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ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
(Με επίδοση στους Νόμιμους
εκπροσώπους των φορέων και
Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ : Λειτουργία διαδικτυακού κόμβου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.anaptyxi.gov.gr. –Υποχρέωση ανάρτησης φωτογραφιών
συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Σχετικό: A.Π.9433 /ΕΥΣΣΑΑΠ 424/28-02-2012 έγγραφο του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας με θέμα : Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων –
Αποφυγή Δημοσιονομικής Διόρθωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε φάση πλήρους λειτουργίας

ο διαδικτυακός

κόμβος

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anaptyxi.gov.gr. Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι ο επίσημος
διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων

και

παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Ο

διαδικτυακός

τόπος

αναπτύχθηκε

από

την

Ειδική

Υπηρεσία

Ολοκληρωμένου

Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη Μονάδα
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη
διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την
υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013.

To

ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr

τροφοδοτείται

από τις Διαχειριστικές

Αρχές, τις Ενδιάμεσες

Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Δικαιούχους των
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Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το

οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης
της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στο πλαίσιο του παραπάνω
δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να πληροφορηθούν σε καθημερινή βάση την εικόνα
υλοποίησης για τα έργα του ΕΣΠΑ μέσα από ένα πλέγμα σύγχρονων εργαλείων

όπως

διαδραστικοί χάρτες, κατάλογοι έργων ανά γεωγραφική ενότητα και στατιστικές αναλύσεις.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του

συγκεκριμένου διαδικτυακού κόμβου και σε συμφωνία με τις

αρμόδιες αρχές της Γενικής . Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής προκειμένου να αποδεικνύεται η
εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την τοποθέτηση των πινακίδων απαιτείται η
υποχρεωτική ανάρτηση

φωτογραφιών που απεικονίζουν το έργο στη φάση που βρίσκεται και

αποδεικνύουν την εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας κατά και μετά την υλοποίηση του
έργου.

Κατά συνέπεια παρακαλούμε για την άμεση αποστολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Αττικής φωτογραφιών (στη φωτογραφία να φαίνεται το έργο και η πινακίδα που του
αναλογεί),
ως

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ( σε υψηλή ανάλυση) από τα έργα που υλοποιείται

Τελικοί Δικαιούχοι στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 οι οποίες να αποδεικνύουν την

εφαρμογή των σχετικών κανόνων δημοσιότητας όπως αυτοί αποτυπώνονται τόσο στο σχετικό σύμφωνο
αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης , την απόφαση ένταξης της πράξης καθώς και
τους σχετικούς κανονισμούς (ΕΚ) 1828/2006 και (ΕΚ) 1083/2006 όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

Ειδικότερα επισημαίνουμε την πιστή τήρηση των σχετικών οδηγιών που έχουμε αποστείλει με το Α.Π
24-11-2011 έγγραφό μας

(ΑΔΑ : 457Ξ7Λ7-ΒΧΗ) και θέμα : “Oδηγίες συστάσεις προς τους

Φορείς Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
για θέματα Πληροφόρησης και δημοσιότητας» και υπενθυμίζουμε ότι η τήρηση

των κανόνων

πληροφόρησης κα δημοσιότητας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αντικειμένου των ελέγχων τόσο
από τα Εθνικά όσο και από τα Κοινοτικά Όργανα.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις φορέων (π.χ ενδεικτικά αναφέρουμε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , Ειδικά Σχολεία , Νοσοκομεία κλπ. ) που
χρηματοδοτούνται

από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

για προμήθεια εξοπλισμού , απαιτείται η

προσθήκη πινακίδας στον σχετικό προμηθευόμενο εξοπλισμό.

Για την πληρέστερη
Προγράμματος

και αποτελεσματικότερη

ενημέρωση των Φορέων – Τελικών δικαιούχων του

έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Περιφέρειας Αττικής

www.pepattikis.gr

της

στον σύνδεσμο Πληροφόρηση-Δημοσιότητα αναλυτικό

ενημερωτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω :

1)Eγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο για το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
2)Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και δημοσιότητα στο πλαίσιο των
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
3) Oδηγίες συστάσεις προς τους Φορείς Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 για θέματα Πληροφόρησης και δημοσιότητας.
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4)Ενταγμένα έργα Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής στο ΠΕΠ Αττικής
2007-2013 (επικαιροποιείται κάθε μήνα.)
5)Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης; του ΕΣΠΑ
6)Πρότυπη πινακίδα έργων
7)Πρότυπη μόνιμη πινακίδα έργων
8)Λογότυπο ΕΣΠΑ (Ελληνικά)
9) Λογότυπο ΕΣΠΑ (Αγγλικά)
10)Λογότυπο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε ιδιαιτέρως να μεριμνάτε σε κάθε περίπτωση για την πιστή τήρηση
των κανονιστικών υποχρεώσεων για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα προκειμένου να αποφευχθεί –
σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν σχετικές παραλήψεις- ο κίνδυνος επιβολής προστίμων τόσο από
Εθνικά όσο και από Κοινοτικά όργανα ελέγχου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Eσωτερική διανομή.
1)Γρ. Περιφερειάρχη Αττιικής
2) Στελέχη ΕΔΑ Αττικής
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