
Ερώτηση 1: Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε  ποιος είναι ο τίτλος του έργου 

καθώς σε πολλά σημεία της προκήρυξης ο τίτλος του έργου 

αναφέρεται ως «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» 

 

 

Απάντηση 1: Σας ενημερώνουμε ότι ο ορθός τίτλος είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα της ΕΥΔ και του Προγράμματος και είναι 

«Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή 

επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013». Υπήρχαν κάποια λάθη εντός 

του κειμένου, αλλά διορθώθηκαν. 

 

Ερώτηση 2: Πρέπει να γίνουν ενέργειες και στην Κύπρο; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

 

Απάντηση 2: Κατά κανόνα πρέπει να γίνουν ενέργειες και στην Κύπρο. Ποιες θα 

είναι αυτές, τελικώς θα συναποφασιστούν με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Ερώτηση 3: Υπάρχει υλικό – φωτογραφίες του επιχειρησιακού σχεδίου που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις δημιουργικές προτάσεις; 

 

Απάντηση 3: Υπάρχει η εταιρική ταυτότητα, το slogan, υλικό από ημερίδες, 

εκδηλώσεις, φωτογραφίες έργων σε διάφορα στάδια υλοποίησης 

τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.greece-

cyprus.eu/index.php?option=com_projects&view=items&Itemid=

3. Επίσης, σε κάθε έργο ανηρτημένο στην παραπάνω ιστοσελίδα 

υπάρχει σύντομη περιγραφή καθώς και η ιστοσελίδα του κάθε 

έργου αν αυτή είναι διαθέσιμη. 

 

Ερώτηση 4: Το 70 ή το 50 % του τελικού προϋπολογισμού πρέπει να πάει στα 

Μέσα; 

Απάντηση 4: Σύμφωνα με την προκήρυξη, στη διαμόρφωση της πρότασής τους οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το ποσοστό του 

συνολικού πρ/σμου που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των 



Μέσων (εφημερίδες, ραδιόφωνο) να είναι τουλάχιστον 70%. 

Σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των 

διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης καθώς και τη συμμετοχή 

περιφερειακών μέσων θα τηρηθούν τα όρια των ποσοστών και οι 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Π.Δ. 261/97. 

 

Ερώτηση 5: Στην τεχνική ποσόστωση απαιτούνται νούμερα σε ευρώ ή σε 

ποσοστό; Ο υπολογισμός πρέπει να γίνει βάσει του συνολικού 

προϋπολογισμού ή βάση του προϋπολογισμού των Media. 

 

Απάντηση 5: Στους πίνακες φαίνεται ξεκάθαρα εάν θα πρέπει να γράψετε 

ποσοστά ή απόλυτα νούμερα. Σχετικά με τη βάση υπολογισμού οι 

εκπτώσεις θα πρέπει να δοθούν επί της τιμής του τιμοκαταλόγου 

των media. 

 


