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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

Το παρόν αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», το οποίο εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της 

Ειδικής Γραµµατείας για τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

και στο οποίο παρουσιάζεται η γενική επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί 

κατά την επταετία της υλοποίησής του.  

 

Την εκπόνησή του ανέλαβε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. και το 

περιεχόµενό του καθορίστηκε από τέσσερις (4) βασικές επιδιώξεις: 

- Την ενηµέρωση της κοινής γνώµης για το επιχειρησιακό πρόγραµµα, τους 

στόχους και τις παρεµβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

διαδραµατίζουν στη διαµόρφωση και την υλοποίησή του.  

- Την προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών και των απαραίτητων παρεµβάσεων 

σε εθνικό επίπεδο, για την εφαρµογή τους. 

- Την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από αυτό. 

- Την ενηµέρωση των φορέων που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή των 

µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, ώστε να επικοινωνηθούν τα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα στους άµεσους και έµµεσους επωφελούµενους. 

 

Το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο: 

1. Του Άρθρου 69 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 - που ορίζει ότι το κράτος 

µέλος και η ∆ιαχειριστική Αρχή παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις 

πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη 

σχετική δηµοσιότητα. 

2. Του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο των ∆ράσεων 

∆ηµοσιότητας κατά τη 4η προγραµµατική περίοδο. 

3. Της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδει η ΕΕ, σε αυτή την προγραµµατική 

περίοδο, στη διασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης των 

συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων. 

4. Του υφιστάµενου επιπέδου αναγνωρισιµότητας του ΕΚΤ στην Ελλάδα και της 

συνολικότερης στρατηγικής που σχεδιάζεται για την προβολή του κατά τη νέα 

προγραµµατική περίοδο.  
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5. Των δράσεων ∆ηµοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά την 3ηπρογραµµατική 

περίοδο από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ειδικότερα των καλών 

πρακτικών, οι οποίες συνετέλεσαν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των 

παραπάνω επιδιώξεων.  

6. Των Κατευθύνσεων της ΕΕ που δόθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Άτυπου 

∆ικτύου Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας του ΕΚΤ. 

7. Των Κατευθύνσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΥΠΟΙΟ για την εκπόνηση των 

Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. 

8. Των Κατευθύνσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης 

∆ράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για 

τις ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας για την προβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταµείου στην Ελλάδα. 

 

Το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για την εξειδίκευση της 

Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. σε Αναλυτικό Σχέδιο ∆ράσης, που θα 

περιλαµβάνει λεπτοµερή σχεδιασµό και προγραµµατισµό των ενεργειών 

∆ηµοσιότητας ανά έτος µε ακριβές χρονοδιάγραµµα και προϋπολογισµό.  

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύονται:  

α) Oι στόχοι και το στοχοθετούµενο κοινό. 

β) H στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

που θα λαµβάνονται από τη διαχειριστική αρχή και τα οποία θα προορίζονται για 

δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και τους ωφελούµενους, όσον αφορά στην 

προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο καθώς και στην προώθηση των ειδικών στόχων του ΕΠ.  

γ) O ενδεικτικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου.  

δ) Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας. 

ε) Ο τρόπος µε τον οποίο τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας πρέπει να 

αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιµότητα του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος και του ρόλου που διαδραµατίζει η Ε.Ε. 

 

Στο παρόν έγγραφο, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» συµπληρώνει το εγκεκριµένο από την 1η Επιτροπή 
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Παρακολούθησης Επικοινωνιακό Σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη το σχολιασµό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. υπ’αρ. 07838/20.5.2008 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Απασχόληση) και τα αποτελέσµατα της συνάντησης της 10.7.2008 µεταξύ των 

στελεχών της Ε.Ε. και των Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας των Ε.Π. που 

συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ υπό το συντονισµό της ΕΥΣΕΚΤ του ΥΠΑΚΠ και 

της ΕΥΣΣΑΑΠ του ΥΠΟΙΟ. 
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11..  ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ,,  ΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕ..ΠΠ..  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  

ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  

  

11..  ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

 

Οι κύριοι παράµετροι της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι το 

ανθρώπινο δυναµικό, το κανονιστικό πλαίσιο, οι δοµές και τα συστήµατά 

της και η ισότητα των φύλων.  

 

Η  συνδυασµένη ανάλυση των ισχυρών σηµείων και των αδυναµιών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης από κοινού µε τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνδέονται µε το εξωτερικό 

περιβάλλον της Ελλάδας, τεκµηριώνει το νέο αναπτυξιακό όραµα, καθώς και την 

ιεράρχηση των στρατηγικών / αξόνων προτεραιοτήτων µε βάση το χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησης που απαιτείται για την επίτευξη των ειδικότερων στόχων. 

 

Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προσδιορίζουν τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων στους 

362.937 για το 2004 (∆ηµόσιες Υπηρεσίες 25%, ΝΠ∆∆ 32%, Αυτοδιοίκηση 19%, 

ΚΝΠΙ∆ 23%. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

συνοψίζονται ως ακολούθως: 

- Τάση µείωσης του προσωπικού κατά 9,5% µεταξύ 2000 και 2004. 

- Τάση αύξησης του ποσοστού πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και 

ΤΕΙ) από 28% το 2000 σε 31% το 2004. 

- Τάση γήρανσης του προσωπικού, 64% άνω των 44 ετών το 2004 έναντι 56% 

το 2000. 

- Σηµαντική υστέρηση, παρά την αυξητική τάση, της συµµετοχής των γυναικών 

σε ανώτερες θέσεις διοίκησης (θέσεις προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων και 

διευθύνσεων), συµµετοχή 34% σε θέσεις Γενικού ∆ιευθυντή και 41% σε 

θέσεις διευθυντή έναντι συµµετοχής 51% στο σύνολο του προσωπικού ΠΕ και 

ΤΕ από το οποίο στελεχώνονται οι θέσεις προϊσταµένων. 
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- Συνολικά στις υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης απασχολούνται 2.232 

υπάλληλοι µε αναπηρία. Από το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία ποσοστό 

11,83% ανήκει στην κατηγορία ΠΕ, 9,36% στην κατηγορία ΤΕ, 46,73% στην 

κατηγορία ∆Ε και ποσοστό 23,79% στην ΥΕ.  

 

Το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρά τις προσπάθειες που 

έχουν καταβληθεί µε µέτρα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης καθώς και µε θεσµικά 

µέτρα, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από εγγενείς, παραδοσιακά 

διαµορφωµένες δυσλειτουργίες όπως: 

- Η µειωµένη υποκίνηση.  

- Η µειωµένη κινητικότητα. 

- Η µειωµένη συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας 

(προϊστάµενοι γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων).  

- Η ελλιπής αξιοποίηση του προσωπικού µε βάση τα προσόντα καθώς και η 

έλλειψη προσωπικού εξειδικευµένων προσόντων σε κρίσιµους τοµείς δηµόσιας 

δράσης (π.χ. στον τοµέα των ΤΠΕ ή στη λειτουργία του επιτελικού 

σχεδιασµού και της επεξεργασίας προγραµµάτων και πολιτικών). 

- Η απουσία άσκησης σύγχρονου management και εκπαίδευσης για την άσκησή 

του από τα στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Γενικοί ∆ιευθυντές, 

προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων). 

- Η προσήλωση στον τύπο του εκάστοτε ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, σε 

βάρος του περιεχοµένου και της ποιότητας των παραγόµενων υπηρεσιών.  

- Η προσήλωση στις ιεραρχικές σχέσεις, η περιχαράκωση καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων και η δυσχέρεια οµαδικής εργασίας ή οριζόντιας συνεργασίας, 

ενδο-ϋπηρεσιακής ή δι-ϋπηρεσιακής.  

- Η δυσκολία αποτελεσµατικής και δηµιουργικής συνεργασίας µε τον ιδιωτικό 

τοµέα µε βάση το πρότυπο της εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακής 

συνεργασίας σε αντιδιαστολή µε το πρότυπο της συµβατικής σχέσης 

εργοδότη-προµηθευτή.  

- Η αναντιστοιχία µεταξύ της στελέχωσης των υπηρεσιών και των πραγµατικών 

αναγκών τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προσωπικό διοικητικών καθηκόντων και 

προσωπικό καθηκόντων παροχής υπηρεσιών, σε ενδο-υπηρεσιακό και σε δι-
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υπηρεσιακό επίπεδο, ως προς τα αριθµητικά µεγέθη, τα ουσιαστικά προσόντα, 

και το χρονισµό των προσλήψεων.  

- Η έλλειψη πρόβλεψης εναλλακτικών µεθόδων συναλλαγής, προσβάσιµων σε 

άτοµα µε αναπηρίες. 

 

Όσον αφορά στην ισότητα των δύο φύλων, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση χαρακτηρίζεται 

από: 

- Το µικρότερο αριθµό των γυναικών µονίµων υπαλλήλων στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση. 

- Το χαµηλό ποσοστό κάλυψης θέσεων ευθύνης από γυναίκες στην δηµόσια 

διοίκηση και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

- Την ελλιπή γνώση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης γύρω 

από θέµατα ένταξης και εφαρµογής της ισότητας των φύλων στα συστήµατα 

διοίκησης. 

- Την ελλιπή ενηµέρωση του συνόλου των εργαζοµένων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

και Τοπική Αυτοδιοίκηση γύρω από θέµατα Ισότητας των φύλων.  

- Την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βουλή των Ελλήνων, Νοµαρχίες και ∆ήµοι κ.α.). 

- Τις ελλείψεις στη διοικητική ικανότητα και την τεχνολογική υποδοµή των 

θεσµικών οργάνων παραγωγής πολιτικής και εφαρµογής µέτρων ισότητας. 

- Την απουσία µονάδων εξειδικευµένης παροχής υπηρεσιών, όπως για την 

υποστήριξη κακοποιηµένων γυναικών, θυµάτων trafficking, κ.λ.π 

 

Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, παρά τις 

προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µε µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, κυρίως 

σε ότι αφορά τις συναλλαγές των δηµοσίων υπηρεσιών µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες, 

όπως είναι:  

- Η πολυπλοκότητα των ρυθµίσεων.  

- Οι ασάφειες των ρυθµίσεων και οι αντιφάσεις µεταξύ ρυθµίσεων. 

- Η αποσπασµατικότητα παραγωγής ρυθµίσεων.  
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- Η ύπαρξη απαρχαιωµένων ρυθµίσεων οι οποίες δεν έχουν προσαρµοσθεί προς τα 

σύγχρονα τεχνολογικά δεδοµένα και τις νέες κοινωνικο-οικονοµικές απαιτήσεις.  

- Η ύπαρξη ρυθµίσεων που το κόστος εφαρµογής τους υπερβαίνει το δηµόσιο 

όφελος, οικονοµικό ή άλλο.  

- Η ύπαρξη περιττών ρυθµίσεων.  

- Η τυπολατρική εφαρµογή των ρυθµίσεων από τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

 
Αντίστοιχα οι δοµές και τα συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

χαρακτηρίζονται από: 

• Οριζόντια ανάπτυξη της ιεραρχικής πυραµίδας σε υπερβολικά µεγάλο αριθµό 

οργανικών µονάδων µε αποτέλεσµα την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και 

καθηκόντων. 

• Πλήρη απουσία οργάνωσης σε θέσεις εργασίας, και καθηκοντολογίου. 

• Αδυναµίες στοχοθεσίας, παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων και 

αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

• Αδυναµία προσαρµογής των δοµών και της οργάνωσης της εργασίας των 

υπηρεσιών προς τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και αρµοδιότητες των δηµόσιων 

οργανισµών. 

• Συντήρηση απαρχαιωµένων ρυθµίσεων στους οργανισµούς των υπηρεσιών. 

• Περιορισµένη, µέχρι σήµερα, αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση µε την εσωτερική 

λειτουργία των υπηρεσιών και τις συναλλαγές τους µε τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

• Απουσία οργανωµένων δοµών οριζόντιας, δι-υπηρεσιακής, συνεργασίας.  

• Παράλληλη άσκηση δηµόσιων λειτουργιών και επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µεταξύ 

φορέων και υπηρεσιών.  

 

Οι συνέπειες των ως άνω δυσλειτουργιών είναι: 

- Η επιβάρυνση των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται 

για τους πολίτες, είτε πρόκειται για τις επιχειρήσεις, µε υπέρογκο διαχειριστικό 

κόστος για τη συµµόρφωσή τους µε τις ρυθµίσεις. Το διαχειριστικό αυτό κόστος 

συνιστά σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηµατικότητα, τις 
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επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη, σε ότι αφορά τις συναλλαγές των 

επιχειρήσεων µε το κράτος, αλλά και σε ότι αφορά τις συναλλαγές των πολιτών. 

- Η επιβάρυνση της ίδιας της δηµόσιας διοίκησης µε περιττό εσωτερικό κόστος 

διεκπεραίωσης περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

- Ο προσανατολισµός των δηµοσίων υπαλλήλων προς ένα πρότυπο ρόλου που 

θεωρεί ως πρωτεύοντα στόχο τη διασφάλιση της τυπικής νοµιµότητας και όχι την 

παραγωγή υπηρεσιών και έργου. 

- Η µειονεκτική θέση των συναλλασσοµένων µε το κράτος έναντι των δηµοσίων 

υπηρεσιών µε τις οποίες συναλλάσσονται, ιδίως αυτών που δεν διαθέτουν 

αυξηµένη ικανότητα ή γνώσεις διαχείρισης των υποθέσεών τους, όπως είναι 

διάφορες κατηγορίες πολιτών (π.χ. άτοµα χαµηλής µόρφωσης, µετανάστες κλπ.) 

αλλά και επιχειρήσεων (π.χ. οι πολύ µικρές επιχειρήσεις). 

- Η επιβάρυνση του κόστους ζωής και της ποιότητας ζωής του πολίτη. 

- Η δηµιουργία πρόσφορου εδάφους που καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση της 

διαφάνειας στις πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την αντιµετώπιση της 

διαφθοράς.  

 

 

22..  ΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ    
  

Οι στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς.  

 

Οι γενικοί στόχοι ισχύουν για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

2007 – 2013 και αφορούν: 

- Στην ανάδειξη του ρόλου της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό, και την προβολή της 

προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής συµµετοχής στα συγχρηµατοδοτούµενα Ε.Π. 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.  

- Στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση 

των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, δηλαδή οι µηχανισµοί χορήγησης των πόρων των 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς 

δικαιούχους.  

- Την προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των 

επιπτώσεών τους για τους πολίτες.  
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Οι παρεµβάσεις του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» αναµένεται ότι θα 

αποτελέσουν ουσιαστικές καινοτοµίες στο Ελληνικό περιβάλλον της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Θα επιλεγούν δε µε τέτοιο τρόπο ώστε, σε συνδυασµό µε δράσεις 

διάδοσης και µεταφοράς των καινοτοµιών στο ευρύτερο πεδίο της δηµόσιας δράσης, 

να στηρίξουν τη δηµιουργία µίας µη αναστρέψιµης δυναµικής για την µεταρρύθµιση 

του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου 

του Ε.Π. "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013" εστιάζονται: 

- Στην προβολή των ειδικών στόχων – αποτελεσµάτων κάθε άξονα 

προτεραιότητας. 

- Στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των οµάδων – στόχων. 

- Στην αξιοποίηση των καλών πρακτικών1. 

- Στην ανάδειξη της συµπληρωµατικότητας των πράξεων του Προγράµµατος, τόσο 

µεταξύ τους, όσο και σε σχέση µε άλλα Ε.Π. του  ΕΣΠΑ. 

- Στη διάχυση των αποτελεσµάτων και των καλών πρακτικών που θα προκύψουν 

από την εφαρµογή του προγράµµατος.  

 

Το αναπτυξιακό όραµα του Ε.Π. συνοψίζεται στη "δηµιουργία µιας πολιτο-

κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης", µε στόχο τη 

µετάβαση "από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών, 

αποτελεσµάτων και υπηρεσιών". Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ε.Π. 

καλύπτουν όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης -δράσης διαµόρφωσης πολιτικών, 

διοικητικής δράσης, δράσης παροχής υπηρεσιών, δικαιοδοτικής δράσης, κλπ. - και θα 

ενισχύσουν, άµεσα ή έµµεσα, το σύνολο των δηµόσιων αρχών της χώρας, στα 

επίπεδα της κεντρικής και της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. 

Στοχεύουν δε, στη βάση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής προσέγγισης, στη 

διαρθρωτική αντιµετώπιση χρόνιων ενδηµικών δυσλειτουργιών της δηµόσιας 

διοίκησης µε επιλεγµένες παρεµβάσεις θεσµικής, οργανωτικής και διοικητικής 

                                                
1
 Στις 9.6.2008 Ηµερίδα συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης και την Ειδική Γραµµατεία για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  µε θέµα «Αναδιάρθρωση δηµόσιου τοµέα-Βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη 
των 27».  Στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν επιτυχηµένα παραδείγµατα οργανωσιακών 
αλλαγών από εκπροσώπους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ιρλανδίας και της Αυστρίας, 
Bryan Andrews και Emmerich Bacmayer αντίστοιχα, ενώ σηµαντικές παρεµβάσεις έγιναν 
από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Denise Sorasio, αλλά και 
εκπροσώπους του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα από τη χώρα µας. 
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αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγµατικού χαρακτήρα, οι οποίες αναµένεται ότι θα 

έχουν πολλαπλασιαστική αξία.  

 

Η ως άνω στρατηγική εξειδικεύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας, ως εξής: 

 

Άξονας προτεραιότητας Ι: Αναβάθµιση των δηµοσίων πολιτικών, 

εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της δηµόσιας 

διοίκησης, µε ειδικούς στόχους: 

- Ενδυνάµωση των µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων 

πολιτικών.  

- Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

- Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. 

- Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας, στους δυνητικούς ∆ικαιούχους περιλαµβάνονται 

οι εξής:  

� Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣ. 

� Η ΚτΠ ΑΕ. 

� Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

� ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και εποπτευόµενοι φορείς. 

� Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

� Ανεξάρτητες Αρχές. 

� ΟΤΑ (α’ και β’ βαθµού). 

� Κοινωνικοί εταίροι. 

� Η Βουλή των Ελλήνων.  

� Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

� Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

� Εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή 

καινοτόµων δράσεων.  
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Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας Ωφελούµενοι είναι: 

� Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων. 

� ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

� Πολίτες και επιχειρήσεις.  

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΙΙ: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, µε ειδικούς στόχους: 

- Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δηµόσια διοίκηση 

µέσω διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών. 

- Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και την 

υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση. 

 

Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας, στους δυνητικούς ∆ικαιούχους περιλαµβάνονται 

οι εξής:  

� Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣ. 

� Η ΚτΠ ΑΕ. 

� Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

� ∆ηµόσιοι οργανισµοί εκπαίδευσης και επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων.  

� Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

� Κοινωνικοί εταίροι. 

� Εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή 

καινοτόµων δράσεων.  

Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας Ωφελούµενοι είναι: 

� Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων. 

� ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 
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Άξονας προτεραιότητας ΙΙΙ: Ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας των 

φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης, µε ειδικούς στόχους: 

- Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών ισότητας, 

και των µηχανισµών και δοµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για 

θέµατα ισότητας των φύλων. 

- Η ενδυνάµωση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 

 

Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας, στους δυνητικούς ∆ικαιούχους περιλαµβάνονται 

οι εξής:  

� Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας 

Ισότητας ή /και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 

� Το ΚΕΘΙ. 

� Η ΚτΠ ΑΕ. 

� ΟΤΑ (α’ και β’ βαθµού). 

� Κοινωνικοί εταίροι. 

� Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

� Εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή 

καινοτόµων δράσεων.  

Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας Ωφελούµενοι είναι: 

� Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων. 

� Γυναίκες ∆ηµόσιοι υπάλληλοι. 

� Πολίτες και επιχειρήσεις. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΙV: Τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής, µε ειδικούς 

στόχους: 

- ∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. 

- Υποστήριξη του προγράµµατος (δράσεις τεχνικής υποστήριξης). 
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Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας, στους δυνητικούς ∆ικαιούχους περιλαµβάνονται 

οι εξής:  

� Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ. 

� Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ και ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣ 

� Η ΚτΠ ΑΕ 

� Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΕΠ του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών 

συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας ή /και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 

� H E.E.T.A.A. Α.Ε. 

Στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας Ωφελούµενοι είναι: 

� Όλες οι κατηγορίες δικαιούχων του ΕΠ.  

 

Η Ειδική Γραµµατεία για τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση έχει δεσµευτεί ότι οι αρχές της 

χρηστής διακυβέρνησης θα εφαρµόζονται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης και 

υλοποίησης του Ε.Π., και στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας  µέσα από ένα 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό σύστηµα διοίκησης του Ε.Π. Για την επίτευξη ενός 

ανοικτού, δίκαιου και συµµετοχικού συστήµατος διοίκησης του Ε.Π. θα 

εφαρµόζονται οι αρχές της συµµετοχής, της εφαρµογής του νόµου, της διαφάνειας, 

της συναίνεσης, της ισονοµίας και της λογοδοσίας. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υλοποιείται για πρώτη φορά και περιλαµβάνει πρωτότυπες 

συστηµικές δράσεις που απαιτούν, αφενός τη συνεργασία και συµφωνία πολλών 

φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και αφετέρου καταγεγραµµένα αποτελέσµατα 

µελετών ωρίµανσης από τους κοµβικούς ∆ικαιούχους του, προχώρησε στην 

εξειδίκευση του Ε.Π. ακολουθώντας την παρακάτω µεθοδολογία: 

• Επικοινωνία, σε πρώτη φάση, µε τους ως κοµβικούς δικαιούχους του 

Προγράµµατος, οι οποίοι είχαν συντελέσει στην σύνταξη του Επιχειρησιακού και 

αποτελούν είτε τους βασικούς υλοποιητές -δικαιούχους του, είτε Ενδιάµεσους 

Φορείς ∆ιαχείρισης. Οι φορείς αυτοί είναι: Γενική Γραµµατεία Εσωτερικών και 

ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιαµοί, 

Συντονισµού και Εφαρµογής Προγραµµάτων του ΥΠΕΣ (ΕΥΣΣΣΕΠ), ΕΚ∆∆Α καθώς 

και ΚτΠ Α.Ε. 
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•  Οργάνωση πέντε (5) εσωτερικών οµάδων από στελέχη της ΕΥ∆ οι οποίες 

υποστήριξαν  τους ανωτέρω φορείς στη διαδικασία εξειδίκευσης µε στόχο την 

έγκαιρη και ορθή συµπλήρωση του τυποποιηµένου εντύπου αποτύπωσης 

υλοποίησης των πράξεων τους. 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρµογής, η οποία περιλαµβάνει τυποποιηµένο έντυπο 

αποτύπωσης προτεινόµενων πράξεων για το Ε.Π. Το έντυπο αυτό παρουσιάστηκε 

στους ανωτέρω φορείς σε προγραµµατισµένες συναντήσεις, συζητήθηκαν οι 

τυχόν παρατηρήσεις τους και τέθηκε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

συµπλήρωσής του. Οι φορείς ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους και 

απέστειλαν τα συµπληρωµένα έντυπα.  

• Νέο κύκλος συναντήσεων για την αποσαφήνιση, συµπλήρωση και διόρθωση  

πεδίων του εντύπου, 

• Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος στο οποίο καταχωρήθηκαν τα στοιχεία 

συµπλήρωσης του τυποποιηµένου εντύπου. Σκοπός του συστήµατος είναι να 

υποστηρίζει διαχρονικά, έως και το 100% της δηµόσιας δαπάνης, τη διαδικασία 

εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Από το πληροφοριακό σύστηµα 

θα είναι δυνατό να εξάγονται τα απαραίτητα στοιχεία που θα µπορούν στη 

συνέχεια να αξιοποιηθούν επικοινωνιακά (στατιστικά, συγκριτικά κ.α.) αλλά και να 

παρακολουθούνται µε αποτελεσµατικό τρόπο οι διαχειριστικές ενέργειες που 

αφορούν το επικοινωνιακό σχέδιο. 

 
 
 
33..  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ    
 

Ειδικότερα, για το στοχοθετούµενο κοινό, προβλέπονται τα ακόλουθα από τον 

Κανονισµό 1828/2006: 

  

� ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 

Ως ορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, η ΕΥ∆ του Ε.Π. 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» έχει την ευθύνη της ευρείας και λεπτοµερούς 

ενηµέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε:  

α) τους όρους επιλεξιµότητας για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης. 

β) την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και τις 

σχετικές προθεσµίες. 
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γ) τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηµατοδοτηθούν. 

δ) τους υπεύθυνους επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικές µε τα επιχειρησιακά 

προγράµµατα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Για την ευρύτερη διάδοση των παραπάνω στοιχείων, θα επιδιωχθεί η συµµετοχή στη 

διαδικασία της πληροφόρησης και δηµοσιότητας των Οργανισµών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των ενώσεών της, των κοινωνικών εταίρων, και των ΜΚΟ. 

 

Τις εν λόγω θεσµικές υποχρεώσεις θα τηρούν και οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης 

του Ε.Π., ήτοι η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασµού, Συντονισµού και 

Εφαρµογής Προγραµµάτων του ΥΠΕΣ (ΕΥΣΣΣΕΠ), η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Ε.Π. 

του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδτούµενων επιχειρησιακών 

προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.  

 

� ∆ικαιούχοι 

Όπως προβλέπει το άρθρο 6 του Κανονισµού 1828/2006, η ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» ενηµερώνει τους δικαιούχους ότι η έγκριση 

χρηµατοδότησης συνιστά επίσης έγκριση της ένταξης τους στον κατάλογο 

δικαιούχων που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Ειδικότερα η δηµοσίευση θα περιλαµβάνει τα 

ονόµατα των δικαιούχων και των προγραµµάτων καθώς και του ποσού που διατίθεται 

αρχικά στο πρόγραµµα και όταν αυτό ολοκληρωθεί, το ποσό της χρηµατοδότησης 

που τελικά καταβλήθηκε.  

 

Οι συµβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο 

∆ικαιούχος αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της 

Επιτροπής). Ειδικότερα, ο ∆ικαιούχος φροντίζει να ενηµερώσει, όλους όσους 

συµµετέχουν στην πράξη ότι αυτή είναι συγχρηµατοδοτούµενη από το ΕΚΤ, και ότι 

είναι ενταγµένη στο Ε.Π. "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013". Η πληροφορία αυτή 

αναφέρεται και σε κάθε έγγραφο που αφορά την πράξη. Η διασφάλιση της 

διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και η προβολή των 

δράσεων του Ε.Π. θα εξασφαλίζεται µέσω: 

- Της δηµοσιότητας των προσκλήσεων. 

- Της δηµοσιότητας των ενταγµένων έργων και της εξέλιξης των προϋπολογισµών. 
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- Της δηµόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών προδιαγραφών των προκηρύξεων. 

- Της δηµοσιότητας των αναδόχων 

- Της προβολής του Προγράµµατος 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω στοιχεία θα βρίσκονται αναρτηµένα 

στις ιστοσελίδες www.epdm.gr ή/ και www.espa.gr 

 

 

� Το ευρύ κοινό 

Τόσο η ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» όσο και οι δικαιούχοι 

έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν µια σειρά από µέτρα πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας για το κοινό όπως ορίζουν τα άρθρα 7 και 8 του κανονισµού (ΕΚ) 

1828/2006 της Επιτροπής. 

 

Συγκεκριµένα, η ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» στο πλαίσιο 

των υποχρεώσεών της έχει περιλάβει στον προγραµµατισµό της: 

α) εναρκτήρια εκδήλωση µε στόχο την αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος 

στους δηµοσιογράφους και την ενηµέρωση του κοινού για την έναρξη του 

επιχειρησιακού προγράµµατος (π.χ. ηµερίδα, δηµοσιότητα στον τύπο).  

β) µία τουλάχιστον ενηµερωτική δραστηριότητα ετησίως, (π.χ. Ηµερίδα, Σεµινάριο) 

όπου θα παρουσιάζεται η πρόοδος και τα αποτελέσµατα του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε έµφαση στα πιο σηµαντικά έργα. 

γ) συµµετοχή στον εορτασµό της Ηµέρας της Ευρώπης, µε ανάρτηση της σηµαίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 Μαΐου και για µια εβδοµάδα στα γραφεία της ΕΥ∆ 

του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

δ) δηµοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονοµασιών των πράξεων και 

του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται (π.χ. στην επίσηµη 

ιστοσελίδα). 

Τα ονόµατα των συµµετεχόντων σε πράξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ δεν 

δηµοσιοποιούνται. 
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22..  ΗΗ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ    

  

11..  ΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΤΤ  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µετέχοντας στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

συγχρηµατοδοτεί στην Ελλάδα αναπτυξιακές παρεµβάσεις, που θα υλοποιηθούν µέσα 

από τα τρία Επιχειρησιακά του Προγράµµατα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 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. 

 

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 ενεργοποίησή τους, ώστε να συµµετέχουν σ’ αυτές 

αξιοποιώντας νέες δυνατότητες. Ο ρόλος της επικοινωνίας για την επίτευξη του 

στόχου αυτού αυτό είναι καθοριστικός και κρίσιµος. 

 

Για τη διαµόρφωση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ 

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 -2013 λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι: 
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- Η υποχρέωση της χώρας για διακριτή προβολή της συµβολής της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) – (Άρθρο 9 του ΕΚ 1828/2007). 

Στόχος είναι να αναδειχθεί η προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής συµµετοχής 

και της εφαρµογής των ευρωπαϊκών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.  

- Η δέσµευση της χώρας να βελτιώσει τη διαφάνεια και την αναγνωρισιµότητα 

των προγραµµάτων του ΕΚΤ, µέσω συγκεκριµένων µέτρων δηµοσιότητας που 

καλύπτουν εξειδικευµένα οµάδες στόχους αλλά και το ευρύτερο κοινό 

χρησιµοποιώντας µέσα όπως σηµαντικού βεληνεκούς ενηµερωτικές 

δραστηριότητες κατ’ έτος, ηλεκτρονικό newsletter, ιστοσελίδα, ηλεκτρονική 

δηµοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων, ανάρτηση της σηµαίας της ΕΕ 

(άρθρο 7 του ΕΚ 1828/2007). 

- Η ανάγκη για τη διαµόρφωση µιας ενιαίας ταυτότητας µε χρήση απλών και 

κατανοητών µηνυµάτων για το ΕΚΤ και τα χρηµατοδοτούµενα από αυτό, 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα, µε στόχο: 

� Τη διασφάλιση της συνέχειας, οµοιοµορφίας και αποτελεσµατικότητας της 

επικοινωνίας µεταξύ των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από 

το ΕΚΤ. 

� Την αύξηση της αναγνωρισιµότητας των παρεµβάσεων του 

Προγράµµατος και του ΕΚΤ 

� Την ανάδειξη του ρόλου, της ευθύνης και των αρµοδιοτήτων του κάθε 

Υπουργείου. 

� Την ενίσχυση της εικόνας της Ε.Ε. και του ρόλου της στη διαµόρφωση 

των πολιτικών που υλοποιούν τα Ε.Π.  

- Το γεγονός ότι στην Ελλάδα, παρά την πολύχρονη παρουσία του, το ΕΚΤ έχει 

ακόµα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης, όσον αφορά την καταξίωσή του στη 

συνείδηση της κοινής γνώµης, ως ο κατεξοχήν µηχανισµός εφαρµογής 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην αγορά εργασίας.  

- Η σύνδεση των κοινών στόχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και η 

ανάδειξή τους ως αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΕΚΤ, παράλληλα µε την 

ανάδειξη των στόχων κάθε Προγράµµατος. 

- Η έµφαση στη δικτύωση, ως βασικό στοιχείο υποστήριξης για την εφαρµογή 

της επικοινωνιακής στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώνεται δίκτυο 
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υπευθύνων δηµοσιότητας του ΕΚΤ, ενώ θα αναπτυχθεί και αντίστοιχο δίκτυο 

συνεργασίας µε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης (φορείς, ΜΜΕ, ΜΚΟ, κλπ) 

σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

 

Με αυτά τα δεδοµένα, και ενόψει της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο κεντρικός 

επικοινωνιακός στόχος του ΕΚΤ, που εξειδικεύεται µέσα από το Επικοινωνιακό Σχέδιο, 

απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 

 

 

 

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  

  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκήή  

ΜΜεεττααρρρρύύθθµµιισσηη    

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  

  
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  

&&  
∆∆ιιαα  ββίίοουυ  µµάάθθηησσηη  

  

ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα    

  
ΑΑννάάππττυυξξηη    

ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  
∆∆υυννααµµιικκοούύ    

ΓΓννωωρρίίζζωω  
  

ΚΚααττααννοοώώ  
  

ΣΣυυµµµµεεττέέχχωω  

  

ΕΚΤ 

ΕΚΤ 

ΕΚΤ 

 

 

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του ΕΚΤ, που θα αναληφθούν από όλα 

τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που αυτό χρηµατοδοτεί και τους φορείς 

συντονισµού, θα αποτελέσουν ένα ενιαίο και συνεκτικό σύνολο δράσεων, µε σκοπό 

την ποιοτική και ποσοτική µεγιστοποίηση του κεντρικού επικοινωνιακού στόχου, 

ώστε να καλλιεργηθεί και εµπεδωθεί η θέση ότι η συµµετοχή των πολιτών στις 

παρεµβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου συνιστά συµµετοχή στην 

προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 
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22..  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΘΘΕΕΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΈΈΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ    
 
Το ΕΚΤ παράγει σηµαντικά αποτελέσµατα µε µακροχρόνια επίδραση και στη δηµόσια 

διοίκηση, τα οποία έχουν σχέση ,,µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και τις 

παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους ΟΤΑ, τις ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες. Εποµένως, βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής στρατηγικής θα 

αποτελέσει η προβολή των αποτελεσµάτων αυτών, δηλαδή της προστιθέµενης αξίας 

της κοινοτικής συνδροµής.  

Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί η προβολή τεσσάρων 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, καθώς ενισχύουν, 

επεκτείνουν και υποστηρίζουν τις ανάλογες δράσεις που υλοποιούνται σε εθνικό 

επίπεδο, όπως, π.χ. οι συγχρηµατοδοτούµενες ενέργειες για την απλοποίηση και 

κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, οι οποίες δρουν συµπληρωµατικά στο Εθνικό 

Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και στην απλοποίηση των διαδικασιών που εφαρµόζει 

το ΥΠΕΣ από το 2004.  

 

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

την υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν την ισότητα των φύλων (άξονας 3 του Ε.Π.) 

και την κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων σε προγράµµατα βέλτιστων πρακτικών 

και εφαρµογής των αποτελεσµάτων του Ε.Π. δράσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν µε άλλον τρόπο.  

 

• Οι δράσεις του ΕΚΤ συµβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων µε 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα:  

⇒ υποστηρίζοντας καινοτόµες δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 

όµως σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο.  

⇒ 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:  
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⇒ Η επιχειρησιακή διαδικασία του ΕΚΤ επηρεάζει όλους εκείνους που 

συνδέονται µε τη διαχείριση των δράσεων του Ταµείου  

⇒ Η διευρυµένη ατζέντα της πολιτικής του ΕΚΤ επηρεάζει τις εθνικές 

πολιτικές επιλογές. 

 

 

 

33..  ΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΕΕΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠ  ««∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  22000077--22001133»»  

 
Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν εάν και πώς αξιοποιούνται και 

δαπανώνται οι διαθέσιµοι πόροι, τί αποτελέσµατα πετυχαίνουν οι δηµόσιες 

οργανώσεις για κάθε µία από τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές τους. Η 

αναφορά και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων αποτελεί µία ανάγκη και όχι µία 

πολυτέλεια. Είναι µία κοινωνική απαίτηση και όχι ένα επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος. 

Είναι και οι δύο (αναφορά και δηµοσιοποίηση) θεµελιώδεις όροι των σχέσεων των 

δηµόσιων υπηρεσιών µε τους πολίτες ανάγοντας τους τελευταίους σε τελικούς 

αξιολογητές της λειτουργίας τους. Η αναφορά και η δηµοσιοποίηση ως λειτουργίες 

οργανικά συνδεµένες µε τη µέτρηση αποτελεσµάτων, προωθούν τη λογοδοσία, 

συµβάλλοντας στην περιστολή της ασύµµετρης πληροφόρησης που εξ ορισµού 

υφίσταται µεταξύ των πολιτών και της δηµόσιας γραφειοκρατίας. Η πληροφόρηση 

των πολιτών για την αξία των παραγόµενων εκροών, για την ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών είναι ελάχιστες αποδείξεις σεβασµού των πολιτών 

από το κράτος2.  

 

Η αναφορά και η επικοινωνία των αποτελεσµάτων διαρθρωτικών παρεµβάσεων 

έχουν κοµβική σηµασία για την υλοποίηση διοικητικών µεταρρυθµίσεων. Η 

αναφορά και η δηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων στους δηµόσιους υπαλλήλους, στην 

κοινωνία, στους πολίτες, στις οµάδες συµφερόντων, στις ΜΚΟ κ.α. έχουν ξεχωριστή 

βαρύτητα σε µία περίοδο ανοικτών διαδικασιών, διαβουλεύσεων και 

αντιγραφειοκρατικών απόψεων. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να συµµετέχουν 

ενεργά για την επιτυχία µίας ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Η ποιότητα, η συνάφεια και 

η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων του ΕΠ εξαρτώνται από την εξασφάλιση 

ευρείας συµµετοχής τόσο στο σχεδιασµό όσο κυρίως στην εφαρµογή τους. Η 

                                                
2
 N. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση των Αποτελεσµάτων, Αθήνα, 2007.  
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µεγαλύτερη συµµετοχή θα δηµιουργήσει κλίµα εµπιστοσύνης στο τελικό αποτέλεσµα 

και στην κεντρική, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση που σχεδιάζουν και 

εφαρµόζουν δηµόσιες πολιτικές. Λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού 

διοικητικού συστήµατος, η συµµετοχή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις διαδικασίες 

λήψης και υλοποίησης αποφάσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης και από τις συστηµικές 

παρεµβάσεις που αποτελούν τον πυρήνα του ΕΠ. 

 

Υπογραµµίζεται ότι το παρόν Ε.Π. όπως και τα λοιπά Ε.Π της 4ης προγραµµατικής 

περιόδου, εστιάζονται στα αποτελέσµατα (βλ. και δείκτες αποτελέσµατος) και σε 

αυτό το πλαίσιο, η ανάλυση κόστους-ωφέλειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

δικαιολογήσει τη χρήση πόρων, υποστηρίζοντας µε ποσοτικά επιχειρήµατα µία 

παρέµβαση3.  

 

Εξάλλου, κάθε σύγχρονη πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού θέτει 

στο επίκεντρό της τη βελτιστοποίηση του γνωστικού κεφαλαίου των 

εργαζοµένων, κάτι που συνεπάγεται συνεχή προσπάθεια για τη διεύρυνση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, προκειµένου να είναι σε θέση να επιτύχουν τα 

καλύτερα αποτελέσµατα και την υλοποίηση των οργανωσιακών στόχων4.  

 

Εποµένως, ένας αποτελεσµατικός τρόπος ενίσχυσης του γνωστικού 

κεφαλαίου των Ελλήνων δηµόσιων υπαλλήλων είναι η ανταλλαγή 

εµπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ τους.  

 

 

44..    ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ  
 

Έχει ήδη ξεκινήσει, υπό το συντονισµό της ΕΥΣΕΚΤ, επίσηµη συνεργασία 

µεταξύ των Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του ΕΚΤ, προκειµένου να ενσωµατωθεί στα επιµέρους Επικοινωνιακά Σχέδια κοινή 

επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή του ΕΚΤ. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί ο 

µεγαλύτερος δυνατός συντονισµός κατά το σχεδιασµό αλλά και την υλοποίηση των 

ποικίλων ενεργειών, ούτως ώστε η προβολή του κάθε Ε.Π. να δρα συµπληρωµατικά 

και αθροιστικά στην αναγνωρισιµότητα του ΕΚΤ στην Ελλάδα.  
                                                
3
 Evaluating socio-economic programmes, Principal evaluation techniques and tools, Means Collection, 

Vol. 3, Office for Official Publications, EC, 1999.  
4 OECD, Knowledge Management Survey on Ministries / Departments / Agencies of Central 
Government in OECD Member Countries, Paris, 2003.  
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Αντίστοιχο δίκτυο Υπευθύνων όλων των Ε.Π. που συγχρηµατοδοτούνται από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία προβλέπεται να συσταθεί και υπό το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, στα πρότυπα της επιτυχηµένης λειτουργίας του αντίστοιχου δικτύου 

κατά την 3η προγραµµατική περίοδο, δραστηριότητα που θα αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής οµοιογένειας κατά τη συνολική προβολή των 

διαρθρωτικών ταµείων στη χώρα.  

 

Στα προαναφερόµενα δίκτυα συµµετέχουν εκπρόσωποι της ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

 

Επίσης, θα ενεργοποιηθεί και από την ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013» δίκτυο µε τους Υπεύθυνους ∆ηµοσιότητας των Ενδιάµεσων 

Φορέων ∆ιαχείρισης και τους Υπεύθυνους των ∆ικαιούχων Φορέων του 

Ε.Π., προκειµένου να υπάρχει συντονισµός, διαρκής ενηµέρωση και συνεργασία κατά 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ενεργειών ∆ηµοσιότητας. Ο συντονισµός 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών που θα αποτρέψουν τις 

αλληλεπικαλύψεις και θα ενισχύσουν τη συµπληρωµατικότητα, δίνοντας 

προστιθέµενη αξία στις ενέργειες και καθιστώντας πλέον αποδοτική τη χρήση των 

πόρων που θα διατεθούν για δράσεις δηµοσιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

Αξόνων Προτεραιότητας ΙΑ,ΙΒ, ΙΓ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ, και ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ. Το δίκτυο θα 

προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων των υπεύθυνων 

δηµοσιότητας, αξιοποίηση και διάδοση των καλών πρακτικών, καθώς και ανταλλαγή 

εµπειριών, τόσο µέσα από συναντήσεις εργασίας, όσο και µέσω ενός δικτύου intranet 

που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για την ανταλλαγή υλικού και άλλων στοιχείων.  

 

Αντένες του δικτύου θα δηµιουργηθούν και στις έδρες των Γενικών Γραµµατειών των 

Περιφερειών, ώστε να καταστεί δυνατή η άντληση πληροφοριών αλλά και η 

µετάδοση µηνυµάτων σε περιφερειακό επίπεδο. ∆εδοµένου ότι το πρόγραµµα 

περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο συστηµικές δράσεις, και τα αποτελέσµατα έχουν 

σηµασία για το σύνολο των πολιτών, η διάχυσή τους θα γίνει σε δύο επίπεδα,  Εθνικό 

και Περιφερειακό, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου και των Τοπικών ΜΜΕ.  

 

Για τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο, ενέργειες δηµοσιότητας θα σχεδιασθούν ως 

υποέργα των εν λόγω πράξεων. 
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Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπονηθεί από την ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013» αναλυτικός Οδηγός για τις Ενέργειες ∆ηµοσιότητας του Ε.Π., µε 

βάση τον οποίο θα υλοποιηθούν οι ενέργειες δηµοσιότητας του Ε.Π. από τους 

αρµόδιους φορείς. Ο οδηγός θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων συγκεκριµένες οδηγίες 

για την υλοποίηση των δράσεων, λογότυπα που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, 

διαδικασίες κτλ.  

 

Τέλος, εκπρόσωπος της ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» θα 

συµµετέχει στο Άτυπο ∆ίκτυο Υπευθύνων ∆ηµοσιότητας ΕΚΤ της Ε.Ε., καθώς η 

εµπειρία από τα άλλα Ε.Π. της 3ης προγραµµατικής περιόδου είναι ότι έχει καταδειχθεί 

η χρησιµότητά του ως προς την άµεση και εκ των προτέρων ενηµέρωση για 

πρωτοβουλίες που προωθούνται από την Ε.Ε., αλλά και στην ανταλλαγή εµπειριών 

µεταξύ των Κρατών Μελών.  

 

Κατά την εξειδίκευση και το σχεδιασµό των διαφόρων δράσεων 

δηµοσιότητας, θα υπάρξει µέριµνα ώστε στην πλειοψηφία τους να είναι 

προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες των Ατόµων µε Αναπηρίες. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η ιστοσελίδα του Ε.Π. θα είναι προσβάσιµη σε Άτοµα µε Αναπηρίες, 

ενώ στις προδιαγραφές εκδηλώσεων για το Ε.Π. θα περιλαµβάνεται και η δυνατότητα 

πρόσβασης από Άτοµα µε Αναπηρίες.  

 

Το κεντρικό µήνυµα της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» θα είναι συνυφασµένο µε το κεντρικό µήνυµα του ΕΚΤ 

και θα δίνει έµφαση στην κινητοποίηση, την ενηµέρωση και τη συµµετοχή των 

δηµόσιων υπαλλήλων και της κοινωνίας των πολιτών, όπως αυτοί εξειδικεύονται σε 

κοινά –στόχους. 

 

Έµφαση θα δοθεί στην ανάδειξη της προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής συνδροµής, 

καθώς µε τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται τόσο η ενσωµάτωση των Ευρωπαϊκών 

Πολιτικών στην καθηµερινή ζωή της χώρας µας, ενώ ενισχύεται και η εικόνα της 

κοινής ταυτότητας του Ευρωπαίου Πολίτη. Η συνοχή, η συνέργεια και η 

συµπληρωµατικότητα άλλωστε δεν αποτελούν στοιχεία πολύτιµα µόνο για τη 

σύνδεση των εθνικών, αλλά για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που το 

ΕΚΤ χρηµατοδοτεί ή χρηµατοδότησε στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη 

καλών πρακτικών από παρόµοιες παρεµβάσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση άλλων Κρατών-
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Μελών, αλλά και η σύνδεση δράσεων που έχουν αναληφθεί στη νέα προγραµµατική 

περίοδο µε τις παρεµβάσεις του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση συµβάλλουν στην 

ενίσχυση της ενιαίας εικόνας του ΕΚΤ και την αφοµοίωση από τους πολίτες της 

ενιαίας παρέµβασης που η Ε.Ε. επιχειρεί στην επικράτειά της.  

Επιπλέον µέσα από τις δράσεις Επικοινωνίας θα προβληθούν: 

- Οι καινοτόµες ενέργειες (είτε είναι έργα, είτε πολιτικές, είτε εργαλεία και 

µηχανισµοί) που το Ε.Π. θα παράξει. 

- Οι δυνατότητες ενίσχυσης της κινητικότητας που το Ε.Π. άµεσα (µέσω δράσεων) 

και έµµεσα (µέσω πολιτικών) προωθεί.  

- Η στήριξη συγκεκριµένων οµάδων, όπως οι γυναίκες, οι γεωγραφικά 

αποµονωµένοι πολίτες, οι κοινωνικά αποκλεισµένοι πολίτες, οι µετανάστες κ.α.   

Η προβολή θα επιτευχθεί µε τη χρήση των εργαλείων που περιγράφονται στη 

συνέχεια (µε αµφίπλευρο τρόπο, από τις οµάδες και για αυτές).  

 

Για την καλύτερη εφαρµογή του το Επικοινωνιακό Σχέδιο χωρίζεται σε 

τρεις (3) βασικές φάσεις (παρατίθενται µε ενδεικτικό προϋπολογισµό): 

• Α’ Φάση: Γενική πληροφόρηση για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-

2013» και τις δράσεις του, εναρκτήρια εκδήλωση (30% του Προϋπολογισµού). 

• Β’ Φάση: ∆ηµιουργία γνώσης για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 

και τις δράσεις του στα διάφορα κοινά στόχους, εύκολη πρόσβαση στις επιµέρους 

δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει (35% του Προϋπολογισµού). 

• Γ’ Φάση: ∆ιάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013». (35% του Προϋπολογισµού) 

 

Οι φάσεις αυτές θα εξειδικευθούν σε επιµέρους πακέτα εργασίας σύµφωνα µε 

το περιεχόµενο, την εξέλιξη και τις επικοινωνιακές ανάγκες του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013», όπως πρόκειται να διαµορφωθούν από εξειδικευµένο 

σύµβουλο επικοινωνίας, ο οποίος θα αναλάβει την προώθηση της προβολής του 

Προγράµµατος µε στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιµότητάς του, την 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κοινών –στόχων, την εξασφάλιση της 

διαφάνειας και την προβολή της προστιθέµενης αξίας της συµµετοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 



 28 

55..  ΕΕΡΡΓΓΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  
 

Ιστοσελίδα 

 

Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για την ΕΥ∆ του Ε.Π. 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής 

περιόδου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

 

Η ιστοσελίδα του ΕΠ (www.epdm.gr) θα διαµορφώνεται δυναµικά, ανάλογα µε την 

εξέλιξη του προγράµµατος και θα περιλαµβάνει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και 

ενηµέρωσης. Για το ευρύ κοινό θα υπάρχουν διαθέσιµα: λεπτοµερής παρουσίαση του 

προγράµµατος, οδηγοί διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, ∆ελτία Τύπου, προκηρύξεις ∆ικαιούχων, 

λίστα των δικαιούχων και όσων έχουν χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα, 

συνδέσµους µε ιστοσελίδες της ΕΕ και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, λογότυπα της 

Ε.Ε. και του Προγράµµατος κ.α.  

 

Για τους υπεύθυνους δηµοσιότητας θα υπάρχει πρόσβαση σε ειδικό χώρο όπου θα 

µπορούν να προµηθευτούν επιπλέον στοιχεία για το Πρόγραµµα, όπως δείκτες, καλές 

πρακτικές, φόρµες εντύπων, υλικό δηµοσιότητας που έχει ήδη παραχθεί, καθώς και 

online και real time ενηµέρωση για τον προγραµµατισµό ενεργειών δηµοσιότητας 

όλων των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα.   

 

Ηµερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις 

 

Οι ενηµερωτικές εκδηλώσεις ή η συµµετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις 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 δύναται να εξασφαλίζεται η 

συµµετοχή των πραγµατικά ενδιαφεροµένων. Κάθε χρόνο θα διοργανώνεται 

τουλάχιστον µία σεµιναριακού τύπου Ηµερίδα που θα επικεντρώνεται σε 

συγκεκριµένο κοινό –στόχο, αλλά παράλληλα θα είναι προσανατολισµένη και προς το 

ευρύ κοινό. Π.χ. Σεµινάριο για την προώθηση των αρχών της ισότητας των φύλων 

στους ΟΤΑ, µε συµµετέχουσες γυναίκες της αυτοδιοίκησης, ανοικτό στο ευρύ κοινό.  
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Εκπαιδευτικά Σεµινάρια 

 

Απευθύνονται κυρίως στους δικαιούχους, µε σκοπό τη σωστή κατάρτιση και 

εκπαίδευσή τους σε θέµατα γύρω από το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το περιεχόµενο 

των παρουσιάσεων µπορεί να δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

 

Αποστολές Υλικού – Email -newsletter 

 

Αφορά µαζικές αποστολές έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού προς προεπιλεγµένα 

στοχοθετούµενα κοινά, για ενηµέρωση και προτροπή για συµµετοχή. Εδώ 

περιλαµβάνεται και η δηµιουργία 3µηνιαίου ηλεκτρονικού newsletter που θα 

αποστέλλεται στο σύνολο των διαπιστευµένων στο ΥΠΕΣ δηµοσιογράφων, αλλά και 

σε ΜΚΟ που ενδιαφέρονται για το πρόγραµµα. Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα 

για κάθε δηµόσιο υπάλληλο αλλά και κάθε πολίτη να εγγραφεί και να λαµβάνει το 

newsletter µέσα από την ιστοσελίδα του προγράµµατος.    

 

Συναντήσεις εργασίας 

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας ∆ικτύου Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας, για την 

ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών, είναι σκόπιµο να διοργανώνονται 

περιοδικές συναντήσεις εργασίας. 

 

Οι συναντήσεις εργασίας θα αποτελέσουν ένα µέσο για την οργάνωση όσο και την 

αποτελεσµατική παρακολούθηση και έλεγχο των µέτρων πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης και των ∆ικαιούχων.   Ιδιαίτερης 

σηµασίας είναι οι συναντήσεις εργασίας που θα γίνουν µε τους κοινωνικούς εταίρους, 

ΜΚΟ και άλλους δυνητικούς δικαιούχους που αντιπροσωπεύουν ευαίσθητες 

κοινωνικές οµάδες.  

 

Ενηµερωτικός Οδηγός 

 

Παρέχει εξειδικευµένες οδηγίες προς ενδιαφερόµενους δυνητικούς δικαιούχους, 

λογότυπα, σχέδια εντύπων, συρραφή υποχρεώσεων κ.α.  
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Ενηµερωτικά Φυλλάδια 

 

Εργαλείο που θα χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο συµπληρωµατικά σε άλλες δράσεις 

δηµοσιότητας και µε επιλεγµένα σηµεία διάθεσης.  

 

 

Τηλεόραση -Ραδιόφωνο 

 

Καθώς εξασφαλίζουν άµεση προσέγγιση µεγάλων µαζών κοινού η στόχευση θα γίνει 

σε δύο επίπεδα: Εθνικό και τοπικό. Λόγω του µικρού διαθέσιµου προϋπολογισµού 

έµφαση θα δοθεί στα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και στην ένταξη ενοτήτων ή ρεπορτάζ για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα σε ενηµερωτικές εκποµπές σε κανάλια εθνικής εµβέλειας.  

 

Τύπος 

 

Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. θα αξιοποιηθεί 

µέσω καταχωρήσεων αλλά και αφιερωµάτων, συνεντεύξεων και σχετικής 

αρθρογραφίας.  

 

Τόσο για τον Τύπο, όσο και για το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση η κατανοµή των 

προϋπολογισµών και των θεµάτων σε εθνικό και τοπικό (περιφερειακό) επίπεδο θα 

γίνει από το Σύµβουλο ∆ηµοσιότητας που θα προκύψει από ανοικτό διαγωνισµό που 

πρόκειται άµεσα να πραγµατοποιηθεί.  

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται για το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», το 

κοινό-στόχος προς το οποίο απευθύνεται κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 
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Πίνακας 1: Κοινό στόχος - µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

Κοινό Στόχος 

Ενέργειες ∆υνητικοί 

∆ικαιούχοι 
∆ικαιούχοι 

Ευρύ 

κοινό 

Εναρκτήρια εκδήλωση Χ Χ Χ 

Ετήσια Εκδήλωση Χ Χ Χ 

Ανάρτηση σηµαίας ΕΕ 9-

16 Μαΐου 
  Χ 

∆ηµοσιοποίηση καταλόγου 

δικαιούχων 
Χ Χ Χ 

Υ
π
ο
χρ
εω
τι
κ
ά
 

Internet Χ Χ Χ 

Ηµερίδες, Συνέδρια, 

Εκθέσεις 
Χ Χ Χ 

Εκπαιδευτικά Σεµινάρια Χ Χ  

Newsletters Χ Χ Χ 

Συναντήσεις εργασίας Χ Χ  

Ενηµερωτικός Οδηγός Χ Χ  

Ενηµερωτικά Φυλλάδια Χ Χ Χ 

Τηλεόραση Χ Χ Χ 

Ραδιόφωνο Χ Χ Χ 

Β
α
σ
ικ
ά
 Ε
ρ
γ
α
λ
εί
α
 

( 
Ε
ν
δ
ει
κ
τι
κ
ά
 κ
α
ι 
ό
χι
 π
ερ
ιο
ρ
ισ
τι
κ
ά
) 

Τύπος Χ Χ Χ 
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33..  ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  
  

Για την 1η περίοδο 2008-2011 ο συνολικός προϋπολογισµός εκτιµάται σε 2.000.000 

ευρώ. Στον Πίνακα 2 αναλύεται ο εν λόγω προϋπολογισµός.            

 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας (βλ, 

κεφάλαιο 5) που θα διενεργηθεί από την ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013», θα επικαιροποιηθεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο για την περίοδο 2011-2015. 

 

 

Πίνακας 2: Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισµού Ενεργειών 

Πληροφόρησης & ∆ηµοσιότητας 

Ενδεικτική Κατανοµή του συνόλου του προϋπολογισµού για την 
Πληροφόρηση και τη ∆ηµοσιότητα ανά κατηγορία ενεργειών Ενέργειες 

Ποσό Ποσοστό 

MME 1.500.000 75% 

Προωθητικές 

Ενέργειες 
100.000 5% 

Άλλες ενέργειες 

(περιλαµβάνονται 

η παραγωγή και οι 

δηµιουργικές 

εργασίες) 

400.000 20% 

Σύνολο 2.000.0000 100% 

 

 

 

44..  ΟΟΙΙ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΜΜΟΟ∆∆ΙΙΟΟΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

 

Η ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» θα ορίσει τα στελέχη της που 

θα είναι υπεύθυνα για την πληροφόρηση και δηµοσιότητα.  

Οι αρµόδιοι φορείς για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

θα καθορίζονται µε σαφήνεια στον Οδηγό για τις Ενέργειες ∆ηµοσιότητας του Ε.Π. 

καθώς και η σχετική ευθύνη που αναλαµβάνουν.  
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Υπογραµµίζεται ότι οι δράσεις επικοινωνίας του ΕΠ θα στοχεύσουν και σε φορείς 

όπως οι ακόλουθοι, προκειµένου αυτοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της 

πληροφόρησης: 

• Οικονοµικοί και Κοινωνικοί Εταίροι (ΟΚΕ, Α∆Ε∆Υ, ΓΣΣΕΕ, ΣΕΒ, κ.α.). 

• ∆ηµόσιοι οργανισµοί εκπαίδευσης και επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων. 

• Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί.  

• Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: έµφαση θα δοθεί και στα περιφερειακά ΜΜΕ τα 

οποία παρέχουν πιο άµεση προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών. 

• Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: έχοντας λειτουργήσει ως (Τελικοί) 

∆ικαιούχοι κατά την 3η Προγραµµατική Περίοδο είναι εξοικειωµένοι µε τη 

φύση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων και, κατά συνέπεια θα δύνανται 

να προβάλλουν πιο αποτελεσµατικά τις δράσεις του νέου ΕΠ.  

• Ενώσεις ευπαθών κοινωνικών οµάδων: εκτιµάται ότι θα αποβεί χρήσιµη η 

προσέγγισή τους για την προβολή δράσεων που αφορούν στις ευπαθείς 

κοινωνικά οµάδες. 

• Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ): θα αξιοποιηθεί το πανελλαδικό δίκτυό 

τους για την προβολή του συνόλου των δράσεων του Ε.Π.  

• Πρεσβείες: θα αξιοποιηθούν για την προβολή δράσεων που αφορούν σε 

µετανάστες. 

• Κέντρα πληροφόρησης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα. 

 

Υπεύθυνος ∆ηµοσιότητας της ΕΥ∆, ορίζεται ο Προϊστάµενος της Μονάδας ∆‘ 

Νίκος Λαµπρόπουλος, ο οποίος σε συνεργασία µε την αρµόδια Οµάδα Εργασίας θα 

είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Τη διαµόρφωση και παρακολούθηση του έργου πληροφόρησης και την παροχή 

οδηγιών και κατευθύνσεων στους δυνητικούς δικαιούχους του ΕΠ για θέµατα 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας.  

2. Την εκπόνηση και παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγησης του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου του και της εξειδίκευσής του.  
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3. Τη µέριµνα για τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης στους 

εµπλεκοµένους, σχετικά µε τα θέµατα Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας. 

 

Επιπλέον, στις αρµοδιότητες του Υπευθύνου ∆ηµοσιότητας και της Οµάδας Εργασίας 

της ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» θα εµπίπτουν και: 

1. Η συµµετοχή στο δίκτυο υπευθύνων δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ που 

συντονίζεται από την Αρχή Συντονισµού και άλλα αντίστοιχα δίκτυα 

ανταλλαγής εµπειρίας.  

2. Η δηµιουργία και λειτουργία του ∆ικτύου ∆ηµοσιότητας των εµπλεκοµένων 

στο Ε.Π. φορέων.  

3. Η εκπόνηση Οδηγών, Εγχειριδίων και Εγκυκλίων για τα θέµατα προβολής και 

δηµοσιότητας, καθώς και τήρησης υποχρεώσεων από τους ∆ικαιούχους του 

ΕΠ.  

4. Ο προγραµµατισµός και απολογισµός των ενεργειών δηµοσιότητας ευθύνης 

τους, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.  

5. Η µέριµνα για τη λειτουργία των Help Desks του ΕΠ προς όλους τους 

εµπλεκόµενους, µε τη διαβίβαση ερωτηµάτων στους αρµόδιους και την 

εξασφάλιση της έγκαιρη απάντησής τους.  

6. Η µέριµνα για την τακτική ενηµέρωση και επικαιροποίηση του περιεχοµένου 

του δικτυακών τόπων ευθύνης τους και η τροφοδότηση µε πληροφορίες του 

δικτυακού τόπου www.espa.gr  και της αντίστοιχης σελίδας των καλών 

πρακτικών του ΕΣΠΑ. 

 

Παράλληλα, η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού 1828/2006) σχετικά µε την πρόοδο στην 

εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

που υλοποιούνται και τα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται, µε τα ανάλογα 

παραδείγµατα.  

 

Ανάλογα παραδείγµατα µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας, καθώς και τυχόν 

σηµαντικές τροποποιήσεις (εφόσον αυτές έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.) στο 

επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις καθώς και την τελική 
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έκθεση υλοποίησης του Ε.Π. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω πληροφόρηση 

περιλαµβάνει και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δράσεων επικοινωνίας. 

 

 
 
55..  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ    

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) η αξιολόγηση των 

µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας αποτελεί και θεσµική υποχρέωση. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία της αξιολόγησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Ε.Π. 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» έχει στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 

των µέτρων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας του Ε.Π.  

 

Η βασική µέτρηση που θα επιδιωχθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης είναι ο βαθµός 

στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι Αναγνωρισιµότητας και Προβολής του 

Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», του ρόλου της Ε.Ε. και της 

διασφάλισης της διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση των δυνητικών δικαιούχων. Βάσει των πορισµάτων δε της 

ως άνω αξιολόγησης, το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο, θα επικαιροποιηθεί 

για την περίοδο 2011-2015. 

 
Η αξιολόγηση των επιµέρους ενεργειών γίνεται από την ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» 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.  

 

Για την αξιολόγηση του Προγράµµατος ∆ηµοσιότητας θα αναληφθούν από την ΕΥ∆ οι 

παρακάτω ενέργειες:  

- Ενδιάµεση και Τελική έρευνα Κοινής Γνώµης, µε ειδικές υποκατηγορίες 

κοινών – στόχων, (ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες: δηµόσιοι 

υπάλληλοι, γυναίκες, µειονεκτούσες οµάδες5, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ΜΜΕ, ΟΤΑ, 

                                                
5
 ΑµεΑ, γεωγραφικά αποκλεισµένες οµάδες, κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες, αλλοδαποί, µετανάστες, 

κτλ 
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συναλλασσόµενοι µε το δηµόσιο κ.α.6)  όπου θα γίνει εκτίµηση της αλλαγής 

της αναγνωρισιµότητας και της αποδοχής του Ε.Π. και των δράσεών του. Οι 

τιµές βάσης θα ληφθούν από την Έρευνα Κοινής γνώµης που θα 

πραγµατοποιήσει η ΕΥΣΕΚΤ εντός του 2008. Στην έρευνα µεταξύ των 

ζητούµενων που θα τεθούν θα είναι η αναγνωρισιµότητα του Προγράµµατος, 

η αναγνωρισιµότητα της Κοινοτικής Συµµετοχής, η ικανοποίηση των πολιτών 

από την παρέµβαση κ.α.  

- Focus Groups για τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες. Οι δύο 

αυτές κατηγορίες επελέγησαν διότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι αποτελούν µία από 

τις µεγαλύτερες οµάδες –στόχους, έχουν άµεση εµπλοκή στην υλοποίηση του 

προγράµµατος και επιπλέον, λόγω του µεγάλου αριθµού τους αποτελούν και 

σηµαντικό πολλαπλασιαστή για τη διάδοση των προτεραιοτήτων και των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Οι πολίτες από την άλλη πλευρά, 

εκπροσωπούν την κοινή γνώµη (έµφαση θα δοθεί και στις ειδικές κατηγορίες 

πληθυσµού). Τα αποτελέσµατα των ως άνω θα επικοινωνούνται στους 

δηµοσιογράφους που αποτελούν σηµαντικότατο πολλαπλασιαστή του Ε.Π., 

επηρεάζοντας µάλιστα ουσιαστικά τις αντιδράσεις της κοινής γνώµης, 

διαµορφώνοντας τάσεις και αντιλήψεις. 

 

Τα δύο παραπάνω εργαλεία θα λειτουργούν και ως µηχανισµός ελέγχου των 

αποτελεσµάτων του Συµβούλου ∆ηµοσιότητας και των αναφορών που θα 

προκύπτουν από το έργο του.  

 

Οι ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης διαχωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες, ως εξής:  

⇒ ∆είκτες Υλοποίησης – οι οποίοι καταγράφουν τις ενέργειες. 

⇒ ∆είκτες Αποτελέσµατος – οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσµα των 

ενεργειών προς τους αποδέκτες ή ωφελούµενους. 

 

Η τυπολογία της αξιολόγησης τόσο για τις κύριες κατηγορίες ενεργειών δηµοσιότητας 

όσο και ως προς τα εργαλεία επικοινωνίας, θα βασισθεί στα παρακάτω σύµφωνα µε 

τους Πίνακες 3 και 4: 

 

                                                
6
 Οι ακριβείς οµάδες κοινού-στόχοι θα οριστικοποιηθούν µέσα από το παραδοτέο του Συµβούλου 

δηµοσιότητας που έχει ήδη προκηρυχθεί από την ΕΥ∆, στο πλαίσιο της Υποστήριξης της Εφαρµογής 

του Ε.Π. και για τις οποίες θα ενηµερωθεί η Ε.Ε. στους πρώτους µήνες του 2009. 
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Πίνακας 3 

Ενέργειες ∆είκτης Υλοποίησης ∆είκτης Αποτελέσµατος 

Εκδηλώσεις (ηµερίδες, 
συνέδρια, σεµινάρια, 
εκθέσεις)  

Αριθµός εκδηλώσεων 
Αριθµός Προσκεκληµένων 
 

Ποσοστό Συµµετοχής 
(σύγκριση µεταξύ 
προσκεκληµένων και 
συµµετεχόντων) 
Αριθµός αιτηµάτων για 
περισσότερες πληροφορίες 

∆ιαφηµίσεις σε Τηλεόραση 
Ραδιόφωνο και Τύπο 

Αριθµός διαφηµιστικών 
µηνυµάτων 

Ποσοστό κάλυψης γενικού 
κοινού 
Ποσοστό κάλυψης κοινών 
–στόχων.  

Συνεργασία µε 
δηµοσιογράφους / ΜΜΕ 

Αριθµός Συνεντεύξεων Τύπου 
Αριθµός Ενηµερωτικών 
Ηµερίδων 

Αριθµός αναφορών στον 
Τύπο και ΜΜΕ 
Αριθµός δελτίων τύπου που 
δηµοσιεύτηκαν 

Ιστοσελίδες 

Υλοποίηση και  
Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας 
Αριθµός παραποµπών (links) 
στην ιστοσελίδα µας 

Αριθµός επισκέψεων,  
Αριθµός µοναδικών 
επισκεπτών 
Ποσοστό συχνών 
επισκεπτών 

Έντυπο Υλικό (Φυλλάδια, 
Οδηγοί)  

Αριθµός εντύπων που 
παράχθηκαν 

Ποσοστό εντύπων που 
διανεµήθηκαν 
Ποσοστό κάλυψης γενικού 
κοινού 
Ποσοστό κάλυψης κοινών 
–στόχων.  

 

 

Πίνακας 4 

Στόχοι 
Επικοινωνίας 

Κοινό Στόχος 
∆ράσεις 

Επικοινωνίας 
Μέθοδος 

Αξιολόγησης 
∆είκτης 

Αποτελέσµατος 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ 
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣ
Η 2007-2013 

Κοινή Γνώµη 
Ωφελούµενοι 
Ενδιάµεσοι 
Φορείς 
∆ιαχείρισης 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης 

Πρόγραµµα 
Έµµεσης 
Επικοινωνίας, 
Ηµερίδα 
Ενηµέρωσης, 
Εκδηλώσεις 
Παρουσίασης, 
Ίντερνετ 
 

Έρευνα κοινής 
γνώµης 
Ποσοτικά 
Στατιστικά 
Στοιχεία 
 

Αναγνωρισιµότητα 
του ΕΠ 
Αποδελτίωση 
∆ηµοσιότητας 
Καταγραφή 
Προσέλευσης 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ
ΤΗΤΑ Ε.Π.  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

Κοινή Γνώµη 
Ωφελούµενοι 
Ενδιάµεσοι 

∆ιαφηµιστική 
Καµπάνια Ίντερνετ, 
Έντυπα, Ηµερίδες-

Έρευνα κοινής 
γνώµης 
 

Αναγνωρισιµότητα 
του ΕΠ 
Αναγνωρισιµότητα 
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣ
Η 2007-2013. 
& ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ 

Φορείς 
∆ιαχείρισης 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης 

Εκθέσεις 
 

επιµέρους 
Παρεµβάσεων 

ΠΡΟΒΟΛΗ Ε.Π.  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣ
Η 2007-2013 
.& ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ 

Κοινή Γνώµη 
Ωφελούµενοι 
Ενδιάµεσοι 
Φορείς 
∆ιαχείρισης 
Πολλαπλασιαστές 
Πληροφόρησης 

Ετήσια Εκδήλωση 
για το ΕΠ ∆ΙΟΙΚ. 
ΜΕΤ. 
 

Έρευνα κοινής 
γνώµης 
Ποσοτικά 
Στατιστικά 
Στοιχεία 
 

Αναγνωρισιµότητα 
του ΕΠ 
Αποδελτίωση 
∆ηµοσιότητας 
Καταγραφή 
Προσέλευσης 

 

 

 

Υπογραµµίζεται ότι η ΕΥ∆ του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» θα 

διενεργήσει µελέτη (συµπληρωµατική µε την ως άνω Έρευνα Κοινής Γνώµης της 

ΕΥΣΕΚΤ), ως έχει δεσµευθεί ρητά στο Ε.Π., προκειµένου να διαµορφωθεί η τιµή 

στόχος του δείκτη αποτελέσµατος του Ε.Π. και αφορά το ποσοστό πολιτών που 

γνωρίζουν το Ε.Π. και τους κύριους στόχους του.  Η µελέτη αυτή θα αποτελέσει ένα 

πολύτιµο εργαλείο στις διάφορες φάσεις υλοποίησης των ενεργειών πληροφόρησης 

και δηµοσιότητας. 

 
 
 
 
66..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ    
 
 
Παρατίθεται πίνακας ενδεικτικού χρονοδιαγράµµατος του Επικοινωνιακού 

προγράµµατος του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».  

 

 

Πίνακας 5: Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης επικοινωνιακών ενεργειών Ε.Π. 

«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

Φάσεις Επικοινωνίας 
Ενέργειες 

Α’ Φάση Β’ Φάση Γ’ Φάση 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

Χ   

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Χ Χ Χ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ Χ Χ Χ 
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ΕΕ 9-16 ΜΑΪΟΥ 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Χ Χ Χ 

INTERNET Χ Χ Χ 

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Χ Χ Χ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Χ Χ Χ 

NEWSLETTERS Χ Χ Χ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ Χ Χ 

ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ  Χ Χ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Χ Χ Χ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Χ Χ Χ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Χ Χ Χ 

ΤΥΠΟΣ Χ Χ Χ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 

Χ Χ Χ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΜΕ Χ Χ Χ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤ Χ Χ Χ 

 


