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1 Περίληψη  

Η Δράση «Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Κινητοποίηση» του  έργου ERMIS-F απαίτησε ένα σαφή και καλά 

οργανωμένο σχεδιασμό,  που αναπροσαρμόστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και  που αναλύεται στο 

Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας.  

Στο Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι επιμέρους δράσεις που 

προβλέπονταν να υλοποιηθούν, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Επικοινωνίας, όπως αυτοί αναφέρονται 

στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.  

Το Πλάνο Επικοινωνίας αποτέλεσε την πυξίδα όλων των εταίρων στο τρόπο που συντόνισαν τις επιμέρους 

δράσεις που υλοποιήθηκαν.  Για την υλοποίηση του ΠΕ 2.1.1 συστάθηκε ομάδα εργασίας με 2 εκπροσώπους 

από κάθε πιλοτική περιοχή, με τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις και ομάδες εργασίας σε εστιασμένα 

αντικείμενα ανάλογα με τη φάση υλοποίησης του ΠΕ 2.1.1. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δράσεις που 

σχεδιάστηκαν να απαντούν στις ανάγκες όλων των πιλοτικών περιοχών. 

Παράλληλα, στο ΠΕ 2.1.1 σχεδιάστηκε η εταιρική εικόνα του ERMIS-F, που περιλαμβάνει: 

●Δημιουργία εταιρικής εικόνας με βάση τον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος Interreg VA Ελλάδα 

Κύπρος 2014-2020 και το λογότυπο της Πράξεως όπως απορρέει από αυτόν.  

●Φράσεις κυρίως/δευτερευόντων μηνυμάτων (slogan) 

●Εφαρμογή της εταιρικής εικόνας στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στις 

επικοινωνιακές δράσεις (δηλ στα εγχειρίδια, στην  αφίσα, στο newsletter, στις  σελίδες Κοινωνικών Δικτύων 

κλπ).  

Για την Εταιρική Εικόνα θα το Ι.Κυ συνεργάστηκε  με γραφίστα/ Γραφείο Γραφικών Τεχνών. 
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2 Εισαγωγή 

Στο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 2.1.1  

▫ Οριστικοποιήθηκε το Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας και έγινε ανάλυση ανά κοινό στόχο, ενώ κατά 

την υλοποίηση της Πράξης έγιναν αναθεωρήσεις για τη διαχείριση της κρίσεως της Πανδημίας. 

▫ Σχεδιάστηκε η εταιρική εικόνα του ERMIS-F, που περιλαμβάνει: 

●Slogan  

●Φράσεις κυρίως/δευτερευόντων μηνυμάτων 

●Εφαρμογή της εταιρικής εικόνας στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

στις επικοινωνιακές δράσεις (δηλ στα εγχειρίδια, στην  αφίσα, στο newsletter, στις  σελίδες 

Κοινωνικών Δικτύων κλπ).  

Για την Εταιρική Εικόνα θα το Ι.Κυ συνεργάστηκε  με γραφίστα/ Γραφείο Γραφικών Τεχνών. 

3 Στρατηγικό Πλάνο Επικοινωνίας 

 

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία των δράσεων που αναφέρονται παρακάτω καθώς και τα άυλα και έντυπα υλικά που 

παράχθηκα στο πλαίσιο του έργου, το ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και η διαδικτυακή έκθεση «Το ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ της 

πλημμύρας» είναι προσβάσιμα από  την ιστοσελίδα της Πράξης ERMIS-F και στην στιγμιότυπα και αναφορές τους 

βρίσκονται στην σελίδα facebook ERMIS-F . 

3.1 Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Κινητοποίηση για το έργο ERMIS-F 

3.1.1 Γενικός Στόχος της Στρατηγικής Επικοινωνίας 
Το έργο ERMIS-F ανάπτυξε μια Πρότυπη Ολοκληρωμένη Δημόσια Υπηρεσία  (Ψηφιακό Σύστημα & 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα)  Πληροφόρησης, Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρών και άλλων Φυσικών 

και Περιβαλλοντικών Κινδύνων. Το ΕRMIS-F έκανε διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη επιστημονική πληροφορία 

στο ευρύ κοινό, εκλαϊκευμένη έτσι ώστε να  μπορεί να ενσωματωθεί στα εργαλεία  λήψης αποφάσεων που 

χειρίζεται η κάθε ενδιαφερόμενη Ομάδα στόχου (πχ Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΤΕΕ και άλλες επαγγελματικές 

ομάδες, ομάδες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, οικολογικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

κοινωνία των πολιτών, εκπαιδευτική κοινότητα, επιστημονική κοινότητα,  κ.α.).  Η ουσία και επιτυχία του 

έργου  ERMIS-F βασίστηκε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συνέργεια των επιμέρους 

ομάδων - δυνητικά ωφελούμενων του έργου.  Για το λόγο αυτό η Επικοινωνιακή Στρατηγική του 

έργου  ERMIS-F που αναλύεται στο παρόν,  αναπτύχθηκε ανά κοινό στόχο σε σχέση με την ωρίμανση της 

τεχνικής υλοποίησης του έργου.  Είναι προφανές ότι η διάχυση της πληροφορίας και η κινητοποίηση 

ομάδων έχουν αξία εφόσον και όταν γίνονται την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με την πορεία 

ωρίμανσης του έργου.   

3.1.2 Πλαίσιο σχεδιασμού Επικοινωνιακής Στρατηγικής  
Η Δράση Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Κινητοποίησης του έργου ERMIS-F: 

i. Τηρεί τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών: λαμβάνει υπόψη της  τους κανόνες Δημοσιότητας του INTERREG  V-A 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” όπως αυτοί αποτυπώνονται 

στον Οδηγό Διενέργειας Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας , τον Κανονισμό της 

http://www.ermis-f.eu/
https://www.facebook.com/Ermis-F-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82-1014057638803505
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1303/2013 και του Συμβουλίου του 2013, και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

για τη Διαφάνεια (ΕΠΔ) .  

ii. Προάγει την ισότητα  μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης: Η προαγωγή της ισότητας 

προκύπτει εμμέσως από το είδος της υπηρεσίας την οποία παρέχει το έργο. Το έργο από το 

σχεδιασμό του λαμβάνει  τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας 

του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης 

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης 

του  και, ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτό. Συγκεκριμένα η παροχή πληροφοριών, εκπαίδευσης  

και υπηρεσιών διαδικτυακά βοηθά τους μη προνομιούχους (εν προκειμένω τις γυναίκες, άτομα με 

δυσκολία πρόσβασης λόγω μη οικονομικής δυνατότητας μετακίνησης, κα) διότι «εξισώνει το πεδίο» 

(levels the field) 

Ειδικότερα,  
➢ πρόβλεψη για πρόσβαση κατά τις δράσεις ενημέρωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες δηλ 

ενημερωτικά βίντεο με υπότιτλους  

➢ επιμέλεια προσβασιμότητας σε δράσεις ενημερώσεης για άτομα με αναπηρία,  

➢ πρόβλεψη ώστε η ιστοσελίδα του έργου και άλλα διαδικτυακά  Μέσα Επικοινωνίας να  είναι 

ΑΑ WCAG 2.0 compliance ( http://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance-reqs (WCAG 2.0). 

iii. Βιώσιμη Ανάπτυξη (συμφωνία με αρχές αειφορίας) 

 Στο πλαίσιο των  Μέσων Επικοινωνίας και Μέτρων Πληροφόρησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στο 

Πλάνο Επικοινωνιακής Στρατηγικής,   προκρίθηκε  η χρήση ηλεκτρονικών Μέσων και η ελάχιστη 

δυνατή παραγωγή εντύπων. Η μηδενική παραγωγή εντύπων είναι  αναπόφευκτη λόγω του μεγάλου 

αριθμού στοχευόμενου κοινό  στο οποίο απευθύνεται η Δράση Επικοινωνίας του έργου.   

iv. Συμμόρφωση με του Κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ 

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική της Δράσης Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Κινητοποίησης (Επικοινωνία)  

του  ERMIS-F  έλαβε υπόψη της  τον Κανονισμό (EΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τον Οδηγό διενέργειας δράσεων Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας Τελικών Δικαιούχων και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια (ΕΠΔ).  

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των Δράσεων Επικοινωνίας λήφθηκαν υπόψη 

➢ η ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής του 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”». 

➢ η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Ταμείων, 

δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι 

διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους.  

http://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance-reqs
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  Παράλληλα, φρόντισε 

• τη διασφάλιση κοινής εικόνας μεταξύ  του έργου ERMIS-F και των έτερων έργων που 

χρηματοδοτήθηκαν  από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020” μέσω τις χρήσης των κατάλληλων σημάνσεων . 

• την αξιοποίηση πρότερης διεθνούς  εμπειρίας άλλων δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν 

σχετικό θεματικό πεδίο πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου. 

3.1.3  Ανάλυση Στόχου Στρατηγικής της Δράσης Επικοινωνία, Δημοσιότητα & Κινητοποίηση  
Η Επικοινωνιακή  Στρατηγική του έργου κινείται στο τετράπτυχο:  ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, 

εκπαίδευση, συμμετοχή , στοχεύοντας στην κατανόηση, από την πλευρά της κάθε στοχευμένης ομάδας, 

του οφέλους που μπορεί να έχει στο δικό της πλαίσιο  αξιοποιώντας την Πρότυπη Υπηρεσία του ERMIS-F 

Ειδικότερα εστιάζει στην: 

• Ευαισθητοποίηση των επιμέρους ομάδων στόχων σε Ελλάδα και Κύπρο σχετικά με  

o τους κινδύνους από πλημμύρες ανά  περιοχή .  

o τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η πλημμύρα ως φυσικός κίνδυνος σε σχέση με  άλλους 

φυσικούς κινδύνους (πυρκαγιά, σεισμός, κ.α). Η πλημμύρα   προσφέρει  τη δυνατότητα 

προγραμματισμού και προφύλαξης των πόλεων και της περιουσίας αξιοποιώντας 

επιστημονικές πληροφορίες κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων . 

o τις δυνατότητες  που παρέχουν τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματική διαχείριση  του 

κινδύνου της πλημμύρας  

• Ενημέρωση  (awareness) 

o των επιμέρους ομάδων - δυνητικά ωφελούμενων του έργου, αναφορικά με τη διαθεσιμότητα 

της Πρότυπης Δημόσιας Υπηρεσίας που θέτει στην διάθεσή τους το έργο ERMIS-F. 

o διεθνών καλών πρακτικών,  και επιστημονικής γνώσης που κατακτήθηκε στο πλαίσιο άλλων 

προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν ή μη από κοινοτικούς πόρους   (πχ  European Flood 

Awareness System (EFAS),PEARL (πχ Πρόγραµµα DISMA (2007, Disaster Management GIS with 

emphasis on cultural sites) 

• Εκπαίδευση ανά κοινό στόχο και διασυνοριακά  

o στην αξιοποίηση της πληροφορίας του ERMIS-F από την κοινωνία των πολιτών 

o στην ανταλλαγή τεχνικών διαχείρισης μεταξύ των φορέων  τοπικής αυτοδιοίκησης στις 

περιοχές ενδιαφέροντος 

o στην αξιοποίηση της πληροφορίας από επαγγελματικές ομάδες και κέντρα σχεδιασμού λήψης 

αποφάσεων σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο 
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• Διάχυση και Κινητοποίηση, ώστε να επιτευχθεί    

o Η ενεργός  συμμετοχή τελικών ωφελούμενων ανά κοινό στόχο 

o  η προσέλκυση τρίτων φορέων για να ενταχθούν στο έργο ταυτόχρονα ως χρήστες και ως 

πάροχοι πληροφορίας 

o η διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου μέσα από την υιοθέτηση του ERMIS-F και από 

αρμόδιους φορείς στην ελληνική και Κυπριακή επικράτεια. 

Η Επικοινωνιακή Πολιτική από σχεδιασμό θεωρείται επιτυχημένη μόνον εφόσον καταφέρει η κάθε Ομάδα-

στόχος  της Κοινωνίας των Πολιτών  και οι Φορείς να κατανοήσουν τη δύναμη της Πρότυπης 

Υποστηριζόμενης  Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω Διαδικτύου για τη διαχείριση κινδύνων από  πλημμύρες που 

τίθεται στη διάθεσή της μέσω του συστήματος ERMIS-F,   ώστε να καταστεί δυνατό για όλους τους 

πολίτες/Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, κατά τη διαδικασία λήψεων 

αποφάσεων, να συμπεριλαμβάνει και τις παραμέτρους των φυσικών καταστροφών.  Η δράση της 

Επικοινωνία, Δημοσιότητα & Κινητοποίηση ς του έργου θεωρεί πολύ σημαντική την ενημέρωση και ενεργό 

συνδρομή Φορέων και Οργανώσεων,  τόσο με την  κατάθεση δεδομένων όσο και στη χρήση της υπηρεσίας. 

Για  λόγο αυτό από το σχεδιασμό της πρότασης και κατά τη σύνταξη αυτής έχει έρθει σε επαφή με σειρά 

Φορέων και έχει λάβει και καταθέτει επιστολές υποστήριξης του έργου. Η δράση αυτή συνεχίστηκε  σε 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη δημιουργία δικτύου 

πολλαπλασιαστών/ενεργών υποστηρικτών, με στόχο τη βιωσιμότητα του ERMIS-F και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. Με αφορμή λοιπόν κάθε Τεχνική Συνάντηση και Διαχειριστική Συνάντηση της 

Ομάδας έργου συγκαλούσαμε παράγοντες από την τοπική κοινωνία της πιλοτικής περιοχής για να 

συνεργαστούμε είτε με την κατάθεση αναγκών κατά τη δημιουργία της Υπηρεσία ERMIS-F, είτε με την 

εκπαίδευσή τους σε hands on workshops και σε Συμμετοχικά Εργαστήρια.  Λίστα των δράσεων αυτών και 

στιγμιότυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου και στη σελίδα facebook. 

 

3.2 Ειδικότεροι Στόχοι της Στρατηγικής Επικοινωνίας, Δημοσιότητας & Κινητοποίησης  
Η Επικοινωνιακή Στρατηγική του έργου ERMIS-F  χτίστηκε σε δύο επίπεδα: Εσωτερική και εξωτερική 

επικοινωνία.  Παράλληλα, και λόγω της πανδημίας, διενεργήθηκαν οι απαιτούμενες προσαρμογές για την 

ελαχιστοποίηση της ζημίας και την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων. 

 Εσωτερική Επικοινωνία, αφορά τους δικαιούχους και φορείς χρηματοδότησης και διαχείρισης του Έργου: 

• Ομάδες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου: το Ινστιτούτου Κύπρου, του Συμβουλίου 

Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υδάτων Β. 

Αιγαίου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δήμου Χανίων 

• Φορείς στους οποίους αναφέρονται οι ομάδες υλοποίησης (Φορείς Διοίκησης και χρηματοδότησης) 

• Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτροπών INTERREG V-A 

Η Εσωτερική Επικοινωνία  υλοποιεί δράσεις και υλικό προς ευρύτερη αξιοποίηση,  αναφορικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου, αναπροσαρμοζόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εστιάζοντας:  
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• Ανάδειξη του οφέλους του έργου ανάλογα με τη  φάση υλοποίησης (στρατηγική, στόχοι, ρόλοι, διεθνή 

εμπειρία, κα) 

• Δημιουργία πλέγματος  συνεργασίας  και κατανόησης τω προτεραιοτήτων μεταξύ των 

χρηματοδοτικών δομών των Φορέων Υλοποίησης (Δικαιούχων) που λειτουργούν στο έργο, για λόγους 

ενημερότητας και διαφάνειας της πληροφορίας 

• Αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας αλλά και πρότερων σχετικών δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν 

από το INTERREG και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και διεθνείς  δράσεις. 

Εξωτερική Επικοινωνία, εστιάζει αφενός  στην ενημέρωση αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών Φορέων 

και ευρύτερων ομάδων-στόχου,  όπου θα λειτουργήσει αρχικά η νέα Δημόσια  Υπηρεσία ERMIS-F  (Κύπρος, 

Λέσβος, Κρήτη), και αφετέρου στην ενημέρωση Κέντρων Λήψεως Αποφάσεων και δυνητικών 

ωφελούμενων σε όλη την επικράτεια Ελλάδας και Κύπρου καθώς και στο εξωτερικό.  Ειδικότερα,  εστιάζει 

σε ομάδες- στόχου  στους οποίους  είναι κρίσιμη η ύπαρξη της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας που 

δημιουργείται. Αναφέρεται   αρχικά στις περιοχές εφαρμογής και σε δεύτερη φάση εξαπλώνεται ευρέως σε 

Ελλάδα και Κύπρο.  

Οι ειδικοί στόχοι του έργου Επικοινωνία, Δημοσιότητα & Κινητοποίηση του  ERMIS-F εστιάζουν στην  

ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κινητοποίηση –«εκπαίδευση» στη χρήση/αξιοποίηση και είναι σε 

σύμπνοια και υποστηρικτικοί των δράσεων εκπαίδευσης του σχετικού πακέτου εργασίας του έργου  ERMIS-

F, προσαρμοσμένοι στις  ανάγκες των επιμέρους ομάδων (κοινό -στόχος), λαμβάνοντας υπόψη τη Φάση 

υλοποίησης του έργου.  

Κατηγοριοποιημένο Κοινό (Ομάδες-στόχοι) : 

• Τοπική Αυτοδιοίκηση  

o Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Κύπρου 

o Επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα  Πανεπιστημιακά Τμήματα που  εστιάζουν στην 

μετεωρολογία, διαχείριση κρίσεων και σχεδιασμό πόλεων 

• Κέντρα λήψεως αποφάσεων ανασχεδιασμού της ρυμοτομίας της πόλης, όπως το ΤΑΥ στην Κύπρο και 

οι Διευθύνσεις Υδάτων στην Ελλάδα 

•  Κέντρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πχ Πυροσβεστική και Αστυνομία   

• Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (τοπικές, εθνικής εμβέλειας και διεθνείς)  

• Κτηματολόγιο   

• Επαγγελματικές Ομάδες (Αγρονόμους, Τοπογράφους Μηχανικούς, κ.α. )  

• Σχολεία και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολική κοινότητα 

(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) αλλά και δράσεις στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

• Πολιτικοί φορείς  

• Διεθνή fora 

• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (παραδοσιακά και διαδικτυακά) 
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• Κοινωνία των πολιτών (Κατοίκους και επιχειρηματίες/αγρότες…) 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται βάσει της Στρατηγικής Επικοινωνίας του έργου, στοχεύουν στη δημιουργία 

λελογισμένου ενδιαφέροντος ανά φάση υλοποίησης του έργου και αφορούν (ενδεικτικά): 

• Ευαισθητοποίηση σχετικά τις επιπτώσεις των πλημμυρών στην περιοχή που αναφέρεται η δράση, και 

των πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  μέσω δράσεων και 

προγραμμάτων    

• Ενημέρωση για τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση του κινδύνου της πλημμύρας και 

καλές πρακτικές και πολιτικές από το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.  Πρόκληση κοινωνικής 

αντίστασης σε δράσεις που επιτείνουν τις επιπτώσεις πλημμύρας. 

• Καλύτερη κατανόηση του ρίσκου των αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους πληροφορίες 

όπως αυτές που παρέχουν συστήματα πρόληψης πλημμύρας και ενημέρωση αναφορικά με τα 

εργαλεία που θέτει στη διάθεση των δυνητικών ωφελούμενων το ERMIS-F  

•  Εκπαίδευση ανά κοινό-στόχο στη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει το ERMIS-F 

• Διάχυση της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας εστιασμένες δράσεις ανά κοινό στόχο και 

κινητοποιώντας την τοπική κοινότητα ενεργά.  

• Ενημέρωση και προσέλκυση δεδομένων από όλους τους δήμους,  των περιοχών που συμμετέχουν 

στο έργο αλλά και από τρίτους δήμους (όμοροι και επικράτειας) 

3.3 Στόχοι και Μέσα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, Δημοσιότητας & Κινητοποίησης ανά 
Φάση  Υλοποίησης του έργου  

Η επιτυχία του έργου ERMIS-F ως πρότυπη Δημόσια Υπηρεσία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική 

αρτιότητα και την εκλαϊκευμένη επιστημονική πληροφορία  αλλά και (ίσως και μάλιστα κυρίως) από την 

αναγνωσιμότητα και την κατανόηση της αναγκαιότητας της πληροφορίας και των εργαλείων που 

προσφέρει στην κάθε Ομάδα δυνητικά ωφελούμενων και στην τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό το έργο 

της Επικοινωνίας, Δημοσιότητας & Κινητοποίησης (Επικοινωνία)  έχει ένα ρόλο διττό: την ενημέρωση αλλά 

και την «εκπαίδευση» των δυνητικά ωφελούμενων στο να αναζητούν και να αξιοποιούν την Υπηρεσία προς 

όφελός τους κατά τη λήψη επιχειρηματικών και προσωπικών επενδύσεων (κατασκευάζω κάτι),  κατά τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχεδιασμού μιας πόλης (φτιάχνω έναν δρόμο δίπλα σε ρέμα) προστατεύω 

την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον.  

Κύριο βάρος δίνεται στην κατάλληλη κινητοποίηση των ΟΤΑ και την σωστή προετοιμασία/εκπαίδευση των 

στελεχών και των δομών για την αποδοχή και υποδοχή της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η διεθνής εμπειρία έχει 

δείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αντιμετωπίζει το θέμα της διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρών 

με ιδιαίτερη προσοχή, θεωρώντας ότι η περιοχή τους δεν απειλείται από ένα τέτοιο φαινόμενο ή εάν 

ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα αγνοούν την πραγματική του διάσταση. Κάτι που εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί 

αν συμβεί μια πλημμύρα και υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα εργαλεία και η δομή των ΟΤΑ μπορεί να 

τα χρησιμοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο για να την αντιμετώπιση του κινδύνου, τότε το όφελος είναι πολύ 

μεγάλο για την περιοχή, τόσο οικονομικό όσο και πολιτικό. Άρα, είναι και μια ευθύνη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να  δώσει έμφαση στη ασφάλεια των πολιτών αλλά και να προστατέψει το περιβάλλον, την 
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πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Αυτό θα επιτευχθεί με την 

πληροφόρηση, την προφύλαξη, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των πλημμυρών.  Επιπρόσθετα, η 

δημιουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας και η χρήση της από την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα την βοηθήσει στην 

επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

  

Οι προγραμματιζόμενες δράσεις ενημέρωσης/εκδηλώσεις,  είχαν σαν γνώμονα τη δημιουργία 

λελογισμένου ενδιαφέροντας για την νέα Δημόσια Υπηρεσία, λειτουργούν διττά εκπαιδευτικά: 

ενημερότητα των διαθέσιμων εργαλείων (καλές πρακτικές) και των όσων μπορεί η κάθε ομάδα στόχου να 

κάνει, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στον κίνδυνο πλημμύρας στις επιμέρους περιοχές που αφορούν 

την τοπική κοινωνία αλλά και την Κοινωνία των Πολιτών.  

Απώτερος δευτερογενής στόχος, πέραν δηλ της πρωταρχικής στόχευσης για αξιοποίηση και συμμέτοχή στη 

Νέα Δημόσια Υπηρεσία, είναι η   ενημερότητα και η δημιουργία ενεργού στάσης ζωής,  βασιζόμενη σε 

επιστημονική τεκμηρίωση, προσβάσιμη από τον καθένα. 

Δυο ενδεικτικά παραδείγματα παρεμβάσεων κινητοποίησης/ενημέρωσης: 

a) Εστιασμένες και ολιγομελείς αρχικά δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ανάδειξης καλών 

πρακτικών.  

  

b) Διασυνοριακή δράση στην εκπαιδευτική κοινότητα 

Βάση του αρχικού σχεδιασμού προβλεπόταν η κινητοποίηση των μαθητών και της ευρύτερης σχολικής 

κοινότητας σε δημιουργικές & διαδραστικές δράσεις,  βασιζόμενες στη  βιωματική προσέγγιση  και με 

στόχο την ενημερότητα και τη δημιουργία ενεργού στάσης ζωής. Λόγω της Πανδημίας και παρότι υπήρξε 

κινητοποίηση και ενεργοποίηση ομάδων σχολικών για τη συμμετοχή, αναγκαστήκαμε να 

προσαρμόσουμε τη δράση μέσα από μια Δια-δραστική Έκθεση με ειδικές διαδρομές ανάλογα με την 

ηλικιακή κατηγορία του επισκέπτη, η οποία είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Πράξης.  

*Βάση Γνώσεως για  
πλημμύρες, 

*Πλημμυρικοί χάρτες ανά 
περιοχή

*Συναντήσεις/εκδηλώσεις 
ενημέρωσης/εκπαίδευσης

* Ανάδειξη καλών πρακτικών 

Επαγγελματικές 
Ενώσεις 

(ΤΕΕ, Τοπογράφοι, ...)

Στελέχη και δομές ΟΤΑ

Κέντρα λήψεως 
αποφάσεων

& 

Πολιτικών
Περιβαντολλογικές 

Ενώσεις

Οικολογικές 
Οργανώσεις

Ομάδες πολιτών
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Η Επικοινωνιακή Στρατηγική λειτουργεί σε κύκλους δράσεων ώστε να δημιουργεί λελογισμένο ενδιαφέρον 

στο επιλεγμένο κοινό-στόχο, σε συνάρτηση με την τεχνική υλοποίηση του έργου. 

Η Επικοινωνία του έργου  ERΜΙS-F υλοποιείται σε τρεις φάσεις  και ανάλογα αναπτύσσονται 

επικοινωνιακοί στόχοι: 

Α Φάση-1- 12ος Μήνας:  Έκδοση 1 beta-  λειτουργία της δοκιμαστικής έκδοσης, στην οποία δρουν και 

πειραματίζονται επιλεγμένες ομάδες  στοχευόμενου κοινού. 

Στόχος Επικοινωνίας: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση  (awareness) αναφορικά με την  δυνατότητα 

προετοιμασίας  ως προς τον κίνδυνο της πλημμύρας και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα 

αξιοποιώντας την τεχνολογία (ΤΠΕ) ώστε να αντιδράσουμε  (λχ δεν κόβω δέντρα, δεν παρεμβαίνω στη 

μορφολογία του εδάφους, δεν χτίζω σε συγκεκριμένες περιοχές, βάση στατιστικών δεδομένων ή 

πληροφορίων από το σύστημα ERMIS-F για πρόβλεψη πλημμύρας και επιπτώσεις στην περιοχή).  

Κατά τη Φάση Α,  η επικοινωνία στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει την την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση τους Φορείς, Επαγγελματικές Ενώσεις  και Οργανώσεις  των περιοχών που συμμετέχουν,  

επιστημονική και την ευρύτερη κοινότητα για το έργο, την ανάγκη που έρχεται να καλύψει, τα οφέλη που 

θα αποδώσει.  

Στη φάση αυτή ξεκινούν, ανά στοχευόμενο κοινό και υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης προσαρμοσμένες  στις δικές τους προτεραιότητες, τοπικά και διασυνοριακά. 

Στο σχεδιασμό προβλέπεται σε κάθε προγραμματισμένη συνάντηση των δικαιούχων (εταίρων του έργου) 

να διοργανώνονται δράσεις  ενημέρωσης εστιασμένου κοινού στόχου, ολιγομελείς και με διαφορετική 

θεματολογία κυκλικά ανά περιοχή, για τη δημιουργία κλίματος αποδοχής τους ERMIS-F και δημιουργίας 

network και εθελοντισμού. Παράλληλα, προβλέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

συναντήσεις/δράσεις ενημέρωσης/επίδειξης/κινητοποίησης μεγαλύτερου βεληνεκούς ανά κοινό στόχο και 

για γενικό κοινό.  Το σύνολο των προβλεπόμενων εκδηλώσεων (εκδηλώσεις ενημέρωσης, επίδειξης, 

εκπαίδευσης) σύμφωνα με το σχεδιασμό θα ξεπερνούν τις πενήντα (50) καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου.  Ιδιαίτερη μέριμνα θα δίνεται στην επιλογή των χώρων ώστε περνά την εικόνα και αντίληψη της 

Δημόσιας Υπηρεσίας ERMIS-F.   

Μαθητές 
Αβάθμιας και 

Ββάθμιας 
εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί

Γονείς
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Τέλος, σε αυτή τη φάση ξεκινά η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με επιστημονικά fora και τοπικά και 

εθνικά Μέσα Ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και παραδοσιακά,  ενώ δημιουργούνται σελίδες και αξιοποιούνται  

τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, twitter, κα)   

Β Φάση-13-18ος Μήνας: Λειτουργία της Δοκιμαστικής έκδοσης της Πρότυπης Δημόσιας Υπηρεσίας με 

ενσωμάτωση όλων των περιοχών  που συμμετέχουν στο έργο.  

Στόχος Επικοινωνίας: Στη φάση αυτή υλοποιείται η επίδειξη του συστήματος μέσω εστιασμένων δράσεων  

τοπικά και διασυνοριακά και υλοποιούνται δράσεις προσέλκυσης ενδιαφέροντος ως προς τις δυνατότητες 

που προσφέρει ανά κοινό-στόχο. Υποστηρίζουμε με αξιοποίηση βίντεο και εγχειριδίων ειδικά 

προσαρμοσμένων στην οπτική και τις προτεραιότητες της κάθε ομάδας στόχου 

Συνεχίζει η χρήση όλων των υφισταμένων Μέσων από τη Φάση Α με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία 

δράσεων ανά περιοχή, φυσικών ή διαδικτυακών. Διάδοση της ιστοσελίδας  και της υπηρεσίας Κέντρου 

Πληροφόρησης καθώς και της υπάρχουσας Βάση Δεδομένων προς αξιοποίηση. 

Γ Φάση 19ος- 30ος Μήνας: Κατά την περίοδο 19ος έως τον 26ο : Λειτουργία της Πιλοτικής έκδοσης Πρότυπης 

Υπηρεσίας του ERMIS-F κατά την οποία γίνονται οι τελικές διορθώσεις και ενημερώνονται νέες περιοχές 

από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετέχουν.  

Στόχος Επικοινωνίας:  Κινητοποίηση των ομάδων δυνητικά ωφελούμενων και των ΜΜΕ για την πορεία το 

έργου, υποστηρικτική λειτουργία σε hands on workshops και  τις εκπαιδεύσεις που προβλέπονται ανά 

κοινό-στόχο στην νέα Δημόσια Υπηρεσία. Υποστήριξη  ενεργής συμμετοχής της κοινότητας των 

πολλαπλασιαστών στην  Πιλοτική έκδοση της Υπηρεσίας. Κινητοποίηση σχολικής κοινότητας σε 

διασυνοριακές δράσεις διάχυσης. Ενημέρωση ΜΜΕ και δυνητικά ωφελούμενων, επιστημονικής κοινότητας 

και κέντρων λήψεως αποφάσεων με δράσεις διάχυσης που στοχεύουν στην ευρεία διάδοση την νέας 

Δημόσιας Υπηρεσίας που είναι πλέον λειτουργική και προσβάσιμη από όλους,  ώστε να κινητοποιηθούν και 

να ενταχθούν σε αυτήν και νέες περιοχές παρέχοντας τα δεδομένα τους και αξιοποιώντας την web 

πλατφόρμα και την Δημόσια Υπηρεσία. 

Από τον 26ο 30ο Μήνα: Τελική έκδοση του συστήματος ERMIS-F  της νέας Δημόσιας Υπηρεσίας και 

λειτουργία της από τους Δήμους . Δράσεις που ενσωματώνουν τη λειτουργία σε χώρους ΟΤΑ (πχ στα ΚΕΠ, 

Δημοτικά καταστήματα, κλπ).  

Στόχος Επικοινωνίας: Δράσεις που υποστηρίζουν την πλήρη αξιοποίηση από όλους και τη  βιωσιμότητα 

του Συστήματος μέσω της αναγνωρισιμότητας της Υπηρεσίας και άρα ζήτησης του έργου από όλους τους 

Δήμους Ελλάδος και Κύπρου. Στόχος είναι να  κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς /επαγγελματικές ομάδες 

/ΟΤΑ,  να παράξουν στοιχεία για την περιοχή τους και να ενσωματώνονται στο Σύστημα για να καλυφθεί 

κάθε νέα  περιοχή σε αυτό.  

Εστίαση στις απαραίτητες συνεργασίες  ώστε να προβάλλεται η Πρότυπη Δημόσια Υπηρεσία που 

παράχθηκε από το έργο ERMIS- F  από τις ιστοσελίδες της επιστημονικής κοινότητας, επαγγελματικών και 

δημόσιων Φορέων, τις πύλες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορέων κέντρων λήψεως αποφάσεων , 

οικολογικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων  και σε όποιο άλλο πρόσφορο Μέσο  σε όλη την 

Κυπριακή και Ελληνική επικράτεια και μετά το πέρας του έργου. 
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3.4 Επικοινωνιακά Εργαλεία  

3.4.1 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
Αξιοποίηση  των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ενθαρρύνοντας την ανατροφοδότηση & ενεργό συμμετοχή 

σε συζητήσεις, διάχυση πληροφορίας με στόχο την κινητοποίηση και τη δημιουργία θετικής στάσης και 

αναμονής για το ERMIS-F. Διάχυση καλών πρακτικών από τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία, 

συνειδητοποίηση του μοναδικού ρόλου του καθενός ανάλογα με τη θέση του στην τοπική κοινωνία μέσω 

εστιασμένων θεματικών βίντεο και εγχειριδίων, δημιουργία διαδραστικών γεγονότων με στόχο την ενεργό 

συμμετοχή. Λειτουργία για την παρακολούθηση αποδοχής των δράσεων δημοσιότητας (ερωτηματολόγια). 

Χρήση των Μέσων  Κοινωνικής   Δικτύωσης για ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινής γνώμης και της 

τοπικής κοινωνίας που αντιμετωπίζουν  δυσκολία στη συμμετοχή των συνήθη δημόσιων δράσεων και λογο 

της πανδημίας από το Φεβρουάριο του 2019 και μετά:  Μέσω των καναλιών προσφέρεται η δυνατότητα με 

πρόβλεψη για συμμετοχή και ανάδραση σε εκείνους η πανδημία στερεί  τη δυνατότητα συμμετοχής   

3.5 Παραγωγή Άυλων Επικοινωνιακών Μέσων και Υλικών ανά Φάση υλοποίησης 
Φάση Α 

• Πλάνο Επικοινωνιακής Στρατηγικής  

• Εταιρική Εικόνα του έργου και εφαρμογή της  σε όλα τα Επικοινωνιακά Υλικά (Ηλεκτρονικά και μη) 

• web site & επιμέλεια του web portal 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας του Ομαδοποιημένου  Κοινού στόχου 

• Σχεδιασμός  ηλεκτρονικού Newsletter για ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου. 

Στο Newsletter εκτός της παρουσίασης της υλοποίησης του έργου θα γίνεται παρουσίαση και 

ανάλυση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων και των εργαλείων  που διατίθενται  σταδιακά στο κοινό-

στόχο από  το ERMIS-F,  ώστε να υπάρχει και να διατηρηθεί υψηλή αναγνωσιμότητα. Επίσης,  θα 

παρατίθενται εμπειρίες και καλές διεθνείς πρακτικές.  

• Συναντήσεις με ΟΤΑ και  διοργάνωση τουλάχιστον 15 μικρών (εστιασμένων)  εκδηλώσεων   για φορείς 

στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων περιβαλλοντικών συμβάντων 

• Ενημερωτικές εστιασμένες συναντήσεις με Ομάδες στόχους (επαγγελματικές ενώσεις, Ομάδες 

πολιτών, κα) Θα αναγνωρισθούν τα διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης που είναι απαραίτητα για 

κάθε ομάδα στόχο (π.χ επαγγελματική χρήση από μηχανικούς και developers, γενική ενημέρωση 

Περιβαλλοντικών οργανώσεων, τοπική αυτοδιοίκηση) 

• Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις/συνέδρια για διεύρυνση των target groups. 

• Δημιουργία Press-kit υλικό  στο site του έργου , το οποίο θα συνδεθεί και με το web portal (θα 

ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα) με παρουσίαση του έργου. 

Φάση Β: Συνεχίζοντας την αξιοποίηση των παραπάνω, τα επικοινωνιακά εργαλεία θα εμπλουτιστούν 

παίρνοντας παράλληλα πολλαπλούς ρόλους: 
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• Ενημερωτικές ημερίδες παρουσίασης του έργου και ευαισθητοποίησης στο αντικείμενο του 

(awareness) στις ομάδες στόχου, εστιάζοντας στην αξιοποίηση της πληροφορίας που παρέχει το νέο 

εργαλείο αλλά και στη δυνατότητα πρόληψης και σωστής αξιολόγησης κατά τη λήψη αποφάσεων 

(νέα επένδυση, κατασκευές, προφύλαξη υπαρχουσών υποδομών, κ.α.)   

• Δημιουργία  4 βίντεο (3-4 λεπτών περίπου) ανάλογα με το κοινό στόχο (πολίτες, κέντρα πρόληψης και 

διαχείρισης φυσικών πόρων, επαγγελματίες , αγρότες, ..) που θα διαχέονται μέσω διαδικτύου και της 

ιστοσελίδας του έργου. Το υλικό αυτό θα είναι προσαρμοσμένο και για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

• Σχολική δράση διασυνοριακά όπου θα εμπλέκεται όλη η σχολική κοινότητα, (εκπαιδευτικοί, μαθητές, 

γονείς)  από  σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:  Θα δοθεί η δυνατότητα 

στους μαθητές Ε & Στ τάξεως Δημοτικού και πρώτων τάξεων Γυμνασίου, να συνεργαστούν σε δράση  

όπου από θέση αγρότη, επιχειρηματία, κατασκευαστή δρόμων και πόλεων, περιβαλλοντικής 

οργάνωσης κ.α.  θα λειτουργήσουν κατά την πλημμύρα αξιοποιώντας την Δημόσια υπηρεσία ERMIS-

F.  Το παραγόμενο υλικό  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του έργου και στις κεντρικές  ημερίδες 

παρουσίασης του έργου 

• Τα newsletter θα προωθούνται σε ΜΜΕ, ώστε με τον συντονισμό της Ομάδας Προβολής και 

Επικοινωνίας του ERMIS-F να προγραμματίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάσεις 

του έργου σε ενημερωτικές εκπομπές (τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές) καθώς σε έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε τοπικά κανάλια πληροφόρησης 

• Δημοσίευση άρθρων από την Ερευνητική Ομάδα του Έργου σε επιστημονικά (όχι αποκλειστικά) 

περιοδικά. 

• Συμμετοχή σε σχετικές διεθνείς  εκδηλώσεις/συνέδρια για διεύρυνση των target groups. 

• Αφίσα, Φωτογραφίες, εγχειρίδια, ενημερωτικό έντυπο, animation clip και banner/roll up (ηλεκτρονικά 

και έντυπα, σε επαρκή αλλά αναγκαία ποσότητα) 

• Εμπλουτισμός  βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας των target group 

• Συναντήσεις με ΟΤΑ και  διοργάνωση  τουλάχιστον 15 εκδηλώσεων εστιασμένων  σε κοινό-στόχο  

• Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις/συνέδρια για διεύρυνση των target groups. 

• Αξιοποίηση του site και των σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης για δράσεις και focus group, διάχυσης 

εγχειριδίων και δημιουργία events –συζητήσεων διαδικτυακά 

• Δημιουργία εγχειριδίων πληροφόρησης ανά Ομάδα Στόχο. Πρόβλεψη και εγχειριδίου σε Σύστημα 

Braille ή DAISY - Digital Accessible Information System. Προβλέπονται 4 εγχειρίδια  

• Πολλαπλασιαστές: Αξιοποίηση του διαδικτύου για τη δημιουργία κοινότητας μέσω μιας εφαρμογής 

κλειστού τύπου κοινωνικού δικτύου, όπου  περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπαιδευτικοί 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ΤΕΕ, κέντρα σχεδιασμού και λήψεως αποφάσεων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, θα μπορούν να λειτουργούν κατά την προετοιμασία της ERMIS-F Δημόσιας Υπηρεσίας 

συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωσή της καταθέτοντας τη θέση και τις ανάγκες τους. Με τον 

τρόπο αυτό δημιουργείται κοινότητα ERMIS-F  που έχει σαφή ρόλο και θα λειτουργήσει και σαν 

πολλαπλασιαστής κατά τη Φάση Γ 

Φάση Γ: Αξιοποιώντας τα Υλικά Επικοινωνίας που είναι ήδη διαθέσιμα και το network  που έχει 

δημιουργηθεί προχωρούμε σε δράσεις εκπαίδευσης των ομάδων -στόχου σε χρήση της Υπηρεσίας που 

πλέον λειτουργεί στους ΟΤΑ (από τον 26 μήνα)  

• Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης στις  Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αναγκαιότητα και αξιοποίηση 

της Δημόσιας Υπηρεσίας που θα παρέχει το ERMIS-F * στον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και στη 

διαχείριση κρίσεων 

• Δράσεις εκπαίδευσης ανά κοινό στόχο (όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω) στην χρήση της 

Δημόσιας Υπηρεσίας μέσα από τους χώρους λειτουργίας στους ΟΤΑ 

• Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για ανάδειξη της Υπηρεσίας ERMIS-F  γενικού κοινού και 

υποστήριξη από το  δίκτυο  πολλαπλασιαστών του έργου, με ρόλους ενισχυτικούς ως προς την 

υλοποίησή του.  

• Δράσεις Κινητοποίησης τόσο προς  κατοίκους των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο όσο και στους 

ευρύτερους όμορους Δήμους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη Δημόσια Υπηρεσία ERMIS-F . Οι 

δράσεις θα έχουν τέτοια μορφή ώστε να κινητοποιήσουν και να συνδέσουν διασυνοριακά τις  ομάδες 

της τοπικής κοινωνίας και τα σχολεία. 

• Κεντρικές ενημερώσεις συνδεδεμένες με δράσεις  εμπέδωσης  της υπηρεσίας ERMIS-F,   σε όλες τις 

περιοχές εφαρμογής και σε εθνικό επίπεδο,  σε Ελλάδα και Κύπρο.  

• Δημιουργία προϋποθέσεων διατήρησης της αναγνωσιμότητας και δημοσιότητας της Υπηρεσίας και 

μετά του πέρας του έργου, μέσω του network  που έχει δημιουργηθεί και υπάρχει. 

• Ερωτηματολόγια και  focus groups για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της δράσης 

Επικοινωνίας του έργου.  Παράθεση στα Πεπραγμένα της Δράσης κατά το κλείσιμο του έργου. 
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3.6 Επικοινωνιακές Δράσεις ανά Κοινό Στόχο 

Φάση 
Υλοποίησης 

Στόχος Κοινό-Στόχος Μέσο 

Φάση Α  
(έναρξη- 12ος 
μήνας ) 
Ανάπτυξη 
Συστήματος 
ERMIS-F 
Εσωτερική 
έκδοση 1 

Ευαισθητοποίησ
η Ενημέρωση 
Αναγνώριση 
 της ανάγκης που 
θα καλύψει το 
ERMIS-F 

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
στις περιοχές 
εφαρμογής  
Επαγγελματικές 
Ενώσεις 
Φορείς 
Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης 
Εσωτερική 
ενημέρωση- 
Φορείς 
αναφοράς 
Δικαιούχων 
(δομές) 
Επιστημονική 
Κοινότητα  
Φορείς 
Διαχείρισης 
κρίσεων 
φυσικών 
καταστροφών 
Τοπική 
κοινότητα 
ΜΜΕ 
Οικολογικές –
περιβαλλοντικές 
οργανώσεις 

Πλάνο Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής 
site ERMIS-F  
logo & εταιρική εικόνα 
του έργου 
Ηλεκτρονικός χάρτης με 
εκλαϊκευμένη 
πληροφορία 
αναφορικά με τις 
πλημμύρες 
Ενημερωτικό Δελτίο 
Επιστολές/επαφές 
Συμμετοχή σε  fora πχ 
Safeevros 2016 
Δελτία Τύπου 
E-mail actions 
Συναντήσεις/εκδηλώσει
ς ενημέρωσης 
Newsletter 
Άρθρα σε τοπικό Τύπο 
και εθνικό 
DB Φορέων και 
decision makers 
ΜΜΕ  
Κοινωνικά Δίκτυα 

Φάση Β  
(13ος-18ος 
Μήνας) 
Δοκιμαστική 
Έκδοση 
 

Επίδειξη 
Συστήματος 
 ERMIS-F 
Ενεργοποίηση 
ERMIS-F beta 
testers Ομάδα 

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
στις περιοχές 
εφαρμογής 
Φορείς 
Διαχείρισης 
κρίσεων 
φυσικών 
καταστροφών 
Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε 
τρίτες περιοχές  
Επαγγελματικές 
Ενώσεις και σε 

Ηλεκτρονικός χάρτης με 
εκλαϊκευμένη 
πληροφορία 
αναφορικά με τις 
πλημμύρες 
Εγχειρίδια ανά κοινό 
στόχο  
Δημιουργία 
Πολλαπλασιαστών 
E-mail actions 
Συναντήσεις/εκδηλώσει
ς 
ενημέρωσης/εκπαιδεύ
σεις 
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τρίτες περιοχές 
Φορείς 
Διαχείρισης 
κρίσεων 
φυσικών 
καταστροφών 
και σε τρίτες 
περιοχές 
Τοπική 
κοινότητα 
Κοινότητες 
Όμορες και της 
ευρύτερης 
περιοχής/ 
επικράτειας 
ΜΜΕ 
Επιστημονική 
Κοινότητα  
Φορείς 
Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης 
Σχολική 
κοινότητα 

Newsletter 
Δελτία Τύπου 
Άρθρα σε τοπικό Τύπο 
και εθνικό 
Κοινωνικά Δίκτυα 
σχεδιασμό δράσεων σε 
τοπικό επίπεδο 
(κινητοποίηση τοπική 
κοινότητας) 
Ανακοινώσεις 
/παρουσία σε Διεθνείς 
επιστημονικές 
εκδηλώσεις  
πχ 10ο Συμπόσιο της 
EWRA -Water 
Resources and 
Environment-5-9 
Ιουλίου 2017, Αθήνα  

Φάση Γ 
 (19ος – 26ος 
Μήνας) 
Πιλοτική 
Ανάπτυξη  
 

Ενημέρωση  
Εκπαίδευση 
 
1. Περιοχές που 
εκπονείται το 
έργο 
ενεργός 
συμμετοχή 
ευαισθητοποίησ
η για 
εκπαίδευση ως 
προς τη χρήση 
 
2.Περιοχές τρίτες 
(προς ένταξη) 
Ενημέρωση 
Κινητοποίηση 

Επιστημονική 
Κοινότητα  
Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
στις περιοχές 
εφαρμογής 
Φορείς 
(οικολογικές 
οργανώσεις, 
εκπαιδευτικές 
οργανώσεις, 
περιβαλλοντικές 
ομάδες) 
Επαγγελματικοί 
Φορείς 
Ομάδες 
διαχείρισης 
κρίσεων 
Εκπαίδευση 
Κοινωνία των 
Πολιτών 
ΜΜΕ τοπικά και 
εθνικά 

Συναντήσεις 
newsletter 
Ημερίδες 
άρθρα σε τοπικά και 
εθνικά ΜΜΕ 
Κοινωνικά Δίκτυα 
Υλοποίηση δράσεων  
και διασυνοριακών   
ERMIS-F-beta 
κοινότητα 
Δράσεις  για άτομα με 
ειδικές ανάγκες 
ενημερωτικό 
έντυπο/εγχειρίδιο ανά 
κοινό στόχο   
βιντεο-εκπαιδευτικά- 
ευαισθητοποίησης/ενη
μέρωσης 
animation clip 
e-mail actions 
Διεθνείς επιστημονικές 
εκδηλώσεις  
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ERMIS-F 
λειτουργεί  ως 
Πρότυπη 
Δημόσια 
Υπηρεσία  
(26ος -30ος 
Μήνας) 
  

Ενταγμένες 
περιοχές 
Ενσωμάτωση 
λειτουργίας σε 
ΟΤΑ 
Αναγνωσιμότητα 
Βιωσιμότητα  
 
 
 
Νέες περιοχές 
προς ένταξη  
Ενημέρωση για 
συμμετοχή στην 
υπηρεσία- 
ένταξη και 
παροχή 
στοιχείων τους 

Επιστημονική 
Κοινότητα  
 
Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
στις περιοχές 
εφαρμογής 
 
Φορείς 
(οικολογικές 
οργανώσεις, 
εκπαιδευτικές 
οργανώσεις, 
περιβαλλοντικές 
ομάδες) 
 
Επαγγελματικοί 
Φορείς 
 
Ομάδες 
διαχείρισης 
κρίσεων 
 
Εκπαίδευση 
 
Κοινωνία των 
Πολιτών 
 
ΜΜΕ τοπικά και 
εθνικά 

Ημερίδες 
Εκπαιδεύσεις στη 
χρήση/αξιοποίηση  
Newsletter 
Αφισα, εγχειρίδια, 
φωτογραφίες, 
animation clip, video, e-
mail actions  
Δράσεις κινητοποίησης 
και διασυνοριακές 
Δράση στις σχολικές 
κοινότητες 
συνδυαστικά και 
διασυνοριακά 
Δράσεις ενίσχυσης της 
βιωσιμότητας του 
έργου με αξιοποίηση 
των Πολλαπλασιαστών 
 Υποδομή για ένταξη σε 
μηχανισμούς 
ενημέρωσης  για 
αξιοποίηση της 
Υπηρεσίας και μετά το 
πέρας του έργου 
Παρουσίαση σε διεθνές  
& εθνικά Fora 
άρθρα σε εθνικά ΜΜΕ 
Κοινωνικά Δίκτυα 
Ενημέρωση για την 
δράση Επικοινωνίας 
στους Φορείς 
Διαχείρισης και 
Χρηματοδότησης: 
»Πεπραγμένα» 

 

3.7 Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας και Ιστοσελίδα του ERMIS-F  
Ο  ERMIS-F είναι μια υπηρεσία web portal και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία λειτουργικού και 

διαδραστικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ιστοσελίδα ενημέρωσης του έργου.  Για το λόγο αυτό εξ 

αρχής κατά το σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου, slogan και εφαρμογή αυτών σε έντυπο και 

ηλεκτρονικό υλικό)  και των τεχνικών χαρακτηριστικών του web portal δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην 

αμεσότητα της εικόνας και του μηνύματος, ενώ κατά το σχεδιασμό των λειτουργικών στοιχείων 

αξιοποιήθηκε  η ERMIS-F-beta κοινότητα και οι πολλαπλασιαστές, η οποία μεταξύ άλλων καθοδήγησαν  

την ομάδα ώστε η ιστοσελίδα  να είναι εύχρηστη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των διαφορετικών 

χρηστών. Για το λογο αυτό και για την ευχρηστία του ER MIS-F portal διοργανώθηκε Εργαστήριο Ευχρηστίας 

στα Χανιά και ένα εργαστήριο στην Κύπρο με στόχο της καλύτερη και πιο λειτουργική παρουσίαση του 

portal λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των χρηστών 
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Η Εταιρική εικόνα έλαβε υπόψη της  τους κανόνες Δημοσιότητας του INTERREG V-A Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Οδηγό 

Διενέργειας Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας , καθώς και Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 1303/2013 και του Συμβουλίου του 2013, και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια 

(ΕΠΔ). 

 Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα  με αναπηρία Για να είναι 

δυνατή η αξιοποίηση πληροφορίας και από άτομα με αναπηρία κατά την παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού 

υλικού και εκδηλώσεων  λήφθηκαν υπόψη:  

α. Όσον αφορά την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα: Συμμόρφωση ιστοσελίδας του έργου  με 

τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), στο μεσαίο επίπεδο 

προσβασιμότητας “ΑΑ”, και   όσον αφορά στο επιθυμητό AAA compliance θα αξιοποιήσουμε τις 

πληροφορίες του WCAG 2.0 για το  “ΑΑΑ”. 

 β. Όσον αφορά πρόσβαση στην  ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 

(1) πρόβλεψη βίντεο με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη εκφωνημένων ενημερωτικών πληροφορίων και 

εκπαιδευτικών δράσεων   

(2) πρόβλεψη προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία κατά τις εκδηλώσεις (πρόβλεψη 

προσβάσιμων κτιριακών υποδομών)   

3.8 Πόροι Στρατηγικής Επικοινωνίας  

3.8.1 Δικαιούχοι 

1. Ινστιτούτο Κύπρου (1) 

2. Αναπτυξιακή Λάρνακος -ΑΝΕΤΕΛ (2) 

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (3) 

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (4) 

5. Πολυτεχνείο Κρήτης (5) 

6. Δήμος Χανίων (6) 

3.8.2 Ανθρώπινοι πόροι (προσωπικό δικαιούχου, εξωτερικοί συνεργάτες)  
Για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Πλάνου συμμετείχε  ενεργά το προσωπικό των όλων δικαιούχων. Το 

προσωπικό των δικαιούχων που δεν συμμετείχαν στο προϋπολογισμό του Επικοινωνιακού Πλάνου  

συμμετείχαν στη δημιουργία του υλικού επικοινωνίας με την παροχή υλικού καθώς και στις δράσεις 

επικοινωνία.  

Προβλέφθηκε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες,   όπου κρίθηκε αναγκαία η ειδική 

εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία. 

Αναλυτικά: 

Σύμβουλος Επικοινωνίας, τόσο για την εκπόνηση του Αναλυτικού Πλάνου επικοινωνίας, τη λειτουργία του 

Γραφείου Τύπου, καθώς και για το σχεδιασμό και συντονισμό των  εξειδικευμένων  δράσεων  του Πλάνου 
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Επικοινωνίας, δηλ: βασικά κείμενα, κείμενα εγχειριδίων, skrip των video & animation clip,  συντονισμός 

δημιουργίας ιστοσελίδας, & διοργάνωσης δράσεων διάχυσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, κλπ.  

Γραφιστικές Υπηρεσίες για την εκπόνηση της Εταιρικής Εικόνας και της εφαρμογής της σε όλα τα έντυπα και 

ηλεκτρονικά  Μέσα, το σχεδιασμό και παραγωγή των εγχειριδιών ενημέρωσης, της αφίσας και των άλλων 

υλικών επικοινωνίας (roll up, …) 

Web designer για το σχεδιασμό και ανάπτυξη της ιστοσελίδας και τη σύνδεσή της με το web portal του 

έργου  

 Ομάδα  για την παραγωγή των θεματικών Βίντεο 

Animation designer - Ειδικός για τη δημιουργία του animation clip 

Ομάδα υποστήριξης του help line καθόλη τη διάρκεια του έργου  

Ειδικούς μεταφραστές και σύμβουλο  για δημιουργία, επεξεργασία και παραγωγή υλικού για άτομα με 

ειδικές ανάγκες (νοηματική, σύστημα Βraille, εκφωνήσεις κα) Αυτό θα γίνει σε συνέργεια και – εφόσον 

είναι δυνατόν- με τη συμβολή ομάδων που αφορά το κάθε υλικό. 

Κειμενογράφο  για επεξεργασία κειμένων του newsletter   

Υπηρεσίες γραμματείας όπου αυτό είναι απαραίτητο (εκδηλώσεις, αποστολή έντυπου υλικού, κα) 
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3.9 Χρονοδιάγραμμα 
 

 

  

Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Κινητοποίηση για το έργο ERMIS-F

Χρονοδιάγραμμα

Μήνας υλοποίησης έργου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ΠΕ5 Στρατηγική επικοινωνίας και Γραφείο Τύπου 

 Πλάνο Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

Εταιρική εικόνα

Ανάπτυξη εταιρικής εικόνας σε υλικά και άυλα Μέσα Επικοινωνίας

Network πολλαπλασιαστών

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Γραφείο Τύπου (Δελτία Τύπου/επιστολές/άρθρα σε 

ΜΜΕ&επιστημονικά περιοδικά  και ενημέρωση ανά κοινό -

στόχο, network)

Εθελοντισμός και δημιουργία network, σχεδιασμός 

εκπαιδεύσεων και δράσεων

ΠΕ6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

  Δημιουργία web site έργου και επιμέλεια web portal

Λειτουργία web site/προσαρμογές για ΑΜΕΑ/smart application

ΒΔ πρωτογενούς υλικού

Σχεδιασμός και λειτουργία help line

Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης : Δημιουργία και λειτουργία 

ΠΕ7

Newsletter: 5 τεύχη (συλλογή άρθρων , επιμέλεια ύλης, 

παραγωγή, διανομή έντυπων και ηλεκτρονικών)

ΠΕ8  

Παραγωγή βασικών κειμένων, press kit, επικοινωνιακό υλικό 

(εγχειρίδιο για επιμέρους ομάδες-στόχο και ειδικές εκδόσεις 

για άτομα με ειδικές ανάγκες,υλικό για σχολεία,  αφίσες, 

banners, roll up,…)

Αποστολή /διάχυση υλικού

Έκδοση 1 Εσωτερική-testing- v1  Εσωτερική έκδοση

v2 - beta - Δοκιμαστική λειτουργία v2

Παραγωγή βίντεο (4 θεματικά & πρόβλεψη για ΑΜΕΑ)  

Παραγωγή clip animation 

Πιλοτική λειτουργία συστήματος v3

 ERMIS-F beta team

Δημόσια λειτουργία Υπηρεσίας v4

ΠΕ9 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δράσεις κινητοποίησης τοπικής κοινωνίας, διασυνοριακές 

(Λέσβος, Κυπρος, Κρήτη) και ευαισθητοποίησης τρίτων 

περιοχών  

Έκδοση 5 - Δημόσια Υπηρεσία - διαχειρίση από ΟΤΑ v5

Συναντήσεις έργου& τοπική εκδήλωση σε δυνητικά 

ωφελούμενους  (εστιασμένες εκδηλώσεις/εκπαιδεύσεις ανά 

κοινό στόχο/επιδείξεις / hands on workshops 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 - Πού Κ Μ Κρ Κ Μ Κρ Κ Μ Κρ Κ Μ Κρ

 - Διοργανωτής Δ1 Δ3 Δ5 Δ2 Δ4 Δ6 Δ1 Δ3 Δ5 Δ2 Δ4 Δ6

Εκδηλώση ολοκλήρωση έργου

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης Δράσης Επικοινωνίας

focus groups

Τελική Έκθεση Πεπραγμένων

Μήνας υλοποίησης έργου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Εκδόσεις συστήματος ERMIS-F v1 v2 v2 v4 v5

NEWSLETTER

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πιλοτική έκδοση

ERMIS-F beta team

Δημόσια 

 

Δοκιμαστική έκδοση



3.10 Ανάλυση και σχεδιασμός δράσεων ανά φάση υλοποίησης 

Πλάνο Επικοινωνίας
Ανάλυση σχεδιασμός δράσεων
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3.10.1 Εξειδίκευση Πλάνου Επικοινωνίας 
Για την υλοποίηση του Πλάνου Επικοινωνίας μια σειρά εργαλείων προβλέφθηκαν, ώστε να 

μπορούν να υποστηρίξουν την σταδιακή εισχώρηση της Υπηρεσίας στους ωφελούμενους. 

Τέτοια εργαλεία είναι: 

-Δράσεις που στοχεύουν στην διερεύνηση της ποιότητας της σχεδιαζόμενης Υπηρεσίας και 
περιλαμβάνουν: 

I. Εργαστήρια pre-beta εκδόσεων των επιμέρους εφαρμογών: μικρές εστιασμένου στόχου 
και επιλεγμένου κοινού δράσεις ανάδρασης για να πιστοποιήσουμε την ποιότητα της 
σχεδιαζόμενης υπηρεσίας ως προς τις πραγματικές ανάγκες που έρχεται να καλύψει. 

II. Εργαστήρια beta test (focus groups): απομακρυσμένη και ευρύτερη πρόσβαση σε 
λειτουργική έκδοση της Υπηρεσίας, με πλάνο, προτεινόμενα σενάρια χρήσης και στόχους 
που θα πρέπει να ελεγχθούν.   
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III. Εκπαιδεύσεις εστιασμένου κοινού (ανά ομάδες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους πχ 
Μηχανικών μια Δημόσιας Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και Μηχανικοί από την ελεύθερη 
αγορά. Στελέχη Τμήματος χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και Περιβαντολλογικές 
Οργανώσεις, κα)  

IV. Παρουσιάσεις στους επισκέπτες των Κέντρων Περιβαντολλογικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).  Σε 
συνεργασία με τα Κ΄Π Ε και μάλιστα ξεκινώντας από τις περιοχές εφαρμογής θα 
δημιουργήσουμε υλικό με τη βοήθεια των κατά τόπους ομάδων αξιοποιώντας 
πρωτογενές υλικό που διαθέτει το έργο (σενάρια χρήσης γης, περιβαντολλογικές 
μετρήσεις και σενάρια, κ.α  

a. Προετοιμασία: -Επαφή με τα ΚΠΕ στις περιοχές εφαρμογής (συντονισμός ΠΕ2 ανά 
περιοχή και έως μέσα Νοεμβρίου)  

b. Διερεύνηση δυνατοτήτων και καταγραφή πλάνου ώστε να ενσωματωθεί στο 
Πλάνο Επικοινωνίας και συζητηθεί στη συνάντηση Ομάδας Έργου στα Χανιά (έως 
τέλη Νοεμβρίου) 

c. Χρονισμός: έως 30 Νοεμβρίου 2018   
V. Παρουσιάσεις σε μαθητές - πρωτοβάθμια (6 δημοτικού) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο κυρίως). 

Στο πλαίσιο δράσεων περιβαντολλογικής εκπαίδευσης στα σχολεία, 
προγραμματίζεται  παρέμβαση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και 
την σταδιακή ενημέρωση για την Υπηρεσία. Η πρώτη προγραμματιζόμενη 
παρέμβασης είναι στα Χανιά. 

a. Κύρια εστίαση (προς συμπλήρωση με τους εκπαιδευτικούς συν-διοργανωτές της 
δράσης): 

a.1.ποιος ο ρόλος της ανθρώπινης δραστηριότητας/Μπορώ να δράσω σαν 
πολίτης, δηλ: 

i. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  
ii. στον κόσμο,  

iii. στη χώρα  
iv. στη περιοχή μου 

a.2.Ενημέρωση για την Υπηρεσία ERMIS-F (social media app, crowdsourcing, ποια 
πληροφορία παρέχει η Υπηρεσία ERMIS-F 

a.3.Συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις του ERIS-F 

a.4.Έμμεση κινητοποίηση των οικογενειών 

 

3.10.2 -Υλικά επικοινωνίας, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στα επιμέρους ΠΕ.  

(a) Presentations για γενικό και εξειδικευμένο κοινό 
(b) παρουσιάσεις/υλικό για νεότερους 
(c) έντυπα, χάρτες, αφίσες, postcards, banners, .. 

Υλικά /Δράση 

i. Οικογενειακό σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών 
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1. Υλικό για μαθητές 

Βίντεο, παραμύθι, παιχνίδι φιδάκι, quiz, έντυπο για 
προσωπικό πλάνο δράση σε καταστροφή,  

Δράση 
Μέρα προετοιμασίας για καταστροφή (κοινή στις πιλοτικές περιοχές) - 
οικογενειακό πλάνο /βαλίτσα πρώτων βοηθειών και διαγωνισμός selfies 

     

 

 

 

2. Παιχνίδια σαν communication material 
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(a) Quiz για προ-έφηβους και έφηβους αλλά και ενήλικες 

Προδιαγραφές: ερωτήσεις για τη συμμετοχή σε αν ανοικτό συναγωνισμό με άλλους και με 
ανάδειξη νικητή σε κάθε κύκλο online 

Σενάρια ερωτήσεις-επίπεδα: δημιουργία από ομάδα εθελοντών – κυρίως  εκπαιδευτικών 
από την περιβαντολλογική εκπαίδευση και φοιτητές μεταπτυχιακούς στο πλαίσιο 
εργασίας τους. Πιθανά να είναι ευκολότερο να συντονιστούν στις περιοχές εφαρμογής και 
διευρύνοντας τη συνέργεια με περιβαντολλογικές οργανώσεις και το αρμόδιο τμήμα της 
πολιτικής προστασίας που δημιουργεί ήδη υλικά διαφορετικού εστιαζόμενου κοινού. 

Συνέργεια με Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

3. Ενημερωτικά Δελτία 

newsletter & e-newsletter με κύριο χαρακτηριστικό την επικαιρότητα και την προσιτή 
επιστημονική πληροφορία – Σημαντικό: η δέσμευση των ομάδων για την παροχή υλικού 

(a)  έκδοση έντυπου newsletter: – e-newsletter 
i. Προγραμματισμός ύλης 

ii. Επιλογή άρθρων/πληροφορίας/συνδρομών 
iii. Κοινοποίηση στη λίστα όσων έχουν συμμετάσχει στις δράσεις και στο έως 

τώρα δίκτυο του έργου 

 

4. Βάσεις Δεδομένων  

Μια σειρά βάσεων που θα μας επιτρέπουν να παράγουμε και να διαχέουμε πληροφορία 
αλλά και να υποστηρίζουμε δράσεις εστιασμένου στόχου. 

(a) -Βάσεις κοινού -στόχου  (επαγγελματιών, φορέων, ομάδων (πχ  
περιβαντολλογικές αλλά και ομάδες εκπαιδευτικών 

(b) -Βάση ΜΜΕ 
(c) … 

 

5. Διασυνοριακή Δράση 

Χρονισμός: το τελευταίο εξάμηνο υλοποίησης του έργου 

 

3.11 Εργαστήριο χρήσης της Υπηρεσίας ERMIS-F σε πραγματικές ανάγκες ωφελούμενων. 

Στόχος: Καταγραφή αναγκών, αντιδράσεων σε σενάρια χρήσης και ποιες από τις πραγματικές 
ανάγκες των επαγγελματιών καλύπτει η Υπηρεσία όπως έχει σχεδιαστεί κ υλοποιηθεί. Επίσης, 
καταγραφή αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί. Δημιουργία της ομάδας beta-testers του 
Δικτύου δηλ των επαγγελματιών που θα χρησιμοποιήσουν την πρώτη έκδοση της Υπηρεσίας για 
διορθώσεις . 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Κοινό: Επιλεγμένοι, από 10 έως 15  δραστήριοι και διαθέσιμοι επαγγελματίες για να δώσουν 
feedback και οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον την Υπηρεσία ERMIS-F. Ο πρώτος κύκλος 
εργαστηρίου αφορά 

-καταγραφή αντιδράσεων 

-καταγραφή αναγκών που δεν καλύπτονται 

-βελτιώσεις στα υπάρχοντα 

Και δευτερογενώς, θα δημιουργήσει την πρώτη ομάδα του Δικτύου ERMIS-F και μια ανάγκη για 
συμμετοχή και συνέργεια στην τοπική κοινότητα των επαγγελματιών. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Κοινό: Για την πρώτη δράση που προβλέπεται να γίνει στην Κρήτη, θα μπορούν να συμμετέχουν 
Μηχανικοί από τον Δήμο Χανίων,  Ρεθύμνου, Δ/νση Υδάτων τοπογράφοι, μηχανικοί της αγοράς 
από την Κρήτη.  

Ομάδες/Δράσεις 

Περιεχόμενο: σενάρια χρήσης εστιασμένα στις εφαρμογές  

 

3.12 Διαχείριση κρίσεως λόγω πανδημίας 
 

Το Φεβρουάριο του 2020 όλος ο προγραμματισμός έπρεπε να αναθεωρηθεί. Σε συνεργασία με 

την Γραμματεία Διαχείρισης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V A Ελλάδα Κύπρος 2014 

2020, έγιναν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις ως εξής: 

Τα hands on workshops στη χρήση της Υπηρεσίας ERMIS-F σε επαγγελματίες καθώς και σε 

στελέχη φορέων υλοποιήθηκαν  από απόσταση (διαδικτυακά) ή με μικρή ομάδα 

συμμετεχόντων ανάλογα με το όριο που έθετε η Πολιτική Προστασία και η Πολιτική Άμυνα ανά 

περίοδο. Μπορείτε να δείτε τις δράσεις στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ERMIS-F (https://ermis-

f.eu/nea/). 

Τα εναπομείναντα Συμμετοχικά Εργαστήρια υλοποιήθηκαν και αυτά από απόσταση 

(https://ermis-f.eu/symmetochika-ergastiria/) 

Οι δράσεις σε γενικό κοινό που αφορούσαν διάχυση αποτελεσμάτων έγιναν με μικρότερες και 

εστιασμένες κινήσεις αλλά και το υλικό παράχθηκε και διανέμεται από τα Κέντρα 

Πληροφόρησης που εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία στο Δήμο Χανίων, στη ΔΥΒΑ και 

στο ΣΑΛΑ. Παράλληλα έγιναν με τηλεδιάσκεψη αλλά σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων- δηλ 

https://ermis-f.eu/nea/
https://ermis-f.eu/nea/
https://ermis-f.eu/symmetochika-ergastiria/
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περισσότερο από 100 άτομα καθ’ όλη την συνάντηση των 2 ωρών και με μέγιστο αριθμό τα 135 

άτομα-  η δράση αποτίμησης (κλεισίματος) του έργου . 

Η Διαγεννενακή δράση που ήταν ένα σχέδιο κινητοποίησης και αναμόχλευσης της τοπικής 

κοινωνίας δεν μπορούσε να υλοποιηθεί στην περίοδο της πανδημίας. Αντ’ αυτού στήθηκε με το 

διαθέσιμο υλικό η διαδικτυακή έκθεση «ΤΟ ΧΘΕΣ , ΣΗΜΕΡΑ , ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ» και 

παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση διαδικτυακά με τη συμμετοχή γενικού κοινου και 

οργανωμένα από σχολεία των τριών πιλοτικών περιοχών. Για τις ανάγκες της δράση 

δημιουργήθηκαν 3 «διαδρομές» της έκθεσης: για μαθητές, μια σύντομη περιήγηση στο 

διαθέσιμο υλικό των 15 λεπτών και η πλήρης έκθεση.  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα της Πράξης (ενώ βασίζεται στο υλικό που παράχθηκε στο πλαίσιο του ERMIS-F και 

ταξινομήθηκε στο αποθετήριο της Πράξης. 

Οι δράσεις βιωσιμότητας έγιναν με μικρό τρόπο (συναντήσεις όπου μικρός αριθμός στελεχών 

συμμετείχαν  με φυσική παρουσία ενώ ένας άλλος αριθμός με τηλεδιάσκεψη). 

Η κινητοποίηση τοπικής κοινότητας με την αξιοποίηση των παιχνιδιών που σύμφωνα με το 

σχεδιασμό θα διανέμονταν σε εστιατόρια, δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Τα υλικά όμως (sous-

plats, stickers, φυσούνα με το σχέδιο δράσης σε ώρα κινδύνου, είναι στη διάθεση των Κέντρων 

Πληροφόρησης και μόλις η κατάσταση της πανδημίας το επιτρέψει θα αξιοποιηθούν κατάλληλα, 

μιας και η πλημμύρα παραμένει επίκαιρη και πέραν της Πράξης..  

Το άυλο υλικό που αφενός ευαισθητοποιούν τους νέους  στον κίνδυνο της πλημμύρας με 

βιωματικό ή παιγνιώδη τρόπο,  όπως τα quiz για νέους και παιδιά, τα Παραμύθι για πολύ μικρά 

παιδιά, το υλικό στην διαδικτυακή έκθεση ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ. 

και αφετέρου τα βίντεο για εξειδικευμένους χρήστες (tutorials) αλλά και γενικό κοινό για την 

εξοικείωση στη χρήση των επιμέρους εφαρμογών της Υπηρεσίας, τα ενημερωτικά δελτία με 

λεπτομερείς περιγραφές και οι πληροφορίες σχετικά με την πλημμύρα και τη διαχείρισή της  

παραμένουν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Πράξης και είναι επίκαιρα. 

Η αποτίμηση της πανδημίας έχει διττή ανάγνωση: είναι αλήθεια ότι χάθηκε ένα κομμάτι 

δυναμικό, εκείνο της προσωπικής παρουσίας και η δημιουργία δικτύου δεν κατέστη δυνατή σε 

κάποιες περιπτώσεις μετά τον Φεβρουάριο του 2020. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι τόσο σε 

εργαστήρια της Υπηρεσίας ERMIS-F (hands on workshops) όσο και στις δράσεις βιωσιμότητας 

και διάδοσης, αλλά και στα συμμετοχικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν διαδικτυακά η ενεργός 

συμμετοχή ήταν μεγάλη και μάλιστα κερδίσαμε εκείνους που δεν θα τους ήταν εύκολη η δια 

ζώσης συμμετοχή.  Όσον αφορά την Ομάδα Έργου, η δημιουργία ισχυρών δεσμών μέσω της 

εβδομαδιαίας επαφής σε μικρότερες και μεγαλύτερες ομάδες με συγκεκριμένους στόχους, αλλά 

και η συνάντηση των Ομάδων Έργου και Διαχειριστικής Παρακολούθησης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα όπως είχε προβλεφθεί και είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε σύμφωνα με το πλάνο, 

η πανδημία δεν είχε επιπτώσεις στο τρόπο και το αποτέλεσμα εργασίας. 

 

4 Εταιρική εικόνα της Πράξης ERMIS-F 

Για τη δημιουργία εταιρικής εικόνας που εφαρμόστηκε σε όλα τα υλικά (έντυπα και 

ηλεκτρονικά) και όλες τις δράσεις της Πράξης ERMIS-F, το Ι.Κυ προχώρησε σε σύναψη 

συνεργασίας μετά από κλειστό διαγωνισμό για την επιλογή συνεργαζόμενου γραφείου 

για θέματα γραφιστικών υπηρεσιών. 

https://ermis-f.eu/chthes-simera-avrio-2/
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Μέσω του Οδηγού Δημοσιότητας όλες οι Πράξεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014- 2020 είχαν ένα λογότυπο 

και μια σειρά από κανόνες για την ανάπτυξη υλικών. Η προσαρμογή αυτού το υ 

λογοτύπου για τη δημιουργία εταιρικής εικόνας και η εφαρμογή της εταιρικής εικόνας σε 

όλα τα υλικά και δράσεις της Πράξης συντονισμένα από όλους τους εταίρους σε Ελλάδα 

και Κύπρο, είναι το ζητούμενο στο παρόν ΠΕ 2.1.1. 

4.1 Διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή συνεργατών  

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ι.Κυ η ομάδα έργου θα μπορούσε να 

προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για τη συνεργασία της με εταιρεία/σύμβουλο 

γραφικών τεχνών, αλλά η ομάδα έργου αποφάσισε να ληφθούν 3 προσφορές και όρισε 

ως κριτήριο επιλογής την συμφερότερη προσφορά.   

Η ομάδα έργου κοινοποίησε το διαγωνισμό σε 3 εταιρείες: 

• Frame  

• Fine Ad 

• PICA 

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό επιλέχθηκαν για την αρτιότητα, την καλή 

παρουσία στο χώρο και την υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων εργασιών σε τρίτους. 

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους (κοινή αποστολή, με ενημέρωση ότι 

συμμετέχουν 3 εταιρίες αλλά οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τα στοιχεία των άλλων 

εταιρειών (αποστολή με κρυφή ενημέρωση). Ο διαγωνισμός πριν αποσταλεί είχε πάρει 

παρατηρήσεις και τη σύμφωνη γνώμη από την διαχειρίστρια και υπεύθυνη επικοινωνίας 

του Προγράμματος εκ μέρους  της Κοινής Γραμματείας Interreg VA Ελλάδα- Κύπρος 2014-

2020, κα Βάγια Τσιαγκαντέ. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη του διαγωνισμού Εταιρικής εικόνας στο 

Παράρτημα 1  της παρούσης. 

4.2 Επιλογή και συνεργασία με τον Ανάδοχο 

Μέσα από τον διαγωνισμό προκρίθηκε η πρόταση της FINE Ad με το κριτήριο της 

συμφερότερης προσφοράς. 

Η συνεργασία με τον ανάδοχο ξεκίνησε άμεσα και με χρονικό ορίζοντα 60 ημέρες. και 

μαζί τους συνεργάστηκε Ομάδα του Ι.Κυ: 

Θανάση Χατζηλάκο, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης ERMIS-F 

Κρυσταλλία Δρυστέλλα, υπεύθυνη επικοινωνίας και Γραφείου Τύπου ERMIS-F,  

Δημήτρη Κατσούρα, διαχειριστή της Πράξης ERMIS-F    

 

Στόχος του ΠΕ 2.1.1 ήταν η δημιουργία  εταιρικής εικόνας και η εφαρμογή της σε 

επιμέρους υλικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) και ειδικότερα:  
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o Δημιουργία λογοτύπου και συνδυασμό του με τα στοιχεία του Οδηγού Δημοσιότητα 

του Προγράμματος Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014- 2020) 

o Διάθεση λογοτύπου (γκρι και έγχρωμο) σε υψηλή ανάλυση για χρήση σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα) 

o Εφαρμογή του λογοτύπου σε επιμέρους υλικά 

✓ Newsletter 

✓ Power point presentation 

✓ Ενημερωτικό σημείωμα (ως letter head, παρουσιολόγιο, εσωτερική 

αλληλογραφία) 

✓ Ενημερωτική ιστοσελίδα του έργου 

✓ Αφίσα Α3, Α4 

✓ Πινακίδα σήμανσης 

✓ Flyer A3 με πύκμανση 

✓ Templates εικόνων για χρήση σε κοινωνικά δίκτυα 

✓ Templates για χρήση σε power point presentation (ελληνικά και αγγλικά) 

✓ Template για βίντεο θεματικά (εικαστικό έναρξης και τέλους) 

✓ Εγχειρίδιο χρήσης των εικαστικών στοιχείων της εταιρικής εικόνας. 

✓ Επεξεργασία υλικού για τη δημιουργία 5 mp4 αρχείων βασιζόμενα σε 

παρουσίαση (ppt) και βίντεο με στόχο τη δημιουργία 5 tutorials (διάρκειας 

περίπου 10 λεπτών η κάθε μία) 

✓ Δημιουργία YouTube Channel 

 

4.3 Συντονισμός εταίρων για την εφαρμογή της εταιρικής εικόνας 

Η υλοποίηση της Πράξεως ERΜIS-F και την ευθύνη του πακέτου εργασίας της 

Επικοινωνίας  (Δράση «Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Κινητοποίηση» του  έργου ERMIS-

F) είχε από σχεδιασμό ανατεθεί στο Ινστιτούτο Κύπρου, τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου 

Αιγαίου (ΔΥΒΑ), το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και τον Δήμο 

Χανίων, μιας και αποτελούν οι 3 εξ αυτών τους κύριους χρήστες της Υπηρεσίας λόγο 

αντικειμένου, ενώ το Ι.Κυ αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημασία της επικοινωνίας στην 

επιτυχία του εγχειρήματος ανέλαβε το συντονισμός της όλης ομάδας.  

Παρόλα αυτά, δράσεις αλλά και επικοινωνία ad hoc γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου από τον καθέναν από τους συνεργαζόμενους φορείς της Πράξεως πράγμα που ήταν 

σημαντικό για την αξιοποίηση τοπικών σχέσεων  με στόχο την επίτευξη των στόχων της 

Πράξεως. 

Για το λόγο αυτό το Γραφείο Τύπου ERMIS-f είχε το συντονισμό της εφαρμογής της 

Επικοινωνιακής Στρατηγικής αλλά και δημιούργησε όλα τα εργαλεία για κατανεμημένη 

εφαρμογή. 

Μέσω των υλικών (εφαρμογή της εταιρικής εικόνας) που δημιουργήθηκαν από την 

σύμβαση με τον Ανάδοχο του ΠΕ 2.1.1., και διαθέτοντας τα αυτά κοινόχρηστα, στη 

«Βιβλιοθήκη» της ιστοσελίδας του έργου (https://ermis-f.eu/graphic-elements/) όπου 

είχαν πρόσβαση εξουσιοδοτημένα άτομα (μέλη της ομάδας έργου) υπήρχε η δυνατότητα 

https://ermis-f.eu/graphic-elements/
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ο καθένας από τα μέλη των ομάδων των εταίρων να χρησιμοποιήσει τα υλικά της 

εταιρικής εικόνας με σεβασμό στις προσταγές του Οδηγού Δημοσιότητας. 

 

Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα στις ομάδες έργου έτσι ώστε να  είναι εύκολα 

προσαρμόσιμα από τους προσωπικούς υπολογιστές και να μπορούν να τυπωθούν σε 

διάσταση Α3, Α4 (landscape & portrait όπου χρειάζεται) για να καλύπτουν με ευελιξία τις 

ανάγκες του ERMIS-F. Υπενθυμίζουμε ότι η Πράξη ERMIS-F από το σχεδιασμό προέβλεπε 

άνω των 50 συναντήσεων / εργαστηρίων κλπ στις τρεις πιλοτικές περιοχές. 

 

Η εταιρική εικόνα ακολουθήθηκε και στην υλοποίηση όλων των Παραδοτέων της 

Δράσεως Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Κινητοποίησης (ΠΕ2) , που κατανεμημένα 

υλοποιήθηκαν από τους εταίρους ΣΑΛΑ, Δήμο Χανίων και ΔΥΒΑ σε συντονισμό με το 

Γραφείο Τύπου του ERMIS-F (I.Kυ).  Τα υλικά που παράχθηκαν εφόσον ήταν για 

αναπροσαρμογή αναρτήθηκαν στην Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας (www.ermis-f.eu) ή στο 

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ERMIS-F ως ιστορικό αντικείμενο και στην ανάλογη σελίδα αναφοράς στην 

ιστοσελίδα της Πράξης. 

  

http://www.ermis-f.eu/
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4.4 Εταιρική Εικόνα και Εφαρμογή της  
 

Αφίσα σήμανσης σύμφωνα με τα πρότυπα του Προγράμματος 

 

 

 

Λογότυπο και στοιχεία που απορρέουν άμεσα από τον Οδηγό Δημοσιότητας  
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Αφίσες σήμανσης (2η έκδοση, με προσαρμογή στην νέα εταιρική εικόνα του 

Προγράμματος) 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα (1η και 2η σελίδα) 
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Εφαρμογή της εταιρικής εικόνας σε υλικά 

 

1.Έντυπα και υλικό (παιχνίδια) για παιδιά και εφήβους  

Παραμύθι για μικρά παιδιά ( 

 

https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2019/10/e-book-Ermis-A3-26032020.pdf
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Μαγνητάκι (διαθέσιμο και ηλεκτρονικά)  

Παιχνίδι Φιδάκι που διατέθηκε στις πιλοτικές περιοχές (διαθέσιμο και ηλεκτρονικά) 

 

Χώρος με εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

 

www.ermis-f.eu/Ενημέρωση και Δράσεις/Για νέους και Παιδιά  

 

 

 

https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2019/10/magnet09072020.pdf
https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2019/10/Snake08072020.pdf
https://ermis-f.eu/games/
https://ermis-f.eu/games/
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Παιχνίδι Διαθέσιμο για εκτύπωση 

 

 

 

2.Ενημερωτικό έντυπο  

Διαθέσιμο στα Κέντρα Πληροφόρησης και διαδικτυακά  

 

 

https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2019/12/Game-2510-B%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D.pdf
https://ermis-f.eu/press-point/
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3. Ενημερωτικό Δελτίο 

Διαθέσιμο στα Κέντρα Πληροφόρησης και διαδικτυακά  

 

https://ermis-f.eu/enimerotiko-deltio/
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Διαδικτυακή έκθεση το ΧΘΕΣ ΣΗΜΡΑ ΑΥΡΙΟ της πλημμύρας  

 

 

 

 

Επισκεφτείτε την έκθεση ιστοσελίδα της πράξης 

https://ermis-f.eu/chthes-simera-avrio-2/
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4. Εφαρμογή εταιρικής εικόνας σε βίντεο και tutorials/FAQs 
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6. Εφαρμογή Εταιρικής εικόνας στην ιστοσελίδα /portal /facebook 
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Φράσεις / slogan 
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Αφίσα (διαθέσιμη σε διαστάσεις Α3, Α4 σε landscape & portrait) 
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Αφίσες δράσεων ενημέρωσης  

 

  



Ινστιτούτο Κύπρου, Παραδοτέο 2.1.1   Σελ.50 

Παρουσίαση (template Power point) 
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Παρουσίαση στα Αγγλικά (template) 
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Flyer 
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Τρόποι αξιοποίησης των εφαρμογών της εταιρικής εικόνας 

 

Αφίσα σε δράση για μαθητές 
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Αφίσα κατά τη συνάντηση Επιστημονικών Ομάδων και Διαχειριστικής 

Παρακολούθησης 
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Αφίσα για εργαστήριο Χρήσης Υπηρεσίας ERMIS-F 
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YOU TUBE ERMIS-F 

 

 

Social Media  

 

 

Newsletter 

Version 1 
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Video (εισαγωγική σελίδα και σελίδα κλεισίματος ) σε mp4 

 

 

Stickers 
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Newsletters 

Έκδοση Ι 
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Ινστιτούτο Κύπρου, Παραδοτέο 2.1.1   Σελ.61 
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Έκδοση ΙΙ 
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5 Παραρτήματα 

5.1 Παράρτημα Ι: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς – Επιλογή Αναδόχου: 
Εταιρική Εικόνα ERMIS-F (3/5/2018) 

 

5.2 Παράρτημα ΙΙ: Προσχέδια Εταιρικής Εικόνας 
 

5.3 Παράρτημα ΙΙΙ: Οριστική Παράδοση παραδοτέων Εταιρικής εικόνας 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (Π.Ε. 2.1.1) 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

3 Μαΐου 2018 

 

Επιλογή Αναδόχου: Εταιρική Εικόνα ERMIS-F 

 

Σκοπός: Επιλογή αναδόχου για την προσαρμογή των Κανόνων και  Λογότυπων όπως εκφράζονται 

στον Οδηγό Δημοσιότητας Για Δικαιούχους (έκδοση Μαρτίου 2018) που  εκπονήθηκε από την 

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020" για 

τη δημιουργία Εταιρικής Εικόνας,  

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτική Διαδικασία, έως 5.000 (πέντε χιλιάδες) ευρώ σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς Προμηθειών του Ινστιτούτου Κύπρου. 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:   Η δημιουργία εταιρικής εικόνας για την πράξη ERMIS-F.  

 

Το ERMIS-F είναι ευρωπαϊκή πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A 

«Ελλάδα – Κύπρος  2014-2020» στον Άξονα «Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από 

φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές»,  και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

 

Το ERMIS-F  αναπτύσσει, στις τρεις περιφέρειες εφαρμογής του σε Κύπρο, Κρήτη, Β. Αιγαίο, ένα 

σύστημα πληροφόρησης, προφύλαξης, πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών 

καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας διαθέσιμες ψηφιακές χαρτογραφικές 

πληροφορίες και με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μοντέλων  μετατρέπει 

τη θεωρητική δυνατότητα για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια υπηρεσία για όλους, ελεύθερα 

προσβάσιμη.  Η Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία ERMIS-F  θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία 
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λήψεως αποφάσεων σε φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών που 

(θέλουν να) έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου της πλημμύρας.  

 

Η πράξη ERMIS-F μεταξύ άλλων, θα μπορεί να υποστηρίζει  με την κατάλληλη επιστημονική 

πληροφορία την  αναβάθμιση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή πρόγνωσης πλημμυρών 

σε αρμόδιους Φορείς,  θα ενισχύει με δράσεις και ενημέρωση (network) την  ανταπόκριση του 

κοινού σε πλημμυρικά γεγονότα ενώ δίνει σημαντικό βάρος στην εκπαίδευση και  ενημέρωση 

/ετοιμότητα του κοινού σε πλημμυρικά γεγονότα με στόχο την μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 

από αυτά (π.χ. καθαρισμός ρεμάτων). 

 

Με δεδομένο τούτο, η εταιρική εικόνα του ERMIS-F θα πρέπει να εμπεριέχει /συνοδεύει τη 

λογοτύπηση όπως απαιτεί ο Οδηγός Δημοσιότητας Για Δικαιούχους (έκδοση Μαρτίου 2018) που  

εκπονήθηκε από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα- 

Κύπρος 2014-2020" . 

 

Παραδοτέα 

 

1. Δημιουργία εταιρικής εικόνας για το πράξη ERMIS-F, αξιοποιώντας το λογότυπο 

του πράξης ERMIS-F όπως αυτό ορίζεται από τον Οδηγό Δημοσιότητας, σε 

ανάλυση ικανή για χρήση σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα. Η εταιρική εικόνα 

ορίζεται από σειρά στοιχείων (μηνύματα, χρώματα, εικόνες και κάποιο σύμβολο) 

που μπορεί να αναδείξει τον ιδιαίτερο σκοπό του πράξης, στο πλαίσιο του Οδηγού 

Δημοσιότητας του Προγράμματος. 

 

2. Σχεδιασμός και Eφαρμογή της Εταιρικής Εικόνας (template ) σε υλικά και 

ειδικότερα: 

• Newsletter,  

• Power point presentation,   

• Ενημερωτικό σημείωμα (ως letter head, παρουσιολόγιο, εσωτερική 

αλληλογραφία) 

• Ενημερωτική ιστοσελίδα του πράξης  

• Αφίσα Α3, Α4  

• Πινακίδα σήμανσης  

• Flyer A3 με πύκμναση 

• Κοινωνικά δίκτυα (καθώς και σειρά εικόνων για τα κοινωνικά 

δίκτυα) 

• Κεντρική παρουσίαση της πράξης ERMIS-F σε ppt (σε ελληνικά 

αγγλικά) 

• Τemplate για βίντεο θεματικά (πρώτη και τελευταία σελίδα) 

• Roll up template 

• Slogan 

• Φράσεις κυρίως/δευτερεθόντων μηνυμάτων 
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Όλα τα παραπάνω βασίζονται στο πρότυπο σχεδιασμό που αναφέρεται στον Οδηγό 

Δημοσιότητας για Δικαιούχους του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και 

ο συνεργάτης θα πρέπει να εξειδικεύσει εφαρμόζοντας  την εταιρική εικόνα. 

 

3. Επεξεργασία υλικού για τη δημιουργία 5 mp4 αρχείων βασιζόμενα σε  παρουσίαση 

(ppt) και βίντεο με στόχο τη δημιουργία 5 tutorials (διάρκειας περίπου 10 λεπτών η 

καθεμία). 
 

4. Δημιουργία "Logo Manual" δηλ χρωμότυπος, κωδικοποίηση σε pantone 

και  CMΥΚ.  
 

5. Διάθεση των στοιχείων της Εταιρικής Εικόνας  (γκρι και έγχρωμο) σε υψηλή 

ανάλυση, για χρήση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδα, κοινωνικά 

δίκτυα). 
 

Προϋπολογισμός: 2.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Διάρκεια υλοποίησης: 40 ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση της παρούσης 

 

Τρόπος Πληρωμής: Εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 

 

Υποβολή Προσφοράς: Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται την προσφορά σας εντός 3 εργάσιμων 

ημερών από την λήψη της παρούσας πρόσκλησης 

 

Συνημμένα 

Ενημερωτικό ERMIS-F 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος Interreg V-A 2014-2020 

Οδηγός Δημοσιότητας για Δικαιούχους του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020 

 

 

http://greece-cyprus.eu/
http://greece-cyprus.eu/
http://greece-cyprus.eu/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
http://greece-cyprus.eu/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
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Πρόσκληση (ηλεκτρονική ταχυδρομείο)

 

Προσφορές 

PICA 
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FINE AD
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5.4 Παράρτημα ΙΙ: Προσχέδια Εταιρικής Εικόνας (FINE AD) 
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Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Το παρόν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής. 

  
  

  

Προς: Interreg V-A  
  

Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018  
   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
  

Δημιουργία στοιχείων εταιρικής εικόνας για το έργο ERMIS-F  

Σχεδιασμός και εφαρμογή της Εταιρικής Εικόνας σε υλικά και ειδικότερα:  

- Newsletter  

- Power point presentation  

- Ενημερωτικό σημείωμα (ως letter head, παρουσιολόγιο, εσωτερική 

αλληλογραφία)  

- Ενημερωτική ιστοσελίδα του έργου  

- Αφίσα Α3, Α4  

- Πινακίδα σήμανσης  

- Flyer A3 με πύκμανση  

- Templates εικόνων για χρήση σε κοινωνικά δίκτυα   

- Templates για χρήση σε power point presentation (ελληνικά και 

αγγλικά)  

- Template για βίντεο θεματικά (έναρξη και τέλος)  

Επεξεργασία υλικού για τη δημιουργία 5 mp4 αρχείων βασιζόμενα σε 
παρουσίαση (ppt) και βίντεο με στόχο τη δημιουργία 5 tutorials (διάρκειας 

περίπου 10 λεπτών η κάθε μία)  

Εγχειρίδιο χρήσης των εικαστικών στοιχείων της εταιρικής εικόνας.  

Διάθεση λογοτύπου (γκρι και έγχρωμο) σε υψηλή ανάλυση για χρήση σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα)  

Συνολικό κόστος: 1.980 €  

 

Παρατηρήσεις:   
  

1. Διάρκεια υλοποίησης: 40 ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση του έργου  

2. Τρόπος πληρωμής: Εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου  



 

Ινστιτούτο Κύπρου, Παραδοτέο 2.1.1   [Type here] 
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