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1.  Εισαγωγή  
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και 

περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της 

κοινωνικής και οικονοµικής σύγκλισης της χώρας µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το ΕΠΑΝ ΙΙ υλοποιείται στις οκτώ Περιφέρειες της χώρας του αµιγούς 

στόχου 1 και συγκεκριµένα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου 

και Ιονίων Νήσων.  

Το ΕΠΑΝ ΙΙ εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5338/26.10.2007 απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Αντίστοιχα, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ (2007 2013) που καλύπτουν τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, δηλ. τις 

περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας 

και Νοτίου Αιγαίου, περιλαµβάνονται δράσεις ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, που εκχωρούνται στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5, παρ. 1β του Ν. 3614/07.  

 

Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα πράξεων  
 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 69 του ΕΚ 1083/2006 «Το κράτος µέλος και η διαχειριστική 

αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις 

πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική 

δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη 

διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». 

Σύµφωνα µε τον ΕΚ 1828/2006, «η εµπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουν επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων µε στόχο την τόνωση της οικονοµικής 
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ανταγωνιστικότητας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της 

εσωτερικής συνοχής».  

Στη νέα Προγραµµατική Περίοδο έχοντας ως βασικό γνώµονα την ενδυνάµωση της 

σχέσης ανάµεσα στην πληροφόρηση, τη δηµοσιότητα και τη διαχείριση του 

Προγράµµατος, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην άµεση σύνδεση και απόλυτη επαφή 

του επικοινωνιακού σχεδίου µε τις πραγµατικές ανάγκες και υπηρεσίες των πράξεων 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Τα επικοινωνιακά σχέδια θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως χρήσιµα «εργαλεία», συγκεκριµένου προϋπολογισµού, µε ιδέες 

σύγχρονες και καινοτόµες που άπτονται των αναγκών του πράξεων του 

προγράµµατος.   

Επικοινωνιακοί στόχοι και βασικές συνιστώσες επιτυχούς υλοποίησης του έργου της 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας είναι   

→ η ενηµέρωση του κοινού για τη συµβολή της Ε.Ε.   

και  

→ η εξασφάλιση της διαφάνειας.  

 

2. Η υποχρέωση για ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 
 
Oι κανονισµοί των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που αποτελούν για την Πληροφόρηση & 

∆ηµοσιότητα το πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο σχεδιάζονται και εφαρµόζονται οι 

σχετικές πράξεις, προϋποθέτουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εφαρµογής, 

παρακολούθησης και ελέγχου των µέτρων Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας.  

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 16ης Ιουλίου 2006 "περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 1260/1999" και συγκεκριµένα το άρθρο 69 αυτού, 

προβλέπει Ενηµέρωση και ∆ηµοσιότητα σχετικά µε τις πράξεις και τα 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου 

της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων. 
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Επιπλέον, στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η ∆ιαχειριστική Αρχή κάθε προγράµµατος 

είναι υπεύθυνη για την δηµοσιότητα που του δίνεται. 

Με βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 η διαχειριστική αρχή εκπονεί το 

επικοινωνιακό σχέδιο για το επιχειρησιακό πρόγραµµα για το οποίο είναι υπεύθυνη 

και στη συνέχεια το υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 

επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 2 του Κανονισµού 

1828/2006, τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) τους στόχους και το στοχοθετούµενο κοινό· 

β) τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

που θα λαµβάνονται από τη διαχειριστική αρχή και τα οποία θα προορίζονται για 

δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και το κοινό, όσον αφορά την προστιθέµενη 

αξία της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 

γ) τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την υλοποίηση του σχεδίου· 

δ) τις διοικητικές υπηρεσίες ή τους διοικητικούς φορείς που είναι αρµόδιοι για την 

εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας· 

ε) ένδειξη του τρόπου µε τον οποίο τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιµότητα των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων και του ρόλου που διαδραµατίζει η Κοινότητα. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης διαδίδονται ευρέως σε όλους τους ενδιαφεροµένους και ότι 

πληρούνται οι επιταγές περί διαφάνειας, θα πρέπει να τηρείται το καθοριζόµενο από 

τον Κανονισµό 1828/2006, ελάχιστο περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης που 

είναι αναγκαίο για την ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε τις ευκαιρίες 

χρηµατοδότησης τις οποίες παρέχουν από κοινού η Κοινότητα και τα κράτη µέλη 

µέσω των Ταµείων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτική δηµοσίευση των διαδικασιών 

που πρέπει να ακολουθεί ο δυνητικός δικαιούχος για την υποβολή αίτησης 

χρηµατοδότησης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής που θα εφαρµόζονται. 

Για περισσότερη διαφάνεια ως προς τη χρήση των πόρων των Ταµείων, ο κατάλογος 

των δικαιούχων, οι ονοµασίες των πράξεων και το ποσό της δηµόσιας 
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χρηµατοδότησης που χορηγείται στις πράξεις θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται µε 

ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. 

Οι υποχρεώσεις που αφορούν στην Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα των έργων στον  

ΕΚ1828/2006 εξειδικεύονται στα:  

Άρθρα 2- 4 → Κατάρτιση και έγκριση επικοινωνιακών Σχεδίων ∆ράσης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

Άρθρα 5 – 9  → Μέτρα Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας αναφέροντας τις ελάχιστες 

υποχρεωτικές απαιτήσεις  

Άρθρο 10  → ∆ηµιουργία δικτύων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης  

 

 

3. Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑΝ ΙΙ  
 

Το εγκεκριµένο από την Ε.Ε. Σχέδιο ∆ράσεων επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ αναλύει 

τους βασικούς παράλληλους άξονες που θα ακολουθήσει η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ προκειµένου 

να επιτευχθούν τόσο οι γενικοί όσο και οι ειδικοί στόχοι. 

Η επικοινωνία πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από πληροφόρηση. «Χτίζει» µία 

σχέση και δηµιουργεί διάλογο µεταξύ των πολιτών, των εµπλεκοµένων φορέων, των 

εταίρων, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και τις τοπικές/περιφερειακές ιδιαιτερότητες 

και τους εµπλέκει στη διάχυση της πληροφόρησης.  

Τα µέτρα και οι ενέργειες πληροφόρησης διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον στόχο 

και το κοινό στο οποίο κάθε φορά απευθύνονται.  

 
Άξονας 1:  

Θα δοθεί έµφαση στην υποκειµενικοποίηση µέσα από διαδικασίες που 

επιτρέπουν την συνταύτιση του πολίτη µε το πρόγραµµα.  

Άξονας 2:  

Μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος µέσα από τη συνέργεια, τη 

συµπληρωµατικότητα, τη συνεκτικότητα, τη µέγιστη δυνατή οµοιογένεια και τη 

δυνατότητα συντονισµού και οικονοµιών κλίµακας λαµβάνοντας υπόψη τις ενέργειες 

συνεργαζόµενων φορέων και δικαιούχων. Οι απαιτήσεις της νέας περιόδου µας 

οδηγούν σε πιο εξωστρεφή και αποτελεσµατική επικοινωνία. Πρέπει να 
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συνεργαζόµαστε, να ανταλλάσσουµε πληροφορίες και εµπειρίες, να ενισχύσουµε τη 

λειτουργία  δικτύων και να εµπλέξουµε τους φορείς ώστε να µεγιστοποιήσουµε την 

προβολή των αποτελεσµάτων σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο.    

Ενδεικτικά αναφέρονται: Κλαδικές και Επαγγελµατικές Ενώσεις, Οικονοµικοί και 

Κοινωνικοί Εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισµοί που Εκπροσωπούν 

επιχειρήσεις, Κέντρα πληροφόρησης σχετικά µε την Ευρώπη και την αντιπροσωπεία 

της Επιτροπής στην Ελλάδα, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών, Κέντρα Επαγγελµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 

Enterprise Europe Network, ∆ίκτυα Γραφείων ∆ιαµεσολάβησης σε Ερευνητικά Κέντρα 

και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

Ο συντονισµός των µηνυµάτων γίνεται για να αποφευχθεί ο επικοινωνιακός 

«θόρυβος» (clutter) που µπορεί να δηµιουργηθεί από ενδεχόµενα παράλληλες, 

παρεµφερείς δράσεις επικοινωνίας. Στόχος του δικτύου είναι  µέσα από την 

συµπληρωµατικότητα των µηνυµάτων να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα.   

Άξονας 3:  

Προβολή καλών πρακτικών και συγκεκριµένων παραδειγµάτων συµµετοχής στο 

Πρόγραµµα ώστε αφενός να αποτελέσουν κίνητρο για νέους δυνητικούς δικαιούχους 

και αφετέρου να ευαισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό για τα οφέλη του Προγράµµατος για 

την οικονοµία της Χώρας αλλά και το όφελος για τον πολίτη. 

 Άξονας 4:  

Ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα µηνύµατα, την εικόνα και το ύφος. Η 

επικοινωνία θα πρέπει να διέπεται από συνέπεια, συνέχεια, οµοιοµορφία και απλότητα 

σε όλες τις φάσεις του προγράµµατος και για κάθε στοχοθετούµενο κοινό. 

Άξονας 5:  

Ύφος επικοινωνίας επεξηγηµατικό µε περιεχόµενο αντιληπτό από το µέσο πολίτη και 

τα επιµέρους κοινά στόχους, µε χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας, ρεαλιστικών 

για την ελληνική πραγµατικότητα εικόνων µε τις οποίες να µπορεί να ταυτιστεί ο µέσος 

πολίτης. 

Άξονας 6:  

∆ιαχείριση της συνέχειας. Κεφαλαιοποιούµε τα αποτελέσµατα της προβολής της 

προηγούµενης περιόδου. Ενσωµατώνουµε τα επικοινωνιακά αποτελέσµατα στο  
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σχεδιασµό µηνύµατος. ∆εν ακολουθείται η προσέγγιση της εκκίνησης από µηδενική 

βάση.   

Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούµε για τη δική σας συµβολή και συνεργασία 

σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ.  

 

 4. Μέτρα Πληροφόρησης  
 
4.1 Μέτρα Πληροφόρησης Για ∆υνητικούς ∆ικαιούχους  
 

Κατ΄εφαρµογή του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

στις τυποποιηµένες προσκλήσεις υποβολής αιτηµάτων για χρηµατοδότηση, θα 

παρέχει ευρεία και λεπτοµερή ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά µε:  

- τη συµβολή της ΕΕ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

- τη συνέργεια και τον συντονισµό του ΕΠΑΝ ΙΙ µε τα άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, 

- τους όρους επιλεξιµότητας για τη δυνατότητα χρηµατοδότησης ανάλογα µε τη φύση 

και το είδος των έργων κάθε φορά, 

- την ακριβή διαδικασία για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων 

χρηµατοδότησης και τις σχετικές προθεσµίες,  

- τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηµατοδοτηθούν, όπως αυτά 

εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος, 

- τους υπεύθυνους επικοινωνίας και τα σηµεία επαφής για πληροφορίες σχετικές µε 

το Πρόγραµµα, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 

- το ότι η ΕΥ∆, αν επιλεγεί η πρόταση για χρηµατοδότηση, θα δηµοσιοποιήσει τα 

στοιχεία του έργου και του δικαιούχου καθώς και το ποσό της δηµόσιας 

επιχορήγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ 2 (δ) του ΕΚ 1828/2006.  

Ιδιαίτερα για τις προκηρύξεις – προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, οι 

οδηγοί θα χρησιµοποιούν απλή και κατανοητή γλώσσα, το ύφος τους θα είναι 

επεξηγηµατικό και η εικαστική παρουσίασή τους θα προσκαλεί τους εν δυνάµει 

ενδιαφερόµενους να τους διαβάσει και θα τους ενθαρρύνει να συµµετάσχουν στο 

Πρόγραµµα, παρέχοντας το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών. 
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Οι περιλήψεις των προσκλήσεων υποβολής αιτηµάτων για χρηµατοδότηση θα 

αναρτώνται στο www.antagonistikotita.gr, και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα 

µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

Η ευρύτερη διάδοση των παραπάνω στοιχείων προϋποθέτει τη συµµετοχή στη 

διαδικασία της πληροφόρησης και δηµοσιότητας τουλάχιστον ενός από τους 

ακόλουθους φορείς: 

o ∆ιαµορφωτές γνώµης,  

o Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, 

o Κλαδικές, Επαγγελµατικές Ενώσεις και Οργανισµοί που   εκπροσωπούν 
επιχειρήσεις,  

o Φορείς στήριξης επιχειρήσεων, 

o Οικονοµικοί και  Κοινωνικοί Εταίροι, 

o Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς, 
(Αναπτυξιακές εταιρίες, ΟΤΑ κλπ)  

o Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 

o Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 

o Φορείς - Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης 

o ∆οµές στήριξης επιχειρήσεων,   

o Enterprise Europe Network, 

o Γραφεία ∆ιαµεσολάβησης. 

 

Σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση 

για παροχή προσβάσιµης πληροφόρησης στα άτοµα µε αναπηρία. 

 

4.2  Μέτρα Πληροφόρησης Για ∆ικαιούχους  
 
Κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 6 του ΕΚ 1828/2006, η ∆ιαχειριστική Αρχή τόσο στην 

απόφαση ένταξης όσο και στο σχετικό σύµφωνο αποδοχής των όρων της ένταξης, 

ενηµερώνει τους δικαιούχους ότι η έγκριση χρηµατοδότησης συνιστά επίσης έγκριση 

της ένταξης τους στον κατάλογο δικαιούχων που θα δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.  

H δηµοσίευση θα γίνεται στο δικτυακό τόπο του Προγράµµατος 

www.antagonistikotita.gr και στο www.espa.gr 
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Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να λάβει συγκεκριµένα µέτρα δηµοσιότητας σύµφωνα µε 

τα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για την ενηµέρωση 

του κοινού (κατά την υλοποίηση της πράξης και µετά την ολοκλήρωση της πράξης 

εντός εξαµήνου το αργότερο).         

Επίσης, ο ∆ικαιούχος για τα έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οφείλει να ενηµερώσει 

όλους όσους συµµετέχουν ότι η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα.  

Η πληροφορία αυτή αναφέρεται και σε κάθε έγγραφο που αφορά την πράξη, 

συµπεριλαµβανοµένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού. 

Στην τυποποιηµένη απόφαση ένταξης (απόφαση συγχρηµατοδότησης του κάθε 

έργου) στο ΕΠΑΝ ΙΙ όσο και στο σχετικό σύµφωνο αποδοχής των όρων της ένταξης, 

θα περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου σύµφωνα µε το 

σύστηµα ∆ιαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου, τον ΕΚ 1083/2006 και τον ΕΚ 

1868/2006. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε κάποιες υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων:   

- Ενηµέρωση της ΕΥ∆ για τη φυσική πρόοδο εκτέλεσης του έργου. Εάν η πράξη 

παρουσιάζει καθυστερήσεις άνω των 6 µηνών η απόφαση ένταξης δύναται να 

ανακληθεί. Οι ανακλήσεις των αποφάσεων ένταξης θα δηµοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. 

- Τήρηση εγγράφων: Όλα τα στοιχεία τεκµηρίωσης των δαπανών και του 

παραδοτέου φυσικού αντικειµένου τηρούνται για διάστηµα τριών ετών µετά την 

ολοκλήρωση του ΕΠ για έργα υποδοµών ή κατάρτισης ή δέκα ετών για πράξεις 

κρατικών ενισχύσεων. 

- Αποδοχή επιτόπιων επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων και παροχή κάθε 

αναγκαίας υποστήριξης στα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα. 

- Τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης. 

- Τήρηση όλων των στοιχείων που επιτρέπουν τη συµφωνία των ποσών που 

δηλώνονται στην ΕΥ∆ και των αναλυτικών λογιστικών εγγραφών και δικαιολογητικών 

που τηρούνται από τον δικαιούχο. 

- Παροχή των αιτούµενων πληροφοριών στην ΕΥ∆. 
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
 

Σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας που οι δικαιούχοι υλοποιούν, 

(αρθρογραφία, δικτυακοί τόποι, έντυπο υλικό πληροφόρησης, οπτικοακουστικό υλικό 

κτλ) θα πρέπει να εφαρµόζουν τον ΕΚ1828/2006. 

 

Επιπλέον, σε όλα τα µέσα πληροφόρησης (οδηγοί προκηρύξεων, έντυπα, δικτυακοί 

τόποι κ.άλ.π.) να αναγράφεται η διεύθυνση της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΕΠΑΝ ΙΙ 

(www.antagonistikotita.gr) και το τηλέφωνο του γραφείου πληροφόρησης του 

ΕΠΑΝ ΙΙ (801 11 36 300). 

 

 

ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ:  

 

- Είναι υποχρεωτική εκ µέρους του δικαιούχου η εξασφάλιση της σαφούς 

ενηµέρωσης του τελικώς ωφελουµένου ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος. 

 

- Είναι υποχρεωτική η αναφορά τόσο της συγχρηµατοδότησης της 

Ευρωπαϊκής.Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσο και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σε όλες 

τις δράσεις ενηµέρωσης και σε όλα τα στάδια υλοποίησης των πράξεων. 

 

- Είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε κάθε έγγραφο που αφορά την εκάστοτε 

πράξη, της πληροφορίας ότι η πράξη γίνεται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Η υποχρέωση 

περιλαµβάνει ακόµη και παρουσιολόγια, πιστοποιητικά κλπ) 

 

- Είναι υποχρεωτική η ενηµέρωση του τελικώς ωφελουµένου ότι η έγκριση της 

επένδυσης, συνεπάγεται την από µέρους του αποδοχή ότι τα στοιχεία του, ο 

τίτλος της πράξης και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης  θα 
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δηµοσιοποιηθούν στην λίστα των δικαιούχων που θα είναι αναρτηµένη στην 

∆ιαδικτυακή πύλη του του ΕΠΑΝ ΙΙ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΣΠΑ 

(www.espa.gr). 

 

-  Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προορίζονται για 

δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό περιλαµβάνουν τα 

ακόλουθα: 

α) το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφικής 

παρουσίασης που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο, και αναφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

β) αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

–ολογράφως.  

γ) Το επιλεγµένο από τη ∆ιαχειριστική Αρχή µήνυµα: «Η περιφέρεια 
στο επίκεντρο της ανάπτυξης». 

Για µικρά διαφηµιστικά αντικείµενα, (π.χ. στυλό, σελιδοδείκτες κλπ) τα 

στοιχεία β) και γ) δεν εφαρµόζονται. 

  

6. ∆ηµοσιότητα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης   

Α. Τηλεοπτικά µηνύµατα  

 
Εάν οι δικαιούχοι αποφασίσουν να κάνουν διαφήµιση στην Τηλεόραση θα πρέπει 

υποχρεωτικά:  

 

1) να αναφέρουν το όνοµα της πράξης στο κυρίως πλαίσιο του κειµένου της 

διαφήµισης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

2) Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της αποφώνησης θα πρέπει να εµφανίζονται τα 

ακόλουθα: 

Η ευρωπαϊκή σηµαία σύµφωνα µε τα γραφιστικά πρότυπα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή 

Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  

Το λογότυπο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Το λογότυπο του ΕΠΑΝ ΙΙ και το µήνυµα της ∆ιαχειριστικής Αρχής  

Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 
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Το λογότυπο της πράξης (εάν υπάρχει) 

Η αναφορά στην συγχρηµατοδότηση (εάν υπάρχει) από τα ΠΕΠ.  

3) να εκφωνείται η φράση :  

«ΕΣΠΑ  - Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

 

 

Β. Ραδιοφωνικά µηνύµατα  
 

Εάν οι δικαιούχοι κάνουν ραδιοφωνική διαφήµιση θα πρέπει: 

1) να αναφέρουν το όνοµα της πράξης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

2) να εκφωνούνται: «Υπουργείο Ανάπτυξης- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα – Το µήνυµα της ∆ιαχειριστικής Αρχής» 

3) να εκφωνείται στο κλείσιµο: «ΕΣΠΑ  - Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

 

Γ. Καταχωρήσεις στον Τύπο  
 

Εάν οι δικαιούχοι κάνουν καταχωρήσεις στον Τύπο θα πρέπει τα στοιχεία 1 και 2 να 

αναφέρονται ευδιάκριτα στο κυρίως σώµα του κειµένου και όλα τα στοιχεία  να 

εµφανίζονται στο κάτω µέρος της καταχώρησης κι αυτά όµως σε ευανάγνωστα 

µεγέθη ή γραµµατοσειρές 

 

 
 
 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  
 

Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για την 

προβολή του γεγονότος ότι έλαβαν χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Ο 

κανονισµός 1828/2006 (Άρθρ. 8-9) αναφέρει τη χρήση διαφηµιστικών και µόνιµων 

επεξηγηµατικών πινακίδων.  
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ   

 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης – διαφηµιστική πινακίδα 

Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται από τους δικαιούχους, κατά τη διάρκεια  

υλοποίηση της πράξης, στο χώρο της κάθε πράξης η οποία πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

(α) η συνολική δηµόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ  
και  
(β) η πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής ή κατασκευής.  
 
Βλ. υπόδειγµα στο συνηµµένο τεχνικό παράρτηµα. 
 
 

 Μετά την ολοκλήρωση της πράξης – µόνιµη πινακίδα  
 

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη µόνιµη 

επεξηγηµατική πινακίδα.  

 
Οι δικαιούχοι θα αναρτήσουν µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα, το αργότερο σε έξι 

µήνες µετά την ολοκλήρωση της πράξης η οποία πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  
(α) η συνολική δηµόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ  

και  
(β) η πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής ή κατασκευής.  
 
Βλ. υπόδειγµα στο συνηµµένο τεχνικό παράρτηµα. 
 
 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
 
Α) Οι δικαιούχοι, το αργότερο σε έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση της πράξης, θα 

αναρτήσουν µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα, η οποία πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  
 
(α) η συνολική δηµόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ  
 και  
(β) η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσωµάτου) αντικειµένου  
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Β) Οι δικαιούχοι, µε την ολοκλήρωση της πράξης, θα αναρτήσουν επεξηγηµατική 

πινακίδα µε χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, η οποία πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  
 
(α) η συνολική δηµόσια συνεισφορά δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ  
 και  
(β) η πράξη συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσωµάτου) αντικειµένου  
 
 
Η πινακίδα πρέπει να είναι σηµαντικού µεγέθους και να τοποθετείται σε 
ευδιάκριτο σηµείο.  Θα πρέπει να αναφέρει το είδος, τον τύπο, την ονοµασία 
της πράξης, και τις παρακάτω πληροφορίες:  
  

(α) το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα γραφικά πρότυπα και 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

(β) αναφορά στο ταµείο:  

για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»  

(γ) το επιλεγµένο από τη διαχειριστική αρχή µήνυµα, «Η περιφέρεια στο επίκεντρο 

της ανάπτυξης» 

 

Οι πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν το 25% τουλάχιστον της πινακίδας.  

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Στις πράξεις κατάρτισης ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συµµετέχουν στη πράξη 

έχουν ενηµερωθεί για την εν λόγω χρηµατοδότηση.  Ο δικαιούχος πρέπει να παρέχει 

σαφή ενηµέρωση ότι η πράξη που υλοποιείται επιλέχθηκε στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράµµατος και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  

Κάθε έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρουσιολογίων  ή άλλου 

πιστοποιητικού, που αφορά αυτή την πράξη περιλαµβάνει δήλωση σχετικά µε το ότι 

το επιχειρησιακό πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  
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Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που απευθύνονται στους 
δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό περιλαµβάνουν τα εξής:  
(α) το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφικής 
παρουσίασης που ορίζονται στο παράρτηµα I, και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
(β) αναφορά στο ταµείο: για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης» 
(γ) το επιλεγµένο από τη διαχειριστική αρχή µήνυµα, «Η περιφέρεια στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης» 

 

  Για µικρά διαφηµιστικά αντικείµενα, τα στοιχεία (β) και (γ) δεν εφαρµόζεται.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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