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 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που αφορούν τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών 
Ταµείων στοχεύουν στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του κράτους µέλους και στην παροχή οµοιογενούς εικόνας των εν λόγω παρεµβάσεων.  
 
Οι όροι της υλοποίησης, το περιεχόµενο και η στρατηγική των  ενεργειών της  πληροφόρησης και 
της δηµοσιότητας, οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης, η υλοποίηση της εταιρικής 
σχέσης και της ανταλλαγής εµπειριών καθώς και οι προβλεπόµενοι όροι για την εφαρµογή 
εργαλείων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ορίζονται από τον Καν.(ΕΚ) 1159/2000 "σχετικά µε τις 
δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη µέλη, όσον 
αφορά τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων". 
 
Η δηµοσιότητα είναι ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης που είναι επιφορτισµένη µε την 
υλοποίηση των παρεµβάσεων. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ 
και την Επιτροπή ΕΚ, 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 
την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων και 
να συνεργαστούν µε την Επιτροπή ΕΚ. 
 
Η Κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 και η 
υλοποίηση του διέπεται από Κανονισµούς και Νόµους: 

! Ο Κανονισµός (ΕΚ)1260/99 του Συµβουλίου της Ε.Ε. «Περί γενικών διατάξεων για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία» και ιδιαίτερα το άρθρο 46, 

! Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1159/2000 «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που 
πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη, σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων» 

! Ο Νόµος 2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΟΣ και άλλες διατάξεις» 
! Οι διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ 2000-2006 και του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.   

Ο  Καν. 1159/00 " Για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν 
τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων" που υιοθετήθηκε από την 
Επιτροπή στις 30 Μαϊου 2000 ορίζει  τις λεπτοµερείς διατάξεις για την προβλεπόµενη στον Καν. 
1260/99 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα των συγχρηµατοδοτούµενων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία   
παρεµβάσεων.  
 
Ο Καν. 1159/00 που εφαρµόζεται κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 αντικαθιστά την 
Απόφαση 94/342/ΕΚ της 31ης Μαϊου 1994 (L152/39)  που ίσχυε για τα µέτρα Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας κατά την προγραµµατική περίοδο 1994-99. 
 
 Η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου ("Κανονισµός ΕΚ" αντί "Απόφασης ΕΚ" ) αλλά και η υιοθέτηση 
ενός αρκετά  απαιτητικότερου από ότι στο παρελθόν πλαισίου µέτρων Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας αναδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου της Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας των 
παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία  κατά τη νέα προγραµµατική 
περίοδο τόσο στο επίπεδο συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο των Κρατών - 
Μελών . 

 
 Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους που 
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προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)1159/2000 και έχουν ως σκοπό την πληροφόρηση: 
 
• Των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, καθώς και των περιφερειακών, τοπικών και άλλων 

αρµοδίων δηµοσίων αρχών, των επαγγελµατικών οργανώσεων και οικονοµικών κύκλων, των 
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως των 
οργανώσεων προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των οργανώσεων που 
δρουν για τη  βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος), και των παραγόντων ή φορέων 
έργων, για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχει η κοινή 
παρέµβαση της Ε.Ε και του κράτους µέλους. 

 
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µεριµνά για τη δηµιουργία κατάλληλου συστήµατος διάδοσης 

των πληροφοριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας απέναντι στους 
διαφόρους εταίρους και δυνητικούς δικαιούχους και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές 
οι πληροφορίες παρέχονται από το κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο (Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης , τελικός δικαιούχος) και περιλαµβάνουν σαφείς ενδείξεις των προτεινόµενων 
διοικητικών διαδικασιών, µια περιγραφή των µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, 
πληροφορίες σχετικές µε τα κριτήρια επιλογής των έργων/ ενεργειών και µε τους µηχανισµούς 
αξιολόγησης, καθώς και τους υπευθύνους σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο οι οποίοι 
θα µπορούσαν να εξηγήσουν τη λειτουργία των παρεµβάσεων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας. 

 
• Της κοινής γνώµης σχετικά µε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία µε τα κράτη 

µέλη.  
 
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης πληροφορεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
 (συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων του διαδικτύου, δίγλωσσων κατά 
 προτίµηση) µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο σχετικά µε τις διαρθρωτικές 
 παρεµβάσεις, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε  αυτές τις 
 πληροφορίες διακρίνεται µε σαφήνεια η συµµετοχή της Ε.Ε. (κυρίως  µε την αναφορά 
 στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής και το ποσοστό  συµµετοχής στις προβαλλόµενες 
 δράσεις). Τα µηνύµατα είναι ενδεικτικά της αποστολής του κάθε Ταµείου. Η προβολή των 
 παρεµβάσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, και οι σηµαντικές φάσεις της υλοποίησής 
 τους αποτελούν αντικείµενο ενεργειών ευαισθητοποίησης µέσω των εθνικών ή 
 περιφερειακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης κατά περίπτωση. Οι καταχωρήσεις υπό  την 
 µορφή δελτίου τύπου, ή διαφηµιστικής ανακοίνωσης αναφέρουν σε απλή και  κατανοητή 
 γλώσσα για το ευρύ κοινό τη συµµετοχή της Ε.Ε. ∆ιασφαλίζεται  µια καλή  συνεργασία µε το 
 γραφείο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.  

 
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην προβολή της στήριξης, συµβολής, ανάδειξης της κοινής προσπάθειας 
και συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του ΚΠΣ 
2000 � 2006. 
 
Γ. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

è Χώρος και Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς µιας Σύνθετης και Πολυδυναµικής Αναπτυξιακής 
∆ιαδικασίας 

 
è Στόχοι και Προϋποθέσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής 

 
è Υλοποιούµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα 

  
Το ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
 

è Στρατηγικό Πλαίσιο � Άξονες � Βασικά ∆εδοµένα 
 

è Η µέχρι σήµερα Επικοινωνία - Βαθµός Ενηµέρωσης & Γνώσης του Κοινού  
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Χώρος και Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς µιας Σύνθετης & Πολυδυναµικής Αναπτυξιακής ∆ιαδικασίας 
 

4 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες περιοχές της χώρας, 
αποτελώντας ουσιαστικά το κέντρο της χώρας. 

 
4 Για τα επόµενα χρόνια καταγράφεται ως  σηµαντικότατος χώρος τουριστικής, πολιτιστικής 

και οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
Σε αυτό συµβάλλουν καθοριστικά: 
 

4 Η Ανάγκη αντιµετώπισης της «περιφερειακότητας» και της αποµόνωσης, και της ανάπτυξης 
των υποδοµών και των δικτύων µεταφορών. 

 
4 Τα Μεγάλα Έργα και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 
4 Το ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ. 

 
4 Η λειτουργία της Περιφέρειας ως µιας απο τις µεγάλες «Πύλες Εισόδου» της Χώρας, 

επ΄ευκαιρία της ∆ιοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. 
 

4 Ο Γεωπολιτικός Ρόλος και η και η ανάδειξη της ∆υναµικής της Περιφέρειας µέσα από τις εν 
δυνάµει διασυνοριακές συνεργάσίες ανάµεσα σε Ιταλία-Ελλάδα, στα Βαλκάνια και την 
Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη. 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

                 
Με βάση: 

 
 Τις κατευθυντήριες γραµµές του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και του 
  «Οδηγού Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας των Ε.Π του Κ.Π.Σ ΙΙΙ». 
 

� Τα στοιχεία που προέκυψαν από προέρευνα και διάλογο µε 
 εκπροσώπους φορέων των Μέσων Επικοινωνίας, της Αυτοδιοίκησης και του 
 Κοινωνικού Τοµέα, στο χώρο της Περιφέρειας. 
 
 Σαφώς προκύπτει ότι οι επικοινωνιακές ανάγκες του ΠΕΠ και της Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας απαιτούν  επικοινωνιακές στοχεύσεις, που διακρίνονται σε: 
 
    Βασικούς Επικοινωνιακούς Στόχους 
 
    Ειδικούς Επικοινωνιακούς Στόχους 
 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α 

 
Η εξασφάλιση µέσω της Ενηµέρωσης της µέγιστης δυνατής διαφάνειας των δράσεων του ΠΕΠ  του 
ΚΠΣ 2000 - 2006, η µεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των φορέων του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
τοµέα, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων, η µεγαλύτερη 
δυνατή ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση των δυνητικών δικαιούχων για την πλήρη 
και αποτελεσµατική αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν οι δράσεις του ΠΕΠ. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Β 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2000-2006 

 5

Η ενηµέρωση της κοινής γνώµης (ελληνικής & ευρωπαϊκής) για το ρόλο του ΠΕΠ, τις δυνατότητες, 
τα οφέλη και τις επιτπώσεις του στην Περιφέρειας και στην  Ελληνική οικονοµία γενικότερα  και τον 
πληθυσµό µε ένα σύνολο αλληλοσυµπληρώµενων δράσεων σε όλες τους τοµείς. Παράλληλα 
επιτυγχάνεται η  ενηµέρωση για το ρόλο που διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασια µε 
τις Ελληνικές Αρχές για την πραγµατοποίηση ενός τόσου σύνθετου και µεγάλου προγράµµατος. 
 
Με ιδιαίτερη έµφαση στην προβολή της στήριξης, συµβολής, ανάδειξης της κοινής προσπάθειας και 
συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχεδιασµο και την 
υλοποίηση του  
ΚΠΣ 2000 - 2006 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ  
ΣΤΟΧΟΙ 

è Ανάδειξη της Υπόστασης και του Ρόλου της Θεσµικής και Αναπτυξιακής-Γεωγραφικής 
Ενότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και της Νέας εικόνας που θα 
δηµιουργηθεί µέσω του ΠΕΠ. 

 
è Η ∆ιακριτή Ανάδειξη, Προβολή και Καταγραφή των έργων και δράσεων που χρηµατοδοτεί το 

ΠΕΠ , ως «εργαλείου- Μοχλού» για την Περιφέρεια, εν µέσω µιας πλειάδας έργων και 
προγραµµάτων, που υλοποιούνται. 

 
è Πλήρης αξιοποίηση της ενεργού παρουσίας µεγάλου αριθµού Φορέων του ευρύτερου 

∆ηµόσιου Τοµέα, της Αυτοδιοίκησης, του Κοινωνικού και του Ιδιωτικού Τοµέα, για την 
δηµιουργία ενός Ισχυρού ∆ικτύου Πολλαπλασιασµού και ∆ιάχυσης της Επικοινωνίας µας. 

 
è Ισόρροπη Ενηµέρωση του Κοινού της Λαµίας, που αποτελεί και την έδρα της Περιφέρειας µε 

τα Ειδικά Κοινά των επιµέρους γεωγραφικών περιοχών και Νοµών που την αποτελούν. 
 

è Έµφαση στην χρηστική πληροφόρηση του Ειδικού Κοινού των «∆υνητικών ∆ικαιούχων», 
κυρίως του Ιδιωτικού Τοµέα, που εµφανίζει ιδιαίτερα µεγάλο όγκο ενδιαφέροντος στην 
περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. 

 
è Πλήρης αξιοποίηση των Τοπικών Μέσων Επικοινωνίας, σε όλες τις  γεωγραφικές περιοχές 

της Στερεάς. 
 

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
 

Χρηστική, πλήρης, σαφής, έγκυρη, αποτελεσµατική, ενηµέρωση του κοινού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
ΒΑΣΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

 
Ολοκληρωµένη Επικοινωνία 

 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

 Που απευθύνεται η επικοινωνία µας; 
 Ποιούς στόχους έχει σε σχέση µε το κοινό-στόχος; 
Ποιο πρέπει να είναι το ύφος της επικοινωνίας 

 
 

∆ η λ α δ ή 
 

 Τι θέλουµε να πληροφορηθεί το Κοινό-στόχος; 
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Τι θέλουµε να αισθανθεί; 
Πως θέλουµε να αντιδράσει; 

 
ΚΟΙΝΟ � ΣΤΟΧΟΣ 

 
Ο επεξεργασµένος Λόγος και οι επιλέξιµες ∆ράσεις του Επικοινωνιακού µας Προγράµµατος 

απευθύνεται στα παρακάτω Κοινά - Στόχους: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 
 

� Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Έλληνες Πολίτες της Περιφέρειας 
� Άνδρες - Γυναίκες, ηλικίας 18 και άνω, Έλληνες Πολίτες της Επικράτειας 

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 
� Νέοι & Νέες 
� Γυναίκες 
� Άνεργοι - Υποαπασχολούµενοι 
� Οικονοµικοί Μετανάστες 
� Ευπαθείς Οµάδες 

 
ΚΟΙΝΟ - ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
è ∆υνητικοί και Τελικοί ∆ικαιούχοι 
è Φορείς Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
è Νοµαρχιακές Υπηρεσίες - ΤΕ∆Κ Περιφέρειας - ΟΤΑ Περιφέρειας 
è Επιµελητήρια - Αντιπροσωπευτικοί Φορείς Ιδιωτικού Τοµέα 
è Αντιπροσωπευτικοί Φορείς του Κοινωνικού Τοµέα και ΜΗΚΥΟ 
è  

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΑ 
 

� ∆ιαµορφωτές Γνώµης (Opinion Leaders) στο χώρο των ΜΜΕ 
� Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & ∆ιαµορφωτές Γνώµης (Opinion Leaders) στην έδρα της 

Περιφέρειας και στις Χώρες της Ε.Ε. 
 

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

 
è Γενική Γνώση - Εκπαίδευση για το ΠΕΠ.  
è Ταυτότητα ΠΕΠ - Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις  -        Μεγάλα Έργα  

στην Περιφέρεια & Πολιτικές 
è Πρόοδος Υλοποίησης έργων - Απορρόφηση.  

 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 
è Έργα και Προγράµµατα Άµεσου Ενδιαφέροντος 
è Μέτρα Πολιτικής Προσωπικού Ενδιαφέροντος  
è Χρηστική Πληροφόρηση & αξιοποίηση ευκαιριών 

  
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
è Ταυτότητα  - Αναπτυξιακή Στρατηγική  - Βασικές Κατευθύνσεις -   Μεγάλα Έργα & Πολιτικές 

ΠΕΠ 
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è Πρόοδος Υλοποίησης - Απορρόφησης  
è Προκηρύξεις για Έργα και Προγράµµατα Άµεσου Ενδιαφέροντος 
è Χρηστική Πληροφόρηση για αξιοποίηση ευκαιριών 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΑ 

 
� Ταυτότητα - Αναπτυξιακή Στρατηγική - Βασικές Κατευθύνσεις - Μεγάλα Έργα & Πολιτικές 
� Πρόοδος Υλοποίησης - Απορρόφησης 

 
ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ  

& ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 
 

� Θετική αίσθηση - Ικανοποίηση - Κατοχύρωση Γνώµης - Ταύτιση 
� Ενδιαφέρον για Περισσότερη Πληροφόρηση - ∆ιάχυση Πληροφόρησης στο Περίγυρο για τη 

δράση του Ταµείου. 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 
� Θετική ανταπόκριση - Ταύτιση - Αίσθηµα µιας ελάχιστης «ασφάλειας» 
�  Ενδιαφέρον για Περισσότερη Πληροφόρηση - ∆ιάχυση Πληροφόρησης στον Θεσµικό 

Περίγυρο  
�  Αναζήτηση Χρηστικής Πληροφόρησης & Οδηγών για αξιοποίηση ευκαιριών 

  
ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ  

& ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙ 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

� Θετική αίσθηση - Ικανοποίηση � Ταύτιση � ∆ιάθεση Στήριξης  
� Ενδιαφέρον για Περισσότερη Πληροφόρηση � ∆ιάχυση Πληροφόρησης 

 στον Θεσµικό Περίγυρο για το ρόλο του ΠΕΠ 
� Χρηστική Πληροφόρηση για αξιοποίηση ευκαιριών 
� Αναζήτηση Προκηρύξεων για Έργα και Προγράµµατα Άµεσου 

 Ενδιαφέροντος  
 

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΑ 
 

� Θετική αίσθηση - Κατοχύρωση Γνώµης 
� ∆ιάθεση Στήριξης - ∆ιάχυση Πληροφόρησης 

 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 

 
Για την επίτευξη όλων των επικοινωνιακών στόχων, Γενικών και Ειδικών, η  επικοινωνία των 
Μέτρων και του ρόλου του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ πρέπει να: 
 

4 Παρέχει εµπεριστατωµένη, εκλαϊκευµένη και συνεχή ενηµέρωση γία το ρόλο και τις 
παρεµβάσεις του ΠΕΠ. 

 
4 ∆ηµιουργεί κίνητρα για αναζήτηση πληροφοριών, για διάλογο και 

 συµµετοχή στην επικοινωνιακή εκστρατεία. 
 

4 Προβάλει το βασικό και κύριο µήνυµα - όφελος για το Κοινό. 
 

4 Εντάξει στη συνείδηση όλων, την ρεαλιστική απεικόνιση και τα στοιχεία ροής και εξέλιξης 
των λειτουργιών του επικοινωνιακού Προγράµµατος.  
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4 Έχει  ως κεντρικό σηµείο αναφοράς την συνολική κοινή προσπάθεια της Ε.Ε. και των 
Ελληνικών Αρχών για τον σχεδιασµό που αντανακλά το ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.  

 
ΥΦΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4 Απλό:  
 Να είναι άµεσο, προσιτό, ρεαλιστικό, χωρίς να δηµιουργεί υπερπροσδοκίες.  
 

4 Σαφές:  
 Να περιέχει ευκολονόητα µηνύµατα που θα αγγίζουν το «κοινό»,   µιλώντας στη δική  του 
 γλώσσα / στις δικές του ιδιαιτερότητες,   απαντώντας στις δικές του ανάγκες. 
 

4 Αποτελεσµατικό: 
 Να µεταδίδει τις πληροφορίες που θέλουµε,  
 να προκαλεί την ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση του κοινού,  
 να κινητοποιεί, να ενηµερώνει, να είναι εκπαιδευτικό, ταυτοχρόνως «φιλικό» χωρίς 
 µεγαλοστοµίες και «προπαγανδιστική» γλώσσα. 

 
ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006,µε Έργα, Ειδικά Προγράµµατα, Μέτρα Πολιτικής και ∆ράσεις 
αντιµετωπίζει θετικά τα υπαρκτά, κοινωνικά, τεχνικά, δοµικά προβλήµατα,συµβάλλοντας 
καθοριστικά, στην Ανάδειξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ένα Ισχυρό, Σύγχρονο, ∆υναµικό 
Γεωγραφικό χώρο. 
 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 
 
Να προσφέρουµε στο Κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε: 
 

4 Γνώση   
4 Χρηστική Πληροφόρηση  
4 Ευκαιρίες ∆ιαλόγου 
4 ∆ιαρκή και Ανοιχτή Επικοινωνία 

 
 
Γι΄ αυτό χρειαζόµαστε ένα Πρόγραµµα που θα έχει: 
 

4 Ολοκληρωµένες ∆ράσεις   
4 Σαφείς Στόχους  
4 ∆ιαρκή Ροή   
4 Εναλλακτική Χρήση Όλων των Επικοινωνιακών Μέσων 

 
 

Να λειτουργήσουµε αποτελεσµατικά,  
συνολικά και όχι αποσπασµατικά στο Κοινό µε «Απλό Λόγο» 
 

 
Με ενέργειες πρωτότυπες και άµεσες, που να έχουν ένα βάθος χρόνου για να µπορούν να 
αποδώσουν επικοινωνιακά.  Γι΄ αυτό είναι ανάγκη : 
 
Να υπάρχει ενιαία εικόνα η οποία να επικοινωνηθεί για ένα χρόνο τουλάχιστον.   
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Έµφαση σε αµφίδροµες επικοινωνιακές ενέργειες, που προωθούν τον ∆ιάλογο µε τους φορείς και 
τους πολίτες, ώστε να προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες απαντήσεων σε ερωτήµατα, 
διευκρινήσεις, αντιρρήσεις και αµφιβολίες, δεδοµένο που καθιστά µια επικοινωνία πιο 
αποτελεσµατική.   
 
Λειτουργία µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου και πιστοποίησης των εκτελουµένων 
επικοινωνιακών ενεργειών.  
 
Υιοθέτηση ερευνητικών ενεργειών, πριν, κατά και µετά την εκτέλεση των επικοινωνιακών 
προγραµµάτων. 
 
Με την συνδυασµένη χρήση των ανωτέρω µεθόδων θα έχουµε την δυνατότητα: 

è Να προβλέψουµε και να προδιαγράψουµε τους όρους και τις παραµέτρους σχεδιασµού και 
εφαρµογής των ενεργειών, ώστε να γνωρίζουµε εκ των προτέρων τους στόχους κάλυψης και 
βασίµως να περιµένουµε το επιθυµητό επικοινωνιακό αποτέλεσµα.   

è Να παρέµβουµε κατά τη φάση εκτέλεσης των ενεργειών και µετά από εµβόλιµες έρευνες, µε 
διορθωτικές κινήσεις. 

è Να αξιολογήσουµε τον αντίκτυπο της επικοινωνίας, µε συγκεκριµένες   
        µετρήσεις, ποσοτικής και ποιοτικής αναφοράς καθώς και σύγκρισης  
        µε την αρχική ενηµέρωση που είχε το Κοινό. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

 
Ένα τόσο δυναµικό και πολυσύνθετο Πρόγραµµα δεν θα µπορούσε να 
λειτουργήσει και να χαρακτηρισθεί ως ολοκληρωµένο, εάν δεν εξασφαλίζει  
για την Περιφέρεια ένα πακέτο υπηρεσιών ∆ιαρκούς Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης που αναφέρεται, άµεσα ή έµµεσα, στην οµαλή ροή του 
Προγράµµατος Προβολής. 

 
 
∆.  - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

Α� ΦΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 � 2004 
 

 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης από την έναρξη του Προγράµµατος σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
Σχέδιο ∆ράσης για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 � 2006 έχει 
πραγµατοποιήσει σειρά δράσεων στα πλαίσια των επικοινωνιακών στόχων τα έτη 2001 � 2003:   
 

4 ∆ιοργάνωση και υλοποίηση ηµερίδων  σχετικά µε του Κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων, την λειτουργία της ΕΥ∆, των Αρχών Πληρωµής και Ελέγχου, τα κριτήρια ένταξης 
πράξεων στο Πρόγραµµα, τις υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων, το ΟΠΣ, τα Τεχνικά 
∆ελτία. (Αράχωβα � Λαµία -2001). 

 Η οµάδα κοινού για τις συγκεκριµένες δράσεις είναι οι Τεχνικές και  άλλες υπηρεσίες 
 της Περιφέρειας των Νοµαρχιών και των ΟΤΑ,  εκπρόσωποι αναπτυξιακών εταιρειών, οι
 δυνητικοί τελικοί  δικαιούχοι έργων υποδοµής αλλά και ενεργειών του τοµέα 
 ανθρώπινου δυναµικού. 
 

4 ∆ηµιουργία και λειτουργία Ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
www.stereaellada.gr. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας � ΕΥ∆ΕΠ όλου του υλικού 
για την υποβοήθηση των τελικών δικαιούχων στην υποβολή προτάσεων αλλά και κατά την 
υλοποίηση (Κανονισµοί , Νοµοθεσία, Τ∆Ε , ΚΥΑ υποστηρικτικό υλικό). Εµπλουτισµός της µε 
νέα δεδοµένα και τακτική της ενηµέρωση. Συνεχής απλοποίηση της έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η πρόσβαση από απλούς χρήστες � ωφελούµενους των δράσεων.  

4 ∆ηµοσιοποίηση όλων των προσκλήσεων Μέτρων  του ΠΕΠ.  
 -∆ηµοσιεύσεις περιλήψεων στον έντυπο Τύπο (Καν. 1159/00).   
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 -Αποστολή προκηρύξεων και υποστηρικτικού υλικού στους δυνητικούς  Τελικούς 
 ∆ικαιούχους. ∆ηµοσιοποίηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 
 ∆ιαχείρισης. 
 

4 Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης στα γραφεία της ΕΥ∆. Υλοποιούνται οι εξής 
δράσεις:Παρέχεται κάθε πληροφορία σχετικά µε το ΠΕΠ ή άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα που υλοποιούν ενέργειες συµπληρωµατικές ή συναφείς µε εκείνες του ΠΕΠ ή 
συµβάλλουν στην επίτευξη του γενικού αναπτυξιακού στόχου της Περιφέρειας. ∆ιανέµεται 
όλο το πληροφοριακό υλικό που αφορά τις προκηρύξεις της Υπηρεσίας π.χ. CD-ROM µε 
τους σχετικούς οδηγούς,πληροφοριακό υλικό, οδηγοί εφαρµογής δράσεων δηµοσιότητας 
τελικών δικαιούχων , Αφίσες,  κλπ  

 
4 Σύγκληση  διευρυµένων συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Επιτροπής 

Παρακολούθησης µε συµµετοχή εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, κοινωνικών και 
οικονοµικών εταίρων, κοινού και ευρεία κάλυψη από τα Περιφερειακά � τοπικά ΜΜΕ. 

 
4 ∆ηµοσιοποίηση µεσω ενηµερωτικών ∆ελτίων Τύπου, δηµοσιεύσεων άρθρων , στα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας, διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων, δράσεων σχετικά µε την πορεία 
του Προγράµµατος, τις εντάξεις πράξεων, γεγονότα, εκδηλώσεις, συναντήσεις. 
(∆ηµοσιοποιήθηκαν 100 ∆ελτία Τύπου το διάστηµα Φεβρουάριος 2001 � Νοέµβριος 2003) 

 
4 ∆ιοργάνωση τεχνικών συναντήσεων στα γραφεία της ΕΥ∆ σχετικά µε την ωρίµανση των 

προτάσεων για την υποβολή τους στο µέτρο 5.2 «Υπηρεσίες Φροντίδας για την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών � Βοήθεια στο Σπίτι- ΚΗΦΗ � Βρεφονηπιακοί σταθµοί» Συµµετείχαν 
εκπρόσωποι των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ των Νοµών της Περιφέρειας οι οποίοι 
υπέβαλαν προτάσεις στα πλαίσια των προσκλήσεων που δηµοσιοποίησε η ΕΥ∆. (Γραφεία 
ΕΥ∆ΕΠ - 2002 � 2003) 

 
4 Υλοποίηση Ενηµερωτικών Συναντήσεων � ηµερίδων µε θέµα «Υποβολή προτάσεων στο 

µέτρο 5,2� Υπηρεσίες Φροντίδας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών» Έγινε 
δηµοσιοποίηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του µέτρου 5,2. µε την 
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταµείου.  Συµµετείχαν δυνητικοί τελικοί 
δικαιούχοι, κοινωνικοί, οικονοµικοί εταίροι, ειδικές  οµάδες πληθυσµού. Αναλύθηκαν οι  
δράσεις «Βοήθεια στο σπίτι» (Χαλκίδα, Λαµία- Φεβρουάριος 2002) 

 
4 ∆ιοργάνωση και υλοποίηση ηµερίδων � ενηµερωτικών συναντήσεων σε συνεργασία µε τα 

Επιµελητήρια και µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε 
θέµα «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000 � 
2006 στην µεταποίηση και τον Τουρισµό» . Συµµετείχαν υποψήφιοι επενδυτές � 
ωφελούµενοι των δράσεων. (Λαµία � Χαλκίδα � Λιβαδειά � 2002) 

 
4 ∆ιοργάνωση και υλοποίηση ηµερίδας -  δηµόσιας διαβούλευσης, σε συνεργασία µε την 

∆/νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας και τον ανάδοχο, µε θέµα «Επιχειρησιακό 
Σχέδιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Κοινωνία της Πληροφορίας», Η ηµερίδα έγιναν 
στα πλαίσια  της δηµοσιότητας τόσο του Ε.Π. της Κοινωνίας της Πληροφορίας όσο και του 
ΠΕΠ, για την εξειδίκευση δράσεων για την ενεργοποίηση µέτρων στα δυο επιχειρησιακά 
προγράµµατα. (Χαλκίδα � Απρίλιος 2002) 

 
4 ∆ιοργάνωση ενηµερωτικής συνάντησης στο πλαίσιο πρόσκλησης σχετικά µε την υποβολή 

προτάσεων στις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Αστικής Ανάπτυξης των µέτρων 3,6 και 3,7 
του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. (Λαµία - Μάρτιος 2003)  

 
 ∆ιοργάνωση δύο ενηµερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης σχετικά µε την 
 υποβολή προτάσεων στο µέτρο 3,5 «Χωροταξία � Πολεοδοµία» και στο µέτρο 2.2 
 «Αξιοποίηση φυσικών πόρων»  (Λαµία � Θήβα, Μάρτιος 2003) 
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4 Ηµερίδα για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εργασίας µε συµµετοχή δυνητικών Τελικών δικαιούχων κοινωνικών, οικονοµικών, 
επιστηµονικών εταίρων. (Λαµία � Μάρτιος 2003) 

  
4 ∆ιοργάνωση πέντε  ηµερίδων σε συνεργασία µε την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας (Τελικός ∆ικαιούχος)  µε θέµα : «Καθεστώτα ενίσχυσης για επενδύσεις στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)» Συµµετείχαν δυνητικοί ωφελούµενοι του 
µέτρου, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις , ΤΕ∆Κ, ΟΤΑ, Σύλλογοι µελετητών κ.α (Αλίαρτος, 
Γραβιά, Καρπενήσι, Αταλάντη, Λαµία � Απρίλιος 2002)  

 
4 Συναντήσεις εργασίας για την εξειδίκευση των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Συµµετείχαν εκπρόσωποι δυνητικών τελικών δικαιούχων των δράσεων. � ΤΕΙ, 
Επιµελητήρια, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΤΕ∆Κ, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, κ.α (Ιούνιος 2003)  

 
4 ∆ιοργάνωση δύο ενηµερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο πρόσκλησης σχετικά µε την 

υποβολή προτάσεων στο µέτρο 3,5 «Χωροταξία � Πολεοδοµία» και στο µέτρο 2.2 
«Αξιοποίηση φυσικών πόρων»  (Λαµία � Θήβα, Μάρτιος 2003) 

 
4 Ηµερίδα για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Εργασίας µε συµµετοχή δυνητικών Τελικών δικαιούχων κοινωνικών, οικονοµικών, 
επιστηµονικών εταίρων. (Λαµία � Μάρτιος 2003) 

  
4 ∆ιοργάνωση πέντε  ηµερίδων σε συνεργασία µε την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας (Τελικός ∆ικαιούχος)  µε θέµα : «Καθεστώτα ενίσχυσης για επενδύσεις στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)» Συµµετείχαν δυνητικοί ωφελούµενοι του 
µέτρου, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις , ΤΕ∆Κ, ΟΤΑ, Σύλλογοι µελετητών κ.α (Αλίαρτος, 
Γραβιά, Καρπενήσι, Αταλάντη, Λαµία � Απρίλιος 2002)  

 
4 Συναντήσεις εργασίας για την εξειδίκευση των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Συµµετείχαν εκπρόσωποι δυνητικών τελικών δικαιούχων των δράσεων. � ΤΕΙ, 
Επιµελητήρια, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΤΕ∆Κ, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, κ.α (Ιούνιος 2003)  

 
4 Συναντήσεις Τελικών ∆ικαιούχων µε στελέχη της ΕΥ∆ στα πλαίσια πρόσκλήσεων µέτρων για 

την προετοιµασία υποβολής πρότάσεων αλλά και κατά την υλοποίηση των δράσεων.  
 

4 Τήρηση αρχείου αποκοµµάτων εφηµερίδων µε θέµατα � άρθρα που αφορούν το 
Πρόγραµµα, τις δράσεις των τελικών δικαιούχων, εκδηλώσεις και γεγονότα που συµβαίνουν 
στην Περιφέρεια σχετικά µε την υλοποίηση  ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

 
4 ∆ιοργάνωση συνεντεύξεων τύπου του Γενικού Γραµµατέα στα περιφερειακά � τοπικά Μέσα 

Επικοινωνίας σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος. Εντάξεις νέων έργων. 
Ενεργοποίηση κατηγοριών πράξεων.  

   
4 ∆ηµιουργία δικτύου Υπεύθυνων ∆ηµοσιότητας των τελικών δικαιούχων των δράσεων του 

ΠΕΠ για τον συντονισµό δράσεων Πληροφόρησης που υλοποιούν οι τελικοί δικαιούχοι 
(Ορισµός υπεύθυνου ∆ηµοσιότητας σε κάθε Τελικό ∆ικαιούχο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
2000 � 2006) 

 
4 Παρακολούθηση και συντονισµός των δράσεων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας των 

φορέων που υλοποιούν το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». (Οµοιογένεια στην υλοποίηση 
των δράσεων). 

 
4 ∆ιοργάνωση ∆ιαβούλευσεων  για την οριστικοποίηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού  Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) Συµµετείχαν 
εκπρόσωποι των δυνητικών τελικών δικαιούχων  των περιοχών παρέµβασης (Λαµία -
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Οκτώβριος 2003) καθώς και στους διενεργούµενους ελέγχους του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος.  

 
4 ∆ιοργάνωση και υλοποίηση σειράς τεχνικών συναντήσεων � συσκέψεων στα γραφεία της 

ΕΥ∆ αλλά και στις έδρες Τελικών ∆ικαιούχων σχετικά µε την πορεία υλοποίησης ενταγµένων 
έργων, πληρωµές έργων , υποβοήθηση των ∆υνητικών Τελικών ∆ικαιούχων στα πλαίσια  
ενεργών προσκλήσεων , επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης , Τοπικές Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις σε Αστικές Περιοχές, ΟΠΑΑΧ . ∆ράσεις για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας κ.α (∆ιοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 70 Τεχνικές Συσκέψεις το 
2004 περίπου στα Γραφεία της ΕΥ∆)  

  
4 Υλοποίηση Συσκέψεων µε εκπροσώπους Τελικών ∆ικαιούχων σχετικά µε την εφαρµογή των 

Κανόνων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας στις δράσεις που υλοποιούν. 
 

4 Αλληλογραφία από την ΕΥ∆ προς τους Τελικούς ∆ικαιούχους µε οδηγίες αλλά και µε 
υποστηρικτικό υλικό για την σωστή χρήση των συµβόλων αλλά και του µηνύµατος της 
συγχρηµατοδότησης των δράσεων και της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ελληνικού Κράτους στην αναπτυξιακή προσπάθεια. � Οδηγίες για ανάρτηση πινακίδων και 
αναµνηστικών πλακών για την ενηµέρωση των πολιτών. (2003 � 2004)  

 
4 Υλοποίηση � ηµερίδων µε θέµα «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού 

Χώρου � Ιδιωτικά Έργα» µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού των Περιοχών Παρέµβασης 
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων δράσεων για δυνητικούς 
ωφελούµενους των ΟΠΑΑΧ (Σκύρος, Λιβαδειά, Αµφίκλεια, Αλιβέρι � 24/9/04 � 1/10/04) 
Εκτυπώθηκε και διανεµήθηκε έντυπο υλικό καθώς και οπτικοί δίσκοι (cd � rom)  

 
 

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ � ∆ΡΑΣΕΙΣ   2004 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης  υποστηριζόµενη  από εξειδικευµένους στο αντικείµενο της 
Πληροφόρησης και της ∆ηµοσιότητας εξωτερικούς συνεργάτες,και βάσει του Σχεδίου ∆ράσης για το 
2004 που υλοποιήθηκε από τον Σύµβουλο Επικοινωνίας , υλοποιεί δράσεις µε στόχο την 
ενηµέρωση της κοινής γνώµης για το ρόλο του ΠΕΠ, τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις επιτπώσεις 
του στην Περιφέρεια και στην  Ελληνική οικονοµία γενικότερα  και τον πληθυσµό µε ένα σύνολο 
αλληλοσυµπληρώµενων δράσεων: 
 

" Εξειδίκευσε την Επικοινωνιακή της Στρατηγική µε το Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης και 
υποστηρίζεται κατά την εφαρµογή/παρακολούθηση/αξιολόγηση του  
" ∆ηµιούργησε την  "προϊοντική" ταυτότητα του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
" Συνεργάζεται µε φορείς πληροφόρησης ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές 
 πληροφόρησης  
" Σχεδίασε και εφαρµόζει εκστρατεία προβολής και δηµοσιότητας για την ενηµέρωση της 
 κοινής γνώµης µέσω Περιφερειακών και Τοπικών Τηλεοπτικών Σταθµών , Περιφερειακών  
 και Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθµών, Ηµερήσιων και Εβδοµαδιαίων  Εφηµερίδων.  
" Σχεδίασε και υλοποιεί στρατηγική προωθητικών ενεργειών και άµεσης επικοινωνίας µε 
 τελικούς δικαιούχους /ωφελούµενους 
" Οργάνωσε και στηρίζει τη λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Info desk) σε ειδικά 
 διαµορφωµένο χώρο στα γραφεία της ΕΥ∆ µε Γραµµή Επικοινωνίας για το Κοινό, e-mail για 
 αλληλογραφία και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της ΕΥ∆ αλλά και όλων των Προγραµµάτων 
 του Γ� ΚΠΣ. 
" Υλοποιεί την έκδοση και σχεδιασµένη διανοµή Γενικού Εντύπου , Θεµατικών Εντύπων 
 των  ∆ιαρθρωτικών Ταµείων , Νewsletter της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης , 
 Επιτραπέζιου  Ηµερολογίου ,φυλλαδίων ειδικών θεµάτων , cd, κλπ  
" ∆ιοργανώνει και θα υλοποιήσει άµεσα εκδηλώσεις � ηµερίδες και λοιπές ενέργειες 
 προώθησης στους Νοµούς της Περιφέρειας µε αντικείµενο την ανάπτυξη των Τοπικών 
 κοινωνιών σε συνάρτηση µε την υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
 Προγράµµατος αλλά  και άλλων παρεµβάσεων 
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" ∆ηµιουργία ψηφιακού φωτογραφικού αρχείου µε επαγγελµατική, από γης και αέρος , 
 φωτογράφηση των έργων και των λειτουργιών του ΠΕΠ καθώς και θεµάτων των 
 Προγραµµάτων του ,βάσει λίστας έργων που προµήθευσε η ΕΥ∆ καθώς και ενσωµάτωση 
 του υπάρχοντος φωτογραφικού αρχείου σε ένα λειτουργικό ψηφιακό αρχείο (cd-rom), 
 διαθέσιµο στους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τους ΟΤΑ και του ∆ικτύου 
 Πολλαπλασιαστών. 
" ∆ηµιουργία και Παραγωγή ενός πληροφοριακού Info Video µε θέµα την προβολή του 
ρόλου και της ταυτότητας του ΠΕΠ και των επί µέρους Προγραµµάτων του, µε  έµφαση 
στο  χώρο  γεωγραφικής και τοµεακής αναφοράς, καθώς και στην ενηµέρωση  των 
ενδιαφεροµένων και δυνητικών δικαιούχων - πολιτών και  φορέων- της  Περιφέρειας σε 
σχέση µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των  ευκαιριών  που προσφέρει το 
Πρόγραµµα.  
 
" Θα πραγµατοποιηθεί άµεσα ειδική ΄Έρευνα Κοινού,  µε στόχο:    

• Την καταγραφή απόψεων και προτάσεων σε σχέση µε την αναπτυξιακή πορεία 
της Περιφέρειας. 

• Την καταγραφή των σηµαντικότερων προβληµάτων κάθε Νοµού. 
• Την καταγραφή του βαθµού γνώσης και  ενηµέρωσης των πολιτών για το ΚΠΣ, 

το ΠΕΠ Στερεάς και τα επί µέρους προγράµµατά του. 
• Το ειδικό ενδιαφέρον του Κοινού και των πιθανών δυνητικών δικαιούχων για τα 

προγράµµατα καθώς και τις ανάγκες ειδικής χρηστικής πληροφόρησης και των 
διαύλων εξασφάλισής της. 

• Την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας επικοινωνιακών ενεργειών-∆ιορθωτικές 
κινήσεις. 

 
" Ανάπτυξη - διαµόρφωση της Ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
 

 Εικαστική αναµόρφωση και λειτουργικός εµπλουτισµός του WEBSITE  του ΠΕΠ 
 και της Περιφέρειας µε: 

• Νέο concept δηµιουργικού. 
• ∆ίγλωσση (Ελληνικά-Αγγλικά) γραφή στη βασική του θεµατολογία. 
• Ενσωµάτωση εικαστικών και διαφηµιστικών στοιχείων της Καµπάνιας 
• Περιοδική ένθεση διαφηµιστικών banners  των επιµέρους προγραµµάτων 
• Πλήρη και αναλυτική παρουσίαση της πορείας του προγράµµατος. 
• Ύλη Newsletter. 
• Φόρµα επικοινωνίας. 
• ∆ηµιουργία µηχανής αναζήτησης. 
• Εγκατάσταση link µε sites του ∆ικτύου Πολλαπλασιαστών. 
• ∆υνατότητα αυτόµατου εµπλουτισµού και ανανέωσης ύλης από την ΕΥ∆ κλπ 
• Εκπαίδευση στελεχών ΕΥ∆ σε σχέση µε λειτουργία του site. 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ   
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΠ 2005-2008 
 

Η φάση αυτή αποτελεί την τρίτη και τελική φάση προβολής και δηµοσιότητας του προγράµµατος 
επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  
 
Η φάση αυτή στα πρώτα δύο χρόνια 2005-2006 αποτελείται ουσιαστικά από ενέργειες διατήρησης 
της επικοινωνίας όπως έχει παρουσιαστεί  στο σχέδιο δράσης του 2004.   
 
Στην δεύτερη περίοδο 2007-2008 θα αναπτυχθεί η τελική πλήρης καµπάνια επικοινωνίας που θα 
αφορά στην ολοκλήρωση και στο «κλείσιµο» των ενεργειών του ΠΕΠ.              
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Η επικοινωνία  θα επικεντρωθεί στην ανάδειξη των αποτελεσµάτων και των έργων που έχουν 
πραγµατοποιηθεί.  
 
Οι αριθµοί και η τελική εικόνα των έργων θα έχουν τον Πρώτο Λόγο. Η Νέα εικόνα της Περιφέρειας 
έχει δηµιουργηθεί και θα πρέπει µε στοιχεία να δοθούν οι τελικοί προϋπολογισµοί των έργων, οι 
νέες θέσεις εργασίας, το ύψος των επιχορηγήσεων που δόθηκαν, ο αριθµός των ∆ικαιούχων που 
επωφελήθηκαν, οι κοινωνικές παροχές και διευκολύνσεις που εξασφαλίστηκαν.   
Στη φάση αυτή, η έµφαση δίνεται στο Ευρύ Κοινό, που θέλει να ενηµερωθεί τεκµηριωµένα για το 
έργο που έχει συντελεστεί. 

 
ΚΥΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2008,µε Έργα, Ειδικά Προγράµµατα, Μέτρα Πολιτικής και ∆ράσεις 
αντιµετώπισε τα υπαρκτά, κοινωνικά, τεχνικά, δοµικά προβλήµατα,και συνέβαλλε καθοριστικά, στην 

Ανάδειξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
Περαιτέρω εξειδίκευση και αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης για την χρονική περίοδο 2005 � 2006 και 2007 
� 2008 θα υλοποιηθούν µε την υλοποίηση ∆ράσεων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας και την 
πρόσληψη Συµβούλου για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους . 
 
Ε. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 6, του 
Προγράµµατος, Τεχνική Βοήθεια. 
 
Ο συνολικός προυπολογισµός των µέτρων και δράσεων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας για το 
σύνολο της περιόδου 2000 � 2008 ανέρχεται  στο ύψος των 2.000.000,00�.  
 

 ΣΤ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   
 
 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 έχει την ευθύνη για τον 
σχεδιασµό και την ανάπτυξη του Προγράµµατος όπως αυτό ορίζεται από σχετικούς κανονισµούς. 

 

Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης :  

• Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξειδίκευση και το συντονισµό των ενεργειών 
δηµοσιότητας του Ε.Π. 

• Παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικά µε 
την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των έργων που υλοποιούνται. 

 
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, περιλαµβάνονται στη 
χρηµατοδότηση του ΠΕΠ στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας (απαραίτητα ποσά για την επεξεργασία 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 17 
παρ.2 ε), στο άρθρο 18 παρ.2β), στο άρθρο 19 παρ.3β του Καν. (ΕΚ) 1260/1999). 
 
Έχει ορισθεί ένας υπεύθυνος των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας ο οποίος βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε 
συνεργασία µε τους Τελικούς ∆ικαιούχους  για την ορθή, συντονισµένη  και αποτελεσµατική 
υλοποίηση των δράσεων.  
 
Στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του 
Καν.(ΕΚ)1260/1999, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης πληροφορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
πρόοδο των θεµάτων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές 
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διατάξεις. Προκειµένου να διασφαλισθεί η δηµοσιότητα των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από 
τα διαρθρωτικά Ταµεία, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης έχει την ευθύνη της τήρησης των µέτρων 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από το παρόν ΚΠΣ, καθώς και στον Καν. (ΕΚ) 
1159/2000.  
 
Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την ευθύνη παροχής πληροφόρησης στο κοινό για την συµβολή των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων στη συγχρηµατοδότηση των έργων που υλοποιούν µε ενέργειες όπως η 
τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια των έργων υποδοµής αναµνηστικών πλακών µετά την 
περάτωση των έργων κλπ. Το κόστος υλοποίησης αυτών των ενεργειών βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έργου.  
 
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών 
Ταµείων αναστέλλονται δύο µήνες πριν από τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών. Η δίµηνη αναστολή καλύπτει δράσεις 
δηµοσιότητας που προβάλλουν και διαφηµίζουν µαζικά τα προγράµµατα στην κοινή γνώµη καθώς 
και δράσεις µη µόνιµου ή µη επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα. 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης διασφαλίζει επαρκή πληροφόρηση για τις εργασίες της. Προς τούτο 
και µε ευθύνη του προέδρου τους πληροφορούν, στο µέτρο του δυνατού, τα µέσα ενηµέρωσης για 
το βαθµό προόδου των παρεµβάσεων των οποίων έχουν την ευθύνη.  
 
Σε σηµαντικές εκδηλώσεις που συνδέονται µε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, τις 
συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια, ενηµερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα. 

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
37 του Καν.(ΕΚ)1260/1999, στην οποία περιλαµβάνεται ένα κεφάλαιο σχετικό µε τα µέτρα 
δηµοσιότητας και πληροφόρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ίδιου Κανονισµού. Η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις απαιτούµενες πληροφορίες 
επί της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών που έχουν γίνει µε σκοπό την 
πληροφόρηση και την δηµοσιότητα καθώς επίσης και κατάλληλα  αποδεικτικά στοιχεία όπως 
φωτογραφικό υλικό. 

 
Οι Ελληνικές Αρχές διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την ετήσια έκθεση που 
προβλέπεται από το άρθρο 45 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία 
πρέπει να ληφθούν υπόψη σύµφωνα µε το άρθρο 46 του εν λόγω Κανονισµού Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε βάσει αυτών να κρίνεται η τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος ΚΠΣ καθώς και του Καν.(ΕΚ)1159/2000.    

 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης µπορεί σε κάθε περίπτωση, να λάβει πρόσθετα µέτρα, ιδιαίτερα δε 
πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καλή υλοποίηση της ακολουθούµενης πολιτικής στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταµείων. Πληροφορεί την Επιτροπή περί των ειληµµένων 
πρωτοβουλιών ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να συνεισφέρει µε τον προσήκοντα τρόπο στην 
υλοποίησή τους.  
 
Στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης και της εξυπηρέτησης του κοινού συµφέροντος, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θέτει στη διάθεση των καθ' ύλην αρµοδίων αρχών την πείρα και τον εξοπλισµό της. 
Υποστηρίζει την ανταλλαγή εµπειριών, οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
άρθρου 46 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 και εµψυχώνει άτυπα δίκτυα των υπευθύνων της 
πληροφόρησης.  
 
 
ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η Ε.Υ.∆ αξιολογεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπεται να  οργανωθούν 
στα πλαίσια του Προγράµµατος. Ειδικότερα θα πρέπει  : 
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- να διακρίνεται µε σαφήνεια σε παρουσιάσεις δράσεων/ενεργειών του Προγράµµατος η 
συµµετοχή της Ε.Ε µε αναφορά στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής και το ποσοστό 
συµµετοχής στις προβαλλόµενες δράσεις/ενέργειες, 

- τα µηνύµατα να είναι ενδεικτικά της αποστολής του κάθε Ταµείου, 
- οι καταχωρήσεις , τα δελτία τύπου, οι διαφηµιστικές ανακοινώσεις, θα πρέπει να αναφέρουν σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα για το ευρύ κοινό τη συµµετοχή της Ε.Ε 
- να διασφαλιστεί η καλή συνεργασία µε το γραφείο της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ε.Ε στην 

Ελλάδα 
- να αξιολογείται ο αριθµός των συµµετεχόντων σε µία εκδήλωση το είδος των φορέων από τους 

οποίους προέρχονται,  και η θέση τους στον φορέα. 
- να παρακολουθείται η τήρηση των δεσµεύσεων σχετικά µε τα µέτρα δηµοσιότητας εκ µέρους 

των Τελικών ∆ικαιούχων (τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια, αναµνηστικών πλακών µε την 
περάτωση των έργων κλπ), το κόστος των οποίων βαρύνει τον προυπολογισµό των έργων  

 
Η  ΕΥ∆ θα αξιολογεί τακτικά την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας.  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. 
 
 


