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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού 1303/2013 «Το κράτος-μέλος ή οι 

διαχειριστικές αρχές καταρτίζουν στρατηγική επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. Η στρατηγική επικοινωνίας λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του οικείου 

επιχειρησιακού προγράμματος ή των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων 

σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και υποβάλλεται προς έγκριση στην 

επιτροπή παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, στοιχείο δ’, το 

αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος ή 

των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων».   

Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός ώστε να διασφαλιστεί:   

 Η έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων   

 Η δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων 

της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το έργο-επιτεύγματα των Ταμείων.   

Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για το έργο και τα επιτεύγματα των 

Ταμείων της Ένωσης και να ευαισθητοποιείται όσον αφορά στους στόχους της 

πολιτικής συνοχής. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πως 

επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση 

της μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις 

Διαχειριστικές Αρχές όσο και τους Δικαιούχους των έργων.   

Οι γενικοί στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο 

«Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών», 

λοιπόν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013 είναι :  

(1) η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, 

mailto:tourism@heraklion.gr
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(2) η δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή των 

Ταμείων στους πολίτες της Ένωσης, μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας 

σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων και των επί μέρους δράσεων/έργων.   

 

Στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις 

δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές 

επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν.   

 

Ο γενικός επικοινωνιακός στόχος του Σχεδίου εξειδικεύεται σε επιμέρους 

επικοινωνιακούς στόχους όπως:   

-ανάδειξη του ρόλου της Ε.Ε στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και του Δήμου, 

-εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελλάδας  

-αύξηση του επιπέδου πρόσβασης του στοχοθετούμενου κοινού σε πληροφόρηση,  

-ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και συμμετοχής στις δράσεις της 

Στρατηγικής, 

-ενεργοποίηση των δυνητικών δικαιούχων για την προώθηση και την υλοποίηση των 

δράσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ , 

-ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές κατευθύνσεις του και την 

πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ, 

-ενημέρωση και δέσμευση των δικαιούχων σχετικά με την τήρηση αρχών 

δημοσιότητας και η παρακίνηση για την ανάληψη ενεργειών δημοσιότητας, 

-προβολή της διαφάνειας στον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής των έργων που 

χρηματοδοτούνται,  

-διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας στην πορεία υλοποίησης, 

-αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων της Στρατηγικής.  

 

Το Επικοινωνιακό σχέδιο, που εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο και τη γενική 

στρατηγική του ΕΣΠΑ: 

(α) στοχεύει στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος της Στρατηγικής  

ΒΑΑ, 

(β) καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία επιλέγουμε να προσεγγίσουμε το θέμα 

που θέλουμε να προβάλλουμε ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά τους στόχους της επικοινωνίας μας, 

(γ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία 

με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό και καθορίζεται με βάση 

την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία, καθώς και τις νέες επιδιώξεις.   

 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
Οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου είναι: 

1. ο Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 

Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006   

2. ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 

περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για 

τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 

σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων,  

3. ο Νόμος 4314/2014 α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, 

4. Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το στόχο «Επενδύσεις 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

1080/2006,   

5. ο Κανονισμός (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου (όπου αναφέρονται τα μέτρα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις που εντάσσονται στην 

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων),   

6. ο Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την 

υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  

7. ο Νόμος 4412/2016 ΦΕΚ 147Α' όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης των 

υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων (που θα απαιτηθούν στα πλαίσια 

υλοποίησης των δράσεων) όσο και για την προμήθεια σχετικού επικοινωνιακού 

ή/και εκπαιδευτικού υλικού. 

8. To Π.Δ.261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης».  
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Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και προσβασιμότητας των ΑμεΑ  

Η διάσταση της αναπηρίας και η ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας 

και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, αποτυπώνεται στην Αιρεσιμότητα 1 

«Καταπολέμηση των διακρίσεων» καθώς και στην Αιρεσιμότητα 3 «Αναπηρία» του 

Κανονισμού 1303/2013. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για εξασφάλιση ισότιμης 

πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία για το ρόλο 

των Ταμείων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχουν. 

 

Το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο έχει λάβει υπόψη το Παράρτημα 5 του 

Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. 

 

Πιο Συγκεκριμένα όσον αφορά: 

Εκδηλώσεις (εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, συναντήσεις, ημερίδες, 

συνέδρια, εκθέσεις, κλπ.). Κατά τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων 

λαμβάνεται μέριμνα για τα παρακάτω: 

α) Δημοσιότητα για την εκδήλωση: Εκτός από τις συνήθεις ενέργειες επικοινωνίας της 

εκάστοτε εκδήλωσης (στον Τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και 

λοιπά μέσα), προτείνεται η πρόσκληση να αποστέλλεται στα συλλογικά όργανα 

εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, σε τοπικό επίπεδο προς διανομή στα μέλη 

τους. 

Για να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκδήλωση αλλά και 

την παρακολούθησή της από άτομα με αναπηρία στην πρόσκληση/ανακοίνωση της 

εκδήλωσης αναφέρεται: Τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση για 

συμμετοχή Ατόμου/ων με Αναπηρία. 

β) Επιλογή χώρου: Σε κάθε περίπτωση, επιλέγονται χώροι φιλοξενίας που παρέχουν: 

 Δυνατότητα πρόσβασης στην αίθουσα και τους λοιπούς χώρους των 

εκδηλώσεων ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω ραμπών, ανελκυστήρων ή 

αναβατορίων, θυρών ικανού πλάτους. 

 Πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής. 

 Σήμανση προσβάσιμων εξυπηρετήσεων. 

 Πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ πλησίον του χώρου των 

εκδηλώσεων. 

 Πρόβλεψη θέσεων στάσης αναπηρικών αμαξιδίων μέσα στην αίθουσα. 

 Πρόβλεψη τραπεζοκαθισμάτων με δυνατότητα μετακίνησης, ώστε να μπορεί 

να δημιουργηθεί θέση για άτομο σε αμαξίδιο κλπ. 

 Στην περίπτωση συμμετοχής ομιλητή με κινητική αναπηρία που απαιτεί χρήση 

αναπηρικού αμαξιδίου, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο πάνελ με χρήση 

ράμπας. 

Σε περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, τα εκθέματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

τέτοια ύψη και θέσεις ώστε να είναι δυνατή αφενός η πρόσβαση σ' αυτά από χρήστες 
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αναπηρικών αμαξιδίων, αφετέρου η ανεμπόδιστη διακίνηση ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες ή συνοδευόμενων ατόμων, δια μέσου των εκθεμάτων. 

γ) Παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκδήλωση: Ανάλογα με τους συμμετέχοντες και 

κατά περίπτωση, μπορούν να παρέχονται ότι ορίζεται στη σχετική ενότητα του 

Παράρτημα 5 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. 

 

Τηλεοπτικά μηνύματα 

Κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικών μηνυμάτων δύναται να ληφθεί 

μέριμνα ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα και στους κωφούς, ή βαρήκοους/τυφλούς, ή 

άτομα με προβλήματα όρασης, με χρήση υποτιτλισμού, αφήγησης, διερμηνείας στη 

νοηματική κ.α. 

 

Ραδιοφωνικά μηνύματα 

Κατά τη μετάδοση των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, ενδείκνυται να επιλέγεται 

τουλάχιστον ένας ραδιοφωνικός σταθμός που διαθέτει σύστημα ραδιο-πληροφόρησης 

(Radio Data System - RDS), ώστε να μεταδώσει ένα κρίσιμο για την πρόσβαση στην 

πληροφόρηση τμήμα του ραδιοφωνικού μηνύματος π.χ. Προγράμματα απασχόλησης 

Τηλ. 19999 ή www gr ώστε να είναι προσβάσιμο στακωφά και βαρήκοα άτομα. 

 

Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό υλικό 

Οι ιστοσελίδες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως 

με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε 

επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level ΑΑ και 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», 

Παράρτημα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 και ΚΠ. 27). 

 

Έντυπο υλικό (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, περιοδικές εκδόσεις, οδηγοί 

κλπ.) 

Το έντυπο υλικό διατίθεται ηλεκτρονικά σε προσβάσιμη ιστοσελίδα και η ανάρτηση 

γνωστοποιείται στους συλλογικούς φορείς. 

 

Επιπλέον πηγές για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα μέσα Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας ότι ορίζεται στη σχετική ενότητα του Παράρτημα 5 του 

Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.  
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Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 

A.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα 

μηνύματα, την εικόνα και το ύφος γι’ αυτό και θα ακολουθηθεί ενιαία εικαστική 

ταυτότητα. 

 

A.2.  Στοχοθετούμενο κοινό 

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες ομάδων- στόχου στις οποίες απευθύνεται   

 Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι   

 Ευρύ κοινό   

 Πολλαπλασιαστές Ενημέρωσης  

 

Στη βάση των ειδικών στόχων της Στρατηγικής στα παραπάνω στοχοθετούμενα κοινά 

περιλαμβάνονται επι μέρους κοινά – στόχοι.  

Στους Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους περιλαμβάνονται :   

 Επιλέξιμοι φορείς (Δήμος, Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν 

στη χωρική ενότητα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Επιχειρήσεις, Ανεργοι κλπ)  

 Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της Στατηγικής BAA 

 Ειδικές κοινωνικές ομάδες (Νέοι & Νέες, Γυναίκες, Άνεργοι ή 

Υποαπασχολούμενοι, κ.λ.π)  

 

Στο ευρύ κοινό περιλαμβάνονται Άνδρες - Γυναίκες, πολίτες του Δήμου Ηρακλείου. 

 

Στους πολλαπλασιαστές Ενημέρωσης περιλαμβάνονται :   

 ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας)   

 Φορείς, Υπηρεσίες, Στελέχη & Διαμορφωτές Γνώμης στην περιοχή του Δήμου 

Ηρακλείου.   

 Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς της περιοχής, αναπτυξιακές εταιρείες 

ΟΤΑ, κλπ)   

 Κλαδικές και Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμοί που εκπροσωπούν 

επιχειρήσεις (Επαγγελματικές Οργανώσεις – Επιμελητήρια: ΤΕΕ, Οικονομικό 

Επιμελητήριο, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ)   

 Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΕΒΕΗ, Εργατικό Κέντρο κλπ)  

 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Μονάδες Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας) 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και σύλλογοι  

 Δομές πληροφόρησης της ΕΕ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης. 
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Για την προσέγγιση των δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων είναι σημαντική η 

σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση τους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, 

τη διαδικασία επιλογής τους όρους επιλεξιμότητας και την επίγνωση των 

υποχρεώσεών τους. Η προσέγγιση των δικαιούχων θα στοχεύει στο σύνολο δυνητικών 

δικαιούχων και θα εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικά κοινά – στόχους (ωφελούμενους). 

 

Για την προσέγγιση του ευρύτερου κοινού πρέπει να γίνεται χρήση απλής και 

κατανοητής γλώσσας με περιεχόμενο ουσίας αντιληπτό από το μέσο πολίτη και τα 

επιμέρους κοινά-στόχους.   

 

Ο ρόλος των πολλαπλασιαστών ενημέρωσης είναι καθοριστικός στην διάδοση των 

μηνυμάτων του προγράμματος, καθώς διασφαλίζουν ταυτόχρονα ευρεία αλλά και 

στοχευμένη ενημέρωση.  

 

 

A.3. Μέθοδοι επικοινωνίας 

Η στρατηγική επικοινωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και 

εργαλείων σε άμεση συνέργεια με τους τιθέμενους στόχους και το στοχοθετούμενο 

κοινό. Η χάραξη της στρατηγικής για την εκπλήρωση των στόχων καθορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη αφ΄ ενός την προηγούμενη εμπειρία, αφ΄ ετέρου τις νέες 

επιδιώξεις.  

Η μέθοδος επικοινωνίας είναι συνάρτηση του στοχοθετούμενου κοινού, των γενικών 

και ειδικών στόχων επικοινωνίας και βασίζεται πάνω στις στρατηγικές επιλογές.  

Περιλαμβάνει τα βασικά μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα λάβει η Ειδική 

υπηρεσία για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων 

/ωφελούμενων, των πολλαπλασιαστών ενημέρωσης και των πολιτών.  

Στο πλαίσιο αυτό η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος εξασφαλίζεται 

μέσα από την συνέργεια, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα και τη μέγιστη 

δυνατή ομοιογένεια λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού :  

 

Σχεδιασμός με βάση τη γνώση: Συγκέντρωση των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες, με στόχο την κατανόηση των ομάδων κοινού, τον αποτελεσματικότερο 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση της επικοινωνίας.  

 

Ενιαία στρατηγική: Τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την υλοποίηση των ΕΠ της 

νέας προγραμματικής περιόδου, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνοχή και η 

συνάφεια της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  

 

Επίτευξη επικοινωνιακών στόχων: Χρειάζεται να επιτευχθεί αναγνωρισιμότητα 

(awareness), κατανόηση (comprehension) και αντίστοιχα η αντίδραση/στάση (attitude) 
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κάθε ομάδας κοινού σχετικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα ΕΠ και τις επιμέρους πράξεις 

και δράσεις.  

 

Αφήγημα (storytelling) - Εκπαίδευση του κοινού: Παρουσίαση εννοιών, στόχων και 

δράσεων με τη μορφή αφηγημάτων, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων, τα οποία 

το κοινό μπορεί να κατανοήσει και να συσχετίσει με τη δική του πραγματικότητα.   

 

Απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται: Οι πληροφορίες που 

δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να 

γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες.   

 

Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε 

όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό  

 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών 

μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται 

η συμμετοχή των πολιτών. Είναι, επίσης, σημαντικό η πληροφόρηση να είναι συνεχής 

και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την προκήρυξη έως την 

εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Πρέπει επίσης να υιοθετηθεί  ενιαία  επικοινωνιακή 

ταυτότητα για να κατοχυρωθεί η αναγνωρισιμότητα του προγράμματος ΒΑΑ. 

 

 Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων  

Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι 

λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον δικαιούχο 

στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της 

πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 

υλοποίηση του προγράμματος.   

 

Η ευρεία προβολή των δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, 

καθώς και η προβολή των υλοποιημένων έργων είναι εξ ίσου σημαντική.   

 

Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων, που μπορεί να περιλαμβάνει 

στελέχη της Αστικής αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές), 

ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα, ώστε να 

πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από προσκλήσεις, 

προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ.   

 

Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα προγράμματα 

(testimonials). Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτυγχάνεται τόσο η 

διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό 
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γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της ευρύτερης ή της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων 

επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί 

από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να 

συμμετέχει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.   

 

 

A.4. Κατηγορίες μέσων και μέθοδοι προβολής 

 

Το Επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση τριών διαφορετικών 

κατηγοριών μέσων και μεθόδων προβολής: 

1/ Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας  

2/ Ενέργειες στα ΜΜΕ και Επικοινωνιακά Εργαλεία 

3/ Ενέργειες Άμεσης Επικοινωνίας  

 

Η πρώτη κατηγορία δράσεων «Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών 

Επικοινωνίας» αφορά στη Δημιουργία της ταυτότητας  της επικοινωνιακής καμπάνιας.  

Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει το σήμα/ λογότυπο με πρωτότυπη τυπογραφία, 

χρωματική παλέτα και slogan. Καλείται να σχεδιάσει όλες τις αναγκαίες προωθητικές 

ενέργειες (ενδεικτικά αναφέρουμε: διαδικτυακό τόπο, έντυπα, φυλλάδια, ενημερωτικά 

δελτία, δελτία Τύπου, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, DVD, 

κλπ). 

 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά  την επικοινωνιακή Στρατηγική για τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας, όπως είναι οι εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και 

το διαδίκτυο. 

 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι ενέργειες άμεσης επικοινωνίας και ενεργοποίησης 

ομάδων δράσης, οικονομικών –κοινωνικών εταίρων, εκδηλώσεις, projects.  

 

Κατά τη φάση υλοποίησης του σχεδίου δράσης 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. 

 

Α.5. Στόχοι Επικοινωνίας ανά Ομάδα-Στόχου  

Είναι καθοριστικής σημασίας η σύνδεση των επικοινωνιακών στόχων με το 

στοχοθετούμενο κοινό, ώστε να αναδειχθεί ο ξεχωριστός ρόλος της κάθε κατηγορίας 

κοινού.  

Τόσο οι στόχοι επικοινωνίας, για κάθε κοινό στόχο, όσο τα μέσα επικοινωνίας είναι 

διαφορετικά κατά περίπτωση. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνεται μια περιγραφή 

των κυριότερων στόχων και επιδιώξεων της επικοινωνίας της Στρατηγικής, ανά κοινό 

– στόχο και του μέσου - μεθόδου επικοινωνίας.   
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ΚΟΙΝΟ 

ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχοι επικοινωνίας Μέσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

-Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη του Δήμου   

-Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

-Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και 

συμμετοχής στις δράσεις Στρατηγικής    

-Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές 

κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης της 

Στρατηγικής ΒΑΑ  

-Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των 

έργων που χρηματοδοτούνται  

-Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων της  

Στρατηγικής ΒΑΑ 

-Η ενημέρωση και η δέσμευση των δικαιούχων σχετικά με 

την τήρηση αρχών δημοσιότητας και η παρακίνηση για την 

ανάληψη ενεργειών δημοσιότητας. 

 

 

 

Ιστοσελίδα 

Έντυπα  

Εκδηλώσεις  

Τεχνικές 

Συναντήσεις 

Προβολή στα 

ΜΜΕ 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

- Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη του Δήμου 

και της Περιφέρειας  

- Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

- Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και 

συμμετοχής στις δράσεις της Στρατηγικής  

- Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές 

κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης της 

Στρατηγικής ΒΑΑ Ηρακλείου.  

- Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των 

έργων που χρηματοδοτούνται  

- Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων της 

Στρατηγικής 

 

 

 

Ιστοσελίδα 

Έντυπα 

Εκδηλώσεις 

Newsletter 

Τεχνικές 

Συναντήσεις 

Προβολή στα 

ΜΜΕ 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ 

- Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη του Δήμου 

και της Περιφέρειας  

- Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

- Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και 

συμμετοχής στις δράσεις της Στρατηγικής  

- Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές 

κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης της 

Στρατηγικής ΒΑΑ Ηρακλείου.  

- Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των 

έργων που χρηματοδοτούνται  

- Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων της 

Στρατηγικής 

 

 

 

Ιστοσελίδα 

Εκδηλώσεις 

Newsletter 

Προβολή στα 

ΜΜΕ 

Έρευνες 



 
 

  
12 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

- Η ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας  

- Η εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.  

- Η ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και 

συμμετοχής στις δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  

- Η ενημέρωση για την αναπτυξιακή στρατηγική, τις βασικές 

κατευθύνσεις του και την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ 

ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και του ΒΑΑ Ηρακλείου.  

- Η προβολή της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των 

έργων που χρηματοδοτούνται  

- Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 

 

 

 

Ιστοσελίδα 

Εκδηλώσεις 

Newsletter 

Προβολή στα 

ΜΜΕ 

Έρευνες 
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Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
 

Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας του «Επικοινωνιακού Σχεδίου 

Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος 

συνάντησης «5+1» πολιτισμών»  καλύπτουν όλη τη διάρκεια  υλοποίησης της 

Στρατηγικής ΒΑΑ και διαφοροποιούνται ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό.  

 

Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες:  

 Ενέργειες που αφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στοχεύουν, κυρίως, στην 

ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης.  

 Ενέργειες που αφορούν σε στοχευμένες δράσεις και σε ειδικά κοινά (άμεσα 

ωφελούμενους, έμμεσα ωφελούμενους, διαμορφωτές κοινής γνώμης κλπ) και είναι 

άμεσες.  

 

Β.1. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
 

B.1.1. Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικού και Διαφημιστικού 

Υλικού  

Το Επικοινωνιακό σχέδιο καλείται να έχει μια ενιαία εικαστική ταυτότητα, που θα 

ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και θα εφαρμόζεται στο 

έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί. Το επικοινωνιακό υλικό έντυπο και 

ψηφιακό αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την επιτυχία του Επικοινωνιακού Σχεδίου.  

 

Τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο είναι: 

 

Β.1.1.1.Έντυπο / Ψηφιακό Υλικό 

Η δημιουργία εντύπων είναι σημαντική για να επικοινωνηθούν τα μηνύματα του 

Σχεδίου Δημοσιότητας. Ωστόσο είναι κρίσιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο αριθμός 

των αντιτύπων που θα αναπαραχθούν και όπου είναι εφικτό να επιλέγεται η ψηφιακή 

αναπαραγωγή τους και η δημοσιοποίησή τους με εναλλακτικούς τρόπους (μέσω 

διαδικτύου, με αναπαραγωγές σε DVD, με αποστολή τους σε λίστα αποδεκτών). 

Στην Τεχνική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να καταθέσει 

ολοκληρωμένες προτάσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού υλικού 

που θα παραχθεί. Ωστόσο επιτρέπεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις (προς 

όφελος του Δήμου) στις τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες που θα καθοριστούν 

στην πορεία υλοποίησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου σε συνεργασία με την υπεύθυνη 

Δημοσιότητας και την Ομάδα παρακολούθησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου, έπειτα 

από σχετική αλληλογραφία. 
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Οι αναπαραγωγές έντυπου υλικού σε DVD δύναται να λειτουργούν συμπληρωματικά, 

πιο συγκεκριμένα για τα παραγόμενα έντυπα που είναι έτοιμα την ίδια χρονική περίοδο 

και απευθύνονται στην ίδια ή ίδιες ομάδα στόχο αυτά μπορούν να φιλοξενούνται στο 

ίδιο DVD και να μην αναπαράγονται διαφορετικά, αρκεί σε κάθε περίπτωση ν’ 

αναπαράγεται ο μέγιστος αριθμός τεμαχίων που περιγράφεται στο Ε.Σ. 

 

Τα έντυπα τα οποία θα σχεδιαστούν είναι: 

 Οδηγός Δημοσιότητας 
Στόχος του Οδηγού είναι να εξειδικεύσει το κανονιστικό πλαίσιο και να παρέχει 
πρακτικές οδηγίες και καλές πρακτικές επικοινωνίας-δημοσιότητας στους δυνητικούς 
δικαιούχους 

Οδηγός 

Δημοσιότητας 

 

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 1 

Χαρακτηριστικά 
Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Γραφιστικά πρότυπα για τη δημιουργία του 
εμβλήματος της Ένωσης καθώς και στον καθορισμό 
τυποποιημένων χρωμάτων που χρησιμοποιούνται. 

 Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης που 
περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση ενιαίας 
επικοινωνιακής ταυτότητας στο σύνολο των 
εφαρμογών (π.χ. αναμνηστικές πλάκες, προσωρινές 
πινακίδες, αφίσα, διαδίκτυο κλπ.)  

 Υπενθύμιση των συνεπειών μη τήρησης των 
υποχρεωτικών μέτρων Επικοινωνίας και  
Πληροφόρησης.  

Διάθεση Αναρτάται στην ιστοσελίδα του της ΣΒΑΑ στο διαδίκτυο 

 

 Γενικά Έντυπα σε κατανοητή και επικοινωνιακή γλώσσα. Στα έντυπα θα 

παρέχονται γενικά στοιχεία και πληροφορίες για την ενημέρωση των πολιτών. 

Το ένα θα εκδοθεί με την έναρξη του Επικοινωνιακού Σχεδίου και το άλλο 

απολογιστικά την περίοδο ολοκλήρωσής του. 

Γενικά Έντυπα  

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 2 

Χαρακτηριστικά έγχρωμα, τουλάχιστον 8 σέλιδα, ενδεικτική διάσταση 

σελίδας Α5 ή Α4 

φιλοξενούν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 10 

το καθένα 

Πρόταση Αναδόχου δύο τουλάχιστον γραφιστικές προτάσεις 

Σχεδιασμός εντύπου και σε μορφή FLIPBOOK 
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Διάθεση Αναρτάται και στην ιστοσελίδα του της ΣΒΑΑ στο διαδίκτυο 

Τεμάχια  

(για κάθε έντυπο) 

εκτύπωση θα γίνει σε 2.000  τεμ.,  

αναπαραγωγή σε 2.000 DVD 

 

 Θεματικά – Ενημερωτικά Φυλλάδια για την ενημέρωση στοχευμένων 

δράσεων των ομάδων-στόχου (άμεσα ωφελούμενοι,  μαθητές, συλλογικότητες, 

επαγγελματίες).  

Θεματικά – 

Ενημερωτικά 

Φυλλάδια 

 

Απευθύνονται στοχευμένων δράσεων των ομάδων-στόχου 

Αριθμός 5 

Χαρακτηριστικά Έγχρωμο, ενδεικτική διάσταση Α4 

Βάρος και τύπος χαρτιού έπειτα από συνεννόηση με την 

Υπεύθυνη Δημοσιότητας 

Πρόταση Αναδόχου δύο τουλάχιστον γραφιστικές προτάσεις 

Σχεδιασμός εντύπου και σε μορφή FLIPBOOK 

Διάθεση Αναρτάται και στην ιστοσελίδα του της ΣΒΑΑ στο διαδίκτυο 

Τεμάχια (για κάθε 

έντυπο) 

εκτύπωση θα γίνει σε  500 αντίτυπα  

αναπαραγωγή σε 500 DVD 

 

 Ειδικά έντυπα – εκδόσεις παρουσίασης projects που αφορούν σε εκδόσεις 

δράσεων σχολείων ή συλλογικών φορέων  

 

Ειδικά έντυπα – 

εκδόσεις 

παρουσίασης 

projects 

 

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 2 

Χαρακτηριστικά Έγχρωμο, τουλάχιστον 8 σέλιδο, ενδεικτική διάσταση 

σελίδας Α5 ή Α4 

με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 

Πρόταση Αναδόχου δύο τουλάχιστον γραφιστικές προτάσεις 

Σχεδιασμός εντύπου και σε μορφή FLIPBOOK 

Διάθεση Αναρτάται και στην ιστοσελίδα του της ΣΒΑΑ στο διαδίκτυο 

Τεμάχια  

(για κάθε έντυπο) 

Η εκτύπωση του θα γίνει σε 1000 αντίτυπα  

αναπαραγωγή σε 1.000 DVD 

 

 Προωθητικό Υλικό που θα λειτουργεί υποστηρικτικά και συμπληρωματικά 

στην όλη εκστρατεία πληροφόρησης, καθώς το περιεχόμενό του, αλλά και το 
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lay out, θα αναδεικνύουν και θα ενισχύουν τη συνολική εικόνα και ταυτότητά 

της. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο δημιουργικό και πρωτότυπο 

σχεδιασμό (χρηστικότητα, μέγεθος, χρώματα, φωτογραφίες κλπ), αλλά και στο 

συμβολικό του χαρακτήρα, αποτυπώνοντας και αναδεικνύοντας το κεντρικό 

επικοινωνιακό μήνυμα. Το προωθητικό αυτό υλικό θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει ιδέες όπως π.χ.: σημειωματάριο,  σειρά από καρτ-ποστάλ, 

ημερολόγιο, μαγνήτες, καπέλα, μπλουζάκια, τσάντες, κλπ. 

 

Προωθητικό Υλικό 

 

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 3 διαφορετικές εφαρμογές   

Τεμάχια ανά 

εφαρμογή  

500  

 

 

 Αφίσες: Οι αφίσες συνοδεύουν τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και για να είναι 

εύχρηστες για ευρεία διανομή είναι προτιμότερο να παραχθούν σε μικρό ή 

μεσαίο μέγεθος. 

 

Αφίσες 

 

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 10 τουλάχιστον 

Χαρακτηριστικά Έγχρωμη ή Ασπρόμαυρη σε διάσταση Α3  ή Α4,  

Διάθεση και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο 

διαδίκτυο 

Τεμάχια ανά αφίσα Η εκτύπωση του θα γίνει σε 50 τεμ  

 

 Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού για καμπάνια δημοσιότητας: Είναι 

αναγκαία η παραγωγή πρωτότυπου επικοινωνιακού υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την καμπάνια ενημέρωσης στα τοπικά ΜΜΕ.  

 

Επικοινωνιακό 

υλικό καμπάνιας 

δημοσιότητας  

 

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 2 παραγωγές για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και 2 

καταχωρήσεις για προβολή σε έντυπα και δικτυακούς τόπους 

Πρόταση 

Αναδόχου 

δύο τουλάχιστον προτάσεις 

Διάθεση και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο 

διαδίκτυο 
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B.1.1.2. Δημιουργία Δικτυακού  & Ηλεκτρονικού  Υλικού  

 

Σημαντική θέση στη επικοινωνία της πληροφορίας της Στρατηγικής ΒΑΑ, έχει το 

Διαδίκτυο η χρήση του οποίου διατρέχει το σύνολο των φάσεων της επικοινωνίας.  

 

 Δημιουργία Δικτυακού τόπου 

Δημιουργείται ξεχωριστός Δικτυακός τόπος του προγράμματος για να αυξηθεί η 

αναγνωρισιμότητα, η διάδοση της πληροφορίας στους δικαιούχους αλλά και τους 

απλούς πολίτες.  

Στην Ιστοσελίδα θα περιλαμβάνονται:  

 λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος και περίληψή του,  

 προκηρύξεις,  

 νέα που αφορούν εκδηλώσεις δημοσιότητας,  

 οδηγός δημοσιότητας 

 οδηγίες διαχείρισης των έργων, λεπτομέρειες για τις διαδικασίες υλοποίησης 

του προγράμματος,  

 το θεσμικό πλαίσιο,  

 παραδείγματα πράξεων,  

 σύνδεσμοι με χρήσιμες ιστοσελίδες τόσο της ΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία, Θεσμικά 

όργανα κλπ) όσο και άλλων Εθνικών Φορέων και Οργανισμών, κ.α.   

Είναι απαραίτητο να καταμετράται η επισκεψιμότητά του και να υπάρχει εφαρμογή για 

μέτρηση της γνώσης του κοινού   

 

 

Δημιουργία 

Δικτυακού τόπου 

 

Απευθύνεται 
σε όλες τις ομάδες στόχο 

Χαρακτηριστικά Σχεδιάζεται γραφιστικά από τον Ανάδοχο και υλοποιείται σε 

συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου. 

Φιλοξενείται στο server του Δήμου Ηρακλείου 

Πληρεί τους κανόνες δημοσιότητας για ΑΜΕΑ 

Πρόταση 

Αναδόχου 

δύο τουλάχιστον γραφιστικές προτάσεις 

Ενημέρωση 1 φορά το μήνα 

 

 

 Ενημερωτική αλληλογραφία, direct mail, ομαδικά e-mails κ.ά. με μαζικές 

αποστολές έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού με στόχο την 

ενημέρωση και προτροπή φορέων και ατόμων για συμμετοχή στις δράσεις. 
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Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η Οργάνωση των αποδεκτών της ενημέρωσης 

σε βάση δεδομένων, η οποία πρέπει να επικαιροποιείται. 

 

Ενημερωτική 

αλληλογραφία, direct 

mail, ομαδικά e-mails 

κ.ά. 

 

Απευθύνεται σε στοχευμένα ανά περίπτωση φορείς ή άτομα 

Βάσεις δεδομένων δημιουργείται βάση δεδομένων φορέων και ατόμων που 

αφορά στο σύνολο της Επικοινωνιακού Σχεδίου αλλά και 

κατά περίπτωση  

Επικαιροποίηση Κατά περίπτωση όταν ζητείται από την υπεύθυνη 

Δημοσιότητας ή την Ομάδα παρακολούθησης του Ε.Σ.  

 

 Τα ενημερωτικά δελτία, e-Newsletters αποτελούν μια σταθερή περιοδική πηγή 

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

να παρακολουθούν την εξέλιξη του Επικοινωνιακού Σχεδίου. Τα δελτία θα 

πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο με νέα στοιχεία και 

πληροφορίες και θα αποστέλλονται στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία φορέων, 

δικαιούχων και άλλων πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, και θα είναι στο 

διαδικτυακό τόπο.  

e-Newsletters  

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Επικαιροποίηση μία φορά το τετράμηνο ή κατά περίπτωση όταν ζητείται από 

την υπεύθυνη Δημοσιότητας ή την Ομάδα 

παρακολούθησης του Ε.Σ. 

 

 

Β.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

 

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διάχυση της 

πληροφόρησης  ενημερώνοντας ευρύτερες ομάδες πληθυσμού για την Ανακύκλωση, 

προσδίδουν κύρος και προκαλούν το ενδιαφέρον των ομάδων-στόχου Τα ΜΜΕ 

λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων και διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού.  

Στα ΜΜΕ θα χρησιμοποιείται γλώσσα και σύνταξη απλή και κατανοητή από τον μέσο 

πολίτη αποφεύγοντας την «ξύλινη» γραφειοκρατική διατύπωση που αποθαρρύνει τον 

αναγνώστη. Επίσης σε όλες τις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις θα 

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

των ενδιαφερομένων.  
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Β.2.1. Προβολή στα ΜΜΕ - Καμπάνια Δημοσιότητας  

Η προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης περιλαμβάνει καταχωρήσεις στον Τύπο, 

διαφημίσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Στόχος είναι η ενημέρωση της κοινής 

γνώμης για τις δράσεις που διενεργούνται και τις παρεμβάσεις που είναι 

προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ με 

τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» 

πολιτισμών». 

Η διαφημιστική καμπάνια αποτελεί σημαντικό εργαλείο προβολής και προώθησης, 

αφού εξασφαλίζει αμεσότητα και αφετέρου επικεντρώνεται απόλυτα στο στόχο. 

Απευθύνεται στο ευρύ κοινό μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, στους 

αναγνώστες του Τύπου και στους χρήστες του διαδικτύου.  

Οι καταχωρήσεις και οι «διαφημίσεις» που θα χρησιμοποιηθούν θα αναφέρουν τα 

κεντρικά επικοινωνιακά μηνύματα με πιθανή τη χρήση και αριθμητικών/οικονομικών 

στοιχείων, σε γλώσσα απλή και κατανοητή. Βαρύτητα  πρέπει να δοθεί:  

 στον αριθμό και τη διάρκεια των μηνυμάτων που θα προβληθούν από τα ΜΜΕ,  

 στον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των καταχωρήσεων στον  Τύπο, 

 στην κατανομή στις διάφορες κατηγορίες ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο).  

 

Βασικοί κανόνες που θα διέπουν την καμπάνια ενημέρωσης: 

Ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας το 

πλάνο δημοσιότητας στα ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες δημοσιότητας και 

το ποσό που έχει προϋπολογισθεί στο παρόν  Επικοινωνιακό Σχέδιο. 

Οι δημιουργικές προτάσεις για το επικοινωνιακό υλικό θα κατατεθούν προς έγκριση  

από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας. 

Ο χρόνος έναρξης της καμπάνιας προσδιορίζεται την πρώτη περίοδο υλοποίησης 

στου ΣΒΑΑ προκειμένου αφενός ν΄ αφυπνιστούν οι ομάδες στόχος και να 

μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στις δράσεις και αφετέρου να υπάρξει καλύτερη 

διάχυση της πληροφόρησης για το ΣΒΑΑ στο ευρύ κοινό. 

 

Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν: 

 

Ο Τύπος είναι μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή. Μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω 

καταχωρήσεων, αφιερωμάτων, συνεντεύξεων και σχετικής αρθρογραφίας, αλλά και 

θεματικών ένθετων που αφορούν στην Ανακύκλωση.  

 

Η προβολή στην Τηλεόραση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πολυσύνθετα 

οπτικά, ακουστικά, αλλά και αισθητικά μέσα, τα οποία σε συνδυασμό έχουν την 

ικανότητα να επαυξάνουν την πειστικότητα και να καθιστούν ακόμα πιο ενδιαφέρον και 

ελκυστικό το μήνυμα.  
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Το Ραδιόφωνο είναι Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία ενημέρωση του κοινού με βάση 

κατάλληλο προγραμματισμό καθώς και προσέλκυση ρεπορτάζ, συνεντεύξεων ή 

συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές διαλόγου.  

Παράλληλα, αποτελεί οικονομικότερο μέσο, τόσο όσον αφορά στην παραγωγή του 

μηνύματος όσο και στην αγορά χρόνου προβολής. Εμφανίζει μεγάλη ευελιξία ως προς 

τις προθεσμίες και την επιλογή χρόνου μετάδοσης αλλά και τη χρονική ακρίβεια 

παρουσίασης του μηνύματος. Προσεγγίσει συγκεκριμένες κατηγορίες κοινών-στόχου 

και απευθύνεται, κυρίως, στις νεαρότερες ηλικίες.  

 

Το Διαδίκτυο τείνει να εξελιχθεί στην κύρια πηγή ενημέρωσης των πολιτών όλων των 

ηλικιών, εκπαιδευτικών βαθμίδων και οικονομικοκοινωνικών στρωμάτων. Κρίνεται 

απαραίτητη η  ανάρτηση σε ιστοσελίδες ευρείας δημοσιότητας, αξιοποίηση 

συγκεκριμένων δικτυακών τόπων μεγάλης επισκεψιμότητας, καθώς και η ειδική 

προσέγγιση των πλέον γνωστών και δημοφιλών ενημερωτικών πυλών, ιστοσελίδες 

πολλαπλασιαστών ενημέρωσης, τόσο μέσω της low badget πληροφορίας ή 

διαφημίσεων, όσο και μέσω τακτικής τροφοδότησης με ειδησεογραφία, αρθρογραφία, 

Δελτία Τύπου, συνεντεύξεις κλπ,  προκειμένου να ενημερωθεί το ειδικό κοινό των 

χρηστών τους. 

Τέτοιες δράσεις αφορούν σε εξειδικευμένη πληροφορία με στοχευμένο κοινό (π.χ. 

νέους, επιχειρήσεις, starτups) στο οποίο πρόθεση είναι να επικοινωνηθούν 

συγκεκριμένες δράσεις ή προσκλήσεις του προγράμματος. Στην ανάρτηση θα υπάρχει 

σύνδεσμος που θα παραπέμπει στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Π., ενισχύοντας έτσι και 

την επισκεψιμότητά του.   

 

Η σύνδεση της επικοινωνιακής εικόνας και ταυτότητας του ΣΒΑΑ  με τα Κοινωνικά 

Δίκτυα είναι σημαντική, καθώς η επικοινωνία γίνεται περισσότερο σύγχρονη, 

πολύμορφη και φιλική στον πολίτη. Ο πολίτης είναι στο επίκεντρο, δεν ενημερώνεται 

μόνο, αλλά και ενημερώνει, δεν επηρεάζεται απλώς, αλλά και επηρεάζει το 

περιεχόμενο της επικοινωνίας. Οι χρήστες μοιράζονται εμπειρίες και πληροφορίες. 

Επομένως, μέσα από την κοινωνική δικτύωση, παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης 

χρήσιμων δεδομένων και πληροφοριών, σχετικά με τις απαιτήσεις και ανάγκες των 

ομάδων-στόχου.  

Ενδεικτικό media plan 

 2019 2020 

ΜΜΕ % ΠΟΣΟ (€) % ΠΟΣΟ (€) 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  50% 5.400,00  0,0 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  min 10% 1.080,00 25% 1.200,00 

ΕΝΤΥΠΑ  min 40% 4.320,00 75% 3.600,00 
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(ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) 

DIGITAL / INTERNET & 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

0%*  
[10% του 

συνολικού 
ποσού]  

1.200,00  1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ  12.000,00  6.000,00 
 

Ελάχιστες Απαιτήσεις για Προβολή στα ΜΜΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:Δημοσίευση καταχωρίσεων στις εφημερίδες ΠΑΤΡΙΣ και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ. 

Διάσταση Δημοσίευσης: 12- 15 cm ύψος, με πλάτος 8,5- 12 cm (ανάλογα με τις 

διαστάσεις κάθε μέσου). Αριθμός Καταχωρίσεων κατ’ εκτίμηση  10  ανά μέσο για το 

2019 και 6 ανά μέσο για το 2020. 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ:Μετάδοση min 20 ραδιοφωνικών spot διάρκειας 30-45 δευτερόλεπτα. 

Θα πρέπει να μεταδοθούν σε τουλάχιστον 3 σταθμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μετρήσεις ακρόασης και τη θεματολογία του σταθμού 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Προβολή min 10 τηλεοπτικών spot, διάρκειας 30-45 δευτερόλεπτα, 

στους σταθμούς Creta Channel & Κρήτη TV.  

INTERNET: Προβολή banner 330 x 330 σε τουλάχιστον 3 web site / portal Στα 

παραδοτέα θα πρέπει να δοθούν τα τιμολόγια από τα ΜΜΕ και Υπεύθυνες Δηλώσεις 

μετάδοσης/προβολής καθώς και 3 τεύχη από τις εφημερίδες. 

 

 

Β.3. Ενέργειες Άμεσης Επικοινωνίας 

 

Β.3.1. Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις, Ειδικές Εκδηλώσεις σε στοχευμένο κοινό 

 

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις/ ημερίδες εξασφαλίζουν την προσωπική επαφή και 

λειτουργούν συμπληρωματικά στις υπόλοιπες δράσεις επικοινωνίας. Ανάλογα με τους 

στόχους, απευθύνονται σε εξειδικευμένο ή σε ευρύ κοινό και με τις κατάλληλες 

επικοινωνιακές μεθόδους εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πραγματικά 

ενδιαφερομένων.  

Κρίνεται επίσης σκόπιμη η προβολή καλών πρακτικών μέσω συνδιοργάνωσης με 

φορείς δικαιούχους, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, 

κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,  

γραφείο EUROPE DIRECT της Περιφέρειας Κρήτης, κλπ 

Δύναται η εναρκτήρια /απολογιστική εκδήλωση να ταυτίζεται με την ετήσια εκδήλωση. 
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Διοργάνωση 

Εκδηλώσεων/Ημερίδων 

 

Απευθύνονται σε όλες τις ομάδες στόχο 

Αριθμός 5  

Θεματολογία εκδηλώσεις/ημερίδες 

μία από αυτές θα είναι εναρκτήρια όπου θα 

παρουσιασθεί το ΣΒΑΑ Ηρακλείου, οι επενδυτικές 

προτεραιότητες και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες 

η απολογιστική εκδήλωση αφορά στα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα της ΣΒΑΑ, καλές πρακτικές ΣΒΑΑ 

Δ. Ηρακλείου, αλλά και άλλων δήμων 

Συμμετοχή/ 

Συνδιοργάνωση 
με φορείς δικαιούχους, παραγωγικές τάξεις, κοινωνικοί 

και οικονομικοί εταίροι, φορείς της εκπαίδευσης όλων 

των βαθμίδων, άλλες Αστικές Διαχειριστικές Αρχές, 

θεσμικούς φορείς  - επιστημονικά forum Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Ενδεικτικές δράσεις Ομιλίες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,  καλλιτεχνικά 

δρώμενα και εικαστικές εκθέσεις- παρουσίες  

Υποχρεώσεις αναδόχου 

(Εφόσον ζητηθεί από την 

υπεύθυνη Δημοσιότητας ή 

την Ομάδα παρακολούθησης 

του Ε.Σ.) 

Catering  

 

Ενδεικτικές προτάσεις  

υποστηρικτικού 

επικοινωνιακού υλικού 

Δημιουργία αφίσας, πρόσκλησης, βεβαίωσης 

συμμετοχής, ημερολόγιου, λευκώματος, κλπ, 

 

 Projects σε εκπαιδευτικές μονάδες περιοχής ΒΑΑ. Μαθητές θα κληθούν να 

πραγματοποιήσουν εργασίες - εικαστικές παρεμβάσεις εμπνευσμένες από τις 

δράσεις και τους στόχους ΣΒΑΑ. Οι μαθητές με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, 

καλλιτεχνών αλλά και τη συμμετοχή συλλογικοτήτων θα κληθούν να εκφραστούν 

δημιουργικά. Οι  καλλιτεχνικές τους ανησυχίες θα μετουσιωθούν σε καλλιτεχνικές 

δημιουργίες που μπορούν να φιλοξενηθούν στα σχολεία ή στη γειτονιά τους. 

Projects εκπαιδευτικές 

μονάδες περιοχής ΒΑΑ 

 

Απευθύνονται Μαθητές α’ & β’ βαθμού εκπαίδευσης 

Αριθμός 2 τουλάχιστον 

Θεματολογία εργασίες - εικαστικές παρεμβάσεις  

Συμμετοχή Εκπαιδευτική κοινότητα/ καλλιτέχνες  

Ενδεικτικές δράσεις Κατασκευές, δημιουργία video, έκθεση φωτογραφίας 
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Ενδεικτικές δημιουργικές 

προτάσεις   

Δημιουργία ημερολογίου, λευκώματος, γλυπτού, video 

 

 

Β.3.2. Αξιοποίηση ΜΜΕ  

Η συνεργασία με τον κόσμο της δημοσιογραφίας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να 

προβληθούν οι στόχοι και το περιεχόμενο των Δράσεων Ανακύκλωσης με άρθρα, 

συνεντεύξεις, αφιερώματα και ειδησιογραφία, με έμφαση στη χρήση απλής και 

κατανοητής ορολογίας από το ευρύ κοινό, συμβάλλοντας έτσι στη διάχυση των 

αποτελεσμάτων. Επιδιώκεται μέσα από αυτές τις συνεργασίες:  

 Υποστήριξη των μηνυμάτων της καμπάνιας προβολής και δημοσιότητας, αλλά και 

των λοιπών προωθητικών ενεργειών.  

 Ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχου προκειμένου να στηρίξουν τις Δράσεις 

Ανακύκλωσης και να συμμετέχουν στις επικοινωνιακές δράσεις  

 Δημιουργία έξωθεν καλής μαρτυρίας εφόσον η παρουσίαση γίνεται από τρίτο 

πρόσωπο (δημοσιογράφους) και δεν προβάλλεται από διαφήμιση ή από την πολιτική 

ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες.  

Η αξιοποίηση ΜΜΕ συνδέεται με τις υπόλοιπες ενέργειες και μπορεί να συμβάλλει 

στην προσέγγιση των επικοινωνιακών στόχων που έχουν τεθεί.  

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής προβλέπεται: 

 Η οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου είναι χρήσιμη κατά την έναρξη και κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη καταγραφής 

και προετοιμασίας του υλικού ενημέρωσης (press kit) που θα διανεμηθεί, 

αποστολή πρόσκλησης στα μέσα ενημέρωσης.  

 Η αποστολή Δελτίων Τύπου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα είναι χρήσιμη 

πριν την έναρξη κάποιας ενέργειας με στόχο την ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων, πριν και μετά την υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων, 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών, όταν προκύπτουν σημαντικά 

αποτελέσματα αλλά και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, με σκοπό να 

αναδειχθούν τα αποτελέσματα.  

 Η δημοσίευση άρθρων/ Ανακοινώσεων / Συνεντεύξεων στον Τύπο και 

στο Διαδίκτυο ή ακόμα και εκτενών αφιερωμάτων αποσκοπεί στην 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των αναγνωστών παρέχοντας 

συγκεκριμένες και έγκυρες πληροφορίες. Παράλληλα, η παρουσίαση 

ρεπορτάζ, με την αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ωφελούμενων και 

φωτογραφικό υλικό από τον τόπο υλοποίησης των δράσεων, αναμένεται να 

επιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην πρόκληση έντονου 

ενδιαφέροντος στις ομάδες-στόχου. Οι συνεντεύξεις, τέλος, θα παρουσιάζουν 

σημαντικές πληροφορίες για το έργο που επιτελείται..  

  Η αποδελτίωση Δημοσιευμάτων του Τύπου ώστε να συγκεντρώνονται και 

να αξιολογούνται η αρθρογραφία και άλλες καταχωρίσεις στον Τύπο, 
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ηλεκτρονικό και έντυπο, που έχουν σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου. Στο 

πλαίσιο της αποδελτίωσης πρέπει να τηρείται φάκελος με τις δημοσιεύσεις, 

άρθρα, καταχωρίσεις, ανακοινώσεις που έχουν γίνει καθώς και φάκελος με τα 

Δελτία Τύπου που έχουν αποσταλεί, καθώς και υλικό από τυχόν συνεντεύξεις 

που έχουν παραχωρηθεί στα ΜΜΕ.  

  Η Συνεργασία με Φορείς - Πολλαπλασιαστές της Πληροφόρησης που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως αναμεταδότες και πολλαπλασιαστές της 

πληροφόρησης π.χ. κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές 

οργανώσεις,  συλλογικότητες κλπ). Η δημιουργία άτυπου δικτύου με φορείς - 

πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης απαιτεί συναντήσεις με εκπροσώπους 

των παραπάνω φορέων και ενημέρωσή τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνεργασία τους στη διάχυση της πληροφόρησης.  
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Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
 

 

Γ.1. ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Οι ενέργειες δημοσιότητας για την κατάρτιση της Στρατηγική ΒΑΑ με τίτλο 

«Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» 

ξεκίνησαν αμέσως μετά την προκήρυξη του προγράμματος από την διαχειριστική 

αρχή του ΠΕΠ Κρήτης. Ο Δήμος Ηρακλείου πραγματοποίησε μια σειρά ενεργειών για  

τη  δημοσιοποίηση του προγράμματος, ενώ υπήρξαν και διαδικασίες διαβούλευσης 

μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και των δυνητικών δικαιούχων φορέων και ιδιωτών. 

Επίσης ενεργοποιήθηκαν οι επιτροπές διαβούλευσης που λειτουργούν με αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.  

Σαν αποτέλεσμα της διαβούλευσης έχουμε την έντονη διάδοση των σκοπών του 

προγράμματος στην κοινωνία του Ηρακλείου, την αυξημένη συμμετοχικότητα, την 

ανταλλαγή απόψεων και εν τέλει την κατάθεση της Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο 

«Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών». 

 

Με την έγκριση της Στρατηγικής ΒΑΑ ο Δήμος ως Αστική Αρχή καλείται να θέσει σε 

εφαρμογή το  «Επικοινωνιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο 

έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών». Για την 

εφαρμογή των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΒΑΑ ακολουθείται μια 

αλληλουχία φάσεων επικοινωνίας.  

 

Κάθε φάση αποτελεί συνέχεια, συμπλήρωση ή εξειδίκευση της προηγούμενης φάσης:  

Α’ Φάση: Γενική πληροφόρηση για την Στρατηγική ΒΑΑ  και τις δράσεις της  - 

Εναρκτήρια εκδήλωση.  

Β’ Φάση: Εξειδικευμένη πληροφόρηση για το πρόγραμμα και τις επιμέρους δράσεις 

του στοχευμένη στα διάφορα κοινά στόχους  

Γ’ Φάση: Διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων  της Στρατηγικής και των 

υλοποιημένων έργων.  

 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου, αλλά και την καλύτερη 

δυνατή προώθηση των ενεργειών επικοινωνίας, προβλέπεται μια αλληλουχία φάσεων 

κλιμακούμενου χαρακτήρα.  

 

Α’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γενική Πληροφόρηση / Ενημέρωση και 

Ευαισθητοποίηση  
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Η πρώτη φάση αφορά στη γενική πληροφόρηση σχετικά με τη «Στρατηγική ΒΑΑ με 

τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» 

πολιτισμών». Περιλαμβάνει την παρουσίαση των Δράσεων σε δυνητικούς 

δικαιούχους, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, συλλογικότητες, καθώς και 

διαμορφωτές κοινής γνώμης - ΜΜΕ.  

Στην πρώτη φάση επικοινωνίας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή του 

στρατηγικού μηνύματος, η παρουσίαση των Δράσεων και του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου. Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν τα εξής:  

 Σχεδιασμός και προβολή της ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας.  

 Διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης/ ημερίδας.  

 Έντυπη/ ψηφιακή  έκδοση για τις προτεραιότητες της Στρατηγικής  

 Δημιουργία του διαδικτυακού τόπου 

 Ηλεκτρονική Επικοινωνία: emails κλπ και ευρεία χρήση του διαδικτύου για 

διάχυση της πληροφόρησης.  

 Καμπάνια δημοσιότητας σε ΜΜΕ 

 Ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου κλπ.  

 Έκδοση και αποστολή ενημερωτικών Δελτίων Τύπου στους εκπροσώπους των 

ΜΜΕ.  

 Δημοσιοποίηση επικείμενων δράσεων, εκδηλώσεων, συναντήσεων κλπ μέσω 

δημοσιεύσεων άρθρων,  καταχωρήσεων, μηνυμάτων, στα ΜΜΕ, καθώς και 

διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.  

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη γενική πληροφόρηση προκειμένου να γίνουν ευρέως 

γνωστές οι δυνατότητες αξιοποίησης των κονδυλίων της ΒΑΑ. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, διότι καθορίζει τις πρώτες εντυπώσεις του κοινού.  

Χρονικά τοποθετείται την περίοδο 2019-2020. 

 

Β’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Κινητοποίηση των ομάδων- στόχου / Εξειδίκευση – 

Συμμετοχή 

Κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης, προωθείται η διάχυση των δράσεων δημοσιότητας με 

εξειδικευμένες ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες στο αντίστοιχο κοινό-στόχο.  

Η δεύτερη φάση αφορά στην περίοδο της εξέλιξης της υλοποίησης του 

προγράμματος και έχει σαν στόχο την επικοινωνία της πληροφορίας σχετικά με τις 

νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, το περιεχόμενο και την εξέλιξη του προγράμματος, τα 

κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση του προγράμματος.  

Οι δράσεις πληροφόρησης και η χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων 

επικεντρώνονται σε επιλεγμένες ομάδες (target groups), που αποτελούν τους άμεσα 

ωφελούμενους. Αξιοποιείται με ένταση το σύνολο των εργαλείων επικοινωνίας, με 

έμφαση στην άμεση επικοινωνία (π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις,  θεματικές 

συναντήσεις κλπ), για τη στοχευμένη ενημέρωση των ειδικών κοινών, αλλά και της 

κοινής γνώμης.  
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Η φάση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Καμπάνια δημοσιότητας σε ΜΜΕ 

 Ενέργειες προώθησης.  

 Ευρεία χρήση του Διαδικτύου και συστηματική αξιοποίηση/ τροφοδότηση της 

Ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων. 

 Συνεργασία με φορείς πληροφόρησης, ώστε να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων 

πληροφόρησης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.  

Η φάση αυτή υπολογίζεται να καλύψει τα έτη 2020-2021.  

 

Γ’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ανάδειξη της Αποτελεσματικότητας / Πληροφόρηση 

και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής ΒΑΑ  

Η τρίτη φάση δημοσιότητας, κατά την ολοκλήρωση της Στρατηγικής, έχει στόχο την 

προβολή της πλήρους εξέλιξης της, με έμφαση στην πληροφόρηση και δημοσιότητα 

των αποτελεσμάτων, στην προβολή υλοποιημένων έργων και καλών πρακτικών.  

Στο επίπεδο αυτό, η επικοινωνία εστιάζεται στην ολοκλήρωση της εικόνας που έχει 

δημιουργηθεί στις δύο προηγούμενες φάσεις, συνδέοντας το αναπτυξιακό όραμα και 

τους γενικούς στόχους με τα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση.  

Η ενημέρωση στη φάση αυτή καλύπτει όλες τις ομάδες στόχο. 

Αξιοποιούνται κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας στην κατεύθυνση του απολογισμού 

έργου.  

Επικοινωνιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:  

 Ευρεία χρήση του διαδικτύου, με εμπλουτισμό του διαδικτυακού τόπου με 

ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο, με προβολή αξιόλογων projects, λειτουργία 

ψηφιακών δημοσκοπήσεων.  

 Υλοποίηση απολογιστικής εκδήλωσης.  

 Προβολή projects /εικαστικών παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή απολογιστικού έντυπου 

 Δημιουργία ψηφιακού και έντυπου φωτογραφικού αρχείου.  

Η φάση αυτή θα υλοποιηθεί στα έτη 2021-2022.  

 

Γ.1.1 Κατανομή των Ενεργειών στις Επικοινωνιακές Φάσεις  

Η χρονική ενεργοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας θα παρακολουθεί την 

ενεργοποίηση της ΣΒΑΑ 

Πιο συγκεκριμένα οι Ενέργειες που αφορούν σε έντυπο ενημερωτικό υλικό (αφίσες, 

φυλλάδια κλπ) θα  υλοποιούνται κυρίως πριν από την έναρξη υλοποίησης των άλλων 

κατηγοριών ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης.  

Ενέργειες που αφορούν στην καμπάνια προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ θα 

υλοποιηθούν στην Α’ φάση και ενδεχομένως αρχές της Β΄φάσης. 
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Για κάθε έτος θα παρουσιάζεται ξεχωριστά και με αναλυτική κατανομή η πορεία 

υλοποίησης των ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας, για την πλήρη απεικόνιση 

της εξέλιξης του Σχεδίου Στρατηγικής.  

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τις δράσεις πληροφόρησης και 

τις αντίστοιχες επικοινωνιακές φάσεις κατά τις οποίες αυτές θα υλοποιηθούν, καθώς 

και τις αντίστοιχες βασικές ομάδες-στόχου στις οποίες οι δράσεις απευθύνονται 
Επικοινωνιακές Φάσεις Βασικές Ομάδες-Στόχου 

Δράσεις 

Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας  

Δυνητικά Εργαλεία  Α’  

Φάση  

(2019 -2020) 

Β’  

Φάση  

(2020 -2021) 

Γ’  

Φάση  

(2021-2022) 

Άμεσα 

Ωφελούμενοι 

Ευρύ 

Κοινό  

Σχεδιασμός / 

Παραγωγή 

Ενημερωτικού και 

Διαφημιστικού Υλικού 

και διάχυσή του 

Ενημερωτικά Έντυπα  

Αφίσες  

VIDEO direct mail, 

ομαδικά e-mails κ.ά. 

Χ  Χ  

 

Χ Χ Χ 

Προβολή στα ΜΜΕ - 

Καμπάνια 

Δημοσιότητας  

Έντυπα Μέσα  

Τηλεόραση  

Ραδιόφωνο  

Διαδίκτυο  

Χ  Χ  Χ  Χ  

Διοργάνωση 

Εκδηλώσεων  

Ενημερωτικές 

Εκδηλώσεις/Ημερίδες 
Χ  Χ  Χ  Χ  Χ  

Αξιοποίηση ΜΜΕ  Συνεντεύξεις Τύπου  
Δελτία Τύπου  
Άρθρα/ Ανακοινώσεις 

Χ  
 

Χ  Χ Χ  Χ  
 

 

Γ.2. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Η Αστική Αρχή Ηρακλείου ορίζει ως υπεύθυνο δημοσιότητας τη Δέσποινα Διαλυνά, 

υπεύθυνη Τμήματος Τουρισμού με αναπληρώτρια τη Ευλαβία Φακιδάρη, υπάλληλο 

Τμήματος Τουρισμού.  

Οι υπεύθυνοι πληροφόρησης έχουν την ευθύνη για τη: 

 διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου πληροφόρησης και 

επικοινωνίας και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς 

δικαιούχους του ΕΠ καθώς και στα στελέχη της ΕΥΔ  

 εκπόνηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας και συνακόλουθα του Ετήσιου Επικοινωνιακού Σχεδίου  

 μέριμνα για την συγκέντρωση και παρουσίας καλών πρακτικών στο 

διαδικτυακό τόπο  

 επικαιροποίηση των στοιχείων για την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής    

 μέριμνα για την τακτική ενημέρωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της 

Στρατηγικής    

 καθώς και την τροφοδότηση του ενιαίου δικτυακού τόπου www.pepkritis.gr,  

www.espa.gr 

 ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr 

 μέριμνα για την διατήρηση αρχείου ενεργειών επικοινωνίας, φωτογραφιών κλπ 

για την εφαρμογή των υποχρεωτικών μέτρων επικοινωνίας  

http://www.pepkritis.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.anaptyxi.gov.gr/
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Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
 

Η αστική αρχή Ηρακλείου θα αξιολογήσει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 

που προβλέπεται να οργανωθούν στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Στρατηγικής 

Ενημέρωσης και Δημοσιότητας. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμβολή των 

ενεργειών στην επίτευξη των στόχων του Επικοινωνιακού Σχεδίου και σύμφωνα με 

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους ανάλογα με τη φύση των ενεργειών.   

Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής επικοινωνίας 

καθώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας σε σχέση με την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων.  

Το κοινό που αξιολογείται είναι το κοινό-στόχος (π.χ. δικαιούχοι, ευρύ κοινό) στο οποίο 

απευθύνονται τα μέτρα ενημέρωσης που έχουν συμπεριληφθεί στο επικοινωνιακό 

σχέδιο δράσης, με βάση τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ.  

Οι επικοινωνιακοί στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ακριβείς και 

χρονικά καθορισμένοι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι δράσεις πληροφόρησης 

και επικοινωνίας ως προς την αποτελεσματικότητά τους και να τροποποιηθούν εφόσον 

κριθεί απαραίτητο.  

Στόχος της αξιολόγησης είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα που υποστηρίζει τη 

στρατηγική επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος και το οποίο 

περιλαμβάνει το κοινό-στόχο και μια προτεινόμενη αλλαγή του επικοινωνιακού 

αποτελέσματος (π.χ. αύξηση αναγνωρισιμότητας) με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.   

Ειδικότερα οι ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης διακρίνονται σε:   

 

Δείκτες Υλοποίησης οι οποίοι καταγράφουν τις επικοινωνιακές δράσεις, όπως:   

 Αριθμός εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις)   

 Αριθμός διαφημιστικών εκστρατειών στα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, 

Τύπος)   

 Συνεργασία με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (Συνεντεύξεις Τύπου, Ημερίδες 

Ενημέρωσης, δελτία τύπου)   

 Αριθμός Ιστοσελίδων που αναφέρουν το Ε.Π.   

 Είδη και αριθμός εντύπων   

 

Δείκτες Αποτελέσματος οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των ενεργειών προς 

το εκάστοτε κοινό – στόχο, όπως:   

 Αριθμός συμμετεχόντων ανά ημερίδα   

 Αριθμός εμφανίσεων στον Τύπο και ΜΜΕ   

 Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν   

 Αριθμός δελτίων τύπου που δημοσιεύτηκαν κλπ.   

 Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας του προγράμματος ΒΑΑ.  
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Δείκτες επίπτωσης οι οποίοι αναλύουν την επίδραση των επικοινωνιακών δράσεων 

στο κοινό στόχο.   

Χρειάζεται επίσης να παρακολουθείται η τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με τα μέτρα 

δημοσιότητας εκ μέρους των Δικαιούχων (τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια, 

αναμνηστικών πλακών με την περάτωση των έργων κλπ).   

Η αστική αρχή θα αξιολογεί τακτικά την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και 

δημοσιότητας. Η αξιολόγηση των δράσεων θα λειτουργεί ανατροφοδοτικά και θα δίνει 

την δυνατότητα σε περαιτέρω εξειδίκευση των ομάδων στόχου, του περιεχομένου των 

δράσεων, την προώθηση και αξιοποίηση ορισμένων επικοινωνιακών εργαλείων. 

 

 

 

 

 

 

 

Η συντάξασα 

 

Ευλαβία Φακιδάρη 
Τμήμα Τουρισμού 

Θεωρήθηκε 

 

Μαρία Ν. Φουντουλάκη 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νικηφόρου Φωκά 

Τ.Κ: 712 01, Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Ευλαβία Φακιδάρη 

Τηλ.: 2813409777 

Fax:  2813409781 

Email: tourism@heraklion.gr 

 

  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-04-2019 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισμός για τις δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης για ολόκληρη 

τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου ανέρχεται στις 49.476,00 €   

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού για την 

Ενημέρωση και Δημοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΠΟΣΟ (€) 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ)  

Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού 

(έντυπου/ηλεκτρονικού, φωτογράφιση, ψηφιακές 

παραγωγές, παραγωγή video)  

Δημιουργία και ενημέρωση  Δικτυακού Τόπου, social 

media  και νέων τεχνολογιών  

15.000,00 

Προβολή στα ΜΜΕ - Καμπάνια Δημοσιότητας:  

Τύπος, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Internet  

18.000,00 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων: Ημερίδες, Ειδικές Εκδηλώσεις  

 

14.000,00 

Αξιολόγηση   2.476 

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 

 

49.476,00  

 

Η συντάξασα 

 

Ευλαβία Φακιδάρη 
Τμήμα Τουρισμού 

Θεωρήθηκε 

 

Μαρία Ν. Φουντουλάκη 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
 

 

 

mailto:tourism@heraklion.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νικηφόρου Φωκά 

Τ.Κ: 712 01, Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Ευλαβία Φακιδάρη 

Τηλ.: 2813409777 

Fax:  2813409781 

Email: tourism@heraklion.gr 

 

  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-04-2019 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική ετήσια κατανομή  

Έτος 2019 2020 2021 2022 
Σχεδιασμός και Παραγωγή 
Ενημερωτικού Υλικού Δημιουργία 
και ενημέρωση  Δικτυακού Τόπου, 
social media  και νέων 
τεχνολογιών  

 
5.000,00 

 
4.500,00 

 
2.000,00 

 
3.500,00 

Προβολή στα ΜΜΕ - Καμπάνια 
Δημοσιότητας  

12.000,00 6.000,00   

Διοργάνωση Εκδηλώσεων: 
Ημερίδες, Ειδικές Εκδηλώσεις  

3.500,00 3.500,00 3.000,00 4.000,00 

Αξιολόγηση 576,00 600,00 650,00 650,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΙΑΣ 21.076,00 14.600,00 5.650,00 8.150,00 

 

 

Η συντάξασα 

 

Ευλαβία Φακιδάρη 
Τμήμα Τουρισμού 

 Θεωρήθηκε 

 

Μαρία Ν. Φουντουλάκη 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 

 

 

 

mailto:tourism@heraklion.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νικηφόρου Φωκά 

Τ.Κ: 712 01, Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Ευλαβία Φακιδάρη 

Τηλ.: 2813409777 

Fax:  2813409781 

Email: tourism@heraklion.gr 

 

  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10-04-2019 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι «Επικοινωνιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο 

«Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών», 

(Υποέργο 2), πράξη «Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 

τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» 

πολιτισμών», κωδικός ΟΠΣ 5010499,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του 

άξονα 6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Ε.Π. «Κρήτη» 2014 – 2020,  CPV: 

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (CPV 79340000-9), Υπηρεσίες  διαφημιστικής 

εκστρατείας (CPV 793414000-0), Υπηρεσίες προώθησης (CPV 79342200-5),  

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (CPV 79950000-8),  Υπηρεσίες 

Διαδικτύου (CPV 72400000-4). 

 

 
Άρθρο 2ο :  
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από: 

1. Το N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).  

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ». 

4. Το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (Τεύχος Α ΦΕΚ 52/2019) "Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία 

της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 

mailto:tourism@heraklion.gr
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αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις." 

5. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ Β΄ 677/03.03.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης 

και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας» και τις τροποποιήσεις αυτής με τις α)  αρ. 120497/ΕΥΣΣΑ 2403 

(ΦΕΚ Β΄ 3943/09-11-2017 , β) 28876 /ΕΥΣΣΑ 498/ (ΦΕΚ Β΄ 938/ 16-3-2018) 

υπουργικές αποφάσεις.  

6. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014/2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

7. Το  Π.Δ.261/1997, «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης»,  που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης σε ιδιωτικούς 

ή Δημόσιους φορείς του έργου της προβολής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων 

των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως 

έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄/178), Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α’/46) 

και ισχύει σήμερα.  

8. Την Π.Υ.Σ. 50/22.12.2015 (ΦΕΚ 179/22.12.2015 τεύχος Α') «Εποπτεία της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα Υπουργεία και τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς 

την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων.  

9. Το Ν 4487/2017, (Α΄116) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού 

διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου 

περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις 

έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»   

10. Την εγκύκλιο του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 

15351/2018/12-10-2018: «Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής 

προβολής έτους 2019». 

11. Το άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163),  περί Πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης, από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης, για την 

εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ  1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας 

–Απαιτήσεις για παρόχους»  

12. Tην αριθμ. πρωτ. 1710/10-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την 

οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου 

Ηρακλείου και την αρ.πρ. 141/18-01-2018 απόφασή του για 1η Τροποποίηση της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Ηρακλείου. Η εν 

λόγω στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).  

13. Την αρ. 2199 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 

1494/3-5-2017, ΦΕΚ (Τεύχος Β΄), με την οποία ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου ως 

ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 με 

http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-ψηφιακής-πολιτικής-τηλεπικοινωνι-5/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-ψηφιακής-πολιτικής-τηλεπικοινωνι-5/
http://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-ψηφιακής-πολιτικής-τηλεπικοινωνι-5/
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ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων 

της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-

συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. 

14. Την αρ. πρ. 955/12-3-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τον τίτλο: Ηράκλειο έξυπνη – 

συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών», στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και της εγγραφής 

της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 95.976,00 € (αρ. 

πρ. 43017/20-04-18 και ΑΔΑ ΩΑΥΟ465ΧΙ8-Θ4Σ) 

15. Τη με αρ. πρ. 31727/23-3-2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

και την αρ. πρ. 58120/2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων. 

16. Την αρ.πρ. 20372/07-03-2018 Απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου  για τη δημιουργία 

ομάδας έργου για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Τεχνική 

Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη 

πόλη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» 

17. Την 439/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ηρακλείου με θέμα: 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης της δράσης 

«Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τον τίτλο : 

Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

18. Την με αρ. 346/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης της δράσης «Τεχνική Βοήθεια 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τον τίτλο : Ηράκλειο έξυπνη πόλη – 

συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» (απόφαση 439/2018 Οικονομικής Επιτροπής)». 

19. Την με αρ. 361/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση 

υλοποίησης πράξης «Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

με τον τίτλο: Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» 

πολιτισμών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 

20. Την με αρ. 730/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για «Έγκριση διάθεσης 

πίστωσης του Τμήματος Τουρισμού» για τον  ΚΑ Εξόδων: 69-6117.002, με τίτλο 

«Επικοινωνιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική 

πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» (Υποέργο 2) και ποσό 49.476 €  και 

την με  αριθμό: Π.Α.Υ. : Α-1154/03-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

21. Την αρ. πρ. 138011/19-06-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «Ορισμός 
υπολόγου διαχειριστή έργων της ΣΑΕΠ Κρήτης 002/1 που χρηματοδοτούνται από 
το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020» με ΚΑ 2018ΕΠ00210005 
(κωδικός ΟΠΣ 5010499),  2018ΕΠ00210009 (κωδικός ΟΠΣ 5010664). 

22. Tην αρ. πρ. 138066/19-06-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη με θέμα «Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ –
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ, ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «5+1» ΠΟΛΙΤΙΣΜ+Ν"» και Κ.Α. 
2018ΕΠ00210005 (ΟΠΣ 5010499) της ΣΑΕΠ 002/1 της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 
Ω9ΔΡ7ΛΚ-2ΒΚ).  

23. Την αριθμ. 41/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

με θέμα: «Έγκριση Επικοινωνιακού Σχεδίου 2019 Δήμου Ηρακλείου» και τις 

εγκρίσεις αυτής με την αριθμ. πρωτ. 1724/15.02.2019 Απόφαση του Υφυπουργού 
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Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης με θέμα: «Έγκριση του 

προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2019» 

και με το με αριθμ. πρωτ. 2540/20.02.2019 Έγγραφο του ΕΟΤ με θέμα: «Έγκριση 

Ορθής Επανάληψης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ηρακλείου, 

έτους 2019. 

24. Το αρ. πρ. 40798/15-5-2018 αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για «Έγκριση Χρήσης 

«Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

25. Το αρ.πρ. 18914/27-2-2019 Αίτημα για «Αποστολή ανανεωμένου «Καταλόγου 

Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

26. Το αρ. πρ. 1228/8-3-2019 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με 

θέμα «Διαβίβαση Επικαιροποιημένου Καταλόγου Δυνητικών  Παρόχων 

Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020» 

27. Την αρ. πρ. …………….. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την ανάθεση 

της υπηρεσίας «Επικοινωνιακού Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο 

έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» 

28. Την αρ. πρ. …………………. οικονομική προσφορά της εταιρείας ……………..  

 

 
Άρθρο 3ο : Διάρκεια Έργου  
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 43 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
Άρθρο 4ο : Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά  Συμμετοχής 
Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση, με 
απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή 
προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω υπηρεσία. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους.  

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-

2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, όπως 

αυτό έχει τροποποιηθεί από την παρ.6 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου 

του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας 

Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


 
 

  
37 

Στον ίδιο φάκελο κατατίθεται η Τεχνική προσφορά και πλάνο δημοσιότητας στα ΜΜΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες δημοσιότητας και το ποσό που έχει 

προϋπολογισθεί στο παρόν  Επικοινωνιακό Σχέδιο. 

 
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και παρ. 2 του άρθρου 

75 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας ο 

ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσίας, εντός 10 ημερών από 

σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει, σύμφωνα 

με το άρθρο 94 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Υπόχρεοι για την υποβολή είναι: 

1) Τα φυσικά πρόσωπα 

2) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

4) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.). 

2. Προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 

υποψήφιου νομικού προσώπου  

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν 

συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.  

4. Ασφαλιστική Ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 

5. Φορολογική ενημερότητα  εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

7. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς 

Πιστοποίησης για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ότι 

εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ  1435 «Υπηρεσίες 

επικοινωνίας –Απαιτήσεις για παρόχους» (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 

(Α΄ 163)  
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Άρθρο 6ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Για την υλοποίηση της Πράξης  θα τηρηθούν τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 
με αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 (ΦΕΚ 449/Β/24-2-2016), «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» καθώς 
και τα οριζόμενα στο άρθρο 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας» του Ν. 
4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). O δικαιούχος 
δύναται να κάνει χρήση των εγγεγραμμένων δικαιούχων στον Κατάλογο Παρόχων 
Υπηρεσίων Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020.  
 
Άρθρο 7ο:  Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο 
Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα 10  δέκα ημερών,  από την παραλαβή του 
εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος και προσκομίζοντας την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
 
Άρθρο 8ο: Σύμβαση 
Η σύμβαση συνάπτεται μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο, 
καταρτίζεται από το φορέα και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται 
με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η 
υπηρεσία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω στοιχεία. 
 

Άρθρο 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
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εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 
Άρθρο 10ο: Παρακολούθηση - Παραλαβή της Υπηρεσίας  
 

10.α Παρακολούθηση Υπηρεσίας 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιείται  σύμφωνα 
άρθρο 216 του Ν. 4412/2016.  Η Αστική Αρχή Ηρακλείου ορίζει ως υπεύθυνο 
δημοσιότητας τη Δέσποινα Διαλυνά, υπεύθυνη Τμήματος Τουρισμού με 
αναπληρώτρια τη Ευλαβία Φακιδάρη, υπάλληλο Τμήματος Τουρισμού,  με 
αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα  Γ.2. ΟΜΑΔΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους οι υπεύθυνοι θα παρακολουθούν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας και θα 
εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016.  
Η Επιτροπή θα εισηγείται στην Επιτροπή Παραλαβής για την πρόοδο της υπηρεσίας. 
 
10.β Παραλαβή Υπηρεσίας 

Η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης θα γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 219 του Ν4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 26 του άρθ. 43 

του Ν. 4605/2019, από  Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί  σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 27 του Ν. 4605/2019. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 

σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και 

σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 

τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
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συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 

παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της 

παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 

από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη». 

 
 
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 
αναδόχου  
Η πληρωμή του Αναδόχου για την εκτέλεση ανέρχεται στο ποσό των …………………..  
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ή ……………………… €) χωρίς 
ΦΠΑ.  
 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της 

εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε 

της πράξης «πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Ε.Π. «Κρήτη» 2014 – 2020» 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και από Εθνικούς πόρους και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό Εξόδων του Δήμου 

με ΚΑ: 69-6117.002. 

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, 
καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών 
και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 
 
Για την καταβολή κάθε πληρωμής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 
σύνολο των παραδοτέων ανά ομάδα και ανά έτος, όπως προσδιορίζονται στην Β 
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Ενότητα, συνδυαστικά με την Γ Ενότητα, καθώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16  που είναι τα εξής: 
α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά την πληρωμή ή του 
συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 
εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. 
(Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015), μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού και των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. 
 
 
Άρθρο 12ο: Ποινικές ρήτρες 
Οι ποινικές ρήτρες προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγρ. 25 του Ν.4605/2019 

1. Αν ο ανάδοχος  παραδώσει  – εκτελέσει  την υπηρεσία: «Επικοινωνιακού Σχεδίου 

Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης 

«5+1» πολιτισμών», με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α)για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα  
β)για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης.  
γ)οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 
τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται 
να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες 
που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική 
της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
δ)τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο 
των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις 
εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίσει άλλως. 
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.  
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-219-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82/
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3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.  
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 
Άρθρο 13ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το Δήμο. 
 
Άρθρο 14ο: Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών 
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
του έχουν εφαρμογή οι σχετικές παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο φορέας 
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες 
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 . 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.4605/2019 και του 
Αστικού Κώδικα. 
 
 
Η συντάξασα 
 
Ευλαβία Φακιδάρη 
Τμήμα Τουρισμού 

Θεωρήθηκε 
 
Μαρία Ν. Φουντουλάκη 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 


