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Εισαγωγή
Μια σωστά δομημένη επικοινωνιακή στρατηγική όσον αφορά στην ενημέρωση των δικαιούχων αλλά και
των πολιτών εν γένει σχετικά με τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα των συγχρηματοδοτούμενων
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχία
τους. Με αυτό το σκεπτικό και στη βάση του οριζόμενου θεσμικού πλαισίου έγινε η διαμόρφωση της
επικοινωνιακής στρατηγικής του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020.
Στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου γίνεται επικαιροποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και παρουσιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων επικοινωνίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η στρατηγική επικοινωνίας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2014 – 2020.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται διάγνωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου
2014 – 2020 σε ότι αφορά την ετοιμότητα υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής, με αναφορά στα
δυνατά και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών και απειλών του
εξωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας (ανάλυση S.W.O.T.).
Στο τρίτο κεφάλαιο διατυπώνονται οι στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, αναφέρονται τα κύρια και ειδικά στοχοθετούμενα κοινά, τα βασικά μέσα επικοινωνίας που θα
χρησιμοποιηθούν και γίνεται συσχέτιση μεταξύ των στόχων επικοινωνίας των στοχοθετημένων κοινών και
των δράσεων επικοινωνίας. Επίσης γίνεται ορισμός της επικοινωνιακής ταυτότητας (positioning) με την
παρουσίαση του κεντρικού επικοινωνιακού μηνύματος και ανάλυση της επικοινωνιακής προσέγγισης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δημιουργικών προσεγγίσεων των λογοτύπων του Π.Ε.Π.
Βορείου Αιγαίου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Ε.Π. και παρουσιάζεται το αναλυτικό brand
manual. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικές προτεινόμενες ιδέες (concepts) σχετικά με τα
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, με αναλυτικά σενάρια και διαλόγους.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας
με ανάλυση της δομής επικοινωνίας, παρουσίαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού και
χρονοδιαγράμματος, ανάλυση της μεθοδολογίας προσέγγισης του σχεδίου, αναλυτική αναφορά στα μέσα
επικοινωνίας και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφή της μεθοδολογίας αποτίμησης
της αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης των δράσεων πληροφόρησης.
Στο παράρτημα του παραδοτέου παρουσιάζονται πίνακες με την καταγραφή τοπικών και περιφερειακών
μέσων μαζικής επικοινωνίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και πίνακας με το στοχοθετούμενο
κοινό ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και ανά ενδεικτική κατηγορία δράσεων.
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1

Θεσμικό Πλαίσιο Κατάρτισης της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
εδράζεται στο ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο της
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020:


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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. Για λόγους συντομίας ο Κανονισμός αυτός θα αναφέρεται εφεξής
ως Κανονισμός 1303/2013. Οι σχετικές με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία διατάξεις είναι τα Άρθρα
115 - 117 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού.



Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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. Για λόγους συντομίας, ο Κανονισμός αυτός θα
αναφέρεται εφεξής ως Κανονισμός 821/2014.



Νόμος υπ’αριθμ. 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 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1080/2006.



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006 του Συμβουλίου (όπου αναφέρονται τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις
πράξεις που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων).

Επιπλέον έχουν ληφθεί υπόψη:


Ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (Μάιος 2015) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής,
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑ, Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας)



Τα αποτελέσματα ερευνών κοινής γνώμης που διενεργήθηκαν σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσης των
κατοίκων του Βορείου Αιγαίου για τους στόχους και τα έργα του ΠΕΠ - ΕΣΠΑ, την καταγραφή
προβλημάτων της Περιφέρειας και την αξιολόγηση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στην
Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου



Τα διαθέσιμα μέσα και πόροι έτσι όπως έχουν αποφασιστεί από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 2020
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Διάγνωση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014–2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει
την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και
επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020,
σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε.) 1303/2013 (Άρθρα 115 & 116) με βάση τις κατευθύνσεις της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού / ΕΥΣΑΑ. Η επικοινωνιακή στρατηγική αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για την
εφαρμογή των υποχρεώσεων ως προς τις αρχές Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, στην οποία γίνεται
ανάλυση των βασικών και υποχρεωτικών στοιχείων και δεδομένων που πρέπει να ακολουθηθούν
προκειμένου οι ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας να αποτελούν συστημικές όσο και
αποτελεσματικές δράσεις για την ορθή κατανόηση της αναπτυξιακής παρέμβασης που επιτελείται μέσα
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Για τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής απαιτείται η διάγνωση της επιχειρησιακής
ετοιμότητας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 με αναφορά στα δυνατά και αδύνατα σημεία του
εσωτερικού περιβάλλοντος και των ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος της
Περιφέρειας (ανάλυση S.W.O.T.).
Πίνακας 1:

Ανάλυση S.W.O.T.
Εσωτερικό Περιβάλλον
Δυνατά Σημεία (Strengths)

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)











Εμπειρία από την υλοποίηση δράσεων Δημοσιότητας του
Π.Ε.Π. της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007 2013
Ορθολογικά στοχευμένες παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. Βορείου
Αιγαίου για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της
Περιφέρειας
Αναγνωρισιμότητα των έργων υποδομής από τους πολίτες
Η
σταδιακά
εδραιούμενη
πεποίθηση ότι τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα συμβάλλουν στην ανάπτυξη
Η λειτουργία πολλών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και η
ένταση χρήσης του διαδικτύου
Εμπλοκή όλο και περισσότερων φορέων στην Υλοποίηση του
Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου (φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,
ερευνητικά ιδρύματα, ευρύ κοινό κ.λπ.)










Η νησιωτικότητα αυξάνει σημαντικά τα έξοδα προβολής και
δημοσιότητας και απαιτεί διακριτές δράσεις δημοσιότητας σε
όλα τα νησιά - Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για
την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών μετάβασης
Σχετικά μέτρια προβολή του ΕΣΠΑ στο ευρύ κοινό (κάλυψη
στο 50%)
Σχετικά μέτρια προβολή των δράσεων και των ωφελειών που
προκύπτουν από την υλοποίηση του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου
2014 - 2020
Σχετικά χαμηλή διασυνδεσιμότητα μεταξύ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Βορείου Αιγαίου και των δραστηριοτήτων της σε σχέση με το
ΕΣΠΑ
Σχετική δυσπιστία της τοπικής κοινωνίας για τον θετικό
αντίκτυπο που έχουν τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ, στο
ατομικό επίπεδο (αρνητικό 40% έως 65%)
Σχετικά χαμηλό προς μεσαίο το ποσοστό των κατοίκων που
έχει ισχυρά θετική εικόνα της Περιφέρειας (μόλις το 20% έχει
ισχυρά θετική εικόνα)

Εξωτερικό Περιβάλλον
Ευκαιρίες (Opportunities)







Απειλές (Threats)

Μεγαλύτερη
εξοικείωση
των
πολιτών
με
τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ
Σημαντικό ποσοστό (>50%) πολιτών που επιθυμούν να
αξιοποιήσουν τις δράσεις του ΕΣΠΑ (τουρισμός, υπηρεσίες,
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία)
Πληθώρα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καναλιών
επικοινωνίας με ειδικό και ευρύ κοινό
Επιθυμία των κατοίκων για βελτίωση της ποιότητας ζωής και
επαγγελματική καταξίωση
Η αύξηση των τουριστικών ρευμάτων προς τη Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και τη Χώρα










Δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες (οικονομική κρίση)
Ασταθές διεθνές πολιτικό περιβάλλον (εντάσεις με την
Τουρκία)
Αυξομειούμενες μεταναστευτικές ροές προς τα νησιά της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων από τους
δικαιούχους
Μη επαρκής συμμόρφωση και ενεργός κινητοποίηση των
δικαιούχων για την προβολή και δημοσιότητα των έργων
Η μη επαρκής προβολή της συμμετοχής του ΠΕΠ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υλοποίηση των έργων
Η γήρανση του πληθυσμού
Κλίμα απαισιοδοξίας για το μέλλον

Στη συνέχεια βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε γίνεται διατύπωση των βασικών στόχων και
κατευθύνσεων της επικοινωνιακής στρατηγικής της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.
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3

Επικοινωνιακή Στρατηγική

Η επικοινωνιακή στρατηγική του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020 εκκινεί από ισχυρότερη αφετηρία σε
σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο παρά τις εν γένει δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και
τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον βαθμό αποτελεσματικότητάς
της.
Η διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής η οποία θα αναδεικνύει τους κεντρικούς στόχους και τη
σπουδαιότητα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων κρίνεται, ως εκ τούτου, αναγκαία ώστε να επιτευχθεί
υψηλός βαθμός διείσδυσης στις ομάδες - στόχους (target groups) και κατ’επέκταση κατά το δυνατόν
θετικότερη ανταπόκρισή τους.
Με βάση τα ανωτέρω, η επικοινωνιακή στρατηγική θέτει ως στόχους:


Τη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας των ομάδων – στόχων με τους φορείς υλοποίησης του Π.Ε.Π.
(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020), την ευρύτερη
γνωστοποίηση των φορέων και την ανάδειξη του ρόλου τους.



Την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών στον τομέα της επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας
ρεαλιστικής προσέγγισης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις θετικών αποτελεσμάτων.



Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του επικοινωνιακού σχεδίου της προηγούμενης περιόδου ως
πλατφόρμας εισαγωγής της ενημέρωσης για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.



Την σύνδεση των στόχων των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 - 2020 ως παραγόντων
αναβάθμισης της καθημερινής ζωής των κατοίκων στις περιοχές εφαρμογής ως ενισχυτική παράμετρο
της επικοινωνιακής πειθούς.



Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της πεποίθησης ότι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα
συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στις περιοχές εφαρμογής. Κατά
συνέπεια, η επικοινωνιακή προσέγγιση οφείλει να είναι εμπροσθοβαρής εστιάζοντας στην προβολή
της ωφέλειας των μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Τέλος κρίνεται αναγκαία η ετήσια επικαιροποίηση και προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας με
βάση: α) τα αποτελέσματα β) τις εξωτερικές συνθήκες και τις μεταβολές τους και γ) τις ιδιαιτερότητες
κάθε περιόδου.
Τα κύρια ερωτήματα στα οποία η στρατηγική επικοινωνίας οφείλει να ανταποκριθεί είναι τα εξής:


Οι επικοινωνιακοί στόχοι



Τα στοχοθετούμενα κοινά (target groups)



Μέσα προσέγγισης ομάδων – στόχων



Τρόποι συσχετισμού των επικοινωνιακών στόχων με τα στοχοθετούμενα κοινά και τα Μ.Μ.Ε.



Ορισμός ταυτότητας (positioning) του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και των βασικών του επιδιώξεων



Σχεδιασμός συγκεκριμένων τρόπων προβολής των παρεμβάσεων γενικά και ανά νησί



Τρόποι αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων για επίτευξη μέγιστου αποτελέσματος



Ορισμός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και χρονοδιάγραμμα



Μέθοδοι αξιολόγησης δράσεων / ενεργειών επικοινωνίας
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3.1

Επικοινωνιακοί Στόχοι
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3.2

Στοχοθετούμενα Κοινά (Target Groups)

Ο σαφής ορισμός των κοινών στα οποία απευθύνεται η Επικοινωνιακή Στρατηγική (στοχοθετούμενα
κοινά) αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχία της. Όσο περισσότερο ακριβής είναι ο προσδιορισμός
της κάθε κατηγορίας κοινού και των χαρακτηριστικών της τόσο πιο στοχευμένη και κατ΄επέκταση
αποτελεσματική καθίσταται η επιλογή των μέσων προσέγγισης και διείσδυσης της πληροφορίας για την
κάθε μια εξ’αυτών ώστε να επιτευχθούν οι επικοινωνιακοί στόχοι του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020.
Βάσει της αποκομισθείσας εμπειρίας από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους τα
στοχοθετούμενα κοινά για την περίοδο 2014 - 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

3.2.1

Κύρια Στοχοθετούμενα Κοινά



Δυνητικοί δικαιούχοι



Δικαιούχοι



Ωφελούμενοι
o

Επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, αυτοαπασχολούμενοι

o

Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς

o

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού

o

Ευάλωτες Ομάδες

o

Άνεργοι



Ευρύ κοινό Περιφέρειας



Ευρύ κοινό Ελλάδος

3.2.2

Ειδικά Στοχοθετούμενα Κοινά



Διαμορφωτές γνώμης (Opinion leaders)



Εκπρόσωποι φορέων



Δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι ΜΜΕ



Νέοι



Επενδυτές σε πανελλήνιο επίπεδο



Εκπρόσωποι Ε.Ε.

3.3

Βασικά Μέσα Επικοινωνίας

1. Έντυπο υλικό


Έντυπα προβολής



Έντυπα απολογισμού



Υλικά εκδηλώσεων άμεσης επικοινωνίας

2. Οπτικοακουστικές παραγωγές


Τηλεοπτικά spots



Ραδιοφωνικά spots



Videos

3. Μέσα Μαζικής επικοινωνίας


Τηλεόραση



Τύπος



Ραδιόφωνο
9
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4. Διαδίκτυο


Ιστοσελίδα



Συνεργαζόμενες ιστοσελίδες



Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης



Newsletter (mailing list - ηλεκτρονική επικοινωνία)

5. Ενέργειες άμεσης επικοινωνίας


Εκδηλώσεις



Ημερίδες



Συσκέψεις / συναντήσεις



Συνεντεύξεις Τύπου

6. Υπαίθρια / οπτική επικοινωνία


Αφίσες



Πινακίδες σήμανσης



Banners προβολής



Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

3.4

Συσχέτιση Στόχων Επικοινωνίας και Στοχοθετημένων Κοινών
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3.5

Συσχέτιση Στοχοθετούμενου Κοινού (Target Groups) και Δράσεων Επικοινωνίας
Opinion
Leaders

Εκπρόσωποι
Φορέων

Δημοσιογράφοι
Εκπρόσωποι
ΜΜΕ

Δικαιούχοι

Ωφελούμενοι

Έντυπο υλικό

Έντυπο υλικό

Έντυπο υλικό

Έντυπο υλικό

Έντυπο υλικό

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Δράσεις
άμεσης
ενημέρωσης

Δράσεις
άμεσης
ενημέρωσης

Δράσεις
άμεσης
ενημέρωσης

Δράσεις
άμεσης
ενημέρωσης

Δράσεις
άμεσης
ενημέρωσης

Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Διαδίκτυο

Διαδίκτυο

Διαδίκτυο

Διαδίκτυο

Call center

Call center

Call center

Ευρύ Κοινό

Ευρύ Κοινό
Πανελλήνια
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Νέοι

Εκπρόσωποι
Ε.Ε.
Έντυπο υλικό

Ηλεκτρονική
επικοινωνία

Ηλεκτρονική
επικοινωνία
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3.6

Ορισμός Ταυτότητας (Positioning)

Στη λογική της επικοινωνιακής συνέχειας στο πεδίο των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων και της
σύνδεσης των προγραμματικών περιόδων, το μήνυμα της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 «Το
Βόρειο Αιγαίο αλλάζει» δίνει τη σκυτάλη στο κεντρικό μήνυμα της περιόδου 2014 - 2020:

«ΠΒΑ. Προοπτική. Βιωσιμότητα. Ανάπτυξη».
Οι λέξεις – έννοιες που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία του νέου μηνύματος της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου βασίστηκαν στα αρχικά της (Π.Β.Α.) τα οποία αποκτούν έτσι διπλή ανάγνωση και ταυτόχρονα
αποτυπώνουν με σαφήνεια και λιτότητα τα δομικά συστατικά του τρίπτυχου του προσδοκώμενου
μέλλοντος και των πέντε (5) περιφερειακών ενοτήτων του Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου
και Ικαρίας):


Προοπτική μέσω της ολοκλήρωσης των υποδομών, της ενίσχυσης της ακαδημαϊκής έρευνας και
δράσεων προώθησης καινοτομικών εφαρμογών και ενίσχυσης καινοτόμων δράσεων και επιχειρήσεων
σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα



Βιωσιμότητα που αντανακλάται στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, του ισορροπημένου
οικοσυστήματος και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων προς όφελος του βιοτικού
επιπέδου του συνόλου των κατοίκων της Περιφέρειας (διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση,
βιοκλιματικός σχεδιασμός κ.λπ.) και η οποία κατ’επέκταση ενισχύει τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, και



Ανάπτυξη ως φυσική εξέλιξη σε κοινωνίες που μέσω των υποδομών εξασφαλίζουν στα μέλη τους τη
δυνατότητα να προκόψουν και να ακμάσουν στον τόπο τους.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό μήνυμα που αφορά στο παρόν ενώ ταυτόχρονα προοικονομεί ένα ευοίωνο
μέλλον και το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τις επικοινωνιακές προδιαγραφές που θέλουν το
μήνυμα απλό, κατανοητό και παράλληλα να ενεργοποιεί τα θετικά αντανακλαστικά του κοινού στο οποίο
απευθύνεται.
Βασική Θέση

3.7

Η Περιφέρεια Αιγαίου είναι εδώ. Περισσότερο εξωστρεφής από ποτέ, διατηρώντας τη
νησιωτική φυσιογνωμία της. Οι υποδομές θα την κάνουν πιο δυνατή, ανταγωνιστική
και ένα μέρος όπου όλοι θα θέλουν να ζουν.

Επικοινωνιακή Προσέγγιση / Concepts

Η Περιφέρεια διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και την επικοινωνιακή στρατηγική της μέσα από ένα
τηλεοπτικό σποτ παρουσίασης των γενικών κατευθύνσεων του επιχειρησιακού της προγράμματος με
στόχο την κατανόηση από το σύνολο του ευρέος, κυρίως, κοινού των πρακτικών ωφελειών του
προγράμματος και την εμπέδωση της σύνδεσης των επιφερόμενων αλλαγών στην καθημερινότητά του.
Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται και η συμμετοχή των πολιτών στα διάφορα προγράμματα.

3.7.1

Τηλεόραση / Ραδιόφωνο



Χρήση του καινούριου βελτιωμένου λογότυπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και του ΠΕΠ
Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020 σε διαφωτιστικά τηλεοπτικά σποτ με πλούσιο περιεχόμενο και μοντέρνα
αισθητική.



Προβολή των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος μέσω τηλεοπτικού σποτ με κεντρικό
σλόγκαν «Π.Β.Α. Προοπτική. Βιωσιμότητα. Ανάπτυξη»



Δημιουργία επτά (7) ακόμη τηλεοπτικών σποτ (συνολικά 9 συμπεριλαμβανομένων των ως άνω
περιγραφόμενων) στο πλαίσιο του επικοινωνιακού σχεδίου. Έκαστο εξ’



αυτών θα εστιάζει στους Άξονες παρέμβασης, στις υποδομές και τις αναβαθμίσεις που προβλέπεται
να συντελεστούν βάσει του Προγράμματος.
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Πιο συγκεκριμένα:
o

σποτ για τα έργα πολιτισμού και αρχαιολογίας

o

σποτ για τις δράσεις που αφορούν στην παιδεία

o

σποτ για τα έργα στον τομέα της υγείας

o

σποτ για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

o

σποτ για την αστική ανάπτυξη και την ύπαιθρο

o

σποτ για τα έργα στα οδικά δίκτυα και τις μεταφορές

o

σποτ για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Και τα επτά θεματικά τηλεοπτικά θα αποτελούν συνδυασμό κινηματογραφικών λήψεων και σκίτσων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει απεικόνιση σε σκίτσα μερικών από τα εμβληματικότερα έργα σε κάθε άξονα
δράσης τα οποία θα ζωντανεύουν με τη χρήση αληθινών – ρεαλιστικών πλάνων. Σε κάποια σποτ
προβλέπεται η παρουσίαση μικρών συνεντεύξεων δημοτών ή άλλων καθ’ οιονδήποτε τρόπο
συνδεόμενων με το εκάστοτε έργο. Το τέχνασμα του σκίτσου που ζωντανεύει καθώς επίσης και η
χρήση γραφικών στοιχείων που προσδίδουν στην τηλεοπτική εικόνα φρεσκάδα και μοντέρνα οπτική
αποτελούν την πλατφόρμα κοινής αισθητικής που χαρακτηρίζει το σύνολο των τηλεοπτικών σποτ
προσδίδοντάς τους ομοιογένεια και αναγνωρισιμότητα.


Σε συνάρτηση με τις τάσεις της εποχής, προβλέπεται η χρήση infographic στοιχείων ως μέσου
διευκόλυνσης της πρόσληψης συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως π.χ. στις περιπτώσεις παρουσίασης
οικονομικών προϋπολογισμών, αριθμού έργων που υλοποιήθηκαν σε κάθε χρονιά κ.λπ. Παράλληλα,
προβλέπεται δημιουργία ειδικού σλόγκαν για κάθε άξονα ξεχωριστά που θα ακούγεται στην
εκφώνηση (σπικάζ) του αντίστοιχου τηλεοπτικού σποτ. Οι εκφωνήσεις για τα τηλεοπτικά θα
περιλαμβάνουν αντρικές και γυναικείες φωνές, σωστά σκηνοθετημένες ώστε να δίνουν ένταση στα
σημεία που θέλουμε να τονίσουμε και αφηγηματική χροιά στα σημεία που θέλουμε περισσότερο
συναισθηματικά.



Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός απολογιστικού τηλεοπτικού σποτ για προβολή στο τέλος της
προγραμματικής περιόδου στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα εμβληματικά έργα που
υλοποιήθηκαν σε κάθε νησί ξεχωριστά.



Σημειώνεται πως για κάθε άξονα θα υπάρξει, παράλληλα με το τηλεοπτικό, και ραδιοφωνικό σποτ. Η
χρήση επικοινωνιακών τακτικών (π.χ. κοινό μουσικό μοτίβο) εξασφαλίζει τη σαφή σύνδεση των
τηλεοπτικών με τα ραδιοφωνικά σποτ ώστε να ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα του προβαλλόμενου
προϊόντος και η κατανόηση των δράσεων από το ευρύ κοινό. Επίσης, κάθε μεγάλο έργο που
ολοκληρώνεται θα γίνεται ευρέως γνωστό μέσα από ραδιοφωνικό κείμενο.

3.7.2

Έντυπα Μέσα Ενημέρωσης

Επίτευξη της οπτικής επικοινωνίας των εμβληματικών έργων μέσα από τη δημιουργία 10 διαφορετικών
καταχωρίσεων για εφημερίδες με χρήση των ίδιων σλόγκαν ανά άξονα κατά αντιστοιχία των τηλεοπτικών
σποτ. Ο μοντέρνος γραφιστικός σχεδιασμός εγγυάται την ανάδειξη των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων
από τα ήδη υλοποιημένα έργα ενώ παράλληλα αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης του κοινού νεαρής
ηλικίας η συμμετοχή του οποίου στο πρόγραμμα αποτελεί ζητούμενο.

3.7.3

Λοιπά Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης

Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων (social media κ.λπ.) για την προβολή και επικοινωνία
του συνόλου των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, ώστε η κατανομή της πληροφορίας να
είναι ισόρροπη και η διάχυση πληρέστερη. Προβλέπεται ο σχεδιασμός 25 banners που θα προβληθούν σε
ιστοσελίδες και social media περιφερειακής εμβέλειας. Οι σύγχρονες τεχνικές και τα εργαλεία εγγυώνται
ένα άρτιο τεχνικά και αισθητικά οπτικό προϊόν στις οθόνες των πολιτών.
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3.7.4

Παράλληλες Ενισχυτικές Μορφές Ενημέρωσης

Ο βαθμός ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για όλα τα έργα / δράσεις που είτε έχουν
υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε προβλέπεται η υλοποίησή τους καθώς και για τα παραγόμενα ή
προσδοκώμενα εξ’αυτών οφέλη ενισχύεται με τη δημιουργία 11 διαφορετικών εντύπων1 με γραφιστικό
σχεδιασμό και ανάλογη κειμενογράφηση.

1

Αναλυτική περιγραφή των εντύπων γίνεται στην Ενότητα 5.3.8
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4

Δημιουργικές Προσεγγίσεις

4.1

Λογότυπα του Π.Ε.Π. και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και Brand Manual

Μετά από την αξιολόγηση των προσχεδίων των λογοτύπων που εστάλησαν στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του προηγούμενου παραδοτέου
και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα λογότυπα Π.Ε.Π. και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.
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4.2

Ενδεικτικές Προτεινόμενες Ιδέες (Concepts)

Τα concepts είναι ενδεικτικά έχοντας προσδιορίσει το ύφος, την αισθητική, την προσέγγιση και το
περιεχόμενο. Τα έργα που θα προβληθούν, θα αποφασιστούν κατά τη φάση της ανάθεσης ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν σκίτσα
από τις μελέτες ή τυχόν απεικονίσεις από τα έργα που ενδεχομένως ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο της 2c
Επενδυτικής Προτεραιότητας.

4.2.1

Γενικό Τηλεοπτικό Σποτ (Generic)

Θέμα: Προοπτική Βιωσιμότητα Ανάπτυξη
Διάρκεια: 45’’
VIDEO

AUDIO

Σε ανοιχτόχρωμο background εμφανίζεται το λευκό
περιστέρι (από το λογότυπο της Ε.Υ.Δ.) σε σκίτσο.
Βλέπουμε γρήγορα (σε 3 – 4 φάσεις) να ολοκληρώνεται
το σκίτσο και το περιστέρι να ζωντανεύει και να πετάει.

(φυσικός ήχος από αέρα και θάλασσα και στη συνέχεια
εισαγωγή μουσικής)

Εμφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδας (graphic design με
μοντέρνα αισθητική) και η κάμερα κάνει zoom in στο
Βόρειο Αιγαίο. Βλέπουμε τα 9 νησιά (προαιρετικά πάνω
στο καθένα ανάβει το όνομά του). Από την αριστερή
πλευρά της οθόνης εμφανίζεται το περιστέρι το οποίο
πετάει πάνω από όλα τα νησιά.

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ:
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πετάει!

Την τελευταία πενταετία έγιναν μεγάλα και σημαντικά
έργα σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας.

Το περιστέρι κάθεται πάνω στους Φούρνους ή φαίνεται
σαν να μπαίνει μέσα στο νησί. Βλέπουμε πλάνα από το
νησάκι και από τον κεντρικό λιμένα.

Ολοκληρώνεται
Φούρνων.

Το περιστέρι κάθεται πάνω στα Ψαρά και βλέπουμε
πλάνα από το νησί και τα εμβληματικά έργα που έγιναν
εκεί.

Ο Δήμος Ψαρών έχει πια αντιπυρική προστασία και
διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Εναλλακτικά, μπορούμε να βλέπουμε το περιστέρι να
πετάει από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη κρατώντας
κάτι (σαν πανό) με το ράμφος του όπου επάνω
αναγράφεται το όνομα του νησιού το οποίο θα δούμε.
Βλέπουμε πλάνα από τη Λέσβο, Λήμνο, τον Αγ.
Ευστράτιο, τη Θύμαινα, τη Χίο, τη Σάμο τις Οινούσσες,
τους Φούρνους και την Ικαρία.
Κάθε φορά που στο σπικάζ ακούγεται κάποιο έργο σε
άλλο νησί, τότε η μετάβαση θα γίνεται με το περιστέρι.
Μπορεί κατά τη διάρκεια του σποτ να διατηρηθεί ο ίδιος
τρόπος ή να εναλλάσσεται.

Έγιναν αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λήμνου και
εγκατάσταση υποδομών επεξεργασίας λυμάτων στους
Φούρνους και στη Θύμαινα.
Το απολιθωμένο Δάσος στη Λέσβο και το Επικούρειο
πολιτιστικό
κέντρο
στη
Σάμο
συντηρήθηκαν.
Αποκαταστάθηκαν τα κάστρα στη Χίο και στη Μυτιλήνη.
Στις Οινούσσες χαράχτηκαν περιπατητικά μονοπάτια και
στην Ικαρία δημιουργήθηκαν υποδομές για τη διαχείριση
απορριμμάτων.

Pack Shot:
Εμφανίζεται πάλι ο χάρτης της Ελλάδας και τα νησιά του
Βορείου Αιγαίου αποκτούν μία διαφορετική χρωματική
σήμανση ώστε να επικεντρωθεί ο θεατής στο σημείο
αυτό.
Ανάβει το logo της Περιφέρειας και το σλόγκαν (τα
αρχικά γράμματα Π Β Α θα γίνουν bold): Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου Προοπτική. Βιωσιμότητα. Ανάπτυξη.
Ανάβει λογότυπο της Ε.Ε.
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η κατασκευή του κεντρικού λιμένα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σημαίνει Προοπτική,
Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Θέμα: Ζούμε Καλύτερα
Διάρκεια: 40’’
VIDEO

AUDIO

Σε ανοιχτόχρωμο background βλέπουμε τα 9 νησιά της
Περιφέρειας. Ξεκινάει το σπικάζ και βλέπουμε το
περιστέρι (από το λογότυπο της Ε.Υ.Δ.) να πετάει και να
κάθεται πάνω στη Λήμνο.
Πλάνα από την παραλία του Μούδρου και ίσως με
βελάκι (με γραφιστικό σχέδιο) να φαίνονται τα έργα που
έγιναν. Ανάβουν super με τα έργα.
Πλάνα από τη Xίο, Σάμο, Λέσβο με αστικές αναπλάσεις
Κάθε φορά που στο σπικάζ ακούγεται κάποιο έργο σε
άλλο νησί, τότε η μετάβαση θα γίνεται με το περιστέρι.
Μπορεί κατά τη διάρκεια του σποτ να διατηρηθεί ο ίδιος
τρόπος ή να εναλλάσσεται.
Pack Shot:
Εμφανίζονται τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και
αλλάζουν προοπτική ώστε να τα βλέπουμε επίπεδα.
Πετάγονται pop ups με τα έργα που αναφέρθηκαν. Για
παράδειγμα, μία παιδική χαρά, χώροι πολιτισμού, η
παραλία κλπ.
Ανάβει το logo της Περιφέρειας και το σλόγαν: Ζούμε
καλύτερα. Ανάβει λογότυπο της Ε.Ε.

(φυσικός ήχος από αέρα και θάλασσα και μετά μουσική)
ΠΑΙΔΙ:
Ο τόπος μου είναι ο καλύτερος όλου του κόσμου.
Δείτε κι εσείς!

Έγινε ανάπλαση της χερσαίας ζώνης και του παραλιακού
μετώπου στο Μούδρο.
Αναβαθμίστηκε ο αστικός ιστός στη Λέσβο, στη Χίο, και
στη Σάμο
Δημιουργήθηκαν σε όλα τα νησιά ελεύθεροι χώροι και
πεζοδρόμια για να μπορούμε όλα τα παιδιά να κάνουμε
ποδήλατο και να παίζουμε.

Όλα αυτά λέγονται αστική ανάπτυξη και τα έκανε η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να ζούμε καλύτερα!

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ:
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Θέμα: Περιβαλλοντικά Έργα Ζωής
Διάρκεια: 40’’
VIDEO

AUDIO
(φυσικός ήχος από αέρα και θάλασσα και μετά μουσική)
ΓΥΝΑΙΚΑ:

Σε ανοιχτόχρωμο background βλέπουμε τα 9 νησιά της
Περιφέρειας. Ξεκινάει το σπικάζ και βλέπουμε το
περιστέρι (από το λογότυπο της Ε.Υ.Δ.) να πετάει και να
κάθεται πάνω στη Λήμνο.

Φροντίζουμε το περιβάλλον
για να μας φροντίζει κι αυτό.
Με ποιον τρόπο; (με προτρεπτικό ύφος)

Πλάνα (ή / και φωτογραφίες) με το περιστέρι στα Ψαρά
και πλάνα (ή / και φωτογραφίες) από τα έργα.

Με έργα αντιπλημμυρικά και πυροπροστασίας, όπως
αυτά στη Λήμνο και στα Ψαρά.

Σε όλο το σποτ συνεχίζουμε να βλέπουμε πλάνα (ή / και
φωτογραφίες) από τα νησιά στα οποία έγιναν τα
εμβληματικά έργα και ίσως με βελάκι (με γραφιστικό
σχέδιο) να φαίνονται τα έργα που έγιναν. Ανάβουν super
με τα έργα.

Κάθε φορά που στο σπικάζ ακούγεται κάποιο έργο σε
άλλο νησί, τότε η μετάβαση θα γίνεται με το περιστέρι.
Μπορεί κατά τη διάρκεια του σποτ να διατηρηθεί ο ίδιος
τρόπος ή να εναλλάσσεται.

Pack Shot:
Εμφανίζονται τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και
αλλάζουν προοπτική ώστε να τα βλέπουμε επίπεδα.
Πετάγονται pop ups με τα έργα που αναφέρθηκαν. Για
παράδειγμα,
το
δάσος
Ράντη,
η
μονάδα
κομποστοποίησης κ.λπ.
Ανάβει το logo της Περιφέρειας και το σλόγαν:
Περιβαλλοντικά έργα ζωής. Ανάβει λογότυπο της Ε.Ε.
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Με έργα επεξεργασίας λυμάτων στους Φούρνους και στη
Θύμαινα, με δίκτυο αποχέτευσης στη Νέα Κούταλη
Λήμνου, με έργα διαχείρισης ακαθάρτων, όμβριων και
ύδρευσης στα Ψαρά, με συστήματα βελτιστοποίησης
των πόσιμων υδάτων στους Δήμους Ικαρίας, Λήμνου και
Χίου.
Με τη δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης στο Δήμο
Λήμνου και συλλογής και διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
στη Μύρινα και στα Ψαρά.
Με την προστασία και ανάδειξη των φυσικών
οικοσυστημάτων, όπως το δάσος Ράντη στην Ικαρία και
τη χάραξη μονοπατιών στη Σάμο
Αυτά είναι τα δικά μας περιβαλλοντικά έργα ζωής (μικρή
παύση)
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ:
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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4.2.2

Γενικό Ραδιοφωνικό Σποτ (Generic)

Θέμα: Προοπτική Βιωσιμότητα Ανάπτυξη
Διάρκεια: 30’’
AUDIO
(μουσική)
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ:
Έργα! Έγιναν και γίνονται.
Έργα που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο ανθρώπινη.
Υποδομές που έχουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο,
διατηρώντας τη φυσιογνωμία των νησιών μας.
Σημαντικές περιβαλλοντικές υποδομές. Σπουδαία έργα πολιτισμού.
Καινούρια οδικά δίκτυα. Απαραίτητες νοσοκομειακές αναβαθμίσεις.
Δημιουργία και συντήρηση λιμένων. Αστικές αναπλάσεις. Επενδύσεις στην εκπαίδευση.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σημαίνει
Προοπτική. Βιωσιμότητα. Ανάπτυξη.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέμα: Προοπτική Βιωσιμότητα Ανάπτυξη
Διάρκεια: 35’’
AUDIO
(μουσική)
ΕΚΦΩΝΗΤΡΙΑ:
Το ακούμε, το βλέπουμε, το μυρίζουμε, το αισθανόμαστε. (με μικρές παύσεις για να δημιουργεί ατμόσφαιρα).
Είναι το περιβάλλον και είναι γύρω μας. Γι’ αυτό έχουμε ανάγκη να το φροντίζουμε.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κάνει πράξη όλα αυτά, που εμείς και το περιβάλλον χρειαζόμαστε.
Έργα αντιπλημμυρικά και πυροπροστασίας. Υποδομές για σωστή διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων.
Μονάδες αφαλάτωσης και συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλα τα νησιά μας.
Αυτά είναι τα δικά μας περιβαλλοντικά έργα ζωής.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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5

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
αποτελείται από τους ακόλουθους τέσσερις (4) πυλώνες:
Πυλώνας 1 «Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Ταυτότητας»
 Ορισμός Ταυτότητας (Positioning) της επικοινωνιακής στρατηγικής
Επιλογή κεντρικού επικοινωνιακού μηνύματος (Π.Β.Α. = Προοπτική Βιωσιμότητα Ανάπτυξη) καθώς και
των επιμέρους λεκτικών εφαρμογών του, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε όλες τις δράσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου
 Ανασχεδιασμός λογοτύπων ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 και ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 –
2020
Επικαιροποίηση κεντρικών εικαστικών προσεγγίσεων για τη σύνδεσή τους με την επικοινωνιακή
ταυτότητα των μέσων επικοινωνίας της Περιφέρειας τα οποία σχετίζονται με το Π.Ε.Π. (site, σελίδες
κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.)
 Σχεδιασμός ενός Brand Manual
 Αναλυτικός οδηγός δημοσιότητας με αναφορά στα στοχοθετούμενα κοινά και τα βασικά μέσα
επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν
Οι ανωτέρω προσεγγίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στις ενότητες 3 και 4.1.
Πυλώνας 2 «Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης»
Περιλαμβάνει τις δράσεις άμεσης ενημέρωσης και ειδικότερα τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης
κοινού, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας (workshops):
 Ένα (1) γενικό συνέδριο έναρξης του προγράμματος δημοσιότητας, στο οποίο θα συμμετέχουν οι
φορείς της Περιφέρειας καθώς και τα κύρια και ειδικά στοχοθετούμενα κοινά (δυνητικοί δικαιούχοι
δράσεων, ωφελούμενοι, ευρύ κοινό, διαμορφωτές γνώμης κ.λπ.) της στρατηγικής επικοινωνίας
 Δώδεκα (12) συναντήσεις εργασίας - workshops για το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020
 Τέσσερα (4) ετήσια συνέδρια απολογισμού της υλοποίησης του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020
 Έξι (6) συναντήσεις εργασίας – workshops για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Μικρών
Νησιών
 Έξι (6) συναντήσεις εργασίας – workshops τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) Βορείου Αιγαίου
 Πέντε (5) εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Η Ευρώπη
στην περιοχή μου» (#EUinMyRegion), η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση των πολιτών να δουν και να
μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους. Οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν έργα, να ενημερωθούν γι' αυτά και να κοινοποιήσουν εικόνες μέσα
από τα κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο των ακόλουθων πρωτοβουλιών:
o Εκδηλώσεις προβολής συγχρηματοδοτούμενων έργων
o Διαγωνισμός φωτογράφισης συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ στο Facebook με
έπαθλο μαθήματα φωτογραφίας από επαγγελματία φωτογράφο και ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες.
o Κυνήγι θησαυρού στο οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν βρίσκοντας κρυμμένα στοιχεία
και απαντώντας σε ένα διαδικτυακό κουίζ με έπαθλο ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες.
o Καμπάνια blogging με ανάρτηση άρθρων τα οποία θα μεταφράζονται και θα αναδημοσιεύονται σε
ένα ειδικό ιστολόγιο Blog. Οι 3 bloggers που θα επιλεγούν από κριτική επιτροπή θα προσκληθούν
στις Βρυξέλλες στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων.
 Δέκα (10) ημερίδες ενημέρωσης κοινού για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020
 Ένα (1) συνέδριο ολοκλήρωσης του ΠΕΠ και του προγράμματος δημοσιότητας στη Λέσβο, στο οποίο
θα συμμετέχουν οι φορείς της Περιφέρειας καθώς και τα κύρια και ειδικά στοχοθετούμενα κοινά
(δικαιούχοι δράσεων, ωφελούμενοι, ευρύ κοινό, διαμορφωτές γνώμης κ.λπ.) της στρατηγικής
επικοινωνίας
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων ενημέρωσης, η προτεινόμενη χωροθέτηση καθώς και ο
τρόπος οργάνωσής τους παρουσιάζονται στην ενότητα 5.3.5.
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Πυλώνας 3 «Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού»
 Συγγραφή σεναρίων και παραγωγή έντεκα (11) διαφημιστικών σποτ για την τηλεόραση και το
διαδίκτυο:
o Σποτ για τη προβολή των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος μέσω τηλεοπτικού
σποτ με κεντρικό σλόγκαν «Π.Β.Α. Προοπτική. Βιωσιμότητα. Ανάπτυξη»
o Σποτ για τα έργα πολιτισμού και αρχαιολογίας
o Σποτ για τις δράσεις που αφορούν στην παιδεία
o Σποτ για τα έργα στον τομέα της υγείας
o Σποτ για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις
o Σποτ για την αστική ανάπτυξη και την ύπαιθρο
o Σποτ για τα έργα στα οδικά δίκτυα και τις μεταφορές
o Σποτ για την ενεργειακή αναβάθμιση.
o Απολογιστικό σποτ για το τέλος της προγραμματικής περιόδου στο οποίο θα παρουσιάζονται όλα
τα εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν σε κάθε νησί ξεχωριστά.
Ενδεικτικά σενάρια τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων παρουσιάζονται στις ενότητες 4.2.1,
4.2.2 και 4.2.3.
 Συγγραφή σεναρίων και παραγωγή εικοσιπέντε (25) ραδιοφωνικών διαφημίσεων.
 Σχεδιασμός δέκα (10) καταχωρήσεων για εφημερίδες και περιοδικά
 Ψηφιακός σχεδιασμός εικοσιπέντε (25) ενημερωτικών banners τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην
καμπάνια προβολής στο διαδίκτυο.
 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου επικοινωνιακού υλικού:
o Πέντε (5) ετήσια τετρασέλιδα έντυπα που το περιεχόμενό τους θα αναφέρεται στα έργα που
έγιναν το τρέχον έτος (3.000 τεμάχια)
o Τέσσερα (4) θεματικά τετρασέλιδα έντυπα που θα αφορούν τις βασικές υποδομές, το περιβάλλον,
τον πολιτισμό και τις αστικές αναπλάσεις (8.000 τεμάχια)
o Ένα (1) δωδεκασέλιδο έντυπο παρουσίασης του προγράμματος (2.000 τεμάχια)
o Ένα (1) οκτασέλιδο έντυπο απολογισμού (3.000 τεμάχια)
o Τέσσερα (4) είδη αφίσας (2.500 τεμάχια)
o Μια (1) δισέλιδη (μονόφυλλο) ετήσια απολογιστική έκδοση για την υλοποίηση του προγράμματος
(1.000 τεμάχια)
o Ένα (1) Folder (3.000 τεμάχια)
o Ένα (1) Στυλό (3.000 τεμάχια)
o Ένα (1) Μπλοκ (3.000 τεμάχια)
Οι τεχνικές προδιαγραφές των εντύπων παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 5.3.7
 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης προσαρμογής του
ενημερωτικού υλικού από τον τελικό χρήστη. Τα πρότυπα έντυπα θα είναι ενσωματωμένα στην
ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία ο τελικός χρήστης θα επιλέγει την κατηγορία του εντύπου που
θέλει να δημιουργήσει, στη συνέχεια σε προκαθορισμένες φόρμες θα εισάγει το κείμενο, τις εικόνες
και τα λογότυπα που θέλει και η εφαρμογή θα παράγει το έντυπο σε μορφή PDF υψηλής ανάλυσης.
 Σχεδιασμός και παραγωγή υπαίθριου υλικού προβολής για ανάρτηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς
και σε δημόσια κτίρια:
o Μια (1) κεντρική αφίσα για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 (1.000 τεμάχια)
o Δέκα (10) roll-ups για εσωτερική προβολή σε δημόσια κτίρια
o Αυτοκόλλητα για τοποθέτηση στην πίσω όψη λεωφορείων μαζικής μεταφοράς (20 τεμάχια)
Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπαίθριου υλικού προβολής παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα
5.3.8
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Παραγωγή διαφημιστικών δώρων και ενθυμίων:
o
o
o
o

Ατζέντες (7.200 τεμάχια)
Πάνινες τσάντες με τυπωμένα τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και το βασικό σλόγκαν για τη διανομή των
υλικών στις ημερίδες και εκδηλώσει (3.000 τεμάχια)
Αναμνηστικό δώρο δημοσίων σχέσεων για τους διαμορφωτές γνώμης (Opinion leaders), τους
ομιλητές σε εκδηλώσεις, τους εκπροσώπους φορέων κ.α. (500 τεμάχια)
Μικρά αναμνηστικά δώρα για τις εκδηλώσεις (3.000 τεμάχια)

Οι τεχνικές προδιαγραφές των διαφημιστικών δώρων και ενθυμίων παρουσιάζονται αναλυτικά στην
ενότητα 5.3.9
Πυλώνας 4 «Επικοινωνιακά Εργαλεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»


Προβολή σε τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Έντυπα
Μέσα)
o



Προβολή τηλεοπτικών σποτ, συνεντεύξεων και αναφορών σε εκπομπές σε τηλεοπτικά κανάλια
τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας.
o Συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, διαφημίσεις, αναγγελίες έναρξης προγραμμάτων στο ραδιόφωνο.
o Καταχωρήσεις προσκλήσεων σε εφημερίδες, σχετική αρθρογραφία και banners σε εφημερίδες και
περιοδικά τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Αναλυτική περιγραφή των προτάσεων προβολής στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στον τύπο
γίνεται στις ενότητες 5.3.1, 5.3.2 και 5.3.3.
Προβολή στο διαδίκτυο
o Προβολή σε επιλεγμένες τοπικές ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας με χρήση όλων των
τρόπων προβολής (banners, advertorials, native προβολή, ρεπορτάζ κ.λπ.).
o Αξιοποίηση της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μέσω της σύνδεσής της με όλες οι
ιστοσελίδες των Δήμων, φορέων επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης κ.λπ. και της στοχευμένης
προώθησής της μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Google. Ενδεχομένως να χρειαστεί να
γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα ώστε να είναι φιλική στις μηχανές αναζήτησης,
αισθητικά πιο ευπαρουσίαστη και λειτουργική και προσβάσιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑμεΑ).
o Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με την λειτουργία Ομάδας με στόχο την προώθηση
των μηνυμάτων, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και τη δημιουργία μόνιμου και εύχρηστου
διαύλου επικοινωνίας.
o



Αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) με ρυθμό τακτικής εξάμηνης
αποστολής σε βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί.

Πρόσληψη και Εκπαίδευση Υπευθύνου Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, Ανάπτυξης του Μηχανισμού Call Center και Πολλαπλασιαστών Ενημέρωσης
Πρόσληψη ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και ενημέρωση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, την ανάπτυξη του μηχανισμού call center και τη συνεργασία με τους
πολλαπλασιαστές ενημέρωσης. Προβλέπεται και η εκπαίδευση του ατόμου που θα προσληφθεί για
την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και των λοιπών
εργαλείων πληροφόρησης.
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Πυλώνας 5 «Ανάπτυξη Συνεργασιών»


Ανάπτυξη Συνεργασίας με το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την Ε.Ε., ειδικότερα όσον
αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ε.Ε. Παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις
τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσω των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτά πληροφορίες,
συμβουλές, βοήθεια και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την Ε.Ε., τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα
προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά. Η αποστολή των Κέντρων
πληροφόρησης Europe Direct είναι ενημερωτική, έχοντας όμως ως στόχο να προωθείται η ενεργός
συμμετοχή του πολίτη.
Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, είναι να αποτελέσουν διαύλους
επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να
συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Υπάγονται στη Γενική Δ/νση Επικοινωνίας της Ε.Ε. και βρίσκονται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος – μέλος.



Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης
Το γραφείο θα στελεχώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:
o Υπεύθυνο δημοσιότητας
o Υπεύθυνο λειτουργίας μηχανισμών πληροφόρησης και δημοσιότητας
o Υπεύθυνο οργάνωσης δραστηριοτήτων / εκδηλώσεων και τήρησης συνεργασίας Europe Direct
Το γραφείο θα έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
Α) Οργάνωση των Δράσεων Δημοσιότητας
Θα οργανώνει τις δράσεις δημοσιότητας με στόχο την μείωση του φόρτου της γραφειοκρατίας της
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, αλλά και την έγκαιρη οργάνωση των δράσεων βάση του πλάνου
δημοσιότητας και της σύμβασης δημοσιότητας
Β) Διεκπεραίωση Ερωτημάτων
Θα αρχειοθετεί και θα ταξινομεί τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά και
γραπτά και θα υποχρεούται να απαντήσει το ταχύτερο δυνατό, ανάλογα βέβαια με τον φόρτο και την
πολυπλοκότητα των ερωτημάτων. Το γραφείο ενημέρωσης να παρέχει την ζητούμενη πληροφόρηση
με τα ακόλουθα εργαλεία:
o
o
o
o

Τηλεφωνικά (call center)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (live chat)
Εντύπως (με επιστολές και αποστολή υλικού μέσω fax)

Γ) Αποδελτίωση Δημοσιευμάτων του Τύπου
Σκοπός είναι να συγκεντρώνονται και να αξιολογούνται η αρθρογραφία και άλλες καταχωρίσεις στον
Τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των δράσεων του Π.Ε.Π. Βορείου
Αιγαίου 2014 - 2020. Στο πλαίσιο της αποδελτίωσης πρέπει να τηρείται φάκελος με τις δημοσιεύσεις,
άρθρα, καταχωρίσεις, ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συνδέονται με το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου
2014 - 2020, φάκελος με τα Δελτία Τύπου που έχουν αποσταλεί, καθώς και υλικό από τυχόν
συνεντεύξεις που έχουν παραχωρηθεί στα Μ.Μ.Ε.
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Δ) Πραγματοποίηση έρευνας κοινού για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων
πληροφόρησης και δημοσιότητας
Ουσιαστικά το γραφείο ενημέρωσης θα αποτελεί την πρώτη επαφή των ενδιαφερόμενων με το Π.Ε.Π.
Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020 και την Ε.Υ.Δ. μέσω της παροχής βασικών πληροφοριών και θα
λειτουργεί ως γραφείο προσανατολισμού του πολίτη προς τις υπηρεσίες από όπου θα συγκεντρώσει
τις πιο εξειδικευμένες πληροφορίες τις οποίες αναζητά.
Το Γραφείο Πληροφόρησης, θα καταγράφει, θα επεξεργάζεται και θα αρχειοθετεί τα ερωτήματα και
τις απαντήσεις τους, τις οποίες μετέπειτα θα επαναχρησιμοποιεί για παρεμφερή ερωτήματα.


Συνεργασία με Φορείς - Πολλαπλασιαστές της Πληροφόρησης
Ο στόχος της ανάπτυξης επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. είναι η συνεργασία με φορείς που μπορούν να
λειτουργήσουν ως αναμεταδότες και πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης (τοπικές και περιφερειακές
δημόσιες αρχές, καθώς και άλλοι φορείς σχετιζόμενοι με τις δράσεις του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 2020 π.χ. κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, τοπικές και περιφερειακές
αρχές, αναπτυξιακοί φορείς κ.λπ.). Η δημιουργία ενός άτυπου δικτύου με φορείς - πολλαπλασιαστές
της πληροφόρησης περιλαμβάνει:
o Συναντήσεις με εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και ενημέρωσή τους για τους στόχους και
τα οφέλη του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία
τους στη διάχυση της πληροφόρησης.
o Πρόσκληση και συμμετοχή των εκπροσώπων των παραπάνω φορέων σε όλες τις εκδηλώσεις,
όπως ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δημοσιότητας του
Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020.
o Αποστολή στους παραπάνω φορείς έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς και εκθέσεων με τα
αποτελέσματα ώστε να γίνεται διάχυση των αξιόλογων πρακτικών.
o Ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων και αφισών για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020, στους
χώρους των πολλαπλασιαστών που θα ενημερώνει ότι συμμετέχουν στο δίκτυο.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων
δράσεων και οι εκτιμώμενες αναθέσεις των μη συμβασιοποιημένων δράσεων πληροφόρησης και
δημοσιότητας του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020.
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Πίνακας 2:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των Προτεινόμενων Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020
Δράσεις

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Σύνολο

Πυλώνας 1 «Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Ταυτότητας»

40.920 €

0€

0€

0€

0€

0€

40.920 €

Ταυτοποίηση – Branding Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
2014 – 2020*

40.920 €

0€

0€

0€

0€

0€

40.920 €

Πυλώνας 2 «Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης»

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

120.000 €

Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης, Ημερίδων και Συνεδρίων

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

120.000 €

Πυλώνας 3 «Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού»

28.000 €

51.500 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

32.000 €

171.500 €

Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού (σποτ)

10.000 €

30.000 €

0€

0€

0€

12.000 €

52.000 €

0€

3.500 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

2.000 €

11.500 €

Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού

18.000 €

18.000 €

18.000 €

18.000 €

18.000 €

18.000 €

108.000 €

Πυλώνας 4 «Επικοινωνιακά Εργαλεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»

30.000 €

35.000 €

16.500 €

16.500 €

16.500 €

16.500 €

131.000 €

Προβολή σε Τοπικά και Περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τηλεόραση,
Ραδιόφωνο, Έντυπα Μέσα)

30.000 €

30.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

120.000 €

Αναδιαμόρφωση της Ιστοσελίδας ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου και Ηλεκτρονική
Προβολή σε Ιστοσελίδες και Κοινωνικά Δίκτυα

0€

5.000 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

1.500 €

11.000 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

51.000 €

Ανάπτυξη Συνεργασίας με το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8.500 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

8.500 €

51.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

127.420 €

115.000 €

65.000 €

65.000 €

65.000 €

77.000 €

514.420 €

Παραγωγή Ραδιοφωνικών Διαφημίσεων

Πυλώνας 5 «Ανάπτυξη Συνεργασιών»

Υπεύθυνος Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,
Ανάπτυξης του Μηχανισμού Call Center και Πολλαπλασιαστών Ενημέρωσης
Συνεργασία με Φορείς - Πολλαπλασιαστές της Πληροφόρησης
Σύνολο

(*) Η δράση έχει ολοκληρωθεί καθώς αποτελεί μέρος του παρόντος παραδοτέου
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Πίνακας 3:

Εκτιμώμενες Αναθέσεις μη Συμβασιοποιημένων Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020

Αναθέσεις

Έτη Αναθέσεων

Διάρκεια (έτη)

Πυλώνας 2 «Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης»
Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης,
Ημερίδων και Συνεδρίων

2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023

Πυλώνας 3 «Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού»
Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού
(σποτ) και Ραδιοφωνικών Διαφημίσεων
Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου
Ενημερωτικού Υλικού

2018
6.000

8.000

6.000

6.000

2018

2018, 2020, 2022

6.000

6.000

8.000

2021
6.000

6.000

2020

8.000
2021

2022
6.000

6.000

8.000

2023
6.000

6.000

2022

4.000

8.000

Σύνολο
6.000

2023

120.000
Σύνολο

16.000

54.000

63.500

54.000

108.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Σύνολο

30.000

15.000

15.000

15.000

15.000

120.000

2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023

30.000

Αναδιαμόρφωση της Ιστοσελίδας ΕΥΔ
ΕΠ Βορείου Αιγαίου και Ηλεκτρονική
Προβολή σε Ιστοσελίδες και Κοινωνικά
Δίκτυα

2019

0

11.000

2018

2018, 2020, 2022

2020

43.500

Προβολή σε Τοπικά και Περιφερειακά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
(Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Έντυπα
Μέσα)

Πυλώνας 5 «Ανάπτυξη Συνεργασιών»

8.000
2019

2018, 2021

Πυλώνας 4 «Επικοινωνιακά Εργαλεία Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης»

Υπεύθυνος Παρακολούθησης και
Ενημέρωσης Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, Ανάπτυξης του
Μηχανισμού Call Center και
Πολλαπλασιαστών Ενημέρωσης

2019

Π/Υ (€)

2019

17.000

2020

2021

17.000

11.000

2022

2023

Σύνολο

17.000

51.000

Σύνολο
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5.1

Δομή της επικοινωνίας

Η προτεινόμενη δομή της επικοινωνίας διαμορφώνεται ως εξής:
2018:


Προβολή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στα ΜΜΕ της Περιφέρειας



Εκδηλώσεις δημοσιότητας (ημερίδες, συνεντεύξεις Τύπου) και κεντρικές εκδηλώσεις έναρξης της
καμπάνιας με αφορμή μεγάλα έργα.



Προετοιμασία και παραγωγή των βασικών υλικών προβολής (έντυπα, videos κ.λπ.)

2019:


Καμπάνια ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά Άξονα με ενσωματωμένη προβολή των συγκεκριμένων
έργων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση στο ραδιόφωνο



Εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά Άξονα



Εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου

2020:


Προβολή έργων ανά Άξονα



Προβολή συγκεκριμένων έργων και καλών πρακτικών. Επιλεκτική χρήση μέσων



Εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας ανά Άξονα



Εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου

2021:


Προβολή έργων ανά Άξονα και ανά πρόσκληση



Απολογιστική προβολή (έργο-αποτέλεσμα)



Προβολή καλών πρακτικών μέσω δημόσιων εκδηλώσεων



Εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου

2022:


Απολογιστική προβολή ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου



Προβολή έργων και προσκλήσεων ανά Άξονα



Προβολή καλών πρακτικών μέσω δημόσιων εκδηλώσεων



Εκτεταμένη χρήση γραφείου Τύπου και προγράμματος δημοσιότητας

2023:


Απολογιστική προβολή ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου



Προβολή καλών πρακτικών μέσω δημόσιων εκδηλώσεων



Εκτεταμένη χρήση γραφείου Τύπου και προγράμματος δημοσιότητας
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Διάγραμμα 1:

Χρονική Κατανομή Δράσεων Επικοινωνίας
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5.2

Μεθοδολογία προσέγγισης του Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας

Η προσέγγιση της επικοινωνίας προτείνεται να αρθρωθεί σε 3 επίπεδα τα οποία θα διαχωριστούν σε
επιμέρους δράσεις κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος

Η συσχέτιση των μέσων με τα επίπεδα προβολής προτείνεται ως εξής :
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5.3

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Χρήση τους

Προτείνεται η χρήση όλων των μέσων με έμφαση στο διαδίκτυο και το ραδιόφωνο. Η αξιοποίηση των
Περιφερειακών μέσων προτείνεται να υλοποιηθεί κατά 80%.

5.3.1

Τηλεόραση

Δημιουργική αξιοποίηση των τηλεοπτικών καναλιών με στόχο την παροχή πληρέστερης ενημέρωσης στο
κοινό. Ειδικότερα, αξιοποίηση κατά κύριο λόγο τηλεοπτικών εκπομπών λόγου ή τοπικών νέων.
Συμπληρωματικά προτείνεται η χρήση καναλιών εθνικής εμβέλειας με επιλογή ειδικών ζωνών και
εκπομπών σε σχέση με τον Άξονα που προωθείται. Ενδεικτικά αναφέρονται:


ECONEWS ΣΚΑΙ (για δράσεις Περιβάλλοντος)



Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΣΚΑΙ



ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ, ΕΡΤ (για θέματα Παιδείας)



Η ΖΩΗ ΜΟΥ Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ ΕΡΤ (για δράσεις Υγείας)



ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΝΤΕΝΝΑ (για δράσεις Υγείας)



ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ CHANNEL 9 (για δράσεις τουρισμού)



Πρωινές ενημερωτικές ζώνες ΕΡΤ, ΣΚΑΙ, ΑΝΤΕΝΝΑ



Δελτία ειδήσεων

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται παράλληλα η προβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Π.Ε.Π.
στο ευρύ πανελλήνιο κοινό.
Στα τηλεοπτικά κανάλια, χαμηλότερου κόστους, περιφερειακής / τοπικής εμβέλειας προτείνεται η
πραγματοποίηση ανάλογων εκπομπών με πρωτοβουλία είτε του συμβούλου δημοσιότητας είτε των
στελεχών των φορέων υλοποίησης έτσι ώστε σε μηνιαία βάση να αναλύεται η πορεία υλοποίησης του
Π.Ε.Π. αλλά και να προβάλλονται οι παρεμβάσεις ανά περίοδο ή οι μεγάλες εκδηλώσεις.
Μελέτη δυνατότητας δημιουργίας τηλεοπτικών μηνυμάτων από άτομα με προβλήματα ακοής / όρασης με
χρήση υποτιτλισμού, αφήγησης, διερμηνείας στη νοηματική κ.ά.

5.3.2

Τύπος

Προτείνεται η αξιοποίηση του τοπικού Τύπου με καταχωρήσεις προσκλήσεων σε εφημερίδες σε
συνδυασμό με σχετική αρθρογραφία και ρεπορτάζ για το Π.Ε.Π. ή για επί μέρους παρεμβάσεις.
Προτείνεται η επιλογή των ισχυρότερων από άποψη θεαματικότητας / ακροαματικότητας μέσων κάθε
Περιφερειακής Ενότητας ή και νησιού και όχι κατ’ανάγκη όλα.

5.3.3

Ραδιόφωνο

Προτείνεται η ευρεία αξιοποίηση των ραδιοφωνικών σταθμών περιφερειακής / τοπικής εμβέλειας λόγω
της κάλυψης υψηλότερου ποσοστού του πληθυσμού σε σχέση με το ποσοστό κάλυψης μέσω Τύπου και
τηλεόρασης όπου το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν τα μέσα πανελλήνιας εμβέλειας.
Ειδικότερα, η χρήση του ραδιοφώνου προτείνεται να αξιοποιηθεί, κατά κύριο λόγο, για την προβολή
εκδηλώσεων, προσκλήσεων των Αξόνων και προωθητικών ενεργειών και πολύ λιγότερο για γενική
προβολή του προγράμματος.
Επίσης, η χρήση του κρίνεται κατάλληλη για την προβολή, σε τοπικό επίπεδο, των καλών πρακτικών
εφόσον συνοδεύεται με οργάνωση παρουσιάσεων αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα προβολής μέσω ραδιοφώνου θα συνδυάζεται με παράλληλο πρόγραμμα δημοσιότητας
(συνεντεύξεις , ρεπορτάζ, δηλώσεις κ.λπ. ) με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του.
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5.3.4

Διαδίκτυο

Ήδη, έρευνες της κοινής γνώμης καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 75% λαμβάνουν την
καθημερινή τους ενημέρωση μέσω διαδικτύου ενώ το 70% εκ του ως άνω ποσοστού συνδέεται μέσω
κινητού τηλεφώνου η tablet. Ως εκ τούτου, προτείνονται 4 τρόποι αξιοποίησης του διαδικτύου:


Αξιοποίηση της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με το οποίο στοχεύουμε να
συνδεθούν όλες οι ιστοσελίδες των Δήμων, φορέων επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης κ.λπ., εφόσον
δεν έχουν συνδεθεί ήδη έτσι ώστε να καταστεί και «Οδηγός Πληροφόρησης» του προγράμματος για
όλη τη διάρκεια της περιόδου. Για το σκοπό αυτό προτείνεται, για τα δύο πρώτα έτη, η προώθηση της
ιστοσελίδας με ειδική προβολή μέσω Google.



Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletter) με ρυθμό τακτικής εξάμηνης αποστολής σε βάση
δεδομένων που θα δημιουργηθεί. Στόχος η συγκέντρωση, έως το 2020, 30.000 ηλεκτρονικών
διευθύνσεων μέσω των φορέων, των εκδηλώσεων, των προωθήσεων διαδικτύου και των ΜΜΕ.



Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social media): Προτείνεται αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης με την λειτουργία Ομάδας για όλη την διάρκεια της περιόδου με στόχο την προώθηση των
μηνυμάτων, τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και τη δημιουργία μόνιμου και εύχρηστου διαύλου
επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ομάδας εθελοντών /
πολλαπλασιαστών που θα ολοκληρωθεί έως και το πρώτο τρίμηνο του 2019.



Ειδικότερα, προτείνεται να αξιοποιηθούν οι σελίδες facebook, twitter, Instagram οι οποίες
συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό 70% του γενικού πληθυσμού (π.χ. δικτύωση με υφιστάμενες
σελίδες που προβάλουν τα ΕΣΠΑ, με δεκάδες χιλιάδες μέλη, για την ευρύτερη διάδοση του
προγράμματος (Ενδεικτικά παραδείγματα όπως:
https://www.facebook.com/eydpepba,
https://www.facebook.com/espaepanek,
https://www.facebook.com/programmata.oaed.espa/?ref=br_rs,
https://www.facebook.com/espaergasia/?ref=br_rs κ.λπ.)



Προβολή σε επιλεγμένες τοπικές ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας με χρήση όλων των τρόπων
προβολής (banners, advertorials, native προβολή, ρεπορτάζ κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθεί η
αξιοποίηση πανελλήνιων ιστοσελίδων με ειδική θεματολογία στο περιεχόμενο τους (όπως
περιβάλλον, έρευνα, τουρισμός κ.λπ.)

5.3.5

Δράσεις Άμεσης Ενημέρωσης

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης κρίνεται εύλογο να διαχωριστούν σε 2 επίπεδα:


Εκδηλώσεις με τη συμμετοχή δικαιούχων, ωφελούμενων και φορέων.



Εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του ευρέος κοινού

Οι εκδηλώσεις με συμμετοχή δικαιούχων, ωφελούμενων κ.λπ. προτείνεται να οργανωθούν ως εξής:


Επιλογή μικρού, λειτουργικού χώρου



Πρόβλεψη οπτικοακουστικού εξοπλισμού και μαγνητοφώνησης πρακτικών



Πρόβλεψη catering



Πρόβλεψη γραμματείας



Προβολή με ηλεκτρονική πρόσκληση και χρήση του τηλεφωνικού κέντρου (call center)



Προβολή των αποτελεσμάτων μέσω δελτίων Τύπου και δράσεων δημοσιότητας (δηλώσεις,
συνεντεύξεις, ρεπορτάζ)
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Οι εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό προτείνεται να οργανωθούν ως εξής:


Επιλογή μεγάλου χώρου με υπαρκτό οπτικοακουστικό εξοπλισμό



Πρόβλεψη catering



Πρόβλεψη γραμματείας



Προβολή με ηλεκτρονική και έντυπη πρόσκληση και πιθανόν αφίσα (πχ για Συνέδριο Έναρξης)



Επιλογή panel ομιλητών με στόχευση σε ευρύτερα κοινά.



Αξιοποίηση του διαδικτύου, των social media με δημιουργία εκδηλώσεων (event) και παροχή
διαδικτυακής μετάδοσης συνεχούς ροής (live streaming) καθώς και προβολή στα τοπικά ΜΜΕ,
εφημερίδων και ραδιοφώνου.



Αξιοποίηση του δικτύου πολλαπλασιαστών.



Πρόβλεψη ζωντανής κάλυψης από την τηλεόραση



Προβολή των αποτελεσμάτων μέσω δελτίων Τύπου και δράσεων δημοσιότητας (δηλώσεις,
συνεντεύξεις, ρεπορτάζ)

Βάσει των παραπάνω και με σκοπό την οργάνωση αποτελεσματικών εκδηλώσεων άμεσης ενημέρωσης οι
διοργανωτές καλούνται να ανταποκριθούν στα εξής ζητήματα:


Επιλογή κεντρικού θέματος / χώρου / ομιλητών



Διαμόρφωση λίστας προσκεκλημένων



Παραγωγή υλικών προβολής και διοργάνωσης



Αποστολή προσκλήσεων



Πλάνο προβολής της ημερίδας (ΜΜΕ, internet)



Κατάρτιση πλάνου διοργάνωσης και χρονοδιαγράμματος



Διασφάλιση υλικών ημερίδας ανάλογα με το περιεχόμενο



Υλοποίηση ημερίδας



Δημιουργία ερωτηματολογίων αξιολόγησης



Αξιολόγηση, απομαγνητοφώνηση, παράδοση υλικών



Δράσεις παρακολούθησης (Follow up) σχετικά με προσκεκλημένους / εισηγητές / ΜΜΕ (δελτία Τύπου)
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Πίνακας 4:

Ενδεικτικό Πλάνο Εκδηλώσεων
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5.3.6

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβλέπει και προτείνει:


Παραγωγή ενός (1) βίντεο 5 λεπτών το οποίο θα παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.



Εννέα (9) τηλεοπτικά σποτ διάρκειας έως 40 δευτερολέπτων τα οποία θα προβάλουν το Π.Ε.Π. και
τους Άξονες παρέμβασης. Τα σποτ θα αξιοποιηθούν και στο διαδίκτυο.



Εικοσιπέντε (25) ραδιοφωνικά σποτ τα οποία θα προβάλλουν το Π.Ε.Π., τις παρεμβάσεις, τις
εκδηλώσεις κ.λπ.



Εικοσιπέντε (25) banners προβολής στο διαδίκτυο, τα οποία θα προβάλλουν το Π.Ε.Π., τις
παρεμβάσεις, τις εκδηλώσεις κ.λπ.



Προτείνεται, επιπλέον, η παραγωγή ενός (1) απολογιστικού βίντεο διάρκειας 5 λεπτών το οποίο θα
παρουσιάζει τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματα του Π.Ε.Π.

5.3.7

Έντυπο Υλικό

Έντυπο Υλικό












5 ετήσια τετρασέλιδα έντυπα που το περιεχόμενό τους θα αναφέρεται στα έργα που έγιναν το τρέχον
έτος.
o

Διάσταση Σελίδας Εντύπου: Α4,

o

Χαρτί: wood free 170 gr,

o

Εκτύπωση: τετράχρωμη,

o

Βιβλιοδεσία: δίπλωμα,

o

Τιράζ: 3.000 τεμάχια.

1 δωδεκασέλιδο έντυπο παρουσίασης του προγράμματος
o

Διάσταση σελίδας εντύπου Α4,

o

Χαρτί: woodfree για εσωτερικές σελίδες 150 gr, για εξώφυλλο 225 gr,

o

Εκτύπωση: τετράχρωμη,

o

Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα,

o

Τιράζ: 2.000 τεμάχια.

1 οκτασέλιδο έντυπο απολογισμού
o Διάσταση σελίδας εντύπου: Α4,
o Χαρτί: wood free για εσωτερικές σελίδες 150 gr, για εξώφυλλο 225 gr,
o Εκτύπωση: τετράχρωμη,
o βιβλιοδεσία: Καρφίτσα,
o Τιράζ: 3.000 τεμάχια.
Αφίσες σε 4 είδη (Γενική, 2 θεματικές, 1 απολογιστική)
o Διάσταση αφίσας 50 x 70 cm,
o Χαρτί: wood free 200 gr,
o Εκτύπωση: τετράχρωμη,
o Τιράζ: 1.000 τεμάχια η γενική αφίσα, από 500 οι θεματικές και 1000 η απολογιστική.
Δισέλιδη (μονόφυλλο) ετήσια απολογιστική έκδοση για την υλοποίηση του προγράμματος.
o Διάσταση Α4,
o Χαρτί wood free 200 gr,
o Τιράζ 1.000 τεμάχια
Folder – Στυλό - Μπλοκ:
o Folder
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- Διάσταση: 23 x 32 cm (ανάπτυγμα 50 x 70 cm με αφτιά),
- Χαρτί: velvet 350 gr,
- Βιβλιοδεσία: δίπλωμα με κοπτικό,
- Εκτύπωση: τετράχρωμη μιας όψης,
- Τιράζ 3.000 τεμάχια.
o Στυλό
- Λευκό διαρκείας με εκτύπωση δύο χρωμάτων,
- Τιράζ 3.000 τεμάχια.
o Μπλοκ
- Διάσταση 17 x 24 cm, 50 φύλλων με εξώφυλλο
- Χαρτί – Εκτύπωση: velvet 300 gr και τετράχρωμη εκτύπωση και εσωτερικές σελίδες με χαρτί
γραφής και μονόχρωμη εκτύπωση χαμηλής έντασης 20%,
- Βιβλιοδεσία: κολλητό με ράχη,
- Τιράζ 3.000 τεμάχια
Ηλεκτρονική Εφαρμογή Προσαρμογής Ενημερωτικού Υλικού
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης προσαρμογής του
ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες, έντυπα, folders κ.λπ.) από τον τελικό χρήστη. Τα πρότυπα έντυπα θα
είναι ενσωματωμένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία ο τελικός χρήστης θα επιλέγει την
κατηγορία του εντύπου που θέλει να δημιουργήσει, στη συνέχεια σε προκαθορισμένες φόρμες θα εισάγει
το κείμενο, τις εικόνες και τα λογότυπα που θέλει και η εφαρμογή θα παράγει το έντυπο σε μορφή PDF
υψηλής ανάλυσης.

5.3.8

Υπαίθριο Υλικό

Προτείνεται η παραγωγή του ακόλουθου υπαίθριου υλικού προβολής – πληροφόρησης κοινού:
 Η παραγωγή μιας κεντρικής αφίσας για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 - 2020 σε 1.000 αντίτυπα σε
διάσταση 50 x 70 cm και 1,10 x 1,60 m (περίπου) για τοποθέτηση σε στέγαστρα στάσεων, όπου
υπάρχουν.
 Η παραγωγή 10 roll-ups διάστασης 0,80 x 2 m για εσωτερική προβολή σε δημόσια κτίρια (Περιφέρεια,
Δημαρχεία κ.λπ.)
 Η παραγωγή 20 αυτοκόλλητων επιφάνειας περίπου 5,5 m² για τοποθέτηση στην πίσω όψη
λεωφορείων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ).

5.3.9

Άλλα Υλικά Προβολής

Για την καλύτερη πιο προσωπική και άμεση υλοποίηση του προγράμματος προτείνεται η παραγωγή
υλικών, εφόσον καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, τα οποία θα κάνουν πιο φιλικό το πρόγραμμα
δημοσιότητας. Έτσι προτείνονται:


Παραγωγή πάνινων τσαντών εκτυπωμένες με τα λογότυπα ΕΣΠΑ και το βασικό σλόγκαν για τη διανομή
των υλικών στις ημερίδες και εκδηλώσεις σε τιράζ 3 .000 τεμαχίων.



Παραγωγή αναμνηστικού δώρου δημοσίων σχέσεων για τους διαμορφωτές γνώμης (Opinion leaders),
τους ομιλητές σε εκδηλώσεις, τους εκπροσώπους φορέων κ.α., σε τιράζ 500 τεμαχίων.



Μικρά αναμνηστικά δώρα για τις εκδηλώσεις σε τιράζ 3.000 τεμαχίων όπως μολύβια, στυλό με
εκτύπωση κ.λπ.
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5.3.10 Πρόγραμμα Δημοσιότητας
Ως πρόγραμμα δημοσιότητας εννοούμε κάθε δράση δημοσιότητας μέσω των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας για την οποία δεν πληρώνονται διαφημιστικά τέλη.
Τέτοιες ενέργειες δημοσιότητας είναι:


Η παραγωγή δελτίων Τύπου και η διασφάλιση προβολής τους



Η προώθηση αρθρογραφίας των στελεχών της Π.Β.Α. και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου



Η οργάνωση ζωντανών ρεπορτάζ προβολής έργων, δράσεων και εκδηλώσεων



Η οργάνωση συνεντεύξεων στελεχών της Π.Β.Α. και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Βορείου Αιγαίου σε ΜΜΕ και η
οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου.



Κάθε δράση δημοσιότητας που πολλαπλασιάζει την επικοινωνία.

Με σκοπό την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της απρόσκοπτης
δημοσιότητας κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση τριών προϋποθέσεων:

ροής των δράσεων



Διαρκής λειτουργία Γραφείου Τύπου



Τακτική και εμπεριστατωμένη κειμενογράφηση σε σχέση με τις δράσεις του ΠΕΠ



Δημιουργία δικτύου δημοσιογράφων και εκπροσώπων Μ.Μ.Ε. (ιδιοκτήτες) με τους οποίους θα
αναπτυχθούν δράσεις δημοσίων σχέσεων (συναντήσεις, γεύματα εργασίας κ.λπ.) με σκοπό την
δημιουργία στενών δεσμών με την Ε.Υ.Δ. και το Γραφείο Τύπου

5.3.11 Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων
Με σκοπό την ενίσχυση του βαθμού της πειθούς όσον αφορά στην αξία των δυνατοτήτων και των
προοπτικών που δημιουργεί το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου προτείνεται η επικέντρωση σε συγκεκριμένα
στοχοθετούμενα κοινά (Opinion Leaders, εκπρόσωποι Ε.Ε.) με στοχευμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων
και άμεσης επικοινωνίας.
Για το σκοπό αυτό κρίνονται αναγκαία:


Οργάνωση πλήρους φακέλου παρουσίασης του προγράμματος. Διανομή του φακέλου με επισκέψεις
σε εκπροσώπους φορέων (π.χ. Δήμαρχοι) βάσει καταλόγου επιλεγμένων παραληπτών



Οργάνωση συναντήσεων με εκπροσώπους Μ.Μ.Ε. και opinion leaders σύμφωνα με την πορεία
υλοποίησης του προγράμματος.



Συναντήσεις με εκπροσώπους της Ε.Ε.



Διασφάλιση διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων με άλλους φορείς του Δημοσίου της Αυτοδιοίκησης και
της επιχειρηματικότητας (Δήμοι, Επιμελητήρια κ.λπ.) με ευθύνη των άλλων φορέων. Στόχος η
διοργάνωση τουλάχιστον 20 εκδηλώσεων στις οποίες η Π.Β.Α. και η Ε.Υ.Δ. θα είναι προσκεκλημένοι
ομιλητές



Οργάνωση παρουσιάσεων των έργων / παρεμβάσεων / δράσεων του Π.Ε.Π. σε εκδηλώσεις άλλων
φορέων (συνέδρια, συνελεύσεις κ.λπ.) με στόχο τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 10 εκδηλώσεις.



Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων - events (π.χ. γεύματα εργασίας, συναντήσεις εκτός πλαισίου
κ.λπ.) με στόχο την επίτευξη άμεσης επικοινωνίας με τουλάχιστον 500 άτομα - opinion leaders,
εκπροσώπους φορέων κ.λπ.
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5.3.12 Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Center)
Το τηλεφωνικό κέντρο (call center) θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Γραφείου Ενημέρωσης και θα έχει με
δύο στόχους:
 Την παροχή γραμμής εξυπηρέτησης με τη μορφή «80.000.000» για τα ειδικά κοινά και κάθε
ενδιαφερόμενο.
 Την προβολή συγκεκριμένων εκδηλώσεων και δράσεων του προγράμματος μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας με τα ειδικά, κυρίως, κοινά, δικαιούχους, ωφελούμενους κ.λπ.
Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης θα προβάλλεται σε όλο το υλικό επικοινωνίας βασισμένη στο
μήνυμα «μάθε περισσότερα».
Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10.000 άμεσες επικοινωνίες, 7.000 για ενημερώσεις
γενικού περιεχομένου και 3.000 για ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων και ωφελούμενων.
Το call center θα αποτελεί δράση της επικοινωνιακής γραμματείας της ΕΥΔ και θα συντονίζεται κάθε φορά
με το τρέχον σχέδιο δράσεων επικοινωνίας.

5.4

Μετρήσεις Αποτελεσματικότητας και Αξιολόγηση Δράσεων Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας

Με τα προτεινόμενα μέτρα επικοινωνίας και ενημέρωσης προβλέπονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 Media (καμπάνια και πλάνα δημοσιότητας):
Κάλυψη κατά 60% του γενικού πληθυσμού,
 Internet – Social Media:
Κάλυψη κατά 70% του πληθυσμού,
 Εκδηλώσεις, εκθέσεις (δικές μας και άλλων φορέων) :
3.000 άτομα ειδικών, κυρίως, κοινών
 Διανομές υλικών:
Κάλυψη 20.000 ατόμων
 Πρόγραμμα δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων:
Κάλυψη 800 ατόμων.
 Υπαίθρια προβολή:
Κάλυψη πληθυσμού κατά 40%, σημαντική κάλυψη επισκεπτών (έως και 50%)

5.4.1

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Οι μέθοδοι που πρόκειται να εφαρμοστούν για τις ανάγκες της αξιολόγησης είναι δύο:
 Ποσοτική Αξιολόγηση
Για την ποσοτική αξιολόγηση των δράσεων, παρακολουθούνται δείκτες μέτρησης αντικειμενικών
στοιχείων, όπως ο αριθμός εκδηλώσεων, ο αριθμός συμμετεχόντων, ο αριθμός εντύπων,
ερωτηματολόγια κ.λπ.
Η ποσοτική αξιολόγηση εστιάζει στην ένταση και το εύρος της επικοινωνίας, αποτυπώνοντας το βαθμό
κάλυψης κάθε στοχοθετημένου κοινού, καθώς και τη συχνότητα με την οποία μεταδίδονται τα
μηνύματα της επικοινωνίας.
 Ποιοτική αξιολόγηση
Για την ποιοτική αξιολόγηση οι δείκτες περιλαμβάνουν περισσότερο υποκειμενικά στοιχεία
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης, όπως για παράδειγμα την αρτιότητα των τεχνικών
χαρακτηριστικών, τη ποιότητα και πληρότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης.
Η ποιοτική αξιολόγηση εστιάζει στις ποιοτικές παραμέτρους της επικοινωνίας, αναλύοντας σε βάθος
το βαθμό κατανόησης των μηνυμάτων, τις θετικές και αρνητικές εντυπώσεις του κοινού, τις προτάσεις
/ υποδείξεις του κοινού, τις προσδοκίες του κ.ο.κ.
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5.4.2

Δείκτες Αξιολόγησης Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Ενδεικτικές κατηγορίες δεικτών αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:
Α) Οι δείκτες υλοποίησης που αφορούν στις εκροές της συγκεκριμένης δράσης, δηλαδή το φυσικό
αντικείμενο που υλοποιείται σε κάθε περίπτωση.
Δείκτες υλοποίησης:


αριθμός εκδηλώσεων / ημερίδων / συναντήσεων



αριθμός παραγόμενων εντύπων



αριθμός αποστολών έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού



αριθμός προσκεκλημένων στις εκδηλώσεις / ημερίδες / συναντήσεις



αριθμός προσκεκλημένων εκπροσώπων των ΜΜΕ



αριθμός απεσταλμένων δελτίων τύπου



αριθμός ερωτηματολογίων

Β) Οι δείκτες αποτελέσματος που αφορούν στη διείσδυση στο στοχοθετούμενο κοινό της δράσης
πληροφόρησης (ή / και την αναγνωρισιμότητά της) και την ικανοποίηση των αποδεκτών της.
Δείκτες αποτελέσματος:


αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις/ημερίδες, στις συναντήσεις



αριθμός δελτίων τύπου που δημοσιεύθηκαν – άλλων δημοσιευμάτων, άρθρων κ.λπ.



βαθμός αναγνωρισιμότητας του έργου και των επιμέρους δράσεων



αποτελέσματα έρευνας

5.4.3

Εργαλεία Αξιολόγησης των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για την αξιολόγηση των μέτρων πληροφόρησης είναι –
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – τα εξής:


αναφορά παραλαβής – ανάγνωσης στις ηλεκτρονικές αποστολές



καταγραφή συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις /ημερίδες, συναντήσεις



εργαλεία μέτρησης των διαφημιστικών εκστρατειών
o

Ραδιόφωνο: κάλυψη, συχνότητα

o

Τηλεόραση: κάλυψη, συχνότητα, GRP’s

o

Τύπος: κυκλοφορία, αναγνωσιμότητα, γεωγραφική κάλυψη

o

Internet: impressions, unique users, επισκεψιμότητας στη σελίδα

o

Social Media: clicks & σύνδεση με ιστοσελίδα (επισκεψιμότητας μέσω σύνδεσης)
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2ο Παραδοτέο
«Σύνταξη Σχεδίου Δράσης / Επικοινωνιακά Εργαλεία»

Παράρτημα
Π.1.

Καταγραφή Τοπικών και Περιφερειακών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Π.1.1 Ραδιόφωνα
Όνομα

Νησί

Τηλέφωνο

ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 92.8 FM

Ικαρία

2275032223

ΡΑΔΙΟ ΙΚΑΡΙΑ 87.6 FM

Ικαρία

22750 24099, Fax: 22750 24098, 6974422320

ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ικαρία

ΡΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟΣ 99.10 FM

Λέσβος

2251029017

ΡΑΔΙΟ ΜΙΝΟΡΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 96.8 FM

Λέσβος

2253022374

ΡΑΔΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 107.7 FM

Λέσβος

2253023750

BEST 98.1 FM

Λέσβος

2251044595

ASTRA RADIO 93.2 FM

Λέσβος

2251037811

ΣΚΑΪ ΑΙΓΑΙΟΥ 99.8 FM

Λέσβος

2251082948

ΞΕΝΥΧΤΗΣ FM

Λέσβος

2251041436

THE POP 101.3 FM

Λέσβος

2251037812

ΡΑΔΙΟ ΜΙΝΟΡΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 96.8 FM

Λέσβος

2253023034

ΡΑΔΙΟ ΓΕΡΑ

Λέσβος

2251052131

E-mail

Ιστοσελίδα
https://www.ikariaki.gr/

radioikaria@gmail.com
petritis.d@yahoo.com

ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 104.4 FM

Λέσβος

2251023250

Radio Melody

Λήμνος

2254 022630

ΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟ ΛΗΜΝΟΣ

Λήμνος

22540 23606

ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ

Λήμνος

22540-22227

radioa@lim.forthnet.gr

2000 FM STEREO

Σάμος

22730-80880

radio2000fm@in.gr

ANEMOS

Σάμος

22730-80956

SAMOS FM

Σάμος

22730-24253-4, 80496

info@samos.fm

http://www.samos.fm/

TOP FΜ

Σάμος

22730-30601, 30602-3

topfm@otenet.gr

http://www.topradio.gr/
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Όνομα

Νησί

Τηλέφωνο

E-mail

Ιστοσελίδα

ΡΑΔΙΟ ΣΑΜΟΣ

Σάμος

22730-24501-3

radiosamos@facefm.gr

http://www.facefm.gr/

Ιωνία Plus FM 89,4

Σάμος

2273022730

Ακριτική Φωνή

Σάμος

2273032532

Radio Café

Σάμος

2273088887

Αρμονία FM

Σάμος

2273023227

Ράδιο Ιωνία

Σάμος

2273022730

ΧΩΡΟΣ 94,2 FM

Σάμος

22730-82090, 6947-143425

xoros94.2@samos.aegean.gr

http://xoros.samos.aegean.gr/

CHIOS PIRATE 91.0 FM

Χίος

22710-24747

piratefm@piratefm.gr

http://www.piratefm.gr/

SFERA

Χίος

22710-44133

radio@sfera989.gr

http://www.sfera989.gr/

ΡΑΔΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑ

Χίος

22710-77550-2

info@radiomastixa.gr

http://www.radiomastixa.gr/

ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ

Χίος

22710-41900

xiakifoni@gmail.com

http://www.xiakifoni.gr/

ΧΙΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑ

Χίος

22710-25678

news@alithia.gr

http://www.alithia.gr/

Groovy Station

Χίος

697 6131631

Σήμαντρο Χιακής Εκκλησίας

Χίος

2271044040

Παλμός FM 94.1 Stereo

Χίος

2271300398

Κανάλι Δέλτα 96.3

Χίος

2271026525

Πατρίδα FM 99.3

Χίος

2271042100
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Π.1.2 Τύπος
Όνομα

Νησί

Τηλέφωνο

E-mail

Ιστοσελίδα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Λέσβος

22510/22124

dimokr-M@otenet.gr

http://www.dimokratism.gr

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

Λέσβος

22510/25524

dimokrat@altecnet.gr

http://www.dimokratis.gr

ΕΜΠΡΟΣ

Λέσβος

22510/41619

info@emprosnet.gr, news@emprosnet.gr

http://www.emprosnet.gr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Λέσβος

22510/48960

info@nealesvou.gr

ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ

Λέσβος

22510/29239

mail@neo-empros.net

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Λέσβος

22510/22422

egiakali@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λέσβος

22510/43580

politika@otenet.gr

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Λέσβος

22510/25123

fonilesvou@panafonet.gr

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ του Βορείου Αιγαίου

Λέσβος

22510 22745

go_@otenet.gr

ΛΗΜΝΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Λήμνος

22540/23219

limvima@otenet.gr

ΛΗΜΝΟΣ

Λήμνος

22540/22227

radioa@lim.forthnet.gr

ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ

Λήμνος

22540 25010

limniakifoni@gmail.com

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Χίος

22710/25678

news@alithia.gr

www.alithia.gr

ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χίος

22710 41224

konkyd@otenet.gr

www.diafaneia.com

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΙΟΣ

Χίος

22710/25678

news@alithia.gr

ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ

Χίος

22710/40104

Kivotos@chi.forthnet.gr

www.myrovolos.gr

ΠΟΛΙΤΗΣ

Χίος

22710/81314-5

polnews@otenet.gr

www.politis-chios.gr

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

Χίος

22710/22260

dimokratik@otenet.gr

www.dimokratiki.org

ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Σάμος

2273088800

(*) απαιτείται η εγγραφή των ανωτέρω εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου
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Π.1.3 Τηλεοπτικά Κανάλια
Όνομα

Νησί

Τηλέφωνο

E-mail

Ιστοσελίδα

Αλήθεια TV

Χίος

22710 25678

news@alithia.gr

http://www.alithia.gr

Πατρίδα TV

Χίος

22710 42100

patridachios@gmail.com

http://tvpatrida.gr

TV Μυτιλήνη

Λέσβος

22510 29017 – 29098

tvmitili@otenet.gr

http://www.tvmitilini.gr

ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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Π.1.4 Ιστοσελίδες
Ιστοσελίδα

Νησί

www.samostoday.gr

Σάμος

http://my-samos.blogspot.com

Σάμος

https://www.samostimes.gr/portal2

Σάμος

http://samiakonvima.blogspot.com

Σάμος

http://www.neasamos.gr

Σάμος

https://www.isamos.gr

Σάμος

https://www.samos24.gr

Σάμος

www.lesvosnews.gr

Λέσβος

www.dimokratis.gr

Λέσβος

www.lesvos.com

Λέσβος

www.emprosnet.gr

Λέσβος

www.24-ores.com

Λέσβος

www.lesvospost.com

Λέσβος

www.lesvosnews.net

Λέσβος

www.nealesvou.gr

Λέσβος

www.radiolesvosnews.gr

Λέσβος

www.politikalesvos.gr

Λέσβος

www.visitikaria.gr

Ικαρία

www.visit.samos.gr

Σάμος

www.ikariamag.gr

Ικαρία

www.island-ikaria.com

Ικαρία

https://ikarianews.net

Ικαρία

http://www.citypost.gr
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Ιστοσελίδα

Νησί

www.radio-ikaria.gr

Ικαρία

http://www.limnosnea.com

Λήμνος

www.limnosreport.gr

Λήμνος

https://aromaikarias.blogspot.com

Ικαρία

www.ikaria.gov.gr

Ικαρία

http://ikariachess.blogspot.com

Ικαρία

https://ikarianews.net

Ικαρία

https://paximadi.wordpress.com

Ικαρία

https://ikaria.live

Ικαρία

Τηλέφωνο

Επικοινωνία

Η καταγραφή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της και ενισχύεται με διασταυρώσεις στοιχείων.

64

2ο Παραδοτέο
«Σύνταξη Σχεδίου Δράσης / Επικοινωνιακά Εργαλεία»

Π.2.

Επενδυτικές Προτεραιότητες, Στοχοθετούμενο Κοινό και Κατηγορίες Δράσεων ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020

Για λόγους πληρότητας και για την καλύτερη κατανόηση της λογικής της επιλογής του κύριου και ειδικού στοχοθετούμενου κοινού (target groups) της
επικοινωνιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη συνέχεια παρουσιάζεται τα κοινά στόχου (ωφελούμενοι / δικαιούχοι) ανά επενδυτική
προτεραιότητα και ανά κατηγορία δράσεων του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020.
Επενδυτική Προτεραιότητα ΠΕΠ Βορείου
Αιγαίου 2014 - 2020

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία»
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

1a «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας
και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα
της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση
κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»

Ωφελούμενοι:
Ερευνητικά Ιδρύματα
/
Ιδρύματα
εκπαίδευσης
Δικαιούχοι:
Ερευνητικά Ιδρύματα
/
Ιδρύματα
εκπαίδευσης

1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων
στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών
και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής
επενδύσεων
στην
ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις, Περιφέρεια
Δικαιούχοι:
Τοπικοί φορείς / Ερευνητικοί φορείς
και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Περιφέρειας., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

(ΝΠΙΔ / ΝΠΔΔ)
Τριτοβάθμιας

(ΝΠΙΔ / ΝΠΔΔ)
Τριτοβάθμιας

Κατηγορίες Δράσεων

Δράση 1.α.1 Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας
ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.

ανάπτυξη ερευνητικού έργου με σκοπό την βελτίωση και την εξέλιξη των μοναδικών
τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων διατροφής προσανατολισμένα στην RIS3.

ανάπτυξη ερευνητικού έργου με σκοπό τη διαχείριση θαλασσίων πόρων και τη μελέτη
των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης
ανθρώπου και φύσης στον παράκτιο χώρο.

ανάπτυξη ερευνητικού έργου με σκοπό την τεχνολογικά ασφαλή παραγωγή και
διαχείριση πολιτισμικών υπηρεσιών και προϊόντων με ταυτόχρονη αναβάθμιση και
συγκρότηση ενός νέου πλαισίου συστημικής οργάνωσης των προϊόντων του Πολιτισμού,
του Ψηφιακού Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

ανάπτυξη ερευνητικού έργου σχετικού με τις έξυπνες μεταφορές στο χώρο της Ναυτιλίας
και του Εμπορίου.

Δράση 1.β.(1): Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση
ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και
επιστημονικής υποστήριξης)
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της
ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα
φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις,
και
Ερευνητικά
Ιδρύματα της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και
κατά
περίπτωση
Μεγάλες
επιχειρήσεις με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014

Δράση 1.β (2): Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα,
υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό

συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, απόκτηση διπλωμάτων,
επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών αύλων
στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, υλικών και
εφοδίων και συναφών προϊόντων που συνδέονται άμεσα με το έργο, δαπάνες για
συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας

Ωφελούμενοι:
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες

Χρηματοδότηση επενδύσεων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, είτε για να αναπτύξουν
οι ίδιες εφαρμογές ΤΠΕ, για χρήση δική τους ή / και να προμηθεύσουν άλλες
επιχειρήσεις, είτε να προμηθευτούν ή / και να αναπτύξουν μέσω τρίτων ειδικές
εφαρμογές ΤΠΕ για εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση των παραγωγικών, λειτουργικών και
διοικητικών τους διαδικασιών

Ωφελούμενοι:
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενίσχυση των επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital
Marketing).

Χρηματοδότηση επενδύσεων για πλήρη αναβάθμηση των εμπορικών τους
δραστηριοτήτων, τόσο στο μέρος των πωλήσεων, όσο και στο μέρος των προμηθειών
τους, καθώς επίσης και σε μεγαλύτερο εύρος των εμπορικών τους δραστηριοτήτων.

2b «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για
ΤΠΕ»
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2c «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής
υγείας»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες και επισκέπτες / τουρίστες
απομακρυσμένων περιοχών της
Περιφέρειας και ιδιαίτερα των
μικρών νησιών
Δικαιούχοι:
2η ΥΠΕ

Δράση 2c.2.1: Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη
υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες εσωτερικές
ζώνες των μεγάλων νησιών και στο σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής με την εγκατάσταση 6 νέων σταθμών
τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου στα παρακάτω σημεία:
ΠΠΙ Αγ. Ευστρατίου, ΠΠΙ Βροντάδου, ΚΥ Μυτιλήνης, ΠΠΙ Ψαρών, ΠΠΙ Θύμαινας, ΠΠΙ
Βολισσού

Ωφελούμενοι:
Το σύνολο των πολιτών της
Περιφέρειας και οι επισκέπτες της,
καθώς και επιχειρηματίες τουρισμού
Δικαιούχοι:
Δήμοι Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου,
Ικαρίας, Οινουσσών, Ψαρών, ΠΒΑ,
λοιποί αρμόδιοι φορείς, Υ.ΠΟ.Α

Δράση 2c.3.1_ΟΧΕ: Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την ανάδειξη της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής
των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας

Ενδεικτικές δράσεις αφορούν σε δικτύωση και προβολή μουσείων, μνημείων,
πολιτιστικού προϊόντος και πολιτιστικών οργανισμών, σε ψηφιακή απεικόνιση
αρχαιολογικών χώρων με χρήση νέων-ψηφιακών τεχνολογιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση αρχαιολογικών μνημείων
- Εφαρμογές ψηφιακών διαδρομών
- Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
- Προβολή των πολιτιστικών πόρων με τη χρήση ΤΠΕ
- Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων σχολείων

Ωφελούμενοι:
Το σύνολο των πολιτών της
Περιφέρειας και οι επισκέπτες της,
καθώς και επιχειρηματίες τουρισμού
Δικαιούχοι:
Δήμοι Λέσβου, Χίου, Σάμου, ΥΠΟΑ,
ΠΒΑ, Λοιποί Αρμόδιοι Φορείς
(Ν.Π.Ι.Δ. / ΝΠΔΔ)

Δράση 2c.3.2: Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για ανάπτυξη υποδομών και
υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της

Δημιουργία e -υπηρεσιών και e – περιεχομένου για τους πολιτιστικούς πόρους της
Περιφέρειας, που θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από προσωπικούς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα.

Προκειμένου να ενισχυθεί επί τόπου η «εμπειρία του χρήστη», θα υπάρχει εφαρμογή
περιήγησης για έξυπνα κινητά με οπτικό, ηχητικό και AR/VR υλικό.
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Υπό ίδρυση και υφιστάμενες
επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας
που
δραστηριοποιούνται
στη
μεταποίηση ή / και στον Τουρισμό.

Δράση 3a.2.1: Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με
προτεραιότητα στον αγροδιατροφικό (2η μεταποίηση) τομέα ή/και στον τουρισμό

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δράση 3a.3.1: Επέκταση Υποστηρικτικών μηχανισμών για αναβάθμιση και διεύρυνση των
δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση υποστήριξης / παροχής εξειδικευμένων
υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων από υφιστάμενες &
υπο ίδρυση επιχειρήσεις.

παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς και καθοδήγηση
για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων,

υποστήριξη δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας,

ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού
περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας

πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται,

διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων,

υποστήριξη στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής της Περιφέρειας σχετικά
με την επιχειρηματικότητα, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών και τάσεων της
αγοράς και της παροχής τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση
πολιτικών και μέτρων.

3a «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με
τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης
νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρήσεων»
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις της Περιφέρειας

3b
«Ανάπτυξη
και
υλοποίηση
νέων
επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως όσον
αφορά τη διεθνοποίηση»

3d «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας»

Κατηγορίες Δράσεων
Δράση 3b.1.1: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για αναπροσδιορισμό του
επιχειρηματικού τους μοντέλου προς την κατεύθυνση συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις, με
στόχο την εξωστρέφεια τους

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Δράση 3b.1.2: Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη κάθετων ή / και οριζόντιων
συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις.
Κατά προτεραιότητα ενισχύονται τα Επιχειρηματικά Σχέδια τα οποία:

Περιλαμβάνουν συμβολαιακές συνεργασίες μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και
αφορούν στην παραγωγή ή στην προώθηση των πωλήσεων

Αφορούν σε συγχώνευση της επιχείρησης με άλλη ή άλλες μικρές ή πολύ μικρές
επιχειρήσεις. οι οποίες λειτουργούν στις αλυσίδες αξίας της Περιφέρειας

Στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση παρέχεται τεχνική/επιστημονική
συμβουλευτική υποστήριξη για την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων,
καθώς και χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή τους.

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες πολύ
μικρές,
μικρές
και
μεσαίες
επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Δράση 3d.1.1: Ενίσχυση νέων και νέων ανεξάρτητων, καθώς και υφιστάμενων ΜΜΕ για
βελτίωση των παραγωγικών εμπορικών ή/και διοικητικών λειτουργιών, με χρήση καινοτομιών,
για ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την εξωστρέφεια

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες πολύ
μικρές,
μικρές
και
μεσαίες
επιχειρήσεις της Περιφέρειας που

Δράση 3d.2.1: Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στον μεταποιητικό τομέα της
Περιφέρειας

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα – εξοπλισμός

Άυλες δαπάνες

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση
Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δικαιούχος της Πράξης θα είναι η
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ως διαχειριστής του
Ταμείου τελικούς αποδέκτες των
ενισχύσεων τις υπό σύσταση, νέες
και υφιστάμενες επιχειρήσεις και
ιδίως Πολύ Μικρές, Μικρές και
Μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των
τύπων των εταιριών

Κατηγορίες Δράσεων

Δράση 3d.2.2: «Συνεισφορά του ΕΠ Βορείου Αιγαίου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για δράσεις παραγωγής και προώθησης νέων και υφιστάμενων
προϊόντων τοπικής προέλευσης στο εξωτερικό με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
έρευνας και καινοτομίας (σύμφωνα με το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» και την Περιφερειακή
Στρατηγική έξυπνης Εξειδίκευσης του Βορείου Αιγαίου), αφορούν σε οικονομικά βιώσιμες
δραστηριότητες, ενώ θα αποκλείονται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Άξονας Προτεραιότητας 2a «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση
κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων»

8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων»

Ωφελούμενοι:
Άνεργοι,
μακροχρόνια
οικονομικά μη ενεργοί
Δικαιούχοι:
Τοπικοί Φορείς, ΟΑΕΔ, ΚΕΚ

άνεργοι.

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση ατομικών ή/και εταιρικών επιχειρήσεων

Eπιχορήγηση ανέργων, για εκπόνηση Business Plan των επιχειρήσεων που θέλουν να
ιδρύσουν, προκαταρκτική συμβουλευτική περί ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και
στη συνέχεια επιχορήγηση της αυτοαπασχόλησής τους, για τουλάχιστον ένα χρόνο.
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8v «Προσαρμογή των εργαζομένων,
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
αλλαγές»

των
στις

9i «Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Άνεργοι,
μακροχρόνια
άνεργοι.
οικονομικά μη ενεργοί
Δικαιούχοι:
Τοπικοί
Φορείς,
ΟΑΕΔ,
ΚΕΚ,
εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του mentoring
για την ίδρυση και την αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων

Ενίσχυση / χρηματοδότηση για έναν χρόνο συμβουλευτικής υποστήριξης των νέων
επαγγελματιών / επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικής πρακτικής, όπως marketing,
διοίκησης επιχειρήσεων, διοικητική λογιστική κλπ.

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ΚΕΚ,
λοιποί φορείς

Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και
αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Οι ενέργειες που προβλέπονται αναφέρονται σε διαγνωστική μελέτη της επιχείρησης, ως
προς την καταλληλότητα οργάνωσης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους,
καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών. Οι
επιμέρους δράσεις θα συμβάλλουν στην κάλυψη των απαιτήσεων για την ενίσχυση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά
προτεραιότητα σε επιλεγμένους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης

Οι ενέργειες που προβλέπονται αναφέρονται σε χρηματοδότηση προγραμμάτων
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, σε εξειδικευμένα αντικείμενα,
προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα πρόσωπα και δεξιότητες, όπως προβλέπονται
στο σχέδιο αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος
αναδιοργάνωσης

Οι ενέργειες που προβλέπονται αναφέρονται στην επιχορήγηση μέρους του
μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου να αντισταθμισθούν τα έξοδα /
κόστη της αναδιοργάνωσής τους, με πιθανές μετακινήσεις εργαζομένων σε διαφορετικές
θέσεις εργασίας και ρόλους, παράγοντας ο οποίος θα δημιουργούσε συνθήκες μείωσης
των θέσεων εργασίας σ’ αυτές τις επιχειρήσεις

Ωφελούμενοι:
Άτομα που έχουν

Δράση 9.1.Δ.1: Ενίσχυση της Παροχής Φροντίδας
(Παιδικοί/Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ).

την

ευθύνη
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και

Φιλοξενίας

Παιδιών

2ο Παραδοτέο
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δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά
που απειλούνται από φτώχεια ή / και
κοινωνικό
αποκλεισμό,
ΑμεΑ.
και
κατά
προτεραιότητα οι δικαιούχοι του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Δικαιούχοι:
ΕΕΤΑΑ

Κατηγορίες Δράσεων
Δράση 9.1.Δ.2: Ενίσχυση της Παροχής Φροντίδας και Φιλοξενίας Παιδιών
(Παιδικοί/Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ).-Σχολικό έτος 2016-2017
Δράση 9.1.Δ.3: Ενίσχυση της Παροχής Φροντίδας και Φιλοξενίας Παιδιών
(Παιδικοί/Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ).-Σχολικά έτη 2018-2020
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών
(δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.).

9ii
«Κοινωνικοοικονομική
ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά»

Ωφελούμενοι:
Ευπαθείς
ομάδες
πληθυσμού
(φτωχές οικογένειες, μετανάστες,
Ρομά, άλλα περιθωριοποιημένα
άτομα κ.λ.π),
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ,
Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις
των
Δήμων, λοιποί αρμόδιοι φορείς

Δράση 9.2.A: Κέντρα Κοινότητας
Βασικές υπηρεσίες των Κέντρων Κοινότητας είναι:

Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας,
κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά

Διασύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες
κοινωνικές υπηρεσίες στα γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασής τους

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, παροχή συμβουλευτικής αγωγής σε θέματα
νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής
απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό,
επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και
την κοινωνική ένταξη, προγράμματα για τη δημιουργία ευκαιριών για νέους κ.α.

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής διευρυμένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
ειδικών ομάδων πληθυσμού, καταυλισμοί Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α. καθώς και
κινητές μονάδες για τον εντοπισμό και εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών

9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και

Ωφελούμενοι:

Δράση 9.3.A.1.1: Υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας και Φροντίδας ΑμEΑ
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προώθηση των ίσων ευκαιριών»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
Άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών με αναπηρία σε
νοικοκυριά που απειλούνται από
φτώχεια ή / και κοινωνικό
αποκλεισμό και κατά προτεραιότητα
οι
δικαιούχοι
του
Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος
Δικαιούχοι:
ΕΕΤΑΑ

Δράση 9.3.A.1.2 : Υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας και Φροντίδας ΑμEΑ-Σχολικό έτος 2016-2017
Δράση 9.3.A.1.3 : Υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας και Φροντίδας ΑμEΑ-Σχολικά έτη 2018-2020
Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία στις ακόλουθες κατηγορίες
δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για
προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Ωφελούμενοι:
Άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας ατόμων με αναπηρία σε
νοικοκυριά που απειλούνται από
φτώχεια ή / και κοινωνικό
αποκλεισμό και κατά προτεραιότητα
οι
δικαιούχοι
του
Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος
Δικαιούχοι:
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ενώσεις
γονέων
ατόμων
με
αναπηρία κλπ.), λοιποί αρμόδιοι,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
φορείς

Δράση 9.3.A.2 : Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία

Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη λειτουργία των παρακάτω
δομών:
α) Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες
β) Λοιπά Κέντρα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί
για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας
Φροντίδας.

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας για 3 έτη υφιστάμενων
λειτουργούντων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δομών.

Ωφελούμενοι:
Άτομα που έχουν την ευθύνη
φροντίδας ατόμων με αναπηρία σε
νοικοκυριά που απειλούνται από
φτώχεια ή / και κοινωνικό
αποκλεισμό και κατά προτεραιότητα
οι
δικαιούχοι
του
Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος
Δικαιούχοι:

Δράση 9.3.A.2.1 : Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία (νέες
δομές)

Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη λειτουργία των παρακάτω
δομών:
α) Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες
β) Λοιπά Κέντρα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί
για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας
Φροντίδας.

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας νέων δομών, σύμφωνα με το ισχύον

Κατηγορίες Δράσεων
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ενώσεις
γονέων
ατόμων
με
αναπηρία κλπ.), λοιποί αρμόδιοι,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
φορείς

Κατηγορίες Δράσεων
θεσμικό πλαίσιο, δομών. Η χρονική διάρκεια χρηματοδότησης της λειτουργίας τους
εξαρτάται από τη δυναμικότητα της δομής.

Ωφελούμενοι:
Άτομα
ευπαθών
ομάδων,
περιθωριοποιημένα άτομα, ΑμεΑ
Δικαιούχοι:
Υπουργείο
Παιδείας
/
ΕΥΕ
Εκπαιδευτικών Δράσεων / Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ

Δράση 9.3.B : Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή /
και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία εκτός των άλλων
συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ
λόγω κινητικών αναπηριών κλπ που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον.

9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων
των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»

Ωφελούμενοι:
Γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά
τους
Δικαιούχοι:
Γενική Γραμματεία Ισότητας των
φύλων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΑΜΚΕ

Δράση 9.3.Δ: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Καταπολέμησης των Διακρίσεων – Συμβουλευτικά
κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Οι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών παρέχουν ασφαλή διαμονή στις
γυναίκες αυτές και στα παιδιά τους προστατεύοντάς τους από τον θύτη,
συμπεριλαμβανομένης της δέουσας ψυχοκοινωνικής στήριξης, ώστε οι γυναίκες αυτές να
αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη, όσο και
τις τραυματικές τους εμπειρίες.

9v
«Προώθηση
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»

Ωφελούμενοι:
Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες,
άτομα σε κίνδυνο φτώχειας, ΑμεΑ και
κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι
του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ,

Δράση 9.4.A: Λειτουργία δομών Αντιμετώπισης Φτώχειας (Δομές παροχής βασικών Αγαθών –
Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Φαρμακεία
Η δράση Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών αφορά τη λειτουργία των παρακάτω δύο δομών:
α) Δομή Σίτισης και βασικών αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία και τις Δομές Παροχής
Συσσιτίων.
β) Κοινωνικό Φαρμακείο
Προβλέπεται η χρηματοδότηση για 3 έτη της λειτουργίας δομών Κοινωνικών Παντοπωλείων
και Κοινωνικών Φαρμακείων στις έδρες κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας (στην
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων
ή ΜΚΟ (πιστοποιημένες σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν.2646/98) που συνάπτουν μνημόνιο
συνεργασίας με το Δήμο
Ωφελούμενοι:
Ηλικιωμένοι άποροι / ανασφάλιστοι,
κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών
και νησιών. και κατά προτεραιότητα
οι
δικαιούχοι
του
Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ΝΠΔΔ των Δήμων,
Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κατηγορίες Δράσεων
Ικαρία οι υπηρεσίες παροχής βασικών αγαθών παρέχονται στο πλαίσιο διευρυμένης
λειτουργίας του αντίστοιχου Κέντρου Κοινότητας)

Δράση 9.4.Δ : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Η δράση αφορά τη συγχρηματοδότηση της λειτουργίας 2 λειτουργούντων δομών για 1 έτος.

Άξονας Προτεραιότητας 2b «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού»

9a «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη,
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας
την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της
πρόσβασης
σε
υπηρεσίες
κοινωνικού,
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα
στη φροντίδα της κοινότητας»

Ωφελούμενοι:
Κάτοικοι
της
Περιφέρειας,
περιλαμβανομένων εκείνων που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε
κατάσταση φτώχειας.
Δικαιούχοι:
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ΕΚΑΒ

Δράση 9α1.01: Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Υγείας
(Μεταφερόμενα έργα υγείας προγραμματικής περιόδου 2007-2013)
Η δράση αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας,
καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.
μεταφερόμενα και τμηματοποιημένα έργα υγείας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
και συγκεκριμένα την επέκταση, αναβάθμιση του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και
παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Ωφελούμενοι:
Κάτοικοι
της
Περιφέρειας,
περιλαμβανομένων εκείνων που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε

Δράση 9α1.02: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση-επέκταση των κτιριακών υποδομών και στην
προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στις δευτεροβάθμιες
νοσηλευτικές μονάδες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
κατάσταση φτώχειας.
Δικαιούχοι:
Νοσοκομεία της Περιφέρειας, ΥΠΕ,
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., λοιποί
αρμόδιοι φορείς

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Κάτοικοι
της
Περιφέρειας,
περιλαμβανομένων εκείνων που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε
κατάσταση φτώχειας
Δικαιούχοι:
Νοσοκομεία, ΟΤΑ της Περιφέρειας,
ΕΚΑΒ, ΥΠΕ, λοιποί αρμόδιοι φορείς

Δράση 9α1.03: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Δημιουργία νέων δομών καθώς και αναβάθμιση και εξοπλισμός υφιστάμενων δομών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κ.Υ-Π.Π.Ι.-Π.Ι. δημοτικά ιατρεία κ.α)

Ωφελούμενοι:
Κάτοικοι
της
Περιφέρειας,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε
κατάσταση φτώχειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ της Περιφέρειας, λοιποί
αρμόδιοι φορείς

Δράση 9α3.01: Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες

Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών,

Εξοπλισμοί κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους
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9c
«Παροχή
επιχειρήσεις»

στήριξης

για

κοινωνικές

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Κάτοικοι
της
Περιφέρειας,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε
κατάσταση φτώχειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ της Περιφέρειας, Περιφέρεια,
Φορείς πρόνοιας, λοιποί αρμόδιοι
φορείς

Δράση 9α3.02: Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής
φροντίδας και χώρων / δομών υγιεινής

Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως
εξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας, Ρομά,
άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΚΗΦΗ, ΣΥΔ, λοιπές δομές πρόνοιας)

Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως στέγαση,
χώροι και δομές υγιεινής, κέντρα φροντίδας και υποστήριξης ομάδων πληθυσμού που
πλήττονται από φτώχεια

Εξοπλισμοί κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας,
Κοινωνικά ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες, ΑμεΑ
Δικαιούχοι:
Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των
Δήμων, του Υπουργείου Εργασίας,
Φορείς που ιδρύουν κοινωνικές
επιχειρήσεις

Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα χρηματοδοτηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις,
νέες ή/και υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται μεταξύ των άλλων σε τομείς όπως
προστασία περιβάλλοντος, πρόνοια, παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, πολιτισμού κ.α., για
προμήθεια εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ωφελούμενοι:
Κοινωνικά ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες, ΑμεΑ
Δικαιούχοι:
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
Φορείς που ιδρύουν κοινωνικές
επιχειρήσεις,
υπηρεσίες
της
Περιφέρειας

Ενίσχυση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για ίδρυση και αρχική λειτουργία
κοινωνικών επιχειρήσεων

Υποστήριξη των εν δυνάμει δικαιούχων προκειμένου για την άμεση ανταπόκριση των
κοινωνικών επιχειρήσεων στο σκοπό που καλούνται να υπηρετήσουν
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10a «Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση,
και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με
την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και
εκπαίδευσης»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Μαθητικός πληθυσμός.
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ, Υπηρεσίες και φορείς του Υπ.
Παιδείας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

Δράση 10α1.01: Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αφορά δράσεις για την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των υποδομών της πρωτοβάθμιαςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και
περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού.

Ωφελούμενοι:
Μαθητικός πληθυσμός
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ, Υπηρεσίες και φορείς του Υπ.
Παιδείας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

Δράση 10α1.02 : Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Αφορά δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης
(νηπιαγωγεία), με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και
στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού.

Ωφελούμενοι:
Φοιτητικός πληθυσμός
Δικαιούχοι:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δράση 10α1.03 : Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αφορά δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
και σε προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες
σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του
εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το σχέδιο ΑΘΗΝΑ,
όσο και ενδεχόμενες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της
έξυπνης εξειδίκευσης (ερευνητικές υποδομές-εξοπλισμός).

Ωφελούμενοι:
Μαθητικός πληθυσμός
Δικαιούχοι:
Δήμος Χίου

Δράση 10α1.04 : Αναβάθμιση σχολικών υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( έργα
μεταφερόμενα – εμπροσθοβαρή)

Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου.

Ωφελούμενοι:
Μαθητικός
και
σπουδαστικός
πληθυσμός
Δικαιούχοι:
Υπηρεσίες και φορείς του Υπ.
Παιδείας, Υπουργείο Ναυτιλίας και

Δράση 10α.2.1: Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του μαθητικού και σπουδαστικού
πληθυσμού, με τη προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού αναβαθμίζοντας τις
παρεχόμενες υπηρεσίες κατάρτισης και εν συνεχεία να αναβαθμίσει τα προσόντα των
ωφελουμένων κατά την προσπάθεια εύρεσης εργασίας.
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
Νησιωτικής
Πολιτικής,
λοιποί
αρμόδιοι φορείς

Κατηγορίες Δράσεων

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

4c «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης»

Ωφελούμενοι:
Δημόσιες Υπηρεσίες
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμοι
της Περιφέρειας

Δράση 4c1.01: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της
παιδείας (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωσηυγρομόνωση-κουφώματα, κλπ) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα
ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ). Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις, για τις οποίες
προβλέπονται και παρεμβάσεις εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας (αξιοποίηση
γεωθερμίας).

Ωφελούμενοι:
Δημόσιες Υπηρεσίες
Δικαιούχοι:
Νοσοκομεία
ΠΒΑ,
Περιφέρεια
Βορείου
Αιγαίου,
Δήμοι
της
Περιφέρειας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

Δράση 4c1.02: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της
υγείας (νοσοκομεία)

Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας
(νοσοκομεία), με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος
(θερμομόνωση - υγρομόνωςη - κουφώματα κλπ) και ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ).

Ωφελούμενοι:
Δημόσιες Υπηρεσίες
Δικαιούχοι:
Δήμος Λέσβου, Δήμος Χίου

Δράση 4c01.03_ΒΑΑ: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για
την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Η δράση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, εντός του αστικού ιστού
των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης.
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Δημόσιες Υπηρεσίες
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Λήμνου, Ικαρίας, Οινουσσών και
Ψαρών), Περιφέρεια Β. Αιγαίου,
λοιποί αρμόδιοι Φορείς

Δράση 4c01.04.ΟΧΕ: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος
(θερμομόνωση) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης,
φωτισμός κλπ), και χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
επιπλέον των ανωτέρω εργασιών (κτιριακό κέλυφος – ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις) προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

Ωφελούμενοι:
Δημόσιες Υπηρεσίες
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμοι
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λοιποί
αρμόδιοι φορείς

Δράση 4c01.05: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Η δράση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων συνάθροισης κοινού,
που δεν περιλαμβάνοντα σε άλλες εξειδικευμένες δράσεις του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.
Στους χώρους συνάθροισης κοινού, περιλαμβάνονται τα κτίρια που η χρήση τους αφορά
στην πραγματοποίηση κοινωνικών ή/και πολιτιστικών ή/και εκπαιδευτικών ή/και
αθλητικών εκδηλώσεων (θέατρα, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, μουσεία,
χώροι αθλητικών εκδηλώσεων), καθώς και κτίρια παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

Ωφελούμενοι:
Δημόσιες Υπηρεσίες
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμοι
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, λοιποί
αρμόδιοι φορείς
Ωφελούμενοι:
Νοικοκυριά της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας &
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

Δράση 4c01.06: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων με τη χρήση γεωθερμίας

Παρεμβάσεις αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού που παρουσιάζεται στα νησιά της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών των
δημοσίων κτιρίων.
Δράση 4c2.01: Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών,
που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε
ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με
ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα
υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης.
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5a «Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών
που βασίζονται στο οικοσύστημα»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λοιποί
φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Δράση 5α1.01: Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των
ακτών της Περιφέρειας από διάβρωση
Οι προβλεπόμενοι κύριοι τύποι τεχνικών παρεμβάσεων αναφέρονται σε επεμβάσεις στις
μορφοδυναμικές διεργασίες με σκοπό την μείωση της διαβρωτικής τάσης των κυματισμών και
των κυματογενών ρευμάτων, αποκλειστικά στις ακτές που έχουν υποστεί ή απειλούνται με
σημαντική διάβρωση μέσω (ενδεικτικά):

Τεχνητών αναπλάσεων ακτών (ήπιες μέθοδοι)

Κατασκευής παράκτιων τεχνικών έργων προστασίας κατά προτίμηση ήπιων μορφών όπως
είναι οι βυθισμένοι ή και πλωτοί κυματοθραύστες, διακριτικοί πρόβολοι κλπ

Αποστράγγισης των ακτών

Επανακατασκευών – ενισχύσεων θαλάσσιων τοίχων (όπου αυτοί υπάρχουν και εφόσον
απαιτείται)

Συνδυασμού των παραπάνω ή άλλων αποδοτικών.

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Λήμνου,
Ικαρίας,
Φούρνων,
Οινουσσών, Ψαρών), Περιφέρεια Β.
Αιγαίου, λοιποί αρμόδιοι Φορείς

Δράση 5α1.02.ΟΧΕ: Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών, λόγω
διάβρωσης
Για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης, ενδεικτικά θα μπορούσαν
να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που αφορούν σε:

Θωράκιση των ακτών – έργα προστασίας

Σταθεροποίηση ακτογραμμής – παράκτιας περιοχής

Αποκατάσταση των ακτών που παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα διάβρωσης

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, Λοιποί αρμόδιοι φορείς
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας

Δράση 5α2.01: Υλοποίηση Υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων,
συμπληρωματικών ή και συνοδών, ενέργειες αποκατάστασης και συντήρησης
αντιπλημμυρικής προστασίας,

έργα διαχείρισης της απορροής ώστε να επιβραδύνεται ή να κατακρατείται η απορροή
στην πορεία της προς τον τελικό αποδέκτη,

ειδικά έργα για τη ρύθμιση της ροής των υδάτων (αποθήκευση, μεταβολές χρονισμού),

μέτρα διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων (με την έννοια της αύξησης της
διηθητικότητας ή άλλων μέτρων μείωσης της δημιουργίας επιφανειακής απορροής),

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας

Δράση 5α2.02.ΟΧΕ: Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας

Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων,
συμπληρωματικών ή και συνοδών, ενέργειες αποκατάστασης αντιπλημμυρικής
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
Δικαιούχοι:
Ολοκληρωμένων
Χωρικών
Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ (Λήμνου),
Περιφέρεια Β. Αιγαίου, λοιποί
αρμόδιοι Φορείς



Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Ικαρίας, Ψαρών), Περιφέρεια Β.
Αιγαίου, λοιποί αρμόδιοι Φορείς

Δράση 5α3.01.ΟΧΕ: Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με την
κλιματική αλλαγή

Κατά κύριο λόγο πρόκειται να χρηματοδοτηθούν επιμέρους δράσεις, οι οποίες
αναμένονται να ενδυναμώσουν την επιχειρησιακή ικανότητα των Δήμων στην
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πλημμύρες – πυρκαγιές) και την διαχείριση των
συνεπειών λόγω επαγόμενων φαινομένων.

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Πυροσβεστικό Σώμα

Δράση 5α4.01: Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
(πλημμύρες – πυρκαγιές)

Η Δράση αφορά εξοπλισμό για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρεςπυρκαγιές ) και αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην
ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού σώματος για την
διαχείριση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές - πλημμύρες), στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου.

Ωφελούμενοι:
Οι πολίτες της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δράση 5α5.02: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
Το ΠεΣΠΚΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα
μέτρα και δράσεις προσαρμογής και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013/ΕΕ.
Ο στόχος, το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του ΠΕΣΠΚΑ καθορίζονται στην
ΥΑ Αριθ. οικ. 11258/16.03.2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017)

Κατηγορίες Δράσεων



83

προστασίας,
έργα διαχείρισης της απορροής ώστε να επιβραδύνεται ή να κατακρατείται η απορροή
στην πορεία της προς τον τελικό αποδέκτη,
ειδικά έργα για την διευθέτηση της ροής των υδάτων
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6a «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε
να
ικανοποιηθούν
οι
απαιτήσεις
του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΦΟΔΣΑ

Δράση 6α1.1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων (εφαρμογή της διαλογής στην πηγή)

Η δράση αφορά στην δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και την προμήθεια
του κατάλληλου εξοπλισμού για την λειτουργία των Πράσινων σημείων. Προτεραιότητα
δύναται να δοθεί σε πράξεις οι οποίες θα εξυπηρετούν και δομές φιλοξενίας μεταναστών,
λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση του μεταναστευτικού προβλήματος στα νησιά της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΦΟΔΣΑ

Δράση 6α1.2: Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη συλλογής βιοαποβλήτων στα πλαίσια του εγκεκριμένου
Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, στο γενικότερο στόχο της χωριστής
συλλογής ρευμάτων.. Προτεραιότητα δύναται να δοθεί σε πράξεις οι οποίες θα
εξυπηρετούν και δομές φιλοξενίας μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση του
μεταναστευτικού προβλήματος στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΦΟΔΣΑ

Δράση 6α.1.3: Προώθηση οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια αποτελεσματική πρακτική για την μείωση των
αποβλήτων, αποτελώντας ταυτόχρονα και αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Προτεραιότητα δύναται να δοθεί σε πράξεις οι οποίες θα
εξυπηρετούν και δομές φιλοξενίας μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση του
μεταναστευτικού προβλήματος στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΦΟΔΣΑ

Δράση 6α.1.4: Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις συλλογής και διάθεσης ΑΣΑ, για την
βελτιστοποίηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων
Η χρηματοδότηση υποστηρικτικών δράσεων αναβάθμισης των συστημάτων διαχείρισης
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να αφορά σε :

Ανάπτυξη / επέκταση δικτύου ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών)

Έργα προσωρινής αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Υλοποίηση υποδομών δικτύου επεξεργασίας βιοαποβλήτων

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δήμος Λέσβου, Δήμος Χίου

Δράση 6α1.05.ΒΑΑ: Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο στρατηγικών για τη
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης

Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της οικιακής ή/και επιτόπιας κομποστοποίησης

Λοιπές ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων για την επίτευξη των εθνικών - περιφερειακών
στόχων (ποσοτικοί στόχοι ΕΣΔΑ έτους 2020)
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6b «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να
ικανοποιηθούν
οι
απαιτήσεις
του
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Φούρνων,
Ψαρών, Οινουσσών), Περιφέρεια Β.
Αιγαίου, λοιποί αρμόδιοι Φορείς

Δράση 6α1.06.ΟΧΕ: Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)

Η δράση αφορά την αναβάθμιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ),
με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αύξηση των ποσοστών
ανακύκλωσης υλικών και κομποστοποίησης.

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Δήμος Λήμνου, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Δράση 6β1.01: Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση
επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές
περιοχές (έργα τμηματοποιημένα).
Η δράση αφορά στην ολοκλήρωση δύο (2) τμηματοποιημένων (phasing) έργων των οποίων η
υλοποίηση έχει ξεκινήσει στο ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013:

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ - MIS: 305686

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ MIS: 300984

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία
Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αιγαίου - Διεύθυνση Υδάτων

Δράση 6β1.02: Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
(ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου που σχετίζονται με την εφαρμογή
Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενδεικτικές επιμέρους δράσεις ή τύποι παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει η πρόσκληση
στο πλαίσιο αυτής της δράσης αφορούν στη συνέχιση της παρακολούθησης της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, καθώς και την
ενημέρωση κοινού και τις ταυτότητες ακτών κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου.
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
ΔΕΥΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ

Δράση 6β1.03: Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση
επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές
περιοχές

Αφορά σε έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό
άνω των 2000 κατοίκων. Επενδύσεις σε περιοχές με μικρότερο ισοδύναμο πληθυσμό δεν
θα υλοποιηθούν μέσω της παρούσας δράσης,

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Φορείς επιφορτισμένοι με την
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ο
πληθυσμός της Περιφέρειας.

Δράση 6β1.04: Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για τις πηγές απορρίψεων στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου

Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων
επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές)

Μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων – τυροκομικών μονάδων στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Λήμνου, Ικαρίας, Φούρνων, Ψαρών,
Οινουσσών), Περιφέρεια Β. Αιγαίου,
λοιποί αρμόδιοι Φορείς

Δράση 6β1.05.ΟΧΕ: Δράσεις Διαχείρισης Λυμάτων

Κατασκευή υποδομών συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών
λυμάτων (δίκτυα αγωγών που συνδέονται με εγκαταστάσεις βελτιωμένης επεξεργασίας
λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων).

Ωφελούμενοι:

Δράση 6β2.01: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
ΔΕΥΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
ΔΕΥΑ Λέσβου, ΔΕΥΑ Χίου, Δήμος
Σάμου, Δήμος Λήμνου, Δήμος Ικαρίας

Κατηγορίες Δράσεων




Έργα αντικατάστασης, επισκευής, εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ενίσχυσης
δικτύων ύδρευσης σε τμήματα στα οποία αποδεδειγμένα (με αξιόπιστες μεθόδους
εντοπισμού) παρατηρούνται απώλειες του μεταφερόμενου νερού.
Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αποδεδειγμένων
υδρευτικών αναγκών ( δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς ύδατος κ.α.), καθώς
και έργα αντικατάστασης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας
ύδατος.

Δράση 6β2.02: Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου
χρήσης του νερού, την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο και τον έλεγχο
απολήψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας

Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που
παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρισης ή παρουσιάζουν τοπική
υφαλμύριση, καθώς και ΥΥΣ με φαινόμενα φυσικής υφαλμύρισης

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan), στις ΔΕΥΑ Λέσβου,
Χίου και στους Δήμους Σάμου, Ικαρίας & Λήμνου,

Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) στις ΔΕΥΑ Λέσβου, Χίου και στους Δήμους
Σάμου, Ικαρίας & Λήμνου,
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6c «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Λήμνου,
Ικαρίας,
Φούρνων),
Περιφέρεια Β. Αιγαίου, λοιποί
αρμόδιοι Φορείς

Δράση 6β2.03.ΟΧΕ: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος και
αξιοποίησης επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση

Έργα αντικατάστασης, επισκευής, εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ενίσχυσης
δικτύων ύδρευσης

Έργα ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης για την κάλυψη αποδεδειγμένων υδρευτικών αναγκών
(δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς ύδατος κ.α)

Δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα
ύδρευσης (έλλειψη ή έντονα προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του νερού)

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ΔΕΥΑ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δήμοι
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που
δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ

Δράση 6β3.01: Έργα για την αξιοποίηση των επιφανειακών και θαλασσίων υδάτων για χρήση

Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίων (εγκαταστάσεων για την επεξεργασία – καθαρισμό του
νερού) σε υφιστάμενα αρδευτικά φράγματα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν και
για υδρευτική χρήση

Δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα
ύδρευσης (έλλειψη ή έντονα προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του νερού και δεν
υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης πόσιμου νερού)

Ωφελούμενοι:
ο πληθυσμός της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμοι
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΔΕΥΑ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δράση 6β3.02: Έργα για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων

Διερεύνηση των δυνατοτήτων τοπικής αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των
ΕΕΛ για τον εμπλουτισμό υδροφορέων που παρουσιάζουν ποιοτική και ποσοτική
υποβάθμιση ή/και και τον παράλληλο έλεγχο προέλασης του υφάλμυρου μετώπου

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υπηρεσίες
του
Υπουργείου
Πολιτισμού , άλλοι αρμόδιοι φορείς

Δράση 6γ1.1 – Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα

Επεμβάσεις σε μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και άλλων επεμβάσεων που θα διευκολύνουν την
πρόσβαση των επισκεπτών

Επεμβάσεις σε αναδυόμενους νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος ή σε
καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς ή σε προορισμούς που συγκεντρώνουν το
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων






Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και
εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια
Φορείς, με αρμοδιότητες / σκοπούς
την τουριστική ανάπτυξη και
προβολή της Περιφέρειας.

ενδιαφέρον επισκεπτών προερχόμενων από τις νέες τουριστικές αγορές
Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος των θαλάσσιων δρόμων και
στα μικρά νησιά ή μνημείων που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας
προγραμματικής περιόδου
Επεμβάσεις σε μουσεία περιφερειακής εμβέλειας, χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και
κατά μήκος των οδικών και θαλάσσιων διαδρομών
Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς
Επεμβάσεις για την ανάδειξη, προστασία και την διατήρηση θεματικών μουσείων και την
δημιουργία πολιτιστικών δικτύων στην περιοχή παρέμβασης

Δράση 6γ2.1: Δράσεις ανάδειξης και προβολής φυσικών, πολιτιστικών και άλλων πόρων της
Περιφέρειας με στόχο την τουριστική αξιοποίηση

Ενίσχυση και ανάδειξη Branding της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και τον
σχεδιασμό πρότυπων εφαρμογών προωθητικού υλικού με βάση την τουριστική
ταυτότητα της Περιφέρειας, λειτουργία μηχανισμού αναβάθμισης και προώθησης του
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας σε νέες τουριστικές αγορές, με νέα εξειδικευμένα
/ σύγχρονα μέσα και ενέργειες, στην προβολή και διαφήμιση πολιτιστικών και
οικοτουριστικών διαδρομών της Περιφέρειας με έμφαση σε δράσεις όπως συμμετοχή σε
εκθέσεις, roadshows, διαφήμιση σε social media κλπ. όπως επίσης και προώθηση
θεματικών διαδρομών, διαδρομών πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος κλπ
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6d «Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση
των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων
μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων
υποδομών»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΟΤΑ,
ΝΠΙΔ, Φορείς Διαχείρισης, Λοιποί
αρμόδιοι φορείς

Δράση 6γ2.02: Τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων (ιαματικά νερά)

Αξιοποίηση του πλούσιου υπόγειου δυναμικού των νησιών της περιφέρειας σε ιαματικά
νερά ώστε οι συγκεκριμένες περιοχές αλλά και ευρύτερα όλος ο περιφερειακός χώρος να
αναβαθμιστούν – εκτός των άλλων – και τουριστικά αναδεικνύοντας την υψηλή
προστιθέμενη αξία ενός σημαντικού φυσικού πόρου.

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών
Δικαιούχοι:
Δασικές
Υπηρεσίες
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δήμοι,
Περιφέρεια, Φορείς Διαχείρισης,
Λοιποί αρμόδιοι Φορείς

Δράση 6δ1.01: Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων.

Δημιουργία υποδομών και εξοπλισμό για την συστηματική παρακολούθηση ειδών και
οικοσυστημάτων περιλαμβανομένων των περιοχών Natura.

Αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων .

Μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης των οικοτόπων.

Δράσεις που αφορούν σε προστασία-πρόληψη βιοτόπων-απειλούμενων ειδών

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών.
Δικαιούχοι:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμοι,
Περιφέρεια, Φορείς Διαχείρισης

Δράση 6δ2.01: Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων
Δημιουργία θεματικών οικοπάρκων και προώθηση του οικοτουρισμού

Έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς, προμήθεια
εξοπλισμού καθώς και δράσεις προβολής-προώθησης - ενημέρωσης κοινού, επικουρικά
των κύριων ενεργειών

Ανάδειξη φυσικών μνημείων, φυσικών τοπίων ιδιαίτερου κάλλους, περιοχής ιδιαίτερων
γεωλογικών – φυσιογραφικών σχηματισμών

Έργα ήπιας διαμόρφωσης φυσικών τοπίων , προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα επισκέψιμα

Παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με
την προστασία και ανάδειξη της τοπικής βιοποικιλότητας
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6e «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των
πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση
των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων
των
προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών
Δικαιούχοι:
ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Περιφέρεια, Άλλοι
αρμόδιοι Φορείς

Δράση 6ε1.01: Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Αποκατάσταση δημόσιων χώρων για αναζωογόνηση περιοχών, η δημιουργία πολυχώρων
τοπικής εμβέλειας που συμβάλλουν συνολικά στην βελτίωση της λειτουργικότητας
περιοχών των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών.
Δικαιούχοι:
Δήμος Λήμνου, Δ/νση Τουριστικών
Επενδύσεων (Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού)

Δράση 6ε1.02: Δράσεις για την βελτίωση , ανάδειξη και αναβάθμιση του δομημένου και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (έργα εμπροσθοβαρή – μεταφερόμενα)
Αναλυτικότερα, προβλέπεται οι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ 200-2013,

Δημιουργία χώρων πολιτισμού – Στέγαση μόνιμης συλλογής παιδικού παιχνιδιού &
βιβλίου (MIS :448293)

Ανάπλαση Χερσαίας ζώνης και παραλιακού μετώπου Μούδρου (MIS : 478820)

Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου (MIS : 448295)

Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου (MIS : 374456)
για διαχειριστικούς και δημοσιονομικούς λόγους να μεταφερθούν – ενταχθούν στην νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών.
Δικαιούχοι:
Δήμος Λέσβου, Δήμος Χίου, ΕΦΑ
Λέσβου, ΕΦΑ Χιου

Δράση 6ε2.03.ΒΑΑ: Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Ανάπλαση προκυμαίας

Δημιουργία πολιτιστικών χώρων

Ανάπλαση-ανάδειξη περιοχής Κάστρου

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών.
Δικαιούχοι:
Δήμος Λέσβου, Δήμος Χίου

Δράση 6ε3.01.ΒΑΑ: Δράσεις βιοκλιματικής ανάπλασης στο πλαίσιο στρατηγικών για τη
Βιώσιμη Αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Δράσεις που αφορούν την βιοκλιματική αναβάθμιση του αστικού ιστού των δύο (2)
μεγαλύτερων πόλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνης και Χίου.
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7a «Στήριξη ενός πολυτροπικού
ευρωπαϊκού
χώρου
μεταφορών
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ»

ενιαίου
μέσω

7b «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων»

Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της περιφέρειας και οι
επισκέπτες των περιοχών
Δικαιούχοι:
Δήμος Λέσβου, Δήμος Χίου

Δράση 6ε4.03.ΒΑΑ: Δράσεις αστικής κινητικότητας στα πλαίσια στρατηγικών για την Βιώσιμη
αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

Διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης

Περιορισμός πρόσβασης των μηχανοκίνητων μέσων-πεζόδρομοι

Προώθηση ήπιων μέσων (ποδηλατόδρομοι),

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις, και κάτοικοι της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δήμος Χίου, Δήμος Λέσβου, Λιμενικά
ταμεία, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
Λοιποί αρμόδιοι φορείς

Δράση 7a1.01: Παρεμβάσεις σε λιμενικές υποδομές (ΔΕΔ-Μ)

Οι λιμενικές υποδομές ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας, αφορούν τους λιμένες των πόλεων
Μυτιλήνης και Χίου. Μέσω της δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν οι υποδομές
εκείνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το επιβατικό
κοινό, (εντός ζώνη λιμένος). Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν έργα που συνδέονται
με τη ασφάλεια, τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, με στόχο
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς την παροχή εμπορικών υπηρεσιών
απευθείας στο χρήστη.

Ωφελούμενοι:
Επιχειρήσεις, και κάτοικοι της
Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Λέσβου
και Χίου

Δράση 7a1.02: Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ

Οι προτεινόμενες Πράξεις θα αφορούν, σε περιορισμένης κλίμακας, βελτίωση κτιριακών
υποδομών, επιφορτισμένες με την ασφάλεια των λιμενικών υποδομών, καθώς και
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (συστήματα ασφαλείας, κάμερες, ανιχνευτές
κλπ).

Ωφελούμενοι:
οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός
της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δημοτικά
Λιμενικά
Ταμεία
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Δράση 7β1.01: Δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών (πλην ΔΕΔ-Μ)
Μέσω της δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις, των λιμένων Εθνικής
σημασίας και Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) που ενδεικτικά αφορούν:

την πρόσβαση στην λιμενική υποδομή (διαμόρφωση - παρακολούθηση και έλεγχος
σημείων πρόσβασης)

την επιτήρηση - φύλαξη και παρακολούθηση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών
Η δράση αφορά τους Λιμένες Λήμνου και Σάμου
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)

Κατηγορίες Δράσεων

Ωφελούμενοι:
οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός
της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ (Αγ.
Ευστρατίου, Φούρνων, Οινουσσών),
Περιφέρεια Β. Αιγαίου, λοιποί
αρμόδιοι Φορείς

Δράση 7β1.02.ΟΧΕ: Δράσεις βελτίωσης της συνδεσιμότητας των μικρών νησιών της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, που αποτελούν και τις πύλες εσόδου-εξόδου των
μικρών νησιών, με την παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
κατοίκους και επισκέπτες

Ωφελούμενοι:
οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός
της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δήμος Χίου, Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου

Δράση 7β2.01: Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών
(τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με
πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού (έργα τμηματοποιημένα)
Έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα δράση είναι (MIS του ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου
2007-2013):
Έργα τμηματοποιημένα :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΝΤΙΠΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ) MIS: 276456

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - MIS: 372064

ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+750 MIS: 355463

Ωφελούμενοι:
οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός
της Περιφέρειας.
Δικαιούχοι:
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμοι
της Περιφέρειας, Λοιποί αρμόδιοι
φορείς

Δράση 7β2.02: Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων οδικών δικτύων υποδομών
(τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με
πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού

Έργα και υποδομές προσπελασιμότητας για τις ενδονησιωτικές επικοινωνίες και την
βελτίωση της προσβασιμότητας σε πύλες εισόδου-εξόδου και βασικών τουριστικών
προορισμών (οδικές συνδέσεις με λιμάνια, αεροδρόμια εκτός ΔΕΔ-Μ) σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα στο ΣΕΣ.

Ωφελούμενοι:
οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός

Δράση 7β2.03.ΒΑΑ: Αναβάθμιση υποδομών προσπελασιμότητας στο πλαίσιο στρατηγικών για
τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)
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Κοινό Στόχος
(ωφελούμενοι / δικαιούχοι)
της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Δήμος Λέσβου, Δήμος Χίου



Ωφελούμενοι:
οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός
της Περιφέρειας
Δικαιούχοι:
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη
στρατηγική
Ολοκληρωμένων
Χωρικών Επενδύσεων Δήμοι ΟΧΕ
(Λήμνου,
Ικαρίας,
Οινουσσών),
Περιφέρεια Β. Αιγαίου, λοιποί
αρμόδιοι Φορείς

Δράση 7β2.04.ΟΧΕ: Δράσεις αναβάθμισης οδικού δικτύου
Έργα τοπικής-επαρχιακής οδοποιίας που αφορούν

Την εξυπηρέτηση οικισμών- πόλεων, είτε λόγω διασύνδεσης με πύλες εισόδου-εξόδου
(λιμάνια) είτε εφόσον αποτελούν τουριστικούς προορισμούς ή/και παραγωγικά κέντρα

Την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του τοπικού οδικού δικτύου

Ωφελούμενοι:
Ο πληθυσμός της Περιφέρειας
(επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι)
Δικαιούχοι:
Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι της
Περιφέρειας,
και
γενικότερα
Υπηρεσίες επιφορτισμένες με τον
σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων δράσεων οδικής ασφάλειας

Δράση 7β3.01: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας

Έργα και υποδομές προσπελασιμότητας και προμήθειας εξοπλισμού για τις
ενδονησιωτικές επικοινωνίες με στόχευση την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του
οδικού δικτύου των νησιών της Περιφέρειας

Κατηγορίες Δράσεων
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Έργα προσπελασιμότητας για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των αστικών κέντρων
Μυτιλήνης και Χίου, για την καλύτερη διασύνδεση της ενδοχώρας, με τις πύλες εισόδου –
εξόδου των νησιών.

