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1. Εισαγωγή 
 
To περιεχόμενο του παρόντος παραδοτέου είναι η απολογιστική αναφορά και τεκμηρίωση της 
παροχής των υπηρεσιών προβολής και προώθησης του έργου  «Διοργάνωση Θερινών 
Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων 
της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία 
Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών». 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε αφενός στη δημοσιοποίηση τόσο του παρόντος έργου, όσο και 
της έως σήμερα δράσης Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
– Α.Μ.Κ.Ε στο ευρύ κοινό (ωφελούμενους και μη) και αφετέρου, στην ευρύτερη δυνατή 
πληροφόρηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού (άμεσα και έμμεσα εξυπηρετούμενοι) 
αναφορικά με το θεσμό των Θερινών Σχολείων και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από αυτά. 
 
Βασικό εργαλείο της υλοποίησης των ενεργειών προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, 
αποτέλεσε το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης που προετοίμασε η «Στέγη Γραμμάτων και τεχνών 
του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και παρέδωσε 
στον Ανάδοχο. 
 
Συνοπτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν:  

• Προβολή σε 2 ημερίδες και συνέδρια  
• Προβολή μέσω ιστοτόπων  
• Διοργάνωση δύο ενημερωτικών ημερίδων/εκδηλώσεων  
• Παραγωγή ενημερωτικού/ψηφιακού υλικού για ανάρτηση στο διαδίκτυο. 

 

2. Συμμετοχή  σε 2 ημερίδες / συνέδρια και προβολή αποτελεσμάτων του 
έργου  
 
Στο πλαίσιο του έργου και των δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων αυτού, προβλέφθηκε 
η συμμετοχή σε ημερίδες / συνέδρια που διοργανώνουν τρίτοι φορείς, με απώτερο στόχο την 
παρουσίαση / προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε ετήσια βάση.  
 
Η συμμετοχή στις ημερίδες πραγματοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:  

- Δημιουργία και τοποθέτηση ειδικού banner στον χώρο διενέργειας των 
ημερίδων/εκδηλώσεων.  

- Δημιουργικός σχεδιασμός, παραγωγή, και διανομή έντυπου φυλλαδίου στους 
παρευρισκόμενους. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εντύπου, σύμφωνα και με το 
Επικοινωνιακό Σχέδιο, είναι:  

o Μέγεθος: Α5, 2πτυχο, 4χρωμία 
o Χαρτί: TUAL 285γρ. 
o Τιράζ: 400τμχ Ελληνικό και 100τμχ Αγγλικό. 

 
Η παραγωγή του εντύπου έγινε σε 2 γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά). 
 
Ημερίδα 1η  
Θέμα: Διεθνές Συνέδριο Ακαδημία Πλάτωνος «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές 
Μαρτυρίες» 
Ημερομηνία συμμετοχής:  12 Δεκεμβρίου 2012  
Τόπος διεξαγωγής: Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30. 
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Φωτογραφικό Υλικό από την συμμετοχή των «Θερινών 
Σχολείων» στο Διεθνές Συνέδριο.  
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Ημερίδα 2η  
Θέμα: Ημερίδα Προσομοίωσης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα "τα 
Σύνορα της ΕΕ και το ζήτημα της μετανάστευσης. 
Ημερομηνία συμμετοχής: 14 Δεκεμβρίου 2012 
Τόπος διεξαγωγής: Η Ημερίδα έλαβε χώρα την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 στο 
Ζάππειο, με τη συμμετοχή δύο τάξεων Β' λυκείου  του  Ελληνο-γαλλικού  Λυκείου  " Eugène 
Delacroix". 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Στο παράρτημα 1 του παρόντος παραδοτέου υποβάλλεται σε οπτικό δίσκο το εικαστικό/ 
δημιουργικό του banner και του ενημερωτικού εντύπου που διανεμήθηκε στις εκδηλώσεις για 
τα Θερινά Σχολεία.  Eπίσης υποβάλλονται τα προγράμματα των 2 ημερίδων. Το ενημερωτικό 

φυλλάδιο σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε και στα Αγγλικά, χωρίς επιπρόσθετο κόστος για την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 
Στο παράρτημα 2 υποβάλλονται σε έντυπη μορφή το Ελληνικό και Αγγλικό ενημερωτικό 

φυλλάδιο  
 
Σημειώνεται ότι κατά την παρούσα φάση δε θα παραδοθεί στο ΕΚΠΑ το εκτυπωμένο banner 
δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθεί και κατά τα επόμενα έτη. Η οριστική του παράδοση θα γίνει 
με το τέλος της Σύμβασης.  

Φωτογραφικό Υλικό για την εκδήλωση στο Ζάππειο  



Παραδοτέο 6: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012»  στο  πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για 
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3. Προβολή μέσω ιστοτόπων  
 
Στο πλαίσιο της προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, είχε προβλεφθεί  η αξιοποίηση επιλεγμένων δικτυακών τόπων, οι οποίοι θα χρησίμευαν ως μέσο 
και αγωγός διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Η προβολή πραγματοποιήθηκε μέσω επιλεγμένων δικτυακών τόπων τρίτων που υπέδειξε στο 
Επικοινωνιακό Σχέδιο η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Α.Μ.Κ.Ε.». 
 

Στο παράρτημα 3 υποβάλλονται σε οπτικό δίσκο τα e-banner που δημιουργήθηκαν. Παρακαλώ σημειώστε ότι για να ανοίξουν χρειάζεται να κάνετε πάνω στο 
αρχείο δεξί κλικ � open with � internet explorer.  

Ο αριθμός των αναρτήσεων που έγιναν ήταν δύο (2). 
 
Ανάρτηση 1η  
Ιστοχώρος: http://www.elculture.gr/ 
Διάρκεια προβολής: 01 Δεκεμβρίου 2012 – 31 Δεκεμβρίου 2012  
Τύπος: e - banner 
 
Ανάρτηση 2η   
Ιστοχώρος: http://ipaideia.gr/index.php?page=portals 
Διάρκεια προβολής: 19 Δεκεμβρίου 2012 – 31 Δεκεμβρίου 2012 
Τύπος: Ανάρτηση κειμένου / Δελτίο Τύπου 
Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν screenshots από τις αναρτήσεις 
 
 
Στο παράρτημα Νο 3 υποβάλλετε Βεβαίωση διαχειριστή του site http://www.elculture.gr/ για τις ημέρες ανάρτησης.  
Αναφορικά με την ανάρτηση Νο 2 δεν είναι εφικτό να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση καθότι η καταχώρηση έγινε άνευ τιμήματος.  
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Παραδοτέο 6: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012»  στο  πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για 
Έλληνες Μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

28/12/2012         Σελίδα 8 



Παραδοτέο 6: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012»  στο  
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

28/12/2012  Σελίδα 9 

 

4. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων/ εκδηλώσεων (δύο ετησίως) 
 
Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος πραγματοποίησε 2 ενημερωτικού περιεχομένου 
εκδηλώσεις. Η μία εξ’ αυτών έγινε με την έναρξη του Έργου και είχε προαναγγελτικό 
χαρακτήρα για τις ενέργειες του τρέχοντος έτους, ενώ η άλλη είχε απολογιστικό χαρακτήρα 
και εστίαζε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δύο (2) κύκλων φιλοξενίας του 2012.  

Συνοπτικά, οι οργανωτικές ενέργειες για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων που παρείχε ο 
Ανάδοχος ήταν: 

• εύρεση και οριστικοποίηση των χώρων οργάνωσης  

• συγκέντρωση της λίστας των προσκεκλημένων  

• διαμόρφωση χώρου 

• διάθεση/εξασφάλιση απαιτούμενου οπτικοακουστικού εξοπλισμού 

• Catering  

• σήμανση χώρου  

• γραμματειακή υποστήριξη 
 

Ημερίδα Νο1: Ενημέρωση για τους δυο 
κύκλους των θερινών σχολείων για το 
2013 

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Ιουλίου 2012, 
Ώρα 11.30π.μ.  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα “Prive”, Αίγλη 
Ζαππείου.  

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την 
ενεργοποίηση των διαμορφωτών της κοινής 
γνώμης. Για το λόγο αυτό, προσκλήθηκαν 
μόνο δημοσιογράφοι.  

Λίστα Προσκεκλημένων �  

Για την εκδήλωση προετοιμάστηκε 
πρόσκληση η οποία εστάλη ηλεκτρονικά 
στους δημοσιογράφους.  

Στο παράρτημα 4 παρατίθεται το σύνολο 
του τεκμηριωτικού υλικού της εκδήλωσης 
στις 14/07/2012. Ήτοι: 

- Πρόσκληση 

- E-mail που εστάλη η πρόσκληση 

- Δελτίο Τύπου  

- Παρουσίαση 

-  Press Kit εκδήλωσης 
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Φωτογραφικό Υλικό από την ημερίδα  
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Λίστα Παρευρισκομένων 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ_ ΖΑΠΠΕΙΟ 14.07.12 - ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

  ONOMA MEΣΟ / ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Στεφανάκου Πικιά  ΑΥΓΗ p.stefanakou@@avgi.gr 

Πανταζοπούλου Εύη  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ dimokratia@dimokratianews.gr 

Γιούλη Μανώλη  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  et@e-typos.com 

Χαραλαμποπούλου Ισμήνη ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ protothema@protothema.gr 

Δημήτρης Χρυσικόπουλος  FREE SUNDAY jimc@cpress.gr 

Λαγουδάκης Μιχάλης  EDUNEA.GR mlagoudakis@gmail.com 

Οικονομάκη Εύα REAL NEWS e.oikonomaki@realnews.gr 

Καλημέρη Χαρά  ΗΜΕΡΗΣΙΑ imerissia@pegasus.gr 

Κοϊνά Λίνα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ koina1974@gmail.com 

Αλεξίου Γιάννης ΒΡΑΔΥΝΗ tinasgou@gmail.com 

Τρίγκα Νικολίτσα ΕΘΝΟΣ ethnos@pegasus.gr 

Αδαμοπούλου Μαρία ΤΑ ΝΕΑ adamaria@dolnet.gr 

Πόλυ Κριμνιώτη ΑΥΓΗ  p.krimnioti@avgi.gr 

Φωτεινή Παπαδάκη  ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ proskinio@gmail.com 

Τολίδης Γιάννης ΕΚΠΑ tolidis@di.uoa.gr 
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Ημερίδα Νο2: Απολογισμός των δύο κύκλων φιλοξενίας του 2012 

Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2012, Ώρα 12.30 μ.μ 

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα «Εσπερίδες», Νομισματικό Μουσείο. 

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό τον απολογισμό της υλοποίησης των Θερινών Σχολείων για το 
Έτος 2012 ενώ ταυτόχρονα περιλάμβανε και ένα σύντομο προγραμματισμό για το ερχόμενο 
έτος υλοποίησης των Θερινών Σχολείων.  

Εν συνεχεία ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Στο παράρτημα 5 παρατίθεται το σύνολο του τεκμηριωτικού υλικού της εκδήλωσης στις 
18/12/2012. Ήτοι: 

- Πρόσκληση 

- E-mail που εστάλη η πρόσκληση 

- Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

- Δελτίο Τύπου 

- Παρουσιάσεις 

-  Press Kit εκδήλωσης  

Στη συνέχεια ακολουθεί: 

- Η λίστα αποδεκτών που εστάλη η Πρόσκληση 

- Η λίστα των παρευρισκομένων στην εκδήλωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2012.  
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Λίστα Παρευρισκομένων 
 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ 18.12.12 - ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

  ONOMA MEΣΟ / ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Γιώργος Τζεδόπουλος Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού tze@ime.gr 

2 Μιχάλης Βάρλας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού miwa@ime.gr 

3 Στρατής Αξιώτης Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ime@ime.gr 

4 Σπύρος Καπιτσίνας ΓΕΠΟΕΤ info@poet.gr 

5 Μαριάννα Μόσχου Ίδρυμα Ωνάση moschou@ath.forthnet.gr 

6 Σοφία Σουτσούκου ΜΚΟ - Ευρωπαϊκή Έκφραση ekfrasi@ekfrasi.gr  

7 Ναταλία Πόποβα Εξπρές Κίνηση newspaper.express.kinisi@gmail.com 

8 Σοφία Χάνδακα Μουσείο Μπενάκη benaki@benaki.gr 

9 Ζωή Λυμπεροπούλου Μουσείο Πόλεως Αθηνών mveathen@otenet.gr 

10 Πηνελόπη Δαμιανίδου Μουσείο Πόλεως Αθηνών mveathen@otenet.gr 

11 Ελένη Τσάμη Γ.Γ. Ενημέρωσης e.tsami@minpress.gr 

12 Μαρία Μαρουλάκου Γ.Γ. Ενημέρωσης Public.relations@minpress.gr 

13 Αθανασιάδου Αλεξάνδρα Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης dev.thmp@culture.gr 

14 Απόστολος Λασακάς Καθημερινή kathimerini@kathimerini.gr 

15 Νίκος Μάστορας Τα Νέα pressroom@tanea.gr 

16 Φοίβη Κωνσταντινίδη Athens Voice info@lifo.gr / sd@lifo.gr 

17 Λαγουδάκης Μιχάλης EDUNEA mlagoudakis@gmail.com 

18 Χρήστος Χριστόπουλος mathisi 2.0 info@mathisi20.gr 

19 Φώτης Γαλάνης infomathisi.gr support@infomathisi.gr 

20 Ερμιόνη Κονάρη paideia-ergasia.gr info@paideia-ergasia.gr. 

21 Μαρία Αναστασοπούλου cleverclass.gr clevclass@gmail.com 

22 Αγγελική Καπερνάτση Φοιτήτρια dr.uli@hotmail.com 

23 Καλημέρη Χαρά Ημερησία imerissia@pegasus.gr 

24 
Βασιλική Κόλλια 

Μέλος Ομάδας Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης  
Του Έργου 

vassiliki.kollia@gmail.com 
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5. Παραγωγή ενημερωτικού/ ψηφιακού υλικού για ανάρτηση στο διαδίκτυο 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Ανάδοχος Ένωση Εταιριών ανέλαβε την παραγωγή 
ενημερωτικού/ψηφιακού υλικού το οποίο προορίζεται για ανάρτηση στο διαδίκτυο.   
Το ενημερωτικό video παρουσιάστηκε και στην εκδήλωση στις 18/12/2012 στο Νομισματικό 
Μουσείο. 
 
Στο παράρτημα 6 παρατίθεται το video που παρήχθη  
 
 

Παραρτήματα  
 

1. Οπτικός Δίσκος το εικαστικό/ δημιουργικό του banner και του ενημερωτικού εντύπου 
που διανεμήθηκε στις εκδηλώσεις. 

2. Ενημερωτικά έντυπα στα Αγγλικά και στα Ελληνικά 
3. Οπτικός δίσκος τα e-banner που δημιουργήθηκαν 
4. Υλικό εκδήλωσης 14/07 
5. Υλικό εκδήλωσης 18/12 
6. Οπτικός Δίσκος με ενημερωτικό ψηφιακό υλικό  



Παραδοτέο 6: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012»  στο  
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
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1. Οπτικός Δίσκος το εικαστικό/ δημιουργικό του banner και του 
ενημερωτικού εντύπου που διανεμήθηκε στις εκδηλώσεις./ 

Προγράμματα 2 ημερίδων 
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πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ενημερωτικά έντυπα στα Αγγλικά και στα Ελληνικά 
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πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Οπτικός δίσκος e-banner που δημιουργήθηκαν 
/ βεβαίωση διαχειριστή 
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4. Υλικό εκδήλωσης 14/07 
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5. Υλικό εκδήλωσης 18/12 
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πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
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6. Οπτικός Δίσκος με ενημερωτικό ψηφιακό υλικό 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


