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1. Εισαγωγή 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο είναι ένα στρατηγικό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων του έργου. Είναι σημαντικό, όχι μόνο να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η 

ανταλλαγή γνώσεων, αλλά και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα 

οφέλη που προκύπτουν από τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου διασφαλίζει την ανθεκτικότητα των 

αποτελεσμάτων του, ενώ παράλληλα έχει και το πλεονέκτημα να εμπνεύσει άλλους να 

συμμετάσχουν στην διαπεριφερειακή συνεργασία. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο διαρθρώνει και 

οργανώνει την προσπάθεια επικοινωνίας και διάδοσης του έργου ICON WOM-EN. Στόχος του 

είναι να προωθήσει το πεδίο και τους στόχους του έργου. Περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση 

της επικοινωνιακής στρατηγικής και της υποδομής επικοινωνίας και διάδοσης, των ομάδων 

και των στόχων του. 

Το σχέδιο καθορίζει επίσης τους εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας και παρέχει 

κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αναφορών και την παρακολούθηση της 

εφαρμογής του. Για να διευκολυνθούν αυτές οι διαδικασίες, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης 

ορισμένα πρότυπα ως παραρτήματα. 

 

2. Σχετικά με το έργο ICON WOM-EN 

Το Έργο «Ενσωμάτωση Καινοτομίας και Προώθηση Συνεργατικών Δικτύων Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας» με ακρώνυμο «ICON WOM-EN», υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που 

συμμετέχουν. Η Σύμπραξη Έργου περιλαμβάνει 5 εταίρους που προέρχονται από την Ελλάδα 

και την Ιταλία. Οι εταίροι του ICON WOM-EN αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Χώρα 
Αριθμός 

Δικαιούχου 
Επωνυμία Δικαιούχου 

Ελλάδα 

LB (PB1) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

PB2 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

PB3 Επιμελητήριο Κέρκυρας 

Ιταλία PB4 
Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων – Ένωση της επαρχίας Μπάρι 
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PB5 Δήμος Maglie 

Το έργο ICON-WOM-EN έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς 

των Περιφερειακών Συμβούλια Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της περιοχής, καθώς και την ανάπτυξη 

της ικανότητας των τοπικών ενδιαφερομένων μερών να υποστηρίξουν τις γυναίκες 

επιχειρηματίες προκειμένου να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν της δική τους επιχείρηση, να 

παρέχουν υπηρεσίες που συνδράμουν στην καινοτομία και να αναπτύσσουν δίκτυα εκτός 

συνόρων. Επιπλέον, το έργο θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα πιο θετικό περιβάλλον που 

να ενισχύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα ενώ μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των 

γυναικών αποσκοπεί να συμβάλλει σε μία πιο ευρεία ισότητα των φύλων, καθώς και τη 

δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.    

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου ICON WOM-EN είναι: 

 Καταγραφή προβλημάτων των υφιστάμενων και υποψήφιων επιχειρηματιών (π.χ. 

σεξουαλική παρενόχληση, γραφειοκρατικά προβλήματα, απουσία επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης, περιορισμοί τοπικών κοινωνιών, κτλ)  

 Τοπικοί χάρτες γυναικείας επιχειρηματικότητας και καταγραφή προβλημάτων των 

υφιστάμενων και των υποψήφιων επιχειρηματιών  

 Μελέτη για τον καταμερισμό ομάδων με ειδικές ανάγκες σε Ελλάδα και Ιταλία    

 Χαρτογράφηση γυναικείας επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Ιταλία  

 Πλατφόρμα απομακρυσμένης εκπαίδευσης για υφιστάμενες και υποψήφιες γυναίκες 

επιχειρηματίες  

 Οδηγός ορθής πρακτικής 

 Μελέτη βιωσιμότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας των δικτύων 

 Εκπαιδευτικό υλικό 

 Εργαλείο κλειστού δικτύου 

 Ντοκιμαντέρ κινητοποίησης 

 Κατευθυντήριες οδηγίες και νομοθετικό πλαίσιο για περιφερειακά δίκτυα σε Ελλάδα 

και Ιταλία 

 Περιφερειακά δίκτυα, διασυνοριακά δίκτυα 

 Αυξημένες δεξιότητες των υφιστάμενων και υποψήφιων γυναικών επιχειρηματιών, 

ειδικά ως προς τις Συγκεκριμένες Ανάγκες τους και τα εργαλεία ΠΣΚ. 

Περαιτέρω αναμενόμενα αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν και τα βασικά μηνύματα του 

έργου ICON WOM-EN, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Ανάπτυξη νέων γυναικείων επιχειρήσεων και πιο εύκολη λειτουργία των 

υφιστάμενων γυναικείων επιχειρήσεων 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στα πεδία ΠΣΚ 

 Ενισχυμένος ρόλος των ενδιαφερομένων μερών από τις περιοχές που συμμετέχουν 

στην υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 Ανάδειξη νέων συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων 
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 Καλύτερη ποιότητα καινοτομίας και εξωστρέφεια των γυναικείων επιχειρήσεων και 

αποδοτικότερα μέτρα επιβίωσης των γυναικείων start-up επιχειρήσεων 

 Ισχυρές και ανταγωνιστικές γυναικείες επιχειρήσεις και δίκτυα που υποστηρίζουν την 

επέκταση νέων μοντέλων επιχειρήσεων 

 Αυξημένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των αρχών 

σε θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 Αυξημένη διασυνοριακή συνεργασίας, δικτύωση, κοινές εξαγωγές, κοινά 

επιχειρηματικά σχήματα κτλ. 

 Ανάπτυξη νέων συστημάτων υποστήριξης των γυναικείων επιχειρήσεων 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο βασίζεται στα ακόλουθα έγγραφα: 

  «Οδηγός επικοινωνίας για τους δικαιούχους» του Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, 

 Το έγγραφο του έργου ICON WOM-EN «Αναλυτική Περιγραφή του Έργου»,  

 Το έγγραφο του έργου ICON WOM-EN «Αιτιολόγηση του κόστους προϋπολογισμού». 

Το Σχέδιο Επικοινωνίας ICON WOM-EN θα το διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων, με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και με τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία όλων 

των Εταίρων. 

 

3. Γενικοί Στόχοι Επικοινωνίας 

Ο γενικός στόχος των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι να είναι ανοιχτός και ασφαλής 

ώστε τα βασικά μηνύματα του ICON WOM-EN να φτάσουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

και να προωθήσουν τη δέσμευσή τους στο έργο μακροπρόθεσμα και συνεπώς η 

κεφαλαιοποίηση του έργου στη διασυνοριακή περιοχή. Το επικοινωνιακό σχέδιο βασίζεται 

στις ακόλουθες αρχές: 

 Ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ρόλο της ΕΕ και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ 

για το ευρύ κοινό και την προώθηση της προστιθέμενης αξίας του έργου.  

 Διαφάνεια, όσον αφορά την πρόσβαση στα κεφάλαια.  

 Συνέπεια, τα μηνύματα του έργου και  τα αποτελέσματα να είναι ανοικτά, σαφή και 

συνεπή. 

 Στοχευμένη, η επικοινωνία θα είναι ανοικτή και στοχευμένη στο ανάλογο 

ακροατήριο, με συγκεκριμένα μηνύματα.  

 Διαδραστικό, το έργο θα αφουγκραστεί τις απόψεις του κοινού-στόχου του και θα τις 

ενσωματώσει -στο μέτρο του δυνατού- στις προσπάθειες επικοινωνίας που 

πραγματοποιούνται. 
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4. Επικοινωνιακή Στρατηγική 

Κατά την επεξεργασία της έννοιας της επικοινωνίας, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για πράξη μεταφοράς πληροφοριών από ένα μέρος σε άλλο, αλλά επίσης μπορεί 

να ανταλλάσσει δεδομένα από ένα σημείο του έργου στο άλλο χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας. Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την 

ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. Η επιτυχία ενός έργου εξαρτάται κατά πολύ από 

την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας του. Η επικοινωνία του έργου ξεκινάει από την 

πρώτη μέρα του έργου και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του, παρέχοντας τακτικές 

αναφορές για την ενημέρωση της πορείας του έργου καθώς και την ικανότητα απόδοσης. 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εκπονηθεί η σωστή στρατηγική που θα οδηγήσει σε 

μια καλύτερη και πιο βιώσιμη πρωτοβουλία με στόχο τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και αποδοτική, η 

επικοινωνιακή στρατηγική πρέπει να είναι προσαρμόσιμη και κατάλληλη για όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Έτσι, αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική θα προσδιορίσει και θα 

οργανώσει δραστηριότητες διάδοσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον, 

προγραμματίζονται δραστηριότητες για τη στήριξη της αποτελεσματικής ροής πληροφοριών 

ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα διαδίδονται με 

αποτελεσματικό τρόπο εντός και εκτός της εταιρικής σχέσης. 

Η επικοινωνιακή στρατηγική έχει σχεδιαστεί να διαδώσει, μέσω των προβλεπόμενων 

εργαλείων, τα ευρήματα, τις πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το ICON 

WOM-EN στους ενδιαφερόμενους. Η στρατηγική στοχεύει στη συμμετοχή των φορέων 

(τοπικών, εθνικών) που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις πολιτικές και πρακτικές βελτίωσης 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το έργο θα εφαρμόσει μια συνδυασμένη στρατηγική 

επικοινωνίας-διάδοσης απευθυνόμενη σε ένα διαφοροποιημένο στοχοθετημένο κοινό. Οι 

δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 

αποτελέσματα και θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τη δημιουργία ενός πιο 

θετικού και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Χάρη στην 

προσέγγιση της δράσης και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων από τις εμπλεκόμενες χώρες, 

η προτεινόμενη στρατηγική θα εξασφαλίσει τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλες 

ομάδες, τομείς και γεωγραφικές περιοχές και θα εφαρμοστεί σε 2 επίπεδα: 

1. Εφαρμογή της Διασυνοριακής Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Εκστρατείας,  

2. Εφαρμογή Τοπικών Ολοκληρωμένων Επικοινωνιακών Εκστρατειών (που 

υλοποιούνται από κάθε εταίρο  σε περιφερειακό επίπεδο).  

1. Εφαρμογή της Διασυνοριακής Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Εκστρατείας 

Για τη δραστηριότητα αυτή, υπεύθυνη είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (LB) 

σε συνεργασία και με την υποστήριξη όλων των άλλων εταίρων του έργου. Κύρια εργαλεία 

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη δραστηριότητα αυτή είναι:  

α. Ιστοσελίδα του Έργου 
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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα δημιουργήσει την ιστοσελίδα του Έργου και θα 

φροντίσει για το περιεχόμενο της, δημοσιεύοντας όλα τα σχετικά με το Έργο έγγραφα, με την 

υποστήριξη όλων των εταίρων. Οι Εταίροι του Έργου (PPs) θα μπορούν επίσης να την 

αξιοποιήσουν δημοσιεύοντας νέα σχετικά με το Έργο στις δικές τους ιστοσελίδες και 

διαδίδοντας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Έργου σε σχετικά άρθρα.  

β. Εκδηλώσεις Ενημέρωσης 

Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις ενημέρωσης προκειμένου να παρουσιαστεί ένα σύνολο 

λύσεων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργηθεί το 

Δίκτυο το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους τομείς της  

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) και θα ενισχύσει την ικανότητα των τοπικών φορέων 

να στηρίξουν καλύτερα τις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις 

επιχειρήσεις τους. Όλες αυτές οι λύσεις/τεχνικές θα παρουσιαστούν. Επιπλέον, οι εταίροι θα 

προβούν σε διάφορες προσομοιώσεις για τη βελτίωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Έργου. 

2. Εφαρμογή Τοπικών Ολοκληρωμένων Επικοινωνιακών Εκστρατειών (που υλοποιούνται 

από κάθε εταίρο σε περιφερειακό επίπεδο).  

Τα κύρια εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 

α) Δελτία Τύπου 

Οι Εταίροι θα διανείμουν δελτία τύπου σε τοπικό επίπεδο, σε συνάρτηση με τις εκδηλώσεις 

ενημέρωσης, προκειμένου να παρουσιάσουν  στους τοπικούς φορείς και το ευρύ κοινό την 

έναρξη του έργου, τις δραστηριότητες και τους στόχους του. 

β) Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά Σποτ 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων – Ένωση της 

επαρχίας Μπάρι (παραγωγή τηλεοπτικών σποτ) και το Επιμελητήριο της Κέρκυρας 

(παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ) θα ετοιμάσουν το αντίστοιχο υλικό, με την συμμετοχή και 

των υπόλοιπων Εταίρων. Τα σποτ θα παρουσιάσουν τις φάσεις / αποτελέσματα του έργου 

και θα εκπέμπονται μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου (ιστοσελίδα του έργου, 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, άλλα κανάλια υψηλής προβολής). 

γ) Προώθηση υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα διαδοθούν μέσω web banner σε εξειδικευμένα 

κανάλια (ιστοελίδες), προκειμένου οι γυναίκες επιχειρηματίες και οι γυναίκες γενικά να 

ενημερωθούν για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες υποστήριξης. 

 

Ο σκοπός της στρατηγικής είναι να προσδιορίσει και να οργανώσει τις δραστηριότητες 

διάδοσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει 
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σχετικά με το Έργο ICON WOM-EN παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα και πως αυτά 

επηρεάζουν τη διασυνοριακή περιοχή.  

Επομένως, αυτό οδηγεί στην αναγνώριση 2 κύριων τύπων επικοινωνίας, την Εσωτερική και 

την Εξωτερική. Η επικοινωνιακή στρατηγική καλύπτει την εσωτερική και εξωτερική 

επικοινωνία και αποτελεί το έγγραφο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 

προκειμένου:  

 Να ενισχύσει τον αποτελεσματικό και αποδοτικό συντονισμό μεταξύ των εταίρων για 

την ενίσχυση της επικοινωνίας (εσωτερική επικοινωνία),  

 Να διαθέσει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Έργου στους βασικούς 

ενδιαφερόμενους και τις ομάδες-στόχους και να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό-

στόχο και τελικούς αποδέκτες που θα μπορούσαν να θεωρήσουν χρήσιμα τα 

αποτελέσματα του Έργου (εξωτερική επικοινωνία). 

1. Εσωτερική επικοινωνία  

Η εσωτερική επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ των εταίρων του Έργου, κατά τη 

διαβίβαση πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντική η διαβίβαση της πληροφορίας ώστε να 

διασφαλιστεί η σωστή και κατάλληλη εφαρμογή των εργασιών. Η εσωτερική επικοινωνία 

αφορά την επικοινωνία μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου με τους άλλους εταίρους στο 

πλαίσιο της σύμπραξης για θέματα υλοποίησης του Έργου. Αυτός ο τύπος επικοινωνίας θα 

καθορίσει τα συμφέροντα και τους στόχους των εταίρων και περιλαμβάνει δράσεις και μέτρα 

για τη βελτίωση της εφαρμογής του σκοπού Έργου. Επιπλέον, θα χρειαστεί στενή συνεργασία 

όλων των εταίρων, δεδομένου ότι μοιράζονται πολλές από τις δραστηριότητες, ενώ θα 

προκύψουν αποτελέσματα από δραστηριότητες που θα τροφοδοτήσουν επόμενα 

παραδοτέα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο όλοι οι εταίροι να γνωρίζουν τις σχέσεις αυτές από 

την αρχή του Έργου.  

Η διαχείριση της εσωτερικής επικοινωνίας γίνεται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο εταίρου του 

Έργου και σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, κάθε εταίρος θα διορίσει Υπεύθυνο 

Έργου, Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Υπεύθυνο Οικονομικών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις 

καθημερινές δραστηριότητες, όπως η υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία, η διάδοση, η 

οικονομική πρόοδος και η υποβολή αναφορών. Επιπλέον, η Συντονιστική Επιτροπή θα 

απαρτίζεται από ένα μέλος κάθε εταίρου με δυνατότητα λήψης αποφάσεων και δικαίωμα 

μιας ψήφου. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι ο στρατηγικός και φορέας λήψης αποφάσεων 

για την έγκριση (ή την απόρριψη) των αποτελεσμάτων/παραδοτέων, τις μεθόδους 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της προόδου του έργου και τα 

διορθωτικά μέτρα. Οι εταίροι θα πρέπει να έχουν στη διάθεση της όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και να είναι σε αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της κοινοπραξίας ώστε να 

μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες που έχουν καθοριστεί προηγουμένως.  

Οι συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, οι τηλε-διασκέψεις μέσω skype και η 

ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων αποτελούν εργαλεία για την επιτυχή εσωτερική 
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επικοινωνία. Όλα τα σχετικά έγγραφα του έργου θα αναρτούνται στο google drive/dropbox, 

προκειμένου να απλουστευθεί ο τρόπος ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των εταίρων και να 

βελτιωθεί η μεταξύ τους συνεργασία.  

Ο Επικεφαλής Εταίρος (LB) θα επιβλέπει τη συνεργασία των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης 

της διάδοση των αποτελεσμάτων. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας εταίρων θα ενημερωθεί 

σχετικά με την εξέλιξη, τις πιθανές καθυστερήσεις και τις λύσεις για την ανάκτηση και την 

επίτευξη των αποτελεσμάτων. Ο Επικεφαλής Εταίρος και οι λοιποί Εταίροι του έργου θα 

χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία επικοινωνίας για να μεταφέρουν όλα τα δεδομένα 

και τις πληροφορίες σχετικά με το έργο. 

Ο Επικεφαλής Εταίρος θα: 

- Ενημερώνει τους Εταίρους σε τακτική βάση για κάθε σχετική επικοινωνία μεταξύ του 

Επικεφαλής Εταίρου, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και της Διαχειριστικής Αρχής,  

- Ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τους Εταίρους για όλα τα βασικά ζητήματα που 

συνδέονται με την υλοποίηση του έργου, 

- Εποπτεύει την υλοποίηση του έργου και συντονίζει τους εταίρους στην ανταλλαγή 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τις κοινές δραστηριότητες του έργου.  

Οι Εταίροι του Έργου είναι φορείς που δεσμεύονται να υλοποιήσουν δραστηριότητες του 

έργου σύμφωνα με την έγκριση και υποστηρίζουν τον Επικεφαλής Εταίρο να εκπληρώσει τα 

καθήκοντα του σύμφωνα με τη σύμβαση επιχορήγησης. Όσον αφορά την επικοινωνία, κάθε 

Εταίρος:  

- Παρέχει χωρίς καθυστέρηση στον Επικεφαλής Εταίρο κάθε απαραίτητη πληροφορία 

για την κατάρτιση των Εκθέσεων Προόδου και της Τελικής Έκθεσης, ανταποκρίνεται 

σε οποιοδήποτε αίτημα της Διαχειριστικής Αρχής ή της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας 

ή  παρέχει οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστεί ο Επικεφαλής Εταίρος,  

- Παρέχει στον Επικεφαλής Εταίρο και τους άλλους Εταίρους όλες τις πληροφορίες που 

ζητούνται στο πλαίσιο του Έργου,  

- Ενημερώνει άμεσα τον Επικεφαλής Εταίρο σχετικά με τυχόν περιστατικά που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωρινή ή οριστική διακοπή του Έργου,  

- Ενημερώνει τον Επικεφαλής Εταίρο για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων του Έργου ή στη συνεργασία με άλλον εταίρο του Έργου.  

2. Εξωτερική επικοινωνία 

Όλες οι εργασίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Έργου και όλα τα αποτελέσματα 

που έχουν καθοριστεί προηγουμένως, επιμερίζονται σε τρία θεματικά πακέτα εργασίας με 

τα αποτελέσματα και τους εμπλεκόμενους σε αυτά εταίρους. Δεδομένου ότι αυτά 

συνδέονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα και ομάδες-στόχους, θα είναι εξαιρετικά 

σημαντικό θέμα η διατήρηση των εμπλεκομένων ομάδων-στόχου σε όλη τη διάρκεια του 
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Έργου. Αυτό το είδος της επικοινωνίας επικεντρώνεται στην ενίσχυση του αντίκτυπου και της 

διάδοσης των αποτελεσμάτων, στην εξασφάλιση των ομάδων-στόχου και την συνεχή 

προβολή του Έργου.  

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται όλοι οι τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς 

παράγοντες, οι πολίτες και οι δημόσιες αρχές που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις πολιτικές 

και στις πρακτικές ώστε να βελτιώσουν την δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα εισάγεται 

ευρεία δραστηριότητα δικτύωσης.  

Συνεπώς, η εξωτερική επικοινωνία είναι υψίστης σημασίας για τη συνολική υλοποίηση του 

έργου και την επιτυχία των αποτελεσμάτων του.  

Η εξωτερική επικοινωνία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που θα αναλάβει κάθε 

εταίρος, όπως η συμμετοχή επιμέρους δικτύων, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

για το έργο ICON WOM-EN, οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του. 

 Δραστηριότητες διά ζώσης και ευκαιρίες συζήτησης, όπως: παρουσιάσεις, 

ενημερωτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου, ενημερωτικές 

συναντήσεις, περιφερειακά δίκτυα, 

 Δραστηριότητες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, όπως: ιστοσελίδα του έργου, 

ηλεκτρονικά μηνύματα, web banner, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 

 Στοχευμένο γραπτό υλικό, όπως: φυλλάδια, πανό, αναφορές, 

 Δελτία τύπου,  

 Οπτικοακουστικά μέσα και προϊόντα, όπως: ραδιόφωνο, τηλεόραση, YouTube, 

 Το λογότυπο και οι εφαρμογές του στο επικοινωνιακό υλικό του έργου, 

 Δραστηριότητες απόδοσης: δραστηριότητες που συνδέονται στενά με πακέτα 

εργασίας όπως η υλοποίηση έρευνας πεδίου, σεμινάρια.  

 

5. Ομάδα Στόχου 

Οι δραστηριότητες του Έργου θα επιτρέψουν στις υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και στις 

δυνητικές γυναίκες επιχειρηματίες, να δραστηριοποιηθούν ενεργά στη διασυνοριακή 

περιοχής. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής θα εκπαιδευτούν και θα 

ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν σε νέα καινοτόμα επιχειρηματικά δίκτυα.  

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι ομάδες-στόχου μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του ICON WOM-EN, έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη ανάλυση και εντοπίστηκαν 

οι ακόλουθες ομάδες-στόχου για το σύνολο του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν τα 

μεμονωμένα άτομα και ιδρύματα τόσο εντός όσο και εκτός της διασυνοριακής περιοχής: 

 Γυναικείες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, 
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 Εργοδοτικοί Οργανισμοί, όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο και άλλες νομικές οντότητες ή 

επαγγελματικά δίκτυα που εκπροσωπούν τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις στην 

περιοχή του Έργου, 

 Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας, 

 Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες υποστήριξης 

επιχειρήσεων,  

 Μη-κυβερνητικές οργανώσεις,  

 Μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις,  

 Διασυνοριακά δίκτυα και άλλες ενώσεις επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 

υποστήριξη επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή, 

 Επιμελητήρια, συλλογικές οργανώσεις και ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις 

και άλλους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων,  

 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα στη διασυνοριακή περιοχή,  

 Κέντρα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης στη διασυνοριακή περιοχή. 

 

Αυτή η αρχική λίστα των ενδιαφερόμενων μερών, καθοδηγεί τη γενική επικοινωνία του 

έργου ICON WOM-GR. Παρέχει επίσης κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό του 

συγκεκριμένου ακροατηρίου και των ομάδων-στόχου για κάθε πακέτο εργασίας.  
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6. Ανάλυση SWOT  

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται η παράθεση των Δυνατοτήτων, Αδυναμιών, 

Ευκαιριών και Απειλών που εμπλέκονται στην στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης.  

Σκοπός είναι η παροχή των βασικών πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

στρατηγικής και γενικότερα του έργου, που ευνοούν ή δεν ευνοούν την επίτευξη των στόχων 

του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης. 

  

Ανάλυση SWOT  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Ανάπτυξη τοπικών και διασυνοριακών 

αλυσίδων αξίας για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα  

Παρουσία στην κοινοπραξία βασικών 

φορέων λήψης αποφάσεων και χάραξης 

πολιτικής 

Νέες επιλογές ανάπτυξης για τις 

περιφερειακές οικονομίες 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Διαφοροποίηση εταίρων 

Διαφορετικές γλώσσες 

Διαφοροποίηση του ανθρώπινου και 

κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ των εταίρων  

Παρόμοια έργα συγχρηματοδοτούμενα από 

την ΕΕ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου 

ενδιαφερομένων στη διασυνοριακή 

περιοχή 

Προώθηση σχετικών πολιτικών που 

ευθυγραμμίζονται με τις φιλοδοξίες της ΕΕ  

Ανάπτυξη κοινού εδάφους για πιο 

αποτελεσματική επικοινωνία 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

Διαφοροποιημένο νομικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί η κοινοπραξία  

Χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης των ΜΜΕ 

μεταξύ των εμπλεκομένων περιοχών 
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7. Ενιαία Ταυτότητα Έργου 

Για τον σκοπό της διάχυσης κοινού μηνύματος σχετικά με την επιχορήγηση της ΕΕ, οι 

απαιτήσεις για τη δημοσιότητα και επικοινωνία, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας Interreg V- A Ελλάδα-Ιταλία 2014 2020, καθώς και στον Κανονισμό της ΕΕ No 

1303/2013, πρέπει να τηρούνται από όλους τους εταίρους του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια 

του.  

Έχουν αναπτυχθεί Κατευθυντήριες Γραμμές Ενιαίας Ταυτότητας Έργου προκειμένου να 

υποστηριχθεί το Σχέδιο Επικοινωνίας και να εξασφαλισθεί η συνοχή στις επικοινωνιακές 

δραστηριότητες από όλους τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 2020, πρέπει να συμμορφώνονται 

με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία ταυτότητα του Προγράμματος στο σύνολο του 

επικοινωνιακού υλικού τους. Το λογότυπο του Προγράμματος και του Έργου είναι ίσως η πιο 

σημαντική πτυχή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 

Το λογότυπο του ICON WOM-EN έχει σχεδιαστεί ως το κύριο εργαλείο αναγνώρισης για όλες 

τις δράσεις επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα και με τις οδηγίες του οδηγού 

επικοινωνίας. 

Το λογότυπο του Έργου πρέπει να περιλαμβάνεται πάντα στο σύνολο του επικοινωνιακού 

υλικού που παράγεται σε επίπεδο έργου (έντυπο, ηλεκτρονικό, εκδηλώσεις). Τοποθετείται 

σε κεντρική και ορατή θέση οποιουδήποτε παραγόμενου υλικού και ποτέ δεν θα είναι 

μικρότερο από οποιοδήποτε άλλο λογότυπο που περιλαμβάνεται στο ίδιο υλικό (π.χ. εάν 

χρησιμοποιούνται λογότυπα συνεργάτη). 

 

Στο πλαίσιο της ενιαίας ταυτότητας του έργου, το λογότυπο στο σύνολο του υλικού 

επικοινωνίας ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές:  

Προσαρμοσμένο λογότυπο έργου/ Έγχρωμη έκδοση  

Αυτή η έκδοση του λογοτύπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε είναι δυνατόν. Ιδανικά, 

το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε λευκό φόντο. Η χρήση του λογότυπου σε 

έγχρωμο φόντο είναι δυνατή, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, αλλά πρέπει να είναι ένα 

πολύ ανοιχτό φόντο. 

Λογότυπο σε κλίμακα του γκρι/ Μαύρο & Λευκό λογότυπο/ Μονόχρωμο λογότυπο 

 

Για την παραγωγή μονόχρωμου λογότυπου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται έκδοση του 

λογότυπου σε κλίμακα γκρι / μαύρο και άσπρο / 1 χρώματος (αντανακλαστικό μπλε). Αυτές 
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οι εκδόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν είναι διαθέσιμο το πλήρες 

έγχρωμο. Αυτές οι εκδοχές συνιστώνται όταν εφαρμόζονται μέσω διαδικασιών μεταξοτυπίας 

και χαρακτικής ή / και σε επιφάνειες ορισμένων υλικών, όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 

έγχρωμη εκδοχή του λογότυπου. 

Αρνητικό λογότυπο 

Αυτή η εκδοχή του λογότυπου πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται 

ένα αντανακλαστικό μπλε φόντο. 

Μέγεθος λογοτύπου  

Το ελάχιστο μέγεθος λογοτύπου προς χρήση είναι 45,5 mm.  

Σε ειδικές περιπτώσεις (για την παραγωγή σε μικρά αντικείμενα, όπως στυλό κ.λπ.), όταν δεν 

υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση του λογότυπου, επιτρέπεται και γίνεται αποδεκτή η 

χρήση του κατ’ εξαίρεση. Για τις περιπτώσεις αυτές, εάν δεν είναι ορατή η αναφορά 

«Ευρωπαϊκή Ένωση» υπό τη σημαία της ΕΕ, το κείμενο αυτό μπορεί να παραλειφθεί, αλλά η 

σημαία της ΕΕ δεν μπορεί να αφαιρεθεί σε καμία περίπτωση. Διαφορετικά, εάν είναι ορατή 

ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό και την ποιότητα της εκτύπωσης, πρέπει να 

συμπεριληφθεί. 

Προτείνονται ορισμένες εκδοχές λογότυπων, οι οποίες επιτρέπονται κατ 'εξαίρεση όταν 

χρησιμοποιούνται λογότυπα μικρού μεγέθους για πολύ μικρά αντικείμενα. 

Αποχρώσεις λογοτύπου 

Τα χρώματα που επιλέχθηκαν κρίθηκαν κατάλληλα για να επισημανθούν σαφώς οι θεματικοί 

στόχοι και οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος και να δημιουργηθεί μια αρμονική 

παλέτα χρωμάτων που ταιριάζουν μεταξύ τους και παρέχουν καλή αντίθεση με το λογότυπο 

του Interreg. 

Αναφορά του Χρηματοδότη 

Σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και τις δραστηριότητες, πρέπει να αναφέρεται σαφώς η 

αναφορά στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιλεγεί να γίνει αναφορά στο 

χρηματοδότη ξεχωριστά από το λογότυπο, αυτή η γραμμή μπορεί να γραφεί σε οποιοδήποτε 

τυπογραφικό κείμενο που ταιριάζει με το σχέδιο της έκδοσης, αλλά όχι μικρότερο από 7,5. 

Εάν χρησιμοποιηθεί το πλήρες εναρμονισμένο λογότυπο του Interreg, θα πρέπει να γράφεται 

στις γραμματοσειρές Open Sans regular ή Vollkorn regular. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι στη 

τελευταία σελίδα του εκάστοτε ενημερωτικού υλικού ή στο κάτω μέρος του διαδικτυακού 

τόπου. 

Η χρηματοδότηση της ΕΕ για το Έργο πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και από εθνικούς πόρους των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 2020». 

Αναφορά στα Αγγλικά 
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Project co-funded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and 

by National Funds of Greece and Italy 

Αναφορά στα Ιταλικά 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e 

da fondi nazionali della Grecia e dell’Italia 

Αναφορά στα Ελληνικά 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 

Ιταλίας 

 

Η προτεινόμενη Ενιαία Ταυτότητα Έργου, καθώς και οι οδηγίες παρουσιάζονται στα 

Παραρτήματα 1 και 2.  
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8. Μέσα Επικοινωνίας 

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ευαισθητοποίηση και να διαδοθούν τα αποτελέσματα του 

Έργου, θα οργανωθούν πέντε ημερήσιες εκδηλώσεις ενημέρωσης καθ 'όλη τη διάρκεια του 

έργου. Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο θα κληθούν να παρακολουθήσουν 

αυτές τις εκδηλώσεις 

Όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν τις εκδηλώσεις ενημέρωσης για την παρουσίαση των 

επιτευγμάτων του έργου σε ακροατήρια / ομάδες στόχου - με τεχνικά στοιχεία, στατιστικά 

στοιχεία, σημεία αναφοράς και ερωτοαπαντήσεις, σχετικά πάντα με την πρόοδο και τη 

διάδοση των καινοτομιών του έργου στις επιχειρήσεις. 

Οργανωτικές δραστηριότητες: 

 Καφές & snack για 60 άτομα 

 Ενοικίαση αίθουσας 

 Διανομή έντυπου υλικού 

 Φάκελοι – Σημειωματάρια –στυλό 

 Ενοικίαση εξοπλισμού 

 Διοικητική υποστήριξη / προετοιμασία παρουσιάσεων 

 Αναφορά εκδήλωσης: οι διοργανωτές της εκδήλωσης θα παρέχουν τις ακόλουθες 

ενδεικτικές πληροφορίες, τις οποίες και θα αποστείλουν στον υπεύθυνο 

επικοινωνίας:  

o Εταίρος οργάνωσης 

o Τίτλος εκδήλωσης, ημερομηνία και τοποθεσία 

o Συνολικός στόχος και κοινό στόχου της εκδήλωσης πληροφόρησης  

o Βασικά αποτελέσματα της εκδήλωσης 

o Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 

o Γενική αναπληροφόρηση από τους συμμετέχοντες 

o Συνολικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης πληροφόρησης 

o Σχετικές επαφές για τη μελλοντική διάδοση του έργου.  

Υπεύθυνοι φορείς υλοποίησης:  

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (LB), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (PB2), 

Επιμελητήριο Κέρκυρας (PB3), Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων – Ένωση της επαρχίας Μπάρι (PB4), Δήμος Maglie (PB5). 

Τόπος: 

Οι περιφέρειες: Ιονίων Νήσων (Ελλάδα), Ηπείρου (Ελλάδα), Δυτικής Ελλάδας (Ελλάδα), 

Μπάρι (Ιταλία).  

Δείκτης:  
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Έως εξήντα (60) συμμετέχοντες ανά Ενημερωτική Εκδήλωση. 

 

Τελική Δημόσια Εκδήλωση 

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί μια τελική δημόσια εκδήλωση, ώστε να γνωστοποιηθούν 

τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος του έργου ICON WOM-EN. Στην περίπτωση αυτή, κάθε 

εταίρος θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα στο πλαίσιο του έργο. 

Οργανωτικές δραστηριότητες: 

 Καφές & snack για 100 άτομα 

 Ενοικίαση αίθουσας 

 Διανομή έντυπου υλικού 

 Φάκελοι – Σημειωματάρια –στυλό 

 Ενοικίαση εξοπλισμού 

 Διοικητική υποστήριξη / προετοιμασία παρουσιάσεων 

 Αναφορά εκδήλωσης: ο διοργανωτής της εκδήλωσης θα παρέχει τις ακόλουθες 

ενδεικτικές πληροφορίες προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας:  

o Εταίρος οργάνωσης 

o Τίτλος εκδήλωσης, ημερομηνία και τοποθεσία 

o Συνολικός στόχος και κοινό στόχου της εκδήλωσης πληροφόρησης  

o Βασικά αποτελέσματα της εκδήλωσης 

o Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων 

o Γενική αναπληροφόρηση από τους συμμετέχοντες 

o Συνολικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης πληροφόρησης 

o Σχετικές επαφές για τη μελλοντική διάδοση του έργου.  

Υπεύθυνοι φορείς υλοποίησης:  

Η τελική δημόσια εκδήλωση θα προγραμματιστεί και οργανωθεί από το Επιμελητήριο της 

Κέρκυρας (PB3) με τη συνδρομή όλων των εταίρων. 

Τόπος:  

Κέρκυρα ( Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) 

Δείκτης:  

Έως εκατό (100) συμμετέχοντες.  
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9. Εργαλεία Επικοινωνίας 

Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, θα χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα καναλιών για την 

μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του Σχεδίου Επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται 

το ψηφιακό και έντυπο υλικό που θα αναπτυχθεί για την προώθηση του έργου στους 

ενδιαφερόμενους και τις ομάδες-στόχου, εκτός από τα απαιτούμενα υλικά (Ιστοσελίδα, 

Λογότυπο, Φυλλάδια και Ενημερωτικά Δελτία). Η παραγωγή της επικοινωνιακής υποδομής 

περιλαμβάνει επίσης τη σύνταξη του διαφημιστικού υλικού. 

 

Ιστοσελίδα έργου ICON WOM-EN 

Ο δικτυακός τόπος είναι το κύριο εργαλείο διαδικτύου για την επικοινωνία σχετικά με το 

έργο, τους στόχους, την πρόοδο και τα αποτελέσματά του. Θα είναι προσβάσιμο από κινητές 

συσκευές και θα ακολουθεί τις οδηγίες της ενιαίας ταυτότητας του Προγράμματος. 

Οι ανάγκες της ιστοσελίδας θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις δημοσιότητας του προγράμματος 

και θα πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμες και ενημερωμένες για τουλάχιστον δύο χρόνια 

μετά το τέλος του έργου. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (LB) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και τη συντήρηση της ιστοσελίδας. 

Η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη με τις βασικές πληροφορίες του έργου στα επιμέρους 

τμήματα: Αρχική σελίδα, Το έργο, Εταίροι, Νέα και εκδηλώσεις, Βιβλιοθήκη, Επικοινωνιακό 

Υλικό, Επικοινωνία, όπου: 

 Αρχική σελίδα είναι η σελίδα υποδοχής. Περιέχει συνδέσμους σχετικούς με τις 

δραστηριότητες του έργου,  

 Το έργο περιλαμβάνει τις υπο-κατηγορίες Περιγραφή έργου, Στόχοι, Αναμενόμενα 

αποτελέσματα, Τόπος υλοποίησης δραστηριοτήτων, Προϋπολογισμός.  

 Η ενότητα Εταίροι περιέχει πληροφορίες για κάθε Εταίρο.  

 Η ενότητα Νέα και εκδηλώσεις παρουσιάζει όλες τις τρέχουσες και παλαιότερες 

εκδηλώσεις και εμφανίζει τα τελευταία νέα.  

 Η Βιβλιοθήκη περιέχει βασικά αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο.  

 Το Επικοινωνιακό Υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες και δελτία τύπου.  

 Η επικοινωνία παρέχει πληροφορίες για κάθε εταίρο, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την ιστοσελίδα του, εφόσον υπάρχει και τέλος,  

 Ειδική περιοχή για την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου. 

 

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις πληροφορίες που 

αναφέρονται παραπάνω. Όλες οι πληροφορίες θα είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά θα 

παρέχονται και στις γλώσσες των εταίρων (Ελληνικά, Ιταλικά). 
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Εφαρμογή για κινητό 

Στο πλαίσιο της καλύτερης διάδοσης και παρακολούθησης του έργου, θα αναπτυχθεί μια 

εφαρμογή για συσκευές IOS και Android. Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμεύσει ως κόμβος για 

την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών σχετικά με την πρόοδο του έργου, 

παρουσιάζοντας τόσο τα παραδοτέα που έχουν υλοποιηθεί όσο και τις ενότητες που 

υλοποιούνται. Επιπλέον, με τις ειδοποιήσεις και τη λειτουργία συζήτησης σε πραγματικό 

χρόνο, ο Υπεύθυνος έργου και επικοινωνίας, τα μέλη της ομάδας έργου και οι κύριοι 

συντελεστές θα είναι σε επαφή και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για οποιαδήποτε 

αλλαγή / ενημέρωση δεδομένων του έργου και επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να 

προκύψουν. Διατηρώντας ένα ιστορικό αυτών των συζητήσεων, ο χρήστης θα μπορεί να 

αναφερθεί στη συνομιλία για να ανακτήσει τυχόν προηγούμενες διευκρινίσεις και 

πληροφορίες. 

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Το ICON WOM-EN θα επωφ εληθεί από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για την προώθηση 

και τη διάδοση των στόχων του, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ώστε να 

καταστήσει το έργο γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό. 

Θα δημιουργηθούν λογαριασμοί Facebook, Twitter και LinkedIn για το έργο. Όλοι οι εταίροι 

και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν φωτογραφίες, να θέσουν 

ερωτήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στόχος 

των λογαριασμών είναι να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό και να δημοσιεύσουν 

πληροφορίες σε συνεχή και πραγματικό χρόνο. Η προστιθέμενη αξία των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης είναι το χαμηλό κόστος, η ζωντάνια των μηνυμάτων (αλλά και η λήψη χρήσιμων 

ανατροφοδοτήσεων) και η σύνδεση και η δικτύωση. 

Οι δημοσιεύσεις πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση της ανάρτησης στην 

τοπική γλώσσα είναι αποδεκτή, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. 

Ο Επικεφαλής Εταίρος (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) θα είναι υπεύθυνος για τη 

δημιουργία και παρακολούθηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αλλά όλοι οι εταίροι θα 

πρέπει να συμβάλλουν στην ενημέρωση και δημοσίευση των θεμάτων. 

 

Τηλεοπτικό μήνυμα (spot) 

Το τηλεοπτικό μήνυμα επιδιώκει να δημιουργήσει οπτικές πληροφορίες για το έργο. Θα 

συνδυάσει υλικό και φωτογραφίες από όλες τις δραστηριότητες του έργου. Το βίντεο θα 

είναι εμπνευσμένο και απλό. 
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Η υλοποίηση αφορά τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού βίντεο με δυνατότητα προβολής και σε 

διάφορα μέσα επικοινωνίας (διαδίκτυο, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, blogs  κτλ.), δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή των αποτελεσμάτων του έργου. Ειδικότερα, προβλέπονται: 

 Διάρκεια 20-40 δευτερόλεπτα 

 Συγγραφή σεναρίου 

 Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής. 

 Σκηνοθετική επιμέλεια. 

 Μουσική επένδυση (με αγορά χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων). 

 Μοντάζ (Παράδοση σε μορφή κατάλληλη για διαδικτυακή και τηλεοπτική προβολή) 

 Speakage 

 Υποτιτλισμός 

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σε τηλεοπτικό μέσο, τουλάχιστον περιφερειακής εμβέλειας, 

καθώς και σε εξειδικευμένους υψηλής επισκεψιμότητας διαδικτυακούς τόπους (blogs, 

websites, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ). Επίσης, το τηλεοπτικό μήνυμα θα μεταδοθεί 

μέσω του ιστοτόπου του έργου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Ραδιοφωνικό μήνυμα 

Δημιουργία ενός ηχητικού μηνύματος (spot), διάρκειας 25-35 δευτερολέπτων (2 εκδοχές σε 

Ελληνικά και Ιταλικά), το οποίο θα αφορά στις δράσεις και τους στόχους του έργου. Το 

ηχητικό μήνυμα θα αναπαραχθεί σε τοπικά ραδιοφωνικά μέσα, τουλάχιστον περιφερειακής 

εμβέλειας, από τον κάθε εταίρο του έργου. 

 

Web banner 

Μακέτα ηλεκτρονικής καταχώρησης στο διαδίκτυο (web banners), που θα έχει τη μορφή GIF, 

θα προβάλλουν τις δράσεις του και θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας. 

 

Έντυπα & Φυλλάδια 

Θα σχεδιαστούν και θα δημιουργηθούν έντυπα και φυλλάδια και θα περιληφθεί μια 

περίληψη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. αποτελέσματα, 

κ.λπ.). Τα φυλλάδια θα εξυπηρετήσουν το στόχο της ευαισθητοποίησης του έργου και των 

συνιστωσών του μεταξύ των ομάδων-στόχου και των ομάδων χρηστών εντός της 

διασυνοριακής περιοχής. Και τα δύο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και θα διανεμηθούν 

κατά τις ημέρες ενημέρωσης και την τελική δημόσια εκδήλωση. Επίσης, θα είναι διαθέσιμα 

σε όλους τους Εταίρους του Έργου για επανεκτύπωση. 

1. Δύο τύποι φυλλαδίων (στην έναρξη του έργου με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

του και στο τέλος με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων) με τις προτεινόμενες 

προδιαγραφές: 
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 6 σελίδες 

 21X9.5 κλειστό, 21X28.2 ανοιχτό 

 150-200γρ οικολογικό χαρτί 

 Γλώσσα: Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά 

2. 8σέλιδα δίγλωσσα έντυπα για την παρουσίαση των παραδοτέων και αποτελεσμάτων του 

έργου (διαστάσεις 22,50 Χ 15,00εκ, χαρτί velvet 170γρ.). 

 

Banner 

Σχεδίαση και παραγωγή roll-up banner με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Διαστάσεις 100εκ. Χ 205εκ. 

 Εκτύπωση 4 χρωμάτων σε PVC vinyl 380 γρ. or πολυπροπυλένιο, 

 Μηχανισμός αλουμινίου και θήκη μεταφοράς 

 Γλώσσα: Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά 

Εντός περιόδου 4 μηνών, κάθε εταίρος πρέπει να τοποθετήσει τουλάχιστον ένα banner με 

πληροφορίες του έργου, το οποίο πρέπει να παραμείνει ορατό για όλη τη διάρκεια του 

έργου. Τα banners θα τοποθετηθούν επίσης σε κάθε εκδήλωση διάδοσης. 

 

Usb 

Σχεδίαση και παραγωγή USB sticks χωρητικότητας τουλάχιστον 2 GB με τα έγχρωμα λογότυπα 

του έργου  

 

Σακίδια  

Σακιδία πλάτης για την προώθηση του Έργου, ως ακολούθως: 

 Μονόχρωμα ή δίχρωμα 

 Xωρητικότητα 30 lt 

 600D πολυεστέρα 

 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, 

 Χερούλι μεταφοράς  

 Τρόπος εκτύπωσης λογότυπου: Μεταξοτυπία 

 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα προβλεπόμενα εργαλεία/δράσεις ανά εταίρο.  

Σύνοψη Εργαλείων Εξωτερικής Επικοινωνίας 

  Εταίρος Δράση Ποσότητα 

LB 
Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Ανάπτυξη 
ιστοσελίδας έργου / συντήρηση (2 έτη) 

1 
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Σύνοψη Εργαλείων Εξωτερικής Επικοινωνίας 

  Εταίρος Δράση Ποσότητα 

Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των 
Φύλων 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Δημιουργία Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Web banner  1,5 μήνα 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Τηλεοπτικά 
μηνύματα 

1 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό : Φυλλάδια  500 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό : Banner  4 

       

PB2 
Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό:  Δημιουργία 
εφαρμογής για κινητά 

1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Αναρτήσεις στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

8 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Web banner 1,5 μήνα 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Τηλεοπτικό μήνυμα 1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: εκπομπή 
ραδιοφωνικού μηνύματος 

3 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: usb  400 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Έντυπα 800 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Φυλλάδια  500 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Banner  3 

     

PB3 
Επιμελητήριο 
Κέρκυρας 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Αναρτήσεις στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

4 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Web banner 1,5 μήνα 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Τηλεοπτικό μήνυμα 1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: εκπομπή 
ραδιοφωνικού μηνύματος 

3 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Παραγωγή 
ραδιοφωνικού μηνύματος 

1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: usb  200 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Έντυπα 400 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Φυλλάδια  500 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Banner  3 

     

PB4 

Εθνική 
Συνομοσπονδία 
Βιοτεχνιών και 
Μικρών και 
Μεσαίων 
Επιχειρήσεων – 
Ένωση της 
επαρχίας Μπάρι 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Αναρτήσεις στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

6 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Web banner 1,5 μήνας 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Τηλεοπτικό μήνυμα 1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: εκπομπή 
ραδιοφωνικού μηνύματος 

3 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Παραγωγή 
τηλεοπτικού μηνύματος 

1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: usb  200 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Έντυπα 400 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Φυλλάδια  500 
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Σύνοψη Εργαλείων Εξωτερικής Επικοινωνίας 

  Εταίρος Δράση Ποσότητα 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Banner  3 

     

PB5 Δήμος Maglie 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Αναρτήσεις στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

8 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Web banner 1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: Τηλεοπτικό μήνυμα 1 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: εκπομπή 
ραδιοφωνικού μηνύματος 

3 μήνες 

Ηλεκτρονικό διαφημιστικό υλικό: usb  200 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Έντυπα 500 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Φυλλάδια  500 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Banner  3 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Παραγωγή εντύπων  1 

Έντυπο διαφημιστικό υλικό: Σακίδια  250 
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10.  Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων  

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

(όλοι οι ΕΤΑΙΡΟΙ)

ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

(PB3)

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

(LB)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(όλοι οι ΕΤΑΙΡΟΙ)

WEB BANNER

(όλοι οι ΕΤΑΙΡΟΙ)

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ (Διάδοση)

(όλοι οι ΕΤΑΙΡΟΙ)

TV & RADIO SPOTS (Production)

(PB4, PB3)

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

(όλοι οι ΕΤΑΙΡΟΙ)

ΕΝΤΥΠΑ

(PB2,PB3,PB4,PB5)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ

(PB2)

Δραστηριότητα

(εμπλεκόμενος εταίρος)

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2
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11.  Πόροι 

11.1 Ανθρώπινοι πόροι  

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική επικοινωνία 

και διάδοση του έργου. Ένα μέλος της ομάδας διαχείρισης του κάθε εταίρου θα είναι 

υπεύθυνο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.  

Όλοι οι εταίροι του έργου θα συμβάλουν στις δραστηριότητες διάδοσης και την επέκταση 

αυτών σε περιφερειακό επίπεδο. 

11.2 Οικονομικοί πόροι 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2) - Πληροφόρηση και 

δημοσιότητα είναι 120.442,50 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 14,82% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του κάθε εταίρου, για το ΠΕ2. 

 Εταίρος Ποσό (EUR) 

LB 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 25.420,00 € 

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής 2.310,00 € 

Υπηρεσίες από τρίτους 23.110,00 € 

   

PB2 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 21.113,50 € 

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής 573,50 € 

Κόστος προσωπικού 2.000,00 € 

Υπηρεσίες από τρίτους 18.400,00 € 

Κόστος διοικητικής υποστήριξης 140,00 € 

   

PB3 

Επιμελητήριο Κέρκυρας 24.100,00 € 

Κόστος προσωπικού 4.000,00 € 

Κόστος διοικητικής υποστήριξης 1.200,00 € 

Υπηρεσίες από τρίτους 18.900,00 € 

   

PB4 

Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων – Ένωση της επαρχίας Μπάρι 

26.529,00 € 

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής 1.324,00 € 

Κόστος διοικητικής υποστήριξης 405,00 € 

Κόστος προσωπικού 5.400,00 € 

Υπηρεσίες από τρίτους 19.400,00 € 

   

PB5 

Δήμος Maglie 23.280,00 € 

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής 1.120,00 € 

Υπηρεσίες από τρίτους 22.160,00 € 



 

Επικοινωνιακό Σχέδιο 

 

σελ. 24 

 Εταίρος Ποσό (EUR) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 120.442,50 € 
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12.  Έλεγχος και Αξιολόγηση 

Οι δράσεις επικοινωνίας θα παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας το επικοινωνιακό σχέδιο 

ως βάση για τη συλλογή όλων των χρήσιμων πληροφοριών από τους εταίρους (μέσω των 

εκθέσεων των εταίρων κάθε 6 μήνες) και των σχεδίων εκθέσεων επικοινωνίας (μία φορά το 

χρόνο), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις τελικές εκθέσεις επικοινωνίας (αξιολόγηση της 

επιτυχίας των δραστηριοτήτων επικοινωνίας). 

Η επιτυχία των δραστηριοτήτων επικοινωνίας θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (αριθμός άρθρων ή δημοσιεύσεις σχετικά 

με το έργο, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λπ.)  

 ιστοσελίδα (ενημερώσεις, επισκέψεις, διασταυρούμενες αναφορές κ.λπ.) και 

αλληλεπίδραση στις σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

 αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις  

 διανομή έντυπου υλικού 

 αριθμός αιτήσεων για πληροφορίες 

 ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 

φορείς χάραξης πολιτικής 

 συνδέσεις με υφιστάμενα δίκτυα και διασυνοριακούς εταίρους, μεταφορά 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας.  

Επιπλέον, οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα αξιολογηθούν μέσω ετήσιων τιμών στόχων για 

τους ακόλουθους δείκτες: 

Δείκτης 

Τιμή 

1ο Έτος 
2ο 

Έτος 

Σύνολο    
(από την έναρξη 

στη λήξη του 
έργου) 

Δημοσιευμένα άρθρα στην ιστοσελίδα του έργου  10 10 20 

Αριθμός εκδηλώσεων διάδοσης (Ημέρες ενημέρωσης, 
συνέδρια)  

4 2 6 

Αριθμός συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις διάδοσης 120 100 220 

Εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρα στον 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο)  

5 5 10 

Αναρτήσεις στο Facebook  20 20 40 

Αριθμός φίλων / ακολούθων στο Facebook  20 30 50 

Δημοσιευμένα tweets 20 20 40 

Ακόλουθοι στο Twitter 20 30 50 

Εκτυπωμένα και τοποθετημένα banners 10 6 16 

Τυπωμένα φυλλάδια 1.500 1.000 2.500 

Τυπωμένα έντυπα 700 1.400 2.100 
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Δείκτης 

Τιμή 

1ο Έτος 
2ο 

Έτος 

Σύνολο    
(από την έναρξη 

στη λήξη του 
έργου) 

Πληροφορίες του έργου στην ιστοσελίδα κάθε εταίρου 
(εάν εφαρμόζεται)  

5 - 5 

Επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας (στατιστικά στοιχεία 
ιστοσελίδας) 

500 500 1.000 
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13.  Πρότυπο Αναφοράς Επικοινωνίας 

Οι εταίροι είναι υπεύθυνοι για την διενέργεια δραστηριοτήτων επικοινωνίας στις 

περιφέρειες τους και την αναφορά τους στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας. 

Οι δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί θα καταγράφονται στο συγκεκριμένο πρότυπο 

έντυπο (ως ακολούθως) θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές, όπως για 

παράδειγμα:  

 Υπεύθυνος εταίρος  

 Είδος δραστηριότητας  

 Ημερομηνία και τόπος  

 Σύντομη περιγραφή (αιτιολογία της επιλογής, τη συνάφεια με τους στόχους του 

έργου) 

 Τύπος κοινού 

 Αποτελέσματα και ανατροφοδότηση (π.χ. συμπεράσματα από τη συζήτηση, σχόλια 

συμμετεχόντων, πώς μπορεί να επηρεάσει το έργο κ.λπ.). 

Υπεύθυνος εταίρος:  

Είδος 
δραστηριότητας 

Ημερομηνία 
και τόπος 

Σύντομη 
περιγραφή 

Τύπος 
κοινού 

Αποτελέσματα και 
ανατροφοδότηση 

     

     

     

     

     

     

     

Σημειώνεται ότι, επικοινωνιακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας 

δραστηριότητας θα επισυνάοπτεται, εφόσον είναι εφικτό (πχ. παρουσιάσεις, περιεχόμενο 

άρθρων, δελτίων τύπου κ.λπ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΧ 

Ημερομηνία  

09.00-09.30 Εγγραφές  

09.30-09.45 Χαιρετισμός … 

09.45-10.00 Χαιρετισμός … 
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Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα Υπογραφή 
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