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Θέμα: “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ –
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ”
Ενόψει του ελέγχου που θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
Νοέμβριο του 2006 για την εξέταση της εφαρμογής των απαιτήσεων του κανονισμού
1159/2000, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που έχουν γίνει στους Τελικούς Δικαιούχους
μετά από ελέγχους της Μονάδας Ελέγχου και επιτόπιες επιθεωρήσεις των Μονάδων Β της
ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, σας υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις του Κανονισμού 1159/2000 έχουν
δεσμευτικό χαρακτήρα. Για την περαιτέρω αποφυγή λαθών, τυχόν παραλείψεων ή χρήσεως
συμβόλων (διαφορετικών από αυτά που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000),
παρακαλείσθε να εφαρμόσετε πλήρως και με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα σχετικά με τους
κανόνες δημοσιότητας αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, ώστε να εξασφαλίζεται η
επιλεξιμότητα

των

σχετικών

δαπανών

που

εκτελούνται

στο

συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων.

1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (σε έργα ΕΤΠΑ)
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πλαίσιο

των

Πινακίδες αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα τρία
εκατ. ευρώ. Σχετικά θα πρέπει το 25% τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας
να είναι αφιερωμένο στην προβολή–μνεία, με συγκεκριμένη αναφορά, της «χρηματοδοτικής
συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ενδεχομένως και του συμμετέχοντος ταμείου
(ΕΤΠΑ).

ΣΧΗΜΑ
Το έμβλημα, το οποίο πρέπει να απεικονίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, είναι
το πλήρες «λογότυπο» του ΕΠΕΑΕΚ όπως είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του
ΕΠΕΑΕΚ (www. epeaek.gr)

«Για Τελικούς Δικαιούχους» στο πλαίσιο «ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ –

ΛΟΓΟΤΥΠΟ, μέσα από την οποία μπορεί να αναζητηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
αυτούσιο στη θέση του μικρού τετραγώνου (βλ. σχήμα). Στο «λογότυπο» του ΕΠΕΑΕΚ
βρίσκονται ενσωματωμένα και το εθνικό έμβλημα και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
Με την απόσυρση των πινακίδων, που μπορεί να γίνει το αργότερο έξι μήνες μετά το
πέρας των εργασιών, αυτές αντικαθίστανται από αναμνηστικές πλάκες

στις οποίες

περιλαμβάνεται:
− Το πλήρες «λογότυπο» του ΕΠΕΑΕΚ
− Αναφορά – μνεία της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ενδεχομένως και του συμμετέχοντος ταμείου ( ΕΤΠΑ).
Σχετικά

τονίζεται

ότι

και

για

οποιαδήποτε

άλλη

ενέργεια

δημοσίευσης

και

πληροφόρησης για τα σχετικά έργα (ΕΤΠΑ) θα πρέπει να αναφέρεται επίσης η κοινοτική
συμμετοχή (συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση).
2.1.

Ακόμη, σε όλα τα είδη επίπλωσης, εξοπλισμού κ.λπ, των οποίων η προμήθεια
γίνεται στα πλαίσια εκτέλεσης έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είναι υποχρεωτική η επικόλληση
σε μόνιμη – σταθερή εφαρμογή

του «λογότυπου» του ΕΠΕΑΕΚ, όπου

αναφέρεται και η συγχρηματοδότηση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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θα

2.2.

Σε βιβλία που αγοράστηκαν στο πλαίσιο πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ (π.χ.
βιβλιοθήκες) θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ή σφραγίδα με το λογότυπο του
ΕΠΕΑΕΚ.

2.3.

Σε βιβλία η ενημερωτικό υλικό που παράχθηκαν στο πλαίσιο πράξεων του
ΕΠΕΑΕΚ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρώτη εσωτερική σελίδα εμφανής
μνεία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως των
συμμετεχόντων ταμείων (ΕΚΤ-ΕΤΠΑ), καθώς επίσης και το πλήρες λογότυπο του
ΕΠΕΑΕΚ.

3. ΑΦΙΣΕΣ
Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης στον τομέα της ανάπτυξης των ανθρώπινων
πόρων θα πρέπει να τοποθετούνται αφίσες με αναφορά – μνεία στη συμβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως και του ταμείου (ΕΚΤ) στα γραφεία κάθε
Οργανισμού – Φορέα κ.λπ που υλοποιεί το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται και από
τα διαρθρωτικά ταμεία (π.χ. Εργαστήρια Ενιαίων Λυκείων, Γραφεία Διασύνδεσης,
Ολοήμερα Σχολεία, κ.λπ.).
4. ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σε

όλες

τις

δημοσιεύσεις

(φυλλάδια,

προσκλήσεις,

ενημερωτικές

επιστολές,

προκηρύξεις διαγωνισμών, συμβάσεις έργου, υπηρεσιών προμηθειών, δημ. έργων
κ.λπ) σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία παρεμβάσεις θα
πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρώτη εσωτερική σελίδα εμφανής μνεία της
συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως των συμμετεχόντων ταμείων
(ΕΚΤ-ΕΤΠΑ), καθώς επίσης και το πλήρες λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ.

5. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Οι

ιστοσελίδες

που

αναφέρονται

στις

δράσεις

των

συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων πρέπει να κάνουν μνεία της κοινοτικής συμμετοχής στη πρώτη σελίδα
(home page)

και να εξασφαλίζουν συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες για τα

διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, κ.λπ)
αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία έργα / πράξεις θα
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πρέπει να υποδηλώνεται η κοινοτική συμμετοχή σ’ αυτά με την τοποθέτηση – ανάρτηση
της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αίθουσα. Επίσης, σε κάθε σχετικό με τις
συγκεκριμένες εκδηλώσεις έγγραφο – κείμενο θα πρέπει να υπάρχει το έμβλημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως βρίσκεται ενσωματωμένο στο πλήρες «λογότυπο» του
ΕΠΕΑΕΚ.
7. ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΊΑ ΤΎΠΟΥ
που απευθύνονται σε Πανελλαδικά και Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος,
Ραδιόφωνο, τηλεόραση) θα πρέπει να έχουν το λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ και αναφορά
στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επισημαίνοντας ότι η μη κανονική εφαρμογή των αρχών για την πληροφόρηση και τη
δημοσιότητα εκτός από τη μη επιλεξιμότητα των δαπανών για τις επιμέρους ενέργειες
δημοσιότητας, μπορεί να επιφέρει και μη επιλεξιμότητα του συνόλου των δαπανών για
το έργο, σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά και αναμένουμε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων
που έχουν αναληφθεί, την πλήρη εφαρμογή των όσων σχετικά αναφέρονται.

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ

Βασίλειος Τσαγιάννης

Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊστάμενο ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ
2. Μονάδες Α, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ, Δ
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