
 

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων  

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη 

της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας: 

 το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014  

 αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη. 

 

Όταν ένα μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά μία ή περισσότερες πράξεις που 

συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να 

αντικατασταθεί από την αναφορά στα ΕΔΕΤ. 

 

1. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που 

έχει λάβει από τα Ταμεία:   

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της 

πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα 

αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 

β) τοποθετώντας, για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, 

τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, 

συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό 

από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. 

2. Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση για τις πράξεις που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι 

συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε 

έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους 

συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου 

πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.  

3. Κατά την υλοποίηση αλλά και μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το 

ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες ενέργειες:  

 Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το 

κοινό, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης: 

- όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και 

- όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής. 



 

Στη προσωρινή πινακίδα περιλαμβάνονται το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της 

πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο 

Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. 

 Ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, μετά την 

υλοποίηση και εντός τριμήνου το αργότερο, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό:   

- όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και 

- όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων 

υποδομής ή κατασκευής. 

Στην αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα αναγράφονται η ονομασία της πράξης και ο κύριος 

στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές 

καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά τα ελάχιστα υποχρεωτικά μέτρα 

πληροφόρησης και επικοινωνίας που λαμβάνονται από τους δικαιούχους. Ο δικαιούχος μπορεί να 

υιοθετήσει επιπλέον και όποια άλλα συμπληρωματικά μέτρα επικοινωνίας κρίνει κατάλληλα, αρκεί 

να υπάρχει παντού η σωστή αναφορά στην ΕΕ. 

Συγκεντρωτικός πίνακας ελάχιστων υποχρεωτικών μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δικαιούχων 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
 
 

 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 

ΠΛΑΚΑ 
 
 

 
Πράξη για την οποία ισχύουν 
αθροιστικά τα εξής: 

 δημόσια συνδρομή >500.000 €  

 συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών 
έργων ή αγορά υλικού 
αντικειμένου 

 

 
 
 

Χ 

  
 
 
 

 

Χ 
(εκτός πράξεων 
με ΔΔ > 500.000 

€ που 
συνίστανται 
στην αγορά 

υλικού 
αντικειμένου) 

 
 
 

Χ 
 

Οποιαδήποτε άλλη πράξη που δεν 
εμπίπτει στα παραπάνω Χ Χ 

 
 

Χ 
(σε δράσεις ΕΚΤ 

και κατά 
περίπτωση ΕΤΠΑ 

και ΤΣ) 
 

  



 

Κρίσιμες επισημάνσεις 

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και 

δράσεων στο ΕΣΠΑ, ότι: 

 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. 

 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος, αποφασίσει να λάβει μέτρα πληροφόρησης και 

επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν αναφέρονται ρητά στον Επικοινωνιακό 

Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον  Κανονισμό 1303/2013 

και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014. 

 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, οφείλει να τηρήσει 

τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων. 

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

παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία (Παράρτημα 5 

Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020). 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

Η ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ εφαρμόζεται από την ΕΑΣ, τις ΔΑ και τους δικαιούχους 

σε όλα τα μέτρα ενημέρωσης για τους αιτούντες και τους δικαιούχους και στα μέτρα πληροφόρησης 

και επικοινωνίας για το κοινό. Στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 ορίζονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Ακολουθεί η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του 

ΕΣΠΑ για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής), σύμφωνα με τον 

Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 της Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού. 

 
 

1.  Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Περιγραφή  

Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το 

ύψος της. Δώδεκα χρυσά αστέρια, που είναι διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, 

σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων 



 

του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με το ένα τρίτο του ύψους. Κάθε αστέρι έχει πέντε 

κορυφές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα 

ισούται με το 1/18 του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή 

με μία κορυφή προς τα πάνω και δύο κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό 

της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των 

ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού. Ο αριθμός των αστεριών δεν μεταβάλλεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προδιαγραφές 

Το έμβλημα της Ένωσης απεικονίζεται στους διαδικτυακούς τόπους έγχρωμο. Σε όλα τα άλλα μέσα, 

χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατό έγχρωμη απεικόνιση και ασπρόμαυρη απεικόνιση μπορεί να 

χρησιμοποιείται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το 

μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας του υλικού ή του εγγράφου που χρησιμοποιείται. 

 

 

Αναπαραγωγή σε τετραχρωμία 

Το έμβλημα έχει τα χρώματα PANTONE Reflex Blue για την επιφάνεια του ορθογωνίου και 

PANTONE Process Yellow για τα αστέρια. 

 

 

                PANTONE Reflex Blue          PANTONE Process Yellow       

                 C 100   M 80   Y 0   K 0             C 0   M 0   Y 100   K 0 

 

                Για το Internet και τα ηλεκτρονικά μέσα: 
 
 

  
R 0   G 51   B 153                 R 255   G 204   B 0 

       #003399     #FFCC00 

 



 

 
 

Αναπαραγωγή σε μονοχρωμία 

Αν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη διαχωριστική 

γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο πάνω σε λευκό φόντο. 

 

 

 

 

 

             PANTONE Neutral Black C                   

              K 100  

 

 
 
 
 

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το μπλε (εννοείται βέβαια το Reflex Blue), πρέπει 

να χρησιμοποιείται σε αναλογία 100%, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό και το 

φόντο είναι κυανό. 

 

 
 
 
 
 
 

PANTONE Reflex Blue  
 
C 100   M 80   Y 0   K 0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Αναπαραγωγή σε έγχρωμο φόντο  

Αν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιηθεί έγχρωμο φόντο, το ορθογώνιο πρέπει να πλαισιώνεται με 

λευκό περίγραμμα πάχους ίσου με το ένα εικοστό πέμπτο του ύψους του ορθογωνίου.  
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστή / Λάθος αναπαραγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Η ελληνική σημαία 

 

Σωστή / Λάθος αναπαραγωγή 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 

 

Τετράχρωμη εκδοχή  

   Για εκτύπωση: 
 

                                                                                       
  

 PANTONE Reflex Blue PANTONE Bright Red  

           C 100   M 80   Y 0   K 0     C 5   M 100   Y 100  K 0        

                        
 

   Για το Internet και τα ηλεκτρονικά μέσα: 
  
 
         
       R 0   G 51   B 153           R 255   G 0   B 0     

              # 003399                      #ff0000 

 

Ασπρόμαυρη εκδοχή 

 

 

 

 

           PANTONE Neutral Black C                  K 100 

 

 

 

Σωστή / Λάθος αναπαραγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Έμβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ταμεία 

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύεται από τις ονομασίες των Ταμείων.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ολοκληρωμένες εναλλακτικές εκδοχές σημάτων και λογοτύπων. 

Κάθετη διάταξη σημαίας ΕΕ και αναφοράς Ταμείων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οριζόντια διάταξη σημαίας ΕΕ και αναφοράς Ταμείων 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση                                        Ευρωπαϊκή Ένωση     
Ευρωπαϊκό Ταμείο                                                             Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
Περιφερειακής Ανάπτυξης                                               και Επενδυτικά Ταμεία 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση                                        Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο                                         Ταμείο Συνοχής 

 

 

Σε περίπτωση που μια πράξη χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ταμεία, χρησιμοποιείται η 

ευρωπαϊκή σημαία με την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 

 

 



 

5.  Τυπογραφία 

Παρουσίαση των γραμματοσειρών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τίτλους, χαρακτηρισμούς 

και μηνύματα καθώς και σε όλη την επικοινωνία.  

 

Arial 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Tahoma 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Calibri 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Garamond 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

Trebouchet 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

 



 

 

Ubuntu  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω 

1234567890 

 

 Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές ούτε η χρήση ειδικών εφέ για τους 

χαρακτήρες.  

 Η θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της Ένωσης δεν παρεμποδίζει το έμβλημα της 

Ένωσης κατά κανένα τρόπο.  

 Το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων είναι ανάλογο του μεγέθους του 

εμβλήματος.  

 Το χρώμα των χαρακτήρων είναι μπλε (Reflex Blue), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το φόντο. 



 

6.   Προσκλήσεις/Προκηρύξεις στον Τύπο 

Κάθε Πρόσκληση/Προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα 

γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 4 του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Το σήμα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 3 

του παρόντος Κεφαλαίου. 

3. Τα στοιχεία του ΕΠ. 

Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σήματος του ΕΣΠΑ γίνεται σε 

ασπρόμαυρη εκδοχή. 

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ισότιμα. 

Ένα παράδειγμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.   Αφίσα  

Με στόχο την ομοιομορφία των εκάστοτε δράσεων προβολής και επικοινωνίας, θα δημιουργηθούν 

πρότυπα αφίσας μεγέθους Α3, ανάλογα με το Ταμείο ή τα Ταμεία που υποστηρίζουν την πράξη και 

τα οποία θα μπορούν να μεταφορτωθούν από το www.peproe.gr και το www.espa.gr . Σημειώνεται 

ότι η αφίσα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο, την ενιαία οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και τοποθετείται σε σημείο 

εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Αφίσα ΕΤΠΑ    Αφίσα ΕΚΤ    Αφίσα ΕΔΕΤ 

 

http://www.peproe.gr/
http://www.espa.gr/


 

8.   Διαδίκτυο, κινητά, tablet, κλπ. 

Στο διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να υπάρχουν: 

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης, σύμφωνα με τα 

γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 4.  

2. Το σήμα του ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 3. 

Εφαρμογή 

 Στην ενιαία διαδικτυακή πύλη www.espa.gr , στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠ www.peproe.gr , σε 

όλη την προγραμματική περίοδο, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η αναφορά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σχετικό Ταμείο, πρέπει να είναι ορατά αμέσως κατά την είσοδο 

στον διαδικτυακό τόπο (αρχική σελίδα), καθώς και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής 

συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα 

κάτω. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η παρακάτω οπτική ταυτότητα είτε να ενσωματώνεται στο 

ανωσέλιδο (header) των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων, είτε να υπάρχει αμέσως κάτω απ’ 

αυτό.  

 Στους διαδικτυακούς τόπους των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν, κατά την υλοποίηση της 

πράξης υπάρχει η υποχρέωση να παρέχεται σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το 

επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και 

επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Η παρακάτω οπτική ταυτότητα, η 

οποία αποτελεί την επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, τοποθετείται 

στην σελίδα του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου στην οποία  παρέχεται σύμφωνα με την 

υποχρέωση η σύντομη περιγραφή της πράξης,  σε θέση που είναι ορατή και μέσα στο οπτικό 

πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει 

τη σελίδα προς τα κάτω.  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
http://www.peproe.gr/


 

9.   Πινακίδες 

Προσωρινές πινακίδες  

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης του ΕΤΠΑ ή του Ταμείου Συνοχής που συνίσταται στη 

χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για τα οποία η συνολική δημόσια συνδρομή 

στην πράξη υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο εύκολα ορατό από το 

κοινό, μια προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους. 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος 

Ονομασία πράξης 

Κύριος στόχος πράξης 

Προϋπολογισμός πράξης 

 

 

 

 

 

 Η πινακίδα περιέχει υποχρεωτικά την ονομασία και τον κύριο στόχο της πράξης. 

 Ο κύριος στόχος πράξης προτείνεται να βασίζεται στον ειδικό στόχο της πράξης και να γίνεται 

επικοινωνιακή επεξεργασία της διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός από το ευρύ κοινό. 

 Στην περίπτωση πράξεων υποδομών και κατασκευαστικών έργων, αναγράφεται ο συνολικός 

επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης. 

 Στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αναγράφεται ο συνολικός ενισχυόμενος 

προϋπολογισμός του έργου με διάκριση σε δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτική συμμετοχή. 

 Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα 

Ταμεία που απεικονίζονται στην πινακίδα, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω 

πινακίδας. 

 Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.  

 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.  

 

Αναμνηστικές (μόνιμες) πινακίδες  



 

Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης που συνίσταται στην αγορά 

υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομών 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 εύκολα ορατό από το κοινό. 

Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

τη μόνιμη εγκατάστασή τους.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος 

 

 Η πινακίδα περιέχει υποχρεωτικά την ονομασία της πράξης και τον κύριο στόχο της 

δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη. 

 Ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, προτείνεται να 

βασίζεται στον ειδικό στόχο της πράξης και να γίνεται επικοινωνιακή επεξεργασία της 

διατύπωσής του, ώστε να είναι κατανοητός από το ευρύ κοινό. 

 Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα 

Ταμεία που απεικονίζονται στην πινακίδα, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της εν λόγω 

πινακίδας. 

 Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να 

είναι ισότιμα μεταξύ τους και με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 



 

10.   Έντυπη επικοινωνία 

Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το 

μέγεθός του είναι ανάλογη της κλίμακας του υλικού ή του εγγράφου που χρησιμοποιείται. Επίσης η 

αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία φροντίζουμε να είναι ευανάγνωστη. 

Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στους 

δικαιούχους, στους αιτούντες, στους συμμετέχοντες ή στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της 

βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει διατύπωση στην οποία 

αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  



 

 Η αναφορά στην Περιφερειακή αρχή μπορεί να ενσωματωθεί είτε στο πλαίσιο της εφαρμογής 

της ταυτότητας επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του εντύπου, αρκεί 

να μην αλλοιώνεται η υπάρχουσα διάταξη της εφαρμογής. 

 

11.   Τηλεόραση (Pack shot) 

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή στα 

Ταμεία, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 4 του 

παρόντος Κεφαλαίου. 

 Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 3 

του παρόντος Κεφαλαίου. 

 Την εκφώνηση της φράσης: «ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 

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.  

Οι χρωματικοί κώδικες RGB του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικές χρήσεις, 

όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1. 

 

 

 

 

 

12.   Ραδιοφωνικά μηνύματα 



 

Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Την αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση.  

2. Τη φράση: «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

13.   Προωθητικά υλικά 

Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το ευρύ 

κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ταμείο ή 

στα Ταμεία, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 4 του 

παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην παράγραφο 3 

του παρόντος Κεφαλαίου.  

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα η αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία δεν εφαρμόζεται. 

 


