
 
[1] 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

(ΔΡΑΣΗ: Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα 

του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) 

 
 

 

 

 

Πάτρα 

Οκτώβριος 2018 



 
[2] 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

Εισαγωγή..................................................................................................................................3 

Κανονιστικό Πλαίσιο ................................................................................................................4 

Κρίσιμες Επισημάνσεις ............................................................................................................4 

Υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης - επικοινωνίας ................................................................5 

Οδηγίες…………………………………………………………………………………………………………………………..………7 

Υποδείγματα ……....................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
[3] 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

«Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν» 

 

Η έννοια της πληροφόρησης και δημοσιότητας στο ΕΣΠΑ 

Ο Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ παρέχει στους 

Δικαιούχους την κατάλληλη πληροφορία και οδηγίες με στόχο τη διευκόλυνσή τους 

ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι να διασφαλίσει ότι οι ενέργειες που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο της 

εν θέματι Δράσης που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, θα έχουν μια κοινή εικόνα και 

ταυτότητα. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των 

εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους 

ενεργειών, που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους 

αλλά και τη φυσιογνωμία της περιφέρειας στην οποία ζουν. 

Ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι, τα έργα που συγχρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνουν εκείνες τις επικοινωνιακές δράσεις που 

στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα και ως εκ τούτου, παραθέτει τις υποχρεώσεις των 

Δικαιούχων όσον αφορά την Πληροφόρηση και Επικοινωνιακή Δράση τους 

προκειμένου να τους βοηθήσει να διεκπεραιώσουν ορθά τις υποχρεώσεις αυτές. 

Ο Οδηγός καλύπτει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προωθηθεί η 

ευρωπαϊκή ταυτότητα ενώ επίσης θέτει απαιτήσεις και κατευθύνσεις για ενημερώσεις, 

γραπτό υλικό, προσκλήσεις, πινακίδες, σήματα και λοιπό ενημερωτικό υλικό το οποίο 

είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να επισημανθεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ελλάδας σε έργα και παρεμβάσεις. Για το λόγο αυτό, παρατίθεται η 

ορθή χρήση των διαφόρων εμβλημάτων και εργαλείων Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας μαζί με σχετικά υποδείγματα. 

Σημειώνεται τέλος ότι, ο παρών Οδηγός δεν αντικαθιστά και δεν υποκαθιστά τη 

σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση οι Δικαιούχοι πρέπει 

να τηρούν τα οριζόμενα σ’ αυτούς καθώς και τα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυτικής 

Πρόσκλησης της Δράσης. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Για την κατάρτιση του παρόντος Οδηγού λήφθηκε υπόψη το θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 και συγκεκριμένα: 

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

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

 Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης 

Ιουλίου 2014 

 Ο Κανονισμός ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 

 Ο Επικοινωνιακός Οδηγός για το ΕΣΠΑ 2014-2020, που καταρτίστηκε από 

την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επισημαίνεται 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.  

 

 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. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την 

επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και 

κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος εκπονήθηκε 

τον Μάιο 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση 

προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι υποχρεώσεις αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος 

αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας 

υποχρεωτικά: 

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

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 

 αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη. 

 

2. Κατά την υλοποίηση των έργων, οι δικαιούχοι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με 

την στήριξη που έχουν λάβει από το Ταμείο: 

 παρέχοντας στον διαδικτυακό τους τόπο, 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. Στη σελίδα που παρουσιάζονται αυτές οι πληροφορίες, θα πρέπει 

επίσης να εμφανίζονται τα λογότυπα, σε έγχρωμη μορφή: έμβλημα ΕΕ με 

αναφορά στην ΕΕ το Ταμείο (ΕΤΠΑ) και, το Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-

2020 

 τοποθετώντας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με 

πληροφορίες σχετικές με το έργο δηλ. θα περιλαμβάνει στοιχεία για τη 

συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΤΠΑ και την υλοποίησή του στο 

πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 

 σε σημείο ευδιάκριτο στο χώρο τους (π.χ η είσοδος σε ένα κτίριο), κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

 Περιλαμβάνοντας σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση 

του έργου ή παράγεται στο πλαίσιο του έργου, τις ανωτέρω πληροφορίες δηλ. 

τα στοιχεία για τη συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΤΠΑ και εθνικούς 

πόρους και την υλοποίησή του στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-

2020 
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3. Με βάση το άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013 και την 

αντίστοιχη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, οι Δικαιούχοι έχουν ήδη αποδεχθεί τη 

συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

που δημοσιοποιεί η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ.  Οι διαδικτυακοί τόποι ενημερώνονται με 

αυτόματες διαδικασίες μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ). 

4. Σε κάθε είδους δημοσιότητα που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο έργο (π.χ. 

ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε ημερίδες και 

συνέδρια, επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις κλπ), 

οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αναφορά στη συγχρηματοδότηση του έργου από 

Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους 

5. Ο Δικαιούχος, οφείλει να τηρεί στο αρχείο του έργου σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική 

μορφή, κάθε είδους πληροφοριακό ή επικοινωνιακό υλικό που αφορά στην 

υλοποίηση ή τα αποτελέσματα του έργου (πχ ανακοινώσεις στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια, δημοσιεύσεις και 

επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις, προκηρύξεις 

διαγωνισμών, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ) και να το παρουσιάζει σε 

κάθε όργανο επαλήθευσης - πιστοποίησης φυσικού / οικονομικού αντικειμένου ή 

όργανο ελέγχου 

6. Για Δικαιούχο – επιχείρηση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που 

προβλέπεται προσαύξηση του ύψους ενίσχυσης (άρθρο 25 του 651/2014). «Η 

διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, 

αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού 

ανοικτής πηγής» αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της 

αναφερόμενης προσαύξησης 

7. Αν ο δικαιούχος επιθυμεί μπορεί να αποστέλλει υλικό προκειμένου η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 

να το αναδημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, με την ένδειξη “Για αναδημοσίευση στο 

www.dytikiellada.gr, Κωδικός έργου XXXXX” 

8. Ο Δικαιούχος μπορεί να υιοθετήσει επιπλέον και άλλα συμπληρωματικά μέτρα 

επικοινωνίας κρίνει κατάλληλα, αρκεί να υπάρχει παντού η σωστή αναφορά στην ΕΕ 

9. Ο Δικαιούχος συνεργάζεται με την ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ τόσο για την τήρηση των κανόνων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας όσο και για την προβολή των έργων μέσα από 

ενέργειες Δημοσιότητας που οργανώνει η ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ 

 

 

http://www.dytikiellada.gr/
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ΟΔΗΓΙΕΣ  

Γενικές οδηγίες: 

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την 

επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και 

κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος εκπονήθηκε 

τον Μάιο 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση 

προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος 

αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα Ταμεία, προβάλλοντας υποχρεωτικά: 

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

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 

- αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη. 

 

Διαδικτυακός Τόπος - κινητά - tablet 

Στους διαδικτυακούς τόπους των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν, κατά την 

υλοποίηση των έργων 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 

οπτική ταυτότητα 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. 

 

Αφίσα 

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

πρέπει να δημιουργηθούν από τους δικαιούχους αφίσες μεγέθους Α3 και Α2, οι 

οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και ακολουθούν την ενιαία 

οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ. Κάθε αφίσα που θα δημιουργηθεί (ελάχιστου μεγέθους 

Α3) με πληροφορίες σχετικές με το έργο, θα συμπεριλαμβάνει στοιχεία για τη 
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συγχρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και την υλοποίησή του στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. 

 

Παραγωγή εγγράφου π.χ. προσκλήσεις, προκηρύξεις στον τύπο, συμβάσεις 

κλπ 

Η παραγωγή κάθε εγγράφου (ενσωμάτωση στο υποσέλιδο - footer) κατά την 

υλοποίηση του έργου οφείλει να εξασφαλίζει υποχρεωτικά ενημέρωση των στοιχείων 

για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις ανωτέρω πληροφορίες δηλ. να 

συμπεριλαμβάνει στοιχεία για τη συγχρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την υλοποίησή του στο πλαίσιο του 

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. 

 Στις προκηρύξεις στον Τύπο η αναπαραγωγή των σημάτων προτείνεται να γίνει σε 

κλίμακα του γκρι για λόγους οικονομίας.  

 

Υλικό Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Σε κάθε είδους δημοσιότητα που αφορά στο επιχορηγούμενο έργο π.χ. 

δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε 

ημερίδες και συνέδρια (banners, folders, φυλλάδια, λοιπά επικοινωνιακά υλικά), 

επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις, φυλλάδιο, 

αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετούνται σε εμφανές σημείο τα λογότυπα της Ε.Ε, ΕΣΠΑ, 

ΕΤΠΑ και,  Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις προαναφερόμενα. 

Σε κάθε έντυπο υλικό (δημοσίευση, εργασία, φυλλάδιο, βιβλίο κλπ) σε εσωτερική 

σελίδα ή στο οπισθόφυλλο (προτείνεται): 

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά 

έργα» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους 

μέσω του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (κωδικός έργου: …….)» 

Για το ενημερωτικό υλικό που – τυχόν - μεταδίδεται με ηλεκτρονικά μέσα ή για το 

οπτικο-ακουστικό υλικό προβολής, εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές. Εκτός από το σήμα 

ακούγεται και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, η Διαχειριστική Αρχή έχει προχωρήσει στην 

παραγωγή υποδειγμάτων των απαιτούμενων προδιαγραφών –στη βάση του 

Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ- τα οποία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 

δικαιούχο στις προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνει και στο προωθητικό υλικό 

που παράγει. 

Στον ιστότοπο http://dytikiellada.gr/βοηθητικo-υλικο/ διατίθενται παραδείγματα 

προωθητικού υλικού καθώς και οι σχετικές οδηγίες. 
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