Ενδεικτικός Πίνακας Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
2014-2020 για το έτος 2017
Είδος ενέργειας

1.

Δείκτης
Υλοποίησης

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κοινό Στόχος

Δείκτης Αποτελέσματος

Ενέργειες Πληροφόρησης

1.1 Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα του
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ενημερώνεται
πολύ τακτικά και
λειτουργεί χωρίς
προβλήματα.

www.ymeperaa.gr

Η ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι
σύμφωνη με τις οδηγίες που υπάρχουν
στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ για το
Περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων
(Παράρτημα 4, Κεφ. 2.2.) & τις Τεχνικές
προδιαγραφές (Παράρτημα 4, Κεφ. 2.3).

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Δικαιούχοι
Ευρύ κοινό
Ειδικά κοινά
ΜΜΕ

1.2 Καταχωρήσεις
Προσκλήσεων

Οι προσκλήσεις
δημοσιέυονται

www.ymeperaa.gr
www.espa.gr
Πανελλήνιος Τύπος

Καταχωρήθηκαν οι νέες Προσκλήσεις για
την υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
καθώς και οι τροποποιήσεις τους, τόσο
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, όσο
και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ μέσω της
πλατφόρμας ρου ΔΙΑΥΛΟΥ.
Επιπλέον, δημοσιεύτηκαν οι περιλήψεις
των Προσκλήσεων του τομέα
Περιβάλλοντος στον τύπο με στόχο τη σαφή
πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Ευρύ κοινό

Κατά το έτος 2017 δημοσιεύτηκαν:
15 νέες Προσκλήσεις
14 τροποποιήσεις Προσκλήσεων

Σταθμοί Μετρό
«Σύνταγμα» και
«Μοναστηράκι»,
Αθήνα
(23 Νοεμβρίου – 2
Δεκεμβρίου 2017)

Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν δύο
εκδηλώσεις για την προβολή των έργων του
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Χρησιμοποιήθηκαν χώροι
στους σταθμούς μετρό «Σύνταγμα» (23 – 27
Νοεμβρίου 2017) και «Μοναστηράκι» (28
Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018), οι οποίοι
παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.
Για την παρουσίαση των έργων επιλέχθηκαν
αξιοποιήθηκαν 7 αυτοστηριζόμενα banners,
δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε στο κεινό
ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
και καθ΄όλη τη διάρκεια προβάλλονταν
θεματικά videos με συγχρηματοδοτούμενα
έργα.
Παράλληλα το κοινό συμμετείχε σε ένα
σύντομο ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη
χρήση των έργων και τη γνώση για τη
συγχρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Διανεμήθηκαν περίπου 3.000 ενημερωτικά

Ευρύ κοινό

3.000 άτομα

2.

Προωθητικές ενέργειες

2.1 Εκθέσεις

1 έκθεση

1

φυλλάδια, ενώ συμπληρώθηκαν
1.600 ερωτηματολόγια.
2.2 Εκδηλώσεις

3.

1 εκδήλωση

περίπου

Εργοτάξιο Μετρό
Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά / Έκθεση
«Στην Επιφάνεια»
(18 Δεκεμβρίου 2017)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσκεψη
23 τεταρτοετών φοιτητών του τμήματος
Γεωλογίας στο εργοτάξιο του Μετρό στο
σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που
βρίσκεται στην πλατεία Κοραή και στην
έκθεση «Στην Επιφάνεια», όπου εκτίθενται
ευρήματα από την ανασκαφή του Μετρό
στον Πειραιά.
Πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις και
παρουσιάσεις από στελέχη της "Αττικό
Μετρό Α.Ε.", οι οποίοι ενημέρωσαν τους
φοιτητές για τεχνικά θέματα και γεωλογικά
και τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν κατά
τη διάνοιξη των σηράγγων στην επέκταση
της γραμμής Μετρό στον Πειραιά.
Αναλύθηκαν διεξοδικά οι τρόποι με τους
οποίους αυτά αντιμετωπίστηκαν.

Δικαιούχοι
Ευρύ κοινό

Αριθμός Προσκεκλημένων:
26 άτομα
Αριθμός Συμμετεχόντων:
26 άτομα

Σταθμοί Μετρό
«Σύνταγμα» και
«Μοναστηράκι»,
Αθήνα
(23 Νοεμβρίου – 2
Δεκεμβρίου 2017)

Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν δύο
εκδηλώσεις για την προβολή των έργων του
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Χρησιμοποιήθηκαν χώροι
στους σταθμούς μετρό «Σύνταγμα» (23 – 27
Νοεμβρίου 2017) και «Μοναστηράκι» (28
Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018), οι οποίοι
παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.
Το κοινό συμμετείχε σε ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο που αφορούσε τη χρήση
των έργων και τη γνώση για τη
συγχρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ευρύ κοινό

Συμπληρώθηκαν 1.600 ερωτηματολόγια.
σύμφωνα με τα οποία:
•Από το σύνολο των έργων που
παρουσιάστηκαν, η συντριπτική
πλειοψηφία αναγνώρισε τα μεγάλα έργα
υποδομών (αυτοκινητοδρόμους, ΜΕΤΡΟ
και σιδηροδρομικά έργα) ενώ υπήρξε
άγνοια για τα περιβαλλοντικά έργα και τα
έργα διαχείρισης αποβλήτων.

Άλλες ενέργειες

3.1 Έρευνες

1 έρευνα

•Από τα έργα που αναγνωρίστηκαν, το
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων
δήλωσε πως αυτά έχουν βελτιώσει την
ποιότητα ζωής τους.
•Σε ό, τι αφορά στη γνώση
συγχρηματοδότησης των έργων από την
Ε.Ε., οι απαντήσεις ήταν καταφατικές σε
ποσοστό άνω του 85%.
•Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον του
κοινού ήταν πολύ μεγάλο και, εκτός των
απαντήσεων στις τυποποιημένες
ερωτήσεις, δόθηκε πλήθος αυθόρμητων
παρατηρήσεων και προτάσεων.

4.

Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζει το Παράρτημα ΧΙΙ, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013
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4.1 Η
Διοργάνωση
Σημαντικής
Ενημερωτικής
Δραστηριότητας
ετησίως για τις
ευκαιρίες
χρηματοδότησης
και τα
επιτεύγματα του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος

1 εκδήλωση

Ξενοδοχείο Divani
Caravel,
Αθήνα
(24 Νοεμβρίου 2017)

Πραγματοποιήθηκε η 3η Συνεδρίαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2014-2020 στην οποία έγινε
σαφής & λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά
με την πορεία του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

Μέλη της ΕπΠα

4.2 Προβολή του
Εμβλήματος της
Ένωσης στις
εγκαταστάσεις
κάθε
Διαχειριστικής
Αρχής

Έγινε η ανάρτηση

Γραφεία ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ,
Αθήνα
(9 Μαΐου 2017)

Έγινε ανάρτηση του εμβλήματος ΕΕ στα
γραφεία της ΕΥΔ την «Ημέρα της Ευρώπης»
(9 Μαΐου 2017).

Ευρύ κοινό

4.3 Ηλεκτρονική
Δημοσίευση του
Καταλόγου
Πράξεων στην
ενιαία
διαδικτυακή πύλη
www.espa.gr

Έγινε η ανάρτηση

https://bit.ly/2VGAzEI

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη
διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013, στην
ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ αναρτάται ο Κατάλογος
Πράξεων, δηλαδή ο κατάλογος των
ενταγμένων έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020
ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά
Ταμείο.Ο κατάλογος παρέχεται από το ΟΠΣ
υπό μορφή λογιστικού φύλλου επιτρέποντας
έτσι την ταξινόμηση, αναζήτηση, εξαγωγή,
σύγκριση και εύκολη δημοσίευση των
δεδομένων στο διαδίκτυο.

Ευρύ κοινό

Αριθμός Προσκεκλημένων:
82 άτομα (μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης)
Αριθμός Συμμετεχόντων:
61 άτομα (μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης)
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