
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΣΟΤ ΕΠΑΝ ΙΙ 
ΣΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
 
Οι παρακάτω προδιαγραφέσ βαςίζονται ςτισ προδιαγραφέσ 
ςηματοδότηςησ έργων του ΕΠΑΝ ΙΙ που έχουν αποςταλεί από την 
ΕΤΔ-ΕΠΑΕ.  
 
Ειδικότερα για το πρόγραμμα «Μεταποίηςη ςτισ Νέεσ υνθήκεσ» 
του ΕΠΑΝ για τισ Περιφέρειεσ τησ Κεντρικήσ και Δυτικήσ Μακεδονίασ 
οι πινακίδεσ μετά την ολοκλήρωςη του έργου που πρέπει να 
τοποθετηθούν ςε εμφανέσ μέροσ τησ επιχείρηςησ παρατίθενται 
παρακάτω, μαζί με τισ απαραίτητεσ οδηγίεσ και τεχνικέσ 
προδιαγραφέσ: 
 
 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Α4. Πινακίδα μετά την ολοκλήρωςη του έργου για πράξεισ 
κρατικών ενιςχύςεων  
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 
1. Σίτλοσ Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ 
 
Ο τίτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ για τισ επιχειρήςεισ που 
υλοποιούν την επένδυςή τουσ ςτην Περιφέρεια τησ Κεντρικήσ 
Μακεδονίασ είναι : 
 
Μακεδονίασ-Θράκησ  
 
Ο τίτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ για τισ επιχειρήςεισ που 
υλοποιούν την επένδυςή τουσ ςτην Περιφέρεια τησ Δυτικήσ 
Μακεδονίασ είναι : 
 
Μακεδονίασ-Θράκησ  

 
2. Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ 
 
2.1 Διαςτάςεισ / Βαρύτητα τοιχείων 
 
Η πινακίδα πρέπει να είναι ςημαντικού μεγέθουσ και να τοποθετείται ςε 
ευδιάκριτο ςημείο.  
Η πινακίδα διαιρείται ςε 3 μέρη: 
 

 Το πάνω μέροσ τησ πινακίδασ καλύπτει το 25% και περιέχει την 
Ελληνική ςημαία, το Υπουργείο Ανάπτυξησ, το λογότυπο του 
Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότητα & 
Επιχειρηματικότητα, το λογότυπο του ΕΣΠΑ.  

 
 Το ενδιάμεςο κομμάτι καλύπτει το 50% τησ πινακίδασ και 

περιέχει το όνομα του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ, τα 
ςτοιχεία του έργου και τησ χρηματοδότηςησ.  

 
 Το κάτω μέροσ τησ πινακίδασ είναι το 25% και περιέχει το 

έμβλημα τησ ΕΕ, με αναφορά ςτο Διαρθρωτικό Ταμείο 
(ολογράφωσ) και το μήνυμα που έχει επιλέξει η Διαχειριςτική 
Αρχή ¨η περιφέρεια ςτο επίκεντρο τησ ανάπτυξησ¨ (ςύμφωνα 
με το άρθρο 9 του Ε.Κ.1828/2006). 
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2.2. Εμβλήματα 
 
Τα εμβλήματα που πρέπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτην πινακίδα είναι 
αυτά τησ Ελληνικήσ ςημαίασ, τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ (βλ. ςυνημμένα 
Παράρτημα Ι του Ε.Κ.1828/2006), το λογότυπο του ΕΣΠΑ και του 
Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ. 

 
 

 
 
 

2.3 Φρώματα 
  
Η πινακίδα είναι λευκή, έχει μπλε γράμματα ςτο ίδιο χρώμα που 
αναφέρεται ςτισ τεχνικέσ προδιαγραφέσ τησ ςημαίασ τησ Ευρωπαΰκήσ 
Ένωςησ. 
  
2.4 Τλικό Εφαρμογήσ 
 
Το υλικό καταςκευήσ και ο τρόποσ τοποθέτηςησ θα πρέπει να 
εξαςφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάςταςη τουσ.   
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2.5 Γραμματοςειρά 
 
Η γραμματοςειρά που χρηςιμοποιείται ςε τίτλουσ, χαρακτηριςμούσ και 
μηνύματα είναι η Myriad Pro. 
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η πεπιυέπεια στο 

 τηρ ανάπτςξηρ

επίκεντπο

2.6 Γενικέσ Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ  
 
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι όπου αναφέρονται μπλε  γράμματα 
ςτον τίτλο του έργου τησ πινακίδασ,  το χρώμα τουσ πρέπει να είναι 
απόχρωςη Pantone Reflex Blue. 
 
Αναφορικά με το μήνυμα τησ Διαχειριςτικήσ Αρχήσ το χρώμα τουσ 
πρέπει να είναι  για το μπλε, Pantone 2748, R:0/G:68/B:141, 
C:100/M:76/Y:0/K:18 και για το πορτοκαλί, Pantone 137, 
R:252/G:177/B:49, C:0/M:34/Y:91/K:0  
 
 
 
 
 

 
Επιςημαίνουμε ότι η ςημαία τησ ΕΕ πρέπει να πληροί τισ ακριβείσ 
τεχνικέσ προδιαγραφέσ του εμβλήματοσ όπωσ αυτέσ περιγράφονται 
ςτο ςυνημμένο παράρτημα ή ςτην παρακάτω ιςτοςελίδα: 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm

