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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο παρών Οδηγός Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής στοχεύει στην επικοινωνία
των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Οδηγός απευθύνεται ■ στους Δικαιούχους και τους Φορείς υλοποίησης των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται ■ οι Δημόσιοι Φορείς
και οντότητες που λειτουργούν είτε ως Δικαιούχοι είτε ως αποδέκτες πράξεων, με την
αρμοδιότητα τους ως "φορείς λειτουργίας πράξεων ΤΠΕ" καθώς και ■ οι Φορείς
τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που εμπλέκονται σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.
Στόχος του Οδηγού είναι η εξειδίκευση και ομογενοποίηση των υποχρεώσεων
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις παρεμβάσεις ΤΠΕ, δεδομένης της διασποράς των
πράξεων σε 3 τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020.
Οι υποχρεώσεις - απαιτήσεις πληροφόρησης του κοινού προκύπτουν από το κανονιστικό
πλαίσιο της Ε.Ε. και στοχεύουν στην ανάδειξη του ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και την προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής που
αναδεικνύεται με την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση
παρεμβάσεων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής για τη Συνοχή των περιφερειών
της Ένωσης.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής
διαδραματίζουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε με την
χορήγηση ενίσχυσης, μέσω πολυετών προγραμμάτων. Η πολιτική συνοχής συμπληρώνει
την εθνική, περιφερειακή και τοπική παρέμβαση, και στοχεύει στην υλοποίηση της
Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η Πολιτική Συνοχής θεσπίσθηκε με την Συνθήκη της Ρώμης ως πολιτική με στόχευση τη
χρηματοδότηση των περιφερειών για την καταπολέμηση των οικονομικών και κοινωνικών
ανισορροπιών (αξιοποιώντας το 4% του τότε κοινοτικού προϋπολογισμού). Στην πορεία
εξελίχθηκε σε μια πολιτική, που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο του προϋπολογισμού
της ΕΕ, για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυσης της
δημιουργίας θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας αναπτυξιακές στρατηγικές που καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν τα περιφερειακά κοινωνικά, οικονομικά και
περιβαλλοντικά αποτελέσματα στα κράτη μέλη.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα
κράτη μέλη καθόρισε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών διαχείρισης που διασφαλίζει την
διαφάνεια των διαδικασιών χορήγησης των πόρων, με στόχο την τόνωση της
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ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς
την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
καθώς και την επέκταση της κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι υποχρεώσεις επικοινωνίας των Δικαιούχων καθώς και όλων των εμπλεκομένων Φορέων
στην υλοποίηση, εφαρμογή και λειτουργία των πράξεων ΤΠΕ καθορίζονται από:


τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117 & Παράρτημα XII) όπως τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1046/2018 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 όπου,
μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης
και επικοινωνίας για τις πράξεις, παρατίθενται τα γραφικά πρότυπα για τη δημιουργία
του Εμβλήματος της Ένωσης και καθορίζονται τα τυποποιημένα χρώματα που πρέπει
να χρησιμοποιηθούν.



τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)



τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 808/2014, άρθρο 13 & Παράρτημα ΙΙΙ.

Οι υποχρεώσεις επικοινωνίας συμπεριλαμβάνονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης – ΕΣΠΑ
2014-2020 και εξειδικεύονται από την εθνική νομοθεσία και τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα της περιόδου 2014-2020, στις ΚΥΑ που προσδιορίζουν τους θεματικούς
στόχους, τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους άξονες προτεραιότητας των πράξεων ΤΠΕ
στα Ε.Π.
■ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) και
■ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" (ΕΠ ΜΔΤ)
■ "Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020" (ΠΑΑ)

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΠΕ
Η επικοινωνία των πράξεων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
συνδέεται άμεσα με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα προέλευσης και οι
προδιαγραφές για την εφαρμογή των δράσεων επικοινωνίας και προβολής των πράξεων
ΤΠΕ εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες Στρατηγικές Επικοινωνίας των αντίστοιχων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ, ΜΔΤ και ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και με τον
Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και επισημάνσεις για την ορθή εφαρμογή των
κανόνων Επικοινωνίας, οι οποίες δίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Εθνική
Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με αφετηρία τον πρωταρχικό στόχο της επικοινωνίας, δηλ. την ανάδειξη του ενεργού
ρόλου της Ε.Ε. και των διαρθρωτικών ταμείων στη χρηματοδότηση, η Πληροφόρηση,
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Επικοινωνία και Προβολή των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΤΠΕ προς το ευρύ κοινό
επικεντρώνεται:
1.

Στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των εν λόγω Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου είναι ενταγμένες οι παρεμβάσεις ΤΠΕ, με την
συνδρομή:
■ των Δημόσιων Φορέων σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη ανάπτυξη
διαδικτυακών εργαλείων ΤΠΕ κατάλληλων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες και
■ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πληροφορικής & επικοινωνιών που
συμμετέχουν στην δημιουργία του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, με την
ανάπτυξη, δια-λειτουργία και αναβάθμιση διαδικτυακών συστημάτων για την
υποστήριξη της ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα.
■ των κοινωνικών, οικονομικών Φορέων (όπως, κοινωνία των πολιτών,
επιχειρηματικών οντοτήτων και άλλων φορέων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λειτουργούν και ως
πολλαπλασιαστές πληροφόρησης προς το ευρύ κοινό.

2.

Στην πληροφόρηση των πολιτών για τα επιτεύγματα που προκύπτουν από τη
χρηματοδοτική συνδρομή της Ελλάδος και των ΕΔΕΤ κατά την εφαρμογή της πολιτικής
συνοχής της Ε.Ε με την υλοποίηση επιτυχημένων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
ΤΠΕ.
Πρόκειται για παρεμβάσεις που συμβάλλουν:
■ στην αύξηση της πρόσβασης σε ψηφιακές υποδομές με την παροχή ευρυζωνικών
υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας μέσω δικτύων νέας γενιάς, για "περαιτέρω
ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και
υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυομένων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της
ψηφιακής οικονομίας" {ΕΠΑνΕΚ: Θ.Σ.2, Ε.Π. 2a}
■ στην ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή
άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών για την
επίτευξη της άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού από τον Δημόσιο Τομέα, μέσω
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-μάθησης, e-ένταξης, e-πολιτισμού &
e- υγείας {ΕΠ ΜΔΤ: Θ.Σ.2, Ε.Π. 2c}
■ στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ και την προώθηση της
επιχειρηματικότητάς τους με την χρήση εξειδικευμένων επενδυτικών εργαλείων για
τη χρηματοδότηση υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων, με την "ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας" {ΕΠΑνΕΚ: Θ.Σ.2, Ε.Π. 2b, Α.Π.3}
Η επικοινωνία των πράξεων ΤΠΕ αυξάνεται με την ανάπτυξη κάθε δυνατής συνέργειας
μεταξύ των δικαιούχων των πράξεων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και των
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πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ευρύτερη
δυνατή δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων που προκύπτουν από τις
συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις ΤΠΕ.
3.

Στη διασφάλιση της διαφάνειας πρόσβασης στη χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), η οποία εξασφαλίζεται αφενός με την επαρκή
δημοσιοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης
και των μη διακρίσεων και αφετέρου με την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του
καταλόγου των Δικαιούχων Φορέων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα εν λόγω Ε.Π.
Η δημοσιοποίηση επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των Δικαιούχων στον κατάλογο των
Φορέων που έλαβαν χρηματοδότηση για την υλοποίηση πράξεων που προέρχονται
από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΑνΕΚ, ΜΔΤ και ΠΑΑ 2014-2020 η διαχείριση των
οποίων εκχωρήθηκε προς την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις
ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης πράξεων των εν λόγω Ε.Π.
Ο κατάλογος των Δικαιούχων, ο οποίος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013
επικαιροποιείται κάθε 6 μήνες, είναι αναρτημένος τόσο στις ιστοσελίδες των
αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως στο ΕΠΑνΕΚ στη σελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=17 και στο ΜΔΤ ενώ πρόκειται να
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής τομέα
ΤΠΕ.
Επιπλέον, ο κατάλογος των Δικαιούχων των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί
προϋπόθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια. Είναι
εργαλείο χρήσιμο στους πολίτες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Οργανισμούς και άλλους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται
να πληροφορηθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής
καθώς και την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συγχρηματοδότησης των
παρεμβάσεων ΤΠΕ που υλοποιούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒ ΑΣΕΩΝ (ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΧΟΣ)
Οι συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις ΤΠΕ απευθύνονται στα ακόλουθα κοινά:
■ στους Δημόσιους Φορείς, που τελούν ως δικαιούχοι ή/και ως φορείς λειτουργίας των
παρεμβάσεων, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς, οι δημόσιοι
οργανισμοί, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές.
■ στους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και φορείς, όπως π.χ. κοινωνία των
πολιτών, επιχειρηματικές οντότητες και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς επιχειρηματικής εκπροσώπησης.
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■ στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Πληροφορικής & Επικοινωνιών που συμμετέχουν
στην υλοποίηση των παρεμβάσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας
■ εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
■ στους Δικαιούχους συγκεκριμένων Μέτρων & Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)
■ στους διαμορφωτές κοινής γνώμης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με ιδιαίτερη έμφαση
στην διαδικτυακή διάχυση πληροφόρησης μέσω ιστοσελίδων ειδησεογραφικού και
ενημερωτικού περιεχομένου, με επίκεντρο την ψηφιακή τεχνολογία και μέσω των social media.

■ Στο ευρύ κοινό που ωφελείται από τα επιτεύγματα των παρεμβάσεων στον τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με εφαρμογές που βελτιώνουν και
εκσυγχρονίζουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) συστάθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το
άρθρο 20 του Ν. 4623/2019, (ΦΕΚ 134/τ.Α/09.08.2019) και υπάγεται διοικητικά απευθείας
στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΥΔΕ –ΤΠΕ έχει
ως αποστολή την άσκηση καθηκόντων Διαχείρισης πράξεων του τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών ενταγμένων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα
"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) και "Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα" στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και στο "Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020" στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Τα συγκεκριμένα καθήκοντα καθορίζονται από Αποφάσεις ορισμού της ως Ενδιάμεσου
Φορέα στα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενώ παράλληλα στα άρθρα 3, παρ. 9 και
10 των αποφάσεων εκχώρησης προσδιορίζεται το πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης.
(ΕΠΑνΕΚ: ΦΕΚ 4254 & 4255/ τ.Β/20.11.2019/ ΕΠ ΜΔΤ: ΦΕΚ 4201/τ.Β/19.11.2019).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι Πράξεις που εκχωρήθηκαν προς διαχείριση στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ συνδέονται με
συγκεκριμένους θεματικούς στόχους του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, (άρθρο 9), και με τα
αντίστοιχα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Ακολουθεί συνοπτική παράθεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Διαθρωτικών Ταμείων
ανά θεματικό στόχο:
Θεματικός στόχος 2: "Βελτίωση πρόσβασης, της χρήσης και την ποιότητας των ΤΠΕ"
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Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 (άρθρο 3, παρ.1 γ,δ)
Εκχωρούμενες πράξεις: από το ΕΠΑνΕΚ και το Ε.Π. ΜΔΤ.

Θεματικός στόχος 8: "Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων - Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή"


Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Κανονισμός (ΕΕ)
1304/2013 (άρθρο 3, παρ. 1 α.v)



Εκχωρούμενες πράξεις: από το ΕΠΑνΕΚ.

Θεματικός στόχος 11: "Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών και
φορέων καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης"



Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κανονισμός (ΕΕ)
1304/2013, (άρθρο 3 παρ. 1 δ,i & παρ.2β).
Εκχωρούμενες πράξεις: από το ΕΠΑνΕΚ και το Ε.Π. ΜΔΤ.

Μέτρο στήριξης 7: "Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές"
(Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 –άρθρο 20) - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Υπο-μέτρο 7.3: "Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές"


Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).



Εκχωρούμενες πράξεις: από ΠΑΑ 2014-2020.

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
Με τον Ν.4914/2022 (ΦΕΚ 61/τ.Α/21.03.2022) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε." και άλλες διατάξεις και
το άρθρο 65 παρ. 3 "η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός και αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης
… ως Διαχειριστική Αρχή του οικείου Προγράμματος. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία
εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ν.4314/2014".
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Στον ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 υπάρχει ρητή αναφορά στους φορείς που είναι
αρμόδιοι για την ενημέρωση του κοινού, "το κράτος μέλος, η Διαχειριστική Αρχή, οι
Ενδιάμεσοι Οργανισμοί, οι Δικαιούχοι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την
πληροφόρηση & την επικοινωνία στο κοινό των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο
πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος".

Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων για την πληροφόρηση κοινού βασίζονται στον Κανονισμό
(ΕΕ) 1303/2013 και στις τροποποιητικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1046/2018:

1. Προβολή της στήριξης των πράξεων από τα ΕΔΕΤ
Όλες οι ενέργειες πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής που παρέχονται από τον
δικαιούχο αναγνωρίζουν τη στήριξη των πράξεων από τα Διαθρωτικά Ταμεία,
προβάλλοντας:


το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 και
την αναφορά στο διαρθρωτικό Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.
Όταν μια ενέργεια πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά σε μία ή περισσότερες
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, όπως, π.χ.
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

2. Ενημέρωση του κοινού
Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται ως εξής:
Κατά την υλοποίηση πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το ευρύ κοινό σχετικά με την
χρηματοδοτική στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α) με την παρουσίαση στον διαδικτυακό του τόπο σύντομης περιγραφής της πράξης,
στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα συνοδεύεται με την αντίστοιχη χρήση
λογοτύπων. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης,
δηλ. με το εύρος προϋπολογισμού της πράξης και τη σημασία της και να
περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της με ρητή αναφορά στη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τη στήριξη της
πράξης από τα Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο εφαρμογής
της πολιτικής συνοχής.
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Παραδείγματα:
Σε περίπτωση που μια πράξη είναι ενταγμένη στο ΕΠΑνΕΚ, η σύντομη περιγραφή
θα πρέπει να συνδέεται με την επικοινωνιακή ταυτότητα προβολής του
συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος και του αντίστοιχου διαρθρωτικού
ταμείου (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ) κατά περίπτωση.

Εφόσον μια πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. ΜΔΤ η σύντομη περιγραφή θα πρέπει
να συνδέεται με την ανάλογη επικοινωνιακή ταυτότητα προβολής συνδεόμενη με
το ανάλογο Ταμείο (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ) κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση πράξης ενταγμένης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020 η σύντομη περιγραφή θα πρέπει να συνδέεται με την ανάλογη επικοινωνιακή
ταυτότητα προβολής συνδεόμενη με το αντίστοιχο Ταμείο ΕΓΤΑΑ.

β) με την ανάρτηση πινακίδων για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και για εκείνες που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ).
την ανάρτηση αφισών για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και για συγκεκριμένες κατηγορίες
πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (βλ. σελ. 26).
Οι πινακίδες και οι αφίσες πρέπει να είναι αναρτημένες σε σημεία με αυξημένη
ορατότητα και προσβασιμότητα από το κοινό.
Αναλυτικές οδηγίες για τις πινακίδες και τις αφίσες ακολουθούν στις σελίδες 1924.
γ)

με την διαδικτυακή πληροφόρηση των Ατόμων με Αναπηρίες και την
απρόσκοπτη προσβασιμότητα των ιστοτόπων

δ)

με την ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα παρεμβάσεων ΤΠΕ στο διαδίκτυο.
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ισότιμη διαδικτυακή πληροφόρηση των Ατόμων με Αναπηρίες
Οι ιστοσελίδες συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στα
Άτομα με Αναπηρίες. Πρόκειται για "άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές,
διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα
εμπόδια, ενδέχεται να εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην
κοινωνία και ιδίως στο διαδικτυακό περιβάλλον σε ισότιμη βάση με τους άλλους".
Η συγκεκριμένη ευπαθής κατηγορία χρηστών αποκτά με τον Ν. 4888/2017 ισότιμη
πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό και ιδιαίτερα με το άρθρο 64 που αναφέρεται στην
"ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στο δημόσιο ηλεκτρονικό περιβάλλον". Στο πλαίσιο αυτό,
στις δημόσιες ιστοθεσίες θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως οι απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές https://www.w3.org/WAI/news/2018-09-13/WCAG-21-EN301549/, ώστε να
εξαλείφονται λειτουργικοί περιορισμοί και εμπόδια που σχετίζονται με την τεχνολογία.
Στο ίδιο πλαίσιο, το άρθρο 7 § 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 "αναφορικά με την
προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση" συμβάλει στην
εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρίες" σε όλα τα στάδια
προετοιμασίας και εφαρμογής" των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΤΠΕ. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση παροχής προσβάσιμης πληροφόρησης σε όλες
τις επικοινωνιακές ενέργειες που διενεργεί.
Αναλυτικές οδηγίες για την συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρία σε δράσεις πληροφόρησης
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θα βρείτε στο Παράρτημα 5 του Επικοινωνιακού
Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, σελ 59-62, https://www.espa.gr/elibrary/EO_20142020_v30_5.pdf.

Τεχνολογική Προσβασιμότητα
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας, οι ιστοσελίδες (διαδικτυακοί τόποι)
όπου αναρτώνται πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ΄ εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 για την
προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των
οργανισμών του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα προσαρμογής
μεγέθους και των βασικών χαρακτηριστικών τους (μενού, εικόνες, κείμενο) στις
διαστάσεις της οθόνης της συσκευής του χρήστη (desktop, notepad, laptop, tablet,
smartphone) με την εφαρμογή της τεχνικής του responsive web design από την
κατασκευή τους.
Επιπλέον, η εμφάνιση των ιστοσελίδων θα πρέπει να είναι συμβατή με τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης (Browsers compatible).
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤ ΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Για την επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, σύμφωνα με τον
Κανονισμό, απαιτείται η τοποθέτηση της επικοινωνιακής ταυτότητας στο ανω-σέλιδο
(header) του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου –ή/και ακριβώς κάτω από αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνιακή ταυτότητα πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του
δικαιούχου αμέσως κατά την είσοδο του επισκέπτη στον διαδικτυακό του τόπο, σε θέση
που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας κινητής ψηφιακής συσκευής που τον
απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται κύλιση της σελίδας προς τα κάτω από τον χρήστη.
(Κανονισμός (ΕΕ) 821/2014, άρθρο 4).

Η συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα αποτελεί στοιχείο ενιαίας προβολής όλων των
ιστοσελίδων των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Παραδείγματος χάριν, http://www.nga.gov.gr

Η εφαρμογή της ενιαίας οπτικής ταυτότητας ισχύει και για την επικοινωνία που
πραγματοποιείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως π.χ. Facebook,
Twitter, YouTube, κλπ. καθώς και μέσω newsletters ή/και άλλων διαδικτυακών εργαλείων.
Ειδικότερα, κατά την προβολή πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ μέσα
από τα κοινωνικά δίκτυα (social media) απαιτείται η πρόσθεση της αναφοράς (mention)
@espaepanek ή εναλλακτικά της ετικέτας (tag) στους λογαριασμούς fb & twitter των
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κοινωνικών δικτύων της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στο περιεχόμενο να γίνεται χρήση του #ΕΠΑνΕΚ.
Όπου είναι εφικτό να υπάρχει σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Επισήμανση
■ Στους διαδικτυακούς τόπους Υπουργείων και Φορέων τα οποία συμμετέχουν ως
Δικαιούχοι ή/και ως φορείς λειτουργίας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα sub-menu με τίτλο "Πράξεις
συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση" με την απαιτούμενη οπτική
απεικόνιση (έμβλημα της Ε.Ε. & logo ΕΣΠΑ 2014-2020) δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας.
Όταν πρόκειται για πράξεις ενταγμένες στο ΕΠΑνΕΚ, εναλλακτικά είναι δυνατή η χρήση των
e-banners, http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1 του συγκεκριμένου
Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Παράδειγμα 1

Στην υπο-σελίδα με τίτλο "Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση"
συνιστάται να πραγματοποιούνται οι αναρτήσεις όλων των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων της περιόδου 2014-2020, ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς,
ενιαίας σηματοδότησης και εύκολης πρόσβασης στις πράξεις (βλ. παράδειγμα 2)
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Παράδειγμα 2

Για την ενημέρωση του διαδικτυακού κοινού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013,
απαιτείται η ανάλογη με τον προϋπολογισμό και τη σημασία της πράξης περιγραφή του
φυσικού αντικειμένου της. Όπου, παράλληλα με τους στόχους, τα αποτελέσματα και τη
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση της πράξης θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται η ωφέλεια του πολίτη ή/και ειδικών κατηγοριών πολιτών που
ωφελούνται από την πράξη, τα οφέλη που αποκομίζει ο Φορέας ή Οργανισμός λειτουργίας
από την υλοποίηση της.
Επιπλέον, κατά την περιγραφή των πράξεων θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στις
πηγές χρηματοδότησης, συγκεκριμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου
2014-2020 στα οποία είναι ενταγμένη η εκάστοτε πράξη καθώς και το αντίστοιχο
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την οπτική αναγνωρισιμότητα κάθε πράξης είναι απαραίτητη η συμπερίληψη του
αντίστοιχου banner επικοινωνιακής ταυτότητας (σελ. 31-32), όπου απεικονίζεται η
χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως στο παράδειγμα 3).
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Παράδειγμα 3

■ Οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις που διενεργούνται στην ιστοσελίδα του καθ΄ ύλην
αρμόδιου Υπουργείου συνιστάται η ανάρτησή τους σε ειδική σελίδα (sub-menu) αντίστοιχη
με την παραπάνω, όπου θα υπάρχει αναρτημένο το banner ενιαίας επικοινωνιακής
ταυτότητας των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας
(σύμφωνα με τα παραπάνω) ή εναλλακτικά η εκάστοτε διαβούλευση να φέρει την
απαιτούμενη οπτική απεικόνιση (έμβλημα της Ε.Ε. & logo ΕΣΠΑ 2014-2020) δεξιά στο πάνω
μέρος της σελίδας ανάρτησής της (βλ. σελ. 14).
Επίσης, στα κείμενα των διαδικτυακών διαβουλεύσεων πράξεων πρέπει να γίνεται
αναφορά και στο αντίστοιχο Ε.Π. (ΕΠΑνΕΚ, ΜΔΤ, ΠΑΑ) με τη φράση: "Η πράξη υλοποιείται
στο πλαίσιο του Ε.Π. (δηλ. ΕΠΑνΕΚ ή ΜΔΤ, είτε ΠΑΑ, κατά περίπτωση) και
συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ, ή ΕΓΤΑΑ) και Εθνικούς
πόρους".
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Για την αναγνωρισιμότητα και οπτική απεικόνιση των όλων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων από το ευρύ διαδικτυακό κοινό, κατά την ανάπτυξη - υλοποίηση πράξεων ΤΠΕ με
την μορφή:
■ πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών
■ εξειδικευμένων διαδικτυακών πυλών
■ βάσεων δεδομένων για ανοιχτές πληροφορίες (open data)
■ ειδικών εφαρμογών για τράπεζες πληροφοριών
■ οθονών πρόσβασης σε ειδικές εφαρμογές παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (καθώς και
άλλων πληροφοριακών συστημάτων} απαιτείται η ανάρτηση της οπτικής ταυτότητας {που
απεικονίζεται στη σελ. 14} στο ανω-σέλιδο (header) του πληροφοριακού συστήματος, της
ειδικής πλατφόρμας ή της εκάστοτε εφαρμογής, ή ακριβώς κάτω από αυτό.
H εν λόγω επικοινωνιακή ταυτότητα θα πρέπει να εμφανίζεται αμέσως κατά την είσοδο του
επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο επιτυγχάνοντας παράλληλα την εμφάνισή της και μέσα
στο οπτικό πεδίο μιας κινητής ψηφιακής συσκευής, χωρίς να απαιτείται η κύλιση της
σελίδας προς τα κάτω από τον χρήστη (banner σελ. 14).
Ειδικά για πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, για την προβολή της
επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π., όπου αυτό είναι εφικτό, μπορεί να γίνει η χρήση των
e-banners
του
συγκεκριμένου
Ε.Π.
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1

Η επικοινωνιακή ταυτότητα του εκάστοτε Ε.Π. πρέπει να εμφανίζεται και σε πράξεις που
αφορούν σε πολλαπλά και κομβικά σημεία ασύρματης πρόσβασης, όπως, π.χ. η πράξη
"WIFI4GR – Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο".
Στην συγκεκριμένη πράξη, η επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΠΑνΕΚ θα πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου και του εκάστοτε φορέα που πρόκειται να αναλάβει
την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο εφαρμογής της πράξης, π.χ. στο μενού, στις ηλεκτρονικές
e-υπηρεσίες, wifi, κλπ.
Ανάλογο banner επικοινωνιακής ταυτότητας (ανάλογων διαστάσεων) θα πρέπει να εισαχθεί
ηλεκτρονικά


Στα σημεία εισόδου (access points) του δικτύου, όπου ο τελικός χρήστης μέσω της
πύλης υποδοχής (captive portal) θα έχει την δυνατότητα εισόδου στα ασύρματα
ευρυζωνικά δίκτυα WiFi που θα εγκατασταθούν σε δημόσια κτίρια με πολιτιστικό,
τουριστικό και άλλο ενδιαφέρον.

Ενώ η ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας απαιτείται να πραγματοποιηθεί σε όλες
περιοχές της χώρας, όπου μέσω της πράξης "WiFi4GR" οι πολίτες θα έχουν δυνατότητες
ελεύθερης ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης σε δημόσιους χώρους (όπως, π.χ. πλατείες,
δημόσια κτίρια, προαύλια εκκλησιών, μουσεία, κλπ) υπαίθριους ή/και κλειστούς κατά
περίπτωση.
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδων σε πράξεις που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνδέεται με τη συγχρηματοδότηση πράξεων από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.
Συγκεκριμένα, η υλοποίηση πράξεων ΤΠΕ συνίσταται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και την δημιουργία
τηλεπικοινωνιακών δικτύων με την ανάπτυξη υποδομών.
Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα προϋποθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος
εξασφαλίζεται με την αγορά υλικών αντικειμένων.

Προσωρινή διαφημιστική πινακίδα
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1303/2013, κατά την διάρκεια υλοποίησης αλλά και μετά
την ολοκλήρωση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία της Ε.Ε., συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για τις
ακόλουθες ενέργειες:
Κατά την υλοποίηση μιας πράξης συγχρηματοδοτούμενης π.χ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία συνίσταται στη χρηματοδότηση υποδομών ή
κατασκευαστικών έργων με συνολική δημόσια συνδρομή της πράξης που υπερβαίνει τις
500.000 Ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους.
Η προσωρινή διαφημιστική πινακίδα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την
αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο/-α που απεικονίζονται στην πινακίδα (ολογράφως)
και πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω πινακίδας

2.

Τη σημαία της Ελλάδας και τον λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η σημαία και ο λογότυπος θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα
μεταξύ τους. Η ίδια ισοτιμία ισχύει και για το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

Τη φράση "Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

4.

Την ονομασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

5.

Τον φορέα υλοποίησης ή τον Δικαιούχο της πράξης

6.

Την ονομασία του έργου και τον κύριο στόχο της πράξης
Ο κύριος στόχος της πράξης πρέπει να είναι κατανοητός από το ευρύ κοινό.
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Στον σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" με την κατάλληλη διατύπωση, για την χρήση σε
πράξεις που είναι ενταγμένες στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/eidikoi_stoxoi_EPAnEK_2014_2020.pdf
7.

Τον Προϋπολογισμό της πράξης

Υπoδείγματα προσωρινών πινακίδων:
Τα υποδείγματα που ακολουθούν αφορούν σε όλες τις ενδεχόμενες περιπτώσεις
συγχρηματοδότησης από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και
της περίπτωσης της διπλής συγχρηματοδότησης όπου η αναφορά στα δύο διαρθρωτικά
ταμεία αντικαθίσταται από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά
Ταμεία (ΕΔΕΤ).
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Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της
Ένωσης πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με
τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων, Κανονισμός (ΕΕ) 821/2014, άρθρο 4.



Στην περίπτωση πράξεων υποδομών και κατασκευαστικών έργων, αναγράφεται ο
συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης όπως αναφέρεται στην απόφαση
ένταξης της πράξης ή όπως ορίζεται από οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.



Στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως είναι οι πράξεις ΣΔΙΤ (δηλ. με
σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) αναγράφεται ο συνολικός ενισχυόμενος
προϋπολογισμός του έργου με διάκριση σε δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτική
συμμετοχή.

Μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα
Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης που συνίσταται στην
αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής για τα
οποία η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000 Ευρώ, ο δικαιούχος
τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους σε σημείο με
αυξημένη ορατότητα και ευρεία προσβασιμότητα από το κοινό. Το υλικό κατασκευής και ο
τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη
εγκατάστασή τους.
Η αναμνηστική πινακίδα που αναρτάται στο έργο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την
αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο/-α που απεικονίζονται στην πινακίδα (ολογράφως)
και πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω πινακίδας
Τη σημαία της Ελλάδας και τον λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Την ονομασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τον Φορέα υλοποίησης ή Δικαιούχο
Την ονομασία του έργου και τον κύριο στόχο της δραστηριότητας που υποστηρίζεται
από την πράξη

Όταν μια πράξη είναι ενταγμένη στο ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδοτείται μόνο από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τότε στις πινακίδες της πράξης
(προσωρινές και αναμνηστικές) κάτω από τον τίτλο Ευρωπαϊκή Ένωση αναγράφεται το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το ίδιο ισχύει και για πράξεις που είναι ενταγμένες στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα 2014-2020" και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
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Υποδείγματα αναμνηστικής πινακίδας:
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο τόσο των προσωρινών πινακίδων όσο και
των μόνιμων αναμνηστικών πλακών/πινακίδων καθορίζονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 καθώς και στο άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
821/2014.

Επισήμανση!
Αναφορικά με την αγορά ή προμήθεια υλικού αντικειμένου του οποίου η συνολική
δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000 €, όπως π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ειδικές
συσκευές μέτρησης, μηχανήματα, κλπ, στα αντικείμενα αυτά απαιτείται η ανάρτηση
μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας αμέσως μετά την προμήθεια ή αγορά του εκάστοτε
υλικού αντικειμένου.
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Επικοινωνιακές ενέργειες σε πράξεις ΤΠΕ που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ και
συγχρηματοδοτούνται ταυτόχρονα από δύο Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία
Σε περίπτωση εφαρμογής Επενδυτικού Σχήματος Υλοποίησης το οποίο συνίσταται στη
Σύμπραξη Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση εμβληματικών
πράξεων εθνικού χαρακτήρα, για την δημοσιότητα και προβολή των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που συμμετέχει
στην υλοποίησή τους οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ)
1303/2013, 808/2014 και 821/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργαζόμενος με τον
Δικαιούχο των πράξεων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) κατά την διεξαγωγή ενεργειών
πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα
ΕΔΕΤ οφείλει σε κάθε διαφημιστική ενέργεια που διενεργεί με δικούς του πόρους να
συμπεριλαμβάνει την προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την
αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό
Ταμείο, όπως αυτό απεικονίζεται στα υποδείγματα που παρατίθενται στον παρόντα Οδηγό.
Ως εξειδίκευση των παραπάνω στο παράρτημα του Οδηγού (σελ. 36-40) παρατίθενται
αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την πληροφόρηση και προβολή της εμβληματικής
πράξης εθνικού χαρακτήρα, με τίτλο "Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας -Ultrafast
Broadband".
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 η ανάρτηση αφίσας απαιτείται σε όλες τις
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και σε
πράξεις ΤΠΕ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και συνολική δημόσια δαπάνη η οποία δεν
υπερβαίνει τις 500.000 €.
Για τις πράξεις αυτές απαιτείται η ανάρτηση αφίσας (ελαχίστου μεγέθους Α3) με
πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής
της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως π.χ. η είσοδος του κτιρίου που
πραγματοποιείται η υλοποίηση της πράξης.
Για την ευρύτερη διάχυση της πληροφόρησης και την μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των
πράξεων της εν λόγω κατηγορίας, η ανάρτηση αφίσας πρέπει να πραγματοποιείται με
ευθύνη του Δικαιούχου σε χώρους είτε των δικαιούχων, είτε των Φορέων υλοποίησης είτε
των Φορέων λειτουργίας των πράξεων κατά περίπτωση και με κριτήριο την επιλογή χώρων
με τη μέγιστη δυνατή ορατότητα και προσβασιμότητα από το ευρύ κοινό.
Για τη διευκόλυνση των Δικαιούχων και όλων των άλλων εμπλεκομένων Φορέων στην
υλοποίηση και εφαρμογή των πράξεων έχει αναπτυχθεί από την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών, διαθέσιμη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.esfhellas.gr/el/Pages/posters.aspx για την δημιουργία
αφίσας.
Σε εμβληματικές πράξεις ΤΠΕ με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία συνιστάται η δημιουργία και
ανάρτηση αφίσας σε διαστάσεις μεγαλύτερες από Α3, (δεδομένου ο Κανονισμός αναφέρει
ενδεικτικά την ελάχιστη διάσταση) με επικοινωνιακό εικαστικό συναφές με το περιεχόμενο
της παρέμβασης, {δηλ. με το φυσικό αντικείμενο του εκάστοτε έργου}, το οποίο θα πρέπει
να συνδέει την πράξη με την ψηφιακή τεχνολογία.
Επίσης, η εν λόγω αφίσα συνιστάται να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ανθεκτικό
υλικό και να βρίσκεται αναρτημένη σε σταθερό, κεντρικό σημείο του Δικαιούχου και του
Φορέα λειτουργίας (ανάλογα με το περιεχόμενο της πράξης) προσβάσιμο και ορατό από το
ευρύ κοινό.
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Υπόδειγμα
Πράξεις ενταγμένες στο ΕΠ. ΜΔΤ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ
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Επισημάνσεις και υποδείξεις
Τα γραφιστικά πρότυπα της Ε.Ε. καθορίζονται και απεικονίζονται στον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014, άρθρο 4 & παράρτημα II.
Δεδομένης της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων των εκχωρηθέντων στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ
πράξεων, απαιτείται εκ μέρους των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης η άμεση
ανάρτηση των μόνιμων αναμνηστικών πλακών, ώστε να είναι εφικτή η επιβεβαίωση της
τήρησης των κανόνων πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής τόσο μέσω των
πινακίδων όσο και μέσω άλλων αποδεικτικών στοιχείων σημαντικών μέτρων
πληροφόρησης και επικοινωνίας που θα έχουν υλοποιηθεί από τον Δικαιούχο.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η υποχρέωση φωτογράφισης των πινακίδων για αποστολή
στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ καθώς και η μέριμνα για τη διαθεσιμότητα φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης
που αφορούν στη διαδικασία υλοποίησης εμβληματικών πράξεων – έργων για κάθε χρήση
προβολής τους τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις πινακίδες των πράξεων η τοποθέτηση άλλων λογοτύπων (εκτός της Ελληνικής σημαίας,
του logo για το ΕΣΠΑ & του εμβλήματος της Ε.Ε.) δεν προβλέπεται.
Επειδή οι πινακίδες των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων αναρτώνται για την ενημέρωση
του κοινού πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο που υλοποιήθηκε το έργο, σε κεντρικό
σημείο με τη μέγιστη δυνατή επισκεψιμότητα και ορατότητα από το ευρύ κοινό
(αποφεύγοντας την ανάρτησή της στα γραφεία του Δικαιούχου ή του Φορέα Υλοποίησης,
εφόσον στους συγκεκριμένους χώρους δεν υφίσταται επισκεψιμότητα κοινού).
Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως ορίζονται στον
Κανονισμό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’
αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου. (βλ. Επικοινωνιακός Οδηγός
ΕΣΠΑ 2014-2020, σελ. 17) https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf .
Για τα έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους η ανάρτηση πινακίδων
είναι προαιρετική.

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (ανάρτηση σε εσωτερικούς χώρους)
Υλικό κατασκευής: διαφανές plexiglas, πάχους 5 mm, η εκτύπωση σε χαρτί δεν ενδείκνυται
διότι το χαρτί είναι ευαίσθητο υλικό και καταστρέφεται πολύ εύκολα.
Διάσταση πινακίδας: 31,5 Χ 41,5 Χ 0,8 cm τουλάχιστον.
Οι προτεινόμενες διαστάσεις δεν είναι περιοριστικές, μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη
κατασκευή αλλά όχι μικρότερη.
Εκτύπωση σε διαφανές plexiglas 5 mm, πάνω σε διαφανές φιλμ, ενσωματωμένο στην πίσω
πλευρά του plexiglas. Η εκτύπωση των εμβλημάτων – λογοτύπων πρέπει να είναι
τετράχρωμη, με χρήση εικονιδίων υψηλής ανάλυσης (.eps), ώστε να μην παρουσιάζουν
απόκλιση από τα πρωτότυπα.
Τοποθέτηση πινακίδας: σε ευθεία, κάθετη επιφάνεια με αποστάτες.
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η χρήση αυτοκόλλητης σηματοδότησης πάνω σε συγχρηματοδοτούμενο ηλεκτρονικό ή
άλλο εξοπλισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί για πρακτικούς λόγους μόνο κατά την
προμήθεια ή αγορά υλικών αντικείμενων αξίας μικρότερης των 500.000 Ευρώ.
Η συγκεκριμένη σήμανση πρέπει να αποτελείται από το banner επικοινωνιακής ταυτότητας
το οποίο περιλαμβάνει:
■ το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά
στο Διαρθρωτικό Ταμείο,
■ τον λογότυπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
■ τον λογότυπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής ΤΠΕ,
■ τον λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
■ τη φράση "Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Υπόδειγμα

Για την κατασκευή της σηματοδότησης απαιτείται η επιλογή ενός κατάλληλου
πλαστικοποιημένου αυτοκόλλητου υλικού πάνω στο οποίο πρέπει να τυπωθεί το banner
σηματοδότησης (εκτύπωση σε ειδικό επαγγελματικό μηχάνημα), ώστε να διασφαλίζεται η
ακριβής ένταση των χρωμάτων στο έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους άλλους
λογοτύπους.
Ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020, https://www.espa.gr/elibrary/EO_20142020_v30_5.pdf στο Παράρτημα 3, στις σελ. 33-36 προσδιορίζει ακριβώς τα χρώματα του
Ευρωπαϊκού Εμβλήματος, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 821/2014 καθώς και την τετραχρωμία στο λογοτύπου του ΕΣΠΑ.
Η τοποθέτηση της αυτοκόλλητης σηματοδότησης πρέπει να γίνεται σε κομβικά σημεία των
εν λόγω υλικών αντικειμένων, ώστε να είναι ορατή η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη συγχρηματοδότηση της πράξης.
Οι διαστάσεις της αυτοκόλλητης επικοινωνιακής ταυτότητας πρέπει να προσαρμόζονται
ανάλογα με τις διαστάσεις του εκάστοτε υλικού αντικειμένου στο οποίο αφορά (δηλ.
φορητό ή άλλο εξοπλισμό, συσκευή ή μηχάνημα, κλπ), ώστε η σηματοδότηση να είναι
ευανάγνωστη. Λόγω των ποικίλων μεγεθών και διαστάσεων των υλικών αντικειμένων δεν
είναι δυνατόν ο εκ των προτέρων προσδιορισμός τους.
Σε κάθε περίπτωση, το μήκος του banner πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον 30 cm.
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ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΆΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Εκτός από τις προαναφερόμενες ενέργειες επικοινωνίας και προβολής των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού με την
διεξαγωγή και άλλων επικοινωνιακών ενεργειών, εστιασμένων στον σκοπό υλοποίησης,
στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη στήριξη των πράξεων από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματά τους
καθώς και στην ωφέλεια των πολιτών από την υλοποίηση των πράξεων.
Ως ενδεικτικά παραδείγματα ενεργειών επικοινωνίας αναφέρουμε:
■ τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων,
■ τη διενέργεια στοχευμένων ενεργειών προβολής των πράξεων μέσω διαδικτύου, όπως,
διαφημιστικές ενέργειες σε επιλεγμένες ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα.
■ την υλοποίηση ενεργειών γραφείου τύπου,
■ την προβολή των πράξεων σε Εθνικές και Διεθνείς Εκθέσεις,
■ την προβολή των πράξεων στα ΜΜΕ, κλπ
Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες επικοινωνίας απαιτείται η ειδική αναφορά στη συνεισφορά
της Ε.Ε. με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
Η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 αναφορικά με τη σηματοδότηση με την
απεικόνιση του εμβλήματος της Ε.Ε. και την αναφορά στα ΕΔΕΤ απευθύνεται οριζόντια σε
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Κατά την υλοποίηση διαφημιστικών ή ενημερωτικών ενεργειών, οι οποίες σχετίζονται με
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, απαιτείται η τήρηση των προαναφερόμενων κανόνων
σηματοδότησης ακόμα και στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας (π.χ. φορέας
πρότασης ή/και λειτουργίας Υπουργείου ή άλλη οντότητα) τις καλύπτει με χρηματοδότηση
που δεν προέρχεται από κοινοτικούς πόρους. (βλ. Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014 –
2020, σελ. 17, https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf).

Οι προαναφερόμενες επικοινωνιακές ενέργειες, ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση
ανά Ταμείο και Ε.Π. πρέπει να φέρουν την ανάλογη επικοινωνιακή ταυτότητα που
αντιστοιχεί σε κάθε πράξη:
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Σε πράξεις ενταγμένες στο ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ πρέπει να
εμφανίζεται η σήμανση:

Σε πράξεις ενταγμένες στο ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει να
εμφανίζεται η σήμανση:

Σε πράξεις ενταγμένες στο ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ πρέπει να
εμφανίζεται η σήμανση:

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η χρήση των e-banners του συγκεκριμένου Ε.Π.
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1

Σε πράξεις ενταγμένες στο ΕΠ ΜΔΤ και συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει να
εμφανίζεται η σήμανση:

Σε πράξεις ενταγμένες στο ΕΠ ΜΔΤ και συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ πρέπει να
εμφανίζεται η σήμανση:
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Σε πράξεις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να
εμφανίζεται η σήμανση:

Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα, η οποία απεικονίζεται με το έμβλημα της Ε.Ε. την
αναφορά στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς και στα
εκάστοτε Επιχειρησιακά Προγράμματα πρέπει να εμφανίζεται:


σε όλα τα έγγραφα που εκδίδονται κατά την διαχείριση και υλοποίηση των πράξεων
και απευθύνονται στους εμπλεκόμενους φορείς (αναδόχους και άλλους φορείς), στους
συμμετέχοντες στις πράξεις ή στο ευρύ κοινό,. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι
δημοσιεύσεις των προκηρύξεων.



σε όλα τα προωθητικά έντυπα και ηλεκτρονικά πληροφοριακά υλικά που
αναπτύσσονται για την προβολή των πράξεων ΤΠΕ, όπου η επικοινωνιακή ταυτότητα
προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εμφανίζεται το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά
στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία, σύμφωνα με τα γραφιστικά
πρότυπα του Κανονισμού (ΕΕ) 821/2014 και ο λογότυπος του ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις
ειδικές προδιαγραφές εμφάνισης ή εκτύπωσής του, (βλ. σελ. 36, Επικοινωνιακός Οδηγός
ΕΣΠΑ 2014-2020 https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf)
Σε μικρά διαφημιστικά αντικείμενα η αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο ή στα Ταμεία δεν
εφαρμόζεται.
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ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Κατά τη διεξαγωγή ενεργειών πληροφόρησης και προβολής των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων, με τη μορφή ■ Δελτίων Τύπου, ■ ενημερωτικών ή διαφημιστικών καταχωρήσεων
σε περιοδικά ή εφημερίδες, ■ διαδικτυακών ανακοινώσεων απαιτείται η εμφάνιση της
λεκτικής αναφοράς στο αντίστοιχο Ε.Π. (ΕΠΑνΕΚ, ΜΔΤ, ΠΑΑ) και στη συγχρηματοδότηση της
πράξης με τη φράση:
"Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. (δηλ. ΕΠΑνΕΚ ή ΜΔΤ, είτε ΠΑΑ, κατά
περίπτωση) και συγχρηματοδοτείται από το (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ, ή ΕΓΤΑΑ, κατά περίπτωση) και
Εθνικούς πόρους"
■ Στα Δελτία Τύπου για την προβολή της εμβληματικής πράξης "Υποδομές Υπερυψηλής
Ευρυζωνικότητας -Ultrafast Broadband" πρέπει να γίνεται αναφορά στην συνδρομή της
Ε.Ε. με τη φράση "Η πράξη υλοποιείται από τα Προγράμματα ΕΠΑνΕΚ και ΠΑΑ 2014-2020
και συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, Εθνικούς
πόρους και ιδιωτικές επενδύσεις".
■ Σε ραδιοφωνικά spots, που ενδέχεται να παραχθούν και να προβληθούν στο πλαίσιο
διαφημιστικής καμπάνιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης, κατά τη διάρκεια του
μηνύματος να γίνεται αναφορά στο εκάστοτε Διαρθρωτικό Ταμείο της Ε.Ε. από το οποίο
λαμβάνεται η συγχρηματοδότηση και στο τέλος του ηχητικού μηνύματος πρέπει να υπάρχει
η εκφώνηση της φράσης: "ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης"
■ Σε τηλεοπτικά spots δράσεων που προβάλλονται τηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσω της
ιστοσελίδας του αρμόδιου Υπουργείου ή και μέσω άλλων ιστοσελίδων κατά την διενέργεια
διαφημιστικής καμπάνιας για συγκεκριμένη δράση πρέπει να υπάρχει η ενιαία
επικοινωνιακή ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ, με το αντίστοιχο
διαρθρωτικό ταμείο που στηρίζει την πράξη. Η επιλογή του κατάλληλου επικοινωνιακού
banner πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στις σελίδες 30-32.
Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:
■ Το έμβλημα της Ένωσης μαζί
με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο ή στα Ταμεία.
■ Τον λογότυπο του ΕΣΠΑ
■ Την εκφώνηση της φράσης:
"ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

34

Οπτική ταυτότητα (tv spot)
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
■ Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον
Κανονισμό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει
κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.
■ Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει
διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή
προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, η οποία δεν
προέρχεται από κοινοτικούς πόρους, οφείλει να τηρήσει τους προαναφερόμενους
κανόνες σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων, (βλ.
Επικοινωνιακός
Οδηγός
ΕΣΠΑ
2014
–
2020,
σελ.
17,
https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf).
■ Το υλικό κατασκευής των μόνιμων αναγνωριστικών πινακίδων θα πρέπει να
διασφαλίζει σταθερότητα και ανθεκτικότητα τους στο χρόνο, ενώ και η τοποθεσία και
ο τρόπος ανάρτησης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μόνιμη εγκατάσταση και την
αναγνωσιμότητά τους από απόσταση.
■ Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα
της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον
μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων. (βλ. Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020,
σελ. 47, https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf)
■ Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα Άτομα με Αναπηρία, (βλ. σελ. 13).
■ Παρατίθεται το κανονιστικό πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί αναφορικά με τις
ενέργειες επικοινωνίας & προβολής κατά την μετάβαση πράξεων ΤΠΕ στην νέα
περίοδο 2021-2027, ως έργα "phasing" και ιδιαίτερα σχετικά με την ανάρτηση των
πινακίδων πληροφόρησης, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες (02/2022) της Γεν.
Δ/νσης DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών της περιόδου 2014-2020 απαιτείται η
ανάρτηση πινακίδων που θα καλύπτουν το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε
κατά την περίοδο 2014-2020, ενώ κατά την "μετάβαση" και υλοποίηση της πράξης
στην περίοδο 2021-2027 απαιτείται ανάρτηση πινακίδων κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.
Οι νέες διατάξεις πρόκειται να εξειδικευθούν έγκαιρα από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες προβολής της πράξης Ultrafast Broadband
Η συγκεκριμένη πράξη υλοποιείται με Σύμπραξη Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). Από την πλευρά των Φορέων του Δημόσιου Τομέα είναι ενταγμένη στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία"
(ΕΠΑνΕΚ) καθώς και στο "Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης" (ΠΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενώ
συγχρηματοδοτείται από τα αντίστοιχα με τα Ε.Π. Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ε.Ε.
Επιμέρους ενέργειες πληροφόρησης όπως, π.χ. η ανάπτυξη ιστοτόπου, εκ μέρους του
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), για την προβολή και απεικόνιση των γεωγραφικών
περιοχών κατασκευής του ευρυζωνικού δικτύου της αρμοδιότητάς του καθώς και
οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφόρησης πρέπει να συνοδεύεται με την ανάρτηση ειδικού
banner επικοινωνιακής ταυτότητας στο ανω-σέλιδο του ιστοτόπου ή ακριβώς κάτω από
αυτό, με το έμβλημα της Ε.Ε. και τον logo του ΕΣΠΑ (όπως αυτό απεικονίζεται στη σελίδα
14) και τη φράση "με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
Όμοια σήμανση πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες που ο ΙΦΣ προτίθεται να
διενεργήσει με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο προβολής της συγχρηματοδοτούμενης
πράξης.
Κατά την προβολή πράξεων στις οποίες εκτός από το έμβλημα της Ένωσης απεικονίζονται
και άλλοι λογότυποι, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει τουλάχιστον το
ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.
(βλ. Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020, σελ. 47, https://www.espa.gr/elibrary/EO_20142020_v30_5.pdf)

Αναφορικά με την ανάρτηση διαφημιστικών ή άλλων προσωρινών πινακίδων στους χώρους
εγκαταστάσεων και κατασκευής ή σε οποιαδήποτε άλλα σημεία του δικτύου των
ευρυζωνικών υποδομών ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης σε συνεννόηση με τον Δικαιούχο
της πράξης υποχρεούται να αναρτά τις σχετικές πινακίδες ακολουθώντας χωρίς
παρεκκλίσεις τον τύπο που προσδιορίζεται από τους Κανονισμούς που διέπουν τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε. (βλ. προδιαγραφές στις σελίδες 1924).
Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται ειδικά υποδείγματα για την κατασκευή πινακίδων
(προσωρινών και μόνιμων αναμνηστικών πινακίδων) για τις πράξεις που υλοποιούνται από
Ιδιωτικούς Φορείς Σύμπραξης.
Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί ενδιάμεσος χρόνος από την έναρξη κατασκευής μέχρι την
ολοκλήρωση των υποδομών του ευρυζωνικού δικτύου ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι
δυνατή η κατευθείαν ανάρτηση της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής.
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Σημεία ανάρτησης των πινακίδων
Η ανάρτηση των πινακίδων της συγκεκριμένης πράξης Ultrafast Broadband πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε κεντρικά - κομβικά σημεία της σύνδεσης του ευρυζωνικού δικτύου με
τον συνολικό αριθμό των οικισμών, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί για την εγκατάσταση του
ευρυζωνικού δικτύου.
Οι μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες πρέπει να είναι "σημαντικού μεγέθους" και να
αναρτώνται στην είσοδο κάθε οικισμού, σε κεντρικό σημείο με αυξημένη ορατότητα και
αναγνωρισιμότητα, και διαστάσεις που να επιτρέπουν την ανάγνωση του περιεχομένου της
από το διερχόμενο κοινό.

Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων (ανάρτηση σε υπαίθριους- χώρους)
Το υλικό κατασκευής των μόνιμων αναγνωριστικών πινακίδων θα πρέπει να διασφαλίζει
σταθερότητα και ανθεκτικότητα τους στο χρόνο, ενώ και η τοποθεσία και ο τρόπος
ανάρτησης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μόνιμη εγκατάστασή και την αναγνωσιμότητά τους
από απόσταση.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του "Οδηγού Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020", https://bit.ly/3uQ39WI οι μόνιμες
αναγνωριστικές πινακίδες, πράξεων με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1
εκατομμύριο Ευρώ, πρέπει να έχουν διαστάσεις 3 m πλάτος Χ 4 m ύψος ή κατ΄ ελάχιστον 1,5
m (πλάτος) x 1,5 m (ύψος).
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των πινακίδων συμπεριλαμβάνονται:





Στήριξη σε μεταλλικό σκελετό από γαλβανιζέ λαμαρίνα υψηλής αντοχής,
Θεμελίωση στο έδαφος σε κατάλληλο βάθος ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (όπως,
τη σύσταση εδάφους, το μέγεθος του διαφημιστικού πλαισίου, κλπ)
Γραφική απεικόνιση με αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής (κατάλληλα για πινακίδες)
Γραμματοσειρά: Arial μαύρη, σε λευκό υπόβαθρο (φόντο).

Αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν και κατά την κατασκευή των πινακίδων, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.
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Υπόδειγμα 1: Προσωρινή πινακίδα για τη συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Υπόδειγμα 2: Προσωρινή πινακίδα για τη συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
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Υπόδειγμα 3: Μόνιμη αναμνηστική πινακίδα για τη συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Υπόδειγμα 4: Μόνιμη αναμνηστική πινακίδα για τη συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
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Επιπλέον, για την διευκόλυνση στην κατασκευή και ανάρτηση των πινακίδων στις
περιφερειακές ενότητες σε αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο
χρηματοδότησης της πράξης UFBB επισημαίνεται ότι
 Στις 56 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων
γεωγραφικών περιοχών {LOT 1 -7} και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης θα αναρτηθούν οι πινακίδες που αναφέρονται στη
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, (σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 και 3).
 Στις 14 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που εμπεριέχονται μέσα στις
προκαθορισμένες γεωγραφικές περιοχές {LOT 1, 4 + 5} και συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα αναρτηθούν οι πινακίδες
που αναφέρονται στη συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ, (σύμφωνα με τα υποδείγματα
2 & 4).
Πρόκειται για τις Περιφερειακές Ενότητες, Έβρου, Ξάνθης, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου,
Σάμου, Χίου, Θάσου, Καβάλας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας.
Τέλος, όπου απαιτείται ανάρτηση banner με αναφορά και στα δύο Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα
χρησιμοποιείται το ακόλουθο banner:

Η συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα έγγραφα
διαχείρισης της πράξης, στις απολογιστικές εκθέσεις, στο έντυπο ή ηλεκτρονικό
πληροφοριακό υλικό καθώς και σε άλλες ενέργειες προβολής της πράξης προς το ευρύ
κοινό.

Επισήμανση
Για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών της περιόδου 2014-2020 απαιτείται η
ανάρτηση πινακίδων που θα καλύπτουν το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε κατά την
περίοδο 2014-2020, ενώ το φυσικό αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί κατά την
περίοδο 2021-2027 απαιτείται ανάρτηση πινακίδων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Αυτές πρόκειται να εξειδικευθούν έγκαιρα από
την Αρχή Διαχείρισης.

____________
Αναθεώρηση UFBB: 24.11.2021
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
Οι περιγραφόμενες οδηγίες ακολουθούν:


Τους Κανονισμούς τις οδηγίες και τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τον "Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020", https://www.espa.gr/elibrary/EO_20142020_v30_5.pdf



Τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων



Την Επικοινωνιακή Στρατηγική & τις προδιαγραφές σηματοδότησης πράξεων της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prodiagrafes_shmatodothshs_ergwn_EPAnEK.pdf



Τη στρατηγική και τις οδηγίες του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020



Τον Οδηγό Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020,
http://agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/odigos_epikoinonias_dimosiotitas_paa.pdf

■ Ο Οδηγός Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής μαζί με όλα τα banners
επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΥΔΕ-ΤΠΕ.
http://digitalplan.gov.gr/

______________________
Πληροφορίες:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"
Υπεύθυνη Πληροφόρησης, Επικοινωνίας & Προβολής: Ειρ. Μάσβουλα
E-mail: emasvoula@madc.gr
Έκδοση: 25.05.2020
1η Αναθεώρηση περιεχομένου: 18.03.2021
2η Αναθεώρηση: 20.05 & 24.11.2021 & 10.04.2022
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Ει δικ ή Υ πηρεσί α Δι αχε ίρι σης
Πρ ογρ άμματ ος "Ψηφι ακός Με τασχηματι σμός "
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