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Η πλατφόρμα savecoast.com 

υποστηρίζει το πρόγραμμα COAST-

ADWEB και φιλοδοξεί να καλύψει 

την ανάγκη ενίσχυσης της 

συνηγορίας και του εποπτικού 

ρόλου των Πολιτών στη λήψη 

σχετικών αποφάσεων σε Τοπικό 

και Περιφερειακό επίπεδο. 

www.savecoast.com 

https://savecoast.com/coast-adweb-gr/
https://savecoast.com/


ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ COAST-ADWEB 

ΕΤΑΙΡΟΣ COAST-ADWEB 

SAVECOAST 

EILST 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Διάσωση Ακτής 

https://savecoast.com/about-us-2/
https://savecoast.com/about-us-2/
https://savecoast.com/european-institute-of-law-science-and-technology/


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - Ενημέρωση για τους  

διαχειριστές επιχορήγησης, τους φορείς υλοποίησης  

και τους εταίρους του έργου 

 

SAVECOAST – Διάσωση Ακτής 

EILST – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης 

και Τεχνολογίας 

 
 

 

https://savecoast.com/ 

https://savecoast.com/%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-3/
https://savecoast.com/about-us-2/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
πολλαπλών επιλογών 

 

 

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των 
πολιτών στις δράσεις του προγράμματος και 
τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας! 
• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - Ενημέρωση για τους διαχειριστές επιχορήγησης, 

τους φορείς υλοποίησης και τους εταίρους του έργου 

 

• SAVECOAST – Διάσωση Ακτής 

• EILST – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας 
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Το περιεχόμενο του 

προγράμματος 

COAST-ADWEB 

www.savecoast.com 

https://savecoast.com/coast-adweb-gr/
https://savecoast.com/


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - Ενημέρωση για το πρόγραμμα 

COAST-ADWEB, τους διαχειριστές επιχορήγησης,  

τους φορείς και τους εταίρους υλοποίησης του έργου 

 

• BLOG - Αναζήτηση άρθρων (blog) στα ελληνικά και  

στα αγγλικά με βασικά θέματα:  
• Διάβρωση ακτών 

• Θαλάσσια ρύπανση 

• Κλιματική αλλαγή 

• Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων  

 

 

https://savecoast.com/ 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

• BLOG - Αναζήτηση άρθρων (blog) στα ελληνικά  

και στα αγγλικά με βασικά θέματα:  
• Διάβρωση ακτών 

• Θαλάσσια ρύπανση 

• Κλιματική αλλαγή 

• Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων 

• Νομοθεσία  

 

 

 

 

https://savecoast.com/ 

https://savecoast.com/blog-shortcode/
https://savecoast.com/en/blog-shortcode-1/
https://savecoast.com/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%90%ce%b1-1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%cf%89%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%b7/
https://savecoast.com/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%90%ce%b1-1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%af%cf%89%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%b7/
https://savecoast.com/category/sea-pollution/
https://savecoast.com/%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb/


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

• Ενημέρωση για το πρόγραμμα COAST-ADWEB,  

τους διαχειριστές επιχορήγησης, τους φορείς και  

τους εταίρους υλοποίησης του έργου 

 

• Αναζήτηση άρθρων (blog) στα ελληνικά και στα  

αγγλικά με βασικά θέματα:  
• Διάβρωση ακτών 

• Θαλάσσια ρύπανση 

• Κλιματική αλλαγή 

• Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων  
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

• Ενημέρωση για το πρόγραμμα COAST-ADWEB,  

τους διαχειριστές επιχορήγησης, τους φορείς και  

τους εταίρους υλοποίησης του έργου 

 

• Αναζήτηση άρθρων (blog) στα ελληνικά και στα  

αγγλικά με βασικά θέματα:  
• Διάβρωση ακτών 

• Θαλάσσια ρύπανση 

• Κλιματική αλλαγή 

• Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων  
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Τρόποι συμμετοχής πολιτών 

στο πρόγραμμα 

 

 

 

 
www.savecoast.com 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας - Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
πολλαπλών επιλογών για όλα τα παραπάνω. 

 

 

 Συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις και στις 
δράσεις του προγράμματος για την ανάδειξη, 
προώθηση και επίλυση των προβλημάτων 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας! 

https://savecoast.com/contact-form-gr/
https://savecoast.com/contact-form-gr/
https://savecoast.com/contact-form-gr/


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
πολλαπλών επιλογών 

 

 

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των 
πολιτών στις δράσεις του προγράμματος και 
τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας! 

https://savecoast.com/contact-form-gr/
https://savecoast.com/contact-form-gr/
https://savecoast.com/contact-form-gr/


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Δημιουργία συλλογής βάσης 
αποδεκτών/παραληπτών για περιοδική 
αποστολή newsletter σχετικά με τις δράσεις του 
προγράμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων 

https://savecoast.com/contact-form-gr/


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
πολλαπλών επιλογών 

 

 

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των 
πολιτών στις δράσεις του προγράμματος και 
τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας! 

https://savecoast.com/contact-form-gr/
https://savecoast.com/contact-form-gr/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
πολλαπλών επιλογών 

 

 

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των 
πολιτών στις δράσεις του προγράμματος και 
τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας! 

https://savecoast.com/contact-form-gr/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας σύντομης περιγραφής, 
φωτογραφικής υπόδειξης και γεωγραφικών 
συντεταγμένων των προβλημάτων των 
παράκτιων περιοχών Αχαΐας-Ηλείας 

 

 

 Δημιουργία συλλογής βάσης 
αποδεκτών/παραληπτών για περιοδική 
αποστολή newsletter σχετικά με τις δράσεις του 
προγράμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων 

https://savecoast.com/contact-us-gr/
https://savecoast.com/contact-us-gr/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 

 

 Δημιουργία συλλογής βάσης 
αποδεκτών/παραληπτών για περιοδική 
αποστολή newsletter σχετικά με τις δράσεις του 
προγράμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων 



ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας σύντομης περιγραφής, 
φωτογραφικής υπόδειξης και γεωγραφικών 
συντεταγμένων των προβλημάτων των 
παράκτιων περιοχών Αχαΐας-Ηλείας 

 

 

 Δημιουργία συλλογής βάσης 
αποδεκτών/παραληπτών για περιοδική 
αποστολή newsletter σχετικά με τις δράσεις του 
προγράμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων 

https://savecoast.com/contact-us-gr/
https://savecoast.com/contact-us-gr/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  - 2 φόρμες επικοινωνίας 

 

• Φόρμα επικοινωνίας απλή στην αριστερή πλευρά 

 

• Φόρμα επικοινωνίας στην δεξιά πλευρά, σύντομης 
περιγραφής, φωτογραφικής υπόδειξης και 
γεωγραφικών συντεταγμένων των προβλημάτων των 
παράκτιων περιοχών Αχαΐας-Ηλείας 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
πολλαπλών επιλογών 

 

 

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των 
πολιτών στις δράσεις του προγράμματος και 
τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 

Θέλουμε τη συμμετοχή σας! 

https://savecoast.com/contact-form-gr/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας σύντομης περιγραφής, 
φωτογραφικής υπόδειξης και γεωγραφικών 
συντεταγμένων των προβλημάτων των 
παράκτιων περιοχών Αχαΐας-Ηλείας 

 

 

 Δημιουργία συλλογής βάσης 
αποδεκτών/παραληπτών για περιοδική 
αποστολή newsletter σχετικά με τις δράσεις του 
προγράμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων 

https://savecoast.com/contact-us-gr/
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Φόρμα επικοινωνίας σύντομης περιγραφής, 
φωτογραφικής υπόδειξης και γεωγραφικών 
συντεταγμένων των προβλημάτων των 
παράκτιων περιοχών Αχαΐας-Ηλείας 

 

 

 Δημιουργία συλλογής βάσης 
αποδεκτών/παραληπτών για περιοδική 
αποστολή newsletter σχετικά με τις δράσεις του 
προγράμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων 

https://savecoast.com/contact-us-gr/
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Συμπλήρωση  

δομημένου  

επώνυμου ερωτηματολογίου 

συλλόγων  

ή  

ανώνυμου ερωτηματολογίου 

πολιτών 
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Δυνατότητα δημιουργίας πολλών δομημένων 
επώνυμων & ανώνυμων ερωτηματολογίων και 
real time ανάλυσης των απαντήσεων αυτών για 
τους σκοπούς του προγράμματος COAST-ADWEB 

 

 Δομημένο ερωτηματολόγιο 
για τη συνηγορία συλλόγων 
και πολιτών για το 
πρόγραμμα COAST-ADWEB 

http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90
http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90
http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90
http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90
https://www.youtube.com/embed/1icvz-FdqUQ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

 Δυνατότητα δημιουργίας πολλών δομημένων 
επώνυμων & ανώνυμων ερωτηματολογίων και 
real time ανάλυσης των απαντήσεων αυτών για 
τους σκοπούς του προγράμματος COAST-ADWEB 

 

 Δημιουργία δομημένου 
ερωτηματολογίου για τη 
συνηγορία συλλόγων και 
πολιτών για το πρόγραμμα 
COAST-ADWEB 

http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90
http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90


 

Συμμετοχή και συνηγορία 

πολιτών 

 

Αποτελέσματα 

δομημένου ερωτηματολογίου 

 

 

 www.savecoast.com 

https://savecoast.com/coast-adweb-gr/
https://savecoast.com/


 

Συμμετοχή και συνηγορία 

πολιτών 

 

Αποτελέσματα 

δομημένου ερωτηματολογίου 

 

 

 www.savecoast.com 

https://savecoast.com/coast-adweb-gr/
https://savecoast.com/


 
Συμμετοχή και συνηγορία  

συλλόγων και πολιτών  

στο πρόγραμμα 

 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

δομημένου ερωτηματολογίου Real 

Time για την άποψη των πολιτών και 

την τεκμηρίωση των σχετικών 

προτάσεων επίλυσης των 

προβλημάτων 

 

 
www.savecoast.com 

https://savecoast.com/coast-adweb-gr/
https://savecoast.com/


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

17% 

25% 

0% 
17% 

41% 

Ποιο είναι το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της παράκτιας 
ζώνης της περιοχής σας; 

Αποχέτευση 

Διάβρωση 

Οδικό δίκτυο 

Ρύπανση-Ποιότητα παράκτιων υδάτων 

Αυθαίρετη δόμηση 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

0% 18% 

0% 0% 

82% 

Ποιος ο χρόνος ύπαρξης του προβλήματος; 

Λιγότερο από 6 μήνες 

6-12 μήνες 

Περισσότερο από 12 
μήνες 



SAVECOAST.COM 

Συμπληρώστε και εσείς το ερωτηματολόγιο για το πρόγραμμα COAST-ADWEB. 

 

Γιατί πλέον η άποψή σας μετρά και καθορίζει το μέλλον. 

http://app.iqaccess.gr/s/4ef2f9a0-f5ec-11e7-a21e-6df02a90


SAVECOAST.COM 

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το πρόγραμμα COAST-ADWEB μόλις ξεκίνησε. 

Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το blog μας για να μαθαίνετε τα νέα μας. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

www.softexperia.com 

Τρύφων Παπαδόπουλος  

MBA, University of Kent 

trifonas.papadopoulos@gmail.com 


