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Ταυτότητα Σύμβασης 

Τίτλος Σύμβασης Διοικητική Υποστήριξη του έργου Cross Border Heart Safe 

Cities με ακρωνύμιο «Heart Safe Cities» του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG 

IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009” 

Ανάδοχος: planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ 

Συγγραφέας(εις): Παπαϊωάννου Ιωάννα 

Τσεκερίδης Βασίλειος 

Αργυροπούλου Κυριακή  

Παπαϊωάννου Χρήστος 

Γκιουζέπας Γιώργος 

Αναθέτουσα Αρχή: 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 

 

Ταυτότητα Παραδοτέου 

Ακρωνύμιο έργου: Heart Safe Cities 

Τίτλος έργου: Cross Border Heart Safe Cities 

 

Τίτλος Παραδοτέου: Π.2.1.1. Επικοινωνιακό Σχέδιο (Επικοινωνιακό Σχέδιο 

(Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας)) 

Έκδοση: V.1  

 

Περιγραφή: Το παρόν έγγραφο με τίτλο «Επικοινωνιακό Σχέδιο, 

λογότυπο και σλόγκαν έργου» αποτελεί το Παραδοτέο 

Π.2.1.1. του έργου Heart Safe Cities. 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και 

δημοσιότητας) αποτελεί βασικό παραδοτέο για όλα τα 

έργα που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 ως 

στρατηγικό εργαλείο που αποσκοπεί στην ευρύτερη 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο, 
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καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του. 

Παράλληλα, συμβάλλει στη διασφάλιση της αποδοτικής 

επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου, και είναι 

σύμφωνο με τις προδιαγραφές που τίθενται στις 

Κατευθυντήριες Γραμμές Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας του Προγράμματος. 

Λέξεις κλειδιά: Heart Safe Cities, Πληροφόρηση, Διάδοση, Δημοσιότητα, 

Στρατηγική Επικοινωνίας, οπτική ταυτότητα,  

Διασυνοριακή Υγεία, Υγειονομική περίθαλψη, IPA Cross 

Border Cooperation Programme, πρόληψη, διασυνοριακή 

συνεργασία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσσαλονίκη, 

Καλαμαριά, Οχρίδα 

 

Ιστορικό Αναθεώρησης 

Έκδοση Ημερομηνία Αναθεωρήθηκε από Αιτιολογία 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Η παρούσα έκδοση έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της 4ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής. 
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Εταιρικό Σχήμα Έργου 

Ρόλος Εταίρος Χώρα 

Επικεφαλής Εταίρος - 

Δικαιούχος 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

και Θράκης 

Ελλάδα 

Εταίρος 2   Δήμος Καλαμαριάς Ελλάδα 

Εταίρος 3 Institute for prevention, treatment and 

rehabilitation of cardiovascular disease 

St.Stefan Ohrid 

Δημοκρατία 

της Βόρειας 

Μακεδονίας 

Εταίρος 4 PUBLIC HEALTH INSTITUTION Health 

Home Ohrid 

Δημοκρατία 

της Βόρειας 

Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική Ενημέρωση για το Πρόγραμμα 

Το Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009  

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Αυγούστου 2015 με την Απόφαση 

C (2015) 5655. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι  

45.470.066,00€, από τα οποία τα 38.649.552,00€ (85%) προέρχονται από την ΕΕ και 

τα 6.820.514,00€ (15%) εθνική συμμετοχή. Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος 

αποτελείται από τις διασυνοριακές NUTS III περιφέρειες: Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, 

Σέρρες και Θεσσαλονίκη από την ελληνική πλευρά και Pelagonia, Vardar, Southeast 

από Southwest από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Οι άξονες 

προτεραιότητας του Προγράμματος είναι: 1. Ανάπτυξη και υποστήριξη της 

Τοπικής Οικονομίας, 2. Προστασία του περιβάλλοντος - μεταφορές, και 3. Τεχνική 

Βοήθεια. 
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1 Εισαγωγή 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας) αποτελεί 

βασικό παραδοτέο για όλα τα έργα που είναι ενταγμένα στο Interreg IPA Cross-Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 ως στρατηγικό εργαλείο που 

αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το έργο, 

καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του. Παράλληλα, συμβάλλει στη 

διασφάλιση της αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου. Σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές που τίθενται στις Κατευθυντήριες Γραμμές Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας του Προγράμματος.  

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας) του Έργου 

(εφεξής ΕΠΔ) αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που προσαρμόζεται ανάλογα με την 

αποτελεσματικότητά των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Έργου, 

καθώς και με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του. Οι προσαρμογές 

ποικίλλουν από τροποποιήσεις του προϋπολογισμού ως προσθήκη ή αφαίρεση 

δράσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου του Εγχειριδίου. 

Σκοπός του EΠΔ αποτελεί η οργάνωση της πληροφόρησης και της διάχυσης, καθώς 

και η δημοσιότητα των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου Heart Safe 

Cities. Βασικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης προς τους πολίτες των απομονωμένων και 

υποβαθμισμένων διασυνοριακών περιοχών, όπως η περιοχή παρέμβασης του Έργου. 
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2 Στρατηγική του Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας) αποτελεί ένα 

ιδιαίτερης σημασίας παραδοτέο για όλα τα έργα που είναι ενταγμένα στο Interreg 

IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, δεδομένου ότι 

αυτό αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την ευρύτερη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού / ομάδες - στόχος κάθε έργου, καθώς και για τη 

διάδοση των αποτελεσμάτων τους.  

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας) 

(Communication Plan) του έργου Heart Safe Cities αποτελεί το κύριο εργαλείο για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων ενημέρωσης, προβολής και 

δημοσιότητας του έργου. Αποτελεί δυναμικό εργαλείο το οποίο προσαρμόζεται με 

βάση την αποτελεσματικότητά του, το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του 

έργου. Παράλληλα, το Σχέδιο συμβάλλει και στη διασφάλιση της αποδοτικής 

επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου. 

Η στρατηγική που υιοθετήθηκε προσεγγίζει το ΕΠΔ ως ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το 

οποίο διαμορφώνεται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, περιλαμβάνει τη 

στρατηγική και τους στόχους, καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησης, τα εργαλεία, 

τους δείκτες παρακολούθησης και τέλος τις εναλλακτικές λύσεις και τις διορθωτικές 

ενέργειες.  

Προκειμένου να ανταποκριθεί στην επικοινωνιακή στρατηγική και τους στόχους του, 

το ΕΠΔ λαμβάνει υπόψη σημαντικό αριθμό προκλήσεων, όπως: 

 Η κεφαλαιοποίηση της γνώσης από άλλα διασυνοριακά έργα. 

 Η διασυνοριακή φύση του υφιστάμενου Προγράμματος εντός του οποίου έχει 

εγκριθεί το παρόν έργο. 

 Το γεγονός ότι απευθύνεται σε ομάδες-στόχους με πολύ διαφορετικά επίπεδα 

επίγνωσης του θέματος. 

Γενικά, η συσχέτιση μεταξύ του σχεδιασμού και της εφαρμογής του ΕΠΔ είναι μία 

πολύπλοκη και δυναμική διαδικασία που απαιτεί συνεχή επιτήρηση, ώστε να 

διασφαλίζεται η επιλογή της κατάλληλης δράσης τη σωστή στιγμή. Επιπλέον, η 

επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

 Εξειδικευμένη επικοινωνία για κάθε στόχο μέσω της χρήσης εξατομικευμένων 

εργαλείων και δράσεων. 

 Συνεκτικές, ολοκληρωμένες και συνεργικές δράσεις που θα επιφέρουν θετικά 

αποτελέσματα στην περιοχή παρέμβασης. 

 Εύκολη, αποτελεσματική και διαφανή γλώσσα που στοχεύει στην ενημέρωση 

του κοινού και ταυτόχρονα στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων και των πολιτών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Χρήση στοχευμένων μηνυμάτων που λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές 

στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την κοινωνία κλπ. 

 Ενεργός αντιπαράθεση των ενδιαφερομένων μέσω μεθόδων συμμετοχικού 

σχεδιασμού. 

 Ευρεία διάχυση μέσω παραδοσιακών αλλά και καινοτόμων καναλιών. 

 Εγκάρσια προσέγγιση (δημόσιες σχέσεις, γραφείο τύπου) με στόχο την 

ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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3 Στόχοι 

3.1 Γενικοί Επικοινωνιακοί Στόχοι 

Οι στόχοι επικοινωνίας του ΕΠΔ είναι σύμφωνοι με τους ειδικούς στόχους του έργου 

Heart Safe Cities και σύμφωνοι με τη στρατηγική του Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, ως 

ακολούθως:  

 Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το έργο Heart Safe Cities, 

τις δραστηριότητές του και τα πιθανά οφέλη του στη διασυνοριακή 

περιοχή. 

o Αύξηση του ενδιαφέροντος των φορέων και των θεσμικών εταίρων για 

το έργο ως βασικό εργαλείο προς όφελος της περιοχής προγράμματος.  

o Πληροφόρηση του κοινού για τα αποτελέσματα και τα οφέλη που 

επιτυγχάνονται με το έργο. 

o η δημιουργία θετικού κλίματος για την αποδοχή του έργου και την 

κινητοποίηση των ομάδων - στόχος, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής 

τους στις παρεμβάσεις και στις δράσεις του έργου. 

 Ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφάλιση της 

διαφάνειας όσον αφορά στη δημόσια χρηματοδότηση. 

o Ανάδειξη της χρηματοδότησης που προέρχεται από Ευρωπαϊκούς πόρους 

στο έργο και έμφαση στην προστιθέμενη αξία που αποδίδεται στην 

κοινότητα. 

o Διαφάνεια σχετικά με το που και πως δαπανώνται τα χρήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν 

από τις δράσεις του έργου.  

 

3.2 Κοινό στόχος 

Ως κοινό στόχος θεωρείται κάθε ομάδα στην οποία απευθύνεται και προσπαθεί να 

προσεγγίσει το έργο Heart Safe Cities. Κάποιες από αυτές τις ομάδες αφορούν το 

εσωτερικό περιβάλλον του έργου, ενώ κάποιες άλλες αφορούν στις εκτός των δομών 

του έργου.  

Οι κύριες ομάδες στόχος στις οποίες θα απευθύνεται το ΕΠΔ είναι: 

 Οι εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής 

περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 Οι εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην 

διασυνοριακή περιοχή. 

 Τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά, αλλά και εξειδικευμένα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

 Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
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 Το ευρύ κοινό. 

 

3.3 Ειδικοί στόχοι 

Προκειμένου να αναδειχθεί ο γενικότερος σκοπός του έργου Heart Safe Cities, ο 

οποίος είναι αποτελεσματική έξω-νοσοκομειακή διαχείριση των θυμάτων καρδιακής 

ανακοπής, καθώς και περιστατικών που απαιτούν παροχή πρώτων βοηθειών εντός 

του αστικού ιστού, υπάρχουν ειδικοί στόχοι επικοινωνίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάπτυξη μίας επικοινωνιακής 

στρατηγικής που θα μεγιστοποιήσει την πρόσβαση στα οφέλη που θα προκύψουν 

από τις δραστηριότητες του έργου μέσα από τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας.  

 

Όσον αφορά στην 

ευαισθητοποίηση  

Η προβολή του έργου και του ρόλου του στη διασυνοριακή 

περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 

Η προώθηση των ωφελημάτων που προκύπτουν για τους 

κατοίκους της διασυνοριακής περιοχής ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του έργου 

Όσον αφορά στην 

προβολή του ρόλου 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

H προβολή του ρόλου της ευρωπαϊκή χρηματοδότησης 

στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. 

Η αναγνώριση της συνεισφοράς του έργου Heart Safe Cities 

στη βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης 

και στη διασυνοριακή περιοχή. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επικοινωνιακή στρατηγική θα:  

 προβάλει το έργο και τα αποτελέσματά του έργου στο κοινό και τους 

εμπλεκόμενους φορείς, 

 παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το έργο, το ρόλο του και τα οφέλη 

του στους ωφελούμενους πληθυσμούς, 

 τονίζει τις ειδικές επιδράσεις στους τομείς της Υγείας, της Υγειονομικής 

περίθαλψης, της Συνεργασίας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

τοπικού πληθυσμού και της τεχνογνωσίας που προκύπτει από την εφαρμογή 

του έργου, 

 δημιουργεί κανάλια συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της 

περιοχής, 

 μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν τα σύνορα στην 

ποιότητα ζωής, 

 δίνει έμφαση στα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 

που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου. 
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3.4 Στόχοι του έργου ανά ομάδα-στόχο 

Οι πληροφορίες που θα παρέχονται και η δημοσιότητα που θα κατευθυνθεί προς τις 

διάφορες ομάδες – στόχους του Έργου, θα διαφοροποιείται με βάση τις ανάγκες τους, 

καθώς και τις ιδιαιτερότητές τους. Εξάλλου, οι ειδικοί στόχοι του ΕΠΔ 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ομάδα-στόχο. 
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Ομάδα-στόχος Ειδικός Στόχος Πληροφορία / Μήνυμα Στόχοι / Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Εμπλεκόμενοι Φορείς 

Υγείας (τοπικοί, 

περιφερειακοί, εθνικοί) 

Εξοικείωσή τους με το έργο, υποστήριξη 

και συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων 

του 

Έλεγχος για δυνατότητες διασυνοριακής 

συνεργασίας  

Ενεργοποίηση τους ως πολλαπλασιαστές 

της πληροφορίας, προωθώντας την 

υλοποίηση του έργου. 

Οι προοπτικές της εδαφικής 

συνεργασίας στον τομέα της 

υγείας 

Ευρεία διάδοση και κατανόηση των 

λεπτομερειών του έργου 

Υποστήριξη του έργου και σχεδιασμός νέων σε 

μεγαλύτερη κλίμακα. 

Τοπικές, περιφερειακές 

και εθνικές αρχές 

Εξοικείωσή τους με το έργο, υποστήριξη 

και συμμετοχή ανάπτυξη 

συμπληρωματικών ωφελειών  

Έλεγχος για πιθανή κάθετη (η μη) εδαφική 

συνεργασία   

Ενεργοποίηση τους ως πολλαπλασιαστές 

της πληροφορίας, προωθώντας την 

υλοποίηση του έργου. 

Οι προοπτικές της εδαφικής 

συνεργασίας στον τομέα της 

προληπτικής περίθαλψης 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Εξασφάλιση της ενημέρωσης και της 

ευαισθητοποίησης των φορέων  και της τοπικής 

κοινωνίας. 

Διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της 

συνέργειας στην πληροφόρηση 

Αξιοποίηση του εύρους και του περιεχομένου 

για το οποίο οι φορείς και οι εταίροι είναι 

υπεύθυνοι για τη δημιουργία δικτύων και 

στρατηγικής συνεργασίας υπέρ της επίτευξης 

των στόχων του έργου 

 

Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (τοπικά, 

περιφερειακά, εθνικά, 

Ευρωπαϊκά, 

εξειδικευμένα, ράδιο, 

Εμπλοκή τους στην επικοινωνιακή 

στρατηγική 

Μετατροπή τους σε πολλαπλασιαστές 

δημοσιότητας 

Εμπλοκή τους ως παρατηρητές σε θέματα 

διαφάνειας 

Πληροφορίες για το έργο, τα 

οφέλη που προκύπτουν και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ με ενδιαφέροντα 

νέα για το έργο. 

Συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκδηλώσεις και δράσεις 

που σχετίζονται με το έργο. 
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τηλεόραση και 

ηλεκτρονικά μέσα) 

Διασφάλιση της ακρίβειας, της σαφήνειας και 

της αξιοπιστίας όσον αφορά τις πληροφορίες 

που σχετίζονται με το έργο 

Προώθηση των αποτελεσμάτων από την 

υλοποίηση του έργου. 

Κατηγοριοποίηση των ειδήσεων και  προώθηση 

τους με τα κατάλληλα μέσα ( σε τοπικό ή εθνικό 

επίπεδο ) 

Υποστήριξη της πρωτοβουλίας 

Διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ευρύ κοινό  

 

Ανάδειξη του οφέλους από την 

διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της 

υγείας, και αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Πληροφορίες για το έργο τα 

οφέλη που προκύπτουν από 

αυτό και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα με έμφαση στην 

πρωτοβάθμια και επείγουσα 

περίθαλψη 

Προώθηση των αποτελεσμάτων και των 

οφελών από την υλοποίηση του έργου μέσα 

από την ανάδειξη των καλών πρακτικών 

Προώθηση του κοινωνικού και οικονομικού 

αντίκτυπου του έργου 

Αύξηση της δημοσιότητας του έργου και 

υποστήριξη της πρωτοβουλίας. 

Διαφάνεια όσον αφορά την διαχείριση των 

πόρων της Ε.Ε. 

Ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό  

Εμπλοκή του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού  στην υλοποίηση του έργου 

και έμπνευσή τους σε ένα νέο πεδίο 

προληπτικής περίθαλψης.  

Μετατροπή τους σε κοινωνούς των 

στόχων και της υλοποίησης του έργου. 

Πληροφορίες για το έργο.  

Δυνητικά οφέλη από την 

συνεργασία στον τομέα της 

υγείας. 

 

Συμμετοχή του προσωπικού στην υλοποίηση 

του έργου. 

Κινητοποίηση τους ώστε να συμμετάσχουν 

δημιουργώντας μια νέα διάσταση στην 

καθημερινή δουλειά. 
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Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου Αύξηση των γνώσεων τους σχετικά με τη 

διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης. 
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4 Δράσεις επικοινωνίας 

4.1 Κατηγορίες παρεμβάσεων 

Οι παρεμβάσεις του σχεδίου επικοινωνίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

I. Θεσμική επικοινωνία 

 Ταυτότητα και συντονισμένη εικόνα 

 Πληροφοριακό υλικό και εξωτερική επικοινωνία 

 Εσωτερική επικοινωνία και δημιουργία διαδικτυακού τόπου βασισμένου σε 

προηγμένες τεχνολογίες 

II. Δημόσιες σχέσεις 

 Γραφείο Τύπου 

 Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες 

 Εκθέσεις, χορηγίες 

III. Επικοινωνία Μάρκετινγκ  

 Διαφήμιση 

 Βίντεο, αφιερώματα 

 Προωθητικό υλικό 

 

4.2 Διαθέσιμα εργαλεία 

Η εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και δημοσιότητας συνδέεται στενά με 

συγκεκριμένα επικοινωνιακά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται ανάλογα 

με την ομάδα-στόχο και το σκοπό της κάθε επικοινωνιακής εκστρατείας. 

Τα κύρια επικοινωνιακά εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

 Έντυπο Υλικό  

 Υλικό Μarketing 

 Ιστοσελίδα 

 Τηλεοπτικό σποτ (video) 

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Δημοσιεύσεις στον τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) 

 Ενημερωτικά Δελτία (έντυπα και ηλεκτρονικά) 

 Εκδηλώσεις επικοινωνίας, σεμινάρια, ημερίδες κτλ. 

 

4.3 Προτεινόμενα εργαλεία επικοινωνίας 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και δημοσιότητα του Έργου 

Heart Safe Cities θα προσαρμοσθούν στις ειδικές ανάγκες μεμονωμένων ομάδων και 

ατόμων που αποτελούν τις ομάδες στόχους του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική επικοινωνίας για την προώθηση και τη 

δημοσιότητα περιλαμβάνει την χρήση τριών κατηγοριών εργαλείων ενημέρωσης. 
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 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, όπως εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικοί 

σταθμοί, τηλεόραση, υπαίθρια διαφήμιση, διαδίκτυο. 

 Προώθηση δραστηριοτήτων, όπως φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, δελτία 

τύπου, άρθρα, παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, 

ντοκιμαντέρ, CD-ROM. 

 Άμεσες δραστηριότητες επικοινωνίας, όπως κέντρα πληροφόρησης, 

αναφορές, ημερίδες, συνέδρια, τηλεφωνικά κέντρα, ειδικές εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες, κινητές μονάδες πληροφόρησης κτλ. 

Συνδυασμός διαφορετικών μέσων και εργαλείων επικοινωνίας είναι αναγκαίος, ώστε 

να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία των μηνυμάτων. Ο σχεδιασμός και 

η υλοποίηση πολλών δραστηριοτήτων πληροφόρησης, θα πρέπει να στηρίζονται 

στις βασικές επικοινωνιακές αρχές, που συζητήθηκαν προηγούμενα, συμβάλλοντας 

έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πληροφόρησης και στην κάλυψη 

των αναγκών των ομάδων στόχων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η χρήση των κάτωθι εργαλείων:  

Πληροφοριακό Υλικό (Αφίσες, Φυλλάδια, Πακέτα Πληροφόρησης)  

Η χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο παροχής 

πληροφοριών στις ομάδες στόχους. Ο σχεδιασμός και η διανομή του πληροφοριακού 

υλικού θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση κατανόηση και 

αποδοχή του έργου από το ευρύ κοινό. Τα εργαλεία αυτά είναι συμπληρωματικά 

άλλων δραστηριοτήτων δημοσιότητας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη 

διανομή πληροφοριακού υλικού θα είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του 

κοινού και των ενδιαφερόμενων ομάδων, η προώθηση της ιδέας του έργου, των 

στόχων και των δραστηριοτήτων του, καθώς και η διάδοση των αποτελεσμάτων 

στους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό. 

Καταχωρήσεις στον Τύπο – Δελτία Τύπου 

Ο τύπος (εφημερίδες & περιοδικά) είναι ένα μέσο που διασφαλίζει την ευρεία και 

καθημερινή προβολή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν καταχωρήσεις στον τύπο ή αφιερώματα, συνεντεύξεις και γενικά 

αναφορές. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι απλή ώστε να είναι 

εύκολα αντιληπτή από τον μέσο αναγνώστη. Όσον αφορά στη θέαση στις 

εφημερίδες, προτείνεται να γίνονται καταχωρήσεις σε ένθετα εφημερίδων με υψηλά 

ποσοστά αναγνωσιμότητας, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 

ενημερωτικής εκστρατείας. Εξίσου σημαντική είναι η χρήση καταχωρήσεων ή 

αφιερωμάτων σε εξειδικευμένες εφημερίδες που απευθύνονται κυρίως σε 

επαγγελματίες. Τα δελτία τύπου είναι μια μορφή περιοδικής πληροφόρησης του 

κοινού, όσον αφορά στην πρόοδο του έργου και τις δραστηριότητες του.  

Οπτικοακουστικό Υλικό 
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Το οπτικοακουστικό υλικό είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία πληροφόρησης και 

προβολής. Η χρήση του διασφαλίζει ότι η ιδέα και τα μηνύματα του έργου θα 

διεισδύσουν με απλό και εύληπτο τρόπο στο ευρύ κοινό και τις ομάδες στόχους. Η 

χρήση σύνθετων οπτικών και ακουστικών εργαλείων ενισχύει την πειστικότητα και 

κάνει το μήνυμα πιο ενδιαφέρον και με μεγαλύτερη απήχηση. 

Σύμφωνα με τον οδηγό για την παραγωγή βίντεο «Interreg in motion” που 

δημιούργησε το INTERACT για λογαριασμό των προγραμμάτων Interreg τον Ιούλιο 

του 2017, η χρήση βίντεο ως προωθητικό εργαλείο είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη 

για την επικοινωνία των στόχων του έργου με έξυπνο, σύγχρονο, οικονομικά 

αποδοτικό μέχρι και ψυχαγωγικό τρόπο. 

Κοινωνικά Δίκτυα  

Η χρήση κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες μεγάλες δυνατότητες και 

ευελιξία. Τα οφέλη και πλεονεκτήματα της σωστής χρήσης των κοινωνικών δικτύων 

είναι πολλά: 

 η ικανότητα να δημιουργούν δεσμούς με ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, 

καθώς το διαδίκτυο προσελκύει πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο 

 η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται 

πολύ μακριά, δεδομένου ότι το διαδίκτυο καταργεί τις αποστάσεις 

 η ικανότητα να δημιουργούν μια ευρεία ποικιλία κοινωνικών δεσμών  

 η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ομάδων 

και την αναζήτηση μιας ομάδας που θα εκφράζουν τους χρήστες με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο 

 η δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης περιεχομένου ( φωτογραφίες, βίντεο, 

κλπ) στα οποία οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση με άλλο τρόπο 

 η άμεση ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στο έργο και στην περιοχή, 

καθώς οι ειδήσεις διαδίδονται μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου πολύ 

γρήγορα  

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, Twitter, κλπ, ως πλατφόρμες 

συνεργασίας συνδέει οργανισμούς σε όλο τον κόσμο με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους. Αυτά τα εργαλεία φέρνουν την τεχνολογία σε επαφή με επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, συνδέουν τους ανθρώπους με πληροφορίες, δημιουργούν νέες πιθανές 

οδούς στην αγορά, βελτιώνουν την επικοινωνία με τις ομάδες στόχους και 

συμβάλλουν στη διάδοση του εταιρικού σήματος. 
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4.4 Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 

Το Πακέτο Εργασίας 2 αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του έργου, το οποίο διαρκεί 

από την αρχή ως το τέλος του, δεδομένου ότι η προβολή του έργου στο σύνολό του 

καθώς και των δραστηριοτήτων του αποτελούν βασικό παράγοντα για την επιτυχία 

του.  

Αντικείμενο του Πακέτου Εργασίας 2 αποτελεί ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής 

στρατηγικής του έργου Heart Safe Cities, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς 

επίτευξη στόχους του έργου, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

ενεργειών προβολής και προώθησης, του αντικειμένου, των στόχων, των δράσεων 

και των αποτελεσμάτων του έργου.  

Βασική επιδίωξη των εργασιών του Συμβούλου στο πλαίσιο του παρόντος Πακέτου 

Εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση της ενιαίας ταυτότητας του έργου Heart Safe Cities, 

έτσι ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο ως ενιαίο σύνολο 

παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και επείγουσας παροχής 

ιατρικής φροντίδας στην περιοχή παρέμβασης του Έργου. Περαιτέρω, το Πακέτο 

Εργασίας 2 αποσκοπεί:  

 στην ανάδειξη του ρόλου και της προστιθέμενης αξίας του Interreg IPA Cross-

Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών παροχής προληπτικής ιατρικής 

φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή,  

 στη διασφάλιση της διαφάνειας, και 

 στη δημιουργία θετικού κλίματος για την αποδοχή του έργου και την 

κινητοποίηση των ομάδων - στόχος, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής 

τους στις παρεμβάσεις και στις δράσεις του έργου Heart Safe Cities. 

Το Πακέτο Εργασίας 2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις του Συμβούλου: 

 λεπτομερής σχεδιασμός και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του 

έργου, με βασική εργασία την εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου (Εγχειριδίου 

Πληροφόρησης και Δημοσιότητας). 

 ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του έργου 

 σχεδιασμός και παραγωγή του έντυπου υλικού πληροφόρησης και 

δημοσιότητας το οποίο θα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό της περιοχής 

παρέμβασης και θα περιλαμβάνει: 1.000 ενημερωτικές καρτ-ποστάλ και 100 

με γραφή braille απευθυνόμενες σε άτομα με αδυναμία όρασης, 600 

πληροφοριακά πακέτα (information kits) αποτελούμενα από φακέλους 

(folder), μπλοκ σημειώσεων, στυλό και δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο, 6 

banners με μηχανισμό roll-up, 300 8-σέλιδα τρίγλωσσα έντυπα 

αποτελεσμάτων του έργου, 

 διανομή του παραπάνω υλικού 
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 σχεδιασμός και οργάνωση σειράς ανοιχτών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα:  

o δύο (2) ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις (Info-days) στην Ελλάδα 

o ένα (1) συνέδριο λήξης του έργου στη Θεσσαλονίκη 

o μία (1) εναρκτήρια συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη 

o μία (1) εναρκτήρια συνέντευξη τύπου στην Οχρίδα 

o ένα (1) συνέδριο λήξης του έργου στην Οχρίδα 

o μία (1) ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση (Info-day) στην Οχρίδα 

 σχεδιασμός, ανάπτυξη και επιμέλεια περιεχομένου, καθώς και συνεχή 

επικαιροποίηση της τρίγλωσσης ιστοσελίδας του έργου Heart Safe Cities, με 

στόχο τη συνεχή πληροφόρηση του ευρύ κοινού για την πορεία υλοποίησης 

του έργου, τις δράσεις του κτλ., 

 παραγωγή ενός πεντάλεπτου τηλεοπτικού βίντεο που θα προωθεί τα 

παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου σε όλη την επικράτεια της 

διασυνοριακής περιοχής, καθώς και ενός  teaser διάρκειας 1’20’ - 2’, 

 σύνταξη και καταχώρηση δέκα (10) άρθρων στον τοπικό τύπο για την 

προώθηση της ιδέας, των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των 

παραδοτέων του έργου (6 στην Ελλάδα και 4 στη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας). 

 

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα 

Ο κύριος στόχος του ως άνω Πακέτου Εργασίας αποτελεί η διασφάλιση της ευρείας 

δημοσιότητας και προβολής του έργου, των στόχων, των δράσεων του, των 

αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του στη διασυνοριακή περιοχή, αλλά και 

εκτός αυτής. 

Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης των δράσεων του έργου, αναμένονται τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 

 Προσδιορισμός των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών, των ομάδων-

στόχων και των δυνητικών δικαιούχων. Παροχή λεπτομερών πληροφοριών 

σχετικά με την ιδέα του Προγράμματος, τους στόχους, τις δραστηριότητες, 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

 Ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής με βάση τις αρχές και τους 

κανόνες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τον οδηγό του 

Προγράμματος, καθώς και της επικοινωνίας και της διάδοσης των στόχων 

του έργου Heart Safe Cities. 

 Διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου εντός και εκτός 

της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος 

 Ευρεία προβολή του ίδιου του έργου, καθώς και των κύριων αποτελεσμάτων 

του 
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 Ανάδειξη των θετικών αποτελεσμάτων του έργου για τη διασυνοριακή 

περιοχή, καθώς και την αναγκαιότητα της χρηματοδότησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Δραστηριότητα 1 Επικοινωνιακό Σχέδιο 

Σύντομη περιγραφή Το Επικοινωνιακό Σχέδιο (Εγχειρίδιο πληροφόρησης και δημοσιότητας) του Έργου (εφεξής ΕΠΔ) αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο 

που προσαρμόζεται ανάλογα με την αποτελεσματικότητά των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Έργου, καθώς 

και με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του. Οι προσαρμογές ποικίλλουν από τροποποιήσεις του προϋπολογισμού ως 

προσθήκη ή αφαίρεση δράσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου του Εγχειριδίου 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι Ομάδα έργου (Project team) 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-05.07.2019 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Σχεδίου και την προώθησή του στους εταίρους 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

LB 

Ανάπτυξη και επικοινωνία του Π.2.1.1 Επικοινωνιακό σχέδιο 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Αμεσότητα της εκτέλεσης του παραδοτέου, συμμόρφωση με τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και ελκυστικότητα ιδέας και 

σχεδιαστικής φιλοσοφίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αναγνωρισιμότητα του έργου 

Ορόσημα - Η έγκαιρη προετοιμασία της οπτικής ταυτότητας του έργου 

Δείκτες αξιολόγησης -Συμμόρφωση με τον οδηγό πληροφόρησης και δημοσιότητας του προγράμματος και ανάπτυξη μιας κοινής, σύγχρονης, 

προωθητικής και αποτελεσματικής οπτικής ταυτότητας 

-Μήνας ολοκλήρωσης του σχεδιασμού  

-Παρουσίαση στρατηγικής στην εναρκτήρια συνάντηση εταίρων 

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές -Αξιοποίηση της ταυτότητας από όλους τους εταίρους και την ομάδα έργου  
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Δραστηριότητα 2. Ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του έργου Heart Safe Cities 

Σύντομη περιγραφή Ο σχεδιασμός του υλικού πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου Heart Safe Cities προϋποθέτει αρχικά το σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του έργου, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό λογοτύπου, σλόγκαν, γραφιστικής 

φιλοσοφίας και γενικότερα της «ταυτότητας» (brand) του έργου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για τα έργα που 

εντάσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

απαιτείται η τήρηση ενός συνόλου κανόνων δημοσιότητας, αυτό περιορίζει τη δημιουργική ελευθερία κάθε έργου, αλλά 

ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την αναγνωρισιμότητα του. 

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει το σχεδιασμό του λογοτύπου, την πρόταση σλόγκαν και την αποτύπωση των κατευθυντήριων 

οδηγιών της γραφιστικής φιλοσοφίας του έργου. 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι Ομάδα έργου (Project team) 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-05.07.2019 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας και της σχεδιαστικής φιλοσοφίας του έργου 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

Π.2.1.1B Λογότυπο 

Οδηγίες για το γραφιστικό σχεδιασμό και φιλοσοφία 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Αμεσότητα της εκτέλεσης του παραδοτέου, συμμόρφωση με τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και ελκυστικότητα ιδέας και 

σχεδιαστικής φιλοσοφίας, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αναγνωρισιμότητα του έργου 

Ορόσημα - Η έγκαιρη προετοιμασία της οπτικής ταυτότητας του έργου 

Δείκτες αξιολόγησης -Συμμόρφωση με τον οδηγό πληροφόρησης και δημοσιότητας του προγράμματος και ανάπτυξη μιας κοινής, σύγχρονης, 

προωθητικής και αποτελεσματικής οπτικής ταυτότητας 

-Μήνας ολοκλήρωσης του σχεδιασμού 

-Παρουσίαση στρατηγικής στην εναρκτήρια συνάντηση εταίρων 

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές -Αξιοποίηση της ταυτότητας από όλους τους εταίρους και την ομάδα έργου  
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Δραστηριότητα 3. Σχεδιασμός και παραγωγή του υλικού πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου Heart Safe Cities 

Σύντομη περιγραφή Η δράση περιλαμβάνει την προετοιμασία και την παραγωγή πολύγλωσσου επικοινωνιακού υλικού και στις δύο χώρες, με στόχο 

την προώθηση και τη δημοσιότητα του έργου καθώς και των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους στην διασυνοριακή 

περιοχή, με την χρήση παραδοσιακών, αλλά και σύγχρονων εργαλείων. 

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει cartes-postales, πληροφοριακό πακέτο (φάκελος, μπλοκ σημειώσεων, στυλό, δίγλωσσο 

φυλλάδιο (ελληνικά-αγγλικά), roll-up banner, τρίγλωσσο έντυπο αποτελεσμάτων έργου. 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι - εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

- εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην διασυνοριακή περιοχή. 

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Το ευρύ κοινό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-20.02.2020 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

Θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του υλικού δημοσιότητας 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

Π.2.1.2.Α Cartes-Postales (1.000) 

Π.2.1.2.Β Cartes-Postales σε Braille (100) 

Π.2.1.2.Γ Πληροφοριακά πακέτα (information kits) (600) 

Π.2.1.2.Δ Roll-up banners (4) 

Π.2.1.2.Ε Τρίγλωσσο έντυπο αποτελεσμάτων (3000) 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Αμεσότητα σχεδιασμού και παραγωγής των υλικών, συμμόρφωση με τον επικοινωνιακό σχεδιασμό και ελκυστικότητα ιδέας 

και σχεδιαστικής φιλοσοφίας (περιεχόμενο και απεικόνιση), ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αναγνωρισιμότητα του 

έργου 
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Ορόσημα - Η έγκαιρη προετοιμασία του υλικού πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου. 

- Η έγκαιρη προετοιμασία των πληροφοριακών πακέτων για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις 

Δείκτες αξιολόγησης -Συμμόρφωση με τον οδηγό πληροφόρησης και δημοσιότητας του προγράμματος και κοινή οπτική ταυτότητα των επιμέρους 

παραδοτέων 

-Αριθμός παραληπτών 

-Σημεία Διαθεσιμότητας 

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές -Σημεία διάδοσης σε εγκαταστάσεις άλλων ενδιαφερομένων 
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Δραστηριότητα 4 Διοργάνωση των ανοικτών εκδηλώσεων του έργου  

Σύντομη περιγραφή Η δραστηριότητα αφορά τη διοργάνωση 2 συνεντεύξεων τύπου για την παρπυσίαση και προώθηση του έργου μέσω των 

τοπικών μέσων, 2 συνέδρια κλεισίματος για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και 3 ανοιχτές ενημερωτικές 

ημερίδες με τίτλο «Creating Heart Safe Cities». Οι εκδηλώσεις αυτές θα αυξήσουν το δημόσιο ενδιαφέρον για το έργο αλλά και 

θα ενημερώσουν το κοινό, τις αρχές, τους οργανισμούς κλπ για το έργο, τις σχεδιαζόμενες δράσεις και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα.   

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB 

PB2, PB3, 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι - εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

- εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην διασυνοριακή περιοχή. 

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

- Το ευρύ κοινό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-28.02.2020 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

Θα είναι υπεύθυνος για 

1 ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (1-μέρα)  

1 συνέδριο κλεισίματος στη Θεσσαλονίκη 

1 εναρκτήρια συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη 

 

PB2 

1 ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στην Καλαμαριά (1-μέρα)  

 

PB3 

 Θα είναι υπεύθυνος για 

1 ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στην Οχρίδα (1-μέρα)  
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1 συνέδριο κλεισίματος  

1 εναρκτήρια συνέντευξη τύπου  

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

LB 

Π.2.1.3.Α Διοργάνωση 1 ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (1-μέρα) με κεντρικό τίτλο  «Creating Heart Safe 

Cities) η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

Π.2.1.3.Β: Διοργάνωση 1 συνεδρίου κλεισίματος στη Θεσσαλονίκη για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ 

κοινό 

Π.2.1.3.Γ: Διοργάνωση μία εναρκτήριας συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη για την  παρουσίαση και προώθηση του έργου 

μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

 

PB2 

Π.2.2.3 Διοργάνωση 1 ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωση στην Καλαμαριά (1-μέρα) με κεντρικό τίτλο  «Creating Heart Safe Cities) 

η οποία θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

PB3 

Π.2.3.3 Διοργάνωση μία εναρκτήριας συνέντευξης τύπου στη Οχρίδα για την  παρουσίαση και προώθηση του έργου μέσω των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης 

Π.2.3.2.Α: Διοργάνωση 1 συνεδρίου κλεισίματος στη Οχρίδα για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό 

Π.2.3.2.Β Διοργάνωση 1 ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωση στη Οχρίδα (1-μέρα) με κεντρικό τίτλο  «Creating Heart Safe Cities) η 

οποία θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Η μεγάλη και στοχευμένη διαφήμιση της κάθε εκδήλωσης. 

Η επιλογή ελκυστικών και σχετικών με το έργο θεμάτων. 

Η πρόσκληση  ομιλητών με υψηλή αναγνωρισιμότητα ή / και βαθιά και επίκαιρη γνώση των θεμάτων που θα παρουσιαστούν.  

Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων λαμβάνοντας υπόψη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εθνικές και τοπικές αργίες κτλ. 

Η πιθανότητα συνδυασμού των εκδηλώσεων του έργου με άλλες δημοφιλείς εκδηλώσεις στην περιοχή. 
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Ορόσημα Η ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού και η ανακοίνωση κάθε προγράμματος εκδήλωσης κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες πριν 

την διοργάνωση της 

Η εκτύπωση και η διανομή των προσκλήσεων των εκδηλώσεων με κάθε μέσο (ταχυδρομικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με 

τηλεομοιοτυπία) δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης. 

Η προώθηση ενός τελικού δελτίου τύπου μια ημέρα πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης, και ενός την ημέρα της εκδήλωσης (μετά 

την ολοκλήρωση της) για την προώθηση των βασικών αποτελεσμάτων. 

Δείκτες αξιολόγησης -Αριθμός συμμετεχόντων  

-Ένταση της προώθησης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

-Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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Δραστηριότητα 5 Ιστοσελίδα έργου  

Σύντομη περιγραφή Η δραστηριότητα αφορά την κατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας του έργου και την τακτική επικαιροποίηση του περιεχομένου 

της με στόχο τη συνεχή πληροφόρηση του ευρύ κοινού για την πορεία υλοποίησης του έργου, τις δράσεις του κτλ., 

Η ιστοσελίδα θα: 

 επιτρέψει την ευρεία προβολή του έργου και των θεματικών του χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

 κατευθύνει ευρεία πληροφόρηση για το έργο σε πραγματικό χρόνο για την καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων 

και των εκδηλώσεων του έργου. 

 διατηρήσει το ενδιαφέρον για τον τομέα της υγείας και της πρόσβασης σε αυτήν, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και κατά 

μήκος των συνόρων και μετά το πέρας του έργου. 

 πληροφορήσει κοινό, αρχές, οργανισμούς  κτλ., όσον αφορά την ιδέα του έργου, τις δραστηριότητες που έχουν 

σχεδιαστεί, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB,  

PB2, PB3 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι - εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

- εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην διασυνοριακή περιοχή. 

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

- Το ευρύ κοινό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-20.07.2019 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας 

 

PB2 

Θα συμβάλει στην ενημέρωση της σελίδας  

 

PB3  
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Θα συμβάλει στην ενημέρωση της σελίδας μέσω της μετάφρασης του υλικού στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας 

Μακεδονίας 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

LB 

Π.2.1.4. Τρίγλωσση ιστοσελίδα του έργου Heart Safe Cities 

 

PB2 

Π.2.2.2.α Ενημέρωση της σελίδας μέσω αναρτήσεων 

 

PB3 

Π.2.3.4 Μετάφραση και ενημέρωση της ιστοσελίδας στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Έγκαιρη κατασκευή της ιστοσελίδας ώστε να υπάρχει χρόνος αξιοποίησής της από τους εταίρους  

Ορόσημα Η προγραμματισμένη και έγκαιρη παράδοση του μεταφρασμένου περιεχομένου. 

Δείκτες αξιολόγησης - Αριθμός επισκεπτών 

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές - Social media 

  



Εγχειρίδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του έργου 

Heart Safe Cities: “Cross Border Heart Safe Cities” 

  Σελίδα 30 από 78 

Δραστηριότητα 6 Παραγωγή Πεντάλεπτου Τηλεοπτικού Βίντεο 

Σύντομη περιγραφή Η δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό και την παραγωγή ενός πεντάλεπτου τηλεοπτικού βίντεο και ενός teaser 1’20’’-

2’  που θα προωθεί τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου και στις δύο πλευρές των συνόρων. 

 Η παραγωγή θα περιλαμβάνει Video λήψεις από τις παρεμβάσεις και τις δράσεις του Έργου.  

 Το υλικό θα είναι σε HD ανάλυση και θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό παρουσίασης (παρουσιάσεις, video clip) και για τους 

προωθητικούς σκοπούς του Έργου.  

 Το παραδοτέο θα δοθεί σε dvd (αμοντάριστο), αλλά και σε μονταρισμένο υλικό (video clip), διάρκειας 5 λεπτών και 

1’20’’-2’  αντίστοιχα, µε σενάριο, εκφώνηση και μουσική ελεύθερη δικαιωμάτων και ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

 Format: QuickTime Movie (.mov), Apple ProRes 422, 25fps, 1920x1080, Stereo, 48.000kHz σε σκληρό δίσκο, ήχο high 

definition. 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι - εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

- εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην διασυνοριακή περιοχή. 

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

- Το ευρύ κοινό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-28.02.2020 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός πεντάλεπτου τηλεοπτικού βίντεο που θα προωθεί τα παραδοτέα 

και τα αποτελέσματα του έργου και στις δύο πλευρές των συνόρων. 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

Π.2.1.5.Α 5λεπτη τηλεοπτική παραγωγή και teaser 1’20’’-2’που θα προωθεί τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου 

και στις δύο πλευρές των συνόρων 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Έγκαιρη παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ το οποίο θα ενσωματώνει όλα τα κύρια παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου 

εκατέρωθεν των συνόρων 

Ορόσημα Η παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ 
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Η δημοσίευση του τηλεοπτικού σποτ 

Δείκτες αξιολόγησης - Αριθμός προβολών 

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές - Ιστοσελίδα, YouTube, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,  

  



Εγχειρίδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του έργου 

Heart Safe Cities: “Cross Border Heart Safe Cities” 

  Σελίδα 32 από 78 

Δραστηριότητα 7 Σύνταξη και καταχώρηση άρθρων και δελτίων τύπου 

Σύντομη περιγραφή Η Δραστηριότητα 7 περιλαμβάνει την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τη δημοσίευση δέκα (10) άρθρων 280-350 λέξεων στον 

τοπικό τύπο για την προώθηση της ιδέας, των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου (6 στην 

Ελλάδα και 4 στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) καθώς και 10 δελτίων τύπου. Μέσα από τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες του έργου οι ομάδες στόχοι και οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις, τους στόχους και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινωνικού συνόλου 

σχετικά με το έργο. Η δράση περιλαμβάνει: 

 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB, PB2, PB3 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι - εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

- εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην διασυνοριακή περιοχή. 

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

- Το ευρύ κοινό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-28.02.2020 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση έξι άρθρων στον τοπικό τύπο  

 

PB2 

θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 10 δελτίων τύπου 

 

PB3 

θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων στον τοπικό τύπο 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

LB 

Π.2.1.5.B Έξι (6) άρθρα 280-350 λέξεων στον τοπικό τύπο για την προώθηση της ιδέας, των δραστηριοτήτων, των 

αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου 
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PB2 

Π.2.2.4.B Δέκα (10) δελτία τύπου μ’εσω διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας 

 

PB3 

Π.2.3.4.Α Τέσσερα (4) άρθρα 280-350 λέξεων στον τοπικό τύπο για την προώθηση της ιδέας, των δραστηριοτήτων, των 

αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Επιλογή απλών, κατανοητών και με σαφήνεια μηνυμάτων επικοινωνίας (τα μηνύματα θα πρέπει να σχετίζονται με το 

περιεχόμενο του έργου και να είναι απλά και κατανοητά). 

Επιλογή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την μεγαλύτερη επιρροή στις ομάδες στόχους και τους ωφελούμενους, που έχουν 

προαναφερθεί. 

Έγκαιρη και τακτική δημοσίευση άρθρων, ώστε να συμβάλλουν στην ουσιαστική διάχυση του έργου 

Ορόσημα Δημοσίευση κάθε άρθρου 

Δείκτες αξιολόγησης Ο αριθμός των καταχωρήσεων  

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Social media 

  



Εγχειρίδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του έργου 

Heart Safe Cities: “Cross Border Heart Safe Cities” 

  Σελίδα 34 από 78 

Δραστηριότητα 8 Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Σύντομη περιγραφή Η Δραστηριότητα 8 στοχεύει στην υλοποίηση ενός πλάνου στοχευμένων online διαφημίσεων & ενεργειών για την περαιτέρω 

ανάδειξη του έργου the Heart Safe Cities. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων υψηλής έντασης σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τις προγραμματισμένες αναρτήσεις του έργου οι ομάδες στόχοι και οι ωφελούμενοι θα 

ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Με τον τρόπο αυτό 

αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινωνικού συνόλου σχετικά με το έργο. Η δράση περιλαμβάνει: 

Δημιουργία λογαριασμών σε Facebook, Twitter και Google+ YouTube 

Τακτική ανάρτηση ενημερωτικού περιεχομένου σχετικά με την εξέλιξη του έργου 

Εμπλεκόμενοι εταίροι LB 

Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι - εμπλεκόμενοι φορείς για την αναβάθμιση την προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 

- εκπρόσωποι όλων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην διασυνοριακή περιοχή. 

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

- Το ευρύ κοινό. 

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 20.06.2019-28.02.2020 

Ρόλος των εταίρων και συμμετοχή τους στην υλοποίηση των παραδοτέων 

Ρόλος των εταίρων LB 

Επιλογή απλών και κατανοητών μηνυμάτων επικοινωνίας (τα μηνύματα θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο του έργου) 

Επιλογή του κατάλληλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης  

Αναρτήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συμβάλλουν στη διάδοση του έργου 

Ρόλος των εταίρων σε σχέση με τα 

παραδοτέα 

LB 

Π.2.1.4.B Δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Κρίσιμα σημεία 

Παράγοντες επιτυχίας Επιλογή απλών, κατανοητών και με σαφήνεια μηνυμάτων επικοινωνίας (τα μηνύματα θα πρέπει να σχετίζονται με το 

περιεχόμενο του έργου και να είναι απλά και κατανοητά). 

Επιλογή μέσου κοινωνικής δικτύωσης ανάλογα με το περιεχόμενο, με την μεγαλύτερη επιρροή στις ομάδες στόχους και τους 

ωφελούμενους, που έχουν προαναφερθεί. 
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Έγκαιρη και τακτική δημοσίευση άρθρων, ώστε να συμβάλλουν στην ουσιαστική διάχυση του έργου. 

Ορόσημα Δημιουργία λογαριασμών 

10, 20, 30, κ.ο.κ. ακόλουθοι, συνδρομητές, αλληλοεπιδρώντες σε κάθε μέσο.  

Δείκτες αξιολόγησης Ο αριθμός των καταχωρήσεων  

Πολλαπλασιαστικοί συντελεστές Ιστοσελίδα έργου 

Σελίδες εταίρων 
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4.5 Δραστηριότητα 1. Επικοινωνιακό Σχέδιο 

Η δραστηριότητα 1 αναφέρεται στο παρόν παραδοτέο  «Επικοινωνιακό Σχέδιο - 

Εγχειρίδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του έργου».  Το Επικοινωνιακό Σχέδιο 

(Εγχειρίδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας) είναι βασικό παραδοτέο όλων των 

έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Interreg IPA Cross-Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

Σκοπός του παραδοτέου είναι να αποτελέσει πένα στρατηγικό εργαλείο για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων δημοσιότητας του έργου. Επίσης, 

να συμβάλλει στην υλοποίηση μέσω της διασφάλισης της επικοινωνίας μεταξύ των 

εταίρων του έργου. 

 

4.6 Δραστηριότητα 2. Ανάπτυξη Οπτικής Ταυτότητας του έργου 

Ο σχεδιασμός του υλικού πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου Heart Safe 

Cities προϋποθέτει αρχικά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας 

του έργου, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό λογοτύπου, σλόγκαν, γραφιστικής 

φιλοσοφίας και γενικότερα της «ταυτότητας» (brand) του έργου. Ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για τα έργα που εντάσσονται και υλοποιούνται 

στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» απαιτείται η τήρηση ενός συνόλου κανόνων δημοσιότητας, αυτό 

περιορίζει τη δημιουργική ελευθερία κάθε έργου, αλλά ταυτόχρονα βελτιστοποιεί την 

αναγνωρισιμότητα του. 

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχει μεταβληθεί η λογική της 

οπτικής ταυτότητας των έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» προς μια ενιαία κατεύθυνση, 

στοχεύοντας στη βέλτιστη αναγνωρισιμότητα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των θεματικών της αναπτυξιακών στόχων.  

Ακολουθεί η παρουσία του νέου πλαισίου προβολής και αναγνωρισιμότητας (Brand 

& Visibility) των έργων Interreg και ειδικότερα του έργου έργου Heart Safe Cities όπως 

αυτά διαμορφώνονται από τα εξής έγγραφα: 

 Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme 

CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, 

 Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των έργων του Προγράμματος 

Συνεργασίας  Interreg IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 

2014 TC 16 I5CB 009”, 

 Εγχειρίδιο Σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας (Brand Design Manual) των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» (τελική έκδοση 18.12.2014), 
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 Σχετική διακήρυξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 

 Σελίδα του Heart Safe Cities με αναφορά στο έργο, στις εκδηλώσεις και στους 

εταίρους στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 

IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009  

 Δελτία τύπου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 

αναφορικά με το έργο Heart Safe Cities  

Και ανατροφοδοτούνται από τα παρακάτω:  

 την πλέον πρόσφατη έκδοση της αίτησης (Application Form) του έργου, 

 κανόνες δημοσιότητας που προκύπτουν από τον κανονισμό λειτουργίας ή 

άλλο εσωτερικό έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 

Θράκης, 

 τη στρατηγική που θα προκύψει από την τελική έκδοση του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου (Εγχειριδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας) (βλ. Δραστηριότητα 

2.1), 

 τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις των πέντε (5) εταίρων του έργου. 

 

Το νέο πλαίσιο οπτικής ταυτότητας των έργων Interreg 

Κάθε Πρόγραμμα Interreg στοχεύει στην ανάπτυξη έργων ιδιαίτερης προστιθέμενης 

αξίας για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η προβολή και η αναγνωρισιμότητα αυτών 

των Προγραμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευαισθητοποίηση 

περισσότερων ανθρώπων και την υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού έργων. 

Αντίστοιχα Προγράμματα υλοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και εκτός 

αυτής, καλύπτοντας κάθε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Τα εν λόγω Προγράμματα 

προσφέρουν ένα μοναδικό δίκτυο έργων που εστιάζουν στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών, στην ανάπτυξη των περιφερειών και στην προστασία και τη 

βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, η διαφορετικότητα των διασυνοριακών και διακρατικών Προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εξελιχθεί σε αδυναμία εάν αυτά δεν εμφανίζονται ως 

αλληλένδετα. Στο παρελθόν εμφανίζονταν ως ξεχωριστά Προγράμματα ενώ στην 

πραγματικότητα μοιράζονταν τους ίδιους στόχους: να ελαχιστοποιήσουν τα εμπόδια 

που δημιουργούνται από την ύπαρξη εθνικών συνόρων μεταξύ των Ευρωπαϊκών και 

των γειτονικών τους χωρών. 

Περισσότερα από εκατό (100) Προγράμματα Συνεργασίας συμφώνησαν να θέσουν ένα 

τέλος σε αυτή τη λογική της απομόνωσης, καταβάλλοντας κοινή προσπάθεια για τη 

δημιουργία μίας εναρμονισμένης οπτικής ταυτότητας και ενός κοινού ονόματος για 

χρήση σε κάθε γλώσσα: Interreg. Το Interreg αποτελεί πλέον το κοινό όνομα - 

διαφήμιση κάθε Προγράμματος Συνεργασίας και απαιτείται να χρησιμοποιείται 

δημοσίως όσο το δυνατόν περισσότερο. Το γεγονός αυτό δίδει τη δυνατότητα σε όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη του Interreg (stakeholders) να ωφελούνται στη μεταξύ τους 
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επικοινωνία, τόσο για την προσέλκυση νέων ενδιαφερόμενων φορέων, όσο και για τη 

βέλτιστη προβολή των έργων. Το νέο, αρμονικό brand του Interreg αναμένεται να 

συμβάλει στη βελτιωμένη προβολή του συνόλου των Προγραμμάτων, αναδεικνύοντας 

την αξία του Interreg σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο. Παρακάτω 

αποτυπώνεται ακριβώς αυτή η εναρμόνιση όλων των διαφορετικών λογοτύπων και 

γραφιστικών φιλοσοφιών κάτω από την «ομπρέλα» του brand Interreg. 

Εικόνα 1: Η ενιαία οπτική ταυτότητα των Προγραμμάτων Interreg την 

Προγραμματική περίοδο 2014-2020 

 

 

Το brand 

Ο σχεδιασμός του brand (σήμα) αποτελεί ευρύτερη έννοια από ένα απλό λογότυπο: 

Αποτελείται από χαρακτηριστικά στοιχεία όπως χρώματα, γραμματοσειρές και δομή 

που θα υποστηρίζει το περίγραμμα των σελίδων (πλέγμα). Μόνο ένας τέτοιος 

συνδυασμός δύναται να συντελέσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. 

 

Το λογότυπο 

Το λογότυπο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της οπτικής ταυτότητας του 

Interreg. Το νέο λογότυπο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να έχει μία ισχυρή αλλά διακριτική 

εμφάνιση που επιτρέπει εύκολα το συνδυασμό με άλλα λογότυπα σε περιπτώσεις 

κοινής προώθησης. Επιλέχθηκε μια απολύτως τυπογραφική προσέγγιση χωρίς χρήση 
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λοιπών γραφικών προκειμένου να μην εμποδίζει τη χρήση άλλων σχεδιαστικών και 

γραφιστικών στοιχείων. 

Εικόνα 2: Το νέο λογότυπο του Interreg 

 

 

Αναφορά στο Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II 

Για τα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προ-ενταξιακής 

Βοήθειας IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance II) όπως είναι το παρόν 

Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-

2020», είναι απαραίτητη η αναφορά στο μηχανισμό IPA ως τμήμα του λογότυπου των 

έργων και του Προγράμματος. 

Εικόνα 3: Η αναφορά στο Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II 

 

Χρώματα λογότυπου 

Τα χρώματα του λογότυπου προέρχονται από τα χρώματα της σημαίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να μεταβάλλονται. Επιπρόσθετα, αποτελούν και 

τα βασικά χρώματα του brand του Interreg και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 

του σήματος πέρα από το λογότυπο σε όλες τις οπτικές επικοινωνίες.  
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Παρακάτω παρουσιάζεται το λογότυπο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Interreg IPA CBC "CCI 2014 TC 16 I5CB 009" και αναλύονται τα χρώματα 

που το συνθέτουν σε όλα τα συστήματα χρωματολογίων  

Εικόνα 4: Τα χρώματα του λογοτύπου του Προγράμματος 

 

Η συστηματική χρήση των παραπάνω τριών χρωμάτων σε διάφορες εφαρμογές 

(γραμματοσειρές, γραφικά σχέδια, video animations, γραμμές, πλέγματα, κτλ.) ενισχύει 

τη γραφιστική συνοχή της οπτικής ταυτότητας κάθε έργου και βελτιώνει την καλή 

αισθητική της έντυπης ή ηλεκτρονικής μακέτας. 

Ο Σύμβουλος θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της ενσωμάτωσης για να αντιμετωπίσει 

την υποχρεωτική χρήση του ως άνω λογοτύπου και θα το ενσωματώσει στο 

σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του έργου Heart Safe Cities. Θα μετατρέψει δηλαδή 

τον περιορισμό του Οδηγού Δημοσιότητας σε ευκαιρία. 

 

Γραμματοσειρές 

Για τα λογότυπα των έργων και του Προγράμματος (όνομα έργων και προγράμματος) 

καθώς και για την αναφορά στο Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II έχει 

επιλεγεί η γραμματοσειρά Montserrat ως οπτικά παρόμοια με το λογότυπο του 

Interreg. 

Η γραμματοσειρά για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές από το σώμα του κειμένου έως 

και τις επικεφαλίδες είναι η Open Sans. Έχει ουδέτερη και ταυτόχρονα φιλική εμφάνιση 

που ταιριάζει με όλες τις εφαρμογές. Είναι επίσης πολύπλευρη, καθώς διαθέτει μεγάλη 

ποικιλία στυλ και βαρών (έντονες & λεπτές παραλλαγές). Είναι εξατομικευμένη για 
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έντυπη, διαδικτυακή και ηλεκτρονική χρήση, με εύκολη αναγνωσιμότητα σε όλα τα 

μέσα. Ως εναλλακτική γραμματοσειρά επιλέχθηκε η Vollkorn.  

Σημείωση: Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτωθεν της σημαίας κάνει χρήση της 

γραμματοσειράς Arial όπως αυστηρώς ορίζεται στο Άρθρο 4, Παρ. 4 του Εκτελεστικού 

Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 821/2014, χωρίς δυνατότητα αλλαγής. 

Εικόνα 5: Οι ενδεδειγμένες γραμματοσειρές 

 

Θεματικοί στόχοι του Interreg 

Οι 11 θεματικοί στόχοι που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» αναπαρίστανται στο πλαίσιο του Interreg με ένα σετ από χρωματικά 

συστήματα και εικονίδια. Αυτά τα αμετάβλητα χρώματα και εικονίδια προτείνεται να 

χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία αυτών των στόχων, ιδιαίτερα προς τους 

δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους των Προγραμμάτων. 
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Εικόνα 6: Οι γενικοί θεματικοί στόχοι των προγραμμάτων Interreg 

 

 

Θεματικοί στόχοι IPA CBC 

Το Μάιο του 2017, το INTERACT ανέπτυξε ένα εναλλακτικό σύνολο χρωματικών 

συστημάτων και εικονιδίων των οκτώ (8) θεματικών προτεραιοτήτων για τα 

Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται 

από το Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA ΙΙ προκειμένου να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στους Άξονες Προτεραιότητας και τους Θεματικούς Στόχους αυτών των 

Προγραμμάτων.  

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο υποβολής της τεχνικής προσφοράς, η Διαχειριστική 

Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «CCI 2014 TC 

16 I5CB 009» δεν έχει ενσωματώσει το ως άνω σύνολο των οκτώ θεματικών 

προτεραιοτήτων του IPA CBC στον Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του 

Προγράμματος. Ως εκ τούτου, ο Σύμβουλος λαμβάνει υπόψη του την επιλογή 

χρωμάτων που περιλαμβάνεται στη διακήρυξη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται να 

διαφοροποιήσει τη χρωματική επιλογή του έργου αν αυτό απαιτηθεί από τη 

Διαχειριστική ή την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Χρώματα θεματικών στόχων 

Το συγκεκριμένο σχέδιο χρωμάτων δημιουργήθηκε για να ονοματίζει το θεματικό 

στόχο κάθε έργου. Τα χρώματα επιλέχθηκαν ώστε να δημιουργούν ένα αρμονικό 

σύστημα χρωμάτων που ταιριάζουν μεταξύ τους και προσδίδουν επαρκή αντίθεση 

στο κεντρικό brand και λογότυπο του Interreg.  

Για τα λογότυπα των έργων που χρησιμοποιούν ως βάση το λογότυπο του Interreg, 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω θεματικά χρώματα για την αποτύπωση 

του ακρωνύμιου του κάθε έργου. Για παράδειγμα, ένα έργο καινοτομίας θα 

χρησιμοποιεί την κίτρινη γραμματοσειρά κατά την αποτύπωση του ακρωνυμίου του 

έργου. 

 

Τυπική εμφάνιση 

Τα εικονίδια σχεδιάστηκαν ώστε να ταιριάζουν οπτικά ως σύνολο, χρησιμοποιώντας 

παρόμοια εικονογράφηση, μορφή και γραμμικά βάρη. Η τυπική χρήση των εικονιδίων 

είναι η αποτύπωσή τους στο χρώμα του θεματικού στόχου που αντιπροσωπεύουν. 

Εικόνα 7: Τα 11 εικονίδια των θεματικών στόχων 
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Αρνητικό 

Τα εικονίδια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε αρνητικό. Προϋπόθεση για 

τέτοια χρήση των εικονιδίων είναι η τοποθέτησή τους εντός κύκλου. 

Εικόνα 8: Το αρνητικό των 11 εικονιδίων των θεματικών στόχων 

 

 

Χρήση του λογότυπου ως λογότυπου έργου 

Κατά τη χρήση του λογότυπου Interreg ως λογότυπου έργου, ισχύουν σχεδόν οι ίδιες 

αρχές. Το όνομα (ακρωνύμιο) του έργου γράφεται κάτω από το όνομα του 

Προγράμματος. Το χρώμα του ονόματος (ακρωνύμιου) του έργου αντιστοιχεί στο 

χρώμα του θεματικού στόχου του έργου. 

Στο παρόν Πρόγραμμα, το λογότυπο εμφανίζεται απαραίτητα με την αναφορά στο 

Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II, το οποίο αναγράφεται στην ίδια γραμμή 

με το Interreg. Η χρήση της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι απαραίτητη σε όλες τις 

δράσεις του έργου στις οποίες εμφανίζεται το λογότυπο του Heart Safe Cities. 

 

Το λογότυπο του Heart Safe Cities 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το λογότυπο του έργου Heart Safe Cities διαμορφώνεται 

ως εξής: 

Εικόνα 9: Η πρόταση του λογοτύπου του έργου “Heart Safe Cities” με αναφορά στο 

Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II 
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Εικόνα 10: Η ανάλυση πλέγματος και χρωμάτων της πρότασης του λογοτύπου του 

έργου“Heart Safe Cities” 

 

 

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Heart Safe Cities 

Έχοντας ήδη καθορίσει το κύριο λογότυπο του έργου, τις βασικές γραμματοσειρές 

που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και το βασικό χρώμα του ανταποκρινόμενου 

θεματικού στόχου, παρακάτω αποτυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις και 

προεκτάσεις του σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας του έργου “Heart Safe Cities”. 

Από τα πρώτα θέματα που απαιτείται να οριστικοποιηθεί είναι η γραφιστική 

αποτύπωση του κεντρικού μηνύματος του έργου σε όσο το δυνατόν πιο 

απλοποιημένη μορφή, προκειμένου να είναι ξεκάθαρα, κατανοητά και εύκολα 

απομνημονεύσιμα. 

Το έργο πραγματεύεται την από τα κάτω προσέγγιση (bottom-up) βελτίωσης της 

παροχής πρώτων βοηθειών, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των πολιτών 

και του υγειονομικού προσωπικού, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στην περιοχή του Προγράμματος Συνεργασίας. Αυτό το 

επιτυγχάνει με το να γίνουν οι πολίτες των Δήμων Καλαμαριάς και Οχρίδας 

(συμπεριλαμβανομένων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου, της Δημοτικής 

Αστυνομίας, των εκπαιδευτικών, των τοπικών συλλόγων κτλ.) ικανοί για την παροχή 

Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) μέχρι την άφιξη Άμεσης Βοήθειας.  
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Αξιοποιώντας το Πρόγραμμα Heart Safe Community, το οποίο αποτελεί και εγχείρημα 

κεφαλαιοποίησης για το έργο “Heart Safe Cities”, ο Σύμβουλος αναγνωρίζει ως 

πλέον χρήσιμη τη γραφιστική απεικόνιση και απομνημόνευση της αλυσίδας 

επιβίωσης που προβλέπεται από το πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής 

αναζωογόνησης. Όπως φαίνεται παρακάτω, o Σύμβουλος μετασχηματίζει τα έξι 

εικονίδια της αλυσίδας ώστε να είναι απλά, κατανοητά και απομνημονεύσιμα. 

1. Εκτίμηση της αντίδρασης του αρρώστου 

2. Κλήση για βοήθεια 

3. Εκτέλεση ΚΑΡΠΑ (συμπιέσεις-εμφυσήσεις)  

4. Ενεργοποίηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή 

5. Διακομιδή με ασθενοφόρο 

6. Εισαγωγή στο ΤΕΠ του νοσοκομείου 

Εικόνα 11: Η σχεδιαστική φιλοσοφία του έργου “Heart Safe Cities” 

 

Τα χρώματα 

Κατά το σχεδιασμό της γραφιστικής πρότασης των δημιουργικών του Πακέτου 

Εργασίας 2, επιλέχθηκε ειδική παλέτα τεσσάρων χρωμάτων που ανταποκρίνεται 
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εύστοχα στη θεματική του έργου και ταιριάζει ταυτόχρονα με τα χρώματα του 

λογοτύπου του έργου και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρωματική παλέτα 

με τις αποχρώσεις της δύναται να αναπαραστήσει αποτελεσματικά τα θέματα της 

βασικής υποστήριξης ζωής και της υγείας γενικότερα. 

 

Τήρηση κανόνων δημοσιότητας 

Το σύνολο των κανόνων δημοσιότητας για τους τύπους εκδόσεων έχουν τηρηθεί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. η τοποθεσία και το μέγεθος του λογότυπου σε κάθε έκδοση, 

2. η αναφορά στο Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II ως μέρος του 

λογότυπου ή/και ως ξεχωριστή αναφορά, 

3. η αποτύπωση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

4. η χρήση μόνο των ενδεδειγμένων γραμματοσειρών, 

5. η αναφορά στις πηγές της συγχρηματοδότησης του έργου, και 

6. η αποποίηση των ευθυνών. 

Ως παράδειγμα χρήσης των παραπάνω έξι (6) ενδεικτικών στοιχείων έχει 

χρησιμοποιηθεί το τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο, το οποίο παρουσιάζεται τόσο στη 

σχετική ενότητα που ακολουθεί, όσο και σε μικρογραφία παρακάτω: 

: 
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4.7 Δραστηριότητα 3: Σχεδιασμός και παραγωγή του υλικού 

πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου Heart Safe Cities 

I. Carte-Postale 

Τα καρτ-ποστάλ που θα παραχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πακέτου 

Εργασίας 2 «Επικοινωνία και Δημοσιότητα» θα φέρουν πληροφορίες για την ιδέα, τη 

σκοπιμότητα και τις δραστηριότητες του έργου Heart Safe Cities, οι οποίες θα 

απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό των περιοχών παρέμβασης.  Ο σχεδιασμός της 

κάρτας θα ακολουθεί την ενιαία γραφιστική φιλοσοφία του έργου, ενσωματώνοντας 

σε κωδικοποιημένη μορφή το βασικό μήνυμα του έργου, τις δράσεις, τους εταίρους, 

την ιστοσελίδα του έργου και τις πηγές χρηματοδότησης. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο γραφιστικός σχεδιασμός μίας πρότασης του 

δημιουργικού, η οποία θα εξειδικευτεί λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά έγγραφα του 

έργου και προτάσεις των εταίρων: 

Εικόνα 12: Η πρόταση του carte-postale του έργου Heart Safe Cities 
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Γραφή Braille 

Παράλληλα με το σχεδιασμό των ως άνω carte-postale, στο πλαίσιο του έργου γίνει  

συγγραφή ενός συνοπτικού κειμένου που θα περιγράφει το έργο, την ιδέα, τις 

δραστηριότητες και τις περιοχές παρέμβασης, το οποίο θα αναπαραχθεί σε γραφή 

braille προκειμένου να απευθύνεται και σε άτομα με αδυναμία όρασης. 

Ο επικεφαλής εταίρος θα διανείμει τις εν λόγω carte-postale σε τοπικές αρχές, 

συλλόγους κλπ της κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται σε θέματα 

Ατόμων με Αναπηρία και κυρίως ατόμων με μερική ή ολική τύφλωση 

Εικόνα 13: Δείγμα carte-postale σε γραφή Braille 

 

II. Πληροφοριακό υλικό 

Για το σχεδιασμό και την παραγωγή του πληροφοριακού υλικού  (πληροφοριακό 

πακέτο, banner, τρίγλωσσο έντυπο αποτελεσμάτων) του έργου Heart Safe Cities, έχει 

γίνει ο αρχικός σχεδιασμός ενός ή / και περισσότερων σχεδίων-μακετών ανά 

παραδοτέο. 

Οι δημιουργικές προτάσεις, καθώς και τα κείμενα που θα περιλαμβάνουν, θα 

ανατροφοδοτηθούν από την υλοποίηση του έργου: 

 Ενσωματώνοντας τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και διορθώσεις των αρμόδιων 

στελεχών τόσο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 

όσο και των υπολοίπων τεσσάρων (4) εταίρων του έργου, 

 Αξιοποιώντας την πλέον πρόσφατη έκδοση της αίτησης (Application Form) 

του έργου Heart Safe Cities, 

 Τηρώντας τυχόν κανόνες δημοσιότητας που προκύπτουν από τον κανονισμό 

λειτουργίας ή άλλο εσωτερικό έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης, 

 Υιοθετώντας την επικοινωνιακή στρατηγική που θα προκύψει από την τελική 

έκδοση του Επικοινωνιακού Σχεδίου (Εγχειριδίου Πληροφόρησης και 
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Δημοσιότητας) που θα εκπονηθεί κατά την έναρξη των εργασιών του 

Πακέτου Εργασίας 2 (Βλ. Δραστηριότητα 2.1.). 

Η επιτυχής άντληση όλων των απαραίτητων πληροφοριών θα βασιστεί στα 

ακόλουθα εργαλεία και τεχνικές, όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα Γ. 

 Συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης και των λοιπών εταίρων. 

 Συγκριτική αξιολόγηση με προηγούμενα επιτυχημένα έργα που 

υλοποιήθηκαν από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης,  

και τους εταίρους καθώς και με βέλτιστες πρακτικές αντίστοιχων έργων. 

 

Εικόνα 14: Η πρόταση της αφίσας του έργου Heart Safe Cities  
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Οι δημιουργικές προτάσεις του Συμβούλου για το πληροφοριακό πακέτο (information 

kit) του έργου Heart Safe Cities αποτυπώνονται ακολούθως: 

 

Φάκελος έργου (folder) 

Εικόνα 15: Η πρόταση του φακέλου (folder) του έργου Heart Safe Cities 
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Μπλοκ σημειώσεων (Notepad) 

Εικόνα 16: Η πρόταση για το μπλοκ σημειώσεων (notepad) και το στυλό του έργου 

Heart Safe Cities 
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Δίγλωσσο φυλλάδιο (brochure) 

Εικόνα 17: Η πρόταση για το δίγλωσσο φυλλάδιο (brochure) του έργου Heart Safe 

Cities 
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Banner 

Εικόνα 18: Οι δύο (2) προτάσεις για τα Banner του έργου Heart Safe Cities 
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Τρίγλωσσο έντυπο αποτελεσμάτων έργου Heart Safe Cities (8 σελίδες) 

Εικόνα 19: Η πρόταση του τρίγλωσσο εντύπου αποτελεσμάτων του έργου Heart Safe 

Cities 

 

 

4.8 Δραστηριότητα 4. Διοργάνωση των ανοικτών εκδηλώσεων του 

έργου  

Για την επικοινωνία και διάδοση του έργου, προβλέπεται η διοργάνωση ενός αριθμού 

ανοικτών εκδηλώσεων. Ειδικότερα οι εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα 

είναι: 

 οργάνωση δύο (2) ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων (Info-days) στη 

Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά με τίτλο «Creating Heart Safe Cities» 

 οργάνωση ενός (1) συνεδρίου λήξης του έργου στη Θεσσαλονίκη για την 

προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό 

 οργάνωση μίας (1) εναρκτήριας συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη για την  

παρουσίαση και προώθηση του έργου μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

Οι ακόλουθες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 
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 οργάνωση μίας (1) εναρκτήριας συνέντευξης τύπου στην Οχρίδα για την  

παρουσίαση και προώθηση του έργου μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

 οργάνωση ενός (1) συνεδρίου λήξης του έργου στην Οχρίδα για την 

προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό 

 οργάνωση μίας (1) ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωση στη Οχρίδα (1-μέρα) με 

κεντρικό τίτλο  «Creating Heart Safe Cities) 

Βασιζόμενοι στα κείμενα εργασίας (Application Form, Justification of Budget, οδηγοί 

δημοσιότητας κλπ), οι παραπάνω εκδηλώσεις πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 Ανάπτυξη του προγράμματος της εκδήλωσης και επικοινωνία με τους 

εισηγητές και το προσωπικό του διοργανωτή 

 Συμμετοχή τουλάχιστον 2 εισηγητών 

 Προετοιμασία, γραφιστική επιμέλεια και παραγωγή προσκλήσεων στην 

τοπική γλώσσα και τα αγγλικά 

 Εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης  

 Δυνατότητα μετάφρασης 

 Προετοιμασία παρουσιάσεων σε συνεργασία με το διοργανωτή  εταίρο 

 Φωτογραφική κάλυψη 

 Προώθηση της εκδήλωσης στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

προώθηση δελτίων τύπου 

 Αποδελτίωση του τοπικού τύπου 

 Υποβολή έκθεσης υλοποίησης 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στο τελικό συνέδριο πρέπει να προβλεφθούν και 

τα ακόλουθα: 

 Οργάνωση τω μετακινήσεων των εισηγητών  

 Οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης 

 Γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης 

 Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών  
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Εικόνα 20: Η πρόταση της πρόσκλησης – προγράμματος των εκδηλώσεων του έργου 

Heart Safe Cities 
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4.9 Δραστηριότητα 5. Ιστοσελίδα έργου 

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας του έργου “Heart Safe Cities” θα γίνει με γνώμονα την 

αισθητική, την ευχρηστία αλλά και τη λειτουργικότητα. 

Η γενική σχεδίαση της ιστοσελίδας θα ακολουθεί όλους τους βασικούς κανόνες 

ευχρηστίας και προσβασιμότητας, όπως αυτοί ορίζονται από το Nielsen Norman 

Group (http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics) και το W3C 

(http://www.w3.org/TR/WCAG10). Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού θα εμμένουν και θα 

συμμορφώνονται στα πρότυπα ευχρηστίας και συγκεκριμένα: 

 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα κουμπιά, οι μπάρες κύλισης και οι μπάρες 

πλοήγησης θα παρουσιάζονται ως λειτουργικές συναρτήσεις και όχι ως εικόνες, 

 Συνέπεια στο layout (π.χ. σχεδιασμός, χρώμα, κ.λπ.), 

 Συνέπεια στην ορολογία (π.χ. μενού, εντολές), 

 Συνέπεια στην τιτλοποίηση / επικεφαλίδες, 

 Αναγνώσιμο μέγεθος γραμματοσειράς, 

 Το layout του περιεχομένου θα προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της 

οθόνης και την περιοχή που είναι ορατή στο χρήστη, 

 Θα υπάρχει επαρκής αντίθεση μεταξύ των χρωμάτων του φόντου και των 

κειμένων, 

 Μικρά εικονίδια (thumbnails) θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση σύνδεσης με 

φωτογραφίες ή γραφικά. 

Για τη σχεδίαση της ιστοσελίδας θα αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνικές όπως 

HTML5, CSS3, JavaScript / Ajax / jQuery με σκοπό να δημιουργηθεί μια καλαίσθητη, 

λειτουργική και αξιόπιστη ιστοσελίδα.  

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 

Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας θα αναπτυχθεί ένα εύχρηστο και απλό σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η εφαρμογή διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα 

απομακρυσμένης διαχείρισης από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (Internet), για τους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. Η 

πρόσβαση στην εφαρμογή διαχείρισης θα είναι δυνατή με τη χρήση ενός απλού 

φυλλομετρητή (internet browser), χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικών 

προγραμμάτων επεξεργασίας ιστοσελίδων, γραφικών κλπ. 

Η εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου θα είναι απλή και εύχρηστη, ώστε να είναι 

δυνατή η χρήση της από άτομα με στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής ή να 

απαιτείται παρέμβαση τεχνικού. 
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Η εφαρμογή διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένου στις 

διάφορες ενότητες, αλλά και οποιασδήποτε μορφής αρχείου κειμένου (pdf, κλπ.), 

εικόνας (jpeg, gif, κλπ.), ήχου (MP3, wma, κλπ.), βίντεο (mpeg4, avi, κλπ.), κλπ. Για τη 

διευκόλυνση των διαχειριστών η διαδικασία επεξεργασίας των κειμένων για την 

ανανέωση του περιεχομένου θα γίνεται με τη χρήση ενός ενσωματωμένου 

επεξεργαστή κειμένου τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get), παρόμοιο σε 

χρήση με τα διαδεδομένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word, 

OpenOffice ή παρόμοιο). Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα γίνεται από ένα 

κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των 

υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed 2.0. 

 

Φόρμα Επικοινωνίας 

Η ιστοσελίδα θα διαθέτει μία Φόρμα Επικοινωνίας που θα επιτρέπει στους επισκέπτες 

να υποβάλλουν ερωτήματα ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σχετικά με το 

έργο ή την ιστοσελίδα.  ιστοσελίδα. Τα περιεχόμενα της φόρμας θα αποστέλλονται 

αυτόματα από το σύστημα προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές που θα έχουν 

οριστεί από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομική Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 

ώστε να μπορέσουν άμεσα να απαντήσουν στον χρήστη 

 

Υποστήριξη ΑΜΕΑ 

Το σύστημα θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές των κατευθυντήριων οδηγιών WCAG 

2.0 σε επίπεδο συμμόρφωσης Α (Conformance Level A). Το προτεινόμενο σύστημα θα 

σέβεται τους κανόνες προσβασιμότητας για ΑμεΑ που ορίζονται από το World Wide 

Web Consortium (W3C), το διεθνή οργανισμό που ασχολείται με θέματα του 

Παγκόσμιου Ιστού. Οι σχετικοί κανόνες και οδηγίες ορίζονται στην ιστοσελίδα Web 

Accessibility Initiative (WAI) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.w3.org/WAI/. 

 

Εικόνα 21: Η πρόταση για την ιστοσελίδα του Heart Safe Cities 
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4.10 Δραστηριότητα 6. Παραγωγή Πεντάλεπτου Τηλεοπτικού Βίντεο 

Το οπτικοακουστικό υλικό είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία πληροφόρησης και 

προβολής. Η χρήση του διασφαλίζει ότι η ιδέα και τα μηνύματα του έργου θα 

διεισδύσουν με απλό και εύληπτο τρόπο στο ευρύ κοινό και τις ομάδες στόχους. Η 

χρήση σύνθετων οπτικών και ακουστικών εργαλείων ενισχύει την πειστικότητα και 

κάνει το μήνυμα πιο ενδιαφέρον και με μεγαλύτερη απήχηση. 

Σύμφωνα με τον οδηγό για την παραγωγή βίντεο «Interreg in motion” που 

δημιούργησε το INTERACT για λογαριασμό των προγραμμάτων Interreg τον Ιούλιο 

του 2017, η χρήση βίντεο ως προωθητικό εργαλείο είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη 

για την επικοινωνία των στόχων του έργου με έξυπνο, σύγχρονο, οικονομικά 

αποδοτικό μέχρι και ψυχαγωγικό τρόπο. 

Τα βίντεο κυριαρχούν στο τοπίο των ψηφιακών επικοινωνιών και αποτελούν 

εξαιρετικά εργαλεία για τη διάχυση περίπλοκων μηνυμάτων σε πληθώρα κοινού-

στόχου. 

Σύμφωνα με τον οδηγό «Interreg in motion” του INTERACT, η παραγωγή βίντεο 

προτείνεται ανεπιφύλακτα όταν αναμένεται: 

 Προώθηση του έργου, η διάχυση του μηνύματος «υπάρχουμε», «κάνουμε 

πράγματα» και «υπάρχουν αμοιβαία οφέλη από τη μεταξύ μας συνεργασία» 

σε πιθανούς εμπλεκόμενους (stakeholders) και το ευρύτερο κοινό, 

 Ειδική προώθηση μιας δράσης, ενός αποτελέσματος, ή ενός σετ δράσεων και 

αποτελεσμάτων για την προσέλκυση ενδιαφέροντος, 

 Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και του ρόλου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

 Πληροφόρηση σχετικών εμπλεκόμενων για την εξέλιξη του έργου και τα 

επόμενα βήματα, 

 Διαφήμιση των επιτευγμάτων του έργου συνδυάζοντας πραγματικά πλάνα 

από τις δράσεις του έργου και δημιουργικές προσεγγίσεις όπως 

εικονογραφημένα σχέδια με πληροφορία (animated infographics), 

 Προώθηση μιας μεγάλης εκδήλωσης, πριν ή μετά, όπως εναρκτήριο ή τελικό 

συνέδριο έργου, φόρουμ, κτλ. 

Η παραγωγή του βίντεο απαιτεί απαντήσεις σε έξι (6) βασικές ερωτήσεις κατά το 

σχεδιασμό 

 Γιατί: Ποιοι είναι οι στόχοι και τα κύρια μηνύματα; Τι θα πρέπει να επιτευχθεί 

μέσω του βίντεο; Είναι το βίντεο ο πιο κατάλληλος τρόπος για την 

πραγμάτωση των στόχων; Αυτές οι απαντήσεις δε θα επηρεάσουν μόνο τη 

μορφή αλλά και το σχεδιασμό της αφήγησης. 

 Τι: Σε τι μορφή; Κινούμενο σχέδιο η λήψεις πλάνων; 
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 Ποιος: Ποιο είναι το κοινό-στόχος; Αυτό θα καθορίσει τον τόνο του 

μηνύματος 

 Που: Που θα δημοσιευθεί; Σε ποιες περιστάσεις; 

 Πότε: Πόσος χρόνος θα κατανεμηθεί στην παραγωγή του βίντεο; Πότε θα 

δημοσιευθεί; Να ληφθούν υπόψη τυχόν χρονικοί περιορισμοί. 

 Πως: Τι πόροι θα κατανεμηθούν στο βίντεο; (Ανθρώπινοι, χρηματικοί, 

τεχνικοί κτλ.). 

Τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως ερωτήματα κατά την προώθηση ενός 

βίντεο:  

 Τι είναι αυτό που παρέχει το έργο και κάνει τη διαφορά; 

 Τι βελτιώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση; 

 Τι θα συνέβαινε αν δεν υλοποιούταν το έργο; 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει επιγραμματικά τις τέσσερις (4) βασικές συμβουλές για το 

βίντεο: 

 

  

  

  

(σε μετάφραση: Αποφάσισε τη μορφή-Ανάπτυξε την ιστορία σου-

Διατήρησέ το συνοπτικό!-Δώσε του μια νότα Interreg) 

 

4.11 Δραστηριότητα 7. Σύνταξη και καταχώρηση άρθρων και δελτίων 

τύπου 

Συνολικά κατά τη διάρκεια του έργου θα καταχωρηθούν 10 άρθρα στον τοπικό τύπο 

(6 στην Ελλάδα και 4 στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Επιπλέον, 10 δελτία 

τύπου θα προωθηθούν από τον εταίρο 2. Για κάθε ένα από τα άρθρα θα καθοριστούν 

συγκεκριμένα: 

 οι ομάδες-στόχος,  

 η περιοχή της δημοσίευσης, 

 η θεματική της δημοσίευσης, 

 το μήνυμα της δημοσίευσης, και  

 η χρήση οπτικού περιεχομένου (φωτογραφίες, γραφικά, info-graphic) 

 

 

 

 

 

Decide the 

format 

Develop your 

story 
Keep it short! 

Give an Interreg 

touch 
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 Εικόνα 22: Η πρόταση για τις δημοσιεύσεις 
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4.12 Δραστηριότητα 8. Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η υλοποίηση ενός πλάνου 

στοχευμένων online διαφημίσεων & ενεργειών για την περαιτέρω ανάδειξη του 

έργου “Heart Safe Cities”. 

Το αποτύπωμα των δράσεων αυτών πρέπει να υπολογίζεται με ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η μεθοδολογία αξιολόγησης της καμπάνιας θα βασιστεί 

στο “SMART” μοντέλο όπου οι στόχοι πρέπει να είναι Specific, Measurable, 

Attainable, Relevant, Time Bound. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, θα χρησιμοποιηθούν δίαυλοι και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων, το έργο και η Διοίκηση της 4ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης θα αποκτήσει τις παρακάτω 

δυνατότητες: 

 Προσέγγιση ευρύτερου κοινού από ό,τι με τα παραδοσιακά μέσα κα με καλύτερη 

αίσθηση της ανταπόκρισης, 

 Στοχευμένη προώθηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων 

τουριστικού προϊόντος, 

 Ευελιξία στην επικοινωνία και κοινοποίηση νέων και σημαντικών μηνυμάτων, 

 Δημιουργία ενεργής «κοινότητας ακολούθων», οι οποίοι με τη σειρά τους θα 

προωθούν και θα αναπτύσσουν το έργο “Heart Safe Cities” και τα οφέλη του 

για τη διασυνοριακή περιοχή 

 Στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των επισκεπτών και ακολούθων, με δυνατότητα προσαρμογής 

του τρόπου προσέγγισης, για το καλύτερο προσδοκώμενο τελικό αποτέλεσμα 

 

Τόποι δημοσίευσης περιεχομένου 

Η διαδικτυακή παρουσία του έργου θα χτιστεί πάνω στις παρακάτω πλατφόρμες, οι 

οποίες θα διασυνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας συνέργειες που θα 

ελαχιστοποιούν το απαιτούμενο έργο συντήρησης, ενώ θα μεγιστοποιούν το 

δυνητικό αντίκτυπο. 

 Ιστοσελίδα του έργου 

Η ιστοσελίδα του έργου θα συνδέεται με τα τρία κύρια μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

παρέχοντας δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

πολλαπλασιάζοντας τη συνολικότερη προβολή του έργου στην ευρύτερη 

διασυνοριακή περιοχή 

 YouTube (πρόσθετη υπηρεσία) 

Το επίσημο «κανάλι» στο YouTube θα χρησιμεύει ως «κεντρικό αποθετήριο» των 

βίντεο του έργου “Heart Safe Cities” τα οποία θα εμφανίζονται και σε οποιοδήποτε 
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άλλο μέσο επικοινωνίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

και Θράκης. 

 Facebook 

Το Facebook θα αποτελέσει το κυριότερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και προώθησης 

του έργου “Heart Safe Cities” ως έργο στη θεματική της δημόσιας υγείας. Μέσω της 

σελίδας θα υπάρχει η δυνατότητα κοινοποίησης βίντεο και φωτογραφιών, 

παραπομπών σε άρθρα, καθώς και «εσωτερικές» σελίδες. Η σελίδα στο Facebook θα 

ενημερώνεται τόσο με πρωτότυπο υλικό, όσο και με υλικό που θα αναδημοσιεύεται 

από την ιστοσελίδα του έργου “Heart Safe Cities”. Μέσω αυτής της σελίδας, κυρίως, 

θα χτιστεί η «κοινότητα» που θα ακολουθεί τις δραστηριότητες και θα δημιουργεί με 

τη σειρά της «θόρυβο», αναδημοσιεύοντας και σχολιάζοντας υλικό του έργου και της 

Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

 Twitter 

Στο Twitter θα δημοσιεύονται από το λογαριασμό του διαχειριστή σύντομα μηνύματα 

(μέχρι 140 χαρακτήρες), τα οποία θα περιέχουν κυρίως παραπομπές σχετικά με το 

έργο Heart Safe Cities και την υγεία που θα μπορεί κανείς να εντοπίσει είτε στην 

ιστοσελίδα είτε στο Facebook. Τα μηνύματα θα συνδέονται με γνωστά hashtags. 

 

Εικόνα 23: Η πρόταση για τους λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης 
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5 Δείκτες αποτελέσματος (effectiveness indicators)  

Η επιτυχία των στόχων της επικοινωνιακής στρατηγικής θα παρέχει : 

 Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με το έργο και τις 

δράσεις του. 

 Κατανόηση των στόχων και της στρατηγικής του έργου. 

 Συμμετοχή στις δημόσιες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του 

έργου 

 Διάχυση των πληροφοριών. 

 Επίτευξη των εξειδικευμένων στόχων για κάθε ομάδα στόχου  

 

Index Target value 

Πληροφοριακό πακέτο 600 

Αφίσες εκδηλώσεων 10 

Καταχωρήσεις στον τύπο 10 (6 στην Ελλάδα, 4 στη Βόρεια 

Μακεδονία) 

Αριθμός εκδηλώσεων 3 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις 

2 συνέδρια κλεισίματος 

2 εναρκτήριες συνεντεύξεις τύπου 

Συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις 600 

Δημιουργία ιστοσελίδας 1 

Μοναδικοί επισκέπτες στην ιστοσελίδα 1.000 

Λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

3 

Followers (ακόλουθοι) στο Facebook 100 

Followers (ακόλουθοι) στο Twitter 100 

Προβολές στο YouTube 300 

 

5.1 Ανατροφοδότηση δεικτών 

Η επίτευξη των στόχων της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου Heart Safe Cities 

θα αξιολογηθεί με την αξιολόγηση των δεικτών αποτελέσματος της διάδοσης σε 

σύγκριση με τις προκαθορισμένες τιμές στόχους. Θα κοινοποιούνται τακτικές 

ενημερώσεις σχετικά με τα επιτεύγματα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων (παρουσιάσεις, δελτία τύπου, συμμετοχή σε εκδηλώσεις κ.λπ.), οι 

οποίες θα αναρτώνται στον ιστότοπο του έργου, στα κοινωνικά μέσα κ.λπ. 

Για καθεμία από τις επικοινωνιακές δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθούν, ένας ή 

περισσότεροι μηχανισμοί μέτρησης ή ανάδρασης για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της διάδοσης. Ενδεικτικά: 
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 Ιστοσελίδα: Ρύθμιση Google Analytics και μέτρηση του αριθμού επισκεπτών / 

επισκεψιμότητας στον ιστότοπο / τον χρόνο που αφιερώνεται στον ιστότοπο 

 Facebook: Αριθμός "likes " 

 Twitter, YouTube: Αριθμός μελών  

 Εκδηλώσεις του έργου: Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνει το εταιρικό 

σχήμα. αριθμός συμμετεχόντων όπως αποδεικνύονται από τις λίστες 

συμμετεχόντων 

 Έντυπο υλικό: Διανομή 

 Δελτία τύπου / άρθρα: Κάλυψη (αριθμός μέσων), συχνότητα (αξιολόγηση 

θετικών ή αρνητικών μέσων)  
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6 Πόροι 

6.1 Ομάδα επικοινωνίας και ανθρώπινοι πόροι 

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα υλοποιηθεί από τον επικεφαλής εταίρο σε 

συνεργασία με όλους τους εταίρους. Θα περιλαμβάνει τόσο προσωπικό και 

εξωτερικούς συνεργάτες όσο και Υπεύθυνους από τη Διαχειριστική Αρχή οι οποίοι θα 

εγκρίνουν τις δράσεις και το υλικό. Το διάγραμμα παρουσιάζει την οργάνωση των 

ρόλων στην υλοποίηση του Σχεδίου Επικοινωνίας και τα εμπλεκόμενα άτομα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων παραπέμπουν στους διευθυντές των οργανισμών 

στους οποίους προσφέρουν την εμπειρία τους, ενώ οι συνολικές ομάδες έργων 

αναφέρονται στον Διευθυντή κάθε ιδρύματος-εταίρου.  

Οι ομάδες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συμβουλεύονται να συμπεριλάβουν τους 

ακόλουθους ρόλους: 

 Διαχειριστής έργου 

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

 Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας 

 Μέλη με εμπειρία στην 

 Επικοινωνία 

Διασυνοριακή Ομάδα Διοίκησης 

JTS / MA  

Διοικητής 4ης ΔΥΠΕ 

Επικοινωνία του έργου Επικοινωνία του 

έργου 

4η Υγειονομική Περιφέρεια 

Μακεδονίας και Θράκης 

Διοικητές/Διευθυντές κτλ. 

Των 3 εταίρων του έργου 

 

Εταίροι έργου 2, 3, 4   

 

Υπεύθυνος Έργου 
Υπεύθυνος Έργου 

Διοικητής 

 

  Μ 

Ομάδα 

εμπειρογνωμόνων 

 

  Μ 

Ομάδα 

εμπειρογνωμόνων 

 

  Μ 
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 Γραφιστική 

 Πληροφορική 

 Στις γλώσσες 

Επιπλέον, συνιστάται ότι όλα τα παραδοτέα πρέπει να ακολουθούν μια διαδικασία 

αξιολόγησης από ελεγκτές. 

 

6.2 Κατανομή ανθρωποημερών 

Η κατανομή των εργασιών της ομάδας εργασίας του έργου για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης είναι αποτέλεσμα της οργανωτικής 

δομής της ομάδας εργασίας του έργου και της κατανομής των αρμοδιοτήτων για 

κάθε μέλος. 

Επικοινωνία και διάδοση Ώρες Επανά

ληψη 

Συνολικές 

ώρες 

LB    

Π.2.1.1. Επικοινωνιακό Σχέδιο και Οπτική Ταυτότητα     

Δραστηριότητα 1  Επικοινωνιακό Σχέδιο     

Π.2.1.1.A Επικοινωνιακό Σχέδιο 40 1 40 

Δραστηριότητα 2 Ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του 

έργου Heart Safe Cities 

   

Π.2.1.1.B Οπτική Ταυτότητα 40 1 40 

Π.2.1.2 Πολύγλωσσο Ενημερωτικό Υλικό     

Δραστηριότητα 3 Σχεδιασμός και παραγωγή του υλικού 

πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου Heart Safe 

Cities 

   

Π.2.1.2.Α Cartes-Postales (1,000) 64 1 64 

Π.2.1.2.Β Cartes-Postales σε Braille (100) 

Π.2.1.2.C Πληροφοριακά πακέτα (information kits) 

(600) 

Π.2.1.2.D Roll-up banners (4) 

Π.2.1.2.Ε Τρίγλωσσο έντυπο αποτελεσμάτων (300) 124 1 124 

Π.2.1.3 Εκδηλώσεις πληροφόρησης και διάδοσης    

Δραστηριότητα 4 Διοργάνωση των ανοικτών εκδηλώσεων 

του έργου 

   

Π.2.1.3.Α Διοργάνωση 1 ανοιχτής ενημερωτικής 

εκδήλωση (1-μέρα) 

160 2 320 

Π.2.1.3.Β: Διοργάνωση 1 συνεδρίου κλεισίματος 160 1 160 

Π.2.1.3.C: Διοργάνωση μία εναρκτήριας 

συνέντευξης τύπου 

144 1 144 

Π 2.1.4. Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου    

Δραστηριότητα 5 Ιστοσελίδα έργου    

Π.2.1.4A Τρίγλωσση ιστοσελίδα του έργου Heart 

Safe Cities 

1760 1 1760 
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Επικοινωνία και διάδοση Ώρες Επανά

ληψη 

Συνολικές 

ώρες 

Δραστηριότητα 8 Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

   

Π2.1.4.B Ανάπτυξη λογαριασμών στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

3 10 30 

Π 2.1.5. Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ    

Δραστηριότητα 6 Παραγωγή Πεντάλεπτου Τηλεοπτικού 

Βίντεο 

   

Π.2.1.5.A 5λεπτη τηλεοπτική παραγωγή και teaser 

1’20’’-2’ 

1760 1 1760 

Δραστηριότητα 7  Σύνταξη και καταχώρηση άρθρων και 

δελτίων τύπου 

   

Π.2.1.5.B Έξι (6) άρθρα 280-350 λέξεων στο 16 6 96 

PB2     

Π.2.2.3 Εκδηλώσεις πληροφόρησης και διάδοσης    

Δραστηριότητα 4 Διοργάνωση των ανοικτών εκδηλώσεων 

του έργου 

   

Π 2.2.3. Διοργάνωση 1 ανοιχτής ενημερωτικής 

εκδήλωσης στην Καλαμαριά 

160 1 160 

Π.2.2.4 Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου    

Δραστηριότητα 5 Ιστοσελίδα έργου    

Π 2.2.4.A προσθήκες σχετικές με την υλοποίηση 

του έργου 

150 1 150 

Π.2.2.4.B. Δέκα δελτία τύπου 8 10 80 

PB3    

Π.2.3.2 Εκδηλώσεις πληροφόρησης και διάδοσης    

Δραστηριότητα 4 Διοργάνωση των ανοικτών εκδηλώσεων 

του έργου 

   

Π 2.3.3.A. Διοργάνωση μία εναρκτήριας 

συνέντευξης τύπου 

144 1 144 

Π.2.3.2.A Διοργάνωση 1 συνεδρίου κλεισίματος 160 1 160 

Π.2.3.2.B Διοργάνωση 1 ανοιχτής ενημερωτικής 

εκδήλωση (1-μέρα)  

160 1 160 

Π 2.3.4. Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου    

Δραστηριότητα 5 Ιστοσελίδα έργου    

Π 2.3.3.B Μετάφραση και ενημέρωση της 

Ιστοσελίδας στην εθνική γλώσσα της Δημοκρατίας 

της Βόρειας Μακεδονία 

160 1 160 

Π.2.3.4. Παροχή οπτικοακουστικού και άλλου 

υλικού στον LB σχετικά με την ενημέρωση του 

κοινού σχετικά με το έργο, προκειμένου να 

ενημερωθεί ο δικτυακός τόπος του έργου 

176 1 176 

Π.2.3.5 Προωθητικές δράσεις στα ΜΜΕ    

Δραστηριότητα 7  Σύνταξη και καταχώρηση άρθρων και 

δελτίων τύπου 
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Επικοινωνία και διάδοση Ώρες Επανά

ληψη 

Συνολικές 

ώρες 

Π2.3.5 Τέσσερα (4) άρθρα στον τοπικό τύπο   16 4 64 
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6.3 Προϋπολογισμός 

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί για τις δραστηριότητες επικοινωνίας που αναλύθηκαν 

παραπάνω ανά παραδοτέο και εταίρο. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το Σχέδιο Επικοινωνίας αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο 

προσαρμοσμένο στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου καθώς και στο εσωτερικό και 

εξωτερικό του περιβάλλον. Ο παρακάτω πίνακας αντιπροσωπεύει τη βασική κατανομή του προϋπολογισμού για το ΠΕ 2 Διάδοση και 

Επικοινωνία. 

ΠΕ 2 Επικοινωνία & Διάδοση Προσωπικό Διοίκηση Εξωτερικές Υπηρεσίες Σύνολο 

 Ποσό % στο 

σύνολο 

Ποσό % στο 

σύνολο 

Ποσό % στο 

σύνολο 

Ποσό % στο 

σύνολο 

LB       35,431.60 61.95% 

Π.2.1.1. Επικοινωνιακό Σχέδιο και Οπτική Ταυτότητα     2,356.00 4.12% 2,356.00 4.12% 

Π.2.1.2 Πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό      5,701.20 9.97% 5,701.20 9.97% 

Π.2.1.3 Εκδηλώσεις Πληροφόρησης και διάδοσης     13,974.00 24.43% 13,974.00 24.43% 

Π.2.1.4. Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου     3,000.00 5.25% 3,000.00 5.25% 

Π.2.1.5. Καμπάνια στα ΜΜΕ     10,400.00 18.18% 10,400.00 18.18% 

PB2        13,883.60 24.27% 

Π 2.2.3. Εκδηλώσεις Πληροφόρησης και διάδοσης     6,518.00 11.40% 6,518.00 11.40% 

Π.2.2.4 Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου     7,365.00 12.88% 7,365.00 12.88% 

PB3       7,880.00 13.78% 

Π.2.3.2 Πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό     5,000.00 8.74% 5,000.00 8.74% 

Π.2.3.3 Εκδηλώσεις Πληροφόρησης και διάδοσης     2,100.00 3.67% 2,100.00 3.67% 

Π 2.3.4. Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου 300.00  0.52%     300.00 0.52% 

Π 2.3.5. Ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας έργου     480.00 0.84% 480.00 0.84% 

ΣΥΝΟΛΟ 300.00    56,895.20 99.48% 57,195.20 100.00% 
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7 Βιωσιμότητα επικοινωνιακής στρατηγικής 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει την πρόταση της επικοινωνιακής στρατηγικής του 

έργου Heart Safe Cities για τη βιωσιμότητα και διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων 

του έργου μετά τη λήξη του.  

7.1 Πολιτικές προώθησης της δικτύωσης και των συνεργασιών  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύωσης και 

συνεργασιών μεταξύ: 

 Των οργανισμών των εταίρων  

 Του προσωπικού των εταίρων  

 Των ωφελούμενων από το έργο 

 Των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. 

Οι δράσεις που οδηγούν στη δημιουργία της δικτύωσης και την ανάπτυξη των 

συνεργασιών είναι μεταξύ άλλων η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των 

εταίρων και μετά τη λήξη του έργου, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

τοπικού πληθυσμού και η περαιτέρω συνεργασία μέσω την  ανάπτυξης του μοντέλου 

“Heart Safe Cities” στην Καλαμαριά και την Οχρίδα και ευρύτερα.  

Μετά τη λήξη του εργου προτείνεται η υλοποίηση μία σειράς δράσεων για τη 

διατήρηση των σχέσεων ακι των συνεργασιών που θα δημιουργηθούν κατά την 

υλοποίηση. Ειδικότερα προτείνετε: 

 Η προώθηση του δικτύου που θα δημιουργηθεί μέσω της ιστοσελίδας του 

έργου, των ιστοσελίδων των εταίρων και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης με στόχο την ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα του 

έργου και την προσέλκυση και νέων μελών. 

 Τη δημοσίευση στοχευμένων μνημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για την προσέλκυση των τοπικών κοινοτήτων 

 Την υλοποίηση μία ετήσιας συνάντησης των μελών του δικτύου  

 Την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοχευμένου 

ενημερωτικού υλικού. 

 

7.2 Ανάπτυξη στρατηγικής για την κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του έργου 

Το σχέδιο βιωσιμότητας του έργου αφορά την αξιολόγηση του αντίκτυπου των 

ενεργειών του έργου στην υγεία στην διασυνοριακή περιοχή καθώς και στις ομάδες-

στόχους. 
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Παρόλο που η γνώση, τα γεγονότα και οι πληροφορίες σχετικά με τον 

προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος είναι κοινά, 

τα θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του προγράμματος προώθησης της υγείας 

είναι λιγότερα και τείνουν να είναι κατακερματισμένα. Η έννοια της βιωσιμότητας 

αναφέρεται στη συνέχιση των προγραμμάτων και ως εκ τούτου ένα συνεχές 

πρόγραμμα ορίζεται ως ένα σύνολο διαρκών δραστηριοτήτων και πόρων που 

στοχεύουν σε στόχους σχετικούς με το πρόγραμμα. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις 

λόγοι για τους οποίους η βιωσιμότητα αφορά τους υπεύθυνους για τη λήψη 

αποφάσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας και τους επαγγελματίες υγείας. Πρώτον, 

τα βιώσιμα προγράμματα μπορούν να διατηρήσουν τα αποτελέσματά τους για 

μεγάλο χρονικό διάστημα επιτρέποντας τη μελέτη των μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων. Δεύτερον, υπάρχει συχνά μια περίοδος λανθάνουσας διάρκειας μεταξύ 

της έναρξης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα και των 

επιπτώσεών τους στην υγεία του πληθυσμού, ώστε το πρόγραμμα να έχει τη 

δυνατότητα να ζήσει μέσα στην λανθάνουσα περίοδο για να πραγματοποιήσει τα 

αποτελέσματά του. Επιπλέον, αν ένα πρόγραμμα θεωρήθηκε ωφέλιμο για την υγεία 

των στοχοθετημένων πληθυσμών, η απουσία βιωσιμότητας θα οδηγούσε σε απώλεια 

επενδύσεων για τους οργανισμούς και τους εμπλεκόμενους. Τέλος ένα διακοπτόμενο 

κοινοτικό πρόγραμμα φέρνει σε απογοήτευση τους συμμετέχοντες και επομένως 

θέτει εμπόδια στην μεταγενέστερη κινητοποίηση της κοινότητας. Για τους λόγους 

αυτούς που δεν είναι εξαντλητικοί, η βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για κάθε 

παρέμβαση που θεωρείται ωφέλιμη για τον πληθυσμό. 

Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση της κεφαλαιοποίησης των γνώσεων από την 

υλοποίηση του έργου θα βασίζεται στα πρωταρχικά δεδομένα που αποκτώνται κατά 

τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Η προσέγγιση θα χρησιμοποιεί σημειώσεις 

από όλες τις διαφορετικές συναντήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

του έργου, καθώς και σχετικά έγγραφα και εκτιμήσεις σχετικά με τις διάφορες 

δράσεις του έργου. Το πεδίο αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστεί η γνώση 

καθώς και η πιθανή κεφαλαιοποίησή της και να μην αναπτυχθεί μια θεωρητική 

κατανόηση σχετικά με την ανάπτυξη της γνώσης στα σχέδια Interreg. 

Η στρατηγική για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και η 

βιωσιμότητά του θα πρέπει να διέπετε από τις ακόλουθες αρχές 

 Να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

 Να είναι μετρήσιμα αποτελεσματική  

 να προωθεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 

 να διαθέτει ένα ικανό, έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό σε όλα 

τα επίπεδα και τις ειδικότητες 

 να συμβάλει στην αύξηση του ενεργού πληθυσμού  

 να ενισχύει της προστασίας των πολιτών 
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 να δίνετε προτεραιότητα στην προστασία της υγείας και όχι μόνο στη 

διαχείριση της νόσου 

Η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου θα επιτευχθεί μέσω: 

 Την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων εκπαιδευτών BLS και ILS 

 Την οργάνωση δράσεων επίδειξης 

 της κατάρτισης ενός μεγαλύτερου μέρους του τοπικού πληθυσμού στο μέλλον  

 της καταγραφής των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και η υποβολή 

σχετικής πρότασης έργου 

 Την ανάρτηση όλων των σχετικών υλικών στον ιστότοπο του έργου 

προκειμένου να είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε. 

 Παρουσίαση του έργου και των πρακτικών σε εργαστήρια και συνέδρια ως 

καλή πρακτική 

 


