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1. Εισαγωγή  
 

«Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν»  

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ. 

1083/2006 της 11
ης 
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, «το 

κράτος-μέλος και η Διαχειριστική Αρχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρέχουν 

πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του 

ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των 

Ταμείων».  

 

Το κείμενο αυτό είναι το πολυετές Επικοινωνιακό Σχέδιο του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» 

2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών 

κρατών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Σχέδιο είναι ένα «δυναμικό» 

εργαλείο. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η αναθεώρησή του σε ετήσια 

βάση. Οι αναθεωρήσεις είναι δυνατό να αφορούν τόσο στο φυσικό όσο και 

στο οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εξειδίκευση δράσεων, οργανωτικές 

λεπτομέρειες ή/και λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση ή/και 

εξειδικεύσεις ως προς τον προϋπολογισμό.  

 

Η Κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου, στο οποίο να καθορίζονται λεπτομερώς 

τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την επικοινωνία των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προβλέπεται από τον Κανονισμό της Επιτροπής 

(ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8
ης 
Δεκεμβρίου 2006. Στον Κανονισμό αναφέρεται 

μεταξύ άλλων ότι:  

«Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουν 

επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο την 

τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 

την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 

καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο να καθορίζει λεπτομερώς τα μέτρα 
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πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα 

που παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενημέρωση».  

 

Το περιεχόμενο και η στρατηγική των ενεργειών της πληροφόρησης και της 

δημοσιότητας, ορίζονται επίσης από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της 8
ης 

Δεκεμβρίου 2006, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρεται, η σπουδαιότητα του ρόλου 

της Κοινότητας στην χρηματοδότηση Προγραμμάτων, που στοχεύουν στην τόνωση 

της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της 

εσωτερικής συνοχής.  

 

Η δημοσιότητα είναι ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής, που είναι επιφορτισμένη με 

την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Πραγματοποιείται με τη συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα, που λαμβάνονται για 

την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν στην πληροφόρηση και 

τη δημοσιότητα σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών Ταμείων και να 

συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Για την κατάρτιση του παρόντος Επικοινωνιακού Σχεδίου έχουν ληφθεί υπόψη:  

• Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC)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 (EC) 1260/1999  

• Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) 1828/2006 για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής των διατάξεων των (EC) 1083/2006 και (EC) 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 Κανονισμός (EC) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (EC) 1783/1999 

• Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (European Transparency Initiative) 

• Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 1131, εγκρίθηκε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-

Κύπρος» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 
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• Η αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας INTERREG της περιόδου 2000-2006.  

 

1.1 Περίληψη Προγράμματος  

Ο αναπτυξιακός στόχος του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα - 

Κύπρος» της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 είναι: 

Η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.  

Ο αναπτυξιακός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών 

στόχων: 

Στρατηγικός Στόχος 1:  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή           

συνεργασίας. 

 

Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων.  

 

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση 

προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες. 

 

Στο Πρόγραμμα «Ελλάδα - Κύπρος» περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερεις (4) 

Άξονες Προτεραιότητας, με Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) για τον καθένα από αυτούς, οι 

οποίοι είναι οι εξής: 

Άξονας Προτεραιότητας 1:  «Ανταγωνιστικότητα» που εστιάζει στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας, στην 

κατεύθυνση κυρίως υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας. 

Ε.Σ. 1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Ε.Σ. 2: Ενίσχυση έρευνας – τεχνολογίας και 

καινοτομίας. 

Ε.Σ. 3: Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού. 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» που αφορά στην 

προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού 

πόρου για την τόνωση της διασυνοριακής 

ελκυστικότητας. 

Ε.Σ. 4: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων. 

Ε.Σ. 5: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και 
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τεχνολογικών κινδύνων. 

Άξονας Προτεραιότητας 3:  «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής» που αφορά 

στην βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας της 

επιλέξιμης περιοχής, καθώς και στην προώθηση της 

τοπικής ανάπτυξης. 

Ε.Σ. 6: Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής. 

Ε.Σ. 7: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και 

επικοινωνιών. 

Ε.Σ. 8: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα 

πληροφόρησης και  

επικοινωνίας. 

Άξονας Προτεραιότητας 4:  «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (με οριζόντιο 

χαρακτήρα). 

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα - Κύπρος» θα έχει εφαρμογή στις Περιφέρειες Βορείου 

Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσων) και Κρήτης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κύπρου.  

 

1.2 Ταυτότητα του Επικοινωνιακού Σχεδίου  

1.2.1 Τίτλος 

Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα-Κύπρος» 2007-2013  (CCI: 2007CB163PO058) 

 

1.2.2 Χρηματοδότηση 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 

Κύπρου 

 

1.2.3 Άξονας Προτεραιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-

Κύπρος» 2007-2013 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

 

1.2.4 Κωδικοποίηση Δραστηριοτήτων Ε.Ε. 

Κωδικός 86: Ενημέρωση και Επικοινωνία   

 

1.2.5 Γλώσσα 

Η επίσημη γλώσσα του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι η ελληνική 
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1.2.6 Στοιχεία επικοινωνίας 

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και 

Δημοσίων Επενδύσεων 

Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG και 

των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

 

Υπεύθυνος Δημοσιότητας: κ. Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου 

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65 

57001 Θεσσαλονίκη 

Ελλάς 

Τηλ: +302310 469600, 469630 

Fax: +302310 469602 

Email: tchatzikonstantinou@mou.gr
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2. Επικοινωνιακό Σχέδιο 
 

2.1 Στόχοι 

Γενικοί στόχοι 

Οι γενικοί στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» αφορούν σε:  

• Ευαισθητοποίηση: Ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών 

Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό και την προβολή της 

προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος»  

• Διαφάνεια: 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.  

 

Ειδικοί στόχοι 

Επιπλέον, για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-

Κύπρος» υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί στόχοι επικοινωνίας, οι οποίοι αντανακλούν 

το γενικότερο στόχο του Προγράμματος, που είναι να «ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα και την  εδαφική συνοχή στις επιλέξιμες περιοχές προς την 

κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού 

εκατέρωθεν της θαλάσσιας συνοριακής γραμμής». Παράλληλα, σκοπό έχουν να 

αναγνωρίσουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του επικοινωνιακού 

χάσματος μεταξύ των πολιτών στις επιλέξιμες περιοχές και του ρόλου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος».   

 

Οι ειδικοί στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι: 

 

Όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση  Η προώθηση του Προγράμματος 

(στρατηγική, στόχοι κτλ) 

 Η προώθηση του ρόλου που παίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμμετέχοντα 

κράτη-μέλη (Ελλάδα και Κύπρος) στην 

καλή διασυνοριακή συνεργασία στην 

περιοχή 

 Η προώθηση της σημασίας της 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο 
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δρόμο προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση 

Όσον αφορά στη διαφάνεια Η διασφάλιση στοχευμένης διάχυσης 

της πληροφορίας σε συγκεκριμένα 

οφέλη από τη συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα για διαφορετικές ομάδες 

δυνητικών εταιρών, καλώς και για το 

ευρύ κοινό (ώστε να αναγνωρίσουν οι 

ίδιοι πώς μπορούν να ωφεληθούν από 

τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 

των δύο χωρών) 

 Η παροχή συγκεκριμένης και επαρκούς 

πληροφόρησης για τους κανόνες και τις 

διαδικασίες του Προγράμματος προς 

τους δυνητικούς δικαιούχους (ώστε να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή τους και να 

προωθηθούν έργα ποιότητας) 

 Η «ενδυνάμωση» των δυνητικών 

δικαιούχων (ώστε να αναγνωρίσουν οι 

ίδιοι το ρόλο τους στην επιτυχή 

εφαρμογή του Προγράμματος και τη 

διασυνοριακή συνεργασία) 

΄ 

Έχοντας αυτά υπόψιν, η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να: 

• προβάλλει το Πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του στο ευρύ κοινό και σε 

όλους τους δυνητικά ενδιαφερόμενους 

• παράσχει επαρκή πληροφόρηση για το Πρόγραμμα, το ρόλο του, τις επιπτώσεις 

και τους στόχους του στις ήδη αναγνωρισμένες ομάδες-στόχους 

• τονίζει τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, που αναμένονται στην 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 

• προσελκύει πιθανούς εταίρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν δράσεις 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

• διασφαλίζει ότι οι δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι έχουν πλήρη, έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωση 

• ενισχύει τα υπάρχοντα δίκτυα συνεργασίας και αν ενθαρρύνει τη δημιουργία 

νέων 

• αναδεικνύει τους τοπικούς πολιτιστικούς πόρους των επιλέξιμων περιοχών με 

σκοπό την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής 
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• καταδεικνύει με διαφάνεια το ρόλο της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο 

δαπανώνται οι κοινοτικοί πόροι  

• αναδεικνύει τις οριζόντιες προτεραιότητες (αειφόρος ανάπτυξη, ίσες ευκαιρίες, 

σεβασμός των κανόνων ανταγωνισμού), που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

2.2 Αποδέκτες των επικοινωνιακών δράσεων του 

Προγράμματος  

Οι κυριότεροι αποδέκτες των επικοινωνιακών δράσεων του Προγράμματος  

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» της περιόδου 2007-2013 

είναι: 

• Πιθανοί εταίροι στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος 

• Τελικοί Δικαιούχοι και Επικεφαλής Εταίροι εγκεκριμένων δράσεων 

• Εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών στις 

επιλέξιμες περιοχές 

• Τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά, αλλά και εξειδικευμένα ΜΜΕ, τα 

οποία συμβάλλουν στην προβολή του Προγράμματος στις επιλέξιμες περιοχές 

• Ευρύ κοινό 

 

2.3 Δράσεις ανά κατηγορία αποδεκτών 

Το περιεχόμενο, το επίπεδο ανάλυσης και οι στόχοι των δράσεων πληροφόρησης 

και δημοσιότητας θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις 

ανάγκες των αποδεκτών τους. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται 

ενδεικτικές κατηγορίες  αποδεκτών, το περιεχόμενο της πληροφόρησης / 

δημοσιότητας καθώς  και οι αναμενόμενοι στόχοι / αποτελέσματα.  

 

 

Στοχοθετούμενο κοινό Ενημέρωση/ Μήνυμα Στόχοι/ Αναμενόμενο 

αποτέλεσμα 

Πιθανοί εταίροι στο 

πλαίσιο των δράσεων του 

Προγράμματος «Ελλάδα-

Κύπρος» 

Περιφερειακές και τοπικές 

αρχές 

Αναπτυξιακές αρχές σε 

περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, δυνάμενες να 

διαχειριστούν δημόσιους 

Διαθέσιμη 

χρηματοδότηση: πόση, 

πότε, πώς, για ποιο σκοπό 

και ποιος μπορεί να 

καταθέσει αίτηση 

Πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα: η φύση του, οι 

στόχοι, οι διαδικασίες, τα 

οφέλη και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα  

• Ευρεία διάδοση του 

Προγράμματος με 

έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση, για την 

άμεση αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών 

ευκαιριών  

• Σαφής και λεπτομερής 

πληροφόρηση σχετικά 

με τις ευκαιρίες 
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πόρους  χρηματοδότησης, τη 

διαδικασία και τους 

όρους επιλεξιμότητας  

• Έγκαιρη και πλήρης 

ενημέρωση σχετικά με 

τις διαδικασίες 

διαπίστευσής  

• Ενημέρωση σχετικά με 

τη μελλοντική τήρηση 

των κανόνων 

δημοσιότητας, μετά την 

εξασφάλιση 

χρηματοδότησης  

• Κατάθεση προτάσεων 

από όλες τις επιλέξιμες 

περιοχές του 

Προγράμματος 

• Υψηλό επίπεδο 

προτάσεων, συμβατών 

με τις προτεραιότητες 

του Προγράμματος 

• Αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων 

του Προγράμματος στις 

κατάλληλες δράσεις 

Τελικοί Δικαιούχοι και 

Επικεφαλής Εταίροι 

εγκεκριμένων δράσεων. 

(Οι Τελικοί Δικαιούχοι 

ενδέχεται να ποικίλουν 

ανάλογα με τη φύση της 

εκάστοτε δράσης) 

Περιφερειακές και τοπικές 

αρχές 

Αναπτυξιακές αρχές σε 

περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, δυνάμενες να 

διαχειριστούν δημόσιους 

πόρους 

Πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα:  

• η φύση του, οι στόχοι, 

οι διαδικασίες, τα οφέλη 

και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

• Τρόπος διαχείρισης μια 

δράσης στο πλαίσιο του 

προγράμματος 

• Τρόπος δημοσιοποίησης 

των αποτελεσμάτων 

• Ενίσχυση των 

προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων μέσω 

του συντονισμού με 

ανάλογες δράσεις 

• Ενίσχυση των 

• Ενημέρωση και 

δέσμευση σχετικά με 

την τήρηση των 

κανόνων δημοσιότητας  

• Σαφής, λεπτομερής και 

συνεχής ενημέρωση και 

υποστήριξη σχετικά με 

τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που 

απορρέουν από την 

εξασφάλιση 

χρηματοδότησης  

• Κινητοποίηση και 

δημιουργία κλίματος 

υγιούς ανταγωνισμού 

για την ανάδειξη καλών 

πρακτικών  
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προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων μέσω 

των αναγνωρισμένων 

καλών πρακτικών της 

προηγούμενης Περιόδου 

• Πλήρης κατανόηση του 

Προγράμματος και 

αποτελεσματική 

υλοποίηση των 

δράσεων 

• Διάχυση των 

πληροφοριών για τα 

αποτελέσματα του 

Προγράμματος και σε 

άλλους εταίρους 

• Κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του 

Προγράμματος 

Λοιποί φορείς (Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, 

ινστιτούτα, πανεπιστήμια, 

επαγγελματικές οργανώσεις, 

επιμελητήρια, οικονομικοί 

και κοινωνικοί εταίροι κτλ.)  

Διαθέσιμη 

χρηματοδότηση: πόση, 

πότε, πώς, για ποιο σκοπό 

και ποιος μπορεί να 

καταθέσει αίτηση 

Πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα: η φύση του, οι 

στόχοι, οι διαδικασίες, τα 

οφέλη και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Οφέλη από τη 

διασυνοριακή συνεργασία 

• Εξασφάλιση 

ενημέρωσης και 

κινητοποίηση των ίδιων, 

των τοπικών κοινωνιών 

και των φορέων 

ευθύνης τους, κατά 

περίπτωση  

• Εξασφάλιση 

συμπληρωματικότητας 

και συνέργιας για την 

πληροφόρηση και 

ενημέρωση  

• Αξιοποίηση της 

εμβέλειας και της 

θεματικής περιοχής 

ευθύνης των φορέων 

και των εταίρων για τη 

δημιουργία δικτύων και 

στρατηγικών 

συνεργασιών  

• Κατάθεση προτάσεων 

από όλες τις επιλέξιμες 

περιοχές του 

Προγράμματος 

• Υψηλό επίπεδο 

προτάσεων, συμβατών 

με τις προτεραιότητες 

του Προγράμματος 

• Πλήρης κατανόηση του 
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Προγράμματος και 

αποτελεσματική 

υλοποίηση των 

δράσεων 

• Διάχυση των 

πληροφοριών για τα 

αποτελέσματα του 

Προγράμματος και σε 

άλλους εταίρους 

Ευρύ κοινό Οφέλη από τη 

διασυνοριακή συνεργασία 

και αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

Επισήμανση του ρόλου 

της ΕΕ 

• Εδραίωση του 

μηνύματος της από 

κοινού συνεισφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των συνεργαζόμενων 

Χωρών 

• Προβολή του 

Προγράμματος, των 

αξόνων, του οράματος 

και των στόχων  

• Προβολή των 

αποτελεσμάτων και 

ωφελειών από την 

υλοποίηση του 

προγράμματος μέσω 

ανάδειξης καλών 

πρακτικών  

• Προβολή των 

κοινωνικών και 

οικονομικών 

επιπτώσεων του 

προγράμματος  

• Αύξηση της γνώσης του 

κοινού για το 

Πρόγραμμα και 

υποστήριξης προς την 

πρωτοβουλία 

• Διαφάνεια σχετικά με 

τις διαχείριση των 

πόρων της ΕΕ  

ΜΜΕ  

Τοπικά, περιφερειακά, 

εθνικά, πανευρωπαϊκά και 

Πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα: η φύση του, οι 

στόχοι, οι διαδικασίες, οι 

• Τακτική τροφοδότηση 

των ΜΜΕ με 

ενδιαφέρουσες ειδήσεις 
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εξειδικευμένα 

Τύπος, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, ηλεκτρονικά 

ΜΜΕ 

διαθέσιμοι πόροι, στοιχεία 

προόδου υλοποίησης, ο 

τρόπος διαχείρισής τους κτλ.  

 

Τα αναμενόμενα οφέλη 

και αποτελέσματα του 

Προγράμματος 

 

Ποια είναι τα εγκεκριμένα 

έργα, τελικοί δικαιούχοι, 

και περιοχές  υλοποίησης 

(περιφέρειες, νομοί, κλπ)  

 

για το πρόγραμμα  

• Συμμετοχή των ΜΜΕ σε 

εκδηλώσεις και δράσεις 

σχετικές με το 

πρόγραμμα  

• Εξασφάλιση ακρίβειας, 

σαφήνειας και 

αξιοπιστίας για τις 

πληροφορίες που 

αφορούν στο 

πρόγραμμα  

• Προβολή των 

αποτελεσμάτων από την 

υλοποίηση του 

Προγράμματος.  

• Κατηγοριοποίηση των 

ειδήσεων και προβολή 

τους στα κατάλληλα 

μέσα (τοπικής ή εθνικής 

εμβέλειας)  

• Υποστήριξη προς την 

πρωτοβουλία 

• Διαφάνεια σχετικά με 

τις διαχείριση των 

πόρων της ΕΕ 

  

2.4 Στρατηγική 

Ενδεικτικές στρατηγικές επιλογές 

Για την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής πέντε ενδεικτικές στρατηγικές 

επιλογές είναι διαθέσιμες.  

 

 α) Η ενεργοποίηση των δικαιούχων για την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων  

Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος 

διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον 

δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 

διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

στην υλοποίηση του προγράμματος.  

 



 15

 β) Η διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε 

όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε κατηγορία αποδεκτών.  

Η προηγούμενη εμπειρία έχει αποδείξει ότι για την αποτελεσματική επικοινωνία, η 

χρήση απλών μηνυμάτων, απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου η πληροφορία 

να είναι κατανοητή, να εμπνέει αξιοπιστία και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

πολιτών. Η πληροφόρηση θα είναι συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις του 

Προγράμματος, από την προκήρυξη, την εξέλιξη έως και ολοκλήρωσή του.  

 

 γ) Η λειτουργία δικτύων συνεργαζόμενων φορέων για τη μεγιστοποίηση του 

επικοινωνιακού αποτελέσματος.  

Στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και του 

Γραφείου Προγραμματισμού της Κύπρου συνεργάζονται με:  

- Κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους ώστε να πληροφορούν και να 

ενημερώνουν το κοινό – στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, 

κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ.  

- Υφιστάμενες δομές της Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων και 

Ερευνητικών Φορέων, των Επαγγελματικών Ενώσεων, κλπ, αξιοποιώντας 

τις δομές επικοινωνίας και πληροφόρησης που ήδη λειτουργούν,  

- Υπευθύνους δημοσιότητας δικαιούχων, με στόχο το βέλτιστο συντονισμό 

των υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων και την ομοιομορφία των 

μηνυμάτων,  

- Δημοσιογράφους σε τοπικά ή περιφερειακά ΜΜΕ, για την εξασφάλιση της 

διάχυσης της ενημέρωσης προς τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.  

 

Τα δίκτυα συνεργαζόμενων φορέων μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση της 

πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού 

αποτελέσματος καθώς και οικονομίες κλίμακας.  

 

 δ) Η προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα  

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα είτε από την προηγούμενη 

Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, είτε από την τρέχουσα, επιτυγχάνεται τόσο η 

διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό, 

γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών 

κλάδων ή της εκπαίδευσης, που έχουν ήδη επωφεληθεί από αντίστοιχα 

προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να συμμετέχει 

στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  
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Όλες οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο είναι 

αλληλένδετες και ακολουθούν ενιαία εικαστική ταυτότητα.  

 

ε) Η επιδίωξη χρήσης εναλλακτικών – καινοτόμων ιδεών ως μέτρων προσέγγισης 

και πληροφόρησης – δημοσιότητας  

Η χρήση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης και καινοτόμων ιδεών -κατά 

περίπτωση και όπου αυτό είναι εφικτό- μπορεί να τονώσει το ενδιαφέρον του 

κοινού και κατά συνέπεια να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου.  

 

2.5 Περιεχόμενο 

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν όλη τη διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

και να διαφοροποιούνται ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό.  

Ο συνδυασμός διαφορετικών μέσων και εργαλείων επικοινωνίας είναι επίσης 

απαραίτητος ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επικοινωνία.  

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.  

 

2.5.1 Φάσεις υλοποίησης της επικοινωνίας 

Για την εφαρμογή των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» προβλέπεται 

μια αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας κλιμακούμενου χαρακτήρα. Κάθε φάση 

αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση και εξειδίκευση της προηγούμενης φάσης.  

 

Τρείς είναι οι βασικές φάσεις επικοινωνίας:  

Πρώτη Φάση: Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 

τις δράσεις του, εναρκτήρια εκδήλωση  

Η πρώτη φάση αφορά στην παρουσίαση του αναπτυξιακού «οράματος» για τις 

επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος στη συνολική παρέμβαση στα όρια της 

επιλέξιμης περιοχής. Στόχος είναι η δημιουργία αναγνωρισιμότητας, κύρους και 

αξιοπιστίας για το Πρόγραμμα, για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

επίτευξη της Ευρωπαϊκής Συνοχής, καθώς και η ενημέρωση των δυνητικών 

δικαιούχων σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του Προγράμματος. Στο 

επίπεδο αυτό διαμορφώνεται το κεντρικό μήνυμα που θα ακολουθεί το σύνολο της 

επικοινωνίας και θα αποτελεί την «ταυτότητά» της.  
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Κατά την πρώτη φάση επικοινωνίας ζητούμενο είναι η ενημέρωση του 

στοχοθετούμενου κοινού  σχετικά με το Πρόγραμμα και το βασικό του περιεχόμενό 

του (γενικοί στόχοι, άξονες, στρατηγικά έργα, αναμενόμενα αποτελέσματα). Κατά 

τη φάση αυτή, που ξεκινά μετά την έγκρισή του Προγράμματος από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά (ενδεχομένως μέσω 

εξωτερικής υποστήριξης)  για την διάδοση πληροφόρησης με απλό και κατανοητό 

τρόπο για τα εξής:  

• Υλοποίηση εναρκτήριας δραστηριότητας  

• Ανάρτηση σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-16 Μαΐου  

• Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων  

• Δημοσίευση εγκεκριμένων εγγράφων του Προγράμματος  

• Δημοσίευση και αποστολή περίληψης του Προγράμματος, που θα αποτελεί τον 

ενημερωτικό οδηγό βασικών γνώσεων για το πρόγραμμα και για τη συμβολή 

των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• Εντατική ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν 

στον κατάλογο των δικαιούχων  

• Ενημερωτική αλληλογραφία, e-mails, ευρεία χρήση internet για διάχυση της 

πληροφόρησης  

• Ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες και συσκέψεις εργασίας, συνεντεύξεις 

Τύπου κλπ.  

• Προώθηση του διασυνοριακού πνεύματος  

 

Δεύτερη Φάση: Δημιουργία γνώσης για το πρόγραμμα και τις δράσεις του 

στις διάφορες κατηγορίες αποδεκτών, εύκολη πρόσβαση στις επιμέρους 

δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει, δημιουργία διάθεσης για 

συμμετοχή στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες  

Η δεύτερη φάση επικοινωνίας αφορά στους γενικούς στόχους του Προγράμματος, 

στους ειδικούς στόχους και στις θεματικές ενότητες, οι οποίες συνεισφέρουν στους 

στόχους αυτούς, καθώς και στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

υλοποίηση των δράσεων αυτών. Στόχος είναι η επιπλέον ενημέρωση του κοινού 

για το πώς μεταφράζεται το «αναπτυξιακό» όραμα για τις επιλέξιμες περιοχές σε 

στόχους και δράσεις, και επομένως η ενίσχυση της αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε 

στην Α’ Φάση επικοινωνίας και η τεκμηρίωση του κεντρικού επικοινωνιακού 

μηνύματος. Επίσης, η Β’ Φάση επικοινωνίας αφορά στην παροχή εξειδικευμένης 

πληροφόρησης και στη δημιουργία «χρηστικής» δημοσιότητας στους δυνητικούς 

δικαιούχους για την ενίσχυση των ρυθμών υλοποίησης του Προγράμματος.  

 



 18

Κατά τη δεύτερη φάση επικοινωνίας, ζητούμενο είναι η κινητοποίηση των κοινών-

στόχος, οι ενεργοποίηση των φορέων των δύο χωρών, είτε για να συμμετάσχουν 

στο Πρόγραμμα είτε για να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Η 

φάση αυτή χαρακτηρίζεται από την παροχή πιο εξειδικευμένης γνώσης για το 

περιεχόμενο και την εξέλιξη του Προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες 

ένταξης διασυνοριακών παρεμβάσεων, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των 

δράσεων του Προγράμματος, με στόχο την προετοιμασία και την ενεργοποίηση 

των δυνητικών δικαιούχων, για να έχουν πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες 

του Προγράμματος. Επίσης, στόχος της παρούσας φάσης είναι να ενημερώσει με 

απλό και κατανοητό τρόπο το ευρύ κοινό για την εξέλιξη των παρεμβάσεων του 

Προγράμματος. Κατά τη φάση αυτή η Διαχειριστική Αρχή φροντίζει για τα εξής:  

• Υλοποίηση ετήσιων δραστηριοτήτων  

• Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων  

• Ανάρτηση σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-16 Μαΐου  

• Ευρεία χρήση του διαδικτύου  

• Έκδοση και διανομή ειδικών ενημερωτικών οδηγών  

• Συστηματική οργάνωση θεματικών συναντήσεων και σεμιναρίων με τους 

δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους  

• Αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων πληροφόρησης για την προσέγγιση των 

δυνητικών δικαιούχων  

• Παρουσίαση καλών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών  

• Ειδικά ενημερωτικά δελτία και περιοδικά ενημερωτικά έντυπα  

• Περιοδικές συνεντεύξεις Τύπου  

 

Τρίτη Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και ωφελειών, 

ανάδειξη Καλών Πρακτικών  

Στην τρίτη φάση επικοινωνίας προβάλλονται τα αποτελέσματα από την υλοποίηση 

των δράσεων του Προγράμματος και το ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για 

την επίτευξη των στόχων. Η επικοινωνία στο επίπεδο αυτό εστιάζεται στην 

ενίσχυση και ολοκλήρωση της εικόνας που έχει δημιουργηθεί στις δύο 

προηγούμενες φάσεις, μέσω της σύνδεσης του αναπτυξιακού «οράματος» και των 

γενικών στόχων με τα «θετικά» αποτελέσματα από την υλοποίηση. Επίσης, στόχος 

είναι η κινητοποίηση των δικαιούχων για την ανάδειξη των Καλών Πρακτικών 

τους, καθώς και η υποστήριξή τους για την αύξηση των ρυθμών υλοποίησης.  

 

Κατά την τρίτη φάση επικοινωνίας, ζητούμενο είναι η κατάδειξη στο ευρύ κοινό ότι 

οι στόχοι της παρέμβασης στις επιλέξιμες περιοχές έχουν υλοποιηθεί και ότι το 

αναπτυξιακό «όραμα» είναι πλέον πραγματικότητα. Η Διαχειριστική Αρχή κατά την 
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παρούσα φάση φροντίζει για την υλοποίηση ενεργειών που έχουν στόχο την 

προβολή των αποτελεσμάτων και των ωφελειών που προκύπτουν από την 

ολοκλήρωση των δράσεων και των στρατηγικών έργων του Προγράμματος, με 

έμφαση στην ανάδειξη καλών πρακτικών. Ορισμένα από τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:  

• Υλοποίηση ετήσιων δραστηριοτήτων  

• Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων  

• Ανάρτηση σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 9-16 Μαΐου  

• Ευρεία χρήση του διαδικτύου 

• Προβολή καλών παραδειγμάτων – καλών πρακτικών  

• Αξιοποίηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (καμπάνιες αποτελεσμάτων)  

 

2.5.2 Εργαλεία για την υλοποίηση των μέτρων πληροφόρησης  

Η ΔΑ και η ΚΤΓ θα διαθέσουν μια ποικιλία εργαλείων για την υποστήριξη και την 

ενίσχυση του επικοινωνιακού δικτύου. Μεταξύ άλλων: 

• Ευσύνοπτα και εύκολα κατανοητά μηνύματα, που θα περιγράφουν το 

Πρόγραμμα 

• Έντυπο υλικό 

• Υλικό marketing 

• Ιστοσελίδα Προγράμματος 

• Δελτία Τύπου 

• Newsletters (έντυπα και ηλεκτρονικά) 

• Επικοινωνιακά γεγονότα, σεμινάρια, ημερίδες κτλ (αναλύονται παρακάτω) 

 

Επικοινωνιακά γεγονότα 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να διοργανωθούν μεταξύ άλλων: 

• Εκδηλώσεις αναζήτησης εταίρων. Θα οργανώνονται σε σταθερή βάση και 

ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση μιας πρόσκλησης. Σκοπός των εκδηλώσεων θα 

είναι η παροχή πληροφοριών για το Πρόγραμμα, η εξεύρεση εταίρων μεταξύ 

των δύο χωρών και η δημιουργία / ενίσχυση των συνεργασιών για πιθανά 

έργα. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται καλές πρακτικές 

• Σεμινάρια ενημέρωσης Τελικών Δικαιούχων και Επικεφαλής Εταίρων. Θα 

διοργανώνονται ετησίως από την ΚΤΓ και το Διασυνοριακό Γραφείο 

Πληροφόρησης. Θα παρέχουν πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και 

εργαλεία / βοήθεια για την υλοποίηση, διαχείριση (οικονομικού / φυσικού 

αντικειμένου) και παρακολούθηση των εγκεκριμένων έργων 

• Σεμινάρια με θέμα την δημοσιότητα έργων, με στόχο ενημέρωση των τελικών 

δικαιούχων για τις  υποχρεώσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης, το σχετικό 



 20

κανονιστικό πλαίσιο καθώς και παροχή παραδειγμάτων καλών πρακτικών 

διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων.  

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων 

• Ανάρτηση της ευρωπαϊκής σημαίας στα γραφεία της ΔΑ για μια εβδομάδα, 

αρχής γενομένης από την 9η Μαΐου (Ημέρα της Ευρώπης) 

 

Οι εκδηλώσεις αυτές θα διοργανώνονται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 

κατόπιν συντονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή ως προς τις 

προσφερόμενες πληροφορίες για το Πρόγραμμα. 

 

Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό/ Υλικό marketing 

Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για το Πρόγραμμα παραμένει ένα σημαντικό μέσο 

διάχυσης της πληροφόρησης καθώς είναι δυνατή η παροχή στατιστικών και 

λεπτομερών πληροφοριών για τον αριθμό και τον τύπο των εγκεκριμένων έργων, 

καθώς και για τα αποτελέσματά τους, με δυνατότητα διαρκούς επικαιροποίησης 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται ενδεικτικό/ προτεινόμενο υλικό.  

 

Έντυπο υλικό Κοινό 

• Αναφορές δεδομένων (fact sheets) 

• Πληροφοριακά φυλλάδια για το 

Πρόγραμμα, καθώς και ανά Μέτρο 

• Ετήσιος κατάλογος όλων των 

εγκεκριμένων έργων 

• Φυλλάδιο ετήσιας έκθεσης 

πεπραγμένων 

• Banners 

Τοπικές και περιφερειακές αρχές, 

δυνητικοί δικαιούχοι, ΜΜΕ, γενικό κοινό 

Οπτικοακουστικό υλικό  

• Ταινία προώθησης  

• Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

διαφημιστικά σποτ 

Τοπικές και περιφερειακές αρχές, 

δυνητικοί δικαιούχοι, ΜΜΕ, γενικό κοινό 

Ηλεκτρονικό υλικό  

Λογότυπα Δυνητικοί δικαιούχοι 

Marketing  

• Στυλό και μολύβια 

• Οικολογικές τσάντες 

• USB sticks 

• Μπλούζες 

Δυνητικοί δικαιούχοι, ευρωπαϊκά και 

εθνικά όργανα, ΜΜΕ, γενικό κοινό 
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• Κάρτες 

• Σημειωματάρια 

• Ημερολόγια 

 

Ιστοσελίδα  

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-

Κύπρος» 2007-2013 (www.interreg.gr) θα  παίξει σημαντικό ρόλο στη διάχυση 

πληροφοριών για το Πρόγραμμα προς όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες του 

στοχοθετούμενου κοινού. Παράλληλα, είναι δυνατό να παράσχει αναλυτικό 

κατάλογο των Τελικών Δικαιούχων, με λεπτομέρειες για τους Επικεφαλής 

Εταίρους, τους εταίρους, τον προϋπολογισμό και την απορροφητικότητα των 

έργων, καθώς και τους στόχους, την πρόοδο και τα αποτελέσματα των έργων. 

 

Η ιστοσελίδα θα μπορεί να απευθύνεται προς τους δυνητικούς δικαιούχους, 

παρέχοντας τη δυνατότητα αναζήτησης εταίρων, πρόσβασης στο προγραμματικό 

κείμενο, νέα, πληροφοριακό υλικό, όπως αιτήσεις συμμετοχής, οδηγούς κτλ. 

 

Είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί το πλήρες εύρος ηλεκτρονικών εργαλείων, ώστε να 

ενισχυθεί η διάδραση μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων και των διαχειριστών του 

Προγράμματος, π.χ. μέσω forums, σελίδων με διαβαθμισμένη ασφάλεια όπου οι 

ίδιοι οι Εταίροι θα μπορούν να παραθέτουν στοιχεία και να ανταλλάσουν 

πληροφορίες για θέματα που αφορούν στην ορθή διαχείριση και υλοποίηση των 

έργων τους κτλ.  

 

Προτεινόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας 

• Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

• Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη / Έγγραφα σχετιζόμενα με το πρόγραμμα  

• Εφαρμογή Εγγραφής / Αναζήτησης Εταίρων 

• Νέα σχετικά με το Πρόγραμμα (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαβουλεύσεις, 

Προσκλήσεις, Επικοινωνιακά γεγονότα κτλ) 

• Νέα σχετικά με τα έργα (Έναρξη, επικοινωνιακά γεγονότα, αποτελέσματα 

κτλ…) 

• Εργαλεία για τους δυνητικούς εταίρους (application pack κτλ) 

• Newsletter(s) 

• Επαφή με τη ΔΑ και την ΚΤΓ, γλωσσάριο, θεσμικό πλαίσιο, δομή της ΥΔ, 

λογότυπα για χρήση από τους δικαιούχους, συνδέσεις με άλλες σχετικές 

ιστοσελίδες (π.χ. σελίδες άλλων Προγραμμάτων, εθνικές και περιφερειακές 

αρχές κτλ)  
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2.5.3 Τεκμηρίωση χρήσης βασικών επικοινωνιακών εργαλείων 

Πρέπει να σημειωθεί τα επικοινωνιακά μέσα και τα εργαλεία που 

περιγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, διότι η 

χρήση των συγκεκριμένων μέσων εξαρτάται από τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό.  

Internet  

Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Διαχειριστική Αρχή 

καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.  

Για τους τελικούς δικαιούχους αποτελεί το βασικό αγωγό παροχής πληροφορίας 

υποδειγμάτων και οδηγιών. Για τους δυνητικούς δικαιούχους αποτελεί εύκολη και 

γρήγορη μέθοδο παροχής «χρηστικής» πληροφόρησης με στόχο την εκμετάλλευση 

των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρει το Πρόγραμμα. Για το ευρύ κοινό, 

αποτελεί επίσης ελκυστικό μέσο ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης του 

Προγράμματος. Τέλος, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι αποτελεί κατ’ εξοχήν πηγή 

άντλησης πληροφοριών για τα ΜΜΕ, ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Έτσι, η 

ποιότητα και ο τρόπος παροχής της πληροφορίας μέσω internet θα ποικίλλει 

αναλόγως με το κοινό-στόχος. Επίσης, η λειτουργικότητα της Διαδικτυακής πύλης 

(portal) της Διαχειριστικής Αρχής θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στο 

εκάστοτε κοινό-στόχο.  

 

Ημερίδες, Συνέδρια, κλπ  

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, η διοργάνωση Ημερίδων ή Συνεδρίων εξασφαλίζουν 

την προσωπική επαφή με τους αποδέκτες των επικοινωνιακών δράσεων και 

λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας, ως 

προωθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες. Στην περίπτωση των δικαιούχων, οι 

πάσης φύσεως ενημερωτικές εκδηλώσεις είναι καίριας σημασίας, διότι προσφέρουν 

την ευκαιρία στο κοινό-στόχος να διατυπώσει τους προβληματισμούς και τις 

απορίες του, στις οποίες δίνονται απαντήσεις άμεσα και κατανοητά. Επίσης, οι 

εκδηλώσεις αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες στην περίπτωση των πολλαπλασιαστών 

πληροφόρησης: η ενημέρωσή τους γίνεται σε διαφορετικό επίπεδο από την 

ενημέρωση των άμεσων κοινών-στόχος, δεδομένου ότι καλούνται στη συνέχεια να 

μεταδώσουν οι ίδιοι την πληροφορία προς τα κοινά ευθύνης τους. Ως εκ τούτου, η 

προσωπική επαφή με τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης είναι συνήθως η 

προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας, καθότι με τον τρόπο αυτόν καλλιεργείται 

κλίμα εμπιστοσύνης και κινητοποίησης για τη διάχυση της ενημέρωσης.  

 

 



 23

Προβολή μέσω Εκθέσεων Γενικού / ειδικού ενδιαφέροντος 

Η προβολή του Προγράμματος σε Εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος (πχ ΔΕΘ) 

αποτελεί σημαντική ευκαιρία άμεσης επαφής με το ευρύ κοινό και προσδίδει κύρος 

και αξιοπιστία στο Πρόγραμμα. Αντίστοιχη ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας με το 

ευρύ κοινό αποτελεί η συμμετοχή σε θεματικές / ειδικές εκθέσεις (επιχειρηματικού, 

τουριστικού, κλπ ενδιαφέροντος), όπου πλέον στο ευρύ κοινό προστίθενται και οι 

δυνητικοί δικαιούχοι ως κοινό-στόχος.  

 

Σεμινάρια Ενημέρωσης Τελικών Δικαιούχων  

Υλοποιούνται με σκοπό την σωστή κατάρτιση και εκπαίδευσή τους σε θέματα γύρω 

από το Πρόγραμμα και τις διαδικασίες εφαρμογής του. Επίσης, χρησιμοποιείται 

(όπως και οι εκδηλώσεις που παρουσιάζονται παραπάνω) με κατάλληλα 

προσαρμοσμένο τρόπο, για τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.  

 

Αποστολές Υλικού - Direct Mail – Email  

Αφορά μαζικές αποστολές έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού προς προεπιλεγμένους 

αποδέκτες, για ενημέρωση και κινητοποίηση για συμμετοχή. Χρησιμοποιείται 

ευρέως στην περίπτωση των πολλαπλασιαστών πληροφόρησης και των δυνητικών 

δικαιούχων, ιδιαίτερα στην περίπτωση δράσεων και θεματικών κατηγοριών του 

Προγράμματος όπου οι κατηγορίες στοχοθετούμενου κοινού είναι ορισμένες.  

 

Συνεντεύξεις Τύπου  

Η διενέργεια συνεντεύξεων τύπου αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και 

κινητοποίησης για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως πολλαπλασιαστής 

πληροφόρησης. Σε συνδυασμό με την τακτική ενεργοποίηση του δικτύου 

δημοσιογράφων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης προς τα ΜΜΕ και «θετικής» στάσης απέναντι στο Πρόγραμμα και 

τους φορείς, που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίησή του.  

 

Newsletters  

Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν μία σταθερή περιοδική πηγή πληροφόρησης 

στην οποία είναι δυνατόν να ανατρέξει το κοινό ή τα ΜΜΕ για να παρακολουθούν 

την εξέλιξη του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να φιλοξενεί 

ηλεκτρονικές εκδόσεις των ενημερωτικών δελτίων, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση 

οι ενδιαφερόμενοι.  
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Συναντήσεις εργασίας  

Πρόκειται για ένα εργαλείο διάχυσης της πληροφόρησης που λειτουργεί με τον ίδιο 

τρόπο που λειτουργούν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, κλπ όταν 

απευθύνεται στους δικαιούχους. Οι συναντήσεις εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας 

όταν απευθύνονται στα μέλη των δικτύων, για την ορθή λειτουργία των δικτύων, 

με στόχο τη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας και την εγκυρότητά της.  

 

Ενημερωτικοί Οδηγοί / Ενημερωτικά Φυλλάδια  

Ανάλογα με το κοινό-στόχο, παρέχουν εξειδικευμένες οδηγίες προς δικαιούχους 

προκειμένου να τους ενημερώσει για το πώς θα συμμετάσχουν σε δράσεις του 

Προγράμματος, να τους υποστηρίξει στην υλοποίηση των έργων ή των δράσεών 

τους, καθώς να τους πληροφορήσει σχετικά με την πορεία υλοποίησης των 

δράσεων του Προγράμματος. Σκόπιμο είναι οι οδηγοί και τα φυλλάδια να είναι 

γραμμένα με απλό και κατανοητό τρόπο και να αναρτώνται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Προγράμματος.  

 

Τηλεόραση  

Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο με βάση 

κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό. Εκτός από την καθαρά διαφημιστική 

χρήση της τηλεόρασης, χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό μέσο με την προσέλκυση 

δημοσιογράφων για τη δημιουργία ρεπορτάζ ή ντοκιμαντέρ ή με τη συμμετοχή σε 

τηλεοπτικές εκπομπές διαλόγου.  

 

Ραδιόφωνο  

Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο με βάση 

κατάλληλο διαφημιστικό προγραμματισμό. Εκτός από την καθαρά διαφημιστική 

χρήση του ραδιοφώνου, χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό μέσο με την 

προσέλκυση δημοσιογράφων για τη δημιουργία ρεπορτάζ ή με τη συμμετοχή σε 

ραδιοφωνικές εκπομπές διαλόγου.  

 

Τύπος  

Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Μπορεί να 

αξιοποιηθεί μέσω καταχωρήσεων ή και μέσω αφιερωμάτων, συνεντεύξεων και 

σχετικής αρθρογραφίας.  

 

Εξωτερική διαφήμιση  

Η διαφήμιση outdoor είναι επίσης ένα μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε 

τοπικό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να μετρηθεί 
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μόνο με έρευνα, θεωρείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα προβολής, 

ιδιαίτερα στους αστικούς χώρους.  

 

Νέα μέσα  

Η χρήση νέων μέσων άμεσης επικοινωνίας (above the line) προσδίδει πρωτοτυπία 

στην επικοινωνία, γεγονός που καλλιεργεί θετικό κλίμα απέναντι στο ευρύ κοινό. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση κινητών μέσων προβολής (σήμανση αστικού 

λεωφορείου, ταξί, κλπ).  

 

Ομάδες στοχευμένης προσέγγισης  

Συγκρότηση ειδικών ομάδων, στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής 

Τεχνικής Γραμματείας και εκπροσώπων φορέων για την ενημέρωση δυνητικών 

δικαιούχων και κοινού, καθώς και συγκεκριμένων ομάδων – στόχου με επισκέψεις 

σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος. Το μέτρο αυτό αποτελεί καινοτομία και θεωρείται 

κρίσιμο λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών.  

 

Σε όλα τα παραπάνω μέσα επιβάλλεται η χρήση γλώσσας και σύνταξης απλής και 

κατανοητής από τον μέσο αποδέκτη της επικοινωνίας, αποφεύγοντας την «ξύλινη» 

γραφειοκρατική διατύπωση, που αποθαρρύνει τον αναγνώστη.  

 

Επίσης σε όλες τις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις θα περιλαμβάνονται 

στοιχεία του φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων.  

 

2.5.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επικοινωνιακών ενεργειών 

Παρατίθεται πίνακας χρονοδιαγράμματος των επιλεγμένων ενεργειών, που έχουν 

προβλεφθεί και οι οποίες θα υλοποιηθούν σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με το 

περιεχόμενο, την εξέλιξη και τις επικοινωνιακές ανάγκες του προγράμματος.  

 

Φάσεις Επικοινωνίας Ενέργειες 
Α’ Φάση 
(2008-2009) 

Β’ Φάση 
(2009-2012) 

Γ’ Φάση 
(2012-2015) 

Εναρκτήρια εκδήλωση  ●   

Ετήσια Εκδήλωση  ● ● 

 

● 

 

Ανάρτηση σημαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου  ● 

 

● 

 

● 
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Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων  ● ● 

 

● 

 

Internet  ● 

 

● 

 

● 

 

Ημερίδες/ Συνέδρια/ Εκθέσεις  ● 

 

● 

 

● 

 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  ● 

 

● 

 

● 

Direct Mail  ● 

 

● 

 

● 

 

Newsletters  ● 

 

● 

 

● 

 

Συναντήσεις εργασίας  ● 

 

● 

 

● 

 

Ενημερωτικός Οδηγός  ● 

 

● 

 

● 

 

Τηλεόραση  ● ● 

 

● 

 

Ραδιόφωνο  ● ● 

 

● 

 

Τύπος  ● ● 

 

● 

Συνεντεύξεις Τύπου  ● ● ● 

 

Εξωτερική Διαφήμιση  ● 

 

● ● 

 

Νέα Μέσα  ● 

 

● ● 

 

 

 

2.6 Το Γραφείο Πληροφόρησης 

Η λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης, το οποίο έχει συσταθεί στο Γραφείο 

Προγραμματισμού στην Λευκωσία (Κύπρος), καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα 

«Ελλάδα-Κύπρος». To Γραφείο Πληροφόρησης χρηματοδοτείται από την Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος. Βάσει του ΕΠοι κύριες αρμοδιότητες 

του καθορίζονται ως εξής: 
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• Υποστήριξη των δικαιούχων της Κυπριακής Πλευράς κατά την προετοιμασία 

των προτάσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων 

• Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο σε 

συνεργασία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία      

 

Στο πλαίσιο του παρόντος Επικοινωνιακού Σχεδίου, το Γραφείο Πληροφόρησης θα 

προετοιμάσει, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού επιμέρους Σχέδιο 

Δράσης, με ενδεικτικό προϋπολογισμό των σχεδιαζόμενων δράσεών του. Το εν 

λόγω Σχέδιο Δράσης θα κατατίθεται από το Γραφείο Προγραμματισμού στη 

Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και θα είναι δυνατό να επικαιροποιείται σε 

ετήσια βάση.  

 

 

2.7 Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου 

Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνει μια κατ’ αρχήν εκτίμηση του 

προϋπολογισμού των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

Για την εκτίμηση του προϋπολογισμού θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία υλοποίησης 

επικοινωνιακών προγραμμάτων κατά το Γ’ ΚΠΣ αλλά και οι επικοινωνιακές ανάγκες 

του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου είναι περίπου 560.000€ (18% του συνολικού προϋπολογισμού 

της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος). 

 

Ενδεικτική ανάλυση προϋπολογισμού 
Επικοινωνιακές δράσεις Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Εκδηλώσεις (Kick-off event, 

ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, 

συνεντεύξεις τύπου κτλ) 

150.000 € 

ΜΜΕ (TV, ραδιόφωνο, εφημερίδες 

κτλ) 

250.000 € 

Διαδίκτυο (Internet, ιστοσελίδα, 

etc.) 

80.000 € 

Λοιπά (υλικό μάρκετινγκ, εκδόσεις 

κτλ) 

80.000 € 
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Σύνολο: 560.000 € 

 

 

2.8 Αξιολόγηση 

Η Διαχειριστική Αρχή αξιολογεί τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, που 

προβλέπεται να οργανωθούν στα πλαίσια του Προγράμματος. Η αξιολόγηση των 

ενεργειών αυτών γίνεται με βάση τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των 

στόχων του Επικοινωνιακού Σχεδίου και σύμφωνα με ποιοτικούς και ποσοτικούς 

στόχους ανάλογα με τη φύση των ενεργειών.  

 

Ειδικότερα οι ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης διακρίνονται σε:  

Δείκτες Υλοποίησης, οι οποίοι καταγράφουν τις ενέργειες δημοσιότητας, όπως:  

• Αριθμός εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις)  

• Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών στα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος)  

• Συνεργασία με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (Συνεντεύξεις Τύπου, Ημερίδες 

Ενημέρωσης)  

• Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας  

• Είδη και αριθμός εντύπων  

 

Δείκτες Αποτελέσματος, οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των ενεργειών 

προς το εκάστοτε κοινό – στόχο, όπως:  

• Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα  

• Αριθμός εμφανίσεων στον Τύπο και ΜΜΕ  

• Αριθμός εντύπων, που διακινήθηκαν  

• Αριθμός δελτίων τύπου, που δημοσιεύτηκαν κλπ.  

 

Χρειάζεται επίσης να παρακολουθείται η τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με τα 

μέτρα δημοσιότητας εκ μέρους των Δικαιούχων (τοποθέτηση πινακίδων στα 

εργοτάξια, αναμνηστικών πλακών με την περάτωση των έργων κλπ).  

  

Η Διαχειριστική Αρχή θα αξιολογεί τακτικά την υλοποίηση των δράσεων 

πληροφόρησης και δημοσιότητας του . Η αξιολόγηση των δράσεων θα δίνει την 

δυνατότητα σε περαιτέρω εξειδίκευση των ομάδων στόχου, του περιεχομένου των 

δράσεων, την προώθηση και αξιοποίηση ορισμένων επικοινωνιακών εργαλείων.  

 

Για την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι δυνατό να διενεργηθούν ποιοτικές έρευνες πεδίου. 

Για παράδειγμα: 
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• Μέσω ερωτηματολογίων για τη γνώμη των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις ή/ 

και 

• Μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερευνών πεδίου για τη γνώμη και τη γνώση 

συγκεκριμένων ομάδων-στόχων πριν και μετά από συγκεκριμένες 

επικοινωνιακές δράσεις.  


