωσης  
/Call Center 

Εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων με την καταγραφή ερωτήσεων ή/και προτάσεων που 
εκφράζονται, στην περίπτωση ευρείας παρέμβασης του Ε.Π. 
 
Στόχος: Η άμεση ενημέρωση των ομάδων-στόχου του ΕΠ αλλά και παντός ενδιαφερόμενου για 
το ΕΠ και τις δράσεις του 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

ωφελούμενοι, 
ΜΜΕ, 

Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

Δ.Α. Εθνικό 

ΜΜΕ 

Θα υλοποιηθούν διαφημιστικές καμπάνιες σε πανελλαδικά και περιφερειακά ΜΜΕ για την 
προβολή του ΕΠ συνολικά, των επιμέρους δράσεών του και των ωφελειών που μπορούν να 
αποκομίσουν οι δικαιούχοι /ωφελούμενοι από αυτό. 
 
Στόχος: Ευρεία ενημέρωση για το ΕΠ και τη συμβολή του ΕΚΤ σε αυτό 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

ωφελούμενοι, 
ΜΜΕ, 

Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

Δ.Α., ΕΦΔ Εθνικό  

Ημερίδες – 
Εκθέσεις – 

Εκδηλώσεις ΕΚΤ 

Το ΕΠ θα προβληθεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν κυρίως στο πλαίσιο 
ενεργοποίησης και προτροπής των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θα 
συμμετάσχει επίσης στις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται από τα Ε.Π. του ΕΚΤ και την 
ΕΥΣΕΚΤ, καθώς και σε διοργανώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 
 
Στόχος:  Ευρεία ενημέρωση για το ΕΠ και τον ρόλο του ΕΚΤ 

Ευρύ Κοινό, 
Δυνητικά 

ωφελούμενοι, 
Δ.Α., ΕΦΔ Τοπικό  

Συναντήσεις 
Εργασίας 

Στο πλαίσιο των δικτύων Υπευθύνων Δημοσιότητας, της ΕΥΣΕΚΤ και της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού, θα πραγματοποιούνται τακτικές και ad hoc συναντήσεις. Αντίστοιχες συναντήσεις 
θα πραγματοποιούνται και με τους Δικαιούχους Φορείς του ΕΠ 
 
Στόχος: Παρακολούθηση του έργου δημοσιότητας -  διαρκής ενημέρωση αυτών και των 
δικαιούχων φορέων για τη στρατηγική προβολής του ΕΚΤ που θα προωθείται σε εθνικό επίπεδο 
– συνεχής παροχή κατευθύνσεων για τη βέλτιστη προβολή του ΕΠ 

ΕΦΔ-Δικαιούχοι 
φορείς 

Δ.Α. 
Τοπικό και 
Περιφερειακό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Προβολή – δημοσιοποίηση του Ε.Π. στο Ίντερνετ (ιστοσελίδα του 
ΕΣΠΑ και επιλεγμένους ιστότοπους π.χ. ΕΥΣΕΚΤ, Ε.Π. του ΕΚΤ 

Ίντερνετ  
 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι 

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π, του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού  

Παρουσίαση του περιεχομένου και της δομής του Ε.Π. σε 
εναρκτήρια εκδήλωση (Διάσκεψη των Προέδρων στις 4.03.2009 
και σε κεντρική εκδήλωση μετά την εξειδίκευση του Ε.Π. 

Εκδηλώσεις 
Παρουσίασης  

 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι 

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π., του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού  

Προβολή του Ε.Π., των επί μέρους δράσεών του και των  
αποτελεσμάτων του σε εκδηλώσεις (ημερίδες)  

Ημερίδες 
ενημέρωσης 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι 

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π., του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού   

Προβολή του Ε.Π. και του ΕΚΤ μέσω παραγωγής έντυπου 
υλικού  

Έντυπο Υλικό  
 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι 

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π, του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού   

Πληροφόρηση για 
τη φύση και τις 

προτεραιότητες του 
Ε.Π. 

Προβολή του Ε.Π. συνολικά, των επιμέρους δράσεών του και των 
ωφελειών που μπορούν να αποκομίσουν οι 
δικαιούχοι/ωφελούμενοι από αυτό  

Διαφημιστικές 
Καμπάνες (τύπος, 
ραδιόφωνο, 
τηλεόραση)  

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι 

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π, του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού   

Προβολή του Ε.Π., των επί μέρους δράσεών του, των ωφελειών 
που μπορούν να αποκομίσουν οι δικαιούχοι / ωφελούμενοι από 
αυτό και των αποτελεσμάτων του, καθώς και προτροπή/ 
ενεργοποίηση των δυνητικά ωφελουμένων να συμμετάσχουν στις 
δράσεις του Ε.Π.  

Έντυπο Υλικό 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι  

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π, του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού   

Άμεση ενημέρωση και προτροπή των δυνητικά ωφελουμένων για 
συμμετοχή στις δράσεις του Ε.Π.  

Αποστολές υλικού 
(direct mail – 

email) 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι  

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π., του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού  

Εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων με την καταγραφή 
ερωτήσεων ή/και προτάσεων που εκφράζονται 

Call center  
 

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι  

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού  

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π. του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού  

Στοχευμένη 
προβολή των επί 
μέρους δράσεων 
του Ε.Π. προς τα 

άτομα 
πληθυσμιακών 
ομάδων που 

απευθύνονται οι εν 
λόγω δράσεις 

Προβολή του Ε.Π., των επί μέρους δράσεών του, των ωφελειών 
που μπορούν να αποκομίσουν οι δικαιούχοι / ωφελούμενοι από 
αυτό και προτροπή / ενεργοποίηση των δυνητικά ωφελουμένων 
για συμμετοχή στις επί μέρους δράσεις του 

Διαφημιστικές 
καμπάνιες (τύπος, 
ραδιόφωνο, 
τηλεόραση)  

Ευρύ Κοινό, ΕΦΔ- Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 

Πληροφόρησης, Ωφελούμενοι 
– Ομάδες Στόχοι  

% μεταβολής της αλλαγής της στάσης 
του στοχοθετούμενου κοινού / 

Αναγνωρισιμότητα του Ε.Π., του ΕΚΤ και 
της Ε.Ε. / Στάση Κοινού 
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4.4. ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Το Επικοινωνιακό Σχέδιο καλύπτει χρονικά όλη την περίοδο εφαρμογής του 

επιχειρησιακού προγράμματος, παρουσιάζει όμως ιδιαίτερη ένταση κατά τις 

περιόδους ενεργοποίησής του, δηλαδή κατά τις περιόδους εκείνες που κρίνεται 

σκόπιμη η παρέμβασή του (περίοδοι αντιμετώπισης των συνεπειών τοπικών ή 

τομεακών κρίσεων, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 51 του Καν. 1083/2006). 

Δεδομένου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ε.Π., οι ενέργειες δημοσιότητας 

που θα υλοποιηθούν εντάσσονται σε τρεις επικοινωνιακές φάσεις ως εξής: 

Πρώτη Φάση : Ενημέρωση – Πληροφόρηση  

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη γενική πληροφόρηση για το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, το περιεχόμενό, τις δράσεις και τις ομάδες στόχου του, όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων αλλά και του ευρύ κοινού.  

Η συγκεκριμένη φάση ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης του ΕΠ και έχει διάρκεια 

1 έτος.  

Δεύτερη Φάση : Εξειδίκευση – Ενεργοποίηση – Συμμετοχή 

Η δεύτερη φάση, αφορά σε όλη την προγραμματική περίοδο και θα καλύπτει τις 

περιόδους ενεργοποίησης και παρέμβασης του προγράμματος. Έχει ως στόχο την 

απόκτηση γνώσης από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις διάφορες ομάδες – στόχο 

α) για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν 

από τη συμμετοχή τους σε αυτές, β) την εξέλιξη του προγράμματος, τα κριτήρια και 

τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων, τη διαχείριση και παρακολούθηση του 

προγράμματος. 

Τρίτη Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και ωφελειών, ανάδειξη 

Καλών Πρακτικών.  

Η τρίτη φάση επικοινωνίας, που είναι και η φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος, 

έχει στόχο την προβολή της πλήρους εξέλιξης του ΕΠ και της επίτευξης των στόχων 

του και διαρκεί ένα χρόνο. 
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4.5. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επικοινωνιακών ενεργειών 
 
Παρατίθεται πίνακας ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος των επιλεγμένων ενεργειών. 

 

Φάσεις Επικοινωνίας 

Ενέργειες 

Α’ Φάση Β’ Φάση Γ’ Φάση 

Εναρκτήρια 

εκδήλωση 

 
    

Ετήσια Εκδήλωση     

Internet     

Ανάρτηση σημαίας 

ΕΕ 9-16 Μαΐου 

 
  

Δημοσιοποίηση 

καταλόγου 

δικαιούχων 

 

 

 

Έντυπο Υλικό 

(ενημερωτικά 

φυλλάδια  

 

   

Αποστολές υλικού – 

Direct Mail - Mail 
  

 
 

Γραφεία 

Ενημέρωσης / Call 

Center 

  

 

 

Χρήση ΜΜΕ –Τύπος 

(Δελτία τύπου / 

Καταχωρήσεις) 

 

 

  

Ημερίδες, Συνέδρια, 

Εκθέσεις, 

Εκδηλώσεις ΕΚΤ   

 

   

Συναντήσεις 

εργασίας 
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4.6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα καλύψει τα μέτρα των δράσεων 

Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» για 

το σύνολο της περιόδου 2007 – 2013 υπολογίζεται περίπου σε 2.500.000 €, που 

αντιστοιχεί σε 1,2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.  Στο ποσό αυτό η 

Κοινοτική Συμμετοχή ανέρχεται σε 75%, δηλαδή σε 1.875.0000 €.  

 

Στους επόμενους πίνακες παρατίθενται η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού 

ανά φάση υλοποίησης και ανά μέσο. Η κατανομή του προϋπολογισμού βασίστηκε 

τις ενέργειες δημοσιότητας που προβλέπεται να υλοποιηθούν (Κεφ. 4.2, 4.3) και 

στην κατανομή τους στις τρεις φάσεις επικοινωνίας (Κεφ. 4.4). 

 

Ενδεικτική Κατανομή του προϋπολογισμού 

Δημοσιότητας ανά Φάση Επικοινωνιακή Φάση 

Ποσό Ποσοστό 

Α’ Φάση 500.000 € 20%  

Β’ Φάση 1.750.000 € 70% 

Γ’ Φάση 250.000 € 10% 

Σύνολο 2.500.000€ 100% 

 

Ενδεικτική Κατανομή του προϋπολογισμού 

Δημοσιότητας ανά Μέσο  Ενέργειες  

Ποσό Ποσοστό 

ΜΜΕ  1.000.000 € 40%  

Προωθητικές ενέργειες  1.250.000 € 50% 

Άλλες ενέργειες  250.000 € 10% 

Σύνολο 2.500.000 € 100% 

 

Σε επόμενη φάση, όπου το Ε.Π. θα έχει εξειδικευθεί και θα έχει προσδιοριστεί με 

μεγαλύτερη σαφήνεια ο τρόπος και χρόνος παρέμβασής του, και με τη βοήθεια 

Συμβούλου επικοινωνίας, θα προβλεφθεί ενδεικτικά η ετήσια κατανομή του 

συνολικού προϋπολογισμού του επικοινωνιακού σχεδίου. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης που θα υλοποιηθούν στις τρεις 

φάσεις επικοινωνίας θα αξιολογηθούν με σαφή και ενδεδειγμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εργαλεία μέτρησης τόσο η κάθε μία ξεχωριστά όσο και στο σύνολό 

τους, στη βάση της συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου. 

 

Βασικοί στόχοι της αξιολόγησης των επί μέρους δράσεων δημοσιότητας αλλά και 

του συνόλου του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι  

 η αποτίμηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των επί μέρους δράσεων 

δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν,  

 η διείσδυση του επικοινωνιακού μηνύματος των επί μέρους δράσεων 

δημοσιότητας στο ευρύ κοινό και στις επί μέρους  ομάδες στόχου του 

επιχειρησιακού προγράμματος,   

 ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ρόλου 

που διαδραματίζει η Κοινότητα.  

 

Η αξιολόγηση των ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης θα είναι τακτική, 

προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης του περιεχομένου 

των δράσεων αλλά και προώθησης και αξιοποίησης επικοινωνιακών εργαλείων στο 

πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος. 

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης  

Οι μέθοδοι που πρόκειται να εφαρμοστούν για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι 

δύο :  

 Η ποσοτική αξιολόγηση, η οποία με τη μέτρηση δεικτών αντικειμενικών 

στοιχείων, όπως ο αριθμός των εκδηλώσεων, των συμμετεχόντων, των εντύπων 

που διακινήθηκαν κλπ επιδιώκει τη μέτρηση της αποτίμησης της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας των επί μέρους δράσεων δημοσιότητας. 

 

 Η ποιοτική αξιολόγηση, η οποία θα εστιάσει αφενός στην μέτρηση 

περισσότερο υποκειμενικών στοιχείων της υλοποιούμενης δράσης, όπως η 

πληρότητα και η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας, αφετέρου δε στις 

ποιοτικές παραμέτρους της επικοινωνίας, όπως ο βαθμός κατανόησης των 

μηνυμάτων, οι θετικές και αρνητικές εντυπώσεις του κοινού, οι προτάσεις / 

υποδείξεις του κοινού, οι προσδοκίες του κ.λπ.  
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 Τα παραπάνω θα συμβάλλουν στη αποτίμηση της διείσδυσης του επικοινωνιακού 

μηνύματος των επί μέρους δράσεων δημοσιότητας στο ευρύ κοινό και στις επί 

μέρους ομάδες στόχου του επιχειρησιακού προγράμματος.  

 

Παράλληλα, θα διερευνηθεί ο βαθμός επηρεασμού βασικών επικοινωνιακών  

δράσεων στο επίπεδο μεταβολής της αναγνωρισιμότητας από το στοχοθετούμενο 

κοινό (ιδιαίτερα από τις ομάδες – στόχου, στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις του 

Ε.Π. και τους ωφελουμένους από αυτές), δηλαδή θα διερευνηθεί μέσω ερευνών σε 

δύο στάδια το κατά πόσο επηρεάστηκε η στάση του στοχοθετούμενου κοινού από 

την εφαρμογή μιας επικοινωνιακής δράσης σε ποσοστιαία βάση.   

 

Ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του Ε.Π. και των επιμέρους δράσεων, καθώς και του 

ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα θα αποτελέσει αντικείμενο πανελλαδικών 

ερευνών αναγνωρισιμότητας / κοινής γνώμης που θα διοργανωθούν από την 

Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης 

Δράσεων ΕΚΤ – ΕΥΣΕΚΤ, αλλά και από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. 

του ΕΚΤ.   

Τα βασικά στοιχεία που θα διερευνηθούν στις έρευνες αναγνωρισιμότητας είναι :  

 Αναγνωρισιμότητα του ΕΚΤ και των πολιτικών του 

 Αναγνωρισιμότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της αποστολής του 

 Αναγνωρισιμότητα των επί μέρους δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 Αποτίμηση της στάσης του κοινού επί των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος αλλά και των προσδοκιών του σχετικά με το ρόλο του Ε.Π. και τις 

παρεμβάσεις του και το ρόλο της Ε.Ε. 

Για την καλύτερη αξιολόγηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου θα αξιοποιηθούν και οι 

πληροφορίες από ενέργειες που προγραμματίζει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ  

 Τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας αναγνωρισιμότητας / κοινής γνώμης 

για το ΕΚΤ, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να δώσει αποτελέσματα για τις βασικές 

ομάδες (γυναίκες, νέοι, μετανάστες, ΑΜΕΑ) και για κάθε γεωγραφική περιφέρεια 

της χώρας. 

 Την εκπόνηση μεθοδολογίας ερευνών αναγνωρισιμότητας / κοινής γνώμης για 

όλα τα κοινά στόχοι του ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με 

πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, ώστε η μέτρηση του 

αποτελέσματος να εξασφαλιστεί κατά ενιαίο τρόπο.  
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Η συνεχής αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα να 

εντοπιστούν έγκαιρα τα τεχνικά προβλήματα και να αντιμετωπιστούν, να 

αποφευχθούν επικοινωνιακά σφάλματα καθώς και να βελτιώνεται συνεχώς η 

επικοινωνιακή πολιτική. 

 

Για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας θα 

χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω δείκτες. 

 Δείκτες Αξιολόγησης 

Οι δείκτες βάσει των οποίων οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης θα 

αξιολογούνται διακρίνονται σε: 

Δείκτες Υλοποίησης, οι οποίοι καταγράφουν τις εκροές της συγκεκριμένης 

ενέργειας δημοσιότητας, δηλαδή το φυσικό αντικείμενο που υλοποιείται σε κάθε 

περίπτωση. Τέτοιοι δείκτες ενδεικτικά μπορούν να είναι: 

 Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας (αριθμός επισκέψεων, αριθμός χρηστών) 

 Αριθμός εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις) 

 Αριθμός προσκεκλημένων στις εκδηλώσεις συναντήσεις 

 Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις συναντήσεις 

 Αριθμός εντύπων που εκδόθηκαν 

 Αριθμός εντύπων που διανεμήθηκαν  

 Αριθμός αποστολών έντυπου υλικού (αριθμός διευθύνσεων)  

 Αριθμός αποστολών ηλεκτρονικού υλικού (αριθμός διευθύνσεων)  

 Εξυπηρέτηση από τη δράση call center (Καταγραφή επισκεπτών, 

τηλεφωνικών κλήσεων, ερωτημάτων)  

 Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών 

Δείκτες Αποτελέσματος, οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των ενεργειών 

προς το εκάστοτε κοινό – στόχο της ενέργειας πληροφόρησης όπως: 

 Για κάθε εκδήλωση: Αριθμός συμμετεχόντων ανά τύπο συμμετεχόντων / 

Αριθμός προσκεκλημένων ανά τύπο προσκεκλημένων 

 Αριθμός ατόμων – του πληθυσμού στόχου - που έλαβαν το έντυπο υλικό / 

Πληθυσμός – στόχος  

 Εξυπηρέτηση από τη δράση call center (καταγραφή 

απόψεων/προτάσεων/υποδείξεων)  

 Αριθμός ωφελουμένων από τις δράσεις του Ε.Π. / Αριθμός δυνητικά 

ωφελουμένων που αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες δράσεις 

του Ε.Π. 

 Κάλυψη, συχνότητα, γεωγραφική κάλυψη διαφημιστικών εκστρατειών 
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογηθούν οι 

κύριες κατηγορίες ενεργειών δημοσιότητας, καθώς και η σύνδεσή τους με τους 

βασικούς επικοινωνιακούς στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό (Πίνακας 2) και οι 

συγκεκριμένοι δείκτες με τους οποίους θα αξιολογηθεί η κάθε επί μέρους ενέργεια 

δημοσιότητας (Πίνακας 3).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πληροφόρηση για τη φύση 
και τις προτεραιότητες του 
Ε.Π. / Ανάδειξη ρόλου της 
Ε.Ε. στο ευρύ κοινό και 
προβολή της προστιθέμενης 
αξίας της κοινοτικής 
συνδρομής 

Ευρύ Κοινό,  
ΕΦΔ-Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης, 
Ωφελούμενοι – 
Ομάδες στόχοι  

Ίντερνετ, Εκδηλώσεις 
Παρουσίασης, Ημερίδες 
ενημέρωσης, Έντυπο 
Υλικό, διαφημιστική 
καμπάνια (τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση) 

Ποσοτικά 
Στατιστικά 
Στοιχεία  

Ποιοτικά στοιχεία  
Έρευνα κοινής 

γνώμης 

Αναγνωρισιμότητα του 
Ε.Π.   

Αναγνωρισιμότητα του 
ΕΚΤ και της Ε.Ε. 
Μεταβολή (%) της 

στάσης 
στοχοθετούμενου 

κοινού  
Στάση Κοινού  

Πληροφόρηση για τη φύση 
και τις προτεραιότητες του 
Ε.Π. / Διασφάλιση της 
διαφάνειας όσον αφορά στη 
χρηματοδότηση των ταμείων  

Ευρύ Κοινό,  
ΕΦΔ-Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης, 
Ωφελούμενοι – 
Ομάδες στόχοι  

Ίντερνετ, Εκδηλώσεις 
Παρουσίασης, Ημερίδες 
ενημέρωσης, Έντυπο 
Υλικό, διαφημιστική 
καμπάνια (τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση) 

Ποσοτικά 
Στατιστικά 
Στοιχεία  

Ποιοτικά στοιχεία  
Έρευνα κοινής 

γνώμης 

Αναγνωρισιμότητα του 
Ε.Π.   

Αναγνωρισιμότητα του 
ΕΚΤ και της Ε.Ε. 
Μεταβολή (%) της 

στάσης 
στοχοθετούμενου 

κοινού  
Στάση Κοινού  

Στοχευμένη προβολή των επί 
μέρους δράσεων του Ε.Π. 
προς τα άτομα 
πληθυσμιακών ομάδων που 
απευθύνονται οι εν λόγω 
δράσεις / Ανάδειξη ρόλου 
της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό και 
προβολή της προστιθέμενης 
αξίας της κοινοτικής 
συνδρομής 

Ωφελούμενοι-
Ομάδες στόχοι, 
ΕΦΔ-Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
ευρύ κοινό 

Διαφημιστική καμπάνια 
(τύπος, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση), Call Center, 
Αποστολές υλικού (direct 
mail – email), Ημερίδες – 
Εκθέσεις – Εκδηλώσεις 

ΕΚΤ, Ίντερνετ 

Ποσοτικά 
Στατιστικά 
Στοιχεία  

Ποιοτικά στοιχεία  
Έρευνα κοινής 

γνώμης 

Αναγνωρισιμότητα του 
Ε.Π. και επί μέρους 
παρεμβάσεων  

Αναγνωρισιμότητα του 
ΕΚΤ και της Ε.Ε. 
Μεταβολή (%) της 

στάσης 
στοχοθετούμενου 

κοινού  
Στάση Κοινού 

Στοχευμένη προβολή των επί 
μέρους δράσεων του Ε.Π. 
προς τα άτομα 
πληθυσμιακών ομάδων που 
απευθύνονται οι εν λόγω 
δράσεις / Διασφάλιση της 
διαφάνειας όσον αφορά στη 
χρηματοδότηση των ταμείων  

Ωφελούμενοι-
Ομάδες στόχοι, 
ΕΦΔ-Δικαιούχοι, 
Πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
ευρύ κοινό 

 

Διαφημιστική καμπάνια 
(τύπος, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση), Call Center, 
Αποστολές υλικού (direct 
mail – email), Ημερίδες – 
Εκθέσεις – Εκδηλώσεις 

ΕΚΤ, Ίντερνετ 

Ποσοτικά 
Στατιστικά 
Στοιχεία  

Ποιοτικά στοιχεία  
Έρευνα κοινής 

γνώμης 

Αναγνωρισιμότητα του 
Ε.Π. και επί μέρους 
παρεμβάσεων  

Αναγνωρισιμότητα του 
ΕΚΤ και της Ε.Ε. 
Μεταβολή (%) της 

στάσης του 
στοχοθετούμενου 

κοινού  
Στάση Κοινού 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ 

INTERNET 
Αριθμός επισκέψεων 
Αριθμός χρηστών 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Αριθμός προσκεκλημένων ανά τύπο / Αριθμός συμμετεχόντων ανά 
τύπο (σύγκριση μεταξύ προσκεκλημένων και συμμετεχόντων) 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 

Αριθμός εντύπων που εκδόθηκαν  
Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν 

Αριθμός ατόμων – του πληθυσμού στόχου – που έλαβαν το έντυπο 
υλικό / Πληθυσμός στόχος  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΥΛΙΚΟΥ –DIRECT MAIL -  
EMAIL 

Αριθμός διευθύνσεων αποστολής έντυπου υλικού  
Αριθμός διευθύνσεων αποστολής ηλεκτρονικού υλικού 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / CALL 
CENTER 

Καταγραφή επισκεπτών 
Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων 

Καταγραφή ερωτημάτων 
Εξυπηρέτηση / Καταγραφή απόψεων, απόψεων, υποδείξεων 

ΜΜΕ (Διαφημίσεις σε τηλεόραση – 
ραδιόφωνο - τύπο) 

Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών 
Κάλυψη –Συχνότητα – Γεωγραφική κάλυψη  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αριθμός προσκεκλημένων 
Αριθμός συμμετεχόντων 
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6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Τηλ:210-3332577, 3332546, 

3332544, Email:scos@mnec.gr   

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

Υπεύθυνος για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του προγράμματος :  
 

Κεμεντσετσίδης Γιώργος, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα,  Tηλ. 2103332418 Fax. 
2103332731  email: kementsetsidis@mnec.gr 
 

Οι υπεύθυνοι δημοσιότητας είναι αρμόδιοι για: 
 

 Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και 

δημοσιότητας 

 Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς δικαιούχους του 

Ε.Π. για θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας 

 Την εκπόνηση, παρακολούθηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του 

επικοινωνιακού σχεδίου 

 Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης στους 

αρμόδιους φορείς, σχετικά με τα θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

 Τη μέριμνα για την τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου 

της ιστοσελίδας Διαχειριστικής Αρχής 

 Τη συμμετοχή στο δίκτυο υπευθύνων δημοσιότητας των Ε.Π. του ΕΚΤ που 

συντονίζει η ΕΥΣΕΚΤ και του ΕΣΠΑ που συντονίζει η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού 

 

Σημειώνεται ότι εφόσον οριστούν Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης θα παρατεθούν τα 

στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων δημοσιότητας των εν λόγω φορέων.  

 
 


