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ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 20072013
(Με επίδοση σε Νόµιµους
εκπρόσωπους φορέων και
∆ιευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών)

Οδηγίες και Συστάσεις προς τους Φορείς Υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.
Αττικής 2007-2013 για θέµατα Πληροφόρησης &
∆ηµοσιότητας .

Με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, σε θέµατα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική
Περίοδο 2007 – 2013, σας κοινοποιούµε τις ακόλουθες οδηγίες / συστάσεις προς
ενηµέρωσή σας:


Στόχος των ενεργειών
δηµοσιότητας από τους
φορείς
υλοποίησης των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων είναι η ενηµέρωση του κοινού για το ρόλο που
διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και η
εξασφάλιση διαφάνειας στη συνδροµή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Οι
υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στο Γενικό Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 και
τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, (έχουν αναρτηθεί στον επίσηµο
ιστότοπο
της
Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής
Αρχής
Περιφέρειας
Αττικής
www.pepattikis.gr)



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΏΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης µιας συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης, ο ∆ικαιούχος
αυτής υποχρεούται να αναρτά διαφηµιστική πινακίδα στο εργοτάξιο εφόσον:
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1. Η Πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής ή κατασκευής.
2. Η συνολική δηµόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα € 500.000,00.
Πρότυπο µιας τέτοιας πινακίδας επισυνάπτεται µε την παρούσα εγκύκλιο και βρίσκεται
σε ηλεκτρονική µορφή στον επίσηµο ιστότοπο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Αττικής www.pepattikis.gr στον σύνδεσµο- Πληροφόρηση
∆ηµοσιότητα. Επιπροσθέτως οι φορείς υλοποίησης µπορούν να έχουν πρόσβαση σε
ηλεκτρονική µορφή στον ίδιο σύνδεσµο στα παρακάτω κείµενα για περαιτέρω πιθανή
βοήθεια.
Α.Εγκεκριµένο Επικοινωνιακό Σχέδιο για το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013
Β. Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και δηµοσιότητα στο
πλαίσιο των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
Γ.Τεχνικές προδιαγραφές σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ.
∆.Πρότυπη πινακίδα έργων
Ε.Πρότυπη µόνιµη πινακίδα
ΣΤ.Λογότυπο ΕΣΠΑ (Ελληνικά)
Ζ.Λογότυπο ΕΣΠΑ (Αγγλικά)
Η.Λογότυπο ΠΕΠ
Ο ισχύων Κανονισµός δεν προβλέπει ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας για
Πράξεις αγοράς φυσικού ενσώµατου αντικειµένου, ωστόσο, δίδεται η δυνατότητα στη
∆ιαχειριστική Αρχή να ζητήσει την ανάρτηση µιας τέτοιας πινακίδας εφόσον κρίνει ότι
η συγχρηµατοδότηση αφορά σε έργα υψηλής οικονοµικής σηµασίας (π.χ. εξοπλισµός
µιας νέας νοσοκοµειακής µονάδας). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ∆ικαιούχος οφείλει να
τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση µιας Πράξης
οφείλει να ενηµερώσεις τους υποψήφιους αναδόχους ότι η Πράξη συγχρηµατοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ε.Ε. και ως εκ τούτου έχουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις ως
προς την ενηµέρωση και τη δηµοσιότητα, τις οποίες οφείλουν να τηρήσουν.
Στις διακηρύξεις/δηµοσιεύσεις περιλήψεων των προς ανάθεση έργων,
υπηρεσιών και προµηθειών είναι υποχρεωτική η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, όπως αυτές εξειδικεύονται στον σχετικό «Επικοινωνιακό
Οδηγό» .
Ο ∆ικαιούχος έχει την ευθύνη και την εποπτεία της εφαρµογής των τεχνικών
προδιαγραφών των πινακίδων και του επικοινωνιακού υλικού που παράγεται για
την Πράξη και οφείλει να συνεργάζεται επί του υλικού αυτού µε τη ∆ιαχειριστική
Αρχή.
Μετά την ανάρτηση των πινακίδων και την έκδοση του σχετικού επικοινωνιακού
υλικού ο ∆ικαιούχος συγκεντρώνει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία όπως
φωτογραφίες πινακίδων, αντίτυπα εντύπων ή καταχωρήσεων, κ.λπ. και τα αποστέλλει
στην ∆ιαχειριστική Αρχή..
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Η αναγραφή, σε σχετικό κατάλογο που δηµοσιεύεται τουλάχιστον στη διαδικτυακή
πύλη www.espa.gr, και www.pepattikis.gr των ονοµάτων των δικαιούχων, της
ονοµασίας των πράξεων και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης είναι
υποχρεωτική.
Ο ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα να ζητήσει την εξαίρεσή του από το σχετικό κατάλογο, σε
αυτή ωστόσο την περίπτωση αυτή αίρεται η συγχρηµατοδότησης της σχετικής
Πράξης.
Πρόσθετα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας έργων µπορούν κατά
περίπτωση να προβλεφθούν από τους ∆ικαιούχους και τη ∆ιαχειριστική Αρχή και να
εφαρµόζονται σε συνεργασία κατά την έναρξη, την υλοποίηση και την περάτωση µιας
Πράξης.
Σε κάθε περίπτωση ισχύει απαρέγκλιτα η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
της
σηµατοδότησης
του
ΕΣΠΑ,
όπως
αυτές
εξειδικεύονται
στον
«Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα των Ε.Π. του
ΕΣΠΑ 2007-2013» (βλέπε σχετικά www.pepattikis.gr).
Οι ίδιες υποχρεώσεις για τη σηµατοδότηση και τις εκφωνήσεις µηνυµάτων ισχύουν
ακόµα και σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αποφασίσει να υλοποιήσει διαφηµιστικές ή
ενηµερωτικές δράσεις µε δική του χρηµατοδότηση.



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ
Με βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει σήµερα, βασική υποχρέωση
των τελικών δικαιούχων µετά την ολοκλήρωση µιας Πράξης είναι η ανάρτηση
ευδιάκριτης και ευµεγέθους µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας το αργότερο
έξι (6) µήνες µετά το πέρας της Πράξης, εφόσον:
1. Η Πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής ή κατασκευής
ή στην αγορά φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου.
2. Η συνολική δηµόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα € 500.000,00.
Πρότυπο µιας τέτοιας πινακίδας επισυνάπτεται µε την παρούσα εγκύκλιο.
Σηµειώνεται ότι η µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα αντικαθιστά την προσωρινή
διαφηµιστική πινακίδα.
Σε περιπτώσεις που η τοποθέτηση µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας δεν
είναι εφικτή (π.χ. σε περιπτώσεις αγοράς φυσικού αντικειµένου) θα πρέπει να
λαµβάνονται άλλα κατάλληλα µέτρα για τη δηµοσιοποίηση της συνεισφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συγχρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου.
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Όπως και στην περίπτωση της προσωρινής διαφηµιστικής πινακίδας, ο ∆ικαιούχος
έχει την ευθύνη και την εποπτεία της εφαρµογής των τεχνικών
προδιαγραφών των πινακίδων και του επικοινωνιακού υλικού που παράγεται για
την Πράξη και οφείλει να συνεργάζεται επί του υλικού αυτού µε τη ∆ιαχειριστική
Αρχή.
Μετά την ανάρτηση των πινακίδων και την έκδοση του σχετικού επικοινωνιακού
υλικού ο ∆ικαιούχος συγκεντρώνει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία όπως
φωτογραφίες πινακίδων, αντίτυπα εντύπων ή καταχωρήσεων, κ.λπ.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποφασίσει να τοποθετήσει
πινακίδες, αναµνηστικές πλάκες ή να πραγµατοποιήσει δηµοσιεύσεις ή
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πληροφόρησης για έργα µε συνολική δηµόσια
δαπάνη µικρότερη των € 500.000,00 θα πρέπει να τηρήσει τα όσα
προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός ισχύει σήµερα, για τα
συγκεκριµένα επικοινωνιακά εργαλεία.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε ιδιαιτέρως να µεριµνάτε σε κάθε περίπτωση για
την πιστή τήρηση των παραπάνω κανονιστικών υποχρεώσεων για την Πληροφόρηση
και ∆ηµοσιότητα 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

Συνηµµένα
1)Πρότυπη πινακίδα έργων
2)Πρότυπη µόνιµη πινακίδα
Εσωτερική ∆ιανοµή
1)Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής
2)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ και Καινοτοµίας
3)Μονάδες Β-Γ-∆ Ε∆Α Περιφέρειας Αττικής
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
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