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ΚΕΥ.1 ΕΙΑΓΩΓΗ
«Η επικοινωνία δεν είναι απλώσ ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ ςτθν επιτυχία του
προγράμματοσ αλλά αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαχείριςισ του. Η καλι προβολι του
προγράμματοσ μζςω των δράςεων επικοινωνίασ ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν καλι του
διαχείριςθ. Ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ των δράςεων επικοινωνίασ, ς΄ αυτό το πλαίςιο,
ςθμαίνει ότι οι εν δυνάμει δικαιοφχοι του προγράμματοσ ζχουν πλθροφορθκεί για τισ
δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ των ζργων τουσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ για τθ ςυνοχι».
Dr. Danuta Hubner1

1.1 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η επηθνηλσλία ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ ξφιν
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δ.Δ.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπκθσλία κε ηα θξάηε κέιε
θαζφξηζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ππνρξεψζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα
ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ πφξσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
εζσηεξηθήο ζπλνρήο.
Σν πεξίγξακκα ησλ ππνρξεψζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο
Δ.Δ. θαη βαζίδεηαη:
ζηνλ Κανονιζμό (ΔΚ) 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο» άπθπο 69
«Δλεκέξσζε θαη Γεκνζηφηεηα» θαη ζηνλ
ζηνλ Δθαξκνζηηθφ Κανονιζμό (ΔΚ) 1828/2006, «Δνημέπωζη και
Γημοζιόηηηα» θαη ζηα άξζξα 2-10, και Παραρτήματα I & XVIII, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/2009
ζηνλ Δπηθνηλσληαθφ Οδεγφ γηα ηελ Πιεξνθφξεζε θαη ηε Γεκνζηφηεηα ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-20132 θαη
ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ3

1.2 ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οη ζηόσοι ηεο Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΝΑΓ ΙΙ, θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013,
είλαη:
Η ανάδειξη ηος ενεπγού πόλος ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ θαηά ηε
Υξεκαηνδφηεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) θαζψο θαη ε πξνβνιή ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ
πξάμεσλ.
Η πποβολή θαη ε αύξηζη ηηρ αναγνωπιζιμόηηηαρ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «ΔΠΑΝΑΓ ΙΙ» θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, σο
εξγαιείνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο θαη φρη κφλν σο κέζνπ
ρξεκαηνδφηεζεο.
Η ενημέπωζη ηων δημόζιων και ιδιωηικών, κοινωνικών και
οικονομικών Φοπέων πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην Αλάπηπμεο ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα
καο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.
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1.3 Η ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ
Η δηαθάλεηα ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ
δηαζθαιίδεηαη αθελφο κε ηελ επαξθή δεκνζηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ ζην πιαίζην
ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ κε δηαθξίζεσλ4 θαη αθεηέξνπ κε
ηελ ειεθηξνληθή δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ Γηθαηνχρσλ Φνξέσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π.
Η εθ κέξνπο ησλ Γηθαηνχρσλ απνδνρή ηεο ιήςεο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ θνξέσλ ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Ο θαηάινγνο απηφο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο.
Ο θαηάινγνο ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε δηαθάλεηα5 θαη ρξήζηκν εξγαιείν
ζηνπο πνιίηεο, επηρεηξεκαηίεο, δεκνζηνγξάθνπο, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο,
Δπηκειεηήξηα, Οξγαληζκνχο θαη άιινπο θνξείο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα
πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο επθαηξίεο, ην πιαίζην ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε
επξσπατθφ επίπεδν.

1.4 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
To Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΙΙ»
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013 (ΔΠΑ), ην νπνίν σο εζληθφ φξγαλν ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνγξακκαηηζκνχ δηαζθαιίδεη φηη νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζπκθσλνχλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή.
Μέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο επηηπγράλεηαη ε ελεκέξσζε
ηεο θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ
γηα ην Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε γλσζηνπνίεζε φηη ε ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλφηεηαο
πξνζηίζεηαη ζηηο εζληθέο επελδχζεηο.
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ΚΕΥ.2 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΑ του ΕΠΑ, ΕΤΕΚΣ, ΔΑ, ΕΥΔ &
ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ
2.1 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ (ΕΑ) του ΕΠΑ
ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο6 ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε
δεκνζηφηεηα, ε Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ (ΔΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεξηκλά γηα ηα αθφινπζα:
1. Γηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ην πιαίζην αξρψλ πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο γηα ην ΔΠΑ θαη ηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπ Πξνγξάκκαηα θαη παξέρεη
νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα, ε ζπλνρή θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο.
2. Παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο θαη ζπληνλίδεη ηελ εθπφλεζε, ηελ πινπνίεζε θαη
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Καηά ηε θάζε θαηάξηηζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ ζρεδίσλ
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ε ΔΑ απέζηεηιε ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο
έλαλ νδεγφ κε θαηεπζχλζεηο γηα ηε δνκή θαη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ησλ
Δπηθνηλσληαθψλ ρεδίσλ Γξάζεο ησλ ΔΠ.
3. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο αλαθνξάο θαη θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ράξε ζην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο
γηα ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ησλ ΔΠ, ηφζν πξνγξακκαηηθά φζν
θαη απνινγηζηηθά. ην πιαίζην απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο, ε ΔΑ εθδίδεη ζρεηηθέο
εγθπθιίνπο.
4. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπφλεζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ
επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ ηνπ ΔΠΑ. Δπίζεο, ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηελ ζπλνιηθή
εθζηξαηεία ηνπ ΔΠΑ αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζην ζχλνιφ ηνπ ζην επξχ θνηλφ.
5. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θεληξηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓ ΑΔ. Σν www.espa.gr απνηειεί ηελ «εληαία πχιε» εηζφδνπ ζην
ΔΠΑ γηα ηελ πιεξνθφξεζε, αθελφο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ησλ ΔΠ θαη αθεηέξνπ ησλ πνιηηψλ, ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΔΠ. Η ΔΑ κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε
θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηα
εξσηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ην www.espa.gr δεκνζηεχνληαη φιεο νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 καδί κε ηα λέα, ηηο
πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ
ησλ έξγσλ.
6. Μεξηκλά γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ έξγσλ θάζε
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ ζην www.espa.gr κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Η χπαξμε εληαίνπ ζεκείνπ
δεκνζηνπνίεζεο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ έξγσλ έρεη πξνηαζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
ηεο ΔΔ θαη απαληά ζην ζηφρν ηεο δηαθάλεηαο.
7. πγθεληξψλεη θαη δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα έξγα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ πνπ απνηεινχλ θαιέο πξαθηηθέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΟΓ ΑΔ θαη
ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο.
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8. πληνλίδεη θαη ιεηηνπξγεί ην Γίθηπν Τπεπζχλσλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ελεκεξψλεη γηα ηα πξαθηηθά ησλ
ζπδεηήζεσλ ησλ Τπεπζχλσλ Γεκνζηφηεηαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ζην δίθηπν INFORM ηεο Μνλάδαο Δπηθνηλσλίαο ηεο Γεληθήο
Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ην ζπληνληζκφ ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ ζηηο παξαπάλσ ζπλαληήζεηο.
9. Λεηηνπξγεί ην Γξαθείν Δλεκέξσζεο Κνηλνχ γηα ζέκαηα ηνπ ΔΠΑ.
10.Τπνζηεξίδεη ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ κε ηε
δηάρπζε ηερλνγλσζίαο θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ.

2.2 Η ΕΤΕΚΣ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΤ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ (ΕΚΣ)
Η ΔΤΔΚΣ είλαη ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη
Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Αζθεί
θαζήθνληα7 ζρεδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζπληνληζκνχ θαη
παξαθνινχζεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ θαζψο θαη
δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο πξάμεσλ άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ
κέζσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, ζην
πιαίζην ηνπ ξφινπ8 ηεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ηνπ ΔΚΣ, ε
ΔΤΔΚΣ :
Α. πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, ηελ ΔΑ θαη ηηο ΔΤΓ /ΔΠ-ΔΚΣ 6
γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε
δεκνζηφηεηα ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα
θαη ν ζπληνληζκφο ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο.
Β. ην πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠΑ, ε ΔΤΔΚΣ κεξηκλά γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο εληαίαο επηθνηλσληαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ΔΚΣ θαη παξαθνινπζεί ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ ησλ ΔΠ/ΔΚΣ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΑ. Η ΔΤΔΚΣ δηακνξθψλεη ην θνηλφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην
βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα ΔΠ/ΔΚΣ εμεηδηθεχνπλ ην επηθνηλσληαθφ ηνπο ζρέδην.
Γ. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΚΣ
ζηελ Διιάδα αλαδεηθλχνληαο, παξάιιεια, ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ
ζπγρξεκαηνδνηεί. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΤΔΚΣ δξνκνινγεί ηε δηνξγάλσζε θνηλψλ
εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ.
Γ. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα
(www.esfhellas.gr), ε νπνία απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ απφ θαη πξνο ηελ θεληξηθή
ηζηνζειίδα
πνπ
δηαηεξεί
ε
Δπξσπατθή
Δπηηξνπή
γηα
ην
ΔΚΣ
(ec.europa.eu/employment_social/esf/). ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΤΔΚΣ αλήθνπλ ε
ηαθηηθή ελεκέξσζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο www.esfhellas.gr γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ην ξφιν θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΚΣ θαζψο
θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ .
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Δ.  ην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ ππεπζχλσλ Πιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ,
ε ΔΤΔΚΣ ζπληνλίδεη ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ, ζπκκεηέρεη ζην
Γίθηπν Τπεπζχλσλ Γεκνζηφηεηαο ΔΚΣ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο,
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ ηεο ΔΔ (ΙΝΙΟ), ελεκεξψλεη γηα ηα
πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ ζην ΙΝΙΟ θαη ζπληνλίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ
ειιεληθνχ δηθηχνπ ΔΚΣ.
Σ. Δπεμεξγάδεηαη ηα εμεηδηθεπκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα έξγα
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΣ απνηεινχλ θαιέο πξαθηηθέο
εκβαζχλνληαο θαη επεθηείλνληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζρεηηθφ πθηζηάκελν έξγν
ηεο ζπιινγήο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.

2.3 ΟΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΩΝ ΑΡΦΩΝ (ΔΑ)
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ9, «το κράτοσ-μζλοσ και θ
Διαχειριςτικι Αρχι για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα παρζχουν πλθροφορίεσ όςον αφορά
ςτισ πράξεισ και τα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα και εξαςφαλίηουν τθ ςχετικι
δθμοςιότθτα. Η πλθροφόρθςθ απευκφνεται ςτουσ πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
ςτουσ δικαιοφχουσ με ςτόχο τθν προβολι του ρόλου τθσ Κοινότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ
διαφάνειασ τθσ ςυνδρομισ των Ταμείων».
Οη ΓΑ είλαη εθείλεο πνπ απνηεινχλ ηηο θαηεμνρήλ ππεχζπλεο αξρέο γηα ηε
δεκνζηφηεηα ησλ ΔΠ. Καηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2000-2006),
νη ΓΑ απέθηεζαλ κεγάιε εκπεηξία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θάζε ΓΑ είλαη ζε
ζέζε λα επηιέμεη ην θαηάιιειν «κείγκα» ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ΔΠ. Απηή ε εκπεηξία απνηππψλεηαη θαη ζηα
Δπηθνηλσληαθά ρέδηα φπνπ γίλνληαη αλαθνξέο ζε εμεηδηθεπκέλεο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο
ζα πινπνηήζνπλ νη ΓΑ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμέιημε ησλ ΔΠ.
Οη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θάζε θνξά
σο πξνο ην εάλ είλαη νη θαηάιιειεο, εάλ απεπζχλνληαη ζην ζσζηφ θνηλφ-ζηφρν, εάλ
ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηάιιεια κέζα θαη εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζσζηφ ρξφλν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο θάζε ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα ηίζεληαη
επαξθψο θαζνξηζκέλνη θαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη, πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο
πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο,
ελψ, θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο, νη ζηφρνη απηνί παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα
επηηεπρζνχλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Δμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο θνηλνχ
αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο επηθνηλσλίαο.

2.4 ΟΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΩΝ ΥΟΡΕΩΝ ΔΙΑΦΕΡΙΗ
(ΕΥΔ)
Αλάινγεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο είλαη θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο (ή/θαη ησλ Δλδηάκεζσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ - ΔΓΑ ), νη νπνίνη
νξίδνληαη «με απόθαζη ηος καθ’ ύλην απμόδιος Υποςπγού ή με κοινή απόθαζη ηων
καθ’ ύλην απμόδιων Υποςπγών μεηά από ειζήγηζη ηηρ απμόδιαρ Διασειπιζηικήρ
Απσήρ, [και] οι οποίοι αναλαμβάνοςν ηην άζκηζη μέποςρ ηων απμοδιοηήηων ηηρ
Διασειπιζηικήρ Απσήρ Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ, ενεπγώνηαρ ζε ζσέζη με
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δικαιούσοςρ πος εκηελούν ππάξειρ για λογαπιαζμό και ςπό ηην εςθύνη ηηρ
Διασειπιζηικήρ Απσήρ»10.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΓΑ πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
πιεξνθφξεζε θαη ηε δεκνζηφηεηα ησλ ΔΠ ππνρξεψζεσλ, κπνξεί λα αλαζέζεη κέξνο
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζε ΔΦΓ /ΔΓΑ, αιιά δελ κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ επζχλε
δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο ηνπο εθηέιεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ΓΑ ζπληνλίδεη θαη
επνπηεχεη ηνπο ΔΦΓ /ΔΓΑ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη ππφ ηελ επζχλε
ηεο. Οη ππνρξεψζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ
επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ, κπνξνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ΔΦΓ /ΔΓΑ, ζην βαζκφ
πνπ ηνπο έρεη εθρσξεζεί ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα.

2.5 ΟΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ
Ωο «Γηθαηνχρνο» νξίδεηαη θάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή
επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ην
πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα ελίζρπζε.
Όινη νη Φνξείο πνπ θαζίζηαληαη Γηθαηνχρνη ησλ πξάμεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ
ππνρξέσζε ιήςεο κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ
ζηελ πξνβνιή, δηαθάλεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα απηψλ ησλ πξάμεσλ απφ ην επξχ
θνηλφ. Σελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο
έρεη ε αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.
Κάζε δξάζε δεκνζηφηεηαο πνπ ππνρξενχηαη ή πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν
Γηθαηνχρνο Φνξέαο, θαηά ηελ έλαξμε, πινπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ,
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα απφ ην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006
πεξηγξαθφκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα δεκνζηφηεηαο.
ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
 ε δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνθεξχμεσλ ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα
 ε δεκνζίεπζε ησλ πεξηιήςεσλ ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ ηχπν
 ε δεκηνπξγία πηλαθίδσλ (πξνζσξηλψλ δηαθεκηζηηθψλ θαη κφληκσλ
επεμεγεκαηηθψλ)
 ε παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ (θαηά
πεξίπησζε)
 ε έθδνζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ – πξνσζεηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πξνβνιή ησλ
πξάμεσλ – έξγσλ (πξναηξεηηθά)
 ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
πξάμεηο πνπ εθηεινχλ (πξναηξεηηθά)
 ε παξαγσγή ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ κελπκάησλ πξνβνιήο ησλ
πξάμεσλ (πξναηξεηηθά)
Οη ππνρξεψζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ βαζίδνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
1828/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Δπίζεο, ε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ θαη ηδίσο ησλ Αηφκσλ κε εηδηθέο
Αλάγθεο (ΑκεΑ) ζηελ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
πξάμεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ -άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006- είλαη
ππνρξεσηηθή, γη απηφ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ απαηηνχληαη ελέξγεηεο πνπ
πξνάγνπλ ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο.
ην πιαίζην απηφ, νη δεκφζηνη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ή δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πξέπεη
θαη΄ ειάρηζηνλ λα ζπκκνξθψλνληαη4 κε ην πξφηππν Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) W3C-WAI, έθδνζε 2.0, επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ηνπιάρηζηνλ
«ΑΑ», γηα ηε δηεπθφιπλζε ηειε-πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο
δεκφζηεο ηζηνζεζίεο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο θαη ηεο εζληθήο πνιηηηθήο
10
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«ρεδηάδνληαο γηα φινπο»5 θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 6 ηνπ Ν 3861/2010 - ηνπ
«Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα». Τπεξεζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ αλαιπηηθά
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ.
Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. e-inclusion γηα ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ρξήζεο ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξσπατθή
ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαπεξία 2010-202011 ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο
ηζφηηκεο, ρσξίο εμαηξέζεηο ή απνθιεηζκνχο, ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο ΣΠΔ
θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ εμαηηίαο θχινπ, θπιήο, θαηαγσγήο…12
ημείωζη:
Οη Γηθαηνχρνη πνπ πινπνηνχλ πξάμεηο, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν (θαζψο θαη νη αλάδνρνη ή άιινη θνξείο) εμαζθαιίδνπλ κε θάζε
ηξφπν ηα παξαθάησ:
1. Σ α νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο πξάμεηο απηέο δελ δεκνζηνπνηνχληαη. Βάζεη
ηεο δηάηαμεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ δεκνζηνπνηνχληαη ηα νλφκαηα ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο
ΔΚΣ, απαηηείηαη λα εμεπξεζεί έλαο ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ επηινγήο σθεινπκέλσλ ζε πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην ΔΚΣ, ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν
αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο.
2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε λα είλαη ελήκεξνη φηη ε ελ ιφγσ πξάμε
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΠ.
Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν θνξέαο (δηθαηνχρνο, αλάδνρνο θιπ.)
νθείιεη ζε θάζε έγγξαθφ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ παξνπζηνινγίνπ ή άιινπ
πηζηνπνηεηηθνχ, λα αλαγξάθεη ζε εκθαλέο ζεκείν (header/footer) ηελ επηθνηλσληαθή
ηαπηφηεηα ηνπ ΔΚΣ, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζειίδα 33 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.
Γξάζεηο πνπ επηζπκεί λα αλαιάβεη ν θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο
ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζα εμεηδηθεχνληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξάμεο απφ ηελ
αξκφδηα ΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΔΚΣ.

2.6 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ









Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο δξάζεηο
δεκνζηφηεηαο είλαη ηα εμήο:
Η πξνβνιή ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (επξσπατθή ζεκαία),
ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη αθξηβψο ζην
Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ 1828/2006, (βι. παξάξηεκα Οδεγνχ
Γεκνζηφηεηαο) θαη ε αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Η αλαθνξά ζην νηθείν Γηαξζξσηηθφ Σακείν απφ ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξάμεσλ. Η αλαθνξά ζην Σακείν γίλεηαη νινγξάθσο θαη
φρη ζπλνπηηθά, δειαδή «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν»
Σν επηιεγκέλν κήλπκα ηνπ νηθείνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δειαδή
«Δπελδχνπκε ζηνλ Αλζξσπν»
Ο ινγφηππνο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ),
ιακβάλνληαο ππφςε ηα αληίζηνηρα γξαθηζηηθά πξφηππα…(βι. ηζηνζειίδεο
http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/section/elibrary/folderPath/guide
s-forms θαη http://www.espa.gr/el/Pages/staticTradeMark.aspx)
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2.7 ΚΡΙΙΜΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Δπηζεκαίλεηαη θαη ηζρχεη γηα θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο θαη ζε φια ηα είδε ησλ
πξάμεσλ ζην ΔΠΑ, φηη:
Η κε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο φπσο νξίδνληαη
ζηνλ
Κ αλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, δχλαηαη
λα επηθέξεη θαη’ απνθνπή δηφξζσζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΓΑ , ν ΔΦΓ ή ν Γηθαηνχρνο, απνθαζίζνπλ λα ιάβνπλ
κέηξα
πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ηελ πξάμε πνπ ελδερνκέλσο δελ έρνπλ
αλαθεξζεί ξεηά ζηνλ παξφληα Οδεγφ, ηα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα ηεξνχλ
ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο
θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.
ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εκπιεθφκελνο θνξέαο απνθαζίζεη λα
πινπνηήζεη δηαθεκηζηηθέο ή ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζρεηηθέο κε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, αθφκα θη αλ θαιχπηεηαη κε δηθή ηνπ
ρξεκαηνδφηεζε, νθείιεη λα ηεξήζεη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο ζε φηη αθνξά ηε
ζεκαηνδφηεζε θαη ηηο εθθσλήζεηο ησλ κελπκάησλ.
ε φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε
ππνρξέσζε γηα παξνρή πξνζβάζηκεο πιεξνθφξεζεο ζηα άηνκα κε
αλαπεξία.
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ΚΕΥ.3 ΣΡΟΠΟΙ / ΜΕΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
3.1 ΠΡΟΚΛΗΕΙ / ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ ΣΟΝ ΣΤΠΟ
Κάζε Πξφζθιεζε/Πξνθήξπμε ζηνλ Σχπν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
 Σν έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πνπ
ππνγξάθεη ην έκβιεκα), ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα ηνπ Οδεγνχ Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ
 Σν ζήκα ηνπ ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
http://www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.
pdf3. Η αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ, θάησ απφ ην έκβιεκα ηεο ΔΔ, απφ ην
νπνίν ιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο:
-γηα ην ΔΣΠΑ: «Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο»
-γηα ην Σακείν πλνρήο: «Σακείν πλνρήο»
-γηα ην ΔΚΣ : «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν»
 Σα ζηνηρεία ηνπ ΔΠ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΙΙ».
 Σν κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε ΓΑ γηα λα πξνβάιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
θνηλνηηθήο παξέκβαζεο.
ημείωζη:
ηηο Πξνθεξχμεηο ζηνλ Σχπν, ε αλαπαξαγσγή ηνπ εκβιήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηνπ ζήκαηνο ηνπ ΔΠΑ γίλεηαη ζε θιίκαθα ηνπ γθξη. Οη αθξηβείο
πξνδηαγξαθέο θαη ην πξφηππν ηεο Πξφζθιεζεο/Πξνθήξπμεο, δίλνληαη ζην
Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.

3.2 ΕΝΣΤΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ε θάζε έληππν πνπ απεπζχλεηαη είηε ζηνπο (δπλεηηθνχο) δηθαηνχρνπο είηε ζην επξχ
θνηλφ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν:
 Σν έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πνπ
ππνγξάθεη ην έκβιεκα), ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.
 Σν ζήκα ηνπ ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.
 Η αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ, θάησ απφ ην έκβιεκα ηεο ΔΔ, απφ ην νπνίν
ιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο:
-γηα ην ΔΣΠΑ: «Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο»
-γηα ην Σακείν πλνρήο: «Σακείν πλνρήο»
-γηα ην ΔΚΣ: «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν»
 Σα ζηνηρεία ηνπ ΔΠ.
 Σν κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε ΓΑ γηα λα πξνβάιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
θνηλνηηθήο παξέκβαζεο.
 Η θξάζε: «Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»

3.3 ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ
Κάζε κήλπκα ζε ηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:
 Σν έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πνπ
ππνγξάθεη ην έκβιεκα), ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Τεσνικέρπποδιαγπαθέρ ζημαηοδόηηζηρ ηος ΕΣΠΑ.
 Σν ζήκα ηνπ ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Τεσνικέρπποδιαγπαθέρ ζημαηοδόηηζηρ ηος ΕΣΠΑ.
 Σελ αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ απφ ην νπνίν ιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο πξάμεο:

-γηα ην ΔΣΠΑ: «Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο»
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-γηα ην Σακείν πλνρήο: «Σακείν πλνρήο»
-γηα ην ΔΚΣ : «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν»
Σα ζηνηρεία ηνπ ΔΠ.
Σν κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε αξκφδηα ΓΑ γηα λα πξνβάιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία
ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο.
 Σελ εθθψλεζε ηεο θξάζεο: «ΔΠΑ - Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο
 θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»



Η αλαθνξά ζηελ εζληθή ή ζηελ πεξηθεξεηαθή αξρή δχλαηαη λα ελζσκαησζεί ζηελ
θάξηα ηέινπο. Σν ππφδεηγκα ηεο θάξηαο ηέινπο (packshot) ππάξρεη ζην Παξάξηεκα
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.

3.4 ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ
Σα ξαδηνθσληθά κελχκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
 Σελ αλαθνξά ζην νηθείν Σακείν απφ ην νπνίν ιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε.
 Σν κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε αξκφδηα ΓΑ γηα λα πξνβάιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία
ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο.
 Σε θξάζε: «ΔΠΑ - Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο»

3.5 ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ
ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα
αθφινπζα:
 Σν έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πνπ
ππνγξάθεη ην έκβιεκα), ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.
 Σν ζήκα ηνπ ΔΠΑ, ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.
 Η αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ, θάησ απφ ην έκβιεκα ηεο ΔΔ, απφ ην νπνίν
ιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο:
-γηα ην ΔΣΠΑ: «Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο»
-γηα ην Σακείν πλνρήο: «Σακείν πλνρήο»
-γηα ην ΔΚΣ : «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν»
 Σν κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα λα πξνβάιεη ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο.
 Η θξάζε: «Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»
Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο (ρξσκαηηθή θιίκαθα, ζρήκα, δηαζηάζεηο θιπ.)
ησλ ελ ιφγσ εθαξκνγψλ δίλνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.

3.6 ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
Όια ηα πξνσζεηηθά πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα δηθαηνχρνπο, δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο θαη ην επξχ θνηλφ πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
 Σν έκβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πνπ
ππνγξάθεη ην έκβιεκα), ζχκθσλα κε ηα γξαθηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ.
 Σελ αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Σακείνπ, θάησ απφ ην έκβιεκα ηεο Δ.Δ., απφ ην
νπνίν ιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο:
-γηα ην ΔΣΠΑ: «Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο»
-γηα ην Σακείν πλνρήο: «Σακείν πλνρήο»
-γηα ην ΔΚΣ : «Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν»
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Σν κήλπκα πνπ έρεη επηιέμεη ε ΓΑ γηα λα πξνβάιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
θνηλνηηθήο παξέκβαζεο.

Γηα κηθξά δηαθεκηζηηθά αληηθείκελα, ηα ζηνηρεία 2 θαη 3 δελ εθαξκφδνληαη.
ΥΡΗΙΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ
http://www.ypoian.gr
http://www.espa.gr
http://www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm?nmenu=1
http://www.mou.gr/
http://www.esfhellas.gr
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
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