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Με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, σε θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως 

αυτές ορίζονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

(ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής παρέχει στους δικαιούχους τις 

ακόλουθες οδηγίες / συστάσεις:  

 

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

αναγνωρίζουν την στήριξη της πράξης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία 

(ΕΔΕΤ), 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. 

 
2. Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνει το κοινό σχετικά με 

την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία (ενδεικτικά) ως εξής: 

 
α)  παρέχοντας στον διαδικτυακό του τόπο (ιστοσελίδα), 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. Εάν ο 

δικαιούχος δεν διαθέτει ιστοσελίδα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα του οικείου 

ΟΤΑ Α’- βαθμού, της Περιφέρειας ή της ΕΥΔ για το θέμα αυτό  

 
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. 

 
3. Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και σπανιότερα 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 το επιχειρησιακό πρόγραμμα 



- 2 - 

 

και το Ταμείο ή τα Ταμεία από τα οποία συγχρηματοδοτήθηκε. 

 
4. Για τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων (ΠΑΝ), ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη είναι 

ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ 

και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης 

και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι η πράξη 

υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 

 
5. Κατά την υλοποίηση 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 δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000€ 

- όταν η πράξη συνίσταται στην χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής 

 
Στηv 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. 

 

6. Μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, 

ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

 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. 
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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 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ  
(ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ) 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΦΙΣΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ Ή 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

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) 

  

 
 

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, 

σε ό,τι αφορά πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 περιγράφονται στον 

Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020 που μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link:  

 

http://pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/EO_2014-2020_v30_4.pdf 

 

http://pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/EO_2014-2020_v30_4.pdf
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Ειδικότερα:  

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

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

πράξης υπάρχει η υποχρέωση να παρέχεται 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. H περιγραφή της πράξης πρέπει να 

είναι 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τις περιπτώσεις μη-ύπαρξης ιστοσελίδας από τον δικαιούχο, πρέπει να χρησιμοποιείται η 

ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ Α’- βαθμού, της Περιφέρειας ή της ΕΥΔ για την κάλυψη της 

συγκεκριμένης υποχρέωσης. 

 

2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Οι δικαιούχοι των έργων υποχρεούνται να αναρτούν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 

προσωρινή πινακίδα με τα στοιχεία της πράξης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό και με 

μέγεθος ανάλογο με το χώρο τοποθέτησής της. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την κατασκευή 

προσωρινών πινακίδων περιγράφονται στο Παράρτημα 3 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 

2014-2020 (http://pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/EO_2014-2020_v30_4.pdf).  

Νέα Έργα – Μεταφερόμενα Έργα 

Πρόκειται για νέα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΠ 2014-2020 και χρειάζεται να υπάρχει προσωρινή 

πινακίδα για την περίοδο 2014-2020.Τα μεταφερόμενα είναι έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΠ 

2007-2013 και μεταφέρθηκαν στο ΕΠ 2014-2020. Για αυτά χρειάζεται να υπάρχει νέα προσωρινή 

πινακίδα για την περίοδο 2014-2020. 

http://pepattikis.gr/wp-content/uploads/2015/12/EO_2014-2020_v30_4.pdf
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Έργα Phasing 

Τα έργα αυτά ήταν ενταγμένα στο ΕΠ 2007-2013, διαχωρίστηκαν σε δύο φάσεις με παράλληλη 

ένταξη της Β΄ φάσης στο ΕΠ 2014-2020. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται να υπάρχουν δύο 

προσωρινές πινακίδες, μία για την περίοδο 2007-2013 (Φάση Α'), και μία για την περίοδο 2014-

2020 (Φάση Β').  

Για την Β’ Φάση του έργου, θα πρέπει να τοποθετηθεί νέα πινακίδα, ώστε να καλυφθεί η σχετική 

υποχρέωση δημοσιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Νέο στοιχείο της προσωρινής πινακίδας για την περίοδο 2014-2020, αποτελεί το πεδίο: Κύριος 

στόχος έργου. Για την ομοιόμορφη αποτύπωση του συγκεκριμένου πεδίου και μέχρι την πλήρη 

κωδικοποίηση των «τιμών» που θα λαμβάνει, οι Τελικοί Δικαιούχοι οφείλουν να επικοινωνούν 

με την Διαχειριστική Αρχή για τον καθορισμό του πεδίου ανά Πράξη.   

 

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

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, από 

υλικό και με τρόπο τοποθέτησης που να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σύντομα θα υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσα από την ιστοσελίδα του ΠΕΠ 

Αττικής 2014-2020 www.pepattikis.gr, για τη δημιουργία προτύπων πινακίδας, προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι δικαιούχοι.  

 

 Ακολουθούν 3 παραδείγματα: 

- προσωρινής πινακίδας για Νέα και Μεταφερόμενα Έργα  

- προσωρινής πινακίδας για Έργα Phasing  

- αναμνηστικής (μόνιμης) πινακίδας  

 

http://www.pepattikis.gr/
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Α 
25% 

τουλάχιστον 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(προσωρινή πινακίδα για Νέα ή Μεταφερόμενα Έργα) 

 

  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014 – 2020» 

Φορέας υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Ονομασία έργου: 
Προσθήκη νέου Τριώροφου Κτιρίου με Υπόγειο για Χρήση 
Γραφείων- Εργαστηριών & Αμφιθέατρου του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Κύριος στόχος έργου: Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας 

Προϋπολογισμός Πράξης: 2.700.000,00 € 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β 
25% 

τουλάχιστον 
 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ή  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία 
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Α 
25% 

τουλάχιστον 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(προσωρινή πινακίδα για Έργα Phasing) 

 

  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014 – 2020» 

Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Τεχνικών Έργων 

Ονομασία έργου: 

Προσθήκη δυο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, 
ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση 
περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο στην Κηφισιά 

Κύριος στόχος έργου: Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας 

Προϋπολογισμός Πράξης: 
(Β’ φάση) 

3.000.000,00 € 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β 
25% 

τουλάχιστον 
 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ή  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία  
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Α 
25% 

τουλάχιστον 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(μόνιμη / αναμνηστική πινακίδα) 

 

  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014 – 2020» 

Φορέας υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Ονομασία έργου: 
Προσθήκη νέου Τριώροφου Κτιρίου με Υπόγειο για Χρήση 
Γραφείων- Εργαστηριών & Αμφιθέατρου του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Κύριος στόχος έργου: Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας 

  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β 
25% 

τουλάχιστον 
 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ή  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία  
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4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ 

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης (ΕΚΤ ή ΕΤΠΑ < των 500.000,00 ευρώ), ο δικαιούχος προτρέπετε 

να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία, τοποθετώντας 

τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3) που 

περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το 

κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. 

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων αλλά και την ευρεία εφαρμογή της οδηγίας αυτής από όλους 

τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) προχώρησε στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη δημιουργία προτύπων 

αφίσας που οι δικαιούχοι μπορούν να βρίσκουν στο: posters2014-2020.esfhellas.gr. 

 

 
 

Αφίσα ΕΤΠΑ Αφίσα ΕΚΤ Αφίσα ΕΔΕΤ 

 

 

5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το έμβλημα της Ένωσης πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτο και να 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 πρέπει να είναι 

ευανάγνωστη. 

Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης και απευθύνεται σε δικαιούχους, 

αιτούντες, συμμετέχοντες ή στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης βεβαίωσης παρακολούθησης ή 

άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει διατύπωση στην οποία αναφέρεται το επιχειρησιακό 

http://posters2014-2020.esfhellas.gr/
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πρόγραμμα και το Ταμείο ή τα Ταμεία από τα συγχρηματοδοτήθηκε η πράξη. 

 

Σημειώνεται ότι αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, αυτό 

πρέπει να έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων 

λογοτύπων. 

 

Ακολουθεί παράδειγμα εγγράφου, με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας. 

 

 
 

 

6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (PACK SHOT) 

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

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

σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα (παράρτημα 3 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 

2014-2020). 

 Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα (παράρτημα 3 του 

Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020). 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
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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.  

 

 
 

 

7. ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

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» 

 

8. ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Για τις πράξεις του Ταμείου Συνοχής που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΥΔ του ΕΠ της 

Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σχετικής εκχώρησης, ισχύουν οι κατευθύνσεις / οδηγίες που 

είναι δημοσιευμένες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

http:// www.ymeperaa.gr/index.php/dimosiotita  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε σε κάθε περίπτωση για την πιστή 

τήρηση των παραπάνω κανονιστικών υποχρεώσεων για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία, ώστε 

να αποφευχθεί, σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν σχετικές παραλήψεις, ο κίνδυνος επιβολής 

προστίμου, τόσο από εθνικά όσο και από κοινοτικά όργανα ελέγχου.  

       

http://pepattikis.innews.gr/wp-content/uploads/2015/12/EO_2014-2020_v30_4.pdf

