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Θεσμικό Πλαίσιο Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

 Το θεσμικό πλαίσιο όλων των δράσεων Πληροφόρησης και

Επικοινωνίας (Π&Ε) εδράζεται στην εφαρμογή του:

 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013.

 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της

28ης Ιουλίου 2014.

 Νόμου 4314/2014

 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018

και το οποίο συνοψίζεται στον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

Οι ελάχιστες υποχρεώσεις 

μέτρων Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας ανάλογα με 

την κατηγορία της πράξης:

1. Ιστοσελίδα

2. Προσωρινή και 

Αναμνηστική Πινακίδα

3. Αφίσα

4. Σηματοδότηση σε 

έγγραφα



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

1. Ιστοσελίδα

i) 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.

ii) Η επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή 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.



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

1. Ιστοσελίδα

Συστήνεται η ύπαρξη παραπομπής στην κεντρική σελίδα του φορέα σας που να μεταφέρει τον

χρήστη σε μία διακριτή ενότητα/σελίδα στην οποία θα υπάρχει η λίστα των έργων ΕΣΠΑ που

υλοποιεί ο φορέας και στον οποίο θα υπάρχει

i) η σύντομη περιγραφή της κάθε πράξης,

ii) οι στόχοι και τα αποτελέσματά της

iii) η αναφορά στη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

Προτείνεται η ένταξη στο header της σελίδας ή κάτω απ’ αυτό, της οπτικής ταυτότητας ανάλογα με

το ταμείο χρηματοδότησης.



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

1. Ιστοσελίδα

Καλή Πρακτική 1: Ιστοσελίδα ∆ήμου Πατρέων

http://www.e-patras.gr/



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

1. Ιστοσελίδα

Καλή Πρακτική 2: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

"Σισμανόγλειο"

http://www.komotini-hospital.gr/



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

2. Ανάρτηση προσωρινής και αναμνηστικής πινακίδας για πράξεις υποδομής ή 

κατασκευής ή αγορά υλικού αντικειμένου που υπερβαίνουν τις 500.000€

Προσωρινή (εργοταξιακή) πινακίδα Αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

3. Αφίσα

Τοποθέτηση αφίσας (τουλάχιστον Α3) με πληροφόρηση σχετικά με το έργο που περιλαμβάνει τη

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, όπου δεν υπάρχει η υποχρέωση ανάρτησης

πινακίδας, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος στο κτίριο, κλπ.



http://posters2014‐2020.esfhellas.gr

Εφαρμογές ∆ημιουργίας 
Αφισών

http://www.ymeperaa.gr/ypodeigma‐
pliroforiakis‐afisas



Εφαρμογή ∆ημιουργίας 
Αφισών της ΕΥΣΕΚΤ



Συνήθεις ∆ράσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας - Αφίσα

Στην περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε μία αφίσα προκειμένου να προβάλλουμε

κάποια από τις εκδηλώσεις τις οποίες προγραμματίζουμε, απαιτείται η τήρηση της ορθής

σηματοδότησης με την χρήση της παρακάτω οπτικής ταυτότητας.

Η χρήση επιπλέον λογοτύπων (πχ logo Κέντρου Κοινότητας, ∆ήμου, ∆ιαχειριστικής Αρχής,

Περιφέρειας κλπ) είναι προαιρετική και προτείνεται η ελαχιστοποίηση χρήσης τους στα απολύτως

απαραίτητα.



Εφαρμογή ∆ημιουργίας 
Αφισών της ΕΥΣΕΚΤ



Συνήθεις Λάθη 
Σηματοδότησης σε Αφίσες



Ελάχιστες Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

4. Σηματοδότηση σε έγγραφα

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.



Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας για την Περίοδο 2014 - 2020

Οι υποχρεώσεις που μόλις αναφέρθηκαν περιγράφουν τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που κάνουμε οποιαδήποτε περαιτέρω δράση επικοινωνίας (πχ έκδοση εντύπου και

φυλλαδίων, δημιουργία τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού μηνύματος, κατασκευή ιστοσελίδας,

προμήθεια προωθητικών υλικών κλπ) θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες δημοσιότητας,

όπως αυτοί ορίζονται στον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ενώ παράλληλα θα πρέπει να

λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε ΆμεΑ.

(Παράρτημα 5 του Επικοινωνιακού Οδηγού)



Ιστοσελίδα ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ

Για την υποβοήθηση των ∆ικαιούχων φορέων στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας, έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ 

ΠΑΜΘ, www.eydamth.gr

η ενότητα «Υποχρεώσεις ∆ημοσιότητας ∆ικαιούχων» στην 

οποία υπάρχουν:

- Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση των υποχρεώσεων 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

- Υποδείγματα πινακίδων

-Λογότυπα και εμβλήματα που απαιτούνται για την ορθή 

σηματοδότηση

-Πρακτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας ∆ικαιούχων Πράξεων



Σελίδα Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ ΠΑΜΘ στο Facebook
https://www.facebook.com/eydeppamth/

Σελίδα ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ στο Facebook

Έως σήμερα έχουμε 

1.468 Likes και 1.526 

Followers



Για την σηματοδότηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram κλπ) δεν

υπάρχει ρητή αναφορά στον επικοινωνιακό οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παρόλα αυτά προτείνεται κατ’ αντιστοιχία η χρήση της οπτικής ταυτότητας που χρησιμοποιείται

και στις ιστοσελίδες.

Συνήθεις ∆ράσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας - Facebook



Συνήθεις ∆ράσεις Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας - Facebook



Για την ορθή/αποτελεσματική χρήση της σελίδας του φορέα σας στο Facebook προτείνονται:

- Κοινοποιήσεις δημοσιεύσεων από επίσημους φορείς

- Προώθηση της σελίδας προκειμένου να την ακολουθούν/κάνουν like όσο το δυνατόν

μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων

- Να αποστέλλετε τις εκδηλώσεις που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε και στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ

προκειμένου να τις κοινοποιούμε και εμείς

- Να κάνετε like στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΑΜΘ προκειμένου να έχετε άμεση πληροφόρηση

για θέματα που αφορούν έργα και εκδηλώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της

Περιφέρειας μας.

Προτάσεις Χρήσης Σελίδας στο 
Facebook



- Τίτλος πράξης

- Ναι: σαφής, σύντομος, με πεζά γράμματα, σωστή σύνταξη & ορθογραφία, στοιχείο

xωροθέτησης

- Όχι: περιττές λέξεις, ξένες λέξεις/εξειδικευμένη ορολογία, συνώνυμες λέξεις

- Σύνοψη πράξης

- Ναι: Απαντάμε τί, πού, πότε, γιατί / τα πιο σημαντικά πρώτα/ καλή περιγραφή χωρίς να

- πλατυάζει/ σύντομες παράγραφοι/ πεζά γράμματα/ σωστή σύνταξη & ορθογραφία

- Όχι: Μεγάλες προτάσεις/ επαναλαμβανόμενες γενικές πτώσεις/ περιττά επίθετα και λέξεις/

ακρωνύμια/ ξένες λέξεις/ εξειδικευμένη ορολογία

Επικοινωνιακές Περιγραφές στα 
Τεχνικά ∆ελτία - ΟΠΣ



Επικοινωνιακές Περιγραφές στα 
Τεχνικά ∆ελτία - ΟΠΣ



Επικοινωνιακές Περιγραφές στα 
Τεχνικά ∆ελτία - ΟΠΣ



Επικοινωνιακές Περιγραφές στα Τεχνικά 
∆ελτία - ΟΠΣ

www.anaptyxi.gov.gr 



Ευρήματα Ελέγχων Ε∆ΕΛ 

 Συνιστάται η αποστολή οδηγίας προς όλους τους δικαιούχους για την δημιουργία ενότητας  
εντός της ιστοσελίδας τους όπου γίνεται η σύντομη περιγραφή της/των πράξης/πράξεων, 
όπως προβλέπεται και σε αυτή τη σελίδα στο header να τοποθετηθεί και η σήμανση. 

 Εφαρμογή και από τις ∆Α ως δικαιούχους της υποχρέωσης  με τη δημιουργία ενότητας στην 
ιστοσελίδα του ΕΠ με τίτλο π.χ. "Πράξεις με ∆ικαιούχο τη ∆Α" και την ανάρτηση εκεί των 
περιγραφών των πράξεων. 



Ευρήματα Ελέγχων Ε∆ΕΛ 

Ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ δίνει κατευθύνσεις τις οποίες η ∆Α αξιοποιεί για να
περιγράψει στη στρατηγική τα μέσα που εκείνη θα διαθέσει σε προσβάσιμες μορφές για άτομα
με αναπηρία. Ένα από αυτά τα μέσα είναι η ιστοσελίδα οπότε η ∆Α καθιστά την ιστοσελίδα του
ΕΠ προσβάασιμη σε επίπεδο «ΑΑ» (WCAG 2.0 Level AΑ).
Σημειώνεται ότι: Η προσβασιμότητα των διαδικτυακών τόπων των φορέων δημόσιας διοίκησης
προβλέπεται από την Εθνική νομοθεσία.



Οδηγός Επικοινωνίας και ∆ημοσιότητας 
του ΠΑΑ 2014 - 2020

Όσοι δικαιούχοι υλοποιούν δράσεις του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, θα πρέπει να

συμβουλεύονται τον Οδηγό Επικοινωνίας και

∆ημοσιότητας του ΠΑΑ 2014 – 2020.



Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  2014‐2020

Ξάνθη, 24/02/2020

Παπούδης Ιωάννης
Μονάδα A ‐ Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας ΑΜΘ
ipapoudis@mou.gr
2531352307


