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""ΚΚοοιιννω
ωννίίαα ττηηςς ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς ""
Α. Εισαγωγή
Κεντρικό σημείο αναφοράς για τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π. & Δ.) των
Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί η εξυπηρέτηση
"του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών
Ταμείων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα Κράτη - Μέλη καθόρισε σύνολο συγκεκριμένων
υποχρεώσεων, έτσι ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να
είναι σε θέση να γνωρίζει πώς αξιοποιούνται οι χορηγούμενοι πόροι αλλά και πως ο ίδιος μπορεί να
ωφεληθεί από τις υλοποιούμενες Ενέργειες.
Στόχος των δράσεων Π & Δ είναι να προβάλλεται η από κοινού στρατηγική των Ελληνικών Αρχών
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χρηματοδότηση και στην υποστήριξη της εφαρμογής του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, ως μέρους του ευρύτερου σχεδίου για την πραγματική σύγκλιση, την
περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα.
Η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στη δημοσιότητα των παρεμβάσεων τονίζεται και από το
γεγονός, ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπιστεί ειδικός Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 για την
παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.
Επιπλέον, η μη εκπλήρωση των όρων του Κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000 αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού ενός Έργου - Υποέργου καθώς απαιτείται η διασφάλιση, εκ μέρους του Αναδόχου Φορέα
Υλοποίησης, επαρκούς διάχυσης της πληροφόρησης γι’ αυτό.

Β. Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
Το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων Αναδόχων Φορέων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι το ακόλουθο:
Ø Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της ΕΕ. της 21ης Ιουνίου 1999, «Περί γενικών
διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων»,
Ø Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1784/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της
12ης Ιουλίου 1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
Ø Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της
21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Ø Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000, για τις δράσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις
παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων,
Ø Ο Ν. 2860/2000, «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2011-2003).
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Ø Ο «Οδηγός για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΚΠΣ 2000-2006», από τη Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ, του Υ.Π.ΟΙ.Ο.
Ø Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006 και συγκεκριμένα τις
δράσεις κατάρτισης που προβλέπονται στο Μέτρο 3.4 «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού» του εγκεκριμένου και αναθεωρημένου Συμπληρώματος
Προγραμματισμού.
Ø Το Σχέδιο Δράσης για τη Δημοσιότητα του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", όπως αυτό
περιγράφεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, σύμφωνα με την αναθεώρηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος το 2006.
Ø Το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 112281/31-7-2006 (ΦΕΚ 1095/Β/10-8-2006) Κοινής Απόφασης
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112392/01.11.2004 (ΦΕΚ 1813/Β/08.12.2004) Κοινής Απόφασης
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το
Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών
Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ,
(2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης».
Ø Η υπ’ αριθμ. 176565/19.04.2006 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων του
έργου "Προγράμματα κατάρτισης 6500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες" που
εντάσσεται στο Μέτρο 4 του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της
Πληροφορίας".
Ø Η υπ’ αριθμ. 192547/12.12.2006 Απόφαση Κατακύρωσης του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας σε αναδόχους του Ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του
έργου "Προγράμματα κατάρτισης 6500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες", που
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 176565/19.04.2006 Υπουργική Απόφαση.
Η δημόσια δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο.
Ø Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για τους Αναδόχους Φορείς υλοποίησης των Υποέργων.
Γ. Γενικές αρχές
ü Διαφάνεια στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων/υποέργων, με την υποχρέωση
αναφοράς της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής, του Ε.Π. Κοινωνίας της Πληροφορίας καθώς
και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. σε
κάθε δράση πληροφόρησης και δημοσιότητας με την ισότιμη χρήση του εμβλήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού εμβλήματος.
ü Ενημέρωση / Πληροφόρηση όλων των εν δυνάμει ωφελουμένων πολιτών, εμπλεκόμενων
φορέων, κοινωνικοοικονομικών εταίρων και της τοπικής κοινωνίας.
Δ. Κατηγορίες Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας σχεδιάζονται και προγραμματίζονται μεθοδικά και εκ των
προτέρων και συνοδεύουν όλα τα στάδια υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης.
Στις δράσεις Π.& Δ. περιλαμβάνονται ενέργειες που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
1. Ενέργειες πληροφόρησης
•

Ιστοσελίδα για τις Ενέργειες κατάρτισης
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•

Ενημερωτικά Δελτία / Περιοδικά

•

Ηλεκτρονικό υλικό (multimedia, CD-ROM, INFOKIOSK, κλπ)

•

Εκδόσεις έντυπου υλικού ενημέρωσης (πχ δημοσιεύσεις (φυλλάδια, δελτάρια, ενημερωτικές
επιστολές κλπ), αφίσες κα.)

•
•

Εκδόσεις έντυπου υλικού πληροφόρησης (Προσκλήσεις, Οδηγοί κλπ)
Δημοσιοποιήσεις –ανακοινώσεις –προσκλήσεις στον τύπο

•

Ανακοινώσεις / βεβαιώσεις χορήγησης συνδρομής στους δικαιούχους- Πιστοποιητικά
παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης κλπ

2. Ενέργειες δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ
(Τύπος, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση)
•

Τύπος (Εφημερίδες - Περιοδικά)

•

Διαφημιστικές καταχωρήσεις

•

Ένθετα

•

Αφιερώματα – αρθρογραφία - συνεντεύξεις κλπ

3. Ραδιόφωνο
•

Μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων

4. Τηλεόραση
•

Μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων

5. Ενέργειες προώθησης
•

Εκδηλώσεις

•

Ημερίδες

•

Συνέδρια

•

Σεμινάρια

•

Workshops

•

Γεγονότα

•

Διαλέξεις, κλπ

•

Συμμετοχή σε εκθέσεις μεταξύ των οποίων και εμπορικές

6. Ειδικές κατά περίπτωση προωθητικές ενέργειες
•

Αξιοποίηση εθίμων και πολιτιστικών γεγονότων

•

Αξιοποίηση παράλληλων γεγονότων

•

Ειδικές επικοινωνιακές ενέργειες στα σχολεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κλπ
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7. Ενέργειες γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων
•

Συνεντεύξεις τύπου

•

Έκδοση δελτίων τύπου

•

Ανακοινώσεις στον τύπο

•

Προσέγγιση και συνεργασίες με φορείς πληροφόρησης, ώστε να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης, κλπ.

Ε. Υποχρεώσεις σχετικές με τις Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Για την διάχυση της πληροφόρησης, οι Ανάδοχοι Φορείς Υλοποίησης μπορούν να αναπτύσσουν
και να χρησιμοποιούν εργαλεία πληροφόρησης, τηρώντας υποχρεωτικά τους όρους που αντιστοιχούν
στο καθένα από αυτά.
1. Έντυπα
Η παραγωγή έντυπου υλικού αφορά στην
Ÿ Εκπόνηση και έκδοση οδηγών ή φυλλαδίων (ανά ομάδα - στόχο) των εν δυνάμει ωφελούμενων
πολιτών.
Κατά την εκπόνηση, παραγωγή και έκδοση του έντυπου υλικού, οι Ανάδοχοι Φορείς τηρούν τους
ακόλουθους όρους:
Ÿ

Στην πρώτη εσωτερική σελίδα των εντύπων περιλαμβάνεται ορατή μνεία της συμμετοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Κ.Τ., με τη διατύπωση:
"Η δημόσια δαπάνη της Ενέργειας συγχρηματοδοτείται κατά 50 % από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο".

Ÿ

Στην ίδια σελίδα περιλαμβάνεται το ευρωπαϊκό έμβλημα τυπωμένο δίπλα στο αντίστοιχο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τα παραγόμενα έντυπα πρέπει να περιλαμβάνουν ακόμη:
Ÿ τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα για την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων
(π.χ. επωνυμία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, e-mail, όνομα αρμόδιου προσώπου για το
προβαλλόμενο έργο).
Ÿ αναφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
Ÿ αναφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" που εντάσσεται το
προβαλλόμενο υποέργο.
2. Αφίσες
Οι Φορείς, δηλ. τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) οι οποίοι υλοποιούν Ενέργειες
Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενες από το Ε.Κ.Τ. πρέπει καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
ενεργειών να αναρτούν αφίσες προβολής του Υποέργου (π.χ. στους χώρους διδασκαλίας, σε
χώρους εκδηλώσεων πληροφόρησης, σε γραφεία συνεργαζομένων φορέων κλπ).
Οι αφίσες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μνεία της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
και της κοινοτικής συνδρομής με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημαία της Ελλάδας σε
εμφανή σημεία επίσης το σήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»
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καθώς και αναφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
3. Τύπος - Δημοσιεύσεις
Κατά τη δημοσίευση άρθρων, ανακοινώσεων / δελτίων τύπου απαιτείται η τήρηση των παρακάτω:
Η συμμετοχή της Ε.Ε. πρέπει να εμφανίζεται επακριβώς και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα και με αναφορά του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης του Υποέργου.
Τα μηνύματα πρέπει να εκφράζουν την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.)
εξασφαλίζοντας ομοιογένεια πληροφοριών και παρουσιάζοντας τις ειδικές προτεραιότητες των
συγχρηματοδοτούμενων Υποέργων, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική συνεισφορά του Ταμείου, η
οποία εστιάζεται στη "Συμβολή του Ε.Κ.Τ. στην ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω:
Ø
Ø
Ø
Ø

της προώθησης της απασχολησιμότητας
του επιχειρησιακού πνεύματος,
της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών
της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους"

Αντίστοιχα εμφανίζεται η συμβολή του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας μέσα
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και της «Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.».
4. Διοικητικά έγγραφα προς ωφελούμενους, τελικούς αποδέκτες
Σε κάθε διοικητικό έγγραφο (π.χ. έντυπα αιτήσεων, βεβαιώσεις) το οποίο απευθύνεται σε, καθ΄
οιονδήποτε τρόπο, ωφελούμενους από το Υποέργο, θα πρέπει να αναφέρεται η κοινοτική
συνδρομή, το Ε.Κ.Τ., το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
Επίσης, όσοι επωφελούνται από τις ενέργειες ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, -κατάρτισης,
πρέπει υποχρεωτικά να πληροφορούνται ότι συμμετέχουν σε μία παρέμβαση που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κρατικό προϋπολογισμό (Π.Δ.Ε).
Η παροχή πληροφοριών για το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνδρομή της, σε
συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, μπορεί να συνδυαστεί με τη χορήγηση:
Ÿ των εντύπων των αιτήσεων
Ÿ των περιλήψεων των προγραμμάτων διδασκαλίας
Ÿ των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης των μαθημάτων
Ÿ των οποιωνδήποτε ανακοινώσεων χορήγησης συνδρομής και με :
1. την εκτύπωση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το εθνικό έμβλημα
σε φυλλάδια και σε σημειώσεις που μοιράζονται κλπ .
2. την τοποθέτηση αφισών στις αίθουσες διδασκαλίας που ενημερώνουν για το
εκάστοτε υλοποιούμενο πρόγραμμα κατάρτισης
5. Οπτικοακουστικό και μεταδιδόμενο με ηλεκτρονικό τρόπο υλικό
Σε περίπτωση που το ενημερωτικό υλικό μεταδίδεται με οπτικοακουστικό ή/ και ηλεκτρονικό τρόπο,
οι παραπάνω κανόνες πρέπει να τηρούνται, κατ΄ αναλογία, και απαρέγκλιτα.
Ενδεικτικά:

24.01.2007

5

Στις περιπτώσεις παραγωγής Video, η/και CD-Rom, στην εκκίνηση των παρουσιάσεων θα
εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα για τα «έντυπα».
Στις περιπτώσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καταχωρήσεων θα πρέπει να αναφέρονται παρουσιάζονται τα εμβλήματα - οι σημαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ε.Κ.Τ., το
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας μέσα από την αναφορά του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με το λογότυπό του, καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. με το λογότυπό της.
6. Internet
Κατά την προβολή ενός Υποέργου μέσω του διαδικτύου τηρούνται, κατ΄ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
Ÿ Τοποθετούνται στην κορυφή της σχετικής σελίδας του υποέργου οι σημαίες της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η φράση:
"Η δημόσια δαπάνη της ενέργειας συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50 % από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο".
Ÿ Αναφέρεται ότι το παρουσιαζόμενο υποέργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία
της Πληροφορίας».
Ÿ Δημιουργείται «σύνδεσμος» (link):
Ø Με την ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος http://www.infosoc.gr
Ø Με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αντίστοιχου διαρθρωτικού Ταμείου

χρηματοδότησης http://www.europa.eu

Ø Με την ιστοσελίδα του Γ΄ Κ.Π.Σ. http://www.info3kps.gr
Ø Με την Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.

http://www.ypakp.gr

Ø Με το ΕΚΕΠΙΣ http://www.ekepis.gr
Ø Με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου http://www.esfhellas.gr

Ÿ

Τηρούνται οι σχετικές οδηγίες για την διευκόλυνση των ατόμων με μειωμένη ικανότητα όρασης.

7. Εκδηλώσεις πληροφόρησης
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: συνέδρια, ενημερωτικές ημερίδες,
σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις, συναντήσεις με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, εργαστήρια
(workshops) με στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις
εγκαινίων ή λήξης κ.ο.κ.
Ÿ

Ÿ

Κατά τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:
Παρουσία της ευρωπαϊκής και ελληνικής σημαίας, μνεία της συμβολής του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, του σήματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και του σήματος
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. στο
χώρο της εκδήλωσης.
Τοποθέτηση του ευρωπαϊκού και εθνικού εμβλήματος, μνεία της συμβολής του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, του σήματος ή/και τίτλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και
του σήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
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Ε.Κ.Τ. σε κάθε έγγραφο που παράγεται, διανέμεται και χρησιμοποιείται στo πλαίσιο της εν
λόγω εκδήλωσης.
Επιπλέον, στα έντυπα τα οποία σχετίζονται με την εκδήλωση (όπως προσκλήσεις, πρόγραμμα
της εκδήλωσης, πρακτικά, διανεμόμενο υλικό), θα πρέπει να εμφανίζεται αφενός η σύνδεση της
εκδήλωσης με το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. και αφετέρου η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Ε.Κ.Τ. στην υλοποίηση του προβαλλόμενου Υποέργου.
ΣΤ. Παρακολούθηση – Αξιολόγηση - Έλεγχος
Για την ορθή παρακολούθηση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν στην υλοποίηση των
δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
τηρούνται οι γενικοί και ειδικοί όροι που διατυπώνονται στην «Σύμβαση ανάθεσης Υποέργου».
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων για τη δημοσιότητα των Υποέργων ανήκει στην
αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τονίζεται ότι, η πιστή τήρηση των όρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ)
1159/2000, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του Υποέργου είναι υποχρεωτική για τους Αναδόχους
Φορείς Υλοποίησης.
Η διαπίστωση της μη τήρησης των όρων αποτελεί λόγο καταγγελίας της «Σύμβασης Ανάθεσης του
Υποέργου», έκδοσης πράξης καταλογισμού και αναζήτησης της χρηματοδότησης του Υποέργου ως
αχρεωστήτως καταβληθείσας.
Οι δαπάνες Δημοσιότητας είναι επιλέξιμες με αντιστοίχηση στον κωδικό αριθμό του λογαριασμού
του Ε.Γ.Λ.Σ.{Αριθ. Λογ. 64 : «Διάφορα έξοδα»}.
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ Μ
Μ ΑΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων δημοσιότητας.
Α. Πινακίδες.
Η προτεινόμενη δομή της αναμνηστικής πινακίδας, η οποία τοποθετείται στην είσοδο του κτιρίου ή των
γραφείων μίας συγχρηματοδοτούμενης δομής, είναι η ακόλουθη:
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
.......................................………………….
ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ"
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα
τηλ. 210 52 71 100 fax 210 5271167
e-mail: eye@mou.gr
Χρηματοδοτείται

ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

από το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
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Διευκρινήσεις:
Το σήμα/ έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ειδικότερες οδηγίες για την περιγραφή της
γραφικής παράστασης του ευρωπαϊκού συμβόλου / σημαίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.europa.eu .
Από την ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας κάνετε «κλικ» στον τίτλο "Η Ε.Ε. με μια ματιά" στη συνέχεια
στην επιλογή "Τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και στην επιλογή "η ευρωπαϊκή σημαία" και
τέλος επιλέγετε τον τίτλο "τηλεφόρτωση εικόνων της ευρωπαϊκής σημαίας για αναπαραγωγή" .
Αντίστοιχα το σήμα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορείτε να το αναζητήσετε στην
ιστοσελίδα http://www.infosoc.gr
Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν μπορούν να προδιαγραφούν εξαρχής και συνολικά καθώς θα πρέπει
να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε δομής και να ακολουθούν τις αναλογίες που
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Β. Έντυπα (Προγράμματα συνεδρίων, ημερίδων – Προσκλήσεις κ.λ.π.)
Προτείνεται, σε εμφανές σημείο του κειμένου π.χ. με τη μορφή του υποσέλιδου (footer), να υπάρχει το
εξής κείμενο:
«Το έργο Προγράμματα κατάρτισης 6500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες εντάσσεται
στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Η
δημόσια δαπάνη της ενέργειας συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο».
Το ίδιο κείμενο πρέπει να υπάρχει και στις ενημερωτικές αφίσες που αναρτώνται σε αίθουσες
κατάρτισης και απευθύνονται σε πολίτες που ωφελούνται από παρεμβάσεις χρηματοδοτούμενες από
το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».
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Γ. Δημοσιεύσεις
Η προτεινόμενη μορφή των δημοσιευμάτων (προσκλήσεις, ανακοινώσεις κλπ) που αφορούν στα
Υποέργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:

Λογότυπο του Φορέα Υλοποίησης
Τίτλος του Φορέα
π.χ.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Σημαία
(με το ακόλουθο λεκτικό)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς "
στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Μέτρο 4 : "Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού"
Πρόσκληση/ Ανακοίνωση
............................................................................................

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Κείμενο της δημοσίευσης . .....................................................................................
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