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Αποτίμηση  

Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο 

Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2010 στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

Η αποτίµηση των ενεργειών Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας (Π&∆) των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων, που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από το Ταµείο Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2010 στην Ελλάδα, έγινε και 

παρατίθεται πιο κάτω, από την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) / Μονάδα Γ΄- ΕΥΣΣΑΑΠ. Τα 

στοιχεία συλλέχθηκαν µέσω ενός πίνακα καταγραφής απολογιστικών στοιχείων των 

δράσεων (Π&∆) κατά την εν λόγω περίοδο και ενός ερωτηµατολογίου µε ερωτήσεις 

ποιοτικής αποτίµησης του έργου, που απεστάλη προς συµπλήρωση από τις ∆Α/Ε∆Α. Κατά 

την αποτίµηση των ενεργειών ελήφθησαν, επίσης, υπόψη τα στοιχεία των Ετησίων 

Εκθέσεων των ΕΠ της περιόδου 2007-2010, τα στοιχεία που συλλέγονται από την Μονάδα 

Γ΄/ΕΥΣΣΑAΠ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου, καθώς και η γνώση και εµπειρία 

που αποκοµίζεται και ανταλλάσσεται καθηµερινά στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτύου 

των Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας των ΕΠ. Η παραπάνω διαδικασία διήρκησε τρεις (3) 

εβδοµάδες. 
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Το πλαίσιο της επικοινωνίας των Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) µέσω της Μονάδας Γ΄της ΕΥΣΣΑΑΠ, διαµορφώνει και 

συντονίζει το πλαίσιο αρχών της πληροφόρησης και της δηµοσιότητας για το ΕΣΠΑ και τα 

συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) υλοποιούν τα Επικοινωνιακά Σχέδια 

(ΕΣ) που εγκρίθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2010 και 

σε ότι αφορά στα συγχρηµατοδοτούµενα ΕΠ απο το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής, 

σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται πέντε (5) Επικοινωνιακά Σχέδια από τα Τοµεακά 

Προγράµµατα, πέντε (5) από τα Περιφερειακά Προγράµµατα και τέσσερα (4) από τα 

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

Από την αρχή της Προγραµµατικής περιόδου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας από τα ΕΠ προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες 

ενηµέρωσης και προβολής των Προγραµµάτων, ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

του κάθε Προγράµµατος. 

Σε κεντρικό επίπεδο (ΕΑΣ), πέραν του συντονισµού και της διαµόρφωσης του πλαισίου της 

πληροφόρησης και της δηµοσιότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Μονάδα 

Γ΄/ΕΥΣΣΑΑΠ ενέργειες εθνικής εµβέλειας, µε στόχο τη συνέργια των δράσεων επικοινωνίας 

όλων των ΕΠ συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι 

ενέργειες εθνικής εµβέλειας συµβάλλουν στη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος της 

επικοινωνίας στην ευρύτερη δυνατή δηµογραφική και γεωγραφική διάσταση καθώς και στην 

επίτευξη ενοποίησης της επικοινωνιακής εικόνας των ΕΠ, τα οποία αποτελούν το µεγάλο 

αναπτυξιακό πρόγραµµα ΕΣΠΑ που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο. 

 

Το Δίκτυο των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

 

Η Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑΑΠ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την εφαρµογή του 

(ΕΚ) 1828/2006 και την υλοποίηση των ενεργειών εθνικής εµβέλειας, συντονίζει και 

συνεργάζεται στενά µε το ∆ίκτυο Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το οποίο  

λειτουργεί από το 2002 µε την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ. Πιο συγκεκριµένα, την τρέχουσα 

Προγραµµατική περίοδο, η Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΑΑΠ συνεργάστηκε µε το ∆ίκτυο, για τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

o Για την εφαρµογή των Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ σχεδίασε τις «Οδηγίες για την 

σύνταξη των Επικοινωνιακών Σχεδίων», 

http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_200

7-13.doc, οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις του ∆ικτύου. 
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o Για την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των ∆ιαχειριστικών Αρχών 

(∆Α) που προκύπτουν από τον Κανονισµό καθώς και για την διαµόρφωση ενιαίας 

ταυτότητας επικοινωνίας για όλα τα ΕΠ, εξέδωσε και διένειµε τον «Επικοινωνιακό Οδηγό 

για την Πληροφόρηση και τη ∆ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

περιόδου 2007-2013».  

www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf 

o Για την ανάρτηση όλων των Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στο www.espa.gr 

πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών των ∆Α/Ε∆Α  για το εργαλείο διαχείρισης 

εισαγωγής περιεχοµένου στο site. 

o Για τη διαχείριση των ερωτηµάτων που υποβάλλονται στο www.espa.gr απευθύνεται σε 

καθηµερινή βάση στους αρµόδιους χειριστές των ΕΠ για εξειδίκευση των απαντήσεων. 

o Για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων παρείχε οδηγίες στο πλαίσιο της παρακολούθη-

σης και τήρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου κάθε ΕΠ. 

o Για τη δηµιουργία της ιστοσελίδας των καλών πρακτικών της προηγούµενης περιόδου 

www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp. 

o Για τις συναντήσεις και τα συµπεράσµατα του δικτύου INFORM της Γεν. ∆/νσης 

Περιφερειακής Πολιτικής. απέστειλε τακτική ενηµέρωση στα µέλη του ελληνικού 

∆ικτύου. 

o Συµµετείχε στο εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα “Web Usability” για τα µέλη του 

∆ικτύου, που οργανώθηκε από την ΜΟ∆ και στο οποίο παραβρέθηκε στέλεχος της Γεν. 

∆/νσης Περιφερειακής Πολιτικής. 

o Συνεργάστηκε µε την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για την 

παρουσίαση του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Europe Direct, ως πολλαπλασιαστή 

πληροφόρησης, µε στόχο τη διάδοση του ΕΣΠΑ και των ευκαιριών που προσφέρει. 

 

 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας  

 

Παρακάτω παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας µε το σύνολο των ενεργειών που 

υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ σε εθνικό επίπεδο, από τα Τοµεακά Προγράµµατα, 

από τα ΠΕΠ και τα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Επειδή πρόκειται για 

στοιχεία που αφορούν σε επικοινωνιακά δεδοµένα, στην συνέχεια του κειµένου αναλύονται 

τα συµπεράσµατα για κάθε κατηγορία Προγραµµάτων, ενώ στο Παράρτηµα αποτυπώνονται 

λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στους επιµέρους πίνακες ανά Πρόγραµµα, 

ανά χωρική ενότητα και εθνικά ότι έχει υλοποιηθεί από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ. 
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Φορέας 
Δείκτης 

Υλοποίησης  
Κόστος (€) Σύνολο (€) Τοποθεσία Αποτέλεσμα  

    ΕΣΠΑ Γ' ΚΠΣ       

   Ενέργειες Πληροφόρησης 

Περιφερειακά 

Προγράμματα  

23 329.683 13.857 343.540 13 Περιφέρειες   2.002 επισκέψεις κατά Μ.Ο.ημερησίως 

     600 κλήσεις κατά Μ.Ο.μηνιαίως 

       29 ερωτήματα κατά Μ.Ο.ημερησίως 

Τομεακά 

Προγράμματα 

15 364.851 20.600 385.451 Εθνικής 

εμβέλειας 

  3.091 επισκέψεις κατά Μ.Ο.ημερησίως 

     867 εξυπηρετήσεις κατά Μ.Ο.μηνιαίως  

             (τηλεφωνήματα, e-mails, επισκέψεις)  

              σε Γραφεία Πληροφόρησης 

11.264 κλήσεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως σε τηλεφων. 

             γραμμές Προγραμμάτων Κρατικών  

             Ενισχύσεων - Δράσεις προς πολίτες  

ΕΑΣ 2 150.000 0 150.000 Εθνικής 

εμβέλειας 

   2.579 επισκέψεις κατά Μ.Ο.ημερησίως 

      430 ερωτήματα κατά Μ.Ο.μηνιαίως 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

40 

 

844.534 

 

34.457 

 

878.991 

   

   7.672 επισκέψεις κατά Μ.Ο. ημερησίως  

   1.897 εξυπηρετήσεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως 

             (τηλεφωνήματα, e-mails, επισκέψεις) 

              σε Γραφεία Πληροφόρησης 

11.264 κλήσεις κατά Μ.Ο. μηνιαίως σε 

             τηλεφων. γραμμές Προγραμμάτων 

             Κρατικών Ενισχύσεων 

   Προωθητικές Ενέργειες 

Περιφερειακά 

Προγράμματα 

337 727.671 289.042 1.016.713 13 Περιφέρειες   11.270 συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις 

819.235 επισκέπτες σε εκθέσεις 

       527 Δελτία Τύπου  

  15.086 αποδέκτες τηλεφ. μηνύματος  

               s-campaign 

Τομεακά 

Προγράμματα 

533 594.496 208.770 803.266 Εθνικής 

εμβέλειας 

  28.857 συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις  

874.434 επισκέπτες σε εκθέσεις 

    2.580 συμμετέχοντες σε Roadshows 

  10.500 αποδέκτες Direct mail 

  38.807 δημοσιεύσεις 

ΕΑΣ   21 69.346 1.373.869 1.443.216 Εθνικής 

εμβέλειας 

        50 συμμετέχοντες σε σεμινάρια    

689.200 επισκέπτες σε εκθέσεις   

    6.200 συμμετέχοντες σε Roadshows 

       161 Δελτία Τύπου  

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

891 

 

1.391.514 

 

1.871.681 

 

3.263.195 

   

  40.177  συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις  

904.134  επισκέπτες σε Εκθέσεις  

    8.780  συμμετέχοντες σε Road Shows 

  38.936  δημοσιεύσεις & Δελτία Τύπου  

  10.500  αποδέκτες Direct mail 

  15.086  αποδέκτες τηλεφωνικού μηνύματος 
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Φορέας 
Δείκτης 

Υλοποίησης  
Κόστος (€) Σύνολο (€) Τοποθεσία Αποτέλεσμα  

    ΕΣΠΑ Γ' ΚΠΣ       

    Ενέργειες στα ΜΜΕ 

Περιφερειακά 

Προγράμματα 

109 973.745 108.518 1.082.263 13 Περιφέρειες   4.281 τηλεοπτικές μεταδόσεις  

15.085 ραδιοφωνικές μεταδόσεις 

  1.942 καταχωρίσεις στον Τύπο 

Τομεακά 

Προγράμματα  

54 1.498.115 1.213.016 2.711.131 Εθνικής 

εμβέλειας 

        1.485 τηλεοπτικές μεταδόσεις  

        9.970 ραδιοφωνικές μεταδόσεις 

           765 καταχωρίσεις στον Τύπο 

9.510.000 εμφανίσεις banner στο Internet 

ΕΑΣ 15 2.095.358 4.937.404 7.032.763 Εθνικής 

εμβέλειας 

        10.407 τηλεοπτικές μεταδόσεις  

        34.834 ραδιοφωνικές μεταδόσεις 

          2.658 καταχωρίσεις στον Τύπο 

39.501.475 εμφανίσεις banner στο Internet 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

178 

 

4.567.218 

 

6.258.938 

 

10.826.157 

   

        16.173 τηλεοπτικές μεταδόσεις  

        59.889 ραδιοφωνικές μεταδόσεις  

          5.365 καταχωρίσεις στον Τύπο  

49.011.475 εμφανίσεις banner στο Internet 

   Παραγωγές 

Περιφερειακά 

Προγράμματα 

59 288.525 182.336 470.861 13 Περιφέρειες 391.000 έντυπα που διανεμήθηκαν   

       150 CDs/DVDs 

Τομεακά 

Προγράμματα 

37 85.852 3.606 89.458 Εθνικής 

εμβέλειας 

507.350 έντυπα  

           1 CDs/DVDs    

           2 Radio/TV Spots  

 17.516 τεμάχια προωθητικού υλικού 

ΕΑΣ 7 36.500 16.502 53.002 Εθνικής 

εμβέλειας 

221.600 έντυπα     

    1.440 CDs/DVDs 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

103 

 

410.877 

 

202.444 

 

613.322 

  

 

1.119.950  έντυπα διανεμήθηκαν 

       1.531  CDs/DVDs διανεμήθηκαν 

     17.516  τεμάχια προωθητικού υλικού  

               2  Radio/TV Spots παρήχθησαν 

   Άλλες ενέργειες 

Περιφερειακά 

Προγράμματα  

 -   -   -   -   -    

Τομεακά 

Προγράμματα 

 7 

  

 15.144 

  

 -   15.144 

  

Εθνικής 

εμβέλειας 

11.566 συμμετέχοντες σε έρευνα  

  7.500 παραλήπτες e-newsletter 

       11 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε έρευνα  

       10 αλληλογραφίες με μεγάλους δικαιούχους 

ΕΑΣ  5 

  

      Εθνικής 

εμβέλειας 

  6.738 ερωτηθέντες 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

12 

 

15.144 

 

0 

 

15.144 

  

 

18.304 συμμετέχοντες σε έρευνα 

  7.500 παραλήπτες e-newsletter  

       11 ερωτηθείσες επιχειρήσεις  

       10 αλληλογραφίες με μεγάλους  

            δικαιούχους 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Φορέας 
Δείκτης 

Υλοποίησης  
Κόστος (€) Σύνολο (€) 

Περιφερειακά 

Προγράμματα 
528 2.319.624 593.753 2.913.377 

Τομεακά 

Προγράμματα 
646 2.558.461 1.445.992 4.004.453 

ΕΑΣ   50 2.351.204 6.327.777 8.678.981 

Προγράμματα 

Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής 

Συνεργασίας 

 105 277.443 0 277.443 

ΣΥΝΟΛΟ         1.329 7.506.732 8.367.522 15.874.254 

 

Πίνακας 1 - Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας  
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1.   Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2010 από 

την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του ΕΣΠΑ  

 

  Αριθμός  

Κόστος 

ΕΣΠΑ 

Κόστος 

Γ΄ ΚΠΣ  

Συνολικό 

Κόστος  

Δείκτης 

Αποτελέσματος  

Περιγραφή 

Δείκτη  

Ενέργειες 

Πληροφόρησης             

Ιστοσελίδες        1       150.000         150.000                  2.579    

Μ.Ο. επισκέψεων 

ημερησίως 

Ηλεκτρονικό Helpdesk         1                        430    Μ.Ο. ερωτημάτων μηνιαίως 

ΣΥΝΟΛΟ        2       150.000                     -         150.000        

Προωθητικές Ενέργειες             

Σεμινάρια        1                          50    Αριθμός συμμετεχόντων 

Εκθέσεις         5         69.346           42.766        112.112              689.200    Αριθμός συμμετεχόντων 

Roadshows      14       1.331.104    1.331.104                  6.200    Αριθμός συμμετεχόντων 

Ενέργειες  

Γραφείου Τύπου         1                        161    Αριθμός Δελτίων Τύπου  

ΣΥΝΟΛΟ     21         69.346      1.373.870   1.443.216        

Ενέργειες στα ΜΜΕ             

Τηλεόραση        3       2.621.105   2.621.105                 10.407    Αριθμός εμφανίσεων 

Ραδιόφωνο       4       310.989         383.625        694.614                 34.834    Αριθμός μεταδόσεων 

Τύπος       5    1.598.484      1.733.946     3.332.430                   2.658    Αριθμός καταχωρίσεων 

Διαφήμιση στο Internet        3       185.885         198.730        384.615         39.501.475    Αριθμός εμφανίσεων 

ΣΥΝΟΛΟ     15    2.095.358      4.937.405     7.032.763        

Παραγωγές             

Έντυπα       6         36.500             5.685          42.185              221.600    Αριθμός εντύπων 

CDs/DVDs       1            10.817          10.817                  1.440    Αριθμός CD 

ΣΥΝΟΛΟ      7         36.500           16.502          53.002        

Άλλες ενέργειες             

Έρευνες      5                     6.738    Άτομα που ερωτήθηκαν  

ΣΥΝΟΛΟ      5    - - -   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ    50     2.351.204     6.327.777     8.678.981        

 
Πίνακας 2 - Ενέργειες πληροφόρησης από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) 

 

Στον Πίνακα 2, αποτυπώνεται συνοπτικά το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας εθνικής εµβέλειας που υλοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ’/ΕΥΣΣΑΑΠ ανά είδος 

επικοινωνιακής δραστηριότητας.  

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική αναφορά για την έναρξη της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 

και για τη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, καθώς αποτελούν σηµαντικές ενέργειες εθνικές 

εµβέλειας, που αφορούν τα εξειδικευµένα κοινά των δράσεων των ΕΠ και το ευρύ κοινό.  

Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια 

της εναρκτήριας εκστρατείας του ΕΣΠΑ καθώς και µετρήσεις επισκεψιµότητας του site. 
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1.1   Έναρξη Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 

 

Η επικοινωνία του ΕΣΠΑ βάσει του ΕΚ 1828/2006, ξεκίνησε επισήµως µε µία µεγάλη 

εκστρατεία ενηµέρωσης (αρχές 2008) σε όλη την Ελλάδα (13 περιφέρειες, 14 πόλεις), µε 

παράλληλη διαφηµιστική εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ, πανελλαδικά και περιφερειακά, καθώς 

και µε την παραγωγή ενηµερωτικού υλικού. Στόχος της εκστρατείας ήταν να 

πληροφορηθούν όλοι οι πολίτες και οι φορείς, εµπλεκόµενοι και µη, για την ολοκλήρωση 

του Γ΄ ΚΠΣ και τα οφέλη που προσέφερε στην ανάπτυξη και στους πολίτες της χώρας 

καθώς και για το νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα ΕΣΠΑ που ξεκινά κι αυτό µε την συµβολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σκεπτικό της εκστρατείας στηρίχθηκε στην ιδέα της συνέχειας των παρεµβάσεων των 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα και στην επικοινωνία τόσο των αποτελεσµάτων του Γ’ 

ΚΠΣ, όσο και των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η εκστρατεία ενηµέρωσης αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας και στηρίχθηκε  

στην συνεργασία όλων των ΕΠ για το σχεδιασµό του οπτικοακουστικού υλικού, όπου 

αποτυπώθηκαν όλα τα έργα που έγιναν την προηγούµενη περίοδο καθώς και ο σχεδιασµός 

των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  Μέσω των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κοινωνικο-οικονοµικούς 

εταίρους, εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών φορέων καθώς και δυνητικών 

∆ικαιούχων να εκφράσουν την άποψή τους µέσα από έντονο διάλογο για τις παρεµβάσεις 

των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τον σχεδιασµό των δράσεων 

του ΕΣΠΑ.  

Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 22/02/2008 συµµετείχε η Επίτροπος Περιφερειακής 

Πολιτικής κα Danuta Hubner, όπου µαζί µε τους άλλους οµιλητές, ανέδειξε τον ρόλο της 

Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ΕΕ µέσω των ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Ταµείων. 

Το τηλεοπτικό spot που δηµιουργήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεοπτική καµπάνια της 

εκστρατείας, απέσπασε το βραβείο Regio Stars 2009, στο ξεκίνηµα του θεσµού της Γεν. 

∆/σης Περιφερειακής Πολιτικής, Regio Awards 2009 για την Πληροφόρηση και την 

∆ηµοσιότητα, ανάµεσα στις χώρες µέλη που συµµετείχαν από όλη την ΕΕ. 

Στο πλαίσιο των δηµιουργικών εργασιών της εκστρατείας σχεδιάστηκε το σήµα και το 

µήνυµα του ΕΣΠΑ 2007-2013:  

www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg, www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg  

 

Μέσω δύο (2) ερευνών έγινε αποτίµηση των αποτελεσµάτων της εκστρατείας καθώς και 

διερεύνηση της συνολικής αναγνωρισιµότητας – αποτελεσµατικότητας της εκστρατείας στο 

γενικό κοινό µε τη διεξαγωγή: 

• µίας (1) ποιοτικής έρευνας (από 2 έως 16 Σεπτεµβρίου 2008) στις δύο µεγάλες 

πόλεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) 
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• τεσσάρων (4) ερευνών µέτρησης αναγνωρισιµότητας των ευρωπαϊκών 

παρεµβάσεων στην Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ το Μάρτιο του 2008, στις Περιφέρειες 

Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας. Οι έρευνες ήταν 

τηλεφωνικές σε Έλληνες άνω των 18 ετών, σε περίπου 1.800 έως 2.000 άτοµα ανά 

Περιφέρεια. 

 

Ενδεικτικά ευρήματα των παραπάνω ερευνών: 
 
Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της εκστρατείας: 

Από την έρευνα συνολικά προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η γνώση του ΕΣΠΑ βρίσκεται 

ακόµη σε πρώιµο στάδιο, εντούτοις το Πρόγραµµα φαίνεται να συγκεντρώνει µεγάλες 

προσδοκίες, πράγµα που δεν συνέβαινε στην αντίστοιχη χρονική φάση µε το Γ’ ΚΠΣ. 

Επίσης, προκύπτει εµφανώς το πρόβληµα που συνδέεται µε την επωνυµία του νέου 

προγράµµατος (ΕΣΠΑ) και την ασυνέχεια που τη συνοδεύει σε σχέση µε την επωνυµία του 

προγράµµατος της προηγούµενης περιόδου (ΚΠΣ), δηλαδή, το θέµα της µετάβασης από το 

επαρκώς γνωστό και συνειρµικά, τουλάχιστον, άµεσα αποκωδικοποιήσιµο και κατανοητό 

πρόγραµµα (Γ’ ΚΠΣ) σε ένα άλλο µη γνωστό (ΕΣΠΑ). 

Το πρόβληµα της νέας επωνυµίας του Προγράµµατος επιλύθηκε σε µεγάλο βαθµό µέσω του 

εύρους της εναρκτήριας ενηµερωτικής εκστρατείας. 

Το ολοκληρωµένο σύστηµα δράσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας µε 

εσωτερική διάρθρωση και συνοχή, λειτούργησε αποτελεσµατικά ως προς την ενηµέρωση για 

τις ωφέλειες από την εφαρµογή του Γ’ ΚΠΣ. ∆ιαµόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες ως προς την 

αποδοχή και συµµετοχή στο ΕΣΠΑ, ενέπλεξε στη διαδικασία ενηµέρωσης όλους τούς φορείς 

και όλες τις ενδιαφερόµενες οµάδες, έτσι ώστε να φθάσει µέχρι και τον τελευταίο πολίτη, η 

µεγάλη και σύνθετη αυτή προσπάθεια. Υπογραµµίζεται ως σηµαντικό το γεγονός, ότι από 

την αρχή υπήρξε η πρόνοια αποφυγής της αποσπασµατικότητας των ενεργειών 

επικοινωνίας. Η ορθή θεµελίωση της καµπάνιας ενισχύεται περαιτέρω από την αποφυγή, 

κατά το δυνατόν, της «διαφηµιστικής λογικής» του εντυπωσιασµού και την προσγείωση του 

Προγράµµατος σε µια ενηµερωτική λογική. Σε µια λογική, που υπηρετεί την πληροφόρηση, 

παρουσιάζει και επεξηγεί, στο πλαίσιο ενός άρτιου αισθητικού συνόλου, την πολλαπλότητα 

των δράσεων. Βάσιµα µπορεί να λεχθεί, ότι για πρώτη φορά, µε το συγκεκριµένο 

Πρόγραµµα Επικοινωνίας, προσεγγίστηκαν ταυτόχρονα τόσες πολλές οµάδες κοινού µε 

ενιαίο, συνεκτικό και οµοιόµορφο τρόπο.  

 

Σχετικά µε την ορολογία που χρησιµοποιείται και τη συνοχή της εκστρατείας, 

παρατηρήθηκε ότι: 

Εισάγει όρους ασαφείς, τεχνοκρατικούς και αφηρηµένους, δυσνόητους και δύσκολα 

προσλαµβανόµενους. Αποτέλεσµα, να καθίσταται απαγορευτική η αποκωδικοποίησή τους. 

Και ενώ από την πρόσφατη επικοινωνία η κοινή γνώµη άκουσε και ενδεχοµένως κατέγραψε 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τον όρο ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει εξ αρχής τη 

σηµασία του όρου, ούτε να ανακαλέσει τους όρους «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», 
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ούτε και να τους εντάξει στο συνολικό ήδη διαµορφωµένο κώδικα πρόσληψης των 

Κοινοτικών Προγραµµάτων. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που συνολικά η δηµιουργική 

προσέγγιση στις µέχρι τώρα εκστρατείες ενηµέρωσης των ΚΠΣ, πετυχαίνει να ισορροπήσει 

σε ικανοποιητικό βαθµό τον ενηµερωτικό χαρακτήρα του Προγράµµατος µε τους 

διαφηµιστικούς κώδικες. Τόσο τα σενάρια, όσο και ο τηλεοπτικός λόγος, υπήρξαν σαφή και 

κατανοητά, ευχάριστα, «αναγνώσιµα», µε επαρκή στοιχεία αισιοδοξίας ακόµη και χιούµορ. 

Συνολικά, η καµπάνια ενισχύθηκε αποτελεσµατικά από τις πολλές επιµέρους δράσεις. 

Κινήσεις καθαρά ενηµερωτικού χαρακτήρα, όπως τα τηλεοπτικά 15λεπτα, τα Roadshows, οι 

εκδηλώσεις και η πύλη στο ∆ιαδίκτυο, συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνοχή και την 

αποτελεσµατικότητα των δράσεων. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν και η βράβευση του 

τηλεοπτικού spot στο πλαίσιο του διαγωνισµού της Γενικής ∆/σης Περιφερειακής Πολιτικής 

της ΕΕ Regio Awards. 

 

Σχετικά µε την αναγνωρισιµότητα των διαρθρωτικών παρεµβάσεων: 

o Γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για το Γ΄ΚΠΣ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70% 

o Γνωρίζουν ότι τα κονδύλια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

ποσοστό που ξεπερνά το 74,5% 

o Γνωρίζουν επίσης σε ένα ποσοστό που κυµαίνεται από 45-50% και κάποια συγκεκριµένα 

έργα που έχουν γίνει από το Γ΄ΚΠΣ 

o Ο τρόπος πληροφόρησης ότι τα έργα έχουν χρηµατοδοτηθεί από το Γ΄ΚΠΣ 

προκύπτει κυρίως από τη Σηµατοδότηση των έργων (σε ποσοστά 55,2%, 

49,3%, 45,7% και 48,7%) 

o Περίπου το 30% των ερωτηθέντων «έχουν ακούσει» για το ΕΣΠΑ, χωρίς όµως να είναι 

απόλυτα σαφές αν το αντιλαµβάνονται πράγµατι ως συνέχεια του Γ΄ΚΠΣ 

o Όσον αφορά στη γνώση για το ΕΣΠΑ τα ποσοστά εκείνη την περίοδο είναι 

χαµηλά (28,4%, 28,2%, 32,2% και 28,5%) µε κύρια πηγή πληροφόρησης τη 

διαφήµιση στην τηλεόραση 

o Πιο ισορροπηµένες παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις για το αν το ΕΣΠΑ θα συµβάλει «στην 

αειφόρο ανάπτυξη» και την «αύξηση της απασχόλησης» (µε απαντήσεις άνω του 50% 

θετικές και γύρω στο 40% αρνητικές) 

o Η «Συµβολή στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας» αναφέρεται µε πιο θετική 

εκτίµηση (οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 55%), ενώ ακόµη περισσότερο η 

«Βελτίωση ή η αναβάθµιση των οδικών δικτύων και µέσων µεταφοράς»: εδώ οι θετικές 

απαντήσεις φθάνουν µέχρι και το 70%. Επίσης, αισθητά θετική είναι η προσδοκία για 

την «Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη» (από 58% - 65%) 

Σχετικά µε τον τρόπο που επιθυµούν οι ερωτώµενοι να ενηµερώνονται: 

Όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα εύχονταν να ενηµερωθούν, είναι ενδιαφέρον να 

σηµειωθεί ότι προκρίνονται οι άµεσες/στοχευµένες δράσεις, µε άνω του 40% να ζητά 
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«διανοµή ενηµερωτικού υλικού» και περί το 25% «διοργάνωση σεµιναρίων - ηµερίδων», 

ενώ γύρω στο 12% ζητά «συζητήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο».   

Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο ∆ιαδίκτυο 

Μια αποτύπωση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ΕΣΠΑ µε την πάροδο του χρόνου 

προσφέρει το εργαλείο της Google, Insights for Search.  

Οι αριθµοί στο γράφηµα εκφράζουν τον αριθµό των αναζητήσεων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί για τον όρο ΕΣΠΑ, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των αναζητήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Google την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Βάσει των δεδοµένων αναζήτησης για την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Ιανουαρίου 2011 για 

όλη την Ελλάδα, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ αρχίζει να 

εκδηλώνεται το Φεβρουάριο του 2008, οπότε και ξεκινά η εναρκτήρια εκστρατεία 

(Roadshow, τηλεοπτική εκστρατεία κλπ.) 

Μετά τη λήξη της εναρκτήριας εκστρατείας, το ενδιαφέρον σταδιακά υποχωρεί και 

κυµαίνεται σε ένα σταθερό επίπεδο για τα τέλη του 2008 και αρχές του 2009, για να 

αρχίσει να αναθερµαίνεται από το Μάρτιο του 2009 και να κορυφωθεί το Σεπτέµβριο του 

2009, οπότε υλοποιείται από την ΕΑΣ η διαφηµιστική εκστρατεία για το Πρόγραµµα 

Ενίσχυσης ΜΜΕ και Ελεύθερων Επαγγελµατιών.  

 

Πίνακας 3 - Συχνότητα αναζήτησης του  όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο  (Πηγή:  Google Insights for Search) 
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1.2    Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΠΑ  www.espa.gr 

 

Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και του µεγέθους του ΕΣΠΑ καθώς και της ποικιλίας των 

δράσεων των ΕΠ, κρίθηκε απαραίτητο να δηµιουργηθεί µια κοινή διαδικτυακή πύλη εισόδου 

στο ΕΣΠΑ, προκειµένου ο πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόµενος να ξεκινάει την ενηµέρωσή 

του για οτιδήποτε αφορά στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια, όπου χρειάζεται εξειδικευµένη 

ενηµέρωση για ΕΠ ή δράσεις των ΕΠ, να πλοηγείται στις ιστοσελίδες των ΕΠ. 

Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr είναι αναρτηµένη όλη η πληροφορία που αφορά στο 

περιεχόµενο των Προγραµµάτων, και περιλαµβάνει τις απαιτούµενες διαδικασίες για την 

εφαρµογή τους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επιµέρους δράσεις των 

ΕΠ. 

H πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management 

System - CMS), το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωµένη εισαγωγή περιεχοµένου από 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες στο www.espa.gr, και στις ιστοσελίδες των 5 Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Μετά από εκπαίδευση, αρµόδια στελέχη από τις 

∆ιαχειριστικές Αρχές (ΕΥ∆, Ε∆Α, µεγάλοι ΕΦ∆) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 

εισάγουν στο www.espa.gr όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις των Ε.Π., καθώς και 

ειδήσεις, αρχεία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. ενώ ειδικά οι Ε∆Α των ΠΕΠ ενηµερώνουν 

το ΕΣΠΑ και το αντίστοιχο ΠΕΠ µε µία µόνο διαδικασία.  

Πιο συγκεκριµένα στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωµατώνονται οι παρακάτω 

υπηρεσίες: 

o Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

o Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων που περιέχει 841 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις (31/12/2010) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για όλες 

τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Κατά την ανάρτηση των Προσκλήσεων/ 

Προκηρύξεων γίνεται επεξεργασία περιεχοµένου της κάθε Προκήρυξης, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια συνοπτική παρουσίαση µε πιο απλή και κατανοητή διατύπωση, φιλική 

σε όλους τους επισκέπτες του site. 

o Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Ηelpdesk) infoespa@mnec.gr, όπου στελέχη 

της Μονάδας Γ΄/ΕΥΣΣΑΠ διαχειρίζονται µεγάλο εύρος ερωτηµάτων για πληροφορίες και 

ευκαιρίες µέσα από το ΕΣΠΑ καθώς και για τις δράσεις ενίσχυσης µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων και επιστηµόνων / ελευθέρων επαγγελµατιών που υλοποιήθηκαν 

από την ΕΑΣ/ΕΥΣ και τις Τράπεζες. 

o ∆υνατότητα εγγραφής, που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:  

� Ηλεκτρονική ενηµέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων - Προκηρύξεων µέσω 

ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert)  

� Προσωπικό χώρο µε τίτλο: «Οι προκηρύξεις µου»  

o Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε περισσότερα από 1.300 αρχεία 
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o Υπηρεσία Ροών Περιεχοµένου - RSS Feed για την αυτόµατη ενηµέρωση ανανέωσης 

επιλεγµένου περιεχοµένου κ.α.  

Στον παρακάτω Πίνακα 4, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιµότητας, εγγραφών και 

ερωτηµάτων στο www.espa.gr. 

 

www.espa.gr  
2007 

µέσω Hellaskps 

2008 

www.espa.gr 

2009 

www.espa.gr 

2010 

www.espa.gr 

Επισκέψεις (Visits): 

Το σύνολο επισκέψεων του site 
ανεξαρτήτως IP 

550.339 
εκ των οποίων 
173.435 για 
την 4η ΠΠ 

528.840 2.046.339 760.000 

Απόλυτοι µοναδικοί 
επισκέπτες (Αbsolute Unique 
Visitors): Το σύνολο των 
επισκέψεων από διαφορετικές IP 

147.470 
εκ των οποίων 
45.716 για την 

4η ΠΠ 

198.612 625.961 368.700 

Εγγεγραµµένοι χρήστες - 500 2.000 6.500 

Ερωτήµατα Helpdesk 
infoespa  

από info3kps από info3kps 6.834 3.484 

Πίνακας 4 - Επισκεψιμότητα, εγγραφές, ερωτήματα  www.espa.gr. 

Στο σχεδιασµό του διαδικτυακού χώρου του ΕΣΠΑ ελήφθησαν υπόψη τα συµπεράσµατα της 

έρευνας που διενήργησε η ΜΟ∆ µέσω ερωτηµατολογίου που απέστειλε στους χρήστες, µε 

θέµα την αποτελεσµατικότητα του www.info3kps. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα ευρήµατα της έρευνας: 

o Οι απλοί πολίτες, που είναι το βασικό κοινό της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν απόλυτα 

τη συµβολή της στην ενηµέρωση του κοινού και δηλώνουν πολύ ικανοποιηµένοι 

από τη λειτουργία της 

o Σχεδόν οι µισοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, υπέβαλαν αίτηση σε 

προγράµµατα του ΚΠΣ που βρήκαν στην ιστοσελίδα και µάλιστα στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία αυτές οι αιτήσεις εγκρίθηκαν 

o 9 στους 10 πιστεύει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει πολύ την πρόσβαση των πολιτών 

στα προγράµµατα του ΚΠΣ 

o 4 στους 10 χρήστες επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθηµερινά 

o 5 στους 10 υπέβαλαν αιτήσεις σε προγράµµατα που βρήκαν στην ιστοσελίδα, και το 

κυριότερο: 

o 8 στις 10 από τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε 
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1.3    Διενέργεια Πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ  

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το 2009 µια πανελλαδικής 

εµβέλειας ενηµερωτική εκστρατεία, σχετικά µε τις Προκηρύξεις Ενίσχυσης Μικρών και πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων - Ελευθέρων Επαγγελµατιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. 

Το σύνολο της εκστρατείας για την ενηµέρωση σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης των 

ΜΜΕ και των Επιστηµόνων - Ελεύθερων Επαγγελµατιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην 

επικαιρότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του 2009, επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους 

των ΕΚ 1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιµότητα των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων και τη συµβολή της ΕΕ. Η ενηµερωτική εκστρατεία υποστηρίχθηκε σε ό,τι 

αφορά στην εξυπηρέτηση των επενδυτών από τις υπηρεσίες του www.espa.gr και την 

λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής στην αρµόδια Μονάδα της ΕΥΣ. 

 

1.4    Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (2007-2010) 

Η Εθνική Αρχή Συντονισµού του ΕΣΠΑ συµµετείχε µε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο, κατά 

τα έτη 2008, 2009 και 2010 στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι υψηλού κύρους 

και αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση κοινού σε εθνικό επίπεδο. Η προσέλευση του κοινού 

στις ∆ΕΘ για τα έτη 2008-2010 κυµάνθηκε από 193.000 έως 255.000 επισκέπτες. Σε κάθε 

συµµετοχή, στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισµού ενηµέρωσαν τους ενδιαφερόµενους 

επισκέπτες για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ γενικά, ενώ 

παρείχαν και ειδικότερες πληροφορίες για τα Προγράµµατα που ήταν σε εξέλιξη την 

τρέχουσα χρονική περίοδο. 
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2.    Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2010 από 

τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  

Πίνακας 5 – Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Τομεακών ΕΠ 

Στον Πίνακα 5, αποτυπώνεται συνοπτικά το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας που υλοποιήθηκαν από τα Τοµεακά Προγράµµατα ανά είδος επικοινωνιακής 

δραστηριότητας και καταγράφονται αναλυτικά δείκτες υλοποίησης και αποτελέσµατος. 

  Αριθμός  

Κόστος 

ΕΣΠΑ 

Κόστος 

Γ΄ ΚΠΣ  

Συνολικό 

Κόστος  

Δείκτης 

Αποτελέσματος  

Περιγραφή 

Δείκτη  

Ενέργειες Πληροφόρησης       

Ιστοσελίδες              7          69.770            20.600        90.370                     3.091    Μ.Ο. επισκέψεων ημερησίως 

Call Center              5        160.874    -   160.874                  11.264    Μ.Ο. κλήσεων μηνιαίως 

Ηλεκτρονικό Helpdesk               1    - - -                         5    Μ.Ο. μηνυμάτων μηνιαίως 

Γραφείο Πληροφόρησης              2        134.208    -   134.208                       862    

Μ.Ο. εξυπηρετήσεων μηνιαίως 

(τηλεφ., e-mail, επισκέψεις) 

ΣΥΝΟΛΟ            15        364.851            20.600      385.451      

Προωθητικές Ενέργειες             

Ημερίδες          268        128.083          208.770      336.853                  27.570    Αριθμός συμμετεχόντων 

Σεμινάρια            21            4.696    -       4.696                       530    Αριθμός συμμετεχόντων 

Συνέδρια            14          88.553    -     88.553                       757    Αριθμός συμμετεχόντων 

Εκθέσεις             15        183.474    -   183.474               874.434    Αριθμός συμμετεχόντων 

Road Shows              2           49.241    -     49.241                    2.580    Αριθμός συμμετεχόντων 

Direct Mail          211    - - -               10.500    Αριθμός αποδεκτών 

Ενέργειες Γραφείου Τύπου               2        140.451    -    140.451                  38.807    Αριθμός δημοσιεύσεων 

ΣΥΝΟΛΟ          533        594.497          208.770       803.267        

Ενέργειες στα ΜΜΕ             

Τηλεόραση             41    -       608.071        608.071                    1.485    Αριθμός μεταδόσεων 

Ραδιόφωνο              6        180.099          121.936        302.035                    9.970    Αριθμός μεταδόσεων 

Τύπος              6     1.224.964          483.009     1.707.973                       765    Αριθμός καταχωρίσεων 

Διαφήμιση στο Internet               1          93.052    -       93.052             9.510.000    

Αριθμός εκτιμώμενων 

εμφανίσεων  

ΣΥΝΟΛΟ            54     1.498.116      1.213.016     2.711.132        

Παραγωγές       

Έντυπα            30          69.309             3.606          72.916                391.000    Αριθμός εντύπων  

CDs/DVDs              7          16.543    -       16.543                       150      

ΣΥΝΟΛΟ           37          85.853             3.606          89.459      

Άλλες ενέργειες             

Έρευνες             3            8.619    -          8.619                  11.566    Άτομα που συμμετείχαν  

e-newsletter             1    - - -                 7.500    Αριθμός παραληπτών 

Τηλεφωνική επικοινωνία με 

επιχειρήσεις              1    - - -                      11    

Αριθμός επιχειρήσεων που 

ρωτήθηκαν 

Αλληλογραφία με 

δικαιούχους              1    - - -                      10    Αριθμός Δικαιούχων 

Microsite με live streaming              1             6.525    -         6.525       

ΣΥΝΟΛΟ             7          15.144    -       15.144        

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ         646     2.558.460      1.445.992     4.004.453        
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Τα πέντε (5) τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, λόγω του διαφορετικού επιχειρησιακού 

τους χαρακτήρα, υλοποιούν ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας ανάλογες µε τις 

επιχειρησιακές ανάγκες και την εξέλιξη του κάθε προγράµµατος, καθώς και των διαφόρων 

κοινών που απευθύνονται. 

Τα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» λόγω των 

δράσεων των κρατικών ενισχύσεων που υλοποιούν (καθώς απευθύνονται σε µεγάλα κοινά, 

επιχειρήσεις µεγάλες, µικρές, πολύ µικρές όλων των κλάδων, ελεύθερους επαγγελµατίες, 

νέους, ερευνητές, φοιτητές κλπ.) παρουσιάζουν µεγάλη εξωστρέφεια και επικοινωνιακή 

δραστηριότητα. Επίσης, κατά την υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας, τα πιο πάνω ΕΠ συνεργάστηκαν µε τα ΠΕΠ για τις δράσεις που τους έχουν 

εκχωρηθεί. 

Όσον αφορά στο ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», λόγω του επιχειρησιακού του 

χαρακτήρα, κατά την εν λόγω περίοδο πραγµατοποίησε κυρίως επικοινωνία µέσω 

αλληλογραφίας µε τους ∆ικαιούχους, ενηµερωτικές συναντήσεις µε τους ∆ικαιούχους στα 

πλαίσια των Επιτροπών Παρακολούθησης, κοινοποίηση του καταλόγου των ∆ικαιούχων και 

νέα ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ-ΕΠ. Με τις παραπάνω ενέργειες έχει επιτευχθεί η αρχικά 

επιδιωκόµενη ενηµέρωση και συµµόρφωση των ∆ικαιούχων του προγράµµατος µε τα 

προβλεπόµενα στον Κανονισµό, καθώς και η διεύρυνση της πληροφόρησης του κοινού για 

τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του Προγράµµατος (µέσω των σχετικών διαφηµιστικών 

πινακίδων και της διαθέσιµης πληροφορίας για το Πρόγραµµα στο διαδικτυακό τόπο του 

ΕΠ-ΕΠ). 

Το ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) κατά την Α΄ φάση της 

επικοινωνίας, υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας σχετικές µε την ολοκλήρωση των έργων του 

Γ΄ΚΠΣ και γενική ενηµέρωση για τις δράσεις του ΕΣΠΑ. Οι ενέργειες δηµοσιότητας για το 

ΕΣΠΑ αφορούν κυρίως στην ενηµέρωση των δυνητικών ∆ικαιούχων για τις προϋποθέσεις 

συµµετοχής στο Πρόγραµµα και την τήρηση των κανονισµών δηµοσιότητας. 

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 

σε ότι αφορά στα θέµατα πληροφόρησης και δηµοσιότητας, λόγω του ότι οι ∆ικαιούχοι του 

είναι µόνο όσοι εµπλέκονται στην εφαρµογή του ΕΣΠΑ και όχι το ευρύ κοινό, οι πολίτες 

µιας Περιφέρειας κλπ. Ως εκ τούτου, το εγκεκριµένο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. είναι 

περιορισµένου προϋπολογισµού και αναφέρεται κυρίως σε δράσεις πληροφόρησης – 

ενηµέρωσης των ∆ικαιούχων. 

Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που υλοποιήθηκαν είναι: η δηµοσιοποίηση του 

καταλόγου των ∆ικαιούχων των έργων του Ε.Π. στην ιστοσελίδα www.espa.gr, η ανάρτηση 

της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο όλων των βασικών 

κειµένων αναφορικά µε την περίοδο 2007-2013 καθώς και των Αποφάσεων Ένταξης, των 

Προσκλήσεων και όλων των Αποφάσεων της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Επίσης, έγιναν διµερείς 

επαφές σε συνεχή βάση, µε όλους τους ∆ικαιούχους του Προγράµµατος, κατά τις οποίες 

δόθηκαν οι κατευθύνσεις για την προβολή και δηµοσιότητα, ενώ διαρκής είναι η µέριµνα για 

την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας. 
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2.1    Ενέργειες Πληροφόρησης 
 

Έχουν δηµιουργηθεί 4 διαδικτυακοί τόποι για τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα ενώ 

το ΕΠ ΤΥΕ δηµοσιοποιεί όλες τις σχετικές µε το πρόγραµµα πληροφορίες (Προσκλήσεις – 

Προκηρύξεις, εντάξεις έργων, υποστήριξη ∆ικαιούχων για εφαρµογή δηµοσιότητας κλπ.) 

µέσω του www.espa.gr. 

 

Στον ανωτέρω Πίνακα 5 καταγράφονται για όλα τα Τοµεακά Προγράµµατα συνολικά: 

o   3.091 επισκέψεις στις ιστοσελίδες κατά µέσο όρο ηµερησίως 

o 11.264  κλήσεις στα Call Centers κατά µέσο όρο µηνιαίως 

 

Ειδικότερα για τις δράσεις «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» και «Αλλάζω κλιµατιστικό», είναι 

χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότερες από 

5.000 κλήσεις µηνιαίως. 

Για ορισµένες δράσεις προς πολίτες δηµιουργήθηκαν microsites από τα ΕΠ Α&Ε και ΨΣ, για 

διευκόλυνση των υποψηφίων επενδυτών µε παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης και 

απαντήσεων σε επιµέρους ερωτήµατα και διευκρινήσεις επί των Οδηγών των δράσεων. 

Επίσης, δηµιουργήθηκαν microsites και για δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό µε 

παράλληλη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής εξυπηρέτησης.  

Στα microsites του ΕΠ ΨΣ έγινε και η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων των 

επενδυτών. Η απήχηση που είχαν οι δράσεις στο ευρύ κοινό αποτυπώνεται και από τα 

στατιστικά των microsites και των τηλεφωνικών κέντρων:  

o Για τη δράση e-security: http://esecurityportal.digitalaid.gr/  

• Στατιστικά microsite: 145.399 επισκέψεις, 46.651 µοναδικοί επισκέπτες 

• Ηλεκτρονικό Helpdesk (γραφείο αρωγής): 1.893 γραπτές απαντήσεις (e-

mail) σε ερωτήµατα για τη δράση 

o Για τη δράση Ψηφιακό Σχολείο: http://pupilslaptop.digitalaid.gr/ 

• Ηλεκτρονικό Helpdesk:1.408 γραπτές απαντήσεις (e-mail) σε ερωτήµατα 

για τη δράση  

• Τηλεφωνική γραµµή εξυπηρέτησης: 9.207 απαντηµένες κλήσεις 

o Για τη δράση digi-lodge: http://digilodge-portal.digitalaid.gr/ 

• Στατιστικά microsite: 155.978 επισκέψεις, 38,454 µοναδικοί επισκέπτες, 

974 επισκέψεις από το www.espa.gr 

• Ηλεκτρονικό Ηelpdesk: 7.510 γραπτές απαντήσεις (e-mail) σε ερωτήµατα 

για τη δράση 

∆ιαπιστώνεται ότι όλες οι ∆Α διατηρούν γραφεία πληροφόρησης ή εξειδικευµένα Call 

Centers, εξυπηρετώντας ένα σηµαντικό αριθµό ερωτήσεων που προέρχονται από όλους 

τους δυνητικούς ∆ικαιούχους, τους ∆ικαιούχους και το ευρύ κοινό, διασφαλίζοντας τη 

διαφάνεια και την ευρεία διάδοση των προγραµµάτων.  
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Μέσω των δύο (2) Call Centers των ΕΠ Α&Ε και ΨΣ και του Γραφείου Πληροφόρησης 

του ΕΠ Α&Ε, παρέχεται εξειδικευµένη πληροφόρηση στους υποψήφιους επενδυτές µε 

αποτέλεσµα να καταγράφεται µεγάλος αριθµός ερωτηµάτων (κατά µέσο όρο 830 

κλήσεις µηνιαίως) που απαντώνται από τις παραπάνω υπηρεσίες.  

 

2.2    Προωθητικές Ενέργειες  
 

Τα Τοµεακά Προγράµµατα έχουν υλοποιήσει συνολικά 533 προωθητικές ενέργειες, που 

περιλαµβάνουν ηµερίδες, εκθέσεις, τεχνικές συναντήσεις και έκδοση ∆ελτίων Τύπου 

κατά την περίοδο 2007-2010. 

Αρχικά παρατηρείται µεγάλος αριθµός σεµιναρίων, ηµερίδων και τεχνικών συναντήσεων 

που οργανώνονται από τις ∆Α των Προγραµµάτων προκειµένου να ενηµερωθούν οι 

ΕΦ∆, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι και άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς για το θεσµικό πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ, τις διαδικασίες συµµετοχής στα Προγράµµατα, καθώς και για την εφαρµογή των 

κανόνων δηµοσιότητας.  

Στην συνέχεια παρατηρείται µεγάλος αριθµός ηµερίδων (268) που διοργανώθηκαν από 

τα ΕΠ Α&Ε και ΨΣ για την ενηµέρωση δυνητικών ∆ικαιούχων και πολλαπλασιαστών 

πληροφόρησης για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων ενώ παράλληλα 

πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις κύρους (συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδος, εκθέσεις, 

συµµετοχή στα Open Days κλπ.) παρουσίασης των ΕΠ συνολικά και ειδικά ανά δράση 

καθώς και προβολής καλών πρακτικών της προηγούµενης περιόδου. 

Οι παραπάνω ενέργειες συνοδεύονται µε την αποστολή ∆ελτίων Τύπου / Συνεντεύξεις 

Τύπου, (µόνο το ΕΠ Α&Ε καταµέτρησε 38.807 δηµοσιεύµατα στον Τύπο) καθώς και 

ενηµερωτικά e-mails (211 µε θέµα δράσεις του ΕΠ Α&Ε) σε στοχευµένα κοινά (10.500 

επιχειρήσεις) αποδέκτες. 

Τα ∆ελτία Τύπου και οι συνεντεύξεις τύπου απευθύνονται απευθείας στους 

δηµοσιογράφους και σε διαµορφωτές κοινής γνώµης καθώς και στο ευρύ κοινό. 

Επιπλέον οι Προσκλήσεις/Προκηρύξεις προς δυνητικούς ∆ικαιούχους δηµοσιεύονται 

στον πανελλαδικό Τύπο.  

Παραθέτουµε ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία από τις προωθητικές ενέργειες που 

διοργάνωσαν τα Τοµεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ: 

o 874.434 περίπου επισκέπτες στις εκθέσεις 

o   31.437 άτοµα ενηµερώθηκαν µε παρουσιάσεις και διανοµή υλικού στις εκδηλώσεις 

o   38.807 δηµοσιεύµατα στον Τύπο 

Η συµµετοχή σε εκθέσεις (15) επικεντρώνεται βασικά σε µεγάλες διοργανώσεις κοινού που 

είναι ευρέως γνωστές και προσελκύουν µεγάλο αριθµό επισκεπτών όπως η ∆ιεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, ή σε κλαδικές εθνικές εκθέσεις και δευτερευόντως σε τοπικές 

επιχειρηµατικές εκθέσεις. 
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Σηµειώνουµε ότι, συµπληρωµατικά µε την κεντρική ενηµερωτική εκστρατεία του ΕΣΠΑ, που 

διενεργήθηκε από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ σε όλες τις Περιφέρειες, πραγµατοποιήθηκε 

οδοιπορικό ενηµέρωσης σε όλες τις Περιφέρειες και από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα µε στόχο την ενηµέρωση - εξειδίκευση – διάχυση των ευκαιριών του 

Προγράµµατος. 

 

2.3    Ενέργειες ΜΜΕ  

Μια συνοπτική εικόνα για την παρουσία των Τοµεακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στα ΜΜΕ 

αποτυπώνεται στον Πίνακα 5, όπου καταγράφονται: 

o       54 εκστρατείες στα ΜΜΕ  

o     544 τηλεοπτικές εµφανίσεις πανελλαδικά 

o     941 τηλεοπτικές εµφανίσεις σε τοπικά κανάλια 

o 9.970 ραδιοφωνικές µεταδόσεις 

o    765 καταχωρίσεις στον Τύπο 

Στις παραπάνω αναφορές καταµετράται κυρίως η εκστρατεία στα ΜΜΕ του ΕΠΠΕΡ -

καµπάνια οµπρέλα- Μάιος-Ιούνιος 2008, µε σκοπό την ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα – 

οφέλη του ΕΠΠΕΡ, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση κοινού για το νέο Πρόγραµµα 

«Καλύτερο περιβάλλον, καλύτερο µέλλον», προβάλλοντας διάφορες θεµατικές ενότητες 

του Προγράµµατος που περιέχει και τηλεοπτική καµπάνια. 

Το ΕΠ Α&Ε υλοποιεί εκστρατείες στον Τύπο, στο ραδιόφωνο και στο ∆ιαδίκτυο µε στόχο την 

ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του ΕΠ Α&Ε µέσω της δηµοσίευσης των εκάστοτε 

ανοιχτών Προκηρύξεων. Επιπλέον το ΕΠ Α&Ε φρόντισε για την προβολή δράσεων του µε  

37 τηλεοπτικές εµφανίσεις σε ενηµερωτικές εκποµπές. 

 

2.4    Παραγωγές  
 

Παρήχθησαν συνολικά 37 ενηµερωτικά υλικά (έντυπα, newsletters κ.α) εκ των οποίων: 

o   33.450 έντυπα διανεµήθηκαν σε κοινά συγκεκριµένων δράσεων ενώ  

o 391.000 έντυπα εκτυπώθηκαν για το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν, για 

τα Γραφεία Πληροφόρησης, τις εκθέσεις κλπ.  

Τα έντυπα που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2007 και το α’ εξάµηνο του 2008 περιείχαν γενική 

πληροφόρηση για το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ ενώ από το τέλος του 2008 και κατά τα έτη 2009 και 

2010 µε τη σταδιακή ενεργοποίηση των Προγραµµάτων, τα έντυπα περιείχαν πιο 

εξειδικευµένη πληροφόρηση για ανοιχτές Προσκλήσεις, συγκεκριµένες δράσεις και 

κατηγορίες ∆ικαιούχων. Μεγάλος αριθµός εντύπων παρήχθη και από το ΕΠΠΕΡΑΑ κατά την 

διάρκεια της απολογιστικής εκστρατείας για το Γ΄ΚΠΣ και την έναρξη του ΕΣΠΑ. 

Ενέργειες πληροφόρησης, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 

1828/2006 που υλοποιήθηκαν από τα Τοµεακά Προγράµµατα, αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 

Β’ – Παράρτηµα. 
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2.5    Μια συνοπτική εικόνα για τη Δημοσιότητα των Τομεακών ΕΠ  

 

Σε γενικό επίπεδο διαπιστώνεται η πλήρης τήρηση των οριζόµενων ενεργειών 

πληροφόρησης από τον Κανονισµό. Πιο συγκεκριµένα, διενεργήθηκε ενιαία εναρκτήρια 

εκστρατεία από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ και ειδικότερες εναρκτήριες εκδηλώσεις καθώς και   

ετήσιες σηµαντικές ενηµερωτικές δραστηριότητες από όλα τα Προγράµµατα. Με δεδοµένο 

ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2007 και τα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα το Νοέµβριο του 2007, οι υποχρεωτικές ενέργειες ακολουθούν 

την εξέλιξη του κάθε Τοµεακού ξεχωριστά.  

Κατά την εναρκτήρια περίοδο παρατηρείται µεγάλη ενεργοποίηση όλων των προγραµµάτων 

στην διάδοση της διαχειριστικής πληροφόρησης σε όλους του δυνητικούς δικαιούχους, ΕΦ∆ 

και εµπλεκόµενους φορείς µέσω τεχνικών συναντήσεων, αλληλογραφίας και συνεχούς 

επαφης η οποία από πολλά ΕΠ δεν καταγράφεται στις ενέργειες δηµοσιότητας (αναφέρεται 

στις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο που διενεµήθη στις ∆Α των ΕΠ). 

Τις ετήσιες σηµαντικές δραστηριότητες αποτέλεσαν, ενδεικτικά, εκδηλώσεις και ηµερίδες µε 

µεγάλο εύρος συµµετεχόντων, καθώς και εκστρατείες στα ΜΜΕ. Οι εκδηλώσεις αυτές 

συνδυάστηκαν µε την προβολή ανοικτών Προσκλήσεων/Προκηρύξεων. Η σηµαία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται αναρτηµένη σε όλες τις ∆ιαχειριστικές Αρχές όλο το χρόνο. 

Ο κατάλογος ∆ικαιούχων δηµοσιεύεται κεντρικά στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο σύνδεσµο:  

http://www.espa.gr/el/Pages/staticBeneficiariesList.aspx  

Η ενηµέρωση του καταλόγου πραγµατοποιείται µία φορά ετησίως την 30η Ιουνίου, 

ηµεροµηνία που συµπίπτει µε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ετήσιες εκθέσεις των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, και αφορά έργα-πράξεις που έχουν εγκριθεί προς 

συγχρηµατοδότηση έως το τέλος του αµέσως προηγούµενου έτους. Τα στοιχεία αντλούνται 

από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ).    
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3.    Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2010 από 

τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Πίνακας 6 – Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΠΕΠ  

Στον Πίνακα 6, αποτυπώνεται συνοπτικά το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας σε επίπεδο Περιφέρειας, που υλοποιήθηκαν από τα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα ανά είδος επικοινωνιακής δραστηριότητας, όπου 

καταγράφονται αναλυτικά δείκτες υλοποίησης και αποτελέσµατος. 

Παρατηρείται, όπως και στην προηγούµενη Προγραµµατική περίοδο, ότι το µεγαλύτερο 

µέρος των ενεργειών δηµοσιότητας στην περιφέρεια καλύπτεται από την οργάνωση 

περιφερειακών και τοπικών εκδηλώσεων ενηµέρωσης κοινού. Στα περισσότερα ΠΕΠ 

οργανώθηκαν παραπάνω από δύο (2) εκδηλώσεις ετησίως µε αφορµή είτε ανοικτές 

Προκηρύξεις του ΕΠ, είτε παρουσίαση οριζοντίων θεµάτων σχετικών µε το περιεχόµενο του 

ΕΠ, αναδεικνύοντας το ρόλο και την εξέλιξη του ΕΣΠΑ, οι οποίες µαζί µε µικρές εκστρατείες 

στα τοπικά ΜΜΕ και τη συµµετοχή σε τοπικές επιχειρηµατικές εκθέσεις συνιστούν τις 

υποχρεωτικές εκ του κανονισµού ετήσιες δραστηριότητες. 

  Αριθμός  

Κόστος 

ΕΣΠΑ 

Κόστος 

Γ΄ ΚΠΣ  

Συνολικό 

Κόστος  

Δείκτης 

Αποτελέσματος  

Περιγραφή 

Δείκτη  

Ενέργειες Πληροφόρησης             

Ιστοσελίδες           17         239.683          13.857          253.540                 2.002    

Μ.Ο.επισκέψεων 

ημερησίως 

Call Centres             2                  -                     -                       600    Μ.Ο. κλήσεων μηνιαίως 

Γραφείο Πληροφόρησης             4           90.000                 -              90.000                      29    

Μ.Ο. ερωτημάτων 

ημερησίως 

ΣΥΝΟΛΟ           23         329.683          13.857          343.540       

Προωθητικές ενέργειες             

Ημερίδες          153         120.364          46.584          166.948                 9.158    Αριθμός συμμετεχόντων 

Σεμινάρια         160             3.100          48.927            52.027                 1.812    Αριθμός συμμετεχόντων 

Συνέδρια             2           23.287        141.573         164.860                    300    Αριθμός συνέδρων  

Εκθέσεις           15         537.458          51.957          589.416             819.235    Αριθμός επισκεπτών  

Ενέργειες Γραφείου Τύπου             6           38.462                 -              38.462                    527    

Αριθμός Δελτίων Τύπου 

και ανακοινώσεων 

Τηλεφωνική ενημέρωση 

για το ΕΣΠΑ             1             5.000                 -                5.000                15.086    

Αριθμός ληπτών του 

μηνύματος 

ΣΥΝΟΛΟ         337         727.671        289.042   1.016.713        

Ενέργειες στα ΜΜΕ             

Τηλεόραση           12         370.627          86.558          457.185                 4.281    Αριθμός εμφανίσεων 

Ραδιόφωνο             9         118.413          21.960          140.373               15.085    Αριθμός μεταδόσεων 

Τύπος           87         481.016                 -            481.016                 1.942    Αριθμός καταχωρίσεων 

Διαδίκτυο             1             3.690                 -                3.690                        -        

ΣΥΝΟΛΟ         109         973.745        108.518   1.082.263        

Παραγωγές             

Έντυπα           45         193.376        182.336         375.712             507.350    Αριθμός εντύπων  

CDs/DVDs             1             9.840                 -                9.840                         1    Αριθμός που παρήχθησαν 

TV/Radio Spot              2           10.000                 -              10.000                        2    Αριθμός που παρήχθησαν 

Προωθητικό υλικό            11           75.309                 -              75.309               17.516    Τεμάχια που διανεμήθηκαν 

ΣΥΝΟΛΟ           59         288.525        182.336         470.861       

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ         528      2.319.624        593.752     2.913.377     
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Παρατηρείται, κατά την πρώτη περίοδο, να οργανώνονται κυρίως ενηµερωτικές εκδηλώσεις  

και τεχνικές συναντήσεις για δυνητικούς ∆ικαιούχους, ενδιάµεσους φορείς, άλλους 

εµπλεκόµενους εθνικούς, περιφερειακούς, ή τοπικούς φορείς, µε στόχο την ενηµέρωση για 

τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις επιµέρους δράσεις. Οι Προσκλήσεις/Προκηρύξεις 

δηµοσιεύονται στον πανελλαδικό και περιφερειακό Τύπο.  

Μετά το 2009, οι ενέργειες πληροφόρησης είναι πιο στοχευµένες σε ειδικά κοινά-στόχους 

των δράσεων των Προγραµµάτων, µε ενέργειες που δηµιουργούν εύκολη πρόσβαση στις 

επιµέρους δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΠ, καθώς και µε ∆ελτία και 

συνεντεύξεις Τύπου, που απευθύνονται απευθείας στους δηµοσιογράφους, σε διαµορφωτές 

κοινής γνώµης καθώς και στο ευρύ κοινό. 

3.1   Ενέργειες Πληροφόρησης  

Έχουν δηµιουργηθεί 5 ιστοσελίδες για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, η 

διαχείριση των οποίων γίνεται µέσω του portal του www.espa.gr από στελέχη των Ε∆Α, µε 

την επίβλεψη της Κεντρικής ∆ιαχειριστικής Αρχής των ΠΕΠ.  Παράλληλα, οι 12 από τις 13 

∆ιαχειριστικές Αρχές, διατηρούν και ενηµερώνουν τις ιστοσελίδες που είχαν κατά το Γ΄ΚΠΣ, 

τις οποίες έχουν εξελίξει σε sites των Ε∆Α για το ΕΣΠΑ. Η συνολική επισκεψιµότητα 

ξεπερνά τις 2.000 επισκέψεις ηµερησίως.  

∆ιαπιστώνεται ότι οι Ε∆Α που διατηρούν Γραφεία Πληροφόρησης ή Call Centers, 

εξυπηρετούν ένα σηµαντικό αριθµό ερωτήσεων (600 κλήσεις κατά Μ.Ο. µηνιαίως και 29 

ερωτήµατα ηµερησίως) που προέρχονται από όλους τους δυνητικούς δικαιούχους και το 

ευρύ κοινό διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ευρεία διάδοση των προγραµµάτων.  

3.2 Προωθητικές Ενέργειες  
 

Αξιοποιώντας τα ευρήµατα των ερευνών στις Περιφέρειες που προέκριναν τις στοχευµένες 

δράσεις ως πιο αποτελεσµατικές και ειδικότερα τη διοργάνωση ηµερίδων και σεµιναρίων, 

όλα τα Περιφερειακά Προγράµµατα διοργάνωσαν πλήθος τέτοιων εκδηλώσεων (τεχνικές 

συναντήσεις, παρουσιάσεις Προγραµµάτων, διαδικασίες διαχείρισης έργων, ∆ιαχειριστική 

Επάρκεια ∆ικαιούχων κ.α.) Σε αυτές τις εκδηλώσεις, έγινε αναλυτική ενηµέρωση προς 

δυνητικούς ∆ικαιούχους, το ευρύ κοινό και συλλογικούς φορείς που λειτούργησαν ως 

πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Εποµένως, ενέργειες µε στοχευµένο κοινό που πλησιάζει 

τους 11.000 ενδιαφερόµενους, πραγµατοποιηθήκαν σε ικανοποιητικό αριθµό σε όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας αλλά και σε τοπικό επίπεδο (επιµέρους Νοµοί, αστικά κέντρα κλπ.)  

Η συµµετοχή σε εκθέσεις επικεντρώνεται µόνο σε µεγάλες διοργανώσεις κοινού που είναι 

ευρέως γνωστές και προσελκύουν µεγάλο αριθµό επισκεπτών, όπως η ∆ιεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, που προσελκύει διαχρονικά από 180.000 έως και 250.000 επισκέπτες και η 

Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας. Οι εκθέσεις αυτές έδωσαν σε πάνω από 820.000 πολίτες τη 

δυνατότητα να έλθουν σε επαφή µε τα Προγράµµατα που τρέχουν στην περιφέρεια τους.  
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Για τις δράσεις που έχουν εκχωρηθεί στα ΕΠ Α&Ε και ΨΣ, έχουν υλοποιηθεί ενέργειες 

δηµοσιότητας εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας από τα εν λόγω ΕΠ, σε συνεργασία µε 

τα αρµόδια ΠΕΠ. 

3.3    Ενέργειες ΜΜΕ  

Τα Περιφερειακά Προγράµµατα προβάλλουν τα προγράµµατα τους στα ΜΜΕ και 

συγκεκριµένα µέσα από τηλεόραση, ραδιόφωνο και Τύπο της Περιφέρειάς τους, 

αξιοποιώντας την υψηλή διείσδυση των ΜΜΕ στο ευρύ κοινό, ώστε να εξασφαλίζεται η 

διαφάνεια, η αναγνωρισιµότητα του Επιχειρησιακού προγράµµατος και η συµβολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες της εκάστοτε Περιφέρειας. 

3.4    Παραγωγές  

Με δεδοµένη την προτίµηση του κοινού σε ενηµερωτικά έντυπα, όπως αναδείχθηκε µέσα 

από τις έρευνες, τα Περιφερειακά Προγράµµατα προχώρησαν σε παραγωγές πολλών 

ενηµερωτικών εντύπων από τα οποία διανεµήθηκαν συνολικά 507.350 έντυπα. Τα έντυπα 

που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2007 και το Α’ εξάµηνο του 2008, περιείχαν γενική 

πληροφόρηση για το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ, ενώ από το τέλος του 2008 και κατά τα έτη 2009 

και 2010, µε τη σταδιακή ενεργοποίηση των Προγραµµάτων, τα έντυπα περιείχαν πιο 

εξειδικευµένη πληροφόρηση για ανοιχτές Προσκλήσεις, συγκεκριµένες δράσεις και 

κατηγορίες ∆ικαιούχων.  

3.5   Μια συνοπτική εικόνα για τη Δημοσιότητα των Περιφερειακών ΕΠ  

 
Σε γενικό επίπεδο διαπιστώνεται η πλήρης τήρηση των οριζόµενων ενεργειών 

πληροφόρησης από τον Κανονισµό. Πιο συγκεκριµένα, διενεργήθηκαν εναρκτήριες 

εκδηλώσεις και ετήσιες σηµαντικές ενηµερωτικές δραστηριότητες από όλα τα Περιφερειακά 

Προγράµµατα. Με δεδοµένο ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εγκρίθηκε το 

Μάρτιο του 2007 και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα το Νοέµβριο του 2007, οι εναρκτήριες 

εκδηλώσεις, είτε πραγµατοποιήθηκαν από τις ίδιες τις ∆ιαχειριστικές Αρχές, είτε µέσω της 

υλοποίησης του Roadshow στις 13 Περιφέρειες στα πλαίσια της εναρκτήριας επικοινωνιακής 

εκστρατείας του ΕΣΠΑ. Τις ετήσιες σηµαντικές δραστηριότητες αποτέλεσαν ενδεικτικά 

εκδηλώσεις και ηµερίδες µε µεγάλο εύρος συµµετεχόντων από το σύνολο της Περιφέρειας, 

familiarization trips δηµοσιογράφων-opinion leaders, οργάνωση περιπτέρου σε µεγάλες 

εκθέσεις κοινού. Η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται αναρτηµένη σε όλες τις 

∆ιαχειριστικές Αρχές όλο το χρόνο. Ο κατάλογος δικαιούχων δηµοσιεύεται κεντρικά στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο σύνδεσµο 

http://www.espa.gr/el/Pages/staticBeneficiariesList.aspx. Η ενηµέρωση του καταλόγου 

πραγµατοποιείται µία φορά ετησίως την 30η Ιουνίου, ηµεροµηνία που συµπίπτει µε τις 

προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ετήσιες εκθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

και αφορά έργα-πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηµατοδότηση έως το τέλος του 

αµέσως προηγούµενου έτους. Τα στοιχεία αντλούνται από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα (ΟΠΣ). 
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4.    Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007-2010 από 

τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 

Πίνακας 7 – Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας 

 

  Αριθμός  

Κόστος 

ΕΣΠΑ 

Κόστος 

Γ΄ ΚΠΣ  

Συνολικό 

Κόστος  

Δείκτης 

Αποτελέσματος  

Περιγραφή 

Δείκτη  

Ενέργειες Πληροφόρησης             

Ιστοσελίδες         2                      9.000    

Μ.Ο. επισκέψεων 

μηνιαίως 

Call Center         8                         300    Μ.Ο. κλήσεων μηνιαίως  

Ηλεκτρονικό Helpdesk            -            

Γραφείο Πληροφόρησης         7                         380    

Μ.Ο ερωτημάτων 

μηνιαίως  

ΣΥΝΟΛΟ       17              

Προωθητικές Ενέργειες             

Ημερίδες       10                      1.640    Αριθμός συμμετεχόντων 

Σεμινάρια       16          

Συνέδρια         1          

Εκθέσεις         

Road Shows        

Direct Mail        

Ενέργειες Γραφείου Τύπου        29                           57    Αριθμός άρθρων 

ΣΥΝΟΛΟ       56              

Ενέργειες στα ΜΜΕ             

Τηλεόραση          -            

Ραδιόφωνο         -            

Τύπος         4                           16    Αριθμός δημοσιεύσεων 

Διαφήμιση στο Internet          -            

ΣΥΝΟΛΟ         4              

Παραγωγές             

Έντυπα       15                      8.000    Αριθμός εντύπων 

CDs/DVDs        

ΣΥΝΟΛΟ       15              

Άλλες ενέργειες             

Έρευνες        

E-newsletter        

Τηλεφωνική επικοινωνία 

με επιχειρήσεις         

Αλληλογραφία με 

δικαιούχους         

ΣΥΝΟΛΟ        -                

Ενέργειες Πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006 

Ετήσια Σημαντική 

Ενημερωτική 

Δραστηριότητα          4                         935    Αριθμός συμμετεχόντων 

Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ         4          

Δημοσιοποίηση 

Καταλόγου Δικαιούχων          5          

ΣΥΝΟΛΟ       13              

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ     105    

  

277.443        277.443        
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∆ιαπιστώνεται ότι στη δηµοσιότητα για τα Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, 

σηµαντική θέση κατέχουν οι δράσεις σε στοχευµένα κοινά, όπως οι ηµερίδες και τα 

σεµινάρια  (26 ηµερίδες και σεµινάρια µε 1.624 συµµετέχοντες), στις οποίες γίνονται 

αναλυτικές παρουσιάσεις των Προσκλήσεων των επιµέρους Προγραµµάτων σε 

δυνητικούς δικαιούχους, εµπλεκόµενους φορείς, δηµοσιογράφους και άλλους.  

Εξίσου σηµαντική είναι και η παραγωγή και διανοµή εντύπων που αριθµούν τα 2.000 

ανά Πρόγραµµα.  Η επιλογή αυτών των ενεργειών προκύπτει λόγω των αποτελεσµάτων 

των ερευνών, αλλά σαφώς και λόγω της ειδικής φύσης αυτών των Προγραµµάτων, που 

η υλοποίησή τους απαιτεί τη σύµπραξη φορέων που εδρεύουν σε διαφορετικά Κράτη-

µέλη. Παράλληλα, η ιστοσελίδα που είναι κοινή για όλα τα Προγράµµατα, σηµειώνει 

υψηλή επισκεψιµότητα που φτάνει τους 9.000 µοναδικούς επισκέπτες κατά µέσο όρο 

µηνιαίως, ενώ γίνεται διαχείριση 380 ερωτηµάτων και 300 κλήσεων κατά µέσο όρο 

µηνιαίως από όλα τα Γραφεία Πληροφόρησης και τα Call Centers που λειτουργούν στις 

Αρχές ∆ιαχείρισης στις εµπλεκόµενες χώρες.     
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5.      Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας  –  Καλές Πρακτικές 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες των οποίων η ποσοτική και ποιοτική αποτίµηση 

αναδείχθηκε κατά την παραπάνω περίοδο: 

o Η εναρκτήρια εκστρατεία του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και το βραβευθέν τηλεοπτικό 

spot Regio Star 2009. Σχετικός φάκελος µε οπτικοακουστικό υλικό και αποτελέσµατα 

για το σύνολο της εκστρατείας είχε σταλεί στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής 

Πολιτικής. Επίσης το σχετικό βίντεο είχε παρουσιασθεί στην συνάντηση του δικτύου 

INFORM το δεύτερο εξάµηνο του 2008 στις Βρυξέλλες. 

o Η ευρεία διάδοση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και γενικότερα των δράσεων 

προς πολίτες των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΠ Α&Ε και ΕΠ ΨΣ µέσω των διαφηµίσεων στον 

Τύπο και το ραδιόφωνο, µέσω των συµπληρωµατικών ενεργειών (εκδηλώσεις, 

workshops, έντυπα, διαφήµιση στα ΜΜΕ) µε τους ΕΦ∆ (Τράπεζες, ΕΦΕΠΑΕ) µέσω της 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, µέσω της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης µε την δηµιουργία 

των microsites, µέσω της ανάρτησης FAQ σε όλα τα sites που παραπέµπεται το κοινό 

για πληροφόρηση. 

Τα επικοινωνιακά αποτελέσµατα µεταφράστηκαν και σε αριθµητικά αποτελέσµατα 

συµµετοχής στις δράσεις: 

o Στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελµατιών συµµετείχαν 25.512 ελεύθεροι 

επαγγελµατίες εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν 8.223, ενώ στο Πρόγραµµα ΜΜΕ 

υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια 43.792 εκ των οποίων εγκρίθηκαν 7.580.  

o Στη δράση «Αλλάζω κλίµα» συµµετείχαν 137.000 πολίτες και 1.690 καταστήµατα  

ενώ στο Πρόγραµµα «Πράσινος Τουρισµός» υποβλήθηκαν 365 προτάσεις και 

εγκρίθηκαν 238. 

o Στο Πρόγραµµα «Πράσινη επιχείρηση» υποβλήθηκαν 89 προτάσεις και εγκρίθηκαν 52 

και στο Πρόγραµµα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» υποβλήθηκαν 2.111 προτάσεις 

και εγκρίθηκαν 1.843 

o Η λειτουργία του  info-desk του ΕΠ Α&Ε το οποίο δηµιουργήθηκε στο ξεκίνηµα του 

Γ΄ΚΠΣ. Λειτουργεί εργάσιµες µέρες µεταξύ 09:00 και 17:00, και απευθύνεται σε 

δυνητικούς ωφελούµενους του ΕΠΑΝ ΙΙ και στο ευρύ κοινό, µέσω και της 

τηλεφωνικής γραµµής 801 11 36300 (αριθµός απαντήσεων: 857 κατά µέσο όρο 

µηνιαίως). 

o Παρατηρείται ότι κατά την πρώτη φάση επικοινωνίας των περισσότερων  ΕΠ, οι πιο 

αποτελεσµατικές ενέργειες Π&∆ είναι οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις (είτε µέσω τεχνικών - 

ενηµερωτικών συσκέψεων, είτε µέσω ηµερίδων) µε δικαιούχους και δυνητικούς 

δικαιούχους, αφενός για την απρόσκοπτη διαχείριση και υλοποίηση ενταγµένων 

έργων, αφετέρου για την προετοιµασία έργων προς ένταξη και την ενηµέρωσή τους 

ενόψη Πρόσκλησης της Ε∆Α, αντίστοιχα. ∆εδοµένου του υψηλού βαθµού 
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ενδιαφέροντος από πλευράς τους, η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών αυτών είναι 

εξασφαλισµένη. 

o Η ύπαρξη κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΠΑ µε αναρτηµένες όλες τις 

Προσκλήσεις των Προγραµµάτων, όλη την διαχειριστική πληροφορία και µε 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κοινού. 

o Οι Οδηγοί της ΕΑΣ, που υλοποιήθηκαν µέσα από µια διαδικασία συνεργασίας και 

ανταλλαγής εµπειριών και αποτελούν σηµείο αναφοράς για τη δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ 

για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

o Η τοποθέτηση µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας, ανεξαρτήτως του ύψους της 

επένδυσης, στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων. 

o Τα ενηµερωτικά έντυπα που εκδίδει η Ε∆Α Ν. Αιγαίου, τόσο για τους δυνητικούς 

δικαιούχους και τις διαχειριστικές τους υποχρεώσεις, όσο και για το ευρύ κοινό. 

www.notioaigaio.gr/site.asp?uID=2&section=62. Το πρώτο φυλλάδιο αφορούσε τις 

διαφηµιστικές και επεξηγηµατικές πινακίδες των έργων και απεστάλη σε όλους τους 

δικαιούχους µε σκοπό να έχουν ενηµέρωση για τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της 

εφαρµογής των µέτρων Π&∆.  

o Η λειτουργία του ∆ικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας των ΕΠ από 

το 2001, κατοχυρώνοντας πνεύµα συνεργασίας και συναντίληψης για τα θέµατα που 

χειρίζονται οι Υπεύθυνοι ∆ηµοσιότητας. 

o Η συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ µε την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και µε το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφόρησης Europe Direct για τη διάδοση της ενηµέρωσης 

σχετικά µε τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΣΠΑ στους πολίτες. 

o Η µόνιµη στενή συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ µε την ΕΥΣΕΚΤ/ΕΚΤ. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η κοινή δράση στις 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, της Ηµέρας της Ευρώπης 

2009 στην Έκθεση “Circus - Κοινωνική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Γεν. 

∆/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Κεντρικό Stand του ΕΚΤ 

«Επενδύουµε στον Άνθρωπο», στέλεχος της Υπηρεσίας παρείχε πληροφόρηση στους 

πολίτες και διανεµήθηκε έντυπο υλικό ενηµέρωσης για το ΕΣΠΑ. 

o Ένα διήµερο σεµινάριο επιµόρφωσης δηµοσιογράφων από τα τοπικά µέσα στην 

περιφέρεια Θεσσαλίας για θέµατα ΕΣΠΑ που διοργάνωσε η Ε∆Α Θεσσαλίας. 

Συµµετείχαν 85 δηµοσιογράφοι από τους 100 που είχαν αρχικά προσκληθεί (27 και 

28/2/2010).  Η δράση προκάλεσε µεγάλο αριθµό άρθρων και παρουσιάσεων στον 

τύπο των νοµών της περιφέρειας.  

o Η οργάνωση ενός διακρατικού Forum «Καλών Πρακτικών» επικοινωνίας των 

αναπτυξιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

από την Ε∆Α Κεντρικής Μακεδονίας στις 10/4/2008: Στο Forum συµµετείχαν οι 

Υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ∆ιαχειριστικών Αρχών και υπηρεσιών από 

την Ελλάδα και τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Μάλτα, Ουγγαρία και 
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Αυστρία. Συνολικά παρακολούθησαν τις εργασίες του Forum και περιηγήθηκαν στα 

περίπτερα µε ενηµερωτικό υλικό, περισσότεροι από 200 συµµετέχοντες. 

o ∆ιακαναλική τηλεοπτική εκποµπή µε θέµα: «Προοπτικές Ανάπτυξης των Περιφερειών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ». Η εκποµπή, που διοργάνωσε η Ε∆Α 

Ηπείρου σε συνεργασία µε το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία κοινού 

µεταδόθηκε µέσω δορυφόρου, ∆ιαδικτύου και επίγεια από οκτώ περιφερειακά 

κανάλια, στις 26/11/10 και συµµετείχαν περίπου 100 άτοµα. 

o Η πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΕΠΠΕΡΑΑ για την προβολή µέσω του YouTube και 

µέσα από άλλες ιστοσελίδες (site ΕΠΠΕΡΑΑ, Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής, facebook) ταινιών βίντεο, µε θεµατικό περιεχόµενο την 

ανακύκλωση αλουµινίου, χαρτιού, γυαλιού και µπαταρίας, καθώς και την 

βιοποικιλότητα. Μια σηµαντική δράση δηµοσιότητας, που χρησιµοποιεί και τα νέα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους χρήστες τους ως πολλαπλασιαστές 

πληροφόρησης. 

o Ο συντονισµός και η λειτουργία ∆ικτύου Πολλαπλασιαστών Πληροφόρησης από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα.  
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6.     Διαπιστώσεις  

Κατά την περίοδο 2007-2010 σε γενικό επίπεδο διαπιστώνεται η πλήρης τήρηση των 

οριζόµενων ενεργειών πληροφόρησης από τον Κανονισµό, όπως ορίζει το άρθρο 7 του 

Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 από τα Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα.  

Κατά την αποτίµηση των ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, τόσο οι ηµεροµηνίες έγκρισης και εκκίνησης όλων των ΕΠ, όσο και η 

διαµόρφωση του οικονοµικού κλίµατος στη χώρα και οι διοικητικές αλλαγές που επήλθαν 

στον κρατικό µηχανισµό µετά το 2009.  

Καθώς το ΕΣΠΑ περιλαµβάνεται στους στόχους του µνηµονίου, οι αναφορές του στα έντυπα 

και ηλεκτρονικά ΜΜΕ είναι καθηµερινές, µε αποτέλεσµα να έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση 

στην έκφραση του δηµόσιου λόγου της χώρας. 

Πιο συγκεκριµένα, τα ΕΠ που υλοποιούν δράσεις κρατικών ενισχύσεων και απευθύνονται σε 

µεγάλα κοινά επιχειρήσεις µεγάλες, µικρές, πολύ µικρές όλων των κλάδων, ελεύθερους 

επαγγελµατίες, νέους, ερευνητές, φοιτητές κλπ., παρουσιάζουν µεγάλη εξωστρέφεια και 

επικοινωνιακή δραστηριότητα η οποία αποτυπώνεται στην ποσοτική και ποιοτική 

αποτύπωση των ενεργειών. 

 

Για τη µέτρηση της αναγνωρισιµότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ, τη συνεισφορά της Ε.Ε. και τις πηγές 

πληροφόρησης, υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα τον Ιούλιο 2010.  

Η έρευνα έδειξε ότι ποσοστό 47,7% πιστεύει ότι η Ε.Ε. λειτουργεί θετικά στην ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, το 23% έχουν ακούσει για το ΕΠΑΝ ΙΙ ενώ το 37% 

γνωρίζει ότι η υλοποίηση του ΕΠΑΝ ΙΙ έχει ξεκινήσει.  

Κύρια πηγή αρχικής πληροφόρησης τους ήταν τα ΜΜΕ και το ∆ιαδίκτυο (70%). Ποσοστό 

50% γνωρίζει ότι πηγές χρηµατοδότησης είναι η Ελλάδα και η Ε.Ε.  

 

Τα ΕΠ που υλοποιούν δράσεις υποδοµών, εστιάζουν κυρίως στην ενηµέρωση και 

συµµόρφωση των δικαιούχων του Προγράµµατος µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό, 

καθώς και στη διεύρυνση της ενηµέρωσης του κοινού για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα 

των Προγραµµάτων µέσω των σχετικών διαφηµιστικών πινακίδων και της διαθέσιµης 

πληροφορίας στους  διαδικτυακούς τόπους των ΕΠ, όπως αποτυπώνεται στην περιγραφή 

των ενεργειών που έχουν αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η εφαρµογή της σηµατοδότησης των έργων, τοποθέτηση διαφηµιστικών και 

επεξηγηµατικών πινακίδων που εφαρµόστηκε από τα ΕΠ, απευθύνεται κυρίως στο ευρύ 

κοινό και όπως αναφέρεται στο ερωτηµατολόγιο, η παραπάνω δραστηριότητα 

εξασφαλίστηκε αφ΄ενός µε την αποστολή οδηγιών και µε παρουσίαση των υποχρεώσεων 

στις ενηµερωτικές συναντήσεις που απευθύνονται στους δικαιούχους, καθώς και µε σχετική  

δέσµευση στο σύµφωνο αποδοχής όρων.  
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Επίσης, κατά την διαδικασία υλοποίησης των έργων οι ∆Α/Ε∆Α έχουν συµπεριλάβει στις 

διαδικασίες πληρωµής και ελέγχου των έργων και τον έλεγχο για την τήρηση της παραπάνω 

υποχρέωσης των δικαιούχων µε επιτόπια επαλήθευση. Στις περισσότερες ∆Α/Ε∆Α τηρείται 

αρχείο µε φωτογραφίες των πινακίδων των έργων. Πρόκειται να δοθούν οδηγίες από την 

ΕΑΣ προκειµένου να κινηθούν όλες οι ∆Α/Ε∆Α προς αυτή την κατεύθυνση. 

Θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί σχετικά µε το ΕΠ-ΕΠ που υλοποιεί έργα υποδοµών, ότι 

σηµαντικός αριθµός αυτών των έργων είναι συνεχιζόµενα από το Γ΄ΚΠΣ και έχουν 

αντίστοιχα προβληθεί από τα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΟΑΛΑΑ και ΣΑΑΣ), µέσω 

των αντίστοιχων Προγραµµάτων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας µέχρι την 31/12/2009 

(ηµεροµηνία λήξης της επιλεξιµότητας των ΕΠ ΟΑΛΑΑ και ΕΠ ΣΑΑΣ). 

 

Ο ρόλος του κεντρικού διαδικτυακού τόπου του ΕΣΠΑ και των επί µέρους διαδικτυακών 

τόπων των ΕΠ, ήταν καθοριστικός για την προσέγγιση µεγάλης µερίδας του πληθυσµού, 

καθώς αυξάνεται η χρήση του ∆ιαδικτύου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε σχέση µε 

την προηγούµενη περίοδο, µπορεί να θεωρηθεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία 

ενηµέρωσης του κοινού. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, όπως τα παραθέτει 

το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Μάιος 2011) για το 2010, το 44% 

του πληθυσµού έκανε χρήση του ∆ιαδκτύου σε σχέση µε το 39% που ήταν το 2007, 

σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,9% σε σχέση µε το 2009 και του 24% σε σχέση µε 

το 2008. Οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο το 2010 σε ποσοστό 

86% του συνόλου των χρηστών, σηµειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση µε το 2007, ενώ η 

σηµαντική ηλικιακή οµάδα των ανδρών 35-45 ετών χρησιµοποίησε το ∆ιαδίκτυο σε ποσοστό 

54% του συνόλου των χρηστών, σηµειώνοντας αύξηση 38% σε σχέση µε το 2007, 

αποτέλεσµα των δράσεων ψηφιακής σύγκλισης. 

Οι περισσότερες ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας των ΕΠ υλοποιήθηκαν µε ίδια 

µέσα ή µικρές αναθέσεις. Στο σύνολο της παραπάνω αναφοράς έχει χρησιµοποιηθεί µόνον 

ένας µεγάλος σύµβουλος µε δαπάνες ΕΣΠΑ που προέκυψε από διεθνή διαγωνισµό και 

αφορά στο ΕΠΑΕ. 

Από τρία προγράµµατα αξιοποιούνται τα Κέντρα Ενηµέρωσης Πολιτών για διάχυση της 

πληροφόρησης µε αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. 

∆εν αναφέρθηκαν τεχνικά και πρακτικά προβλήµατα κατά την υλοποίηση των δράσεων 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας από τα ΕΠ ενώ εξετάζεται το ενδεχόµενο τροποποίησης 

κάποιων επικοινωνιακών σχεδίων προκειµένου να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα των 

προγραµµάτων και της οικονοµικής κατάστασης της χώρας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) 
 

 
Είδος 
ενέργειας 
 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος (€) 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

 
1. Ενέργειες Πληροφόρησης 
 

 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
1 

 
www.espa.gr 
 
 
 

 
Η κύρια διαδικτυακή πύλη 
πληροφοριών για το ΕΣΠΑ 
 

 
150.000 

 
 

 
Άνδρες και 
γυναίκες άνω 
των 18 

 
2.579 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
  

 
1.2 
Ηλεκτρονικό 
Γραφείο 
Πληροφόρησης 
 

 
1 

 
infoespa@mnec.gr 
 
www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx 
 

 
Ηλεκτρονικό Helpdesk για 
πληροφορίες σχετικές µε το 
ΕΣΠΑ  

- 

 
∆υνητικοί 
∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό 

 
430 ερωτήµατα κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 
15 ερωτήµατα κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
(2009 και 2010) 
 

2. Προωθητικές ενέργειες 

 
2.1 Εκθέσεις  
 

 
5 

 
Α. 2008: Συµµετοχή στην 73η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης  
 
 
 
 
 
 
Β. 2009: Συµµετοχή στην 74η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης  
 
 
 
 
 
 
Γ. 2010: Συµµετοχή στην 75η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης  
 
 
 
 
 
 
 

 
Α. 2008: Συµµετοχή στην 
73η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης µε θέµα την 
παρουσίαση και προβολή των 
αποτελεσµάτων του ΚΠΣ και 
της έναρξης του ΕΣΠΑ  
 
 
Β. 2009: Συµµετοχή στην 
74η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης µε θέµα την 
παρουσίαση του ΕΣΠΑ και 
των Συγχρηµατοδοτούµενων 
Προγραµµάτων µε περίπτερο 
εµβαδού 53τ.µ. 
 
Γ. 2010: Συµµετοχή στην 
75η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης µε θέµα την 
παρουσίαση και προβολή του 
ΕΣΠΑ και των Συγχρηµατο-
δοτούµενων Προγραµµάτων 
µε περίπτερο εµβαδού 67τ.µ. 
  
 

 
Α.          42.765  
 
 
 
 
 
 
 
Β.          33.646  
 
 
 
 
 
 
 
Γ.          35.700  

 
∆υνητικοί 
∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό 

 
Α. Επισκέπτες ∆ΕΘ 
2008: 255.000 
περίπου 
 
5.000 ενηµερωτικά 
έντυπα για το ΕΣΠΑ 
διατέθηκαν 
 
Β. Επισκέπτες ∆ΕΘ 
2009: 241.000 
περίπου 
 
5.500 ενηµερωτικά 
έντυπα για το ΕΣΠΑ 
διατέθηκαν 
 
Γ. Επισκέπτες ∆ΕΘ 
2009: 193.000 
περίπου 
 
5.000 ενηµερωτικά 
έντυπα για το ΕΣΠΑ 
διατέθηκαν 
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∆. 2009: Θεσσαλονίκη, Έκθεση Circus 
- Κοινωνική Ευρώπη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε. 2010: Ζάππειο, Επιχειρηµατική 
έκθεση PROLIFE 2010 
 
 

∆. Συµµετοχή στην Έκθεση 
Circus - Κοινωνική Ευρώπη, 
Θεσσαλονίκη (8 έως 10 
Μαΐου 2009) που διοργανώ-
θηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
Στο κεντρικό stand του ΕΚΤ  
- Επενδύουµε στον 
Άνθρωπο, στέλεχος της 
Υπηρεσίας παρείχε πληροφό-
ρηση στους πολίτες και 
διανεµήθηκε έντυπο υλικό 
ενηµέρωσης για το ΕΣΠΑ. 
 
Ε. 2010: Συµµετοχή στην 
Επιχειρηµατική έκθεση 
PROLIFE 2010, Ζάππειο, (25 
έως 28 Φεβρουαρίου 2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. 200 επισκέπτες 
περίπου 
 

 
2.2 Road 
shows 
 

 
1 

 
Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα, Κοζάνη, Κέρκυρα, Λάρισα, 
Λαµία, Ηράκλειο, Σύρος, Μυτιλήνη, 
Τρίπολη, Πάτρα, Αθήνα 

 
Road Show σε 13 πόλεις της 
Ελλάδας µε θέµα την ενηµέ-
ρωση για τα αποτελέσµατα 
του Γ’ ΚΠΣ και το λανσάρι-
σµα του ΕΣΠΑ 2007-2013 

 
331.104 

 
Πρωτεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 25-
54 
 
∆ευτερεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 18+ 
 

 
6.200 επισκέπτες,  
εκ των οποίων 1.650 
µαθητές Λυκείων 
 
206 δηµοσιεύµατα 
 

 
2.3 Τεχνικές 
Συναντήσεις 

 
1 

 
Συνάντηση Europe Direct 

 

Συµµετοχή στην ετήσια 

συνάντηση στις 7-8/6/2010 

του δικτύου Europe Direct, 

µε στόχο την ενηµέρωση των 

συµµετεχόντων (Κέντρα 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, 

Κέντρα Ευρωπαϊκής 

Τεκµηρίωσης και Φορείς) 

σχετικά µε τα συγχρηµατο-

δοτούµενα προγράµµατα 

καθώς και την παροχή 

εξειδικευµένης πληροφόρη-

σης για τις δράσεις των ΕΠ 

του ΕΣΠΑ.  

 

 
- 

  
50 συµµέτεχοντες 
µέλη του ∆ικτύου απ’ 
όλη την Ελλάδα 

 
2.4 Ενέργειες 
Γραφείου 
Τύπου 

 
1 

 
Γραφείο Τύπου Υπουργείου Οικονο-
µίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και κατόπιν Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας 
 

 
Έκδοση δελτίων τύπου (161) 
για το ΕΣΠΑ κατά την 
περίοδο 2007-2010 

 
- 

  
161 ∆ελτία Τύπου 
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Σύνολο 
Προωθητικών 
Ενεργειών από 
την Εθνική 
Αρχή 
Συντονισµού 

 
8 

 
Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη (4), 
Κοµοτηνή, Ιωάννινα, Κοζάνη, 
Κέρκυρα, Λάρισα, Λαµία, 
Ηράκλειο, Σύρος, Μυτιλήνη, 
Τρίπολη, Πάτρα, Αθήνα 

  
443.216 

  
Κοινό: 700.000 
περίπου άτοµα στις 
εκθέσεις 
 
21.700 άτοµα 
ενηµερώθηκαν µε 
παρουσιάσεις και 
υλικό 
 
2.579 επισκέπτες 
στην ιστοσελίδα 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
430 ερωτήµατα 
απαντήθηκαν κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 
161 ∆ελτία Τύπου 
 

 
3. Ενέργειες στα ΜΜΕ 
 

 
3.1 Τηλεόραση 

 
3 

 
Α. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
 
Β. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Τηλεοπτικοί Σταθµοί Περιφέρειας 

 
Α. Τηλεοπτική πανελλαδική 
εκστρατεία για το 
λανσάρισµα του ΕΣΠΑ 
 
 
 
Β. Πανελλαδική τηλεοπτική 
εκστρατεία ενηµέρωσης για 
το ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Ενισχυτική εκστρατεία 
ενηµέρωσης σε τηλεοπτικούς 
σταθµούς της περιφέρειας 
για το ΕΣΠΑ 
 

 
Α.     1.285.085 
 
 
 
 
 
Β.     1.282.226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.          53.792 

 
Πρωτεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 25-
54 
 
∆ευτερεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 18+ 

 
Α. 1.329 εµφανίσεις 
GRPs: 923 
Κάλυψη 1+: 95% 
Κάλυψη 3+: 85% 
Συχνότητα: 9,7 
 
Β. 3.260 εµφανίσεις 
πανελλαδικά 
 
5.634 εµφανίσεις σε 
τοπικά κανάλια 
 
GRPs: 923 
Κάλυψη 1+: 87% 
Κάλυψη 3+: 58% 
Συχνότητα: 5,4 
 
Γ. 184 εµφανίσεις* 
*(δεν προβλέπεται 
άλλη µέτρηση για τα 
µέσα της Περιφέρειας) 

 
3.2 Ραδιόφωνο 

 
4 

 
Α. Περιφερειακά 
 
 
 
 
Β. Πανελλαδικά 

 
Α. Ραδιοφωνική εκστρατεία 
στις περιφέρειες για τη 
διαφήµιση του Roadshow για 
το λανσάρισµα του ΕΣΠΑ 
 
Β. Πανελλαδική ραδιοφωνική 

 
Α.          19.381 
 
 
 
 
Β.        316.726 

 
Πρωτεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 25-
54 
 
∆ευτερεύον 

 
Α. 434 µεταδόσεις* 
*(δεν προβλέπεται 
άλλη µέτρηση για τα 
µέσα της Περιφέρειας)  
 
Β. 17.241 µεταδόσεις 
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Γ. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
 
∆. Πανελλαδικά και περιφερειακά 

εκστρατεία ενηµέρωσης για 
το ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Ενισχυτική ραδιοφωνική 
εκστρατεία ενηµέρωσης για 
το ΕΣΠΑ στις περιφέρειες 
 
 
 
∆. Ενηµερωτική εκστρατεία 
για το πρόγραµµα ενίσχυσης 
ΜΜΕ και Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών µέσω του 
ΕΣΠΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.          47.517 
 
 
 
 
 
∆.        310.988 

κοινό: 
Ενήλικες 18+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

στην περιφέρεια 
2.047 µεταδόσεις σε 
Αθήνα & Θεσ/νίκη 
 
GRPs: 1.107 & 509 
(Αθήνα & Θεσ/νίκη) 
Κάλυψη 1+: 71% & 
40% 
Συχνότητα: 15,6 & 
12,7 
 
Γ. 5.682 µεταδόσεις *  
 
*(δεν προβλέπεται 
άλλη µέτρηση για τα 
µέσα της Περιφέρειας)  
 
∆. 4.960 µεταδόσεις 
στην περιφέρεια 
4.470 µεταδόσεις σε 
Αθήνα & Θεσ/νίκη 
GRPs: 1.625 & 1.442 
(Αθήνα & Θεσ/νίκη) 
Κάλυψη 1+: 72,1% & 
69,5% 
Συχνότητα: 22,5 & 
20,7 

 
3.3 Τύπος 

5 Α. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
Β. Πανελλαδικά και περιφερειακά 
 
 
 
 
 
 
Γ. Περιφερειακά 
 
 
 
∆. Πανελλαδικά και περιφερειακά 
 
 
 
 
 
Ε. Πανελλαδικά 

Α. Εκστρατεία στον Τύπο για 
το λανσάρισµα του ΕΣΠΑ 
 
 
 
Β. Πανελλαδική εκστρατεία 
ενηµέρωσης στον Τύπο για 
το ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
Γ. Ενισχυτική εκστρατεία 
ενηµέρωσης στον Τύπο για 
το ΕΣΠΑ 
 
∆. Ενηµερωτική εκστρατεία 
για το Πρόγραµµα ενίσχυσης 
ΜΜΕ και Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών µέσω του 
ΕΣΠΑ 
 
Ε. Εκστρατεία ενηµέρωσης 
για το ΕΣΠΑ εν µέσω 
οικονοµικής κρίσης στο 
πλαίσιο της 75ης ∆ΕΘ 

Α.        252.010 
 
 
 
 
Β.     1.389.440 
 
 
 
 
 
 
Γ.          92.494 
 
 
 
∆.     1.501.144 
 
 
 
 
 
Ε.          97.339 

Πρωτεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 25-
54 
 
∆ευτερεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 18+ 

Α. 67 καταχωρίσεις 
GRPs: 123 
Κάλυψη 1+: 54% 
Συχνότητα: 2,3 
 
Β. 253 καταχωρίσεις 
στον πανελλαδικό 
Τύπο και 1.439 
καταχωρίσεις  
στον περιφερειακό 
Τύπο  
 
Γ. 158 καταχωρίσεις 
 
 
 
∆. 140 καταχωρίσεις 
στον πανελλαδικό 
Τύπο και 592 
καταχωρίσεις στον 
περιφερειακό Τύπο 
 
Ε. 9 καταχωρίσεις 
στον πανελλαδικό 
Τύπο 
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3.4 ∆ιαφήµιση 
στο Ίντερνετ 

 
3 

 
Α. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
 
 
Β. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Πανελλαδικά 
 
 
 
 
 
 

 
Α. ∆ιαφηµιστική εκστρατεία 
στο ∆ιαδίκτυο για το 
λανσάρισµα του ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
Β. Ενισχυτική διαφηµιστική 
εκστρατεία στο ∆ιαδίκτυο για 
το ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
 
 
Γ. Ενηµερωτική εκστρατεία 
για το Πρόγραµµα ενίσχυσης 
ΜΜΕ και Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών µέσω του 
ΕΣΠΑ 
 

 
Α.        155.886 
 
 
 
 
 
 
Β.          42.843 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.        185.885 

 
Πρωτεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 25-
54 
∆ευτερεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 18+ 

 
Α. Εµφανίσεις: 
4.481.862 
407.048 µοναδικοί 
επισκέπτες:  
Clicks: 10.791 
 
 
Β. 8.839.613 
εµφανίσεις 
819.092 µοναδικοί 
επισκέπτες 
Clicks: 13.955 
µοναδικά clicks: 
10.756 
 
 
Γ. 26.180.000 
εµφανίσεις 
 

 
Συνολικές 
Ενέργειες 
∆ιαφήµισης 
στα ΜΜΕ από 
την Εθνική 
Αρχή 
Συντονισµού 

 
15 

 
Πανελλαδικά και Περιφερειακά 
ΜΜΕ 

  
7.032.763 

  
4.589 τηλεοπτικές 
µεταδόσεις 
πανελλαδικά και 
5.818 τηλεοπτικές 
µεταδόσεις στην 
Περιφέρεια 
 
6.517 ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις 
πανελλαδικά και 
28.317  
ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις στην 
Περιφέρεια 
 
627 καταχωρίσεις 
στον Τύπο 
πανελλαδικά και 
2.031 καταχωρίσεις 
στον περιφερειακό 
Τύπο 
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4. Παραγωγές 

 
4.1 Έντυπα 
 

 
4 

 
Πανελλαδικά 
 

 
Α. Έντυπο ενηµέρωσης για 
το ΕΣΠΑ και τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
2007-2013 
 
 
Β. Φυλλάδιο µε θέµα “ΕΣΠΑ 
και Συγχρηµατοδοτούµενα 
Προγράµµατα” µε αναλυτική 
παρουσίαση όλων των ΕΠ 
του ΕΣΠΑ 
 
Γ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο για 
το πρόγραµµα ενίσχυσης 
ΜΜΕ µέσω του ΕΣΠΑ 
 
 
 
 
∆. Ενηµερωτικό φυλλάδιο 
για το πρόγραµµα ενίσχυσης 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
µέσω του ΕΣΠΑ 

 
Α.           5.685 
 
 
 
 
 
Β.          20.000 
 
 
 
 
 
Γ.          11.000 
 
 
 
 
 
 
∆.           5.500 

 
Πρωτεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 25-
54 
 
∆ευτερεύον 
κοινό: 
Ενήλικες 18+ 

 
Α. 6.500 έντυπα 
(διανοµή στις 14 
πόλεις που 
οργανώθηκε το 
Roadshow) 
 
Β. 15.000 έντυπα 
(∆ιανοµή σε εκθέσεις 
και ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις) 
 
 
Γ. 100.000 έντυπα 
(∆ιανοµή στις 
συνεργαζόµενες 
Τράπεζες και στις Ε∆Α 
όλων των 
Περιφερειών) 
 
∆. 100.000 έντυπα 
(∆ιανοµή στις 
συνεργαζόµενες 
Τράπεζες και στις Ε∆Α 
όλων των 
Περιφερειών) 

 
4.2 Οδηγοί 
Εξειδίκευσης 
του 
Κανονισµού 
1828/2006 

 
2 

 
Στο ∆ιαδίκτυο 

 
Α. Έκδοση Οδηγιών 
Σύνταξης Επικοινωνιακού 
Σχεδίου για τη διευκόλυνση 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ στο 
πλαίσιο της σχετικής 
υποχρέωσης βάσει του 
Κανονισµού 1828/2006. 
Ο Οδηγός on-line 
 
Β. Έκδοση Οδηγού 
Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ που 
διανεµήθηκε σε όλα τα ΕΠ 
του ΕΣΠΑ για τη 
διευκόλυνση τους στην 
εφαρµογή των κανόνων 
δηµοσιότητας καθώς και τη 
διευκόλυνση των  
ενδιαφερόµενων φορέων 
διαχείρισης και των 
∆ικαιούχων των έργων. Ο 
Οδηγός on-line  
 

   
Α. 100 τεµ. σε έντυπη 
και σε ηλεκτρονική 
µορφή 
 
 
 
 
 
 
Β. Σε ηλεκτρονική 
µορφή 
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4.3 CDs/DVDs 

 
1 

 
Roadshow πανελλαδικά 

 
CDs µε ενηµερωτικό υλικό 
για το Γ’ ΚΠΣ κσι τη 
µετάβαση στο ΕΣΠΑ για 
δηµοσιογραφική χρήση 

 
10.817 

 
∆ηµοσιογράφοι 
εντύπων και 
ηλεκτρονικών 
µέσων, 
τοπικής και 
πανελλαδικής 
κυκλοφορίας 
 

 
1.440 CDs 
(διανοµή στις 14 
πόλεις που 
οργανώθηκε το 
Roadshow) 
 

Συνολικές 
Παραγωγές 
ΜΜΕ από την 
Εθνική Αρχή 
Συντονισµού 

 
7 

   
53.002 

  
221.600 έντυπα 
1.440 CDs 

 
5. Άλλες ενέργειες 

 

 
5.1 Έρευνες* 

 
4 

 
∆υτική Ελλάδα 
Θεσσαλία 
Πελοπόννησος 
Στερεά Ελλάδα 

 
4 έρευνες για την ex-ante 
µέτρηση της γνώσης του 
κοινού για το ΕΣΠΑ στις 4 
Περιφέρειες που έγιναν την 
περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 
2008, παράλληλα µε το 
Roadshow 

 
*από εθνικούς 
  πόρους 

 
6.738 
ερωτηθέντες: 
Έλληνες 
πολίτες, 
άνδρες και 
γυναίκες, 
ηλικίας 18+ 
 

 
29,3% γνώριζαν για 
το ΕΣΠΑ: 
 
19,1% από τηλεόραση 
4,9% από διαφήµιση 
στον Τύπο 
5,3% από άλλες πηγές 

 
5.2 
Αξιολογήσεις* 

 
1 

 
 

 
Αξιολόγηση της εκστρατείας 
προβολής των 
αποτελεσµάτων του Γ’ ΚΠΣ 
και της ανάδειξης του ΕΣΠΑ  
 

 
*από εθνικούς 
  πόρους 

 
 

 
 

Συνολικές 
Έρευνες ΜΜΕ 
από την Εθνική 
Αρχή 
Συντονισµού 

5 

     

 
6. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 
 

6.1 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
Όλο το χρόνο, στα Υπουργεία και στα 
γραφεία των ΕΥ ∆ιαχείρισης 

    

 
6.2 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 
 

 

Καταλόγος ∆ικαιούχων on-line 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
 

 
Είδος 
ενέργειας 
 

 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος (€) 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

 
1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 
 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση  
 

 
1 

 
www.digitalplan.gov.gr 
 
 
 
 
 
 

 
Ιστοσελίδα για το 
Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα 
του ΕΣΠΑ ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση 2007-2013», 
όπου δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, εντάξεις 
έργων, υποστήριξη 
∆ικαιούχων για εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες οι 
σχετικές µε το Πρόγραµµα 
πληροφορίες 
 

 
23.500 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 
 

 
11.965 επισκέψεις 
11ο–12ο 2010 
 
200 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
 
 

  
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
www.epper.gr 
  
 
 
 
 

 
Σχεδιασµός & ανάπτυξη 
ιστοσελίδας www.epper.gr 
και www.epperaa.gr  
που περιελάµβανε 2 
διακριτά σκέλη/ενότητες:  
ΕΠΠΕΡ 2000-2006 και 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.  
 
Στον ιστοχώρο 
δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, εντάξεις 
έργων, υποστηρίζονται 
∆ικαιούχοι για εφαρµογή 
δηµοσιότητας, καθώς και  
όλες οι σχετικές µε το 
Πρόγραµµα πληροφορίες 

 
20.600* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 
  

 
490 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
150 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
12.788 hits κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
1.500 επισκέψεις 
σελίδων κατά Μ.Ο. 
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ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
www.antagonistikotita.gr  
 
 
 
 

 
Ιστοσελίδα για το Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα 2007 – 
2013, όπου δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, εντάξεις 
έργων, υποστήριξη 
∆ικαιούχων για εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες οι 
σχετικές µε το Πρόγραµ-
µα πληροφορίες 
 

 
11.174 

 
 
 

 
∆υνητικοί ωφελούµενοι, 
ωφελούµενοι, µέλη ΕπΠΑ, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, Ενδιάµεσοι 
Φορείς ∆ιαχείρισης, ευρύ 
κοινό, πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ 
 
 
 
 
 

 
1.720 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
515 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
 

  
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
1 

 
www.epep.gr 
  
 
 
 
 

 
Ιστοσελίδα για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
του ΕΠ «Eνίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 2007-
2013», όπου 
δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, εντάξεις 
έργων, υποστήριξη 
∆ικαιούχων για εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες οι 
σχετικές µε το Πρόγραµµα 
πληροφορίες 
 

 
29.095 

 
∆ικαιούχοι, ∆υνητικοί 
∆ικαιούχοι, µέλη ΕπΠα, 
ευρύ κοινό 
 
 

 
120 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 

  
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
Microsite e-security 

 
Microsite για τη ∆ράση e-
security: Ενίσχυση 
επιχειρήσεων για την 
υλοποίηση επενδύσεων 
στην ψηφιακή ασφάλεια 

 
2.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 

 
145.399 
επισκέψεις 
46.651 µοναδικοί 
επισκέπτες  
(Ιούν 2009 – ∆εκ 
2011) 
 
255 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
82 µοναδικοί 
επισκέπτες  
ηµερησίως 
 
Ηλεκτρονικό 
Ηelpdesk (Γραφείο 
Αρωγής): 1.893 
γραπτές 
απαντήσεις (e-
mail) σε 
ερωτήµατα για τη 
δράση 
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ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
Microsite digi-class 

 
Microsite για τη ∆ράση 
digi-class: Φορητός 
Μαθητικός Ηλεκτρονικός 
Υπολογιστής 

 
2.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 

 
Ηλεκτρονικό 
Ηelpdesk: 1.408 
γραπτές 
απαντήσεις (e-
mail) σε 
ερωτήµατα για τη 
δράση  
 
Τηλεφωνική 
γραµµή 
εξυπηρέτησης: 
9.207 απαντηµένες 
κλήσεις 
 

  
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
Microsite digi-lodge 
 

 
Microsite για τη ∆ράση 
digi-lodge: Ενίσχυση 
ξενοδοχειακών 
καταλυµάτων για τη 
δηµιουργία διαδικτυακών 
τόπων προβολής και 
συστηµάτων ηλεκτρονικών 
κρατήσεων 
 

 
2.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 

 
155.978 
επισκέψεις, 38.454 
µοναδικοί 
επισκέπτες, 974 
επισκέψεις από το 
www.espa.gr 
 
306 επισκέψεις 
ηµερησίως 
 
75 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
Ηλεκτρονικό 
Ηelpdesk: 7.510 
γραπτές 
απαντήσεις (e-
mail) σε 
ερωτήµατα για τη 
δράση 
 

 
1.2 Call Center  

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
210 3722400 
801 11 25555 
(χρέωση µιας αστικής 
µονάδας) 
 

 
Τηλεφωνικό Κέντρο -
Λειτουργεί εργάσιµες 
ηµέρες µεταξύ 09:00 και 
17:00 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
100 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
Α. 801 11 36300 
(συνολικά για το ΕΠΑΝ ΙΙ) 
 
 
 
Β. «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» 
801 11 15 300 
 
 

 
Α. Τηλεφωνικό Κέντρο - 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 09:00 και 
17:00 
 
Β. Τηλεφωνικό Κέντρο - 
Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 
2009 και ολοκληρώθηκε 
στις 5 ∆εκεµβρίου 2009. 

 
 
 
 
 
 
Β.          136.850 
 
 
 

 
Α. ∆υνητικοί ωφελούµενοι 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και ευρύ 
κοινό 
 
 
Β-Γ. «Αλλάζω 
ΚΛΙΜΑτιστικό» & 
«Εξοικονόµηση κατ’ 
οίκον»: Ωφελούµενοι 

 
Α. 830 κλήσεις 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 
 
 
Β. 5.194 κλήσεις 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 
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1 

 
 
 
 
Γ. ∆ράση «Εξοικονόµηση 
κατ’ οίκον» 210 9797400 
 
 

Λειτουργούσε εργάσιµες 
µέρες και Σάββατο µεταξύ 
09:00 και 17:00 
 
Γ. Τηλεφωνικό Κέντρο - 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 08:00 και 
16:00 

 
 
 
 
Γ.            24.024 
 

(πολίτες) και ευρύ κοινό   
 
 
 
Γ. 5.020 κλήσεις 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 

  
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
1 

 
Αριθµός Τηλεφώνου 

 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 09:00 και 
17:00 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
100 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

 
1.3 
Ηλεκτρονικό 
Helpdesk 

 
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
1 

 
Υπηρεσία ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 

 
Συνεχής λειτουργία  

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
5 µηνύµατα κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

 
1.4 Γραφείο 
Πληροφόρησης 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
Μεσογείων 56, Αθήνα 

 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 09:00 και 
17:00. Τηρούνται ποιοτικά 
και ποσοτικά στοιχεία, 
συµµετέχει σε εκδηλώσεις, 
εκθέσεις, συνεργάζεται µε 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
ενηµερώνει άλλες 
συνεργαζόµενες 
ιστοσελίδες. 
 

 
134.207 

 
∆υνητικοί ωφελούµενοι, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ευρύ κοινό 

 
Ερωτήµατα ανά 
έτος 2008: 2.894  
2009: 18.202  
2010: 12.243  
 
857 απαντήσεις σε 
κλήσεις, ηλεκτρο-
νικές απαντήσεις 
και επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 

 

ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

1 
Κόνιαρη 15, Αµπελόκηποι, 
Αθήνα 

 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 9:00 και 
17:00 
 

- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
5 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 

 
Συνολικές 
Ενέργειες 
Πληροφόρησης 
από τα 
Τοµεακά 
Προγράµµατα 

  
15 

   
385.451 

 

3.091 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
1.030 κλήσεις 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 
 
Για τις δράσεις 
Εξοικονοµώ κατ’ 
οίκον και Αλλάζω 
κλιµατιστικό: 
Περισσότερες 
από 5.000 
κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
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2.    Προωθητικές ενέργειες 
 

 
2.1 Ηµερίδες  
 

 
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη (22/9/2010) 

 
«Θεσσαλονίκη 2012» του 
ΥΠΕΚΑ – Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη». Η 
εκδήλωση έλαβε χώρα στο 
Φεστιβάλ Κιν/φου 
Θεσσαλονίκης, όπου έγινε 
η παρουσίαση του 
Προγράµµατος 
«Θεσσαλονίκη 2012» 
 

 
14.825 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 

 
Προσκλήθηκαν 
300 άτοµα -
∆ικαιούχοι του 
Προγράµµατος 
(∆ήµοι, ∆ΕΥΑ, 
περιβαλλοντικοί 
φορείς, κ.α.) 
 
Παρευρέθηκαν 180 
άτοµα 

  
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
6 
 

 
1 στο Βόλο (10/04/2009) 
 
1 στα Ιωάννινα 
(18/05/2009) 
 
2 στην Πάτρα 
(12/06/2009 και 
13/12/2010) 
 
1 στο Ηράκλειο 
(19/06/2009) 
 
1 στη Λάρισα (2/12/2010) 
 

 
Οι 6 ενηµερωτικές 
ηµερίδες που 
διοργανώθηκαν  είχαν 
θέµα την παρουσίαση των 
νέων, κάθε φορά, 
Προσκλήσεων του ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», την 
ενηµέρωση των 
∆ικαιούχων και δυνητικών 
∆ικαιούχων σε θέµατα που 
αφορούν στο θεσµικό 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στις 
διαδικασίες ένταξης, 
σύµφωνη γνώµη 
∆ιαχειριστικής Αρχής, και 
δηµοσιότητα  
 

 
31.600* 

 
*(οι ηµερίδες του 
2009 αφορούσαν 
ΕΠ ΨΣ, αλλά οι 5 
από τις 6 χρηµα-
τοδοτήθηκαν από 
το ΕΠ ΚτΠ του Γ’ 
ΚΠΣ) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι-  
εµπλεκόµενοι Φορείς, 
δηµοσιογράφοι 

 
640 
προσκεκληµένοι 
 
590 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 92% 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
261 

 
102 στην Αττική, 15 στην  
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη, 9 
στη ∆υτ. Ελλάδα, 8 στην 
Ήπειρο, 19 στη Θεσσαλία, 
48 στη Κεντρ. Μακεδονία, 
8 στην Κρήτη, 9 στην 
Πελοπόννησο, 6 στο Βορ. 
Αιγαίο, 8 στα Ιόνια Νησιά, 
11 στη ∆υτ. Μακεδονία, 
14 στην Στερεά Ελλάδα, 1 
στο Νοτ. Αιγαίο, 1 στην 
Ινδία (Νέο ∆ελχί), 1 στη 
Νορβηγία, 1 webinar 
(∆ιαδικτυακή ηµερίδα)    

 

 
Ενηµέρωση για τις 
παρεµβάσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
δηµοσιοποίηση 
Προκηρύξεων,  
Επιχειρηµατικότητα των 
Νέων και των Γυναικών, 
Πανόραµα 
Επιχειρηµατικότητας και 
Σταδιοδροµίας,  
Παγκόσµιες εβδοµάδες 
Επιχειρηµατικότητας των 
Νέων –Εορτασµός της 
ηµέρας της Ευρώπης, 
συνεργασίες, Φοιτητικοί 
∆ιαγωνισµοί, ανταλλαγή 
απόψεων, παρουσιάσεις µε 
θέµα την 
µικροηλεκτρονική, τα 
clusters, τις νέες 
τεχνολογίες, τη  

 
90.327 

 
Επιχειρήσεις και 
εµπλεκόµενοι φορείς, 
Πανεπιστηµιακή κοινότητα, 
φοιτητές και ευρύ κοινό, 
Φορείς του δηµοσίου, 
ΜΚΟ, ΜΜΕ, γυναίκες µέλη 
ΕπΠΑ, άλλοι οικονοµικοί, 
κοινωνικοί και παραγωγικοί 
φορείς δυνητικοί 
ωφελούµενοι του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
∆ικαιούχοι, αξιωµατούχοι, 
φορείς χάραξης πολιτικής, 
σύµβουλοι επιχειρήσεων 

 
41.000 
προσκεκληµένοι 
(παράλληλα 
ανοικτή 
πρόσκληση µέσω 
ιστοσελίδων 
εµπλεκόµενων 
φορέων – 
πολλαπλασιαστών 
πληροφόρησης) 
 
  
30.089 
συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 
73,3% περίπου 
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νανοτεχνολογία, την  
καινοτοµία, τις 
Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας,  κλπ. Επίσκεψη 
φοιτητών από το 
University College Volda 
(Νορβηγία) µε θέµα την 
παρουσίαση του 
Προγράµµατος του 
Προγράµµατος Φ2 – 
ΕΕΤΣΣΜ ως µοντέλο 
κρατικών ενισχύσεων σε 
δράσεις ΕΤΑΚ στη χώρα 
µας. 

 
2.2 Σεµινάρια 
 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
8 

 
Workshops στην Αθήνα 
και στις Περιφέρειες 

 
Στο πλαίσιο της 
προσπάθειας για την 
ενίσχυση της νεανικής και 
καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας και 
της συµβολής του ΕΠ προς 
την κατεύθυνση αυτή, 
πραγµατοποιήθη-καν το 
2010 τεχνικές συναντήσεις 
εργασίας µε νέους 
επιχειρηµατίες που 
δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα των ΤΠΕ στην 
Αθήνα και την Περιφέρεια. 
 

 
- 

 
Επιχειρηµατίες, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι του ΕΠ 

 
200 
προσκεκληµένοι 
 
160 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 80% 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
13 

 
Αθήνα  

 
Ενηµέρωση 
πολλαπλασιαστών 
πληροφόρησης για τις επί 
των τεχνικών 
λεπτοµερειών των 
ανοικτών και επικείµενων 
προκηρύξεων, Ενηµέρωση 
– εκπαίδευση για την ορθή 
εφαρµογή των οδηγιών 
και κανονισµών 
Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας. 
 

 
4.695 

  
440 
προσκεκληµένοι 
 
370 συµµετέχοντες 
 
 
Προσέλευση: 84%  
 

 
2.3 Συνέδρια 
 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
10 

• Συµµετοχή στο Συνέδριο 
Exposec ‘09 

• Ηµερίδα Labs Open Gov  
(Αθήνα, 04/03/2010) 

• H νέα ψηφιακή 
στρατηγική στην Υγεία 
και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη (Αθήνα, 
05/03/2010) 

• Cisco-expo 

 
Αφορά συµµετοχές 
στελεχών της ΕΥ∆ και της 
Ειδικής Γραµµατείας, 
ενεργά µε οµιλίες και 
παρουσιάσεις σε µια σειρά 
θεµατικών Ηµερίδων 
Συνεδρίων και Εκθέσεων 
που διοργανώθηκαν σε 
ολόκληρη την Ελλάδα 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
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(21/04/2010) 
• OΤΑ & Νέες Τεχνολογίες 

(Χανιά, 22/04/2010) 
• Ηµερίδα του 

ΣΕΠΠΕ/Digital Economy 
Forum (03/05/2010) 

• Συµµετοχή και αιγίδα 
στο 12ο Συνέδριο 
Infocom  

• ICT Forum 
(05/10/2010) 

• E-Commerce 
(23/11/2010) 

• Συµµετοχή στην 
INFOCOM (19/10/2010) 

 
  

ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
4 

 
1 στην Καρδίτσα (4ος 
2007) 
 
1 στις Βρυξέλλες (10ος 
2008) 
 
1 στην Αθήνα (6ος 2009) 
 
1 στο  Ηράκλειο Κρήτης 
(9ος 2009) 

 
Συνέδριο για τη 
δηµιουργία διαλόγου για 
το ΕΠΑΝ ΙΙ και προβολή 
των αξόνων 
προτεραιότητάς του  Open 
Days 2008 Εβδοµάδα των 
πόλεων και των 
περιφερειών της Ευρώπης 
– Συνέδριο µε θέµα: 
Συνεργατικοί σχηµατισµοί 
(clusters) επιχειρήσεων 
στους τοµείς Βιο-
Αγροδιατρο-φής, 
Βιοτεχνολογίας –ΑΠΕ, 
Europe Innova (Συνέδριο 
για την καινοτοµία των 
επιχειρήσεων) 
 

 
88.552 

 
Εκπρόσωποι των 
Αναπτυξιακών Εταιριών 
Αυτοδιοίκησης, Στελέχη 
του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα των 
Κρατών-µελών, 
εκπρόσωποι των 
Περιφερειών, επιστήµονες 
και επιχειρηµατίες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς απ’ όλη την 
Ευρώπη 

 
2.400 
προσκεκληµένοι 
(Europe Innova: Οι 
προσκεκληµένοι 
ήταν από 27 χώρες 
της Ευρώπης) 
 
757 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 
31,5% περίπου 
 

 
2.4 Εκθέσεις  
 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση  
 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη 

 
(75η ∆ΕΘ) 

 
18.200 

 
Ευρύ κοινό 

 
193.000 περίπου 
επισκέπτες στην 
75η ∆ΕΘ 

  
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
Συµµετοχή της ΕΥ∆ 
ΕΠΠΕΡΑΑ στην 75η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης 
Σεπτέµβριος 2010 

 
Προβολή των έργων του 
ΕΠΠΕΡΑΑ. ∆ιανεµήθηκε  
έντυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ 
«Θεσσαλονίκη 2012» 

 

  
Το περίπτερο είχε 
χρηµατοδοτηθεί 
από το ΥΠΕΚΑ 

 
 Ευρύ κοινό 
 

 
193.000 περίπου 
επισκέπτες στην 
75η ∆ΕΘ  
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ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
13 

 
4 στη Θεσσαλονίκη (9ος 
2007, 2008, 2010 και 
11ος 2010), 3 στην Κρήτη 
(8ος, 10ος 2008 και 10ος 
2010), 1 στο Βόλο (10ος 
2008), 1 στην Καρδίτσα 
(10ος 2008),  4 στην 
Αθήνα (2ος 2007, 2 τον 
4ο 2008, 11ος 2010)  

 
72η, 73η, 75η ∆ιεθνής 
Έκθεση Θεσ/νίκης, 
Γενικές, κλαδικές, 
επιχειρηµατικές εκθέσεις. 
Προβολή των 
επιχειρηµατικών ευκαιριών 
σε όλους τους τοµείς 
παρέµβασης του  
Προγράµµατος.  

 
165.273 
 
 

 
∆υνητικοί ωφελούµενοι και 
ευρύ κοινό, φορείς του 
δηµοσίου, Πανεπιστήµια, 
εταιρείες, επιχειρηµατίες, 
συνδικαλιστές, ΜΚΟ, ΜΜΕ, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ, 
αιρετοί άρχοντες 

 
874.434 
επισκέπτες 

 
2.5 Road 
shows 
 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
2 

 
3ος, 4ος, 5ος 2008,  
10ος και 11ος 2010 

 
2 οδοιπορικά ενηµέρωσης 
στις Περιφέρειες της 
χώρας µε 17 σταθµούς. 
Στόχος η ενηµέρωση – 
εξειδίκευση – διάχυση των 
επιχειρηµατικών ευκαιριών 
του Προγράµµατος.  
Εναρκτήρια εκδήλωση 
ΕΠΑΝ ΙΙ (9 Μαΐου 2008) 

 
49.240 

 

 
Επιµελητήρια, τοπικές 
ενώσεις, αναπτυξιακές 
εταιρείες, ΕΦ∆, ερευνητικά 
Κέντρα, αιρετοί άρχοντες, 
Περιφερειακά συµβούλια, 
αρµόδιες επιτροπές, τοπικά 
ΜΜΕ, ωφελούµενοι και 
δυνητικοί ωφελούµενοι, 
επιχειρήσεις, πολλαπλασια-
στές πληροφόρησης, ευρύ 
κοινό 

 
3.900 
προσκεκληµένοι 
 
2.580 
συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 66% 
 

 
2.6 Direct mail 
 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
211 

 
1 στην Κρήτη, 36 στην 
Θεσσαλία, 19 στην 
Ήπειρο, 19 στη ∆υτ. 
Ελλάδα, 19 στα Ιόνια 
Νησιά, 19 στην Πελ/νησο, 
2 στην  Ανατ. Μακεδονία – 
Θράκη, 72 στην Κεντρική 
Μακεδονία, 8 στην ∆υτική 
Μακεδονία, 11 στη Στερεά 
Ελλάδα, 5 στην Αττική 
 

 
Αποστολές ενηµερωτικών 
e-mail µε στόχο τη 
δηµοσιοποίηση των 
δράσεων «Πράσινη 
Επιχείρηση», «Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες», 
«Πράσινος Τουρισµός»  

  
Επιχειρήσεις, σχετικοί 
φορείς  και σύµβουλοι 
επιχειρήσεων 

 
22.500 αποδέκτες 

 
2.7 Ενέργειες 
Γραφείου 
Τύπου 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
∆ελτία Τύπου  

 
15 ∆ελτία Τύπου σχετικά 
µε Προσκλήσεις και νέα 
του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 
 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
Πανελλαδικός και 
Περιφερειακός Τύπος 
(2008 – 2010) 

 
Αποδελτίωση και 
κατηγοριοποίηση  
δηµοσιευµάτων, 
ηλεκτρονική καθηµερινή 
παρακολούθηση – 
αξιολόγηση, καθηµερινή 
παρουσία του συντονιστή 
στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, έκδοση 
∆ελτίων Τύπου, 
επικοινωνία µε 
εκπροσώπους έντυπου και 
ηλεκτρονικού Τύπου, 

 
140.451 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι και 
ωφελούµενοι, ∆ικαιούχοι, 
ωφελούµενοι, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ, ευρύ 
κοινό, αιρετοί άρχοντες 

 
38.807 
δηµοσιεύµατα 
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επικοινωνία µε 
οικονοµικούς συντάκτες - 
εκδότες  για επίλυση 
αποριών, διευκρινίσεων, 
αποστολή πληροφορια-
κού, επεξηγηµατικού 
υλικού των δράσεων 
επιχειρηµατικότητας. 
Πρόκληση ευκαιριών για 
δηµοσιότητα.  
Περιλαµβάνονται και  
συνεντεύξεις  

 
Συνολικές 
Προωθητικές 
Ενέργειες από 
τα Τοµεακά 
Προγράµµατα 
 

  
533 

   
603.165 

 
 

 
874.434 
επισκέπτες στις 
εκθέσεις 
 
31.437 άτοµα 
ενηµερώθηκαν 
µε παρουσιάσεις 
και υλικό 
 
38.248 
δηµοσιεύµατα 
στον Τύπο 
 

 
3.     Ενέργειες στα ΜΜΕ 
 

 
3.1 Τηλεόραση 

 
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πανελλαδικά 

 
1. Τηλεοπτική Καµπάνια 
(καµπάνια οµπρέλα) Μάιος 
– Ιούνιος 2008 µε σκοπό 
την ενηµέρωση για τα 
αποτελέσµατα – οφέλη του 
ΕΠΠΕΡ, ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση κοινού. 
Θέµα: «Καλύτερο 
Περιβάλλον – Καλύτερο 
Μέλλον» 
 
2. Τηλεοπτική Καµπάνια 
(εξειδικευµένες θεµατικές 
επικοινωνίες) Σεπτέµβριος 
– Οκτώβριος 2008, µε 
θέµα: 1. «Χωροταξικός και 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός» και 2. 
«Προστατευόµενες 
Περιοχές – Φυσικό και 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον» 

 
1.        205.920* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.         218.185 
* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 

 
Ευρύ κοινό, 
∆ικαιούχοι Προγράµµατος, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
1. 286 spot 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά 
GRPs: 234,9 
Καθαρή Κάλυψη: 
70,8 
Opportunity to See 
(OTS): 3,3 
 
 
2. 258 spot 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά 
GRPs: 420 
Καθαρή Κάλυψη: 
85 
Opportunity to See 
(OTS): 4,9 
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ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
2 

 
Περιφερειακά 

1. Τηλεοπτική Καµπάνια 
(καµπάνια οµπρέλα) Μάιος 
– Ιούνιος 2008 µε σκοπό 
την ενηµέρωση για τα 
αποτελέσµατα – οφέλη του 
ΕΠΠΕΡ, ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση κοινού. 
Θέµα: «Καλύτερο 
Περιβάλλον – Καλύτερο 
Μέλλον» 
 
2. Τηλεοπτική Καµπάνια 
(εξειδικευµένες θεµατικές 
επικοινωνίες) Σεπ – Οκτ 
2008, µε θέµα: 1. 
«Χωροταξικός και 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός» και 2. 
«Προστατευόµενες 
Περιοχές – Φυσικό και 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον» 

1.          90.073* 
 

  *(πληρώθηκε από 
     Γ’ ΚΠΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
2.            93.893 

Ευρύ κοινό, 
∆ικαιούχοι Προγράµµατος, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

1. 420 spot 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 484 spot 
  
 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
37 

 
Πανελλαδικά 2009 – 2010  

 
Παρουσίαση ανοικτών 
Προκηρύξεων από 
εκπροσώπους Φορέων του 
Προγράµµατος, 
∆ηµοσιογράφους (έµµεση 
προβολή)   
 

 
Χωρίς κόστος  

 
Ευρύ κοινό (18+ έως 65)   

 

 
3.2 Ραδιόφωνο 

 
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
2 

 

 
Πανελλαδικά 

 
1. Ραδιοφωνική Καµπάνια 
(καµπάνια οµπρέλα) Μάιος 
– Ιούνιος 2008 µε σκοπό 
την ενηµέρωση για τα 
αποτελέσµατα – οφέλη του 
ΕΠΠΕΡ, ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση κοινού. 
Θέµα: «Καλύτερο 
Περιβάλλον – Καλύτερο 
Μέλλον» 
 
2. Ραδιοφωνική Καµπάνια 
(εξειδικευµένες θεµατικές 
επικοινωνίες) Σεπ – Οκτ 
2008, µε θέµα: 1. 
«Χωροταξικός και 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός» και 2. 
«Προστατευόµενες 
Περιοχές – Φυσικό και 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον» 
 

 
1.          41.346* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.          43.956* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 

 
Ευρύ κοινό, 
∆ικαιούχοι Προγράµµατος, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
1. 715 spot 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά 
GRPs: 645 
Καθαρή Κάλυψη: 
42 
Opportunity to See 
(OTS): 15 
 
 
 
2. 780 spot 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά 
GRPs: 210 
Καθαρή Κάλυψη: 
51,5 
Opportunity to See 
(OTS): 4,1 
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ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
2 

 
Περιφερειακά 

1. Ραδιοφωνική Καµπάνια 
(καµπάνια οµπρέλα) Μάιος 
– Ιούνιος  2008 µε σκοπό 
την ενηµέρωση για τα 
αποτελέσµατα – οφέλη του 
ΕΠΠΕΡ, ευαισθητοποίηση 
και ενεργοποίηση κοινού. 
Θέµα: «Καλύτερο 
Περιβάλλον – Καλύτερο 
Μέλλον». 
 
2. Ραδιοφωνική Καµπάνια 
(εξειδικευµένες θεµατικές 
επικοινωνίες) Σεπ – Οκτ 
2008, µε θέµα: 1. 
«Χωροταξικός και 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός» και 2. 
«Προστατευόµενες 
Περιοχές – Φυσικό και 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον» 

1.          17.968* 
 

 *(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
2.          18.666* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 

 
Ευρύ κοινό, 
∆ικαιούχοι Προγράµµατος, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
1. 1.414 spot 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 1.060 spot 
  
 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
2 

 
Πανελλαδικά (7o µέχρι 8o   
2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Στερεά Ελλάδα (11ος 
2010) 

 
Ραδιοφωνική Καµπάνια - 
Ετήσιο Επικοινωνιακό 
Γεγονός: Ραδιοφωνική 
Καµπάνια µε στόχο την 
ενίσχυση της αναγνωρισι-
µότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ και 
των ανοικτών 
Προκηρύξεων εκείνης της 
περιόδου - Συµβόλαιο 
Στήριξης των ΜΜΕ  
 
 
 
Στους τοπικούς Ρ/Σ για τη 
δράση «Μεταποίηση στις 
Νέες Συνθήκες» 
 

 
180.099 

 
Ευρύ κοινό, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
διαµορφωτές Κοινής 
Γνώµης, παραγωγικοί 
φορείς, εν δυνάµει 
ωφελούµενες ΜµΕ 

 
Μεταδόθηκαν 
συνολικά: 5.511 
spot στην Αθήνα, 
Θεσ/νίκη και στην 
περιφέρεια 
 
Αθήνα: Κάλυψη 
54,91% 
Συχνότητα 10,2  
Θεσσαλονίκη:   
Κάλυψη: 44,4%, 
Συχνότητα: 4,4 
 
Μεταδόθηκαν 
συνολικά 490 spot 
στην Στ. Ελλάδα 

 
3.3 Τύπος 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
Πανελλαδικά 

 
Ειδική καταχώριση στον 
Τύπο (09/05/2009), στην 
εφηµερίδα ATHENS 
VOICE, σχετικά µε τον 
εορτασµό της Ηµέρας της 
Ευρώπης 

 

 
8.100** 

 
**(αφορούσε το 
ΕΠ ΨΣ, αλλά 
χρηµατοδοτήθηκε 
από το ΕΠ ΚτΠ) 

 
Ευρύ κοινό 

 
Σύνολο 
καταχωρίσεων: 1 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά 
GRPs: 4,4 
Καθαρή Κάλυψη: 
4,4% 
 

  
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
Πανελλαδικά 

 
Καταχωρίσεις στον Τύπο 
(Νοε – ∆εκ 2008) µε θέµα 
1. «Χωροταξικός και 

 
336.042* 

*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 

 
Ευρύ κοινό, 
∆ικαιούχοι Προγράµµατος, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
123 καταχωρίσεις 
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Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός» και 2. 
«Προστατευόµενες 
Περιοχές – Φυσικό και 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον», για τους 
δυνητικούς ∆ικαιούχους 
και το ευρύ κοινό 

Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά 
GRPs: 132 
Καθαρή Κάλυψη: 
53,2 
Opportunity to See 
(OTS): 2,4 

  
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
Περιφερειακά 

 
Καταχωρίσεις στον Τύπο 
(Νοέ – ∆εκ 2008) µε θέµα 
1. «Χωροταξικός και 
Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός» και 2. 
«Προστατευόµενες 
Περιοχές – Φυσικό και 
Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον», για τους 
δυνητικούς ∆ικαιούχους 
και το ευρύ κοινό 

 
138.867* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 

 
Ευρύ κοινό, 
∆ικαιούχοι Προγράµµατος, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
220 καταχωρίσεις 
 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
3 

 
 

 
Πανελλαδικά 

 
Α. Γενικές καταχωρίσεις  
του ΕΠΑΝ ΙΙ (2008 - 
2009) – Καµπάνια στον 
Τύπο για την ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας του 
ΕΠΑΝ ΙΙ (7ος -8ος 2009) 
(Ετήσιο επικοινων. 
γεγονός 2009) 
 
Β. Καµπάνια στον Τύπο µε 
στόχο την ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας του 
ΕΠΑΝ ΙΙ και των ανοικτών 
προκηρύξεων - 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΜΜΕ (7ος µέχρι 9ος 
2010) (Ετήσιο 
Επικοινωνιακό Γεγονός 
2010) 

 

Γ. Καµπάνια στον Τύπο µε 
θέµα: «Εξοικονόµηση 
Ενέργειας» (9ος  2010)  

 
1.224.964 

 
Ευρύ κοινό, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
∆ιαµορφωτές Κοινής 
Γνώµης, Κοινό των 
European Open Days και 
Development Days, 
παραγωγικοί φορείς, εν 
δυνάµει ωφελούµενες 
ΜµΕ, ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
και ∆ικαιούχοι του ΕΠΑΝ 
ΙΙ, κλαδικός Τύπος 

 
Α. Καµπάνια 
2009  
147 καταχωρίσεις 
GRPs 114,4  
Κάλυψη: 56,7  
Συχνότητα: 2,1  
 
 
 
Β. Καµπάνια 
2010  
171 καταχωρίσεις 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά  
GRPs: 135,8 
Κάλυψη: 52,9%  
Συχνότητα: 2,6 
Περιφέρεια  GRPs: 
240,4 
Κάλυψη: 28,0% 
Συχνότητα: 1,3 
 
Γ. 19 καταχωρίσεις 
και 84 εµφανίσεις 
σε περιοδικά – 
ένθετα εφηµερίδων 
 

 
3.4 ∆ιαφήµιση 
στο Ίντερνετ 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
Πανελλαδικά 

 
Kαµπάνια στο ∆ιαδίκτυο 
(στο πλαίσιο της οποίας 
δηµιουργήθηκε και σχετικό 
microsite) µε στόχο την 

 
93.052 

 
Ευρύ κοινό, παραγωγικοί 
φορείς, εν δυνάµει 
ωφελούµενες ΜµΕ 

 
9.510.000 
εκτιµώµενες 
εµφανίσεις µε 
τοποθετήσεις σε 17 
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ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας του 
ΕΠΑΝ ΙΙ και των ανοικτών 
προκηρύξεων  - 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΜΜΕ (7ος -9ος 2010) 
(Ετήσιο Επικοινωνιακό 
Γεγονός) 

sites 

 
Συνολικές 
Ενέργειες στα 
ΜΜΕ από τα 
Τοµεακά 
Προγράµµατα 
 

  
54 

   
2.711.131 

 

 
544 τηλεοπτικές 
εµφανίσεις 
πανελλαδικά 
904 τηλεοπτικές 
εµφανίσεις σε 
τοπικά κανάλια 
 
9.970 
ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις 
 
765 καταχ/σεις 
στον Τύπο 
 

 
4.    Παραγωγές 

 

 
4.1 
Newsletters 
 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
3 

 
Πανελλαδικά (3ος, 6ος,  
12ος 2008) 
 

 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο για το 
ΕΠΑΝ ΙΙ 

  
Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, πολλαπλασια-
στές πληροφόρησης, 
∆ίκτυο Υπευθύνων 
Πληροφόρησης και 
∆ηµοσιότητας, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι και ∆ικαιούχοι 
του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦ∆, ΜΜΕ, 
Αναπτυξιακές Εταιρείες, 
Επιµελητήρια  
 

 
Αποστολή σε 1.200 
µεµονωµένους 
αποδέκτες, 
σε 400 αποδέκτες 
ΜΜΕ, 30.350 
έντυπα σε φορείς 
 
Συνολικά 105.000 
έντυπα 

 

 
4.2 Έντυπα 
 

 
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
2 

 
1. ∆ηµιουργικός 
σχεδιασµός και εκτύπωση 
εντύπου µε θέµα τον 
απολογισµό των ∆ράσεων 
του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος  
"Περιβάλλον 2000-2006"  
 
2. ∆ηµιουργικός 
σχεδιασµός και εκτύπωση 
εντύπου µε θέµα 
«Θεσσαλονίκη 2012» 
 
 

 
1.  24σελιδο έντυπο µε 
θέµα τoν απολογισµό των 
∆ράσεων του 
Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος  
"Περιβάλλον 2000-2006" 
 
 
2. 24σελιδο έντυπο 

 
1. 3.606* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 
 
 
 
 

2.  21.340 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
1.  1.000 έντυπα 
διανεµήθηκαν στην 
εκδήλωση 
19/3/2009 
 
 
 
 
2. 500 έντυπα 
διανεµήθηκαν  
 
2.000 έντυπα 
τυπώθηκαν 
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ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
25 
 

 
2008, 2009, 2010  

 
Γενικά ενηµερωτικά 
έντυπα για το ΕΠΑΝ ΙΙ, 
οδηγοί  και διαφηµιστικά 
έντυπα για προκηρύξεις 
του ΕΠΑΝ ΙΙ (Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες, 
Πράσινος Τουρισµός), 
(Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό,  
Εξοικονόµηση Ενέργειας 
και ΑΠΕ)  
 

 
47.969 

 
∆υνητικοί ωφελούµενοι 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και ευρύ 
κοινό, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, ΕΦ∆, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ, 
αιρετοί Άρχοντες 

 
284.000 έντυπα 

 
4.3 CDs/DVDs 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
   6 βίντεο 
   1 CD 

 
5ος 2008, 7ος, 9ος 2010 

 
Βίντεο χαιρετισµός της 
Επιτρόπου Περιφερειακής 
Πολιτικής κας Danuta 
Hubner, για την 
εναρκτήρια ηµερίδα του 
ΕΠΑΝ ΙΙ,  γενικό βίντεο, 
διαφηµιστικά βίντεο των 
Προκηρύξεων, 1 CD που 
συνόδευε το έντυπο για το 
Συµβόλαιο Στήριξης  

 
16.543 

 
∆υνητικοί ωφελούµενοι 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και ευρύ 
κοινό, παραγωγικοί φορείς, 
εν δυνάµει ωφελούµενες 
ΜµΕ, δυνητικοί ∆ικαιούχοι 
του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ΕΦ∆  

 
150 CD  
Αναπαραγωγή 
βίντεο µέσα από τις 
ιστοσελίδες 
φορέων, 
πολλ/στών πληρο-
φόρησης και 
κοινωνικών  
δικτύων (YouTube, 
facebook, Twitter 
κ.α.)  
 

 
Συνολικές 
Παραγωγές 
από τα 
Τοµεακά 
Προγράµµατα 
 

  
37 

   
89.458 

  
33.450 έντυπα 
διανεµήθηκαν 
 
391.000 έντυπα 
εκτυπώθηκαν 

 
5.    Άλλες ενέργειες 
 

 
5.1 Έρευνες 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
3 

 
3ος και 8ος 2008,  
7ος 2010 

 
Έρευνες µε θέµα: α) 
∆ιερεύνηση της 
αποτελεσµατικότητας των 
δράσεων Π+∆ για τους 
σχεδιαζόµενους τοµείς 
παρέµβασης του ΕΠΑΝ ΙΙ, 
β) Συνεχή βελτίωση του 
portal του ΕΠΑΝ ΙΙ στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 
2013 και γ) ∆ιερεύνηση 
των γνώσεων και 
απόψεων του ενήλικου 
πληθυσµού της χώρας 
σχετικά µε το ΕΠΑΝ ΙΙ 
 
 
 
 

 
8.618 

 
Επιχειρήσεις – ΜΜΕ 
επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων, άντρες και 
γυναίκες ηλικίας 13 έως 70 
ετών και επισκέπτες 
internet (και λοιπών ΜΜΕ 
και κινητής τηλεφωνίας) 
σε πανελλαδικό επίπεδο, 
ηλικιών 13-70 ετών, 
άνδρες και γυναίκες 
ηλικίας άνω των 18 ετών 

 
11.566 άτοµα 
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5.2. e- 
Newsletter  

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
Πανελλαδικά  

 
Ηλεκτρονική αποστολή 
τουλάχιστον 1 φορά την 
εβδοµάδα 

  
Ενδιάµεσοι Φορείς 
∆ιαχείρισης, Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, ∆ίκτυο 
Υπευθύνων Πληροφόρησης 
και ∆ηµοσιότητας, 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι και 
∆ικαιούχοι του ΕΠΑΝ ΙΙ,  
Κοινή Γνώµη, ΜΜΕ, 
επιχειρήσεις, Συλλογικοί 
Φορείς, µέλη Επιτροπής 
Παρακολούθησης, άλλοι 
ενδιαφερόµενοι   
 

 
Αποστολή σε 7.500 
εγγεγραµµένους 
επισκέπτες της 
ιστοσελίδας του 
ΕΠΑΝ ΙΙ 

 
5.3. 
Τηλεφωνική 
επικοινωνία µε 
επιχειρήσεις 

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
11 συνολικά επιχειρήσεις: 
1 στην Κρήτη, 2 στην 
Ήπειρο, 2 στη ∆υτ. 
Ελλάδα, 2 στην 
Πελοπόννησο, 2 στα Ιόνια 
Νησιά, 1 στη ∆υτ. 
Μακεδονία, 1 στην 
Κεντρική Μακεδονία  

 
Τηλεφωνική επικοινωνία 
µε επιχειρήσεις για 
ενηµέρωση των δράσεων 
«Πράσινη Επιχείρηση», 
«Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες», «Πράσινος 
Τουρισµός»  

  
Επιχειρήσεις, δυνητικοί 
ωφελούµενοι  

 

 
5.4 
Livestreaming 
– microsite  

 
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
2 

 
Πανελλαδικά  

 
Σε όλη τη διάρκεια της 
εναρκτήριας εκδήλωσης 
και της εκδήλωσης για την 
υπογραφή του Συµβολαίου 
Στήριξης των ΜµΕ. Για τα 
γεγονότα αυτά 
δηµιουργήθηκαν 
microsites (βλ. Ετήσια 
∆ραστηριότητα 2008 και 
2010) 

 
6.525 

 
Ευρύ κοινό, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
διαµορφωτές Κοινής 
Γνώµης, παραγωγικοί 
φορείς, εν δυνάµει 
ωφελούµενες ΜµΕ, 
∆ικαιούχοι 

 
5.500+ άτοµα 
επισκέφθηκαν το 
microsite, µέσα σε 
1 µήνα λειτουργίας 
του. 1.500+ άτοµα 
παρακολούθησαν 
τη ζωντανή 
αναµετάδοση της 
ηµερίδας. 
 

 
5.5 
Αλληλογραφία 
µε ∆ικαιούχους 
για την 
υποχρέωση 
ανάρτησης 
πινακίδων και 
αναµνηστικών 
πινακίδων 

 
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
1 

 
ΕΥ∆ ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
Συνεχής αλληλογραφία µε 
τους ∆ικαιούχους των 
έργων του ΕΠ-ΕΠ για τις 
υποχρεώσεις τους όπως 
αυτές απορρέουν από τον 
Καν. 1828/2006 όσον 
αφορά στην ανάρτηση 
πινακίδων και 
αναµνηστικών πινακίδων  
 

 
- 

 
∆ικαιούχοι 

 
Αλληλογραφία για 
10 έργα 
αρµοδιότητα της 
ΕΥ∆ ΕΠ-ΕΠ  

 
Συνολικές  
Πρόσθετες 
Ενέργειες από 
τα Τοµεακά 
Προγράµµατα 
 

 
 

 
8 

 
 

  
15.144 
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6.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 
 

 
6.1 Ετήσια 
Σηµαντική 
Ενηµερωτική 
∆ραστηριότητα 
(µία ή 
περισσότερες) 
 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση  
 
 

 
3 

 
Αθήνα (22/12/2008) 
Θεσ/νίκη (08/05/2009) 
Αθήνα (16/06/2010)  
 
 

 
2008: ∆ιοργάνωση 
εκδήλωσης για την 
επίσηµη έναρξη του ΕΠ ΨΣ 
 
2009:Ετήσια Eκδήλωση 
στην Περιφέρεια  
  
2010: Ηµερίδα του ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση: «Νέα 
στρατηγική και 
µελλοντικές προοπτικές» 

 
53.000*** 

 
***(οι εκδηλώ-
σεις του 2008, 
2009 αφορούσαν 
ΕΠ ΨΣ, αλλά 
χρηµατοδοτήθη-
καν από ΕΠ ΚτΠ) 
 
 
 
 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
800 επισκέπτες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
Ηµερίδα Αθήνα 
(19/3/2009), Ξενοδοχείο  
Divani - Caravel 
 

 
Θέµα: «Απολογισµός των 
∆ράσεων του 
Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος  
“Περιβάλλον 2000-2006”, 
παρουσίαση του 
Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος  
“Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013” 
 

 
147.101* 

 
*(πληρώθηκε 
από Γ’ ΚΠΣ) 
 

 
Εκπρόσωποι από 
Υπουργεία, Φορείς του 
∆ηµοσίου, Νοµαρχίες, 
∆ήµοι, κοινωνικοί και 
οικονοµικοί εταίροι, 
Υπηρεσίες της Ε.Ε. κ.α. 

 
1.500 
προσκεκληµένοι 
 
 
1.000 
συµµετέχοντες 
 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
3 

 
Εναρκτήρια εκδήλωση του 
ΕΠΑΝ ΙΙ και 2 καµπάνιες   

  
5ος 2008:  Εναρκτήρια 
εκδήλωση ΕΠΑΝ ΙΙ, 
δηµιουργία microsite µε 
διεύθυνση το επιλεγµένο 
µήνυµα της ∆ιαχ/κής 
Αρχής: www.anaptyxisto 
Epikentro.eu, και live 
streaming καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης.  
 
7ος και 8ος 2009:  
Καµπάνια στον Τύπο για 
την ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας του 
ΕΠΑΝ ΙΙ 
 
Από τον 7ο µέχρι τον 9ο 
2010:  Καµπάνια στον 
πανελλαδικό και 
περιφερειακό Τύπο, στο 
Ραδιόφωνο και το  
Internet. Στο πλαίσιο 
αυτής της ενέργειας 
δηµιουργήθηκε και σχετικό 

 
1.187.824 

 
Ευρύ κοινό, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
διαµορφωτές Κοινής 
Γνώµης, παραγωγικοί 
φορείς, εν δυνάµει 
ωφελούµενες ΜµΕ, 
∆ικαιούχοι 

 
5.000 
προσκεκληµένοι  
 
700 συµµετέχοντες 
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microsite µε στόχο την 
ενίσχυση της 
αναγνωρισιµότητας του 
Προγράµµατος, τη 
δηµοσιοποίηση των 
παρεµβάσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ 
και των ανοικτών 
Προκηρύξεων. 
Συνδυάστηκε µε ειδική 
εκδήλωση για την 
υπογραφή του Συµβολαίου 
Στήριξης των 
Μικροµεσαίων Επιχ/σεων 
µεταξύ παραγωγικών και 
οικονοµικών φορέων. 
Υπήρξε live streaming σε 
όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. 
 

  
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
3 

 
Στα πλαίσια της Επιτροπής 
Παρακολούθησης 

 
Ενηµέρωση για την πορεία 
εξέλιξης του 
Προγράµµατος 
 

  
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
 

 

 
6.2 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
Στα γραφεία της ΕΥ∆ ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 
 

 
Την εβδοµάδα από 09/05 
και µετά 

  
Ευρύ κοινό 

 

  
ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 
 

 
1 

 
Στα γραφεία της ΕΥ∆ 
ΕΠΠΕΡΑΑ 
 

 
Όλο το χρόνο 

  
Ευρύ κοινό 

 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

 
1 

 
Στα γραφεία της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα 
 

 
Όλο το χρόνο 

  
Ευρύ κοινό 

 

  
ΕΠ Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 

 
1 

 
Στα γραφεία της ΕΥ∆ ΕΠ 
Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας 
 

 
Όλο το χρόνο 

  
Ευρύ κοινό 

 

  
ΕΠ Τεχνική 
Υποστήριξη της 
Εφαρµογής 
 

 
1 

 
Στα γραφεία της ΕΥΣΣΑΑΠ 

 
Όλο το χρόνο 

  
Ευρύ κοινό 

 

 
6.3 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 

 
ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση 

 
1 

 
www.digitalplan.gr 
 
 
 
 

 
Ανάρτηση µε την ένταξη 
του αντίστοιχου έργου του 
∆ικαιούχου, σε µηνιαία 
βάση 

  
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
11ος–12ος 2010: 
11.965 επισκέπτες 
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ΕΠ Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
1 

 
www.epperaa.gr 
 
 

 
Ανάρτηση µια φορά 
ετησίως στις 30/6 

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι/ 
∆ικαιούχοι/∆ηµοσιογράφοι/ 
Ευρύ κοινό 

 
490 επισκέπτες 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 

  
ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 
 

 
1 

 
www.antagonistikotita.gr 
 

 
Ανάρτηση µία φορά 
ετησίως στις 30/6 
 

   

  
ΕΠ Τεχνική 
Υποστήριξη της 
Εφαρµογής 
 

 
1 

 
www.espa.gr/el/Pages/ 
staticBeneficiariesList.aspx 
 

 
Ανάρτηση µία φορά 
ετησίως στις 30/6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 

 
 
Είδος ενέργειας 
 

 
Περιφέρεια 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος (€) 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

 
1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 
 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
Μακεδονία - 
Θράκη 

 
1 

 
www.makedonia-
thrace.gr 

Πλήρης λειτουργία του 
διαδικτυακού τόπου του ΠΕΠ 
«Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» µε 
πληροφόρηση σχετικά µε τις 
ευκαιρίες χρηµατοδότησης και την 
εξέλιξη του προγράµµατος, τη 
δηµοσιοποίηση καταλόγου 
∆ικαιούχων και τη δηµοσιοποίηση 
Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
µε κοινό στόχο τους δυνητικούς 
∆ικαιούχους, τους ∆ικαιούχους, το 
ευρύ κοινό και τους 
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης 

 
20.000 

 
Για τον Ιούνιο-
∆εκέµβριο 2010: 

1.277 επισκέψεις 

1.031 µοναδικοί 
επισκέπτες 

  
Κεντρική 
Μακεδονία 

 

 
1 

 
www.pepkm.gr 2008: Ενηµέρωση του 

∆ιαδικτυακού τόπου της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας µε υλικό που 
αφορά στο ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 
2007-2013», τις διαδικασίες και το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, 
δηµοσιοποίηση Προσκλήσεων 
Υποβολής προτάσεων κλπ.  

2009: ∆ηµιουργία νέας εικαστικής 
ταυτότητας για το διαδικτυακό τόπο 
της Ε∆Α Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας www.pepkm.gr, που 
προσαρµόστηκε στις ανάγκες 
διαχείρισης και ενηµέρωσης και 
επικοινωνίας µε τους επισκέπτες, 
ανανεώθηκε ως προς το 
περιεχόµενο και την εµφάνιση, 
ώστε να είναι πιο φιλικός και 
λειτουργικός και να υποστηρίζει µε 
συνέργεια και συµπληρωµατικότητα 
το δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ και του 
ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη». Ο νέος, 
δίγλωσσος διαδικτυακός τόπος της 
Ε∆Α ΠΚΜ είναι συµβατός µε τις 

 
53.237 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές, 
πληροφόρησης, 
ΜΜΕ, ευρύ κοινό 

2008: 96.288 
επισκέψεις 
267 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
22.692 µοναδικοί 
επισκέπτες  
63 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 

2009: 

115.656 
επισκέψεις 
321 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
33.072 µοναδικοί 
επισκέπτες  
92 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
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προδιαγραφές προσβασιµότητας 
περιεχοµένου από ΑΜΕΑ του W3C.  
 
2010: Εύκολη πρόσβαση και 
παραλαβή υλικού από τον 
διαδικτυακό τόπο www.pepkm.gr µε 
διάχυση πληροφόρησης σχετικά µε 
τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης, την 
εξέλιξη και τα αποτελέσµατα του 
Προγράµµατος, µεγιστοποίηση της 
διαφάνειας, και κοινό στόχο τους 
∆υνητικούς ∆ικαιούχους, 
∆ικαιούχους, ευρύ κοινό, πολ/στές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ 
 

 
 
 
2010: 

91.032 
επισκέψεις 
253 ηµερησίως 
κατά Μ.Ο. 
22.310 µοναδικοί 
επισκέπτες  
62 ηµερησίως 
κατά Μ.Ο. 

 
  

Ανατολική 
Μακεδονία - 
Θράκη 

 
1 

 
www.eydamth.gr 
 

 
Ιστοσελίδα της Ε∆Α ΠΑΜΘ για το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, 
όπου δηµοσιεύονται προσκλήσεις – 
προκηρύξεις, εντάξεις έργων, 
υποστήριξη ∆ικαιούχων για 
εφαρµογή δηµοσιότητας, όλες οι 
σχετικές µε το πρόγραµµα 
πληροφορίες 
 

 

 

 

 

 
46.357* 

 
*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές, 
πληροφόρησης, 
ΜΜΕ, ευρύ κοινό  

 
2008: 
37.804 
επισκέψεις 
105 κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
15.121 µοναδικοί 
επισκέπτες 
42 κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
2009: 
42.279 
επισκέψεις 
117 κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
17.920 µοναδικοί 
επισκέπτες 
50 κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
2010:  
42.023 
επισκέψεις 
117 κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
17.695 µοναδικοί 
επισκέπτες 
49 κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
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∆υτική 
Μακεδονία 
 

 
1 

 
∆υτική Μακεδονία 
www.pepdym.gr 
 
 
 
 
 
 
 

Ανανέωση και ενηµέρωση της 

ιστοσελίδας της Υπηρεσίας και 

εµπλουτισµός της µε στοιχεία που 

αφορούν στο ΕΠ «Μακεδονία-

Θράκη 2007-2013», τις διαδικασίες 

και το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου, δηµοσιοποίηση 

Προσκλήσεων Υποβολής προτάσεων 

κλπ. 

 

 
6.545 

 
 
 
 
 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης, 
ΜΜΕ, ευρύ κοινό 
 

23.700 
επισκέψεις 
(2010) 

66 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 

 
 

 
1.2 Call Center  

 
Ανατολική 
Μακεδονία - 
Θράκη 

 
1 

 
Τηλεφωνικό Κέντρο 
25313 52300 

 
Λειτουργεί εργάσιµες µέρες µεταξύ 
09:00 και 17:00 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, πολ/στές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ 
 

 
500 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

 
1.3 Γραφείο 
Πληροφόρησης  

 
Ανατολική 
Μακεδονία - 
Θράκη 
 

 
1 

 
Ηροδότου 28, 691 00 
Κοµοτηνή 
25313 52300 

 
Λειτουργεί εργάσιµες µέρες µεταξύ 
09:00 και 17:00 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, πολ/στές 
πληροφόρησης, 
Μ.Μ.Ε. 
 

 
80 ερωτήµατα 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 
 

 
Σύνολο 
Ενεργειών 
Πληροφόρησης  
από το ΠΕΠ 
Μακεδονίας - 
Θράκης 
 

  
6 

   
126.140 

  
450.059 
επισκέψεις 
συνολικά στις 
ιστοσελίδες 
 
462 επισκέπτες 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως στις 
ιστοσελίδες 
 
> 150 
µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
στις ιστοσελίδες 
 
580 ερωτήµατα 
πολιτών 
απαντήθηκαν 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως  
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2.    Προωθητικές ενέργειες 

 
2.1 Ηµερίδες  
 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
3 

 
Θεσσαλονίκη (2009) 1. Ηµερίδα 27/04/2009: 

«Ανάλυση των διαδικασιών 
υλοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων της περιόδου 2007-
2013. Υποχρεώσεις των 
∆ικαιούχων των πράξεων». 
Ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Έργων της ΠΚΜ, ως 
δυνητικό ∆ικαιούχο του ΕΣΠΑ 
για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.  
 
2. Ηµερίδα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, που 
διοργανώθηκε από την Ε∆Α 
στις 29/06/2009 στο 
ξενοδοχείο Hyatt της 
Θεσσαλονίκης.  
 
3. Ηµερίδα «Ολοκληρωµένες 
αστικές αναπλάσεις ευρείας 
κλίµακας» µε στόχο την 
ενηµέρωση των δυνητικών 
∆ικαιούχων ενόψη κατάθεσης 
προτάσεων στην ανοικτή 
Πρόσκληση της Ε∆Α ΠΚΜ. 
∆ιοργανώθηκε από την Ε∆Α 
στις 24/09/2009 στο 
ξενοδοχείο Nikopolis της 
Θεσσαλονίκης. 
 

 
2.305 

 
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

 
275 
συµµετέχοντες  

  
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη (2010) 

 
Ηµερίδα µε θέµα την 
υλοποίηση των δράσεων 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και 
«ΚΗΦΗ» που διοργανώθηκε 
από την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή Κεντρικής 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στις 14/6/2010 
στη Θεσσαλονίκη 
 

 
1.200 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
115 
προσκεκληµένοι 
 
153 
συµµετέχοντες 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
12 

 
7 Κοµοτηνή (4/6/2008, 
12/6/2008, 17/02/2009, 
7/5/2009, 10/6/2009, 
8/12/2009, 22/6/2010) 
 

 
1. Ηµερίδα ενηµέρωσης για 
τους δυνητικούς ∆ικαιούχους 
του Προγράµµατος (4/6/2008) 
 
2. Έναρξη της 

 
50.826* 

*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 

 
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης. ειδικές 
κατηγορίες κοινού 

 
1.  240 
συµµετέχοντες 
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2 ∆ράµα (27/6/2008, 
8/05/2009) 
 
1 Ξάνθη (13/6/2008) 
 
1 Αλεξ/πολη (19/6/2008) 
 
1 Καβάλα (1/7/2008) 
 

Προγραµµατικής Περιόδου 
2007-2013 (έδρες των 5 
Νοµών της ΠΑΜΘ από 12/6 
έως 1/7/2008) 
 
3. ∆ιαδικασίες επιβεβαίωσης 
διαχειριστικής επάρκειας των 
φορέων(17/2/2009) 
 
4. Παρουσίαση και Ανάλυση 
του Ν. 3316/2005 που διέπει 
τις συµβάσεις Μελετών και 
Παροχής Υπηρεσιών(7/5 και 
8/5/2009) 
 
5. Εξειδίκευση και υλοποίηση 
των δράσεων για την 
προστασία και ανάδειξη της 
φυσικής 
κληρονοµιάς(10/6/2009) 
 
6. Εξειδίκευση των βασικών 
κατευθύνσεων των 
Ολοκληρωµένων Σχεδίων 
Αστικής Ανάπτυξης 
(8/12/2009) 
 
7. Κοινοτική Πρωτοβουλία 
JESSICA (22/6/2010) 

2. 417 
συµµετέχοντες 

 
 
3. 182 
συµµετέχοντες 
 

4. 228 
συµµετέχοντες 

 
 
5. 89 
συµµετέχοντες 

 

 
6. 27 
συµµετέχοντες 
 
 
 
 
7. 86 
συµµετέχοντες 

  
∆υτική 
Μακεδονία 
 

 
7 

 
Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας 

 
2009: Οργάνωση 
ενηµερωτικών ηµερίδων, στις 
έδρες των Ν.Α. Περιφέρειας 
∆υτ. Μακεδονίας, για την 
ενηµέρωση των δυνητικών 
∆ικαιούχων για τις δράσεις για 
τις δράσεις του ΠΕΠ 
Μακεδονίας – Θράκης 2007-
2013. 
- Σεµινάριο για το ΕΣΠΑ από 
την ΕΥΘΥ (10/4/2009). 
Εκλήθησαν και συµµετείχαν οι 
δυνητικοί ∆ικαιούχοι του 
Προγράµµατος. 
- Σεµινάριο για τις 
χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις 
από την ΑΝ.ΚΟ (14/4/2009) 
- Ενηµέρωση όλων των 
φορέων από την Ε∆Α ∆υτ. 
Μακεδονίας (20/10/2009) 
στην έδρα της Ε∆Α 
- Ενηµερωτική συνάντηση  στη 
Ν.Α. Φλώρινας (19/5/2009)  
- Ενηµερωτική συνάντηση  στη 

  
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς 
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Ν.Α. Κοζάνης (20/5/2009) 
- Συµµετοχή σε αναπτυξιακή 
ηµερίδα στην Καστοριά (12/9 
/2009). 
- Ενηµερωτική συνάντηση στο 
∆ήµο Γρεβενών (11/11/2009) 
Στις συναντήσεις συµµετείχαν 
φορείς και δυνητικοί 
∆ικαιούχοι του προγράµµατος 

 
 
 
 
80 συµµετέχοντες 

 
2.2 Εκθέσεις 
 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη (2008) 

 
Συµµετοχή της Ε∆Α 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην 73η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης από 6 
έως 14/9/2008 µε σκοπό την 
ενηµέρωση του κοινού για το 
ΠΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-
2013» 
 

 
60.631 

 
Ευρύ κοινό, ΜΜΕ 

 
2.970 επισκέπτες 

  
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη (2009) 

 
Συµµετοχή της Ε∆Α 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην 74η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-
13/9/2009) µε περίπτερο 
στους χώρους της Έκθεσης 
 

 
70.866 

 
Ευρύ κοινό, ΜΜΕ 2.540 επισκέπτες 

 

  
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη (2010) Συµµετοχή της Ε∆Α ΠΚΜ στην 

75η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Με stand στους 
χώρους της Έκθεσης. 
 

 
45.190 

 
Ευρύ κοινό, ΜΜΕ 

 
2.275 επισκέπτες 

  
∆υτική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη (2010) 

 
Συµµετοχή της Ε∆Α 
Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας 
στην 75η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης από 11-
19/9/2010 µε σκοπό την 
ενηµέρωση του κοινού  

 
50.000 

 
Ευρύ κοινό 

 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
6 

 
Κοµοτηνή (για την έκθεση 
«ΘΡΑΚΗ») 
 
Θεσσαλονίκη (για τη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης) 
 
Νέα Καρβάλη Καβάλας (για 
την έκθεση «KAVALAEXPO») 
 

 
Συµµετοχή της Ε∆Α 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης στις 
εκθέσεις: 
 
2008: 
17η Έκθεση «ΘΡΑΚΗ» 
 
2009: 
18η Έκθεση «ΘΡΑΚΗ» 
74η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 
 

 
186.576(*)(**) 

 
*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 
 
**(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν µέσα από 
Εθνική Τεχνική 
Βοήθεια) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ειδικές κατηγορίες 
κοινού 

 
2008: 
17η Έκθεση 
«ΘΡΑΚΗ»: 
10.000 
επισκέπτες 
 
2009: 
18η Έκθεση 
«ΘΡΑΚΗ»: 
7.500 επισκέπτες 
74η ∆ΕΘ: 
241.000 
επισκέπτες 
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2010: 
19η Έκθεση «ΘΡΑΚΗ» 
75η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 
18η Έκθεση «KAVALAEXPO» 

 

 
2010: 
19η Έκθεση 
«ΘΡΑΚΗ»: 
8.200 επισκέπτες 
 
75η ∆ΕΘ: 
193.000 
επισκέπτες 
 
18η Έκθεση 
«KAVALAEXPO»: 
4.000 επισκέπτες 
 

 
2.3 Τεχνικές 
Συναντήσεις 
 

 
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
3 

 
Θεσσαλονίκη (2009) 1. ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών 

συσκέψεων της Ε∆Α 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας µε ∆ιευθύνσεις της 
ΠΚΜ σχετικά µε το περιεχόµε-
νο και τις διαδικασίες των 
δράσεων του ΕΣΠΑ στην 
Περιφέρεια: 

- Με τη ∆/νση Υδάτων και τη 
∆ΙΠΕΧΩ 15/05/2009 

- Με τη ∆/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης και τις ∆/νσεις 
∆ασών στις 19/05/2009  

- Με τη ∆/νση Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης στις 26/05/2009 
 
2. Ενηµερωτική συνάντηση 
στις 9/02/2009 στα γραφεία 
της Ε∆Α Περιφέρειας Κεντρ. 
Μακεδονίας µε τις ∆ιευθύνσεις 
Υγείας των Νοµαρχιακών 
Αυτοδ/σεων της ΠΚΜ σχετικά 
µε τα έργα διαχείρισης και 
διανοµής πόσιµου νερού που 
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ, ενόψη προετοιµα-
σίας Πρόσκλησης της Ε∆Α 
 
3. Ενηµερωτική συνάντηση 
εργασίας µε θέµα την πορεία 
υλοποίησης του έργου του 
Νοσοκοµείου Έδεσσας στην 
έδρα της Περιφέρειας Κεντρ. 
Μακεδονίας, στις 14/04/2009 
 

  
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι 

 
53 συµµετέχοντες 
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37 

 
Θεσσαλονίκη (2010) 

 
Ενηµερωτικές συναντήσεις και 
τεχνικές συσκέψεις µε 
∆ικαιούχους και δυνητικούς 
∆ικαιούχους των δράσεων που 
διαχειρίζεται η Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή (Ε∆Α) 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό/προετοιµασία 
τους ενόψει δηµοσίευσης 
Πρόσκλησης, τις διαδικασίες, 
τα χρονοδιαγράµµατα και τις 
απαιτήσεις του Σ∆Ε µε 
∆ικαιούχους έργων που έχουν 
ήδη αξιολογηθεί και ενταχθεί. 

 
0 

 
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι 

 
269 
συµµετέχοντες 

   
6 

 
Έδρες 5 νοµών Περιφέρειας 
ΑΜΘ (∆ράµα, Καβάλα, Ξάνθη, 
Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη) 
 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη 

 
Πρόγραµµα εκπαίδευσης για 
τους δυνητικούς ∆ικαιούχους 
µε τη διοργάνωση σεµιναρίων 
στην έδρα 5 Νοµών από την 
Ε∆Α Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης (22/10-
14/11/2008) 
 
Πρόγραµµα εκπαίδευσης 
στελεχών Ε∆Α Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης στις διαδικασίες της 
νέας Προγραµµατικής 
Περιόδου 2007-2013 (15-
16/11/2008) 

 
48.926* 

 
*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι. 
∆ικαιούχοι, Στελέχη Ε∆Α 
 

 
383 
συµµετέχοντες 
 
 
 
 
 
 
24 συµµετέχοντες 

   
56 

 
Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας 

2010: Συναντήσεις εργασίας 
(56 συνολικά) της Ε∆Α 
Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε στελέχη 
Υπουργείων και ∆ιαχειριστικών 
Αρχών και ∆ικαιούχους (ΟΤΑ, 
∆ΙΑ.∆Υ.ΜΑ. ΑΕ, κλπ) µε σκοπό 
την ενηµέρωση και την 
επίλυση προβληµάτων που 
προέκυψαν κατά την πορεία 
υποβολής προτάσεων για 
ένταξη στο Πρόγραµµα ή 
υλοποίησης αυτών. 

  
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
φορείς 

 
448 
συµµετέχοντες 

 
2.4 Συνέδρια  
 

 
Κεντρική 

Μακεδονία 

 
1 

 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 
10/4/2008: ∆ιακρατικό Forum 
«καλών πρακτικών» 
επικοινωνίας των 
συαναπτυξιακών 
Προγραµµάτων που 
συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Forum 

 
141.573* 

 
*(πληρώθηκε από το 
Γ’ ΚΠΣ) 

  
200 
συµµετέχοντες 
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συµµετείχαν οι υπεύθυνοι 
πληροφόρησης και 
επικοινωνίας ∆ιαχειριστικών 
Αρχών και υπηρεσιών από την 
Ελλάδα και τη Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Τσεχία, Βουλγαρία, 
Μάλτα, Ουγγαρία και Αυστρία. 
 

 
2.5 Ενέργειες 
Γραφείου 
Τύπου 

 
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
1 

 
Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη 

 
Αποστολή ∆ελτίων Τύπου 
σχετικά µε την πορεία 
υλοποίησης του Προγράµµατος 
ΜΑ-ΘΡΑ 2007-2013 
 

 
- 

 
Ευρύ κοινό, πολ/στές 
πληροφόρησης, ΜΜΕ 
 

 
15 ∆ελτία Τύπου 

 
Σύνολο 
Προωθητικών 
Ενεργειών από 
το ΠΕΠ 
Μακεδονίας – 
Θράκης 
 

  
136 

 
 

 
 

 
516.522 

 
 

 
718.285 
περίπου 
επισκέπτες στις 
εκθέσεις 
 
1.977 
συµµετέχοντες 
σε εκδηλώσεις 
 
1.177 
συµµετέχοντες 
σε τεχνικές 
συναντήσεις 
 
15 ∆ελτία 
Τύπου 
 

 
3.    Ενέργειες στα ΜΜΕ 
 

 
3.1 Τηλεόραση 

 
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
1 

 
Εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ 

 
Παραγωγή και µετάδοση 
τηλεοπτικών µηνυµάτων από 
12 τηλεοπτικούς σταθµούς 
τοπικής και περιφερειακής 
εµβέλειας για 10 ηµέρες για 
την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκη το έτος 
2010 

 
76.761 

 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ΜΜΕ, ειδικές 
κατηγορίες κοινού 

 
310 µεταδόσεις 

  
∆υτική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Εντός της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας  

 
Τηλεοπτικό spot για την 
προβολή του ΠΕΠ (06/08-
10/09/2009) 

 
11.900 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό  

 
150 εµφανίσεις 
στα τοπικά 
κανάλια της 
∆υτικής 
Μακεδονίας  
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3.2 Ραδιόφωνο 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Κεντρική Μακεδονία (2009) Στο πλαίσιο της ετήσιας 

δραστηριότητας (συµµετοχή 
της Ε∆Α Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην 
74η ∆ΕΘ -(5-13/9/2009) 
διενεργήθηκε ενηµερωτική 
εκστρατεία µε την παραγωγή 
και µετάδοση ραδιοφωνικού 
µηνύµατος. Στόχος και 
περιεχόµενο των µηνυµάτων 
της ενηµερωτικής εκστρατείας 
ήταν ταυτόσηµα µε εκείνα των 
δηµιουργικών του περιπτέρου 
και του ενηµερωτικού υλικού. 
(1 παραγωγή - 1 καµπάνια)  

 

 
18.188 

 
Ευρύ κοινό 706,4 GRPs 

403.8 
ανθρωποεπαφές 
για τα Ρ/Φ 
επαρχίας 

625 µεταδόσεις 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
1 
 

 
Εντός της Περιφέρειας ΑΜΘ 

 
Παραγωγή και Μετάδοση 80 
ραδιοφωνικών µηνυµάτων από 
38 ραδιοφωνικούς σταθµούς 
για 10 ηµέρες για την 
Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης το έτος 
2010 
 

 
37.986 

 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ΜΜΕ, ειδικές 
κατηγορίες κοινού 

 
3.040 µεταδόσεις 

  
∆υτική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Εντός της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας 

 
Ραδιοφωνική εκστρατεία για 
την προβολή του ΠΕΠ (21/07-
30/08/2009) 

 
4.165 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 

 
150 µεταδόσεις 
στα τοπικά 
ραδιόφωνα  
 

 
3.3 Τύπος 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Κεντρική Μακεδονία (2009) Στο πλαίσιο της ετήσιας 

δραστηριότητας (συµµετοχή 

της Ε∆Α Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας στην 

74η ∆ΕΘ, (5-13/9/2009) 

διενεργήθηκε ενηµερωτική 

εκστρατεία µε τη δηµιουργία 

και δηµοσίευση µακέτας 

καταχώρησης σε έντυπα µέσα. 

Στόχος και περιεχόµενο των 

µηνυµάτων της ενηµερωτικής 

εκστρατείας ήταν ταυτόσηµα 

µε εκείνα των δηµιουργικών 

του περιπτέρου και του 

ενηµερωτικού υλικού. 

Γεωγραφική κάλυψη: 

Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας/όλη η Ελλάδα 

 

 
44.567 

 
Ευρύ κοινό 

 
1 Καταχώριση 
 
46,3 GRPs 
 
9.596 
ανθρωποεπαφές 
για τον Τύπο 
επαρχίας 
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Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Κεντρική Μακεδονία (1 
καµπάνια – 1 καταχώρηση 
2010) 

Προβολή των δράσεων του 
έργου και των αποτελεσµάτων 
του ΕΠ, του ρόλου της ΕΕ, 
καθώς και του οφέλους που 
προκύπτει για τον πολίτη. 
∆ιάχυση πληροφόρησης για το 
έργο, την πορεία, τις δράσεις 
και τα αποτελέσµατα του. Για 
το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν 
µακέτες για καταχωρίσεις στον 
Τύπο.  

 

 

 
12.636 

 
Ευρύ κοινό 

 
4 καταχωρίσεις σε 
πανελλαδικές 
εφηµερίδες 
 
53,7 GRPs 
 
4 καταχωρίσεις σε 
περιφερειακές 
εφηµερίδες 
 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
4 

  
Α. 2009: ∆ιαφηµιστική 
καµπάνια σε ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια της 74ης ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης (5-
13/9/2009), µε στόχο την 
προβολή των δράσεων του 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 
2007-2013 για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης 
 
Β. 2009: ∆ιαφηµιστική 
καµπάνια σε ΜΜΕ κατά τη 
διάρκεια της 18ης Έκθεσης  
«ΘΡΑΚΗ», µε στόχο την 
προβολή των δράσεων του 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 
2007-2013 για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης 

Γ.  ∆ιαφηµιστική καµπάνια σε 
ΜΜΕ για την προβολή του ΠΕΠ 
Μακεδονίας – Θράκης 2007-
2013 για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης Κυκλοφορία: 
Ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 
εφηµερίδες 

∆. Καταχωρίσεις στον τύπο 
προσκλήσεων για υποβολή 
προτάσεων στο ΠΕΠ 
Μακεδονίας – Θράκης 2007-
2013   

 
115.416,68 

(*)(**) 
 

*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 
 
**(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν µέσα από 
Εθνική Τεχνική 
Βοήθεια) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ΜΜΕ, ειδικές 
κατηγορίες κοινού 

 
2008:  
2 καταχωρίσεις 
(11/7, 2/12) 
 
2009:  
7 καταχωρίσεις 
(11/2, 7/4, 27/4, 
15/5, 16/6, 3/8, 
18/8) 
 
2010:  
9 καταχωρίσεις 
(14/4, 3 
δηµοσιεύσεις 9/6, 
25/10, 10/11, 
23/11, 25/11, 
10/12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
∆. Γεωγραφική 
κάλυψη:  
εφηµερίδες 
περιφερειακής 
εµβέλειας  
(39 εφηµερίδες 
Περιφέρειας 
Ανατολικής 
Μακεδονίας-
Θράκης) 
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∆υτική 
Μακεδονία 

 
2 

 
Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας 
Και Πανελλαδικά 

 
30 καταχωρίσεις στον τοπικό 
και 9 στον Πανελλαδικό Τύπο 
για τις προσκλήσεις του ΠΕΠ.  
 
16 διαφηµιστικές καταχωρίσεις 
του Προγράµµατος σε 
πανελλαδικές και τοπικές 
εφηµερίδες και ειδικά ένθετα  

 
21.959 

 
 
 

68.846 
 
 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι - 
Ευρύ κοινό 

 
55 καταχωρίσεις 
(46 τοπικός 
Τύπος, 9 
πανελλαδικός) 
 
Γεωγραφική 
κάλυψη: τοπικά 
και πανελλαδικά 
 

 
Συνολικές 
ενέργειες 
διαφήµισης 
στα ΜΜΕ από 
το ΠΕΠ 
Μακεδονίας - 
Θράκης  
 

  
13 

 
 

  
412.427 

 
 

 
460 τηλεοπτικές 
εµφανίσεις σε 
τοπικά κανάλια 
 
3.815 
ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις σε 
τοπικούς 
σταθµούς 
 
78 
δηµοσιεύσεις 
Προσκλήσεων 
στον τοπικό 
Τύπο 
 
 

 
4.    Παραγωγές 

 

 
4.1 
Newsletters 
 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
1 

 
Κεντρική Μακεδονία (2008) Έκδοση τεύχους από την Ε∆Α 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την 
ενηµέρωση της πορείας 
υλοποίησης του ΕΠ 
«Μακεδονία-Θράκη» από το 
2007 έως και τον Ιούνιο 2008 

 

 
1.614 

 
∆ικαιούχοι, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, κοινωνικοί & 
οικονοµικοί εταίροι, 
πολλαπλασιαστές 
γενικότερα 

 
500 έντυπα 
διακινήθηκαν 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
6 

 
Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη 

 
Παραγωγή 3µηνιαίας έκδοσης 
έξι (6) τευχών ενηµερωτικής 
περιοδικής έκδοσης για τις 
παρεµβάσεις της 
Προγραµµατικής Περιόδου 
2007-2013 στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης 

 

 
8.043* 

 
*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 

 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ΜΜΕ, ειδικές 
κατηγορίες κοινού 

 
17.250 έντυπα 
διακινήθηκαν  
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4.2 Έντυπα 
 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
2 

 
Θεσσαλονίκη - Κεντρική 
Μακεδονία (2008) 

1. Παραγωγή ενηµερωτικού, 
προωθητικού έντυπου υλικού 
για τις παρεµβάσεις της 
Προγραµµατικής Περιόδου 
2007-2013 στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Παραγωγή προωθητικού 

υλικού για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας ενόψη 

συµµετοχής της ΠΚΜ στη 73η 

∆ΕΘ 

 
Περιλαµβάνεται στο 
κόστος της 73ης ∆ΕΘ 

 
Ευρύ κοινό, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι 

 
1.600 έντυπα 
διακινήθηκαν 

  
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
2 

 
Θεσσαλονίκη - Κεντρική 
Μακεδονία (2009) 

1. Έντυπο πληροφοριακό 
υλικό που παράχθηκε για την 
74η ∆ΕΘ (5-13/9/2009) για 
τις ανάγκες συµµετοχής της 
Ε∆Α Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για τις 
παρεµβάσεις και τους 
διαθέσιµους πόρους του ΕΣΠΑ 
και του ΕΠ Μακεδονίας-
Θράκης  

2. Παραγωγή ενός εντύπου 
κύρους για την Ε∆Α 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς και για τις 
δράσεις του ΕΣΠΑ που 
διαχειρίζεται στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 
12.959 

 
Ευρύ κοινό, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι 

 
3.000 έντυπα 
διακινήθηκαν 

  
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
4 

 
Θεσσαλονίκη - Κεντρική 
Μακεδονία (2010) 

 
Έκδοση 4 εντύπων για τις 
δράσεις και την πορεία 
υλοποίησης του ΠΕΠ 
«Μακεδονίας-Θράκης 2007-
2013», στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 
 

 
4.194 

 
Ευρύ κοινό, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι 

 
4.000 έντυπα 
διακινήθηκαν 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
5 

  
1. ∆ηµιουργία ενηµερωτικού 
υλικού για το ΠΕΠ 
«Μακεδονίας-Θράκης 2007-
2013» (2008) 
 
2. Παραγωγή έντυπου υλικού 
ενόψει της συµµετοχής της 
Ε∆Α ΠΑΜΘ στην έκθεση 
«ΘΡΑΚΗ 2009» (21-
24/5/2009) προβάλλοντας το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

 
25.700* 

 
*(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 

 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι - 
Ευρύ κοινό – Μ.Μ.Ε. - 
Ειδικές κατηγορίες κοινού 

 
1. 5.000 έντυπα 
διακινήθηκαν 
 
 
 
2. 1.800 έντυπα 
διακινήθηκαν 
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3. Παραγωγή έντυπου υλικού 
ενόψει της συµµετοχής της 
Ε∆Α ΠΑΜΘ στην 74η ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-
13/9/2009) προβάλλοντας το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 
 

4. Έκδοση 2 ενηµερωτικών 
φυλλαδίων για τις δράσεις και 
την πορεία υλοποίησης του 
ΠΕΠ «Μακεδονίας-Θράκης 
2007-2013», στην ΠΑΜΘ, που 
διανεµήθηκαν στις εκθέσεις 
Θράκη, ∆ΕΘ, KavalaExpo 
2010. 

 
3. 5.000 έντυπα 
διακινήθηκαν 
 
 
 
 
 
 
4. 11.500 έντυπα 
διακινήθηκαν 
 

 
4.5 
Προωθητικό 
υλικό 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
8 

 
Κεντρική Μακεδονία 2009: Παραγωγή προωθητικού 

υλικού ταυτότητας και 
σήµανσης της Ε∆Α 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως 
επαγγελµατικές κάρτες, 
ηµερολόγιο, πινακίδες 
σήµανσης, φάκελοι 
αλληλογραφίας, κλπ. 
 

 
15.851 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές, ΜΜΕ, 
ευρύ κοινό 

 
9.200 έντυπα 
διακινήθηκαν 
(2009) 

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
– Θράκη 
 

 
1 

 
- 

 
Προµήθεια υλικού προώθησης 
- προβολής 

 
46.137 

 

 
Ευρύ κοινό, ειδικές 
κατηγορίες κοινού 
 

 

  
∆υτική 
Μακεδονία 

 
1 

 
∆υτική Μακεδονία  

 
Υλικό προώθησης και 
προβολής του Προγράµµατος: 
1.500 µπρελόκ  
1.000 αφίσες 33Χ48 
10 banners 
 

 
6.900 

 
Ευρύ κοινό   

 
1.500 µπρελόκ  
1.000 αφίσες  
10 banners 
 

 
Συνολικές 
ενέργειες 
Παραγωγών 
από το ΠΕΠ 
Μακεδονίας – 
Θράκης 
 
 
 
 

  
30 

   
121.400 

  
58.850 έντυπα 
διακινήθηκαν 



Αποτίμηση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας      Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)  /  Μονάδα Γ΄ - ΕΥΣΣΑΑΠ  -  Δεκέμβριος 2011 40 

5.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 

 
5.1 Ετήσια 
Σηµαντική 
Ενηµερωτική 
∆ραστηριότητα 
 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

 
(βλ. ∆ΕΘ) 

 
 

 
∆ιενέργεια ετήσιας 
δραστηριότητας: Συµµετοχή 
της Ε∆Α Περιφέρειας Κεντρ. 
Μακεδονίας στην 74η ∆ΕΘ για 
τα έτη 2008, 2009, 2010 

 
176.687 

 

  

  
Ανατολική 
Μακεδονία 
- Θράκη 

 
6 

 
Κοµοτηνή (Έκθεση ΘΡΑΚΗ) 
 
Θεσσαλονίκη (∆ιεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης) 
 
Νέα Καρβάλη Καβάλας 
(Έκθεση KavalaExpo) 
 

 
Συµµετοχή στη ∆ΕΘ και 
κυρίως στις εκθέσεις ΘΡΑΚΗ 
και  KavalaExpo, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται στα όρια 
της Περιφέρειας ΑΜΘ και τις 
επισκέπτονται φορείς και ευρύ 
κοινό της Περιφέρειας 

 
186.576(*)(**) 

 
 *(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν στο πλαίσιο 
του Γ’ ΚΠΣ) 
 
**(περιλαµβάνονται 
και πληρωµές που 
έγιναν µέσα από 
Εθνική Τεχνική 
Βοήθεια) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ειδικές κατηγορίες 
κοινού 

 
17η ΘΡΑΚΗ: 
10.000 
επισκέπτες 
 
18η ΘΡΑΚΗ: 
7.500 επισκέπτες 
 
74η ∆ΕΘ:  
241.000 
επισκέπτες 
 
19η ΘΡΑΚΗ 
8.200 επισκέπτες 
 
75η ∆ΕΘ:  
250.000 
επισκέπτες 
 
KavalaExpo: 
4.000 επισκέπτες 

 
5.2 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
Κεντρική 
Μακεδονία 

  
Στα γραφεία των Ε∆Α  

 
Όλο το χρόνο  

  
Ευρύ κοινό 

 

 
5.3 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 

 
Κεντρική 
Μακεδονία  
Ανατολική 
Μακεδονία  
∆υτική 
Μακεδονία 
Θράκη  

  
www.espa.gr/el/Pages/ 
staticBeneficiariesList.aspx 
 

 
Ανάρτηση µια φορά ετησίως 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό, 
δηµοσιογράφοι 

 

  
Ανατολική 
Μακεδονία -
Θράκη 

  
www.eydamth.gr 
 
 

 
Ανάρτηση και συνεχής 
ανανέωση 2 φορές 
εβδοµαδιαίως 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό, 
Πολ/στές πληρ/σης ΜΜΕ 

 
6.656 επισκέπτες 

 
6.    Προϋπολογισµός που έχει κατανεµηθεί στους ∆ικαιούχους για ενέργειες Π&∆ 

 
 
∆ικαιούχοι : 

 
Φορείς υλοποίησης ενταγµένων 
έργων, αρµοδιότητας διαχείρισης Ε∆Α 
ΠΚΜ (Περιφέρεια, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ 
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, κλπ.) 

 
Ποσό (ΕΤΠΑ) : 

 
58.357 

 
Ενέργειες : 

 
Ιστοσελίδα, τεχνικές 
συσκέψεις, ενηµερωτικές 
συναντήσεις, ηµερίδες, 
Newsletter, Roadshow 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από το ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
 

 
Είδος 
ενέργειας 
 

 
Περιφέρεια 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος (€) 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

 
1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 

 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
Θεσσαλία – 
Στερεά 
Ελλάδα - 
Ήπειρος 

 
1 

 
www.thessalia-
stereaellada-hpeiros.gr 

 
Πλήρης λειτουργία του 
διαδικτυακού τόπου του 
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στ. 
Ελλάδας - Ηπείρου µε 
πληροφόρηση σχετικά µε 
τις ευκαιρίες χρηµατοδό-
τησης και την εξέλιξη του 
Προγράµµατος, τη 
δηµοσιοποίηση καταλόγου 
∆ικαιούχων και τη 
δηµοσιοποίηση 
Προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων και εντάξεων 
έργων, υποστήριξη 
∆ικαιούχων για εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες οι 
σχετικές µε το Πρόγραµµα 
πληροφορίες 

 
20.000 

 
 

 
Ευρύ κοινό, δυνητικοί 
∆ικαιούχοι, ενδιάµεσοι 
φορείς, εµπλεκόµενοι 
φορείς πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

 
Για Ιούνιο-∆εκέµβριο 
2010: 

1.285 επισκέψεις 

1.014 µοναδικοί 
επισκέπτες 

 

 
 

 
Θεσσαλία 

 
1 

 
www.thessalia-espa.gr 

 
Στην ιστοσελίδα 
δηµοσιοποιούνται όλες οι 
Προσκλήσεις προς 
δυνητικούς ∆ικαιούχους 
για την υποβολή 
προτάσεων προς ένταξη 
στο ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στ. 
Ελλάδας - Ηπείρου, οι 
Αποφάσεις Ένταξης των 
Πράξεων, ανακοινώσεις 
της Ε∆Α που αφορούν την 
υλοποίηση του 
Προγράµµατος και 
χρήσιµες πληροφορίες για 
το κοινό και τους 
∆ικαιούχους 

 
5.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 

67.322 επισκέψεις* 

33.140 µοναδικοί 
επισκέπτες* 

 
320 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
158 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως  
 
*(τα διαθέσιµα 
στοιχεία αφορούν 
την περίοδο 5/5-
7/12/2010) 
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Στερεά 
Ελλάδα 

 
1 

 
www.stereaellada.gr 
  
 
 
 
 

 
Ιστοσελίδα για το ΠΕΠ 
«Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-
2013», όπου 
δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, εντάξεις 
έργων, υποστήριξη 
∆ικαιούχων για εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες οι 
σχετικές µε το Πρόγραµµα 
πληροφορίες 

 
20.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, οικονοµικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις, 
οργανισµοί για την 
προώθηση της ισότητας 
µεταξύ ανδρών – 
γυναικών, σχετιζόµενοι 
οικονοµικοί κύκλοι και 
επαγγελµατικές 
οργανώσεις, εµπλεκόµενες 
περιφερειακές, τοπικές και 
εθνικές αρχές κλπ., µε 
σκοπό να ενηµερωθούν 
σχετικά µε τις δυνατότητες 
που προσφέρει το 
Πρόγραµµα. Το ευρύ 
κοινό, µε σκοπό να 
ενηµερωθεί για το ρόλο 
που διαδραµατίζει η 
Κοινότητα στην υλοποίηση 
της παρέµβασης, καθώς 
και σχετικά µε την πρόοδο 
και τα αποτελέσµατα που 
επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο 
της υλοποίησης. 
 

 
6.500 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. µηνιαίως 
 
217 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
1.289 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 
43 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
 

  
Ήπειρος 

 
1 
 

 
Περιφέρεια Ηπείρου 
www.peproe.gr/espa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ηµιουργήθηκε η 
ιστοσελίδα της Ε.∆.Α. 
Ηπείρου στην οποία 
παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά µε το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς, το 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας - 
Ηπείρου 2007-2013», τις 
συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθη-
σης του Προγράµµατος 
καθώς και τις γραπτές 
διαδικασίες, τις Ετήσιες 
Εκθέσεις, τις 
Προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, τις 
αποφάσεις ένταξης, τις 
∆ιακηρύξεις, την 
∆ιαχειριστική Επάρκεια 
των τελικών ∆ικαιούχων 
και το θεσµικό πλαίσιο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές, ΜΜΕ, 
ευρύ κοινό 

 
205 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 
83 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως  
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1.2 Γραφείο 
Πληροφόρησης 
 

 
Στερεά 
Ελλάδα 

 
1 

 
Γραφεία Ε∆Α - Λαµία 
Υψηλάντη 12 – 1ος 
όροφος 

 
Γραφείο στον 1ο όροφο 
της Ε∆Α Στερεάς Ελλάδας. 
Οι πολίτες έχουν τη 
δυνατότητα άµεσης 
πληροφόρησης από 
στελέχη της Ε∆Α Στερεάς 
Ελλάδας καθώς και 
ελεύθερη πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο για πληροφόρ-
ηση σε θέµατα ΕΣΠΑ 
 

 
 
 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
εµπλεκόµενοι Φορείς, ευρύ 
κοινό 

 
100 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 

  
Ήπειρος 

 
1 

 
∆εν λειτουργεί ειδικό 
Γραφείο, αλλά τα στελέχη 
της Ε∆Α δίδουν απαντήσεις 
ανά τοµέα αρµοδιότητάς 
τους µεµονωµένα 
 

 
Λειτουργεί τις εργάσιµες 
µέρες εντός ωραρίου 
λειτουργίας της Ε∆Α 

 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
50 ερωτήµατα κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 

 
Συνολικά 
Ενέργειες 
Πληροφόρησης 
από το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας – 
Στερεάς 
Ελλάδας – 
Ηπείρου  
 

  
6 

   
45.000 

 
 

 
749 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως στις 
ιστοσελίδες 
 
290 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 

2.    Προωθητικές ενέργειες 

 
2.1 Ηµερίδες  
 

 
Θεσσαλία 

 
6 

 
3 στη Λάρισα (3/6/2008, 
5/6/2008, 6/5/2009), 1 
στην Αγριά Βόλου 
(29/4/2009), 1 στα 
Τρίκαλα (5/5/2009), 1 στο 
στο Μουζάκι Καρδίτσας 
(7/5/2009) 
 

 
Ενηµέρωση φορέων και 
δυνητικών ∆ικαιούχων 

 
41.250  

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
εµπλεκόµενοι Φορείς, 
δηµοσιογράφοι 

 
1.500 
προσκεκληµένοι  
 
823 
συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 55% 

  
Στερεά 
Ελλάδα 

 
15 

 
Έδρες των 5 Νοµών καθώς 
και σε µεγάλες πόλεις της 
Περιφέρειας 

 
Ηµερίδες ή διηµερίδες µε 
τοπικούς φορείς 
σχεδιασµού και υλοποίησης 
αναπτυξιακών 
προγραµµάτων (έτη 2009 
& 2010) 
 

 
15.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
εµπλεκόµενοι Φορείς 

 
500 προσκεκληµένοι 
 
300 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 60% 

  
Ήπειρος 

 
7 

 
4 ηµερίδες το 2009 (Άρτα, 
Ιωάννινα, Πρέβεζα, 
Ηγουµενίτσα) 
 

 
Ηµερίδα µε θέµα την 
ενηµέρωση για το χρηµα-
τοδοτικό εργαλείο JESSICA  
στα Ιωάννινα (2010) 

 
19.000* 

 
*(οι 4 ηµερίδες 
χρηµατοδοτήθηκαν 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
εµπλεκόµενοι Φορείς, 
δηµοσιογράφοι, µέλη 
Επιτροπής Παρακολούθη-

 
600 προσκεκληµένοι 
500 συµµετέχοντες 
Προσέλευση: 83% 
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1 ηµερίδα το 2010 στα 
Ιωάννινα 
 
1 Συνεδρίαση Επιτροπής 
Παρακολούθησης (Επ.Πα.)  
στα Ιωάννινα το 2008 
 
1 διακαναλική ηµερίδα 
  

Πραγµατοποίηση από την 
Ε∆Α Ηπείρου ενηµερωτικών 
συναντήσεων – ηµερίδων 
µε τους δυνητικούς 
∆ικαιούχους σχετικά µε το 
διαχειριστικό πλαίσιο, τη 
διαδικασία υλοποίησης των 
δράσεων και γενικότερα 
την παροχή πληροφοριών 
και διευκρινήσεων. Επίσης 
εκπαιδευτικά σεµινάρια για 
τους ∆ικαιούχους. 
 
∆ιοργάνωση συνάντησης µε 
θέµα τον Πολιτισµό. Η 
εκδήλωση απευθυνόταν σε 
12 Φορείς και παρείχε 
εξειδικευµένη ενηµέρωση 
και κινητοποίηση των 
ενδιαφεροµένων.  
 
∆ιακαναλική τηλεοπτική 
εκδήλωση µε θέµα: 
"Προοπτικές ανάπτυξης 
των Περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο ΕΣΠΑ" σε 
συνεργασία µε το Γραφείο 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
παρουσία κοινού που 
µεταδόθηκε µέσω 
δορυφόρου, ∆ιαδικτύου και 
επίγεια από οκτώ 
περιφερειακά κανάλια. 
 

από τις κατά τόπους 
Νοµαρχίες) 

σης, ευρύ κοινό 

 
2.2 Σεµινάρια 
 

 
Στερεά 
Ελλάδα  

 
10 

 
Έδρα Ε∆Α Στερεάς 
Ελλάδας – Υψηλάντη 12, 
γραφεία ΜΟ∆ και γραφεία 
ΥΠΟΙΑΝ 

 
Σεµινάρια σχετικά µε τους 
κανονισµούς, το σύστηµα 
διαχείρισης, το ΟΠΣ, τη 
δηµοσιότητα. ∆ιοργανώ-
θηκαν από τη ΜΟ∆ ή το 
ΥΠΟΙΑΝ. 

 
- 

 
Στελέχη της Ε∆Α Στερεάς 
Ελλάδας  

 
100 συµµετέχοντες 

 
2.3 Εκθέσεις  
 

 
Θεσσαλία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη  

 
75η ∆ιεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης από 11 έως 
19/9/2010 

  
Ευρύ κοινό 

 
>950 επισκέπτες 

  
Στερεά 
Ελλάδα 

 
3 

 
Λαµία, Αθήνα - Πλατεία 
Συντάγµατος 

 
Παρουσίαση του ΕΣΠΑ σε 
περίπτερο κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης στο Σύνταγµα 
και στην Πανελλήνια 
Έκθεση Λαµίας 2009 & 
2010 

 
150.000 

 
Ευρύ κοινό 

 
92.500 επισκέπτες 
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2.4 Τεχνικές 
Συναντήσεις 

 
Ήπειρος 

 
25 

 
24 στα γραφεία της Ε∆Α 
Ηπείρου και 1 σε 
ξενοδοχείο στα Ιωάννινα 

 
Εκπαιδευτικό σεµινάριο 
προς τους δικαιούχους των 
έργων πολιτισµού καθώς 
και τεχνικές θεµατικές 
συναντήσεις µε φορείς 
υλοποίησης έργων του ΕΠ. 

 
1.500* 

 
*(οι συναντήσεις 
στην Ε∆Α δεν 
εµφανίζουν κόστος) 

 
∆ικαιούχοι 

 
200 προσκεκληµένοι 
 
150 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 75% 

 
2.5 Ενέργειες 
Γραφείου 
Τύπου 

 
Θεσσαλία 

 
1 

 
Σωκράτους 111, Λάρισα, 
2413 505179 

 
Οργάνωση και λειτουργία 
Γραφείου Ενηµέρωσης και 
Πληροφόρησης. Για το 
σκοπό αυτό η Ε.∆.Α. 
υποστηριζόταν από 
επαγγελµατία δηµοσιογρά-
φο, µε σκοπό την καθηµε-
ρινή παρουσία πληροφορι-
ών και ειδήσεων που 
αφορούν το Πρόγραµµα 
στον τοπικό τύπο της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
Αποστολή και 
δηµοσίευση κατά 
Μ.Ο. 60 ∆ελτίων 
Τύπου ετησίως 

  
Στερεά 
Ελλάδα 

 
1 

 
Υψηλάντη 1 – Έδρα 
Περιφέρειας 

 
Αποδελτίωση άρθρων, 
σύνταξη και αποστολής 
δελτίων τύπου σχετικά µε 
το ΕΣΠΑ, προσκλήσεις 
δηµοσιογράφων, 
συνεντεύξεις Γενικών 
Γραµµατέων 

 
10.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
εµπλεκόµενοι Φορείς,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
7 συνεντεύξεις,  
30 ∆ελτία Τύπου  

  
Ήπειρος 

 
1 

 
Σύµβουλος δηµοσιότητας 
για θέµατα ΕΣΠΑ στο 
Γραφείο Τύπου της ΓΓΠΗ 
στα Ιωάννινα 

 
Εισηγήσεις ∆ελτίων Τύπου, 
καταχωρίσεις στα ΜΜΕ για 
το ΕΣΠΑ, προετοιµασία 
υλικού συναντήσεων και 
ηµερίδων 

 
28.462 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
29 ∆ελτία Τύπου, 
προετοιµασία 3 
ηµερίδων 

 
2.6 
Τηλεφωνική 
ενηµέρωση για 
το ΕΣΠΑ 

 
Στερεά 
Ελλάδα 

 
1 

 
Στερεά Ελλάδα 

 
Αυτόµατη τηλεφωνική 
ενηµέρωση για το ΕΣΠΑ µε 
τυποποιηµένο κείµενο 
(Ιούλ – Αύγ 2010) 

 
5.000  

 

 
Ευρύ κοινό 

 
Απάντησαν στην 
κλήση:  
18.062 άτοµα 
Άκουσαν το µήνυµα: 
15.086 άτοµα 
Ποσοστό: 84%  
 

 
Συνολικά 
Προωθητικές 
Ενέργειες από 
το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας – 
Στερεάς 
Ελλάδας – 
Ηπείρου  
 
 

  
71 

   
270.212 

  
1.873 
συµµετέχοντες 
στις εκδηλώσεις 
 
200+ ∆ελτία 
Τύπου 
 
15.086 άτοµα 
ενηµερώθηκαν 
τηλεφωνικά 
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3.    Ενέργειες στα ΜΜΕ 
 

 
3.1 Τηλεόραση 

 
Στερεά 
Ελλάδα 

 
2 

 
Περιφερειακά και τοπικά 
ΜΜΕ Στερεάς Ελλάδας  

 
∆ιαφηµιστικό – πρόσκληση 
για την ΠΕΛ 2010 και την 
εκδήλωση στο Σύνταγµα 

 
5.000 

 
Ευρύ κοινό 

 
2 διαφηµιστικά spot, 
10 προβολές 

  
Ήπειρος 

 
2 
 
 

 
Περιφέρεια Ηπείρου 

 
2 τηλεοπτικά spot (2009 & 
2010) για τον ρόλο της ΕΕ, 
το ΕΣΠΑ, το ΕΠ Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας – Ηπεί-
ρου 2007-2013, τους 
άξονες Ηπείρου προς τους 
δυνητικούς ∆ικαιούχους 
και το ευρύ κοινό  

 
180.858* 

 
*Μια καµπάνια 
(86.558€) 
πληρώθηκε από το 
Γ’ ΚΠΣ 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
2.255 spot 
µεταδόθηκαν 
συνολικά 
 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Περιφερειακά 
 

 
3.2 Ραδιόφωνο 

 
Στερεά 
Ελλάδα 

 
2 

 
Περιφερειακοί και τοπικοί 
ραδιοφωνικοί σταθµοί 
Στερεάς Ελλάδας  

 
∆ιαφηµιστικό – πρόσκληση 
για την ΠΕΛ 2010 και την 
εκδήλωση στο Σύνταγµα 

 
3.000 

 
Ευρύ κοινό 

 
2 ραδιοφωνικά spot, 
20 επαναλήψεις 

  
Ήπειρος 

 
2 

 
Περιφέρεια Ηπείρου 

 
2 ραδιοφωνικά σποτ (2009 
& 2010) για τον ρόλο της 
ΕΕ, το ΕΣΠΑ, το ΕΠ 
Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-
2013, τους άξονες Ηπείρου 
προς τους δυνητικούς 
∆ικαιούχους και το ευρύ 
κοινό  

 
32.533* 

 
*Μια καµπάνια 
(21.960€) 
πληρώθηκε από το 
Γ’ ΚΠΣ 

 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
6.623 spot 
µεταδόθηκαν 
συνολικά 
 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Περιφερειακά 
 

 
3.3 Τύπος 

 
Θεσσαλία 

 
1 

 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 
Περιοδικές καταχωρίσεις 
στον Τύπο (6-7 τοπικές 
εφηµερίδες κάθε φορά) 
των νέων Προσκλήσεων 
(2010) 

 
8.300 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
68 καταχωρίσεις για 
το 2010 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Περιφερειακά 

  
Στερεά 
Ελλάδα 

 
1 

 
Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας 

 
Καταχωρίσεις στον Τύπο 
για τη δηµοσιοποίηση 
Προσκλήσεων και την 
ενηµέρωση σχετικά µε την 
ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 

 
20.000 

 
∆ικαιούχοι, ∆υνητικοί 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 

 
55 καταχωρίσεις 
Γεωγραφική 
κάλυψη: Στ. Ελλάδα 
Καταχωρίσεις σε 10 
έντυπα, 110.000 
αναγνώστες 

  
Ήπειρος 

 
1 

 
Περιφέρεια Ηπείρου & 
πανελλαδικά 

Καταχωρίσεις 77 Προσκλή-
σεων στον Τύπο (έτη 2009 
& 2010), για τους δυνητι-
κούς δικαιούχους και το 
ευρύ κοινό 

 
27.778** 

 
**(από εθνικούς 
πόρους) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

1.078 καταχωρίσεις 
Γεωγραφική 
κάλυψη: 
Πανελλαδικά & 
Περιφέρεια Ηπείρου 

  
Ήπειρος 

 
2 

 
Περιφέρεια Ηπείρου & 
πανελλαδικά 

 
2 εκστρατείες µε banners 
σε 9 ιστοσελίδες (έτη 2009 
& 2010) 

 

 
17.948* 

*Μια καµπάνια 
(9.449€) πληρώθη-
κε από το Γ’ ΚΠΣ 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
Ευρύ κοινό 
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Συνολικά 
Ενέργειες στα 
ΜΜΕ από το 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 
– Στερεάς 
Ελλάδας – 
Ηπείρου 
 

  
13 

 
 

 
295.417 

  
2.265 τηλεοπτικές 
εµφανίσεις 
 
6.663 
ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις 
 
1.201 
καταχωρίσεις στον 
Τύπο 
 

       4.    Παραγωγές 

 
4.1 
Newsletters 
 

 
Θεσσαλία 

 
3 

 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 
3 ενηµερωτικά  
Newsletters, 8σελιδα και 
12σελιδο αντίστοιχα, µε 
ενηµέρωση για πορεία 
Προγράµµατος, ανοιχτές 
Προσκλήσεις, ενταγµένα 
έργα, δράσεις της 
Περιφέρειας κ.α. Τα έντυπα 
διανεµήθηκαν στα ΚΕΠ της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
χώρους συνάθροισης  
κοινού. 
 

 
8.400 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
2.500 έντυπα 
διακινήθηκαν 

 
4.3 Έντυπα 
 

 
Στερεά 
Ελλάδα 

 
3 

 
∆ιανοµή στις  Πανελλήνιες 
Εκθέσεις Λαµίας 2009 και 
2010 και στην εκδήλωση 
στο Σύνταγµα 

 
Ενηµερωτικές εκδόσεις για 
το ΕΣΠΑ στη Στερεά 
Ελλάδα 

 
5.000 

 
Ευρύ κοινό 

 
8.000 έντυπα 
διανεµήθηκαν µέχρι 
31/12/2010 
 

  
Ήπειρος 

 
2 

 
Περιφέρεια Ηπείρου 

 
2 φυλλάδια (δίγλωσσο 
δισέλιδο, οκτασέλιδο 
ενηµερωτικό έντυπο & 
περιοδικό) για το ΕΣΠΑ, το 
ΕΠ Θεσσαλίας –Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-
2013, τους άξονες 
Ηπείρου. Παραγωγή 
δηµιουργικού, διανοµή στις 
ηµερίδες, στις συναντήσεις 
και στα νοικοκυριά της 
Ηπείρου 
 

 
234.896* 

 
* Ένα φυλλάδιο 
(166.766€) 
χρηµατοδοτήθηκε 
από το Γ’ ΚΠΣ 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 
218.500 έντυπα  
διανεµήθηκαν τα έτη 
2009 & 2010 
 

 
4.5 
Προωθητικό 
υλικό 

 
Ήπειρος 

 
1 

 
Περιφέρεια Ηπείρου 

 
Προωθητικό υλικό 
(σελιδοδείκτες, πάνινες 
τσάντες) 

 
6.421  

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
πολλαπλασιαστές, ΜΜΕ, 
ευρύ κοινό 

 

Παράχθηκαν: 4.000 
σελιδοδείκτες, 1.000 
πάνινες τσάντες  
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Συνολικά 
Παραγωγές 
από το ΠΕΠ 
Θεσσαλίας – 
Στερεάς 
Ελλάδας – 
Ηπείρου 
 

  

9 

 
 

 
254.717 

 
 

 

229.000 έντυπα 

διανεµήθηκαν  

5.    Άλλες ενέργειες 

 
5.1 Μελέτες 

 
Θεσσαλία 

 
2 

 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 
Μελέτη για την 
προσβασιµότητα ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες και 
µελέτη για την τουριστική 
προβολή της περιφέρειας 
Θεσσαλίας 
 

 
90.000 

 
Ευρύ κοινό 

 

 
5.2 Άλλες 
ενέργειες 

 
Ήπειρος 

 
1 

 
Περιφέρεια Ηπείρου 

 
Πρόσληψη Συµβούλου για 
θέµατα ∆ηµοσιότητας 
ΕΣΠΑ (2010) µε σκοπό: 
 
1. την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδιασµού 
της προβολής της 
Περιφέρειας σε σχέση µε 
το ΕΣΠΑ και τον 
συντονισµό ενεργειών των 
φορέων υλοποίησης για 
δράσεις που αφορούν την 
Ήπειρο και 
2. τη στήριξη σε 
διοργάνωση ηµερίδων και 
εκδηλώσεων σχετικών µε 
το ΕΣΠΑ σε συνεργασία µε 
την Ε∆Α, τη σύνταξη 
∆ελτίων Τύπου, τη 
συνεργασία µε ΜΜΕ στην 
διοργάνωση και προβολή 
εκδηλώσεων 
 

 
28.462 

  

 
Συνολικά 
Άλλες 
Ενέργειες από 
ΠΕΠ Θεσσαλίας 
– Στερεάς 
Ελλάδας – 
Ηπείρου 
 

  
3 

   
118.462 
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6.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 

 
6.1 Ετήσια 
Σηµαντική 
Ενηµερωτική 
∆ραστηριότητα 
(µία ή 
περισσότερες) 
 

 
Θεσσαλία 

 
1 

 
1 ενηµερωτική συνάντηση 
- σεµινάριο (27 και 
28/2/2010) στη Λίµνη 
Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας 

 
∆ιήµερο σεµινάριο 
επιµόρφωσης 
δηµοσιογράφων απ’ όλη 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
σε θέµατα ΕΣΠΑ 

 
10.000 

 
∆ηµοσιογράφοι 

 
100 προσκεκληµένοι 
 
85 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 85% 

 
6.2 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
Θεσσαλία - 
Στερεά 
Ελλάδα - 
Ήπειρος 
 

 
1 

 
Στα γραφεία των Ε∆Α 

 
Όλο το χρόνο 

 
- 

 
Ευρύ κοινό 

 

 
6.3 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 
 

 
Θεσσαλία - 
Στερεά 
Ελλάδα - 
Ήπειρος 

 
1 

 
www.espa.gr/el/Pages/ 
staticBeneficiariesList.aspx 
 
 

 
Ανάρτηση µια φορά 
ετησίως στις 30/6 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από το ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων 

Νήσων 

 
Είδος ενέργειας 
 

 
Περιφέρεια 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

 
1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 
 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
∆υτική Ελλάδα -
Πελοπόννησος – Ιόνια 
Νησιά 

 
1 

 
www.depin.gr 

 
Ιστοσελίδα του ΠΕΠ 
∆ΕΠΙΝ 2007-2013, 
όπου δηµοσιεύονται 
προσκλήσεις – 
προκηρύξεις, 
εντάξεις έργων, 
υποστήριξη 
∆ικαιούχων για 
εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες 
οι σχετικές µε το 
πρόγραµµα 
πληροφορίες 
(έναρξη λειτουργίας 
6/2010) 

 
20.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 

 

 
Ioύν-∆εκ 2010: 
1.765 επισκέπτες 
 
1.311 µοναδικοί 
επισκέπτες 
 
8.000 επισκέψεις 
σελίδων 
 
5,53 επισκέψεις  κατά 
M.O. στις σελίδες 
   
3:29min κατά Μ.Ο. 
παραµονή στο site 

 

  
Ιόνια Νησιά 

 
1 

 
www.pepionia.gr 

 
Iστοσελίδα της Ε∆Α 
ΠΙΝ που 
λειτουργούσε από  
το Γ’ ΚΠΣ και 
συµπεριέλαβε και τη 
∆’ Προγραµ-µατική 
περίοδο µέχρι τη 
λειτουργία του 
www.espa.gr  
 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 

 

 
1.2 Γραφείο 
Πληροφόρησης 
 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
1 

 
Ν.Ε.Ο Πατρών–
Αθηνών 28 
2613 611425   

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
08:00 µε 16:00 
 

 
90.000  

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ∆ηµόσιοι 
Φορείς, ευρύ κοινό 

 
15 ερωτήµατα κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 

 
Σύνολο 
Ενεργειών 
Πληροφόρησης 
από το ΠΕΠ 
∆υτ. Ελλάδας - 
Πελοποννήσου 
- Ιονίων Νήσων 
 

 
∆υτική Ελλάδα – 
Πελοπόννησος – 
Ιόνια Νησιά 

 
3 

   
110.000  
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2.    Προωθητικές ενέργειες 

 
2.1 Ηµερίδες  
 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
9 

 
1 Μεσολόγγι 27/05/2008 
 
1 Πύργος 02/06/2008 
 
1 Πάτρα 04/06/2008 
 
 
 
 
 
1 Αγρίνιο 30/03/2009 
 
1 Πύργος 04/05/2009 
 
1 Αµαλιάδα 04/06/2009 
 
1 Πάτρα 22/11/2009 
 
 
1 Αγρίνιο 19-20/02/2010 
 
1 Πύργος 22/03/2010 

 
Πραγµατοποιήθηκαν 
ενηµερωτικές 
ηµερίδες του ΠΕΠ 
∆ΕΠΙΝ για την 
έναρξη, τους 
στόχους, τις 
διαδικασίες 
υλοποίησης και τις 
προϋποθέσεις 
 
Πραγµατοποιήθηκαν 
ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις 
αναφορικά  µε την 
υλοποίηση του 
Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος 
2007-2013 
 
Ανοικτή Εκδήλωση 
«Υποδοµές και 
Περιφερειακή  
Ανάπτυξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.766 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ΕπΠΑ, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ΕπΠΑ 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 
 
 
 
 
 
 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ΕπΠΑ 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 
 

 
400 επισκέπτες 
συνολικά 
 
 
 
 
 
 
450 επισκέπτες 
συνολικά 
 
 
 
 
 
 
 
350 επισκέπτες 
συνολικά 
 

  
Πελοπόννησος 

 
7 

 
2 στη Τρίπολη (30/1/2009 & 
11/2/2009) 
 
1 Σπάρτη (11/2/2009) 
 
1 Ναύπλιο (14/2/2009) 
 
1 Κόρινθο (12/2/2009) 
 
1 Καλαµάτα (23/2/2009) 
 
1 Πάτρα (3-4/12/2009) 

Ενηµέρωση των 
υπαλλήλων των 
υπηρεσιών της 
Περιφέρειας καθώς 
και όλων των εν 
δυνάµει φορέων 
υλοποίησης σχετικά 
µε τις διαδικασίες 
και την εφαρµογή 
του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ. 
Ενηµέρωση 
στελεχών για την 
αναµόρφωση του 
συστήµατος 
∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΣΠΑ 

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι/ 
υπάλληλοι υπηρεσιών/ 
στελέχοι ∆ιαχειριστικών 
Αρχών/ ∆ηµοσιογράφοι 

 
200 
προσκεκληµένοι 
 
170 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 85% 

  
Ιόνια Νησιά 

 
6 

 
2 Κέρκυρα (30/6/08) 
 
2 Λευκάδα (1/8/08 & 
28/7/2010) 
 
1 Kεφαλονιά (28/7/08) 
 
2 Ζάκυνθο (8/8/08 & 
23/7/2010) 

 
Οι 4 ηµερίδες του 
2010 αφορούσαν 
την παρουσίαση του 
ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ για τα 
Ιόνια νησιά 
Οι 2 ηµερίδες του 
2010 αφορούσαν 
στο χρηµ/κο 
εργαλείο JESSICA 

 
8.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό, ΜΜΕ 

 
565 
προσκεκληµένοι 
 
477 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 83% 
περίπου 
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2.2 Σεµινάρια 
 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
15 

 
Στην εκάστοτε έδρα των 
τελικών ∆ικαιούχων 

 
Σεµινάρια στην 
έδρα τελικών 
∆ικαιούχων σε όλη 
τη διάρκεια των 3 
ετών µε θέµα την 
ηλεκτρονική 
υποβολή δελτίων 
στο ΟΠΣ 
 

   
15 τελικοί 
∆ικαιούχοι 

  
Ιόνια Νησιά 

 
4 

 
1 Κέρκυρα 20/10/2010 
1 Λευκάδα 22/01/2010 
1 Κεφαλονιά 29/11/2010 
1 Ζάκυνθος 30/11/2010 

 
Tεχνικές 
συναντήσεις µε 
στελέχη των 4 
∆ήµων για το ΟΣΑΑ 
(Αστικής  
Ανάπτυξης) και 
JESSICA 
 

 
- 

 
∆ικαιούχοι 

 
16 προσκεκληµένοι 
 
12 συµµετέχοντες 

  
Πελοπόννησος 

 
2 

 
Τρίπολη (23/3/2010 & 
27/5/2010) 

 
Τεχνικές 
συναντήσεις για τον  
προγραµµατισµό 
αναγκαίων έργων 
υποδοµής στον 
τοµέα του 
περιβάλλοντος και 
έναρξη εφαρµογής 
Ολοκληρωµένων 
Σχεδίων Αστικής 
Ανάπτυξης 
 

  
∆ήµοι Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

 
200 
προσκεκληµένοι 
 
160 συµµετέχοντες 

 
2.3 Συνέδρια 
 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
1 

 
Αρχαία Ολυµπία  

 
Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
 

 
23.287 

 
Μέλη Επιτροπής 
Παρακολούθησης  

 

 
2.4 Ενέργειες 
Γραφείου 
Τύπου 

 
Ιόνια Νησιά 

 
1 

 
Όλοι οι Νοµοί της Περιφέρειας 

 
36 Συνεντεύξεις 
τύπου του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας 
62 ∆ελτία τύπου 
που αφορούσαν στο 
∆ΕΠΙΝ-Ιόνια Νησιά 
(Προσκλήσεις- 
εντάξεις, δράσεις, 
πορεία υλοποίησης) 
 

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
62 ∆ελτία Τύπου 
και ρεπορτάζ από 
τις Σ/Τ σε όλα τα 
έντυπα και 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ 
της Περιφέρειας 
(µέση κυκλοφορία 
εφηµερίδων:  
20.000 φύλλα) 

 
Σύνολο 
Προωθητικών 
Ενεργειών από 
το ΠΕΠ ∆υτ. 
Ελλάδας - 
Πελοποννήσου 

  
43 

   
42.054 

  
22 ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε 
1.847 άτοµα 
 
21 Τεχνικά 
Σεµινάρια για 187 
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- Ιονίων 
Νήσων 

τελικούς 
∆ικαιούχους και 
∆ήµους  
 
36 συνεντεύξεις 
Τύπου 
 
62 ∆ελτία Τύπου 
 

3.    Ενέργειες στα ΜΜΕ 

 
3.1 Τηλεόραση 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
3 

 
Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας, Ηλείας 

 
3 τηλεοπτικά σποτ 
που µεταδόθηκαν 
σε τοπικά κανάλια 
των νοµών  
Αιτωλοακαρνανίας,  
Αχαΐας, Ηλείας 
 

 
53.664 

 
Ευρύ κοινό 
 

 
600 µεταδόσεις 

  
Πελοπόννησος 

 
1 

 
Τοπικά κανάλια 

 
Τηλεοπτική 
καµπάνια µε θέµα: 
∆ιαχείριση 
αποβλήτων και 
σκουπιδιών και 
τρόποι 
αντιµετώπισης τους, 
από 24/12/2010-
2/3/2011 
 

 
47.000 

 
Ευρύ κοινό 

 
445 spot 
µεταδόθηκαν 

 
3.2 Τύπος 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
10 

 
Σε όλη την Περιφέρεια 

 
10 διαφηµιστικές 
εκστρατείες 
 

 
150.212 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 

 
109 καταχωρίσεις 
 

  
Ιόνια Νησιά 

 
17 

 
Όλοι οι Νοµοί της Περιφέρειας 

 
Καταχωρίσεις στον 
περιφερειακό και 
αθηναϊκό τύπο για  
17 Προσκλήσεις του 
ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ (12 
έντυπα κάθε φορά) 
 

 
26.183 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
Ευρύ κοινό 

 
204 καταχωρίσεις 
 

 
3.3 
Καταχωρίσεις 
στο Ίντερνετ 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
1 

 
8ος 2010 

 
∆ιαφηµιστική 
καταχώριση 
στον τύπο της 
Περιφέρειας µε 
θέµα «ΕΣΠΑ – 
Αλλάζουµε τη 
∆υτική Ελλάδα» 

 

 
3.690 

 
Ευρύ κοινό  
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Συνολικές 
ενέργειες 
διαφήµισης στα 
ΜΜΕ από το 
ΠΕΠ ∆υτ. 
Ελλάδας – 
Πελ/νήσου - 
Ιονίων Νήσων 
 

  
32 

   
280.749 

 
 

 
1.045 
διαφηµιστικές 
εµφανίσεις σε 
τοπικά κανάλια 
 
313 καταχωρίσεις 
στον Τύπο 
 

4.    Παραγωγές 

 
4.1 Έντυπα 
 

 
∆υτική Ελλάδα 

 
1 

 
Στους νοµούς της Περιφέρειας 

 
Ενηµερωτικό 
έντυπο 

 
3.382 

 
Ευρύ κοινό 

 
6.000 έντυπα 

  
Πελοπόννησος 

 
1 

 
Στις πρωτεύουσες πόλεις των 
πέντε νοµών της Περιφέρειας 

 
8σέλιδο έντυπο  µε 
θέµα:  Τη 
∆ιαχείριση 
αποβλήτων και 
σκουπιδιών και 
τρόποι 
αντιµετώπισης τους 
 

 
18.000 

 
Ευρύ κοινό 

 
100.000 έντυπα 

  
Ιόνια Νησιά 

 
2 

 
∆ιανοµή σε φορείς σε όλη την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 
∆ύο έντυπα: 
Ενηµερωτικός 
Οδηγός του 
Προγράµµατος και  
Οδηγός 
∆ηµοσιότητας 
 

 
10.700 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
∆ικαιούχοι 

 
500 έντυπα 
 
480 έντυπα 
διακινήθηκαν 
 
60 έντυπα 
διακινήθηκαν 
ηλεκτρονικά 
 

 
4.2 CDs/DVDs 

 
Πελοπόννησος 

 
1 

  
Σπότ 45” για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων και 
σκουπιδιών και 
τρόποι 
αντιµετωπισής τους 
 

 
9.840 

 
Ευρύ κοινό 

 
 

 
Συνολικές 
Παραγωγές από 
το ΠΕΠ ∆υτ. 
Ελλάδας – 
Πελ/νήσου - 
Ιονίων Νήσων 
 

  
5 

   
41.922 

  
106.500 έντυπα 
 
1 τηλεοπτικό 
σποτ 
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5.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 

 
5.1 Ετήσια 
Σηµαντική 
Ενηµερωτική 
∆ραστηριότητα 
(µία ή 
περισσότερες) 
 

 
Ιόνια Νησιά 

 
1 

 
Κέρκυρα 29/12/2010 

 
Eνηµερωτική 
εκδήλωση για τις 
νέες Καλλικρατικές 
αυτοδιοικητικές 
αρχές και τα ΜΜΕ 
για το ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ 

 
2.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
Τ/Α, ΜΜΕ 
 

 
100 
προσκεκληµένοι 
 
47 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 47% 
 

 
5.2 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
∆υτική Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Ιόνια Νησιά 
 

  
Στα γραφεία των Ε∆Α  

 
Όλο το χρόνο  

  
Ευρύ κοινό 

 

 
5.3 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 
 

   
www.espa.gr/el/Pages/ 
staticBeneficiariesList.aspx 
 

 
Aνάρτηση µια φορά 
ετησίως 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό, 
δηµοσιογράφοι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από το ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 
 

 
Είδος ενέργειας 
 

 
Περιφέρεια 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος (€) 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
Κρήτη – 
Νήσοι Αιγαίου  
 

 
1 

 
www.kriti-aigaio.gr  
 

 
Ιστοσελίδα για το 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα του ΕΠ 
Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013, 
όπου δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, εντάξεις 
έργων, υποστήριξη 
∆ικαιούχων για 
εφαρµογή δηµοσιότη-
τας, όλες οι σχετικές 
µε το Πρόγραµµα 
πληροφορίες 
 

 
20.000  

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς, διαµορφωτές 
Κοινής Γνώµης, ευρύ 
κοινό 
 

 
Ioύν-∆εκ 2010: 
 
1.467 επισκέψεις  
1.035 µοναδικοί 
επισκέπτες 
5.017 επισκέψεις 
σελίδων 
3,42 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. στις 
σελίδες 
2:22min κατά Μ.Ο. 
παραµονή στο site 
 

 
 

 
Κρήτη 

 
1 

 
www.pepkritis.gr 

 
Ιστοσελίδα της Ε∆Α 
Περιφέρειας Κρήτης 
για τους άξονες του ΕΠ 
Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 
που διαχειρίζεται 

 
0 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
µέλη Επ.Πα., ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 
 

 
60 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 
25 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
 

  
Βόρειο Αιγαίο 

 
1 

 
www.pepba.gr  
  
 
 
 
 

 
Ιστοσελίδα της Ε∆Α 
Βορείου Αιγαίου όπου 
δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, Εντάξεις 
έργων, ανακοινώσεις 
για νέα του Προγράµ-
µατος και εκδηλώσεις, 
υλικό για την 
υποστήριξη των 
δυνητικών  
∆ικαιούχων και όλες οι 
σχετικές µε το 
Πρόγραµµα 
πληροφορίες 
 

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς, διαµορφωτές 
Κοινής γνώµης, ευρύ 
κοινό 

 
150 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
47 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 
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Νότιο Αιγαίο 

 
1 

 
www.notioaigaio.gr 
 
 
 
 
 

 
Αναβάθµιση της 
ιστοσελίδας της 
Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου 

 
4.700  

 
 
 
 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 
 

 
400 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
3.000+ hits κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 

 
1.2 Call Center  

 
Κρήτη 

 
1 

 
2813 404500 
 

 
Λειτουργεί µεταξύ 
07:30 και 15:30 

 
0 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
Ο αριθµός κλήσεων 
δεν καταγράφεται 

 
1.3 Γραφείο 
Πληροφόρησης 
 

 
Βόρειο Αιγαίο 

 
1 

 
1ο χλµ Μυτιλήνης-Λουτρών, 
811 00 Μυτιλήνη 
22513 52000 

 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 08:00 
και 15:00 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς, διαµορφωτές 
Κοινής Γνώµης, ευρύ 
κοινό 

 
40 ερωτήµατα ανά 
µήνα 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
1 

 
Σ. Καράγιωργα 22,  
841 00 Σύρος  
22813 60800 

 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 09:00 
και 17:00 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
δηµοσιογράφοι 

 
100 ερωτήµατα 
κατά Μ.Ο. µηνιαίως 
 

 
Συνολικές 
Ενέργειες 
Πληροφόρησης 
από το ΠΕΠ 
Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 

  
7 

   
24.700 

  
618 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
140 ερωτήµατα 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως 
 

2.    Προωθητικές ενέργειες 

 
Κρήτη 

 
4 
 
 
 
 

 
2008:  
1 Ηράκλειο,  
1 Ρέθυµνο,  
1 Άγιο Νικόλαο,  
1 Χανιά 
 

 
Ενηµέρωση Φορέων 
για την 4η 
Προγραµµα-τική 
Περίοδο 

 
2.600 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
570 
προσκεκληµένοι 
510 συµµετέχοντες 
Προσέλευση: 90 % 

 
Κρήτη 

 
8 

 
2009:  
2 Χανιά,  
1 Ρέθυµνο,  
1 Άγιο Νικόλαο,  
4 Ηράκλειο   

 
Οι 8 ενηµερωτικές 
ηµερίδες είχαν θέµα τη 
∆ιαχειριστική 
Επάρκεια, τις δράσεις 
ΜΜΕ και τις 
διαδικασίες υποβολής 
προτάσεων 

 
7.400 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
1.240 
προσκεκληµένοι 
934 συµµετέχοντες 
Προσέλευση: 75 % 

 
2.1 Ηµερίδες  
 

 
Κρήτη 

 
1 

 
2010: Ηράκλειο 

  
  600 

 
Ευρύ κοινό 

110 
προσκεκληµένοι 
92 συµµετέχοντες 
Προσέλευση: 80 % 
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Βόρειο Αιγαίο 

 
47 
 

 
22 στη Λέσβο 
11 στη Χίο 
 5 στη Σάµο 
 3 στην Ικαρία 
 3 στη Λήµνο 
 1 στους Φούρνους 
 1 στον Αγ. Ευστράτιο 
 1 στις Οινούσσες 
 

 
Οι ενηµερωτικές 
ηµερίδες που διοργα-
νώθηκαν είχαν θέµα 
την παρουσίαση του 
ΕΠ, την ενηµέρωση 
των ∆ικαιούχων για τις 
προϋποθέσεις 
συµµετοχής στο ΕΠ και 
για τις απαραίτητες 
τεχνικές λεπτοµέρειες 
κ.α.  
 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς, διαµορφωτές 
Κοινής Γνώµης, ευρύ 
κοινό 

 
1.455 
συµµετέχοντες 
 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
6 
 

 
2010 
Σύρος (16/06/2010) 
 
 
 
 
 
Σύρος (13/10/2010)  
 
 
 
 
Ρόδος (20/10/2010) 
 
 
Ρόδος (21/10/2010) 
 
 
2009 
Ρόδος (29/01/2009) 
 
 
 
 
2008 
Σύρος (11/07/2008) 
 

 
 
Κεντρική εκδήλωση για 
το Πρόγραµµα κατά τη 
διάρκεια του Περιφερ-
ειακού Συµβουλίου 
 
 
Ηµερίδα για την 
προετοιµασία και 
υλοποίηση έργων από 
την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ 
 
Τεχνική συνάντηση µε 
τις υπηρεσίες της ΕΕ 
 
Ηµερίδα για τα 
Ολοκληρωµένα Σχέδια 
Αστικής Ανάπτυξης 
 
Ηµερίδα για τη 
διαχειριστική επάρκεια 
και κεντρική εκδήλωση 
για το Πρόγραµµα 
 
 
Ηµερίδα για τη 
διαχειριστική επάρκεια 

 
 

15.000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,    
εµπλεκόµενοι Φορείς,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
 
1.500 περίπου 
προσκεκληµένοι 
 
1.000 περίπου 
συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 65% 

 
2.2 Σεµινάρια 
 

 
Κρήτη 

 
2 

 
2010: Ηράκλειο 

 
∆ιαδικασίες διαχείρισης 
των ενταγµένων 
έργων και  Ενηµέρωση 
∆ικαιούχων έργων 
σχετικά µε την 
ηλεκτρονική υποβολή  

 
1.600 

 
∆ικαιούχοι 

 
220 
προσκεκληµένοι  
 
198 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 90 % 

 
2.4 Εκθέσεις  
 

 
Κρήτη 

 
1 

 
2009:  Χανιά 

 
Αγροτικός Αύγουστος 

 
29.012 

 
Ευρύ κοινό 

 
7.500 επισκέπτες 
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2.7 Ενέργειες 
Γραφείου Τύπου 

 
Νότιο Αιγαίο 

 
1 

 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 
Έκδοση ∆ελτίων 
Τύπου και 
ανακοινώσεων 
σχετικών µε το ΕΣΠΑ 
και το ΕΠ Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,    
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
43 ∆ελτία Τύπου 
 
125 ανακοινώσεις 

 
Συνολικές 
Προωθητικές 
Ενέργειες από το 
ΠΕΠ Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 

  
70 

   
56.212  

  
4.189 
συµµετέχοντες 
στις εκδηλώσεις 
 
43 ∆ελτία Τύπου 
 

3.    Ενέργειες στα ΜΜΕ 

 
3.1 Τηλεόραση 

 
Κρήτη 

 
1 

 
Κρήτη  

 
Τηλεοπτική καµπάνια 
για το ΕΠ (2010) 

 
42.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό  

 
Μεταδόθηκε 291 
φορές από 8 
τηλεοπτικούς 
σταθµούς 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
1 
 

 
Νότιο Αιγαίο 

 
Τηλεοπτική καµπάνια 
για τις δράσεις του ΕΠ 
Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου στην 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου  

 
40.000** 

 
**(η πληρωµή 
πραγµατοποιή-
θηκε εντός του 
2011) 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό 

 
Μεταδόθηκε ένα 
σποτ διάρκειας 40’’ 
(µε short version 
21’’) καθηµερινά 
επί 10 ηµέρες 
από 11 
τηλεοπτικούς 
σταθµούς των 
Κυκλάδων και της 
∆ωδεκανήσου: 
220 µεταδόσεις 
 

 
3.2 Ραδιόφωνο 

 
Κρήτη 

 
1 

 
Κρήτη 

 
Ραδιοφωνικό spot για 
το ΕΠ (2010) 

 
34.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό  

 
4.187 µεταδόσεις 
από 34 
ραδιοφωνικούς  
σταθµούς 
 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
1 
 

 
Νότιο Αιγαίο 

 
Ραδιοφωνική καµπάνια 
για τις δράσεις του ΕΠ 
Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου στην 
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου 

 
10.500** 

 
**(η πληρωµή 
πραγµατοποιή-
θηκε εντός του 
2011) 

 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό 

 
420 µεταδόσεις 
ενός spot διάρκειας 
44’’ (µε short 
version 23’’) 
καθηµερινά επί 10 
ηµέρες από 21 
ραδιοφωνικούς 
σταθµούς των 
Κυκλάδων και της 
∆ωδεκανήσου 
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Κρήτη 

 
1 

 
Κρήτη 

 
∆ιαφηµιστική καµπάνια 
για το ΕΠ (2010) 
 

 
53.500 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό  

 
54 καταχωρίσεις σε 
42 εφηµερίδες 

 
Κρήτη 
 

 
9 

 
10.250 

 
64 καταχωρίσεις 

 
3.3 Τύπος 

 
Κρήτη 

 
11 

 
Κρήτη (δηµοσίευση 
Προσκλήσεων (2009) σε 
εφηµερίδες των Νοµών 
Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου 
και Ρεθύµνου) 
 

 
∆ηµοσίευση 
Προσκλήσεων 
υποβολής αίτησης 
χρηµατοδότησης 
(2009) 

 
5.500 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό  

 
60 καταχωρίσεις 

  
Κρήτη 

 
1 

 
Κρήτη  

 
∆ιαφηµιστική καµπάνια 
για το ΕΣΠΑ (2010) σε 
6 περιοδικά 
 

 
8.500 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
ευρύ κοινό  

 
6 καταχωρίσεις 

  
Βόρειο Αιγαίο 

 
24 

 
Πανελλαδικά 

 
Καταχωρίσεις στον 
Τύπο περιλήψεων 
Προσκλήσεων Ε∆Α 
ΠΒΑ και καταχωρίσεων 
µε θεµατικές: α) 
γενική ΕΣΠΑ, β) 
Αστικά, γ) Μεγάλα 
έργα και δ) Μικρά 
νησιά 

 

 
41.498 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 

 
93 καταχωρίσεις 
 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
1 

 
Νότιο Αιγαίο 

 
∆ηµοσίευση των 
προσκλήσεων για 
υποβολή προτάσεων 
προς ένταξη στο 
Πρόγραµµα 

 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
73 δηµοσιεύσεις 
Προσκλήσεων στον 
τοπικό Τύπο 

 
Συνολικές 
Ενέργειες στα 
ΜΜΕ από το ΠΕΠ 
Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 
 

  
50 

   
245.748 

 
 

 
511 τηλεοπτικές 
µεταδόσεις σε 
τοπικά κανάλια 
 
4.607 
ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις σε 
τοπικούς 
σταθµούς 
 
350 καταχωρίσεις 
στον τοπικό & 
περιοδικό Τύπο 
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4.    Παραγωγές 

 
4.1 Newsletters 
 

 
Βόρειο Αιγαίο 

 
1 

  
1η περιοδική έκδοση 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου 

 

 
2.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς, ευρύ κοινό 

 
3.000 έντυπα 
2.000 έντυπα 
διακινήθηκαν 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
5 

 
Πανελλαδικά 

 
Εκδόθηκαν 5 τεύχη 
του διµηνιαίου 
περιοδικού µε τίτλο 
«ΕΠιΚοιΝωνίΑ», µε 
σκοπό την ενηµέρωση 
των ∆ικαιούχων και 
του ευρέως κοινού για 
το ΕΣΠΑ και το ΕΠ 
Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013 
 

 
15.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
ευρύ κοινό 

 
15.000 έντυπα. 
Αποστολή σε όλους 
τους ∆ικαιούχους, 
∆ιοικητικούς 
φορείς, διανοµή 
στο κοινό µέσω των 
ΚΕΠ της 
Περιφέρειας 

4.2 Έντυπα 
 

 
Κρήτη 

 
1 

 
∆ιανοµή σε όλη τη Κρήτη 

 
Ενηµερωτικό φυλλάδιο 
για το ΕΠ (2009) 

 
4.150 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό  

 
∆ιανεµήθηκαν 
5.000 φυλλάδια 

  
Βόρειο Αιγαίο 

 
4 

  
Παραγωγή folder, 
µπλοκ Α3, µπλοκ Α4, 
banner  

 
10.250 

 
Ευρύ κοινό, ∆υνητικοί 
∆ικαιούχοι, ∆ικαιούχοι, 
εµπλεκόµενοι Φορείς  
 

 
5.000 folder 
5.000 µπλοκ 
4 banner 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
2 

 
Πανελλαδικά 

 
2 φυλλάδια µε θέµα: 
1) διαφηµιστικές και 
επεξηγηµατικές 
πινακίδες 
2) Τρίπτυχο ταυτότητα 
του ΕΠ Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 2007-
2013 στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 
 

 
5.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
30.000 έντυπα 
διανεµήθηκαν µέχρι 
31/12/2010 

 
 

 
4.3 TV/Radio 
spot 

 
Νότιο Αιγαίο 

 
2 

 
Περιφέρεια 

 
Παραγωγή ενός 
τηλεοπτικού spot 
διάρκειας 40’’ (µε 
short version 21’’) και 
ενός ραδιοφωνικού 
spot διάρκειας 44’’ (µε 
short version 23’’) για 
την προβολή του 
Προγράµµατος 
 
 

 
10.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
1 τηλεοπτικό spot 
1 ραδιοφωνικό spot 
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Συνολικές 
Παραγωγές από 
το ΠΕΠ Κρήτης & 
Νήσων Αιγαίου 
 

 
 

 
15 

   
46.400 

  
113.000 έντυπα 
5.000 µπλοκ 
5.000 folder 
4 banners 
1 τηλεοπτικό spot 
1 ραδιοφωνικό 
spot 
 

5.    Άλλες ενέργειες 

 
5.1 Άλλες 
ενέργειες 

 
Νότιο Αιγαίο 

 
1 

 
Περιφέρεια 

 
Κατασκευή λυόµενου 
περιπτέρου για τις 
ανάγκες των 
ενηµερωτικών 
εκδηλώσεων του 
Προγράµµατος 
 

 
5.000 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
1 λυόµενο 
περίπτερο 

6.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 

 
6.1 Ετήσια 
Σηµαντική 
Ενηµερωτική 
∆ραστηριότητα 
(µία ή 
περισσότερες) 
 

 
Βόρειο Αιγαίο 

 
2 

 
Μυτιλήνη, Λέσβος 

 
Εναρκτήρια εκδήλωση 
2007 και ετήσια 
εκδήλωση 2010 για το 
ΕΠ Κρήτης & Νήσων 
Αιγαίου στην 
Περιφέρεια Βορ. 
Αιγαίου 
 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι, εµπλεκόµενοι 
Φορείς, διαµορφωτές 
Κοινής Γνώµης, ευρύ 
κοινό 
 

 
206 συµµετέχοντες 

  
Νότιο Αιγαίο 

 
3 

 
Κεντρική εκδήλωση για το 
Πρόγραµµα (16/06/2010 και 
29/01/2009) 
Road show (04/04/2008) 
 

 
Όπως περιγράφτηκαν 
παραπάνω 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
900 περίπου 
επισκέπτες 

 
6.2 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
Κρήτη – 
Νήσοι Αιγαίου 

  
Στα γραφεία των Ε∆Α  

 
Όλο το χρόνο 

 
0 

 
Ευρύ κοινό 

 

 
6.3 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 
 

 
Κρήτη – 
Νήσοι Αιγαίου 

 
1 

 
www.espa.gr/el/Pages/ 
staticBeneficiariesList.aspx 
 

 
Μια φορά ετησίως 
30/6 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
∆ικαιούχοι,  
δηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από το ΠΕΠ Αττικής 
 

 
Είδος ενέργειας 
 

 
Περιφέρεια 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος (€) 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
Αττική 

 
1 

 
www.pepattikis.gr Ιστοσελίδα για το 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα του ΠΕΠ 
Αττικής 2007-2013, 
όπου δηµοσιεύονται 
Προσκλήσεις – 
Προκηρύξεις, 
εντάξεις έργων, 
υποστήριξη 
∆ικαιούχων για 
εφαρµογή 
δηµοσιότητας, όλες 
οι σχετικές µε το 
Πρόγραµµα 
πληροφορίες, RSS 

 
17.700 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
 

 
62.000 επισκέψεις σε 3 
χρόνια 
 
57 επισκέψεις κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 
 
25.000 µοναδικοί 
επισκέπτες σε 3 χρόνια 
 
23 µοναδικοί επισκέπτες 
κατά Μ.Ο. ηµερησίως 
 
 
209.000 εµφανίσεις 
σελίδων σε 3 χρόνια 
 

 
1.2 Γραφείο 
Πληροφόρησης 
 

 
Αττική 

 
1 

 
Πρωτόκολλο Ε∆Α 
Περιφέρειας Αττικής 

 
Λειτουργεί εργάσιµες 
µέρες µεταξύ 8:00 
και 16:00 
 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 

 
- 

 
Συνολικές Ενέργειες 
Πληροφόρησης από το 
ΠΕΠ Αττικής 
 

 
 

 
2 

   
17.700 

  
57 επισκέψεις κατά 
Μ.Ο. ηµερησίως 

 
23 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά Μ.Ο. 
ηµερησίως 

 

2.    Άλλες ενέργειες 

 
Αττική 

 
1 

 
- 

 
Πρόσληψη 
Συµβούλου 
Επικοινωνίας 

 
24.200 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 
 

 
Σχέδιο δράσεων δηµοσιό-
τητας εντός του 2011 

2.1 Άλλες ενέργειες  
Αττική 

 
3 

 
Κεντρικά ξενοδοχεία 
της Αθήνας 
(06/03/2008, 
06/03/2009, 

 
Στο πλαίσιο των 3 
Επιτροπών 
Παρακολούθησης 
του ΠΕΠ Αττικής 

 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, µέλη 
ΕπΠΑ, ∆ικαιούχοι, ευρύ 
κοινό 
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04/06/2010) 2007-2013 υπήρξε 
αναλυτική 
παρουσίαση προς 
τους δυνητικούς 
δικαιούχους του 
Προγράµµατος 
(δεδοµένου ότι είχαν 
προσκληθεί) των 
υποχρεώσεών τους 
σε θέµατα 
πληροφόρησης & 
δηµοσιότητας  
 

 
Συνολικά Άλλες 
Ενέργειες από το ΠΕΠ 
Αττικής 
 

  
4 

   
24.200 

  

3.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 

 
3.1 Ανάρτηση Σηµαίας 
ΕΕ 

 
Αττική 

 
1 

 
Στα γραφεία της Ε∆Α 
Περιφέρειας Αττικής  
(Λ. Συγγρού 98-100) 
 

 
Κάθε χρόνο στις 9 
Μαΐου και για 1 
εβδοµάδα 

 
- 

 
Ευρύ κοινό  

 
- 

 
3.2 ∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου ∆ικαιούχων 

 
Αττική 

 
1 

 
Στην ιστοσελίδα της 
Ε∆Α Περιφέρειας 
Αττικής 
www.pepattikis.gr 
 

 
Ανάρτηση / 
ενηµέρωση ανά 
6µηνο 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, ευρύ κοινό 

 
- 

4.   Προϋπολογισµός που έχει κατανεµηθεί στους δικαιούχους για ενέργειες Π &∆ 

 
∆ικαιούχος: 

  
∆ήµος 
Χαλανδρίου 

 
Ποσό / 
Ταµείο: 

 
40.000 

ΕΤΠΑ 

 
Ενέργειες: 

 
∆ράσεις δηµοσιότητας στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Πράσινη Ζωή στην Πόλη» 

 
Ενηµερωτικά φυλλάδια, 
διηµερίδα ενηµέρωσης 
των πολιτών, λοιπές 
δράσεις όπως διανοµή 
φυτών κ.α. 
 

 
∆ικαιούχος: 

  
∆ήµος 
Ελληνικού  

 
Ποσό / 
Ταµείο: 

 
12.000 

ΕΤΠΑ 

 
Ενέργειες: 

 
∆ράσεις δηµοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης των 
πολιτών στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «Πράσινη 
Ζωή στην Πόλη» 

 
- Ηµερίδα παρουσίασης  
του έργου 
 
- Έκδοση έντυπων 
παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων του 
σχεδίου µε έµφαση στη 
διαφύλαξη της λειτουργίας 
τους.  
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- Έκδοση έντυπων 
ευαισθητοποίησης των 
παιδιών για το περιβάλλον 
και την ποιότητα ζωής και 
ενηµέρωσης για το 
δικαίωµα τους για φιλικό 
και ασφαλές αστικό 
περιβάλλον. 
 
- Παρουσίαση του 
σχεδίου, της πορείας του 
και των αποτελεσµάτων 
του µέσω των 
www.elliniko.gr και 
www.elliniko.gov.gr και 
της εφηµερίδας  του 
∆ήµου. 
 
- Σεµινάρια 
ευαισθητοποίησης. 
Πρόγραµµα προβολής στα 
τοπικά Μ.Μ.Ε.  µε 
συνεντεύξεις και 
παρουσιάσεις 

 
∆ικαιούχος: 

  
∆ήµος 
Ηλιούπολης 

 
Ποσό / 
Ταµείο: 

 
30.000 

ΕΤΠΑ 

 
Ενέργειες: 

 
∆ράσεις για την 
περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Πράσινη Ζωή στην Πόλη» 
 

 
- Εκτύπωση αφισών και 
εντύπων 
- ∆ιαφηµιστικές 
καταχωρίσεις σε τοπικά 
ΜΜΕ 
- ∆ιεξαγωγή ηµερίδας 

 
∆ικαιούχος: 

  
∆ήµος 
Μοσχάτου 

 
Ποσό / 
Ταµείο: 

 
35.000 

ΕΤΠΑ 

 
Ενέργειες: 

 
∆ράσεις δηµοσιότητας στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Πράσινη Ζωή στην Πόλη» 

 
- ∆ιαφηµιστικές 
καταχωρίσεις σε τοπικά 
ΜΜΕ (ραδιόφωνο, 
εφηµερίδες) µε προβολή 
των «πράσινων» έργων 
που υλοποιούνται στον 
∆ήµο και προτροπή προς 
τους πολίτες να συµβάλ-
λουν µε το δικό τους 
τρόπο στην αναβάθµιση 
του περιβάλλοντος 
(καθαριότητα, 
ανακύκλωση κλπ.) 
 
- ∆ιεξαγωγή ηµερίδας 
ανοικτής προς τους φορείς 
και τους πολίτες µε βασικό 
άξονα την παρουσίαση 
των δράσεων του 
Προγράµµατος «Πράσινη 
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Ζωή στην Πόλη» που 
υλοποιούνται στο ∆ήµο. 

 
∆ικαιούχος: 

  
∆ήµος  
Άνω Λιοσίων 

 
Ποσό / 
Ταµείο: 

 
58.000 

ΕΤΠΑ 

 
Ενέργειες: 

 
∆ράσεις δηµοσιότητας για 
περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Πράσινη Ζωή στην Πόλη» 

 
- Ηµερίδα µε θέµα 
«Πράσινη Ζωή στο ∆ήµο 
Άνω Λιοσίων» 
 
- Ιστοσελίδα για την 
ευαισθητοποίηση 
σχολείων 
 
- ∆ράση ενεργοποίησης: 
«Υιοθετώ ένα δέντρο», 
«Πράσινος Πολίτης», 
ηµερίδα «Πράσινη Στέγη» 
 
- Ραδιοφωνικά spot, 
καταχωρίσεις στον τοπικό 
Τύπο, φυλλάδια 
ευαισθητοποίησης 
 
- Ηµερίδα λήξης του 
έργου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Η’ 

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για την περίοδο 2007 – 2010 από τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 
 

 
Είδος 
ενέργειας 
 

 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

 
∆είκτης 
Υλοποίησης 
 

 
Τοποθεσία 

 
Περιγραφή 

 
Κόστος 

 
Κοινό Στόχος 

 
∆είκτης 
Αποτελέσµατος 

 
1.    Ενέργειες Πληροφόρησης 

 
 
1.1 Ιστοσελίδα 

 
Ελλάδα – 
Βουλγαρία 
 
Ελλάδα – Αλβανία 
 
Ελλάδα – Ιταλία 
 
Ελλάδα - Κύπρος 
 

 
1 

 
www.interreg.gr  
 
(Η νέα ιστοσελίδα του 
Προγράµµατος βρίσκεται σε 
φάση κατασκευής) 

 
Ιστοσελίδα της ΕΥ∆, 
όπου δηµοσιεύονται 
όλες οι πληροφορίες 
για τα Προγράµµατα  
Ευρωπαϊκής Εδαφι-
κής Συνεργασίας, 
όπως Προσκλήσεις,  
εντάξεις έργων, 
υποστήριξη 
∆ικαιούχων για 
εφαρµογή 
δηµοσιότητας κλπ. 

  
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος 
 

 
17.000 επισκέψεις 
κατά Μ.Ο. µηνιαίως 
 
9.000 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
1 

 
www.structuralfunds.org.cy  

 
Σηµαντικές  πληρο-
φορίες για το 
Πρόγραµµα 
παρέχονται και στην 
ιστοσελίδα του 
Γραφείου 
Προγ/σµού Κύπρου 

   

 
1.2 Call Center  

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και  
1 στη Βουλγαρία  
Τηλέφωνα: 
Ελλάδα: +30 231 0024040 
Βουλγαρία: +359 30181209 

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 

 

 
- 

 
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος 
 

 
100 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και 1 στην 
Αλβανία (Αριθµός 
Τηλεφώνου) 

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 

 

- Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος 

 
40 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

 

  
Ελλάδα - Ιταλία 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και 1 στην 
Ιταλία  

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 8:00 και 
17:00 

 

- Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος 

 
60 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
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Ελλάδα - Κύπρος 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και 1 στην 
Κύπρο (2310 469600 & 
00357 22602892) 

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 

 

 
- 

Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος 

 
100 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 

 
1.3 Γραφείο 
Πληροφόρησης 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και 1 στη 
Βουλγαρία  
Ελλάδα: Balkan Center 
Building D, 3rd floor 
10th km Thessaloniki - 
Thermi road, 570 01 
Thessaloniki, Greece   
 
Βουλγαρία: 
14, Bulgaria blvd, 3rd floor, 
Office 309, P.Code: 4700, 
Smolyan, Bulgaria 
 

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 
 

 
- 

 
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος 

 
80 ερωτήµατα κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
1 

 
1 στην Ελλάδα 

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 
 

 
- 

Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 
 

 
60 ερωτήµατα κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως 
 

  
Ελλάδα - Ιταλία 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και 1 στην 
Ιταλία  

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 
 

 
- 

Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 

 
120 ερωτήµατα 
κατά Μ.Ο. µηνιαίως 
 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
2 

 
1 στην Ελλάδα και 1 στην 
Κύπρο (Λεωφ. Γεωργικής 
Σχολής 65, Πυλαία, 
Θεσ/νίκη, 2310 469600 & 
Γραφείο Προγραµµατισµού 
Κύπρου, 00357 22602892) 

 
Λειτουργεί 
εργάσιµες µέρες 
µεταξύ 08:00 και 
17:00 
 

 
- 

Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 

 
120 ερωτήµατα 
κατά Μ.Ο. µηνιαίως 
 

 
Συνολικές 
Ενέργειες 
Πληροφόρησης 
για τα 
Προγράµµατα 
Εδαφικής 
Συνεργασίας 

  
17 

     
9.000 µοναδικοί 
επισκέπτες κατά 
Μ.Ο µηνιαίως  
 
300 κλήσεις κατά 
Μ.Ο. µηνιαίως  
 
380 ερωτήµατα 
κατά Μ.Ο. 
µηνιαίως  
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2.    Προωθητικές ενέργειες 

 

 
2.1 Ηµερίδες  
 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
2 

 
1 Θεσσαλονίκη (25/08/2009) 
 
1 Μπλαγκόεβγκραντ 
(08/09/2009) 

 
Ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε θέµα 
την παρουσίαση του 
Προγράµµατος και 
των Προσκλήσεων  

  
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 
 

 
600 
προσκεκληµένοι 
 
460 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 75% 

 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
2 

 
1 Κέρκυρα (10/09/2009) 
 
1 Κορυτσά (05/11/2009)  

 
Ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε θέµα 
την παρουσίαση του 
Προγράµµατος και 
των Προσκλήσεων  

  
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 
 

 
350 
προσκεκληµένοι 
 
280 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 80% 

 

  
Ελλάδα - Ιταλία 

 
2 

 
1 Κέρκυρα (09/09/2009) 
 
1 Μπάρι (28/09/2009) 

 
Ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε θέµα 
την παρουσίαση του 
Προγράµµατος και 
των Προσκλήσεων  

  
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 
 

 
700 
προσκεκληµένοι 
 
530 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 75% 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
4 

 
1 Χίο (18/09/2009) 
 
1 Ηράκλειο (26/11/2009) 
 
2 Λευκωσία (01/2007 & 
13/10/2009) 

 
Ενηµερωτικές 
ηµερίδες µε θέµα 
την παρουσίαση του 
Προγράµµατος και 
των Προσκλήσεων  

  
Εµπλεκόµενοι στο 
Πρόγραµµα, ωφελούµενοι, 
γενικό κοινό, ειδικές 
πληθυσµιακές οµάδες, 
φορείς και οµάδες ειδικού 
ενδιαφέροντος, 
δηµοσιογράφοι 
 

 
450 
προσκεκληµένοι 
 
370 συµµετέχοντες 
 
Προσέλευση: 85% 

 

 
2.2 Σεµινάρια 
 

 
Ελλάδα - Κύπρος 

 
16 

 
Έδρα της ΕΥ∆ και του 
Γραφείου Προγραµµατισµού 
Κύπρου 

 
Εξειδικευµένες 
ενηµερώσεις 
οµάδων ∆υνητικών 
∆ικαιούχων 
 

 
62.903 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,   
εµπλεκόµενοι Φορείς 

 

 
2.3 Συνέδρια 
 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
1 

 
Ξάνθη 

 
Συµµετοχή ως 
επίσηµοι οµιλητές 
σε Συνέδριο της 
Ένωσης Νοµαρχι-
ακών Αυτοδιοικήσε-
ων Ελλάδας, 
Βουλγαρίας, 
Τουρκίας  

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι,  
εµπλεκόµενοι Φορείς,  
δηµοσιογράφοι 
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2.4 Ενέργειες 
Γραφείου 
Τύπου 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
5 

 
Ελλάδα και Βουλγαρία 

 
∆ελτία Τύπου, που 
απεστάλησαν σε 
ΜΜΕ τοπικής, 
περιφερειακής και 
εθνικής εµβέλειας, 
καθώς και στα 
εθνικά πρακτορεία 
ειδήσεων της 
Ελλάδας  
 

  
∆ηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
Τουλάχιστον 23 
άρθρα σε 
εφηµερίδες, 
άγνωστος αριθµός 
αναφορών στο 
διαδίκτυο. * 
 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
4 

 
Ελλάδα και Αλβανία 

 
∆ελτία Τύπου, που 
απεστάλησαν σε 
ΜΜΕ τοπικής, 
περιφερειακής και 
εθνικής εµβέλειας 

  
∆ηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
Τουλάχιστον 8 
άρθρα σε 
εφηµερίδες, 
άγνωστος αριθµός 
αναφορών στο 
διαδίκτυο. * 
 

  
Ελλάδα - Ιταλία 

 
11 

 
Ελλάδα και Ιταλία 

 
∆ελτία Τύπου, που 
απεστάλησαν σε 
ΜΜΕ τοπικής, 
περιφερειακής και 
εθνικής εµβέλειας 

  
∆ηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
Τουλάχιστον 11 
άρθρα σε 
εφηµερίδες, 
άγνωστος αριθµός 
αναφορών στο 
διαδίκτυο. * 
 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
9 

 
Ελλάδα και Κύπρος 

 
∆ελτία Τύπου, που 
απεστάλησαν σε 
ΜΜΕ τοπικής, 
περιφερειακής και 
εθνικής εµβέλειας, 
καθώς και στα 
εθνικά πρακτορεία 
ειδήσεων της 
Ελλάδας και της 
Κύπριου 

  
∆ηµοσιογράφοι, ευρύ 
κοινό 

 
Τουλάχιστον 15 
άρθρα σε 
εφηµερίδες, 
άγνωστος αριθµός 
αναφορών στο 
διαδίκτυο.  
*Η ΕΥ∆ διαθέτει 
υπηρεσία 
αποδελτίωσης, που 
παρέχει καθηµερινά 
πληροφορίες γθια τις 
αναφορές του 
προγράµµατος. 
Ωστόσο, εκτιµάται 
πως ο πραγµατικός 
αριθµός αναφορών 
είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερος 

 

 
Συνολικές 
Προωθητικές 
Ενέργειες από 
τα 
Προγράµµατα 
Εδαφικής 
Συνεργασίας 
 

  
56 

     
1.640 
συµµετέχοντες σε 
εκδηλώσεις:  
 
57 άρθρα σε 
εφηµερίδες 
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3.    Ενέργειες στα ΜΜΕ 

 
3.1 Τύπος 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
1 

 
Ελλάδα και Βουλγαρία 
 

 
Καταχωρίσεις στον 
Τύπο µε θέµα τη 
δηµοσίευση της 
Πρόσκλησης για τη 
στελέχωση της ΚΤΓ 

  
Ευρύ κοινό 

 
16 δηµοσιεύσεις σε 
4 εφηµερίδες στην 
Ελλάδα και 3 στη 
Βουλγαρία 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
1 

 
Ελλάδα και Αλβανία 
 

 
Καταχωρίσεις στον 
Τύπο µε θέµα τη 
δηµοσίευση της 
Πρόσκλησης για τη 
στελέχωση της ΚΤΓ 

 

  
Ευρύ κοινό 

 

  
Ελλάδα - Ιταλία 

 
1 

 
Ελλάδα και Ιταλία 
 

 
Καταχωρίσεις στον 
Τύπο µε θέµα τη 
δηµοσίευση της 
Πρόσκλησης για τη 
στελέχωση της ΚΤΓ 

  
Ευρύ κοινό 

 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
1 

 
Ελλάδα και Κύπρος 
 

 
Καταχωρίσεις στον 
Τύπο µε θέµα τη 
δηµοσίευση της 
Πρόσκλησης για τη 
στελέχωση της ΚΤΓ 

 

  
Ευρύ κοινό 

 

 
Συνολικές 
Ενέργειες στα 
ΜΜΕ από τα 
Προγράµµατα 
Εδαφικής 
Συνεργασίας 
 

  
4 

     
4 καµπάνιες 
ενηµέρωσης 

4.    Παραγωγές 

 
4.1 Έντυπα 
 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
5 

 
Παρουσίαση και διανοµή 
στην Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία  

 
Ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για το 
Πρόγραµµα 
2 µπάνερ 
2 αφίσα  

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 

 
2.000+ έντυπα 
διανεµήθηκαν 
µέχρι 31/12/2010 

 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
3 

 
Παρουσίαση και διανοµή 
στην Ελλάδα και την Αλβανία 

 
Ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για το 
Πρόγραµµα 
1 µπάνερ 
1 αφίσα  

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 

 
2.000+ έντυπα 
διανεµήθηκαν 
µέχρι 31/12/2010 
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Ελλάδα - Ιταλία 

 
4 

 
Παρουσίαση και διανοµή 
στην Ελλάδα και την Ιταλία  

 
Ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για το 
Πρόγραµµα 
2 µπάνερ 
1 αφίσα  

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 

 
2.000+ έντυπα 
διανεµήθηκαν 
µέχρι 31/12/2010 

 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
3 

 
Παρουσίαση και διανοµή 
στην Ελλάδα και την Κύπρο 

 
Ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για το 
Πρόγραµµα 
1 µπάνερ 
1 αφίσα  
 

  
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 

 

 
2.000+ έντυπα 
διανεµήθηκαν 
µέχρι 31/12/2010 

 

 
Συνολικές 
Παραγωγές 
από τα 
Προγράµµατα 
Εδαφικής 
Συνεργασίας  
 

       
Περισσότερα από 
8.000 έντυπα 
διανεµήθηκαν 

 
5.    Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισµού της Επιτροπής 1828/2006 
 

 
5.1 Ετήσια 
Σηµαντική 
Ενηµερωτική 
∆ραστηριότητα 
(µία ή 
περισσότερες) 
 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη 

 
Εναρκτήρια/ 
Ενηµερωτική 
εκδήλωση  

 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
 

 
305 συµµετέχοντες 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

 
1 

 
Κέρκυρα 

 
Εναρκτήρια/ 
Ενηµερωτική 
εκδήλωση  

 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
 

 
100 συµµετέχοντες 

  
Ελλάδα - Ιταλία 

 
1 

 
Θεσσαλονίκη 

 
Εναρκτήρια/ 
Ενηµερωτική 
εκδήλωση  

 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
 

 
380 συµµετέχοντες 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

 
1 

 
Χίος 

 
Εναρκτήρια/ 
Ενηµερωτική 
εκδήλωση  

 
 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι, 
∆ικαιούχοι, 
δηµοσιογράφοι, ευρύ κοινό 
 

 
150 συµµετέχοντες 

5.2 Ανάρτηση 
Σηµαίας ΕΕ 

 
Ελλάδα – 
Βουλγαρία 
 

  
Στα γραφεία της ΕΥ∆ και του 
Info Point στη Βουλγαρία 

 
Όλο το χρόνο 

 

 
- 

 
Ευρύ κοινό 

 

 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

  
Στα γραφεία της ΕΥ∆  

 
Όλο το χρόνο 

 

 
- 

 
Ευρύ κοινό 
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Ελλάδα - Ιταλία 

  
Στα γραφεία της ΕΥ∆ και του 
Info Point στην Ιταλία 
 

 
Όλο το χρόνο 

 

 
- 

 
Ευρύ κοινό 

 

 

  
Ελλάδα - Κύπρος 

  
Στα γραφεία της ΕΥ∆ και του 
Γραφείου Προγραµµατισµού 
Κύπρου 
 

 
Όλο το χρόνο 

 

 
- 

 
Ευρύ κοινό 

 

 

 
5.3 
∆ηµοσιοποίηση 
Καταλόγου 
∆ικαιούχων 
 

 
Ελλάδα - 
Βουλγαρία 

 
Το Πρόγραµµα 
είχε 66 
εγκεκριµένα έργα 
έως τις 
31/12/2010 
 

 
www.interreg.gr  

 
Ανάρτηση αµέσως 
µετά την έγκριση 
των έργων τον 
12/2010 

 
- 

 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι/ 
∆ικαιούχοι/∆ηµοσιογράφοι/ 
Ευρύ κοινό 

 

  
Ελλάδα - Αλβανία 

   
Το Πρόγραµµα δεν 
είχε εγκεκριµένα 
έργα έως τις 
31/12/2010 
 

   

  
Ελλάδα - Ιταλία 

   
Το Πρόγραµµα δεν 
είχε εγκεκριµένα 
έργα έως τις 
31/12/2010 
 

   

  
Ελλάδα - Κύπρος 

   
Το Πρόγραµµα δεν 
είχε εγκεκριµένα 
έργα έως τις 
31/12/2010 
 

   

 
 
Ελλάδα – Βουλγαρία: Το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί από την ΕΥ∆ για την Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα την περίοδο 01/01/2007-31/12/2010 από τον 
προϋπολογισµό του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» ανέρχεται σε 73.060,52€. Επιπλέον δαπάνες βρίσκονται 
υπό επαλήθευση.  
 
Ελλάδα – Αλβανία: ∆απάνες για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα βρίσκονται υπό επαλήθευση.  
 
Ελλάδα – Ιταλία: Το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί από την ΕΥ∆ για την Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα την περίοδο 01/01/2007-31/12/2010 από τον 
προϋπολογισµό του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» ανέρχεται σε 79.137,24€. Επιπλέον δαπάνες βρίσκονται υπό 
επαλήθευση.  

 
Ελλάδα – Κύπρος: Το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί από την ΕΥ∆ για την Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα την περίοδο 01/01/2007-31/12/2010 από τον 
προϋπολογισµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» ανέρχεται σε 125.245,24€, συµπεριλαµβανοµένων 
των µισθών του Γραφείου Ενηµέρωσης στην Κύπρο. Επιπλέον δαπάνες  βρίσκονται υπό επαλήθευση.  
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