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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στη νέα Προγραµµατική 

Περίοδο 2007 – 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας µας 

και στην αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µετέχοντας στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 συγχρηµατοδοτεί στην 

Ελλάδα αναπτυξιακές παρεµβάσεις, που θα υλοποιηθούν µέσα από τα τρία Επιχειρησιακά του 

Προγράµµατα: «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», 
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Οι παρεµβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα αναµένεται να συµβάλλουν: 

 

• στη µετάβαση προς µια ισχυρή οικονοµία της γνώσης, εστιάζοντας στις επενδύσεις στο 

ανθρώπινο δυναµικό της χώρας ως τον κατεξοχήν µοχλό ανάπτυξης, 

 

• στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, µέσω ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης, ενίσχυσης της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων – εργοδοτών - 

επιχειρήσεων, καθώς και της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά 

εργασίας, 

 

• στη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης και στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 

διοίκησης, 

 

• στην ενίσχυση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των 

περιφερειών της χώρας ως τόπου επενδύσεων και εργασίας, το επιχειρηµατικό περιβάλλον 

και αναβαθµίζοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

• Στην επένδυση στο µέλλον µε την αναβάθµιση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος  

µέσα από α) ένα σύνολο µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα, β) την ενίσχυση της 

δια βίου µάθησης, γ) την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, δ) την 

βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των παρεµβάσεων του ΕΚΤ, σηµαντικός παράγοντας είναι η 

ενηµέρωση όλων των πολιτών για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, καθώς και η δέσµευσή τους να 

συµµετέχουν σ’ αυτές αξιοποιώντας νέες δυνατότητες. Ο ρόλος της επικοινωνίας στο σηµείο αυτό 

είναι καθοριστικός και κρίσιµος. 

 

  Η σχεδιαζόµενη επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει αφενός να προωθεί την προβολή των ενεργειών 

του που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αφετέρου να αναδεικνύει τον ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βασικού φορέα χρηµατοδότησής τους. 
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Το Σχέδιο Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» θα προβάλλει στην ελληνική κοινωνία τους στρατηγικούς στόχους του Προγράµµατος. 

Ειδικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει «κοινωνός» του 

Προγράµµατος προκειµένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται για αύξηση της 

ποσότητας, της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

 

Βασική επιδίωξη είναι η διαµόρφωση µιας ενιαίας ταυτότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έτσι 

ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιµο από το ευρύ κοινό σε όλη την Ελλάδα, ως 

ενιαίο σύνολο παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθµιση και βελτίωση του τοµέα της 

Εκπαίδευσης και της ∆ια βίου Μάθησης. 

 

Επισηµαίνεται ότι η στρατηγική επικοινωνίας έχει ως κεντρικό σηµείο αναφοράς την ανάδειξη της 

συνολικής κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελληνικών Αρχών για την επίτευξη 

των επιχειρησιακών στόχων του Ε.Π. 

 

Στο παρόν Σχέδιο Επικοινωνίας  προσδιορίζονται οι επικοινωνιακοί στόχοι, το στοχοθετούµενο κοινό, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις της επικοινωνίας γενικότερα καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο τα µέτρα 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας αξιολογούνται σχετικά µε την προβολή και αναγνωρισιµότητα του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του ρόλου της Κοινότητας.  

 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» στη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, εµπεριέχει στοιχεία που προκύπτουν από 

αξιολόγηση της προηγούµενης  επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠΕΑΕΚ, καθώς και συσσωρευµένη 

εµπειρία της ∆ιαχειριστικής Αρχής που µετατρέπει τα πιθανώς κακώς κείµενα της προηγούµενης 

περιόδου, σε όπλα για µια µελλοντική επιτυχηµένη επικοινωνία για τη προσφορά του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος στην εκπαίδευση, και τη δια βίου µάθηση.   

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και την Κοινότητα για την εφαρµογή 

του Επικοινωνιακού Σχεδίου. Ειδικότερα, η ετήσια έκθεση για το 2010, όπως και η τελική έκθεση 

υλοποίησης, περιλαµβάνουν κεφάλαιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µέτρων 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας.  
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 

 
Οι στόχοι και ο συνολικός σχεδιασµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια βίου 

Μάθηση» εντάσσονται στην γενικότερη στρατηγική για τη Παιδεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κινείται παράλληλα  µε σηµαντικές δράσεις 

θεσµικού χαρακτήρα στο τοµέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. Οι προτεραιότητες και τα 

µέτρα που αναπτύσσονται, βρίσκονται σε συνάφεια µε τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των 

ανθρωπίνων πόρων, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, την εκπαιδευτική πολιτική και τις 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

και των δυνατοτήτων της νεολαίας για ένταξη στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό, στην επιτάχυνση 

της µεταρρύθµισης της δια βίου µάθησης και στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, την 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση σε θέµατα που αφορούν το 

περιβάλλον, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ποιότητας και της ικανότητας 

ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την προώθηση της ισότητας των 

φύλων καθώς και στον περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 

 Οι πολιτικές που αναπτύσσονται µε τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 

και ∆ια βίου Μάθηση» στηρίζονται σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µε εσωτερική αλληλουχία των 

δράσεων, συνδεδεµένων µε τη συνολική εκπαιδευτική πολιτική. Η εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση 

καλούνται να παίξουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της απασχόλησης και την ισόρροπη 

ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας.  

 

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους. 
 

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής  ενσωµάτωσης»  

 

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας»  

 

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» 

 

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και 

της καινοτοµίας»  
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Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του ΕΠ 

 
 

• Εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος και αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 

 

• Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθµιση των συστηµάτων και των υπηρεσιών αρχικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

 

• Βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.  
 

• Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, διευκόλυνση της πρόσβασης και µείωση του 
κοινωνικού αποκλεισµού στην εκπαίδευση.  

 

• Επιτάχυνση της µετάβασης στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης, µε την 
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας και την αναβάθµιση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου της χώρας.  

 

• Πολλαπλασιαστικά οφέλη από τη συνέργεια µε άλλα ΕΠ.  
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ 

3.1 Στρατηγική 
Σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης ∆εκεµβρίου 

2006, αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι: 

 

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

της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων µε στόχο την τόνωση της οικονοµικής 

ανταγωνιστικότητας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Για 

το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο να καθορίζει 

λεπτοµερώς τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το 

χάσµα που παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενηµέρωση». 

 

Επίσης, µε το Άρθρο 69 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 

2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

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

1260/1999, «Το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν 

πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν 

τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της 

διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». 

 

Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση» 

κατάρτισε το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης αξιοποιώντας την εµπειρία από το ΕΠ ΕΠΕΑΕΚ 

(2000 – 2006).  

 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης θα προσδιορίζεται αναλυτικότερα παράλληλα µε την εξειδίκευση 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» σε συγκεκριµένες 

παρεµβάσεις και δράσεις, οι οποίες αφορούν τόσο στις Περιφέρειες που εµπίπτουν στο Στόχο 1 της 

«Σύγκλισης» (8 Περιφέρειες αµιγούς σύγκλισης και 3 σταδιακής εξόδου)  όσο και στις Περιφέρειες 

που εµπίπτουν στον Στόχο 2 της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης» (2 

περιφέρειες Σταδιακής εισόδου). 

 

Βασικός στόχος του παρόντος Σχεδίου Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας είναι η πληρέστερη δυνατή 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόµενων δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων καθώς 

και της κοινής γνώµης γενικότερα, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, για τους σκοπούς, τις 

κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος και για τη 

συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω της χρήσης ενός επιλεγµένου φάσµατος επικοινωνιακών 

ενεργειών και µέσων προβολής. 

Η στρατηγική επικοινωνίας του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» εναρµονίζεται µε το γενικό 

πλαίσιο και τη γενική στρατηγική της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και αφορά στην 
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εκπλήρωση των στόχων (γενικών και ειδικών), στην  κάλυψη του στοχοθετούµενου κοινού, µέσα από 

ένα ολοκληρωµένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων. Αυτή η στρατηγική επικοινωνίας 

ακολουθεί τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και τις ενέργειες συνεργαζόµενων φορέων και δικαιούχων και συναρθρώνεται µε την 

επικοινωνιακή εκστρατεία εθνικής κλίµακας του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 

Με την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωµένου συστήµατος µε προγραµµατισµένες δράσεις και 

ενέργειες και µε τη χρήση όλων των ενδεδειγµένων µέσων και µεθόδων αποσκοπείται η 

γνωστοποίηση των ωφελειών του Σχεδίου ∆ράσης για την Πληροφόρηση και την ∆ηµοσιότητα του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, των 

κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων,  των εµπλεκόµενων φορέων και των δικαιούχων.   

3.2 Στρατηγική των µέσων 
Η χάραξη της στρατηγικής επικοινωνίας περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σύνολο δραστηριοτήτων 

και εργαλείων σε αντιστοιχία µε τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό και 

καθορίζεται από τη προηγούµενη αποκτηθείσα εµπειρία, αλλά και από τις νέες επιδιώξεις. 

 

Το Σχέδιο ∆ράσης για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»  στο ευρύ κοινό περιλαµβάνει την χρήση τριών διαφορετικών 

κατηγοριών µέσων και µεθόδων προβολής. 

 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Πανελλαδικής εµβέλειας και 

Περιφερειακά), όπως είναι οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι προωθητικές ενέργειες, όπως είναι η παραγωγή εντύπων, 

αφισών, ενηµερωτικών φυλλαδίων, δελτίων τύπου, αρθρογραφία, δελτίων όπου δηµοσιεύονται τα 

αποτελέσµατα και η πρόοδος των έργων του Προγράµµατος,  CD-ROMs,   κ.α. 

 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι ενέργειες άµεσης επικοινωνίας, όπως η συµµετοχή της 

∆ιαχειριστικής Αρχής σε Εκθέσεις, Ηµερίδες,  Συνέδρια, όπου αφενός παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από την υλοποίηση των έργων του Προγράµµατος, αφετέρου προβάλλονται οι 

παρεµβάσεις και οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.  

Κατά τη φάση υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης µπορούν να εξειδικεύονται τόσο οι ενέργειες όσο και 

η στρατηγική των µέσων, ανάλογα µε τις διαπιστούµενες ανάγκες πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

και τα επιτευχθέντα επικοινωνιακά αποτελέσµατα. 

 

3.3 Στρατηγικές επιλογές προβολής 
Προς τη κατεύθυνση αυτή και για τη µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλες στρατηγικές επιλογές προβολής του Προγράµµατος. 

Τέτοιες επιλογές αποτελούν: 

 

► Η ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων ως πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (∆ίκτυο 
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υπευθύνων δηµοσιότητας). 

►  Η λειτουργία  ενός δικτύου συνεργαζόµενων φορέων όπου µε τη συµµετοχή στελεχών της 

∆ιαχειριστικής Αρχής και κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων να πληροφορούν και να 

ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους για προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιµότητας, 

κ.α. 

►   Η προβολή παραδειγµάτων ∆ικαιούχων που ήδη συµµετείχαν  στο Πρόγραµµα και ωφελούµενων 

που συµµετείχαν σε δράσεις του προηγούµενου Ε.Π.  

►  Η επιλογή ενιαίας εικαστικής ταυτότητας του Προγράµµατος, ώστε να είναι αναγνωρίσιµο από το 

ευρύ κοινό. 

► Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος και 

διαφοροποίησή της ανάλογα µε το στοχοθετούµενο κοινό. 

 

3.4 Στόχοι Επικοινωνίας  
 

Οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς.  

 

Α. Γενικοί στόχοι  
 

- η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέµενης αξίας της 

κοινοτικής συνδροµής στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 

ανάδειξη και η προβολή δράσεων/προγραµµάτων στο πλαίσιο των Αξόνων του Προγράµµατος µέσω 

καλών παραδειγµάτων, καθώς και η παρουσίαση των όποιων κοινωνικών και οικονοµικών 

αποτελεσµάτων συγκεκριµένων δράσεων. 

 

 

- η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων, ώστε οι µηχανισµοί χορήγησης των πόρων των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων να 

είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους.  

 

Συγκεκριµένα, οι παραπάνω γενικοί στόχοι αναλύονται ως εξής:  

 

- Ανάδειξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και διαµόρφωση ενιαίας ταυτότητας, έτσι ώστε 

να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιµο από το ευρύ κοινό στο σύνολο της χώρας, 

ως ενιαίο σύνολο παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθµιση και βελτίωση του τοµέα 

της Εκπαίδευσης και της ∆ια Βίου Μάθησης.  

 

- Η πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τους στόχους, τη φιλοσοφία και κυρίως τις 

επιπτώσεις και τη συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σε ένα αποτελεσµατικότερο 

και ποιοτικά αναβαθµισµένο εκπαιδευτικό σύστηµα.  
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- Ανάδειξη της οικονοµικής και κοινωνικής ωφέλειας των εκπαιδευτικών δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σχετικά µε το ρόλο 

και τη συµβολή του για ένα αποτελεσµατικότερο και ποιοτικά αναβαθµισµένο εκπαιδευτικό 

σύστηµα.  

 

- ∆ιακριτή ανάδειξη των έργων και δράσεων που χρηµατοδοτεί το ΕΠ και προβολή του ρόλου 

και της συµβολής κάθε επιµέρους τοµέα στην επίτευξη των συνολικών στόχων του 

Προγράµµατος.  

 

- Ενηµέρωση – πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες 

που παρέχονται µέσα από τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ώστε να 

µπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές.  

 

- ∆ηµιουργία θετικού κλίµατος για την αποδοχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και 

κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής στις 

παρεµβάσεις και τις δράσεις του.  

 

 

Β. Ειδικοί στόχοι 
 

Επιπλέον, για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» τίθενται ειδικοί 

στόχοι επικοινωνίας, οι οποίοι θα διαµορφωθούν µετά την εξειδίκευση του προγράµµατος.  

 

Με βάση τη γενικότερη στρατηγική, τους άξονες, και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, οι ειδικοί στόχοι είναι ενδεικτικά οι εξής:  

 

- Ανάδειξη της σηµασίας της ∆ια Βίου Μάθησης και δηµιουργία συνείδησης σχετικά µε τη συµβολή 

της στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου, καθώς και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού της χώρας, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας.  

 

- Σύνδεση του ρόλου της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, προκειµένου να αναδειχθεί η συµβολή 

της εκπαίδευσης στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

 

- Ανάδειξη των παρεµβάσεων του Ε.Π. στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µε έµφαση στα θέµατα που 

αφορούν την έρευνα και την καινοτοµία 
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- Ανάδειξη των παρεµβάσεων στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µε έµφαση στις 

καινοτοµικές δράσεις, όπως περιβάλλον, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαπολιτισµική εκπαίδευση, 

ειδική αγωγή, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.  

 

- Έµφαση στην έννοια της αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και στην προώθηση της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής.  

 

3.5 Στοχοθετούµενο κοινό 
 

Τα κύρια στοχοθετούµενα κοινά για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» είναι: 

 

- Οι δυνητικοί δικαιούχοι 

- Οι δικαιούχοι 

- Το ευρύ κοινό 

 

Με βάση τους γενικούς και ειδικούς στόχους επικοινωνίας του Ε.Π., στα παραπάνω κοινά 

περιλαµβάνονται επιµέρους κοινά-στόχοι τα οποία προσεγγίζονται µε τα κατάλληλα µέσα, κατά 

περίπτωση.  

 

Για το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», οι επιπλέον, ειδικές κατηγορίες στοχοθετούµενου 

κοινού είναι:  

 

1. ∆ηµόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές  

2. Ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, Επιµελητήρια – Αντιπροσωπευτικοί 

Φορείς Κοινωνικού Τοµέα, ΜΚΟ (ειδικά σε θέµατα προώθησης της ισότητας των δύο φύλων 

και προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος) 

3. Εκπαιδευτική Κοινότητα: Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, φοιτητές – σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εκπαιδευτικοί σε 

όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, γονείς µαθητών και σπουδαστών, καταρτιζόµενοι και 

εκπαιδευτές σε δηµόσια ΙΕΚ κτλ 

4. ∆ιαµορφωτές κοινής γνώµης – ΜΜΕ 

5. Ειδικές κοινωνικές οµάδες 

• Νέοι & Νέες 

• Γυναίκες 

• Ευπαθείς Οµάδες Πληθυσµού  

 

Θα πρέπει να τονισθεί ο ιδιαίτερος ρόλος των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών στοχοθετούµενου 

κοινού (1-4) ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Στην επόµενη ενότητα όπου γίνεται και η σύνδεση 
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των επικοινωνιακών στόχων µε το στοχοθετούµενο κοινό αναδεικνύεται ο ξεχωριστός ρόλος της κάθε 

κατηγορίας κοινού.  

 

 

3.6 Στόχοι επικοινωνίας σε συνάρτηση µε στοχοθετούµενα κοινά  
 

Τόσο οι στόχοι επικοινωνίας, για κάθε κοινό στόχο, όσο και η επιδιωκόµενη αντίδραση είναι συνήθως 

διαφορετικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται µια περιγραφή των κυριότερων στόχων και 

επιδιώξεων της επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανά κοινό – στόχο.  

 

 

ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΑΝΑ ΚΟΙΝΟ- ΣΤΟΧΟ 

∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 

 
□ σαφής και λεπτοµερής 

πληροφόρηση σχετικά µε τις 
ευκαιρίες χρηµατοδότησης, τη 
διαδικασία και τους όρους 
επιλεξιµότητας                         

 
□ ευρεία διάδοση του 

προγράµµατος, µε κατάλληλη 
προσαρµογή πληροφόρησης ανά 
περίπτωση  

 
□ παρακίνηση για τη συµµετοχή 

στις δράσεις του Ε.Π. 
 
 

□ ενδιαφέρον για 
περισσότερη 
πληροφόρηση 

 
□ χρήση της πληροφορίας 

για την αξιοποίηση 
ευκαιριών 

 
□ αναζήτηση 

προκηρύξεων για έργα 
και δράσεις άµεσου 
ενδιαφέροντος                

∆ικαιούχοι 

 
□ ανάδειξη καλών παραδειγµάτων 

από προηγούµενα προγράµµατα 
 

□ ενηµέρωση και δέσµευση σχετικά 
µε την τήρηση των αρχών 
δηµοσιότητας 

 
□ προβολή της διαφάνειας στον 

τρόπο επιλογής των έργων που 
χρηµατοδοτούνται 

 
□ εδραίωση του µηνύµατος της από 

κοινού συνεισφοράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ελλάδας 

 
 

□ διάχυση πληροφόρησης, 
 

□ ανάδειξη καλών 
παραδειγµάτων από το 
συγκεκριµένο Ε.Π. 
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Ευρύ κοινό 

 
□ εδραίωση του µηνύµατος της από 

κοινού συνεισφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδας 

 
□ δηµιουργία και προβολή διακριτής 

ταυτότητας για το Ε.Π. 
 

□ προβολή των επιµέρους αξόνων, 
έργων και δράσεων του 
προγράµµατος, µέσω καλών 
παραδειγµάτων 

 
□ προβολή των αποτελεσµάτων και 

των κοινωνικών και οικονοµικών 
επιπτώσεων του Προγράµµατος 

 
□ προβολή της διαφάνειας στον 

τρόπο επιλογής των έργων που 
χρηµατοδοτούνται 

 

□ ενδιαφέρον για 
περισσότερη 
πληροφόρηση 

 
□ διάχυση πληροφόρησης 

στον περίγυρο 
 

□ κατανόηση των στόχων 
και της στρατηγικής του 
Ε.Π., καθώς και της 
ωφέλειας που προκύπτει 
από τις δράσεις του 

 
□ κατανόηση της 

προστιθέµενης αξίας 
που δηµιουργεί η από 
κοινού συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ελλάδας 

∆ηµόσιες κεντρικές, 
περιφερειακές και 
τοπικές αρχές 

 
□ ενηµέρωση σχετικά µε την 

πρόοδο υλοποίησης των έργων 
και την απορρόφηση των πόρων 
του Ε.Π. 

 
□ εξασφάλιση 

συµπληρωµατικότητας ενεργειών 
πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

 

□ διάθεση στήριξης 
 

□ διάχυση πληροφόρησης 
σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο 

 
□ διάχυση πληροφόρησης 

για το ρόλο του Ε.Π. στο 
θεσµικό περίγυρο. 

Οικονοµικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, 
Επιµελητήρια – 

Αντιπροσωπευτικοί 
Φορείς Κοινωνικού 

Τοµέα, ΜΚΟ 

□ αξιοποίηση όλων των 
στρατηγικών συνεργιών µε τους 
διάφορους εταίρους 

 
□ ευρεία διάδοση του 

προγράµµατος, µε κατάλληλη 
προσαρµογή πληροφόρησης ανά 
περίπτωση 

 
□ προβολή της διαφάνειας στον 

τρόπο επιλογής των έργων που 
χρηµατοδοτούνται 

 
□ εδραίωση του µηνύµατος της από 

κοινού συνεισφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδας 

 

□ διάθεση στήριξης 
 

□ διάχυση πληροφόρησης  
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Εκπαιδευτική 
Κοινότητα: Μαθητές 
πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, 
φοιτητές – 
σπουδαστές 
ανώτατων 
εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, 
εκπαιδευτικοί σε 
όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης, γονείς 
µαθητών και 
σπουδαστών, 
καταρτιζόµενοι και 
εκπαιδευτές σε 
δηµόσια ΙΕΚ κτλ 

□ ευρεία διάδοση του 
προγράµµατος, µε κατάλληλη 
προσαρµογή πληροφόρησης ανά 
περίπτωση 

 
□ προβολή έργων και δράσεων 

άµεσου ενδιαφέροντος 
 

□ προβολή των αποτελεσµάτων και 
επιπτώσεων του προγράµµατος 
προς την κατεύθυνση της 
ποιοτικής αναβάθµισης του 
εκπαιδευτικού συστήµατος 

 
□ εδραίωση του µηνύµατος της από 

κοινού συνεισφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδας 

□ ενδιαφέρον για 
περισσότερη 
πληροφόρηση 

 
□ διάχυση πληροφόρησης 

στον περίγυρο 
 

□ κατανόηση των στόχων 
και της στρατηγικής του 
Ε.Π., καθώς και της 
ωφέλειας που προκύπτει 
από τις δράσεις του 

 
□ κατανόηση της 

προστιθέµενης αξίας 
που δηµιουργεί η από 
κοινού συνεισφορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ελλάδας 

 
□ συµµετοχή σε 

εκδηλώσεις και δράσεις 
σχετικές µε το Ε.Π. 

∆ιαµορφωτές Κοινής 
Γνώµης - ΜΜΕ 

□ τακτική τροφοδότηση µε 
ενδιαφέρουσες ειδήσεις 

 
□ κατηγοριοποίηση των ειδήσεων 

και προβολή τους στα κατάλληλα 
µέσα 

 
□ εδραίωση του µηνύµατος της από 

κοινού συνεισφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδας 

 
□ προβολή της διαφάνειας στον 

τρόπο επιλογής των έργων που 
χρηµατοδοτούνται 

 
□ δηµιουργία και προβολή διακριτής 

ταυτότητας για το Ε.Π. 

□ διάχυση πληροφόρησης  
 

□ διάθεση στήριξης 
 

□ συµµετοχή σε 
εκδηλώσεις και δράσεις 
σχετικές µε το Ε.Π. 

 
□ προβολή των 

αποτελεσµάτων από την 
υλοποίηση του 
Προγράµµατος. 

Ειδικές κοινωνικές 
οµάδες: 
 

□ Νέοι & Νέες 
□ Γυναίκες 
□ Ευπαθείς 

Οµάδες 
Πληθυσµού 

 
□ εδραίωση του µηνύµατος της από 

κοινού συνεισφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ελλάδας 

 
□ προβολή της διαφάνειας στον 

τρόπο επιλογής των έργων που 
χρηµατοδοτούνται 

 
□ προβολή έργων και δράσεων 

άµεσου ενδιαφέροντος 
 

□ χρηστική πληροφόρηση και 
αξιοποίηση ευκαιριών 

 
 

□ αίσθηµα ισότιµης 
συµµετοχής 

 
□ ενδιαφέρον για 

περισσότερη 
πληροφόρηση 

 
□ διάχυση πληροφόρησης 

στον περίγυρο 
 

□ αναζήτηση χρηστικής 
πληροφόρησης και 
οδηγιών για την 
αξιοποίηση ευκαιριών 
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4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

4.1 Γενικά  
Η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη για την οµοιογενή παρουσίαση του επικοινωνιακού υλικού. 

Μέσω της κάθε επικοινωνιακής ενέργειας θα παρέχονται σαφείς πληροφορίες για τη συµµετοχή της 

Ε.Ε. (κυρίως µε την αναφορά στο ύψος της κοινοτικής συνδροµής και το ποσοστό συµµετοχής των 

προβαλλόµενων δράσεων), ενώ το ευρωπαϊκό έµβληµα θα εµφανίζεται εξίσου µε κάθε εθνικό 

έµβληµα. 

 

Για την αρτιότερη εικόνα της συνολικής προβολής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος: «Εκπαίδευση 

και ∆ια Βίου Μάθηση»  προβλέπεται ο σχεδιασµός και η δηµιουργία εταιρικής ταυτότητας του 

Προγράµµατος εναρµονισµένης µε αυτή του ΕΣΠΑ και το επιλεγµένο µήνυµα της Εθνικής Αρχής 

Συντονισµού, για την εξασφάλιση ενιαίας απεικόνισης και παρουσίας του Προγράµµατος σε όλες τις 

εκδηλώσεις, τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού σχεδιάστηκαν τα 

παρακάτω λογότυπα τα οποία θα χρησιµοποιούνται συνδυαστικά: 

 

• Λογότυπο του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» : 
 

 

 
 

• Λογότυπο ΕΣΠΑ_-_ΕΚΤ 
 
 
Όσον αφορά στο λογότυπο του ΕΣΠΑ που θα χρησιµοποιείται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 

του ΕΚΤ, σε αυτό έχει ενσωµατωθεί η αναφορά στο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο», σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 παρ. β του Κανονισµού 1828/06, και ήδη χρησιµοποιείται από την ΕΥ∆ και τους Φορείς 

Υλοποίησης του ΕΠ.  
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4.2 Προβολή της Προστιθέµενης Αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Το ΕΚΤ παράγει σηµαντικά και διαρκή αποτελέσµατα, αναφορικά µε τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις 

διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, τους οργανισµούς που συνδέονται µε τη διαχείριση των 

προγραµµάτων και τις εσωτερικές διαδικασίες µέσα σε αυτούς.  Ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο της 

επικοινωνιακής στρατηγικής που σχεδιάζεται θα αποτελέσει η προβολή των αποτελεσµάτων αυτών, 

δηλαδή της προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής συνδροµής.  

 

Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί η προβολή 4 τύπων αποτελεσµάτων, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι 

αναλυτικοί, δίνουν έµφαση στη διαφορετικότητα των δράσεων του ΕΚΤ, και συνδέονται µε την "αξία" 

της πολιτικής συνοχής. 

 

• Οι δράσεις του ΕΚΤ έχουν αθροιστικό αποτέλεσµα 

o προστίθενται στις δράσεις του υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας, 

επεκτείνοντας και υποστηρίζοντας ειδικές δράσεις της εθνικής πολιτικής - όπως, π.χ. 

οι συγχρηµατοδοτούµενες ενέργειες εκπαίδευσης, οι οποίες προστίθενται στις εθνικές 

πολιτικές εκπαίδευσης. 

 

• Οι δράσεις του ΕΚΤ διευρύνουν τις ήδη υλοποιούµενες εθνικές δράσεις,  

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

υποστήριξης µε άλλο τρόπο - πχ. µειονοτικές οµάδες πληθυσµού, όπως οι Roma 

o µε την υποστήριξη πεδίων εθνικής πολιτικής αναφορικά µε την απασχόληση, οι 

οποίες δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθούν µε άλλον τρόπο. 

 

• Οι δράσεις του ΕΚΤ συµβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων µε 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

o υποστηρίζοντας καινοτόµες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες όµως 

σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο. 
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o υποστηρίζοντας εθνικές καινοτόµες δράσεις που έχουν πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα.  

 

• Οι δράσεις του ΕΚΤ επιδρούν αποτελεσµατικά στις διαδικασίες, δηλ. τις διοικήσεις και τις 

οργανισµούς των κρατών µελών καθώς και όλους τους φορείς που εµπλέκονται για την 

πραγµατοποίηση των δράσεων: 

o Η επιχειρησιακή διαδικασία του ΕΚΤ επηρεάζει όλους εκείνους που συνδέονται µε τη 

διαχείριση των δράσεων του Ταµείου 

o Η διευρυµένη ατζέντα πολιτικής του ΕΚΤ επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές επιλογές. 

 
 4.3 Υποχρεωτικά Μέτρα Πληροφόρησης 
 

Στο παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο ∆ράσης  περιλαµβάνονται όλα τα υποχρεωτικά µέτρα που πρέπει 

να λάβει η ∆ιαχειριστική Αρχή.  

Συγκεκριµένα: 

 

- Μέτρα πληροφόρησης για δυνητικούς δικαιούχους σχετικά µε: τους όρους 

επιλεξιµότητας, την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και 

τις σχετικές προθεσµίες, τα κριτήρια επιλογής των προς χρηµατοδότηση Πράξεων, τους 

υπεύθυνους επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές µε το Πρόγραµµα σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Επιπλέον η ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος 

ενηµερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά µε την υποχρεωτική δηµοσιοποίηση, 

ηλεκτρονική ή µε άλλον τρόπο του καταλόγου δικαιούχων, των ονοµασιών των Πράξεων 

και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται σε αυτές, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.  

 

- Μέτρα πληροφόρησης για δικαιούχους, όπως προβλέπει το άρθρο 6 του (ΕΚ) 

1828/2006, α) για την έγκριση χρηµατοδότησης και ένταξης τους στον κατάλογο δικαιούχων 

που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του (ΕΚ) αριθ. 

1828/2006, αλλά και β)για τις  συµβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων σχετικά µε δράσεις 

πληροφόρησης  και δηµοσιότητας. 

- Αναλυτικά: 

- α) Η υποχρεωτική δηµοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων φορέων θα 

περιλαµβάνει: την ονοµασία της πράξης, το ποσό που χορηγείται αρχικά,  την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της πράξης, και τον τελικό προϋπολογισµό.  

- β) Οι συµβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο 

δικαιούχος (άρθρα 8 και 9 του κανονισµού ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής) είναι οι εξής: 

 

 Οταν  η συνολική δηµόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ, ο δικαιούχος αναρτά 
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ευδιάκριτη και ευµεγέθη µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα το αργότερο έξι µήνες µετά την 

ολοκλήρωση της πράξης, η οποία θα περιλαµβάνει τον τύπο και την ονοµασία της πράξης 

για τη συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ και θα περιλαµβάνει το λογότυπο του ΕΠ 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και το αντίστοιχο µήνυµά του.  

 ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συµµετέχουν στην πράξη είναι ενήµεροι για την εν λόγω 

χρηµατοδότηση. 

 Ο δικαιούχος ενηµερώνει σαφώς ότι η πράξη που υλοποιείται επιλέχθηκε στο πλαίσιο 

επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» το οποίο 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. 

 Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συµπεριλαµβανοµένων του παρουσιολογίου ή 

άλλου πιστοποιητικού, περιλαµβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΚΤ. 

 

 

- Μέτρα πληροφόρησης για το κοινό. Εναρκτήρια εκδήλωση για τη παρουσίαση του 

Προγράµµατος (περιεχόµενο, Άξονες Προτεραιότητας, αναµενόµενα αποτελέσµατα)  

Επιπλέον κάθε χρόνο, για την παρουσίαση των επιτευγµάτων του Ε.Π., η ∆ιαχειριστική 

Αρχή θα πραγµατοποιεί τουλάχιστον µια ενηµερωτική δραστηριότητα (π.χ. συµµετοχή σε 

εκθέσεις, συνέδρια, οργάνωση ηµερίδων, παραγωγές εντύπων, δελτίων τύπων, κ.α.). 

Κύριος στόχος αυτής της ετήσιας εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των επιτευγµάτων του 

επιχειρησιακού προγράµµατος και όπου κρίνεται σκόπιµο η προβολή σηµαντικών έργων. 

Το βασικό µήνυµα είναι το µήνυµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όπως αυτό θα 

εµπλουτίζεται κάθε φορά ανάλογα µε τη φάση. Ο εορτασµός της Ηµέρας της Ευρώπης, µε 

ανάρτηση της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για µια εβδοµάδα στα 

γραφεία της ∆ιαχειριστικής Αρχής, αποτελεί µέρος του περιεχοµένου του Σχεδίου 

Επικοινωνίας.  Τέλος θα πραγµατοποιείται η δηµοσιοποίηση του καταλόγου των 

δικαιούχων, των τίτλων των Πράξεων και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που 

χορηγείται (π.χ. στην επίσηµη ιστοσελίδα). 

 

 
4.4  Βασικά επικοινωνιακά εργαλεία 
Για την εξασφάλιση της Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος: 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» ανά κοινό - στόχο η ∆ιαχειριστική Αρχή, πέρα από τις 

αναφερόµενες ενέργειες δηµοσιότητας, θα επιλέξει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µεταξύ των 

ακόλουθων βασικών εργαλείων  προσαρµόζοντας το περιεχόµενο ανάλογα µε το στοχοθετούµενο 

κοινό, δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνίας (INTERNET,  CD ROM κλπ):  

 

• Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (ενηµερωτικά δελτία και οδηγοί, περιοδικές εκδόσεις, Direct 

mail, εφηµερίδες κλπ). 
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• Εκπαιδευτικά Σεµινάρια, ενηµερωτικές συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις,  κλπ 

• Σηµεία πληροφόρησης και τεκµηρίωσης (γραφεία ενηµέρωσης κοινού) 

• Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού: dvds και CD-ROMS 

• Γραφείο Τύπου 

• Ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

• Road show 

 

Η επιλογή και χρήση των προαναφερθέντων εργαλείων επικοινωνίας εναρµονίζεται µε τις ανάγκες 

προβολής του Προγράµµατος, µε τους στόχους του και προσεγγίζει κατά περίπτωση το 

στοχοθετούµενο κοινό.  

Ακολουθεί η τεκµηρίωση της επιλογής των επικοινωνιακών εργαλείων: 

 

1. Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (ενηµερωτικά δελτία και οδηγοί, περιοδικές εκδόσεις, Direct 

mail, εφηµερίδες, κλπ). Πρόκειται για  µαζικές αποστολές έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού 

προς προεπιλεγµένα στοχοθετούµενα κοινά, (µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, 

εκπαιδευτικούς) για ενηµέρωση και προτροπή για συµµετοχή. Οι ενηµερωτικοί οδηγοί, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής και παρέχουν εξειδικευµένες οδηγίες 

σε δυνητικούς δικαιούχους. Τα ενηµερωτικά δελτία αποτελούν µία σταθερή περιοδική πηγή 

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

παρακολουθούν την εξέλιξη του Προγράµµατος. Όσον αφορά στις εφηµερίδες, αποτελούν 

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

αξιοποιηθεί µέσω καταχωρήσεων ή και µέσω αφιερωµάτων, συνεντεύξεων και σχετικής 

αρθρογραφίας.   

 

2. Εκπαιδευτικά Σεµινάρια, ενηµερωτικές συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια, εκθέσεις,  
κλπ.  Οι ενηµερωτικές συναντήσεις ή η συµµετοχή της ∆ιαχειριστικής Αρχής σε συνέδρια και 

εκθέσεις εξασφαλίζουν την προσωπική επαφή των στελεχών της µε τους ενδιαφερόµενους 

και το εξειδικευµένο κοινό και παράγουν δηµοσιότητα, καθώς το ίδιο το κοινό γίνεται 

πολλαπλασιαστής του επικοινωνιακού µηνύµατος. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια απευθύνονται 

κυρίως στους δικαιούχους, µε σκοπό την σωστή κατάρτιση και εκπαίδευσή τους σε θέµατα 

γύρω από το νέο  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και τους τοµείς δράσης του. Το περιεχόµενο 

των παρουσιάσεων θα δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Προηγούµενη εµπειρία έχει καταδείξει ότι η συχνή εκπαίδευση των δικαιούχων βοήθησε στη 

σωστή υλοποίηση των έργων και στην αποφυγή λαθών και παραλείψεων. 

3. Σηµεία πληροφόρησης και τεκµηρίωσης (γραφεία ενηµέρωσης κοινού). Οι δράσεις αυτές 

είναι προσανατολισµένες στην αµφίδροµη επικοινωνία και εξυπηρέτηση όλων των 

ενδιαφερόµενων, καταγράφουν τις ερωτήσεις ή/και προτάσεις που εκφράζει το κοινό και η 

∆ιαχειριστική Αρχή απαντά  σε αυτές.  

4. Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού: dvds και CD-ROMS. Η 

τηλεόραση εξασφαλίζει ευρεία ενηµέρωση σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά στο 
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ραδιόφωνο, εξασφαλίζεται η  ευρεία ενηµέρωση του κοινού σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, και 

µε δεδοµένης την γεωγραφική µορφολογία της χώρας µας, η προβολή του Προγράµµατος 

µέσω του ραδιοφώνου φτάνει και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Με µια ενδεδειγµένη 

στρατηγική µέσων που θα ακολουθηθεί, δύναται η προβολή του Προγράµµατος να επιφέρει 

σηµαντικά αποτελέσµατα.  

 

5. Ηµερήσιος και περιοδικός Τύπος εξασφαλίζει µια καθηµερινή αναγνωσιµότητα του 

Προγράµµατος, µέσα από καταχωρήσεις σε  φύλλα εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας, 

αλλά και περιοδικά.  

 

6. Road show: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυαστικά ως µέσο προβολής της πορείας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αποσκοπώντας στην διάδοση πληροφοριών κυρίως των 

πολιτών που ζουν στην Περιφέρεια για τις δυνατότητες µάθησης και εκπαίδευσης µέσω των 

δράσεων – προγραµµάτων του Ε.Π. καθώς και η καταγραφή των αναγκών των πολιτών της 

Περιφέρειας. 

  

Προηγούµενη εµπειρία κατέδειξε την προστιθέµενη αξία ενός Road show στη ∆ηµοσιότητα 

του Προγράµµατος.  

Σχετικά αναφέρεται: 

Η εκστρατεία ενηµέρωσης πραγµατοποιήθηκε µε κινητή µονάδα και έφερε το τίτλο «Η γνώση 

ταξιδεύει».  Αυτή η κινητή µονάδα ενηµέρωσης (που έφερε τα λογότυπα του ΕΠΕΑΕΚ) 

επισκέφθηκε 23 πόλεις της Ελλάδας (Χαλκίδα, Λαµία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος, 

Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Γρεβενά, Ιωάννινα, Ηγουµενίτσα, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 

Πάτρα, Πύργος, Καλαµάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Ναύπλιο, Άργος, Κόρινθος), διανεµήθηκαν 

ενηµερωτικά φυλλάδια, στυλό, αναµνηστικά δώρα που έφεραν το λογότυπο του 

Προγράµµατος, δόθηκαν πληροφορίες για τα Προγράµµατα που υλοποιούνταν. Το σύνολο 

δε της προωθητικής ενέργειας προβλήθηκε µέσω καταχωρήσεων και ραδιοφωνικών spots 

στα τοπικά Μέσα επικοινωνίας. 

 

 

7. Ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής  Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό 

εργαλείο για τη ∆ιαχειριστική Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Η πληροφόρηση που περιλαµβάνει, είναι διαβαθµισµένη 

ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. περιλαµβάνονται 

λεπτοµερής παρουσίαση του Προγράµµατος, οδηγίες διαχείρισης και υλοποίησης των έργων 

και λεπτοµέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράµµατος, θεσµικό πλαίσιο, συχνές 
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ερωτήσεις – απαντήσεις, προκηρύξεις ∆ικαιούχων, καλές πρακτικές, σύνδεσµοι µε 

ιστοσελίδες της ΕΕ και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων κ.α.  

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή σε συνέχεια των προσπαθειών αναβάθµισης της παρουσίας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο διαδίκτυο, σχεδιάζει την αναµόρφωση της ιστοσελίδας, ώστε οι 

χρήστες (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, ωφελούµενοι, ανάδοχοι, κ.α.) εύκολα και γρήγορα να 

ενηµερώνονται για: 

 

• Τη δοµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

• Τη διάρθρωση και το επιτελούµενο έργο της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

• Το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

• Τις πολιτικές του ΥΠΕΠΘ που ενισχύουν το Πρόγραµµα. 

• Τις προκηρύξεις, προσκλήσεις. 

• Την διευκόλυνση των δικαιούχων στην υποβολή προτάσεων 

• Τις διαδικασίες διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών επιλογής, ελέγχου και 

αξιολόγησης. 

• Τους χρηµατοδοτικούς πόρους. 

• Την πορεία υλοποίησης των έργων. 

• Τα αποτελέσµατα των διαφόρων ενεργειών και τον αντίκτυπο που έχουν αυτά στους 

διάφορους τοµείς της εκπαίδευσης  

• ∆ράσεις δηµοσιότητας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος, τόσο στους 

δικαιούχους όσο και στο ευρύτερο κοινό 

•  Καλές πρακτικές 

 

Η αναβάθµιση του δικτυακού τόπου είναι ταυτόχρονα συµβατή µε τις τρεις επικοινωνιακές φάσεις του 

Προγράµµατος  αποτελεί βασικό επικοινωνιακό µέσο για την ∆ιαχειριστική Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 



4. 5 Εργαλεία επικοινωνίας ανά κοινό - στόχο 
 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες οι οποίες, αναλόγως µε τις ανάγκες τις επικοινωνίας και τα χαρακτηριστικά κάθε οµάδας στοχοθετούµενου 

κοινού, µπορούν να υλοποιηθούν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. 
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Π
ροω

θητικό υλικό 

Εργαλεία 

Υποχρεωτικά Βασικά εργαλεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

Κοινό στόχος   
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

∆ικαιούχοι Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Ευρύ κοινό     Χ   Χ Χ   Χ               Χ   Χ Χ Χ Χ Χ 

∆ηµόσιες κεντρικές, 
περιφερειακές και 
τοπικές αρχές 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ     Χ Χ Χ Χ Χ       Χ Χ   Χ Χ Χ 

Οικονοµικοί και 
κοινωνικοί  εταίροι, 
Επιµελητήρια, 
αντιπροσωπευτικοί 
φορείς κοινωνικού 
τοµέα, ΜΚΟ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ       Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Εκπαιδευτική 
Κοινότητα Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ           Χ   Χ Χ Χ Χ Χ 

∆ιαµορφωτές Κοινής 
Γνώµης ΜΜΕ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ       Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Ειδικές Κοινωνικές 
Οµάδες Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ               Χ   Χ Χ Χ Χ Χ 



 
4.6 ∆ίκτυα ∆ηµοσιότητας 
Για την υποστήριξη και τον καλύτερο σχεδιασµό των κοινών δράσεων Πληροφόρησης και 

∆ηµοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, η ∆ιαχειριστική Αρχή συµµετέχει ήδη στο ∆ίκτυο 
Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 
Επίσης στη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 η ∆ιαχειριστική Αρχή θα συµµετέχει στο ∆ίκτυο 
Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας ΕΚΤ, που θα αναπτυχθεί σε µια προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων 

µεταξύ των µελών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο, ενίσχυσης του συντονισµού των ενεργειών πληροφόρησης και δηµοσιότητας και 

αποφυγής επικαλύψεων.  

Επιπλέον η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΑΕΚ σε µια προσπάθεια συντονισµού των ∆ικαιούχων για 

δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που υλοποιούνταν στα πλαίσια των έργων που 

αναλάµβαναν, οργάνωσε και λειτούργησε ένα ∆ίκτυο Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας ∆ικαιούχων µε 

συγκεκριµένα και ορισµένα από το Φορέα τους πρόσωπα ως υπευθύνους ∆ηµοσιότητας.  
Το ∆ίκτυο αυτό είχε ως στόχο τη διάχυση πληροφοριών και εγγράφων στους υπευθύνους των έργων 

σχετικά µε θέµατα δηµοσιότητας και πληροφόρησης, την µέριµνα για τη τήρηση των κανόνων 

δηµοσιότητας (π.χ. σωστή χρήση του ευρωπαϊκού εµβλήµατος), την ενηµέρωση και την τήρηση 

αρχείου από την ΕΥ∆ για δράσεις δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ∆ικαιούχων, αλλά και την 

αποφυγή των αλληλοεπικαλύψεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε  η αµεσότητα στη συνεργασία 

µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής και των ∆ικαιούχων.  

Στη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 αυτή η καλή πρακτική της λειτουργίας ∆ικτύου 
Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας ∆ικαιούχων προβλέπεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ακόµα 

περισσότερο. 

 
 



 
4.7 Φάσεις Υλοποίησης της Επικοινωνίας 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο καλύπτει χρονικά όλη την περίοδο εφαρµογής του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση σε τρεις χρονικές στιγµές.  

Με την έναρξη του Προγράµµατος, µε βασική αιχµή την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων 

και δικαιούχων για τις δυνατότητες χρηµατοδότησής τους από το Πρόγραµµα, τη γνωστοποίηση του 

προγράµµατος, των διαδικασιών ένταξης και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης και 

ελέγχων στους εν δυνάµει ωφελούµενους, στο γενικό πληθυσµό και στους εµπλεκόµενους φορείς. 

Στο µεσοδιάστηµα εφαρµογής του Προγράµµατος, µε αιχµή την ενηµέρωση των ίδιων 

οµάδων για την πορεία του Προγράµµατος τα πρώτα αποτελέσµατα που έχει επιφέρει καθώς και 

πιθανές τροποποιήσεις στο περιεχόµενό του. 

Με το κλείσιµο του Προγράµµατος, µε αιχµή στα συνολικά αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις 

από την εφαρµογή του. 

 

Οι δράσεις δηµοσιότητας που αφορούν στην Περιφέρεια θα γίνει προσπάθεια να συµβαδίσουν 

χρονικά µε την αντίστοιχη δηµοσιότητα των ΠΕΠ προκειµένου να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα. 

 

Για την εφαρµογή των ενεργειών Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος προβλέπεται µια αλληλουχία επικοινωνιακών φάσεων κλιµακούµενου χαρακτήρα.  

Στόχος είναι κάθε φάση επικοινωνίας να αποτελεί συνέχεια, συµπλήρωση και εξειδίκευση της 

προηγούµενης φάσης. Η πληροφορία, τα µηνύµατα, και τα επικοινωνιακά µέσα, εργαλεία και µέθοδοι 

που θα χρησιµοποιούνται θα εξελίσσονται από απλά κατά την έναρξη της επικοινωνίας έως πλέον 

σύνθετα στις επόµενες φάσεις, προσαρµοζόµενα ανάλογα µε το εκτιµώµενο επίπεδο γνώσης και 

δυνατότητας αξιολόγησης / αξιοποίησης της πληροφορίας από τους αποδέκτες της.  

 

Οι τρεις επικοινωνιακές φάσεις (που αφορούν και στους βασικούς επικοινωνιακούς στόχους): 

 

• Γενική πληροφόρηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και τις δράσεις του, 

• ∆ηµιουργία γνώσης για το Πρόγραµµα και τις δράσεις του στα διάφορα κοινά στόχους, 

εύκολη πρόσβαση στις επιµέρους δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει, 

• ∆ιάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των πράξεων  του Ε.Π. 

και προβολή της ωφελιµότητάς του, 

Η πρώτη φάση που αφορά στη γενική πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων, 

σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», το βασικό του 

περιεχόµενο (Άξονες Προτεραιότητας, αναµενόµενα αποτελέσµατα), η ∆ιαχειριστική Αρχή µε την 

έναρξη της εφαρµογής του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος  για την ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο 

2007 – 2013, σχεδιάζει τα ακόλουθα: 
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•   Σειρά ενηµερώσεων και συζητήσεων µε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Στόχος είναι η 

παρουσίαση του Προγράµµατος ανά Περιφέρεια και η ενηµέρωση-συζήτηση για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε µιας σε θέµατα  που αφορούν στη  ποιοτική αναβάθµιση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και στην  ενίσχυση της δια βίου µάθησης. 

• Έκδοση εντύπου µε την περίληψη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα αποτελεί τον 

ενηµερωτικό οδηγό βασικών γνώσεων για το Πρόγραµµα και για τη συµβολή των Ταµείων της 

ΕΕ 

• Εναρκτήρια Εκδήλωση (φθινόπωρο 2008) στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει την 

παρουσίαση του Προγράµµατος σε ∆ηµόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 

οικονοµικούς και κοινωνικούς  εταίρους, επιµελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς κοινωνικού 

τοµέα, ΜΚΟ, την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και σε διαµορφωτές κοινής γνώµης – ΜΜΕ. 

• Έκδοση Εγκεκριµένων εγγράφων του Ε.Π.  

• Ενηµερωτική αλληλογραφία, e-mails, κλπ. 

• Ενηµερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις τύπου κλπ. 

• Ανάρτηση σηµαίας ΕΕ  

• ∆ηµοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων του Ε.Π. 

Η δεύτερη φάση έχει στόχο την απόκτηση γνώσης από τους δικαιούχους και τους εµπλεκόµενους 

φορείς  για το περιεχόµενο και την εξέλιξη του Προγράµµατος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης 

των Πράξεων, τη διαχείριση και την παρακολούθηση γενικότερα του Προγράµµατος. Επίσης στη 

φάση αυτή θα γίνει ενηµέρωση για τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των δράσεων 

καθώς και για τα µέτρα βελτιστοποίησης των θετικών αποτελεσµάτων.  

Κατά τη φάση αυτή η ∆ιαχειριστική Αρχή  φροντίζει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τα εξής: 

• Ετήσια εκδήλωση 

• Ευρεία χρήση του Ίντερνετ 

• Έκδοση και διανοµή ειδικών ενηµερωτικών οδηγών,  

• Συστηµατική οργάνωση θεµατικών συναντήσεων και σεµιναρίων µε τους δυνητικούς 

δικαιούχους και τους δικαιούχους 

• Αξιοποίηση των διαθέσιµων δικτύων πληροφόρησης για την προσέγγιση των δυνητικών 

αποδεκτών – ωφελούµενων 

• Παρουσίαση καλών παραδειγµάτων και καλών πρακτικών 

• Ειδικά ενηµερωτικά δελτία και περιοδικά ενηµερωτικά έντυπα 

• Περιοδικές συνεντεύξεις Τύπου  

• ∆ηµοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων 

• Ανάρτηση σηµαίας ΕΕ 

•  
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Η τρίτη φάση επικοινωνίας, έχει στόχο την προβολή της πλήρους ολοκλήρωσης του Προγράµµατος 

στο ευρύ κοινό και όλους τους ενδιαφερόµενους, µε έµφαση στην πληροφόρηση και δηµοσιότητα των 

επιτευχθέντων αποτελεσµάτων, στην προβολή υλοποιηθέντων έργων και καλών πρακτικών. 

Ενδεικτικά µέσα που µπορούν να αξιοποιηθούν: 

• Ετήσια Εκδήλωση 

• Προβολή καλών παραδειγµάτων – καλών πρακτικών 

• Αξιοποίηση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

• Ευρεία χρήση Ίντερνετ 

• ∆ηµοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων 

• Ανάρτηση σηµαίας ΕΕ  
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4.8 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης επικοινωνιακών ενεργειών 
 

Παρατίθεται πίνακας ενδεικτικού χρονοδιαγράµµατος των επιλεγµένων  ενεργειών:  

Φάσεις Επικοινωνίας Ενέργειες 

Α’ Φάση Β’ Φάση Γ’ Φάση 

Εναρκτήρια εκδήλωση  

a 

  

Ενδιάµεση Εκδήλωση  a  

Εκδήλωση 
επιτευχθέντων 
αποτελεσµάτων 

   

a 

Ετήσια Εκδήλωση a a a 
Ανάρτηση σηµαίας 

 ΕΕ 9-16 Μαΐου 

 

a 

 

a 

 

a 
∆ηµοσιοποίηση 

καταλόγου δικαιούχων 
 

a 

  

Internet a a a 
Ηµερίδες, Συνέδρια, 

Εκθέσεις 
 

a 

 

a 

 

a 
Γραφείο Ενηµέρωσης 

Κοινού 
 

a 

 

a 

a 

Εκπαιδευτικά Σεµινάρια a a a 
Direct Mail   a 

Newsletters  a a 
Road show  a  

∆ίκτυο Υπευθύνων 
∆ηµοσιότητας των 

∆ικαιούχων 

 

a 

 

a 

 

a 

Συναντήσεις εργασίας  

a 

 

a 

 

a 
Ενηµερωτικός Οδηγός  

a 

 

a 

 

Ενηµερωτικά Φυλλάδια  

a 

 

a 

 

a 
Τηλεόραση a a a 
Ραδιόφωνο a a a 

Τύπος a a a 
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5. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3614/2007 για τη ∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 –2013: «Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της 

εφαρµογής αφορούν τον προγραµµατισµό, σχεδιασµό, προετοιµασία, διαχείριση, παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δηµοσιότητα,  εφαρµογή και έλεγχο των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑ, του ΠΑΑ 

και του ΕΠ Αλιεία συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων συστήµατος που διενεργεί το Ελεγκτικό 

Συνέδριο σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραµµάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες 

χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους µέσω του προϋπολογισµού δηµοσίων 

επενδύσεων». (Άρθρο 19, παράγραφος 1) 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός για δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την ∆΄ 

Προγραµµατική Περίοδο στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση υπολογίζεται 

περίπου σε 15Μ€ από τον οποίο το 50% θα αποτελεί κοινοτική συµµετοχή, ήτοι 7,6ΜΕ.  

 

Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται στις τρεις φάσεις επικοινωνίας, όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

στο κεφ 4.6 του παρόντος σχεδίου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας Ενδεικτικής Κατανοµής του Προϋπολογισµού για δράσεις πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας ανά φάση 

Επικοινωνιακή 
Φάση Ποσό Ποσοστό 

Α’ φάση € 6.000.000 40 % 

Β’ φάση € 5.500.000 36,67 % 

Γ’ φάση € 3.500.000 23,33 % 

Σύνολο € 15.000.000 100 % 

 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για δράσεις δηµοσιότητας και 

πληροφόρησης αυξάνεται σηµαντικά αν στο προαναφερόµενο ποσό προστεθεί το ποσό που θα 

συµπεριλαµβάνεται στις ενταγµένες πράξεις και θα αφορά δράσεις δηµοσιότητας 

 

 Σηµειώνεται ότι η κατανοµή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης δαπάνης, µεταξύ των διαφόρων 

κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), θα επιµερίζεται υποχρεωτικά σύµφωνα µε την 

εθνική νοµοθεσία και τα προβλεπόµενα στο Π∆ 261/97, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3444/2006. 
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6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Ν. 3614/2007 και  την Τροποποίηση της  ΚΥΑ Σύστασης ΚΑ/3345/14.12.2000  µε 

σκοπό την µετονοµασία και αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ,  η 

διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» ασκείται από την 

ειδική υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των ενεργειών Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 
Στη δοµή της νέας ΕΥ∆, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περισσότερη και αποτελεσµατικότερη 

δηµοσιότητα και πληροφόρηση και για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών της διαφάνειας αλλά και 

της ενηµέρωσης του ευρύ κοινού για τον ρόλο της ΕΕ, προβλέπεται η δηµιουργία Μονάδας Α3 µε 

τίτλο «∆ηµοσιότητα και Πληροφόρηση» µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες στην ∆’ Προγραµµατική 

Περίοδο: 

 

(1) Οργανώνει και παρακολουθεί τις δράσεις της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και της 

ΕΥΣΕΚΤ.  

 

(2) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και 

παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

(3) Μεριµνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης µέσω των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στο πλαίσιο 

αυτό εµπλέκει στα Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 

οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελµατικές ενώσεις. 

 

(4) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άµεσης ενηµέρωσης και 

κατευθύνσεων στους δικαιούχους για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και ιδίως για τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιµότητας που 

εφαρµόζονται για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί µέρους 

προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήµατος ή επαρκούς 

λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται στη 

∆ιαχειριστική Αρχή. 
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(5) Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή 

τα απαιτούµενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της 

ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε σχέση µε τους στόχους του.  

 

Η δηµιουργία της νέας Μονάδας τονίζει την προτεραιότητα που δίνεται στα θέµατα δηµοσιότητας και 

πληροφόρησης. Πρόκειται για µια συντονισµένη και οργανωµένη προσπάθεια αναβάθµισης των 

υπηρεσιών πληροφόρησης και δηµοσιότητας της ΕΥ∆ .  

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Μονάδας αυτής εντάσσεται και η παρακολούθηση 

των συµβατικών υποχρεώσεων των δικαιούχων αναφορικά µε τους κανόνες δηµοσιότητας και µέσα 

από το ∆ίκτυο Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας των ∆ικαιούχων. Η ορθή τήρηση των κανόνων αυτών  θα 

επιβεβαιώνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος 

καθώς και στο πλαίσιο των προβλεπόµενων διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της 

εφαρµογής των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.   

 

Σηµειώνεται ότι η τοποθέτηση των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο έχει τοποθετηθεί 

ως υπεύθυνη δηµοσίοτητας για τα θέµατα του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» η κα Βασιλική 

Λοΐζου.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

Βασιλική Λοΐζου 

Πιττακού 2 & Περιάνδρου, 10558 Αθήνα 

Τηλ. +30 210 3278127 

Fax. +30 210 3225029 

e-mail. vloizou@epeaek.gr 
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 το Επικοινωνιακό Σχέδιο 

∆ράσης πρέπει να περιλαµβάνει: «ένδειξη του τρόπου µε τον οποίο τα µέτρα πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά στην προβολή και στην αναγνωρισιµότητα των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και του ρόλου που διαδραµατίζει η Κοινότητα». 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

σχεδιάζει αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας που θα υλοποιηθούν στις τρεις φάσεις επικοινωνίας 

µε σαφή και ενδεδειγµένα κριτήρια αξιολόγησης και εργαλεία µέτρησης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

διαδικασία αυτή θα παίξουν οι επικοινωνιακοί στόχοι που επιδιώκονται, σε συνδυασµό µε το 

«προϊόν» που προβάλλεται, δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης του επικοινωνιακού σχεδίου παρουσιάζονται τόσο στην επιτροπή παρακολούθησης και 

την Κοινότητα όσο και σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιούχων 

και των κοινωνικών εταίρων, ώστε να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή διάχυση της πληροφορίας 

και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα 

Η αξιολόγηση είναι ένα σύνθετο έργο, που αφορά πρωτίστως στην τεκµηρίωση της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας των δράσεων επικοινωνίας που επιλέγονται, αλλά και τους εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων. Κατά συνέπεια τα κριτήρια 

αξιολόγησης, που ορίζονται κατά το σχεδιασµό των δράσεων επικοινωνίας πρέπει να είναι κατάλληλα 

και σαφή και να λαµβάνουν υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους. 

Συγκεκριµένα τα εργαλεία µέτρησης κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, που προσδιορίζονται κατά το 

σχεδιασµό των δράσεων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας, πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις 

επιπτώσεις των διαχειριστικών διαδικασιών, να αξιολογούν  την αποτελεσµατικότητα και την επιτυχία 

µιας επικοινωνιακής δράσης λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της παρέµβασης στον ευρύ κοινό. Η 

µέτρηση της επιτυχίας µιας ενέργειας δηµοσιότητας συνδέεται άµεσα µε το περιεχόµενο που 

προβάλλεται και το κόστος της δηµοσιότητας, οι δε δράσεις που επιλέγονται να είναι ανάλογες µε την 

πορεία της παρέµβασης και εστιασµένες σε ορατά αποτελέσµατα. 

Η µέτρηση µιας επικοινωνιακής δράσης έχει κυρίως νόηµα για τη διαπίστωση ελλείψεων και 

αδυναµιών στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης της, καθώς και στον εντοπισµό άλλων 

παραγόντων που υπεισέρχονται στη µετάδοση του επικοινωνιακού µηνύµατος. 

Επίσης τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν ως επιτυχηµένη µια δράση πληροφόρησης δεν µπορεί να 

µεταφράζονται µηχανιστικά και αυτόµατα σε ποσοτικούς ή ποιοτικούς δείκτες που αφορούν στο 

πλήθος των συµµετοχών, στην ποιότητα των προτάσεων, αλλά να εστιάζονται στη αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της δηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στην αναγνωρισιµότητα του, στην 

αναµνησιµότητα του και στην αντιλαµβανόµενη συµβολή του στην καθηµερινή ζωή ενός πολίτη.  

 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή, µε βάση τη συµβολή των ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου και τη φύση των ενεργειών αυτών, αλλά και για µια όσο το δυνατόν 
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αποτελεσµατική αξιολόγηση είναι απαραίτητο να καθορίσει τα πεδία, τους στόχους, τους δείκτες και 

τις µεθόδους αξιολόγησης   που θα χρησιµοποιήσει.         

 

7.1 Πεδία αξιολόγησης  
 Καταγραφή και αξιολόγηση των ζητούµενων/ δεδοµένων της αρχικής προκήρυξης 

 Επεξεργασία και ανάλυση των πεπραγµένων της επικοινωνίας 

 Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και στόχων 

 ∆ηµιουργικές προτάσεις 

 Στρατηγική µέσων (media) 

 Εφαρµογή και υλοποίηση επικοινωνιακών προτάσεων 

 Αποτελεσµατικότητα  / αποδοτικότητα επικοινωνίας  

 

7.2 Στόχοι αξιολόγησης 
 Η διαπίστωση τεχνικών προβληµάτων, αναγνώριση και αντιµετώπισή τους 

 Η οριοθέτηση προδιαγραφών κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της επικοινωνιακής 

πολιτικής  

 Αποφυγή επικοινωνιακών σφαλµάτων 

 Τροποποίηση/ βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής 

 Νέες ευκαιρίες- ανεκµετάλλευτες «περιοχές» για επικοινωνία 

 
7.3 Μέθοδοι αξιολόγησης 
Οι µέθοδοι που πρόκειται να εφαρµοστούν για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι δύο: 

 Η ποσοτική αξιολόγηση 

 

Για την ποσοτική αξιολόγηση των δράσεων, παρακολουθούνται δείκτες µέτρησης αντικειµενικών 

στοιχείων, όπως ο αριθµός εκδηλώσεων, αριθµός συµµετεχόντων, αριθµός εντύπων κτλ. 

 

Η ποσοτική αξιολόγηση εστιάζει στην ένταση και το εύρος της επικοινωνίας, αποτυπώνοντας το 

βαθµό κάλυψης κάθε οµάδας – στόχου, καθώς και τη συχνότητα µε την οποία µεταδίδονται τα 

µηνύµατα της επικοινωνίας.  

 

 Η ποιοτική αξιολόγηση  

Για την ποιοτική αξιολόγηση οι δείκτες περιλαµβάνουν περισσότερο υποκειµενικά στοιχεία 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης, όπως για παράδειγµα την αρτιότητα των τεχνικών 

χαρακτηριστικών, τη ποιότητα και πληρότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης.  

Η ποιοτική αξιολόγηση εστιάζει στις ποιοτικές παραµέτρους της επικοινωνίας, αναλύοντας σε βάθος 

το βαθµό κατανόησης των µηνυµάτων, τις θετικές και αρνητικές εντυπώσεις του κοινού, τις 

προτάσεις/υποδείξεις του κοινού, τις προσδοκίες του κ.ο.κ. 
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7.4 ∆είκτες αξιολόγησης 
 

Ενδεικτικές  κατηγορίες δεικτών που µπορούν αν χρησιµοποιηθούν είναι: 

 Οι δείκτες υλοποίησης που  αφορούν στις εκροές της συγκεκριµένης δράσης, δηλαδή το 

φυσικό αντικείµενο που υλοποιείται σε κάθε περίπτωση  

 

∆είκτες υλοποίησης: 

- αριθµός εκδηλώσεων 

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών 

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται 

- αριθµός αποστολών έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός διευθύνσεων) 

- αριθµός προσκεκληµένων στις εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων εκπροσώπων των ΜΜΕ  

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων τύπου 

 

 Οι δείκτες αποτελέσµατος που αφορούν στη διείσδυση στο κοινό – στόχο της δράσης 

πληροφόρησης (ή/και την αναγνωρισιµότητά της) και την ικανοποίηση των αποδεκτών της.  

 

∆είκτες αποτελέσµατος: 

- αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

- αριθµός downloads από το υλικό της ιστοσελίδας 

- αριθµός συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις – ηµερίδες – εκπαιδευτικά σεµινάρια 

- αριθµός δελτίων τύπου που δηµοσιεύθηκαν – άλλων δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ 

- αριθµός προτάσεων που υποβάλλονται ανά προκήρυξη 

- βαθµός αναγνωρισιµότητας του Ε.Π. και των επιµέρους δράσεων 

- βαθµός κατανόησης των στόχων, αξόνων προτεραιότητας, κοινωνικής και οικονοµικής 

ωφέλειας από τις δράσεις του Ε.Π. 
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7.5  Εργαλεία αξιολόγησης των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

Τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για την αξιολόγηση των µέτρων πληροφόρηση είναι 

– ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – τα εξής:  

- καταγραφή επισκεπτών – χρηστών ιστοσελίδας 

- αναφορά παραλαβής – ανάγνωσης στις ηλεκτρονικές αποστολές 

- καταγραφή συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις – ηµερίδες  

- εργαλεία µέτρησης των διαφηµιστικών εκστρατειών 

o Τηλεόραση – ραδιόφωνο: κάλυψη, συχνότητα 

o Τύπος: κυκλοφορία, αναγνωσιµότητα, γεωγραφική κάλυψη 

- Έρευνες εικόνας του Προγράµµατος, για τη µέτρηση της αναγνωρισιµότητας και την 

αποτύπωση του βαθµού κατανόησης των µηνυµάτων της επικοινωνίας 

o Έρευνες αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης – benchmarking (στοιχεία 

διερεύνησης: βαθµός αναγνωρισιµότητας, στάσεις, απόψεις κτλ) 

o Έρευνες αποτίµησης διαφηµιστικών εκστρατειών (στοιχεία διερεύνησης: βαθµός (ή 

µεταβολή του βαθµού) αναγνωρισιµότητας, κατανόηση και αναγνωρισιµότητα 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, ανάκληση οπτικών και ακουστικών στοιχείων κτλ) 

 

Για την καλύτερη αξιολόγηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου ∆ράσης η ΕΥ∆ θα αξιοποιήσει και τις 

ακόλουθες πληροφορίες από ενέργειες που προγραµµατίζει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και 

Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ: 

• Τα αποτελέσµατα πανελλαδικής έρευνας αναγνωρισιµότητας / κοινής γνώµης για το ΕΚΤ, η 

οποία σχεδιάστηκε ώστε να δώσει αποτελέσµατα για τις βασικές οµάδες κοινού (γυναίκες, 

νέοι, µετανάστες, ΑΜΕΑ) και για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας 

• Την εκπόνηση µεθοδολογίας ερευνών αναγνωρισιµότητας / κοινής γνώµης για όλα τα κοινά 

στόχος του ΕΚΤ, συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε πολιτισµικές και θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητες, ώστε η µέτρηση του αποτελέσµατος να εξασφαλιστεί κατά ενιαίο τρόπο. 

 



Ακολουθεί πίνακας που συνδυάζει όλα τα στοιχεία του επικοινωνιακού σχεδίου από τους στόχους ως την αξιολόγηση. Η καταγραφή είναι ενδεικτική και θα 

γίνει µεγαλύτερη εξειδίκευση από τον σύµβουλο επικοινωνίας που θα αναλάβει την αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας. 

Στόχοι Επικοινωνίας  Βασικές οµάδες κοινού ∆ραστηριότητες επικοινωνίας Μεθοδολογία αξιολόγησης Χρήση δεικτών 

Σαφής και λεπτοµερής 

πληροφόρηση σχετικά µε τις 

ευκαιρίες χρηµατοδότησης, 

διαδικασίες και όρους 

επιλεξιµότητας 

∆υνητικοί δικαιούχοι Εκδηλώσεις - προωθητικές 

ενέργειες 

Γραφεία ενηµέρωσης 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

Ιστοσελίδα  

∆ηµοσιότητα  

 

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων  

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων & προωθητικών 

ενεργειών  

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται 

- αριθµός επισκεπτών στα γραφεία 

ενηµέρωσης 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων τύπου  

∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις – προωθητικές ενέργειες 

- αριθµός δελτίων τύπου που 

δηµοσιεύθηκαν – άλλων 
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δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ  

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- αριθµός προτάσεων που 

υποβάλλονται ανά προκήρυξη 

Ευρεία διάδοση του 

προγράµµατος, µε κατάλληλη 

προσαρµογή πληροφόρησης 

ανά περίπτωση 

∆υνητικοί δικαιούχοι  

Ειδικές κατηγορίες κοινού 

(τοπικές και περιφερειακές 

αρχές – οικονοµικοί και 

κοινωνικοί φορείς - 

εκπαιδευτική κοινότητα – 

ΜΜΕ & διαµορφωτές 

γνώµης – ειδικές κοινωνικές 

οµάδες) 

Εκδηλώσεις - προωθητικές 

ενέργειες 

Γραφεία ενηµέρωσης 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

Ιστοσελίδα  

∆ηµοσιότητα  

 

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

 

 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων – προωθητικών 

ενεργειών 

- αριθµός επισκεπτών στα γραφεία 

ενηµέρωσης 

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων τύπου 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται  

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 
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∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις – προωθητικές ενέργειες  

- αριθµός δελτίων τύπου που 

δηµοσιεύθηκαν – άλλων 

δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ 

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- αριθµός επισκεπτών στα γραφεία 

ενηµέρωσης  

Παρακίνηση για συµµετοχή στις 

δράσεις του Ε.Π. 

∆υνητικοί δικαιούχοι Εκδηλώσεις – προωθητικές 

ενέργειες  

Γραφεία ενηµέρωσης 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ηµοσιότητα  

 

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων – προωθητικών 

ενεργειών  

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται  
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- αριθµός συνεντεύξεων τύπου  

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων τύπου 

∆είκτες αποτελέσµατος 

- αριθµός προτάσεων που 

υποβάλλονται ανά προκήρυξη 

 

Προβολή του Προγράµµατος 

µέσα από την ανάδειξη καλών 

παραδειγµάτων  

∆ικαιούχοι 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Ευρύ κοινό 

Εκδηλώσεις - προωθητικές 

ενέργειες 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ηµοσιότητα 

∆ιαφηµιστικό Πρόγραµµα στα 

ΜΜΕ 

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

 

Μετρήσεις διαφηµιστικών 

εκστρατειών  

Έρευνα εικόνας του 

προγράµµατος 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων – προωθητικών 

ενεργειών  

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται  

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων 

τύπου& δηµοσιευµάτων 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  
 

39 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών 

- κάλυψη & συχνότητα µηνυµάτων 

∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις – προωθητικές ενέργειες  

- αριθµός δελτίων τύπου που 

δηµοσιεύθηκαν – άλλων 

δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ 

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- βαθµός αναγνωρισιµότητας του 

Προγράµµατος 

βαθµός κατανόησης στόχων – αξόνων 

προτεραιότητας – ωφέλειας από τις 

δράσεις του Ε.Π. 

Προβολή της διαφάνειας στον 

τρόπο επιλογής των έργων που 

χρηµατοδοτούνται 

∆ικαιούχοι 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Ευρύ κοινό 

∆ηµοσιοποίηση καταλόγου 

δικαιούχων  

Ιστοσελίδα  

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ιαφηµιστικό Πρόγραµµα στα 

ΜΜΕ 

∆ηµοσιότητα  

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

 

Μετρήσεις διαφηµιστικών 

εκστρατειών  

 

Έρευνα εικόνας του  

προγράµµατος 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται 

-  αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων 

τύπου& δηµοσιευµάτων 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  
 

40 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών 

- κάλυψη & συχνότητα µηνυµάτων 

∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- αριθµός δελτίων τύπου που 

δηµοσιεύθηκαν – άλλων 

δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ 

- βαθµός αποδοχής ως προς τη 

διαφάνεια του Προγράµµατος 

Εδραίωση του µηνύµατος της 

από κοινού συνεισφοράς 

Ελλάδας και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

∆ικαιούχοι 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Ευρύ κοινό 

∆ιαφηµιστικό Πρόγραµµα στα 

ΜΜΕ 

Εκδηλώσεις – προωθητικές 

ενέργειες 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ηµοσιότητα  

Ιστοσελίδα  

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

 

Μετρήσεις διαφηµιστικών 

εκστρατειών  

 

Έρευνα εικόνας του  

προγράµµατος 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων – προωθητικών 

ενεργειών  

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 
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- αριθµός εντύπων που διανέµονται  

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων τύπου 

& δηµοσιευµάτων 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών 

- κάλυψη & συχνότητα µηνυµάτων 

∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις – προωθητικές ενέργειες  

- αριθµός δελτίων τύπου που 

δηµοσιεύθηκαν – άλλων 

δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ 

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- βαθµός αναγνωρισιµότητας του 

Προγράµµατος 

- βαθµός κατανόησης στόχων – αξόνων 

προτεραιότητας – ωφέλειας από τις 

δράσεις του Ε.Π. 

- βαθµός κατανόησης της κοινής 

συνεισφοράς Ελλάδας και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

∆ηµιουργία και προβολή Ευρύ κοινό ∆ιαφηµιστικό Πρόγραµµα στα Μετρήσεις αντικειµενικών ∆είκτες υλοποίησης:  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  
 

42 

διακριτής ταυτότητας για το Ε.Π. ΜΜΕ 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ηµοσιότητα  

Ιστοσελίδα 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

 

Μετρήσεις διαφηµιστικών 

εκστρατειών  

 

Έρευνα εικόνας του  

προγράµµατος 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων 

τύπου& δηµοσιευµάτων 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών  

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- κάλυψη & συχνότητα µηνυµάτων 

∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός δελτίων τύπου που 

δηµοσιεύθηκαν – άλλων 

δηµοσιευµάτων, άρθρων κτλ 

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- βαθµός αναγνωρισιµότητας του 

Προγράµµατος 

- βαθµός κατανόησης στόχων – αξόνων 

προτεραιότητας – ωφέλειας από τις 

δράσεις του Ε.Π. 

 

Προβολή επιµέρους αξόνων και 

δράσεων 

Ευρύ κοινό  

Ειδικές κατηγορίες κοινού 

∆ιαφηµιστικό Πρόγραµµα στα 

ΜΜΕ 

Εκδηλώσεις – προωθητικές 

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων – προωθητικών 

ενεργειών  
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ενέργειες 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ηµοσιότητα  

Ιστοσελίδα 

 

Μετρήσεις διαφηµιστικών 

εκστρατειών  

 

Έρευνα εικόνας του  

προγράµµατος 

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται  

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων 

τύπου& δηµοσιευµάτων 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών 

- κάλυψη & συχνότητα µηνυµάτων 

∆είκτες αποτελέσµατος:  

- αριθµός συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις – προωθητικές ενέργειες  

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- βαθµός αναγνωρισιµότητας του 

Προγράµµατος 
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- βαθµός κατανόησης στόχων – αξόνων 

προτεραιότητας 

 

Προβολή αποτελεσµατικών και 

θετικών οικονοµικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων του 

Προγράµµατος 

Ευρύ κοινό 

Ειδικές κατηγορίες κοινού 

∆ιαφηµιστικό Πρόγραµµα στα 

ΜΜΕ 

Εκδηλώσεις – προωθητικές 

ενέργειες 

Έντυπο και ηλεκτρονικό 

ενηµερωτικό υλικό 

∆ηµοσιότητα  

Ιστοσελίδα 

Μετρήσεις αντικειµενικών 

δεικτών υλοποίησης – 

αποτελεσµάτων 

 

Μετρήσεις διαφηµιστικών 

εκστρατειών  

 

Έρευνα εικόνας του  

προγράµµατος 

∆είκτες υλοποίησης:  

- αριθµός εκδηλώσεων – προωθητικών 

ενεργειών  

- αριθµός ηµερίδων 

- αριθµός ενηµερωτικών συναντήσεων 

- αριθµός προσκεκληµένων στις 

εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις 

- αριθµός προσκεκληµένων 

εκπροσώπων των ΜΜΕ 

- αριθµός αποστολών έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού (αριθµός 

διευθύνσεων) 

- αριθµός εντύπων που παράγονται 

- αριθµός εντύπων που διανέµονται  

- αριθµός συνεντεύξεων τύπου 

- αριθµός απεσταλµένων δελτίων 

τύπου& δηµοσιευµάτων 

- αριθµός διαφηµιστικών εκστρατειών 

- κάλυψη & συχνότητα µηνυµάτων 

∆είκτες αποτελέσµατος:  
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- αριθµός συµµετεχόντων στις 

εκδηλώσεις – προωθητικές ενέργειες  

- αριθµός επισκέψεων και downloads 

από την ιστοσελίδα 

- βαθµός αναγνωρισιµότητας του 

Προγράµµατος 

- βαθµός κατανόησης της ωφέλειας από 

τις δράσεις του Ε.Π. 

 
 

 

 



8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Από το προτεινόµενο Επικοινωνιακό Σχέδιο δράσης καταδεικνύεται η δυνατότητα προβολής του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση 

"του δικαιώµατος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά µε τη διαχείριση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων και συγκεκριµένα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να 

προετοιµάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής ενός Προγράµµατος.  

Στην επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων που έχουν τεθεί και την υλοποίηση των δράσεων 

δηµοσιότητας και πληροφόρησης µπορούν να συνδράµουν σύµβουλοι επικοινωνίας – ανάδοχοι. 

 Η συµβολή αναδόχων θα προκύπτει ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της ΕΥ∆, θα τελεί υπό την 

καθοδήγησή της και θα είναι σύµφωνη µε το ισχύον (ευρωπαϊκό και εθνικό) κανονιστικό και θεσµικό 

πλαίσιο.  

 

 

 

 


