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1. Εισαγωγή

1.1 Κανονιστικό Πλαίσιο
Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των φορέων που εµπλέκονται στη διαχείριση και
υλοποίηση των Προγραµµάτων και έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και
το Ταµείο Συνοχής της ΕΕ, σε σχέση µε την πληροφόρηση και δηµοσιότητα, είναι συνοπτικά το
ακόλουθο:
Το Άρθρο 69 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της ΕΕ της 11ης Ιουλίου 2006,
"Περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής ".
Τα Άρθρα 2-10 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της ΕΕ της 8ης
∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ)
1083/2006 του Συµβουλίου, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του
Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
Οι σχετικές µε την πληροφόρηση και δηµοσιότητα διατάξεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013 όπως εξειδικεύονται
στο Κεφάλαιο 7: ∆ιατάξεις Εφαρµογής.
Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω Κανονισµοί και έγγραφα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής
Αρχής για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής (www.stucturalfunds.org.cy).

1.2 Βασικοί Στόχοι της Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας
Οι βασικοί στόχοι των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας σύµφωνα µε το πιο πάνω πλαίσιο
είναι:
∆ιαφάνεια σχετικά µε τη διαδικασία και τους µηχανισµούς για πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση
Ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής 2007-2013
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1.3 Σκοπός του Οδηγού
Πέραν των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που θα λαµβάνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή
και τους Ενδιάµεσους Φορείς µε βάση τα όσα ορίζονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας που εκπονήθηκε
σύµφωνα µε το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006, µε στόχο τη διαφάνεια
και ενηµέρωση του κοινού όσον αφορά τη συνδροµή που παρέχεται από τα Ταµεία της ΕΕ, µέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας πρέπει να λαµβάνονται για τον ίδιο σκοπό, µε βάση το Άρθρο 8 του
ιδίου Κανονισµού, και από τους ∆ικαιούχους (δηλαδή τους φορείς που είναι αρµόδιοι για την υλοποίηση
των έργων που εγκρίνονται για συγχρηµατοδότηση στα πλαίσια των συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων, είτε αυτοί είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, φορείς ή επιχειρήσεις).
Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να παραθέσει τις υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων1 των Προγραµµάτων
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική
Συνοχή», όσον αφορά την πληροφόρηση και δηµοσιότητα και να τους βοηθήσει ώστε να διεκπεραιώσουν
ορθά τις υποχρεώσεις αυτές. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται η ορθή χρήση των διαφόρων εµβληµάτων
και εργαλείων πληροφόρησης και δηµοσιότητας µαζί µε σχετικά υποδείγµατα, τα οποία θα
χρησιµοποιούνται από τους ∆ικαιούχους, αλλά µπορούν να χρησιµοποιούνται επίσης από τη ∆ιαχειριστική
Αρχή, τους Ενδιάµεσους Φορείς, την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου.
Τονίζεται ότι το έγγραφο δεν αντικαθιστά τους σχετικούς Κανονισµούς της ΕΕ και σε κάθε περίπτωση
οι ∆ικαιούχοι πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες των Κανονισµών αυτών.

1Σηµειώνεται ότι ∆ικαιούχοι όσον αφορά τους Άξονες Τεχνικής Βοήθειας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» δύναται
να είναι η ∆ιαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάµεσοι Φορείς, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου.
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2. Υποχρεωτικές ∆ράσεις
Πληροφόρησης και
∆ηµοσιότητας

Οι ∆ικαιούχοι, στο πλαίσιο της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων πρέπει να βρίσκονται
σε συνεχή συνεργασία µε τον Ενδιάµεσο Φορέα και τη ∆ιαχειριστική Αρχή για το σκοπό της κατάλληλης
διάχυσης της πληροφόρησης τόσο στους εν δυνάµει ωφελούµενους όσο και στην κοινή γνώµη.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τους παρακάτω κανόνες πληροφόρησης και
δηµοσιότητας και να ελέγχουν την τήρηση των εν λόγω κανόνων από τους αναδόχους, οι οποίοι
δύναται να υλοποιούν µέρος των έργων:
Χρησιµοποιούν το Έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (σύµφωνα µε το πρότυπο που παρουσιάζεται στην ÂÓﬁÙËÙ· 5.1.1) σε όλα τα µέτρα και
εργαλεία πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προορίζονται για το κοινό.
Χρησιµοποιούν το Έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (όχι την Κυπριακή Σηµαία) και
αναφορά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (σύµφωνα µε το πρότυπο που παρουσιάζεται στην ÂÓﬁÙËÙ·
5.2.1) σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προορίζονται για το κοινό.
Χρησιµοποιούν το λογότυπο που ετοίµασε η ∆ιαχειριστική Αρχή για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
στο οποίο περιλαµβάνεται και η φράση «Οι Ιδέες µας, Πράξη και Ανάπτυξη», η οποία
αποτελεί το επιλεγµένο µήνυµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέµενη
αξία της κοινοτικής παρέµβασης, σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που
προορίζονται για το κοινό µε εξαίρεση τα µικρά διαφηµιστικά αντικείµενα (π.χ. USB, πέννες).
Αναφέρουν το Ταµείο της ΕΕ που συγχρηµατοδοτεί το έργο σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης
και δηµοσιότητας που προορίζονται για το κοινό µε εξαίρεση τα µικρά διαφηµιστικά αντικείµενα
(π.χ. USB, πέννες) ως εξής:
α) για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
β) για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο»
γ) για το Ταµείο Συνοχής «Ταµείο Συνοχής»
Αναφέρουν το Ταµείο της ΕΕ από όπου προέρχεται η συγχρηµατοδότηση, στα έγγραφα
προσφορών, στις προκηρύξεις, σε οποιαδήποτε ανακοίνωση χορήγησης συνδροµής
στους δικαιούχους αυτής, καθώς και στα συµβόλαια που συνάπτονται µε αναδόχους για
υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων (σχετικά υποδείγµατα παρουσιάζονται στις ÂÓﬁÙËÙÂ˜
6.1 Î·È 6.2).
Σε περίπτωση που το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή σε ορισµένες περιπτώσεις που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής (π.χ. δράσεις κατάρτισης/επιµόρφωσης και
απασχόλησης), εξασφαλίζουν ότι όλοι όσοι συµµετέχουν στο έργο είναι ενήµεροι για τη
συγχρηµατοδότηση του έργου από το συγκεκριµένο Ταµείο της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό όλα
τα έγγραφα που παράγονται, διανέµονται και χρησιµοποιούνται στα πλαίσια του έργου (π.χ.
πρόσκληση/ανακοίνωση, έντυπο δήλωσης συµµετοχής, πρόγραµµα, παρουσιολόγιο,
φυλλάδια/παρουσιάσεις, βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των προγραµµάτων) πρέπει να περιλαµβάνουν
αναφορά στη συγχρηµατοδότηση του συγκεκριµένου Ταµείου. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετούνται
πινακίδες/πανό/αφίσες/ανακοινώσεις στο χώρο εκτέλεσης του έργου που ενηµερώνουν τους
συµµετέχοντες για το έργο και για τη συµβολή του συγκεκριµένου Ταµείου της ΕΕ στην υλοποίηση
του.
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Σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης έργων υποδοµής ή κατασκευής που η συνολική δηµόσια δαπάνη
υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, αναρτούν διαφηµιστική πινακίδα στο εργοτάξιο (µε βάση τις
προδιαγραφές της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 4.1 και το υπόδειγµα της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 6.3).
Σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης έργων υποδοµής ή κατασκευής ή αγοράς φυσικού αντικειµένου
που η συνολική δηµόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, αναρτούν ευδιάκριτη και
ευµεγέθη µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα το αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση
του έργου (µε βάση τις προδιαγραφές της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 4.2 και το υπόδειγµα της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 6.3).
Τηρούν είτε στο φάκελο έργου, είτε σε ξεχωριστό φάκελο, αποδεικτικά στοιχεία για όλες
τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που διενεργούν.
Αποστέλλουν στον Ενδιάµεσο Φορέα στα πλάισια των ∆ελτίων Παρακολούθησης Έργων
που υποβάλλονται κάθε έξι µήνες, κατάλογο µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας
που διενήργησαν, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τις ∆ιαδικασίες
Παρακολούθησης Έργων.
Επισηµαίνονται επίσης τα εξής:
Στις περιπτώσεις σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων από τους ∆ικαιούχους θα πρέπει να τηρούνται
οι απαιτούµενες ενέργειες δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τους σχετικούς Νόµους και Κανονισµούς.
Στις περιπτώσεις όπου ο ∆ικαιούχος, στα πλαίσια συγγεκριµένου έργου, καλεί δυνητικούς
συµµετέχοντες (participants) να υποβάλουν αιτήσεις/προτάσεις, πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει
επαρκής πληροφόρηση και δηµοσιότητα ανάλογη µε τις σχετικές κατευθύνσεις που δίνονται στην
Εγκύκλιο της ∆ιαχειριστικής Αρχής για τις ∆ιαδικασίες Ένταξης Έργων.
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3. Προαιρετικές/Επιθυµητές
∆ράσεις Πληροφόρησης
και ∆ηµοσιότητας

Πέραν των υποχρεωτικών δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που ορίζονται στο προηγούµενο
κεφάλαιο, οι ∆ικαιούχοι είναι επιθυµητό να διενεργούν τις πιο κάτω δράσεις για την πληροφόρηση της
κοινής γνώµης µε σκοπό να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή διαφάνεια για τα συγχρηµατοδοτούµενα
έργα:
∆ηµιουργούν αποκλειστική ιστοσελίδα για τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής (ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου ∆ικαιούχοι
είναι δηµόσιοι φορείς), είτε ειδική ενότητα σε υφιστάµενη ιστοσελίδα τους µε σκοπό
την παροχή πληροφοριών στο κοινό και ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ.
Θέτουν σε εφαρµογή δράσεις πληροφόρησης της κοινής γνώµης ανάλογα µε την πορεία
υλοποίησης των έργων, µε τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η συµµετοχή και ο ρόλος του
συµµετέχοντος Ταµείου της ΕΕ και γενικότερα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα:
Αναρτούν στην ιστοσελίδα τους (όπου αυτό εφαρµόζεται) ή/και στην ιστοσελίδα του
Ενδιάµεσου Φορέα την ανακοίνωση της προκήρυξης του Έργου.
Κατά την έναρξη του έργου είναι επιθυµητό να τοποθετούν αφίσες στα γραφεία κάθε φορέα
ο οποίος εκτελεί ή ωφελείται από το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, για να πληροφορούνται
οι ενδιαφερόµενοι και να ενηµερώνεται η κοινή γνώµη σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζουν
τα Ταµεία της ΕΕ σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αρχές.
Κατά την έναρξη του έργου είναι επιθυµητό να εξαγγέλλουν το έργο υπό µορφή ανακοίνωσης
στον τύπο (σε δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας του ηµερήσιου τύπου). Για έργα
υποδοµής είναι επιθυµητό επίσης να πραγµατοποιείται τελετή θεµελίωσης µαζί µε συνέντευξη
τύπου, όπου να αναφέρεται η συµβολή του αντίστοιχου Ταµείου της ΕΕ.
Κατά την υλοποίηση του έργου ή µετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυµητό να εκδίδουν
ενηµερωτικά έντυπα ή φυλλάδια που θα περιέχουν χρήσιµες πληροφορίες αλλά και
ενηµέρωση σχετικά µε το έργο.
Κατά τη υλοποίηση του έργου ή µετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυµητό να διοργανώνουν
εκδηλώσεις πληροφόρησης (ενηµερωτικές ηµερίδες, σεµινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις,
εργαστήρια) οι οποίες µπορούν να απευθύνονται τόσο στους άµεσα ωφελούµενους, όσο
και στο ευρύ κοινό.
Κατά την υλοποίηση του έργου ή και µετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυµητό να γίνεται
χρήση των ΜΜΕ (δηµοσιεύσεις άρθρων, διαφηµίσεις) για ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώµης ως προς τον ρόλο που διαδραµατίζει το συγκεκριµένο Ταµείο της ΕΕ αλλά για την
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των εν δυνάµει ωφελούµενων.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, είναι επιθυµητό να πραγµατοποιούν συνέντευξη τύπου
ή δεξίωση εγκαινίων στην περίπτωση έργου υποδοµής, µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού
σχετικά µε τη συµβολή του αντίστοιχου Ταµείου της ΕΕ.
Σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης έργων υποδοµής ή κατασκευής που η συνολική δηµόσια
δαπάνη δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, αναρτούν διαφηµιστική πινακίδα στο εργοτάξιο
(µε βάση τις προδιαγραφές της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 4.1 και το υπόδειγµα της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 6.3 ).
Σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης έργων υποδοµής ή κατασκευής ή αγορά φυσικού αντικειµένου
που η συνολική δηµόσια δαπάνη δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, αναρτούν ευδιάκριτη και
ευµεγέθη µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα το αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση
του έργου (µε βάση τις προδιαγραφές της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 4.2 και το υπόδειγµα της ÂÓﬁÙËÙ·˜ 6.3).
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4. Ορθή Χρήση των Εργαλείων
Πληροφόρησης και
∆ηµοσιότητας που Προωθούν
την Ανάδειξη του Ρόλου της ΕΕ

Πιο κάτω περιγράφεται η ορθή χρήση των διαφόρων εργαλείων πληροφόρησης που αναπτύσσονται
και χρησιµοποιούνται είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά, από τους ∆ικαιούχους για την κατάλληλη
διάχυση της πληροφόρησης. Σηµειώνεται ότι ορισµένα από τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούνται επίσης
για τον ίδιο σκοπό από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, Ενδιάµεσους Φορείς, Αρχή Πιστοποίησης και Αρχή
Ελέγχου.

4.1 ∆ιαφηµιστικές Πινακίδες
Οι διαφηµιστικές πινακίδες που αναρτούν οι ∆ικαιούχοι στο εργοτάξιο πρέπει να πληρούν τις εξής
προδιαγραφές:
(α) Να αναφέρεται ο τύπος και η ονοµασία του έργου όπως αυτό έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο
Πρόγραµµα και αναγράφεται στην Απόφαση Ένταξης (ή Σύµβαση στην περίπτωση Σχεδίων
Χορηγιών).
(β) Να περιλαµβάνεται το έµβληµα της ΕΕ και αναφορά στην ΕΕ.
(γ) Να περιλαµβάνεται το έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία.
(δ) Να περιλαµβάνεται το λογότυπο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
(ε) Να γίνεται αναφορά στο συµµετέχον Ταµείο της ΕΕ από το οποίο προέρχεται η συγχρηµατοδότηση
του έργου µε την εξής φράση «Έργο Συγχρηµατοδοτούµενο από το …. (αναφορά στο Ταµείο)
της ΕΕ».
(στ) Οι πληροφορίες (α) – (ε) να καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.
(ζ) Η απόσυρση της πινακίδας πραγµατοποιείται το αργότερο έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση
του έργου και η εν λόγω πινακίδα αντικαθίσταται από Μόνιµη Επεξηγηµατική Πινακίδα, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στην ÂÓﬁÙËÙ· 4.2 πιο κάτω.
Υπόδειγµα διαφηµιστικής πινακίδας παρουσιάζεται στην ÂÓﬁÙËÙ· 6.3.

4.2 Μόνιµες Επεξηγηµατικές Πινακίδες
Οι µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες που αναρτούν οι ∆ικαιούχοι πρέπει να είναι ευδιάκριτες και
ευµεγέθεις και πρέπει να πληρούν επίσης τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ÂÓﬁÙËÙ· 4.1 πιο
πάνω. Υπόδειγµα µόνιµης επεξηγηµατικής πινακίδας παρουσιάζεται στην ÂÓﬁÙËÙ· 6.3.

4.3 Έντυπα / Φυλλάδια / Άλλες Εκδόσεις
Στα ενηµερωτικά έντυπα / φυλλάδια/ άλλες εκδόσεις πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
(α) Το εξώφυλλο των εντύπων/ φυλλαδίων/ άλλων εκδόσεων περιλαµβάνει το έµβληµα της ΕΕ
και αναφορά στην ΕΕ.
(β) Το εξώφυλλο των εντύπων / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων περιλαµβάνει το έµβληµα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
(γ) Το εξώφυλλο των φυλλαδίων / εντύπων / άλλων εκδόσεων περιλαµβάνει το λογότυπο
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
(δ) Το εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο των εντύπων / φυλλαδίων / άλλων εκδόσεων περιλαµβάνει ορατή
µνεία στη συµµετοχή του συγκεκριµένου Ταµείου της ΕΕ µε την εξής φράση: «∆Ô ¤ÚÁÔ/¤Î‰ÔÛË
Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔ …. (·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô) ÙË˜ ∂∂».
Είναι επίσης επιθυµητό να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας ή/και η ιστοσελίδα του αρµόδιου
φορέα για την ενηµέρωση και την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Σχετικό υπόδειγµα παρουσιάζεται
στην ÂÓﬁÙËÙ· 6.4.
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4.4 Αφίσες / Πανό
Στις αφίσες / πανό πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
(α) Το έµβληµα της ΕΕ και αναφορά στην ΕΕ.
(β) Το έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
(γ) Το λογότυπο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
(δ) Αναφορά στη συµµετοχή του συγκεκριµένου Ταµείου της ΕΕ.
Είναι επίσης επιθυµητό να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας ή/και η ιστοσελίδα του αρµόδιου
φορέα για την ενηµέρωση και την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Σχετικά υποδείγµατα
παρουσιάζονται στην ÂÓﬁÙËÙ· 6.5.

4.5 Ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα, είτε η ειδική ενότητα υφιστάµενης ιστοσελίδας που αφορά τα έργα που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία της ΕΕ, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
(α) Το έµβληµα της ΕΕ και αναφορά στην ΕΕ.
(β) Το έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
(γ) Το λογότυπο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
(δ) Αναφορά στη συµµετοχή του συγκεκριµένου Ταµείου της ΕΕ.
(ε) Στοιχεία επικοινωνίας του αρµοδίου φορέα για την περαιτέρω ενηµέρωση και πληροφόρηση
των ενδιαφεροµένων.
(στ) Σύνδεσµο µε άλλες ιστοσελίδες αρµόδιων φορέων της Κύπρου (π.χ. Ενδιάµεσου Φορέα,
∆ιαχειριστικής Αρχής), καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικές µε τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής.
Σχετικό υπόδειγµα παρουσιάζεται στην ÂÓﬁÙËÙ· 6.6.

4.6 Εκδηλώσεις πληροφόρησης
Για οποιαδήποτε εκδήλωση πληροφόρησης (ηµερίδα, σεµινάριο, διάλεξη, έκθεση, εργαστήρι), πρέπει
να τηρούνται τα ακόλουθα:
(α) Να τοποθετούνται πανό ή ευδιάκριτες ανακοινώσεις ή αφίσες στην αίθουσα της εκδήλωσης
που να ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες για τη συµβολή του συγκεκριµένου Ταµείου της ΕΕ, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ÂÓﬁÙËÙ· 4.4 πιο πάνω.
(β) Σε κάθε έγγραφο που παράγεται, διανέµεται και χρησιµοποιείται στα πλαίσια της εν λόγω
εκδήλωσης (π.χ. πρόσκληση/ανακοίνωση, έντυπο δήλωσης συµµετοχής, πρόγραµµα, παρουσιολόγιο,
φυλλάδια/παρουσιάσεις) πρέπει να αναφέρεται η συµµετοχή του συγκεκριµένου Ταµείου και είναι
επιθυµητό να περιλαµβάνονται επίσης:
Το έµβληµα της ΕΕ και αναφορά στην ΕΕ.
Το έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Το λογότυπο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
Σχετικά υποδείγµατα παρουσιάζονται στην ÂÓﬁÙËÙ· 6.7.
Είναι επιθυµητό επίσης στην αίθουσα της εκδήλωσης, να τοποθετούνται οι σηµαίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

4.7 Χρήση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
Ανάλογα µε τη φύση, το είδος και το µέγεθος του έργου µπορεί να γίνεται χρήση των ΜΜΕ (ραδιοφώνου,
τηλεόρασης, τύπου και άλλων ηλεκτρονικών µέσων).
Στο πλαίσιο αυτό, τα παρακάτω εργαλεία πληροφόρησης µπορούν να αξιοποιούνται:
∆ηµοσιεύσεις άρθρων.
∆ηµιουργία και δηµοσίευση εντύπων διαφηµιστικών καταχωρήσεων.
Καταχώρηση σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (ιστοσελίδες).
Ανακοινώσεις τύπου.
Συνεντεύξεις τύπου.
∆ηµιουργία και µετάδοση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών µηνυµάτων/διαφηµήσεων.
Συµµετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές.
Κατά τη χρήση των παραπάνω εργαλείων πληροφόρησης οι ∆ικαιούχοι είναι αναγκαίο να περιλαµβάνουν,
όπου µπορεί να εφαρµοστεί, τα ακόλουθα:
(α) Το έµβληµα της ΕΕ και αναφορά στην ΕΕ.
(β) Το έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
(γ) Το λογότυπο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.
(δ) Αναφορά στη συµµετοχή του συγκεκριµένου Ταµείου της ΕΕ.
Είναι επίσης επιθυµητό να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας ή/και η ιστοσελίδα του αρµόδιου
φορέα για την ενηµέρωση και την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων.
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5. Οδηγός Εµβληµάτων

5.1 Έµβληµα της ΕΕ
5.1.1 ∆οµή του Εµβλήµατος
Το έµβληµα έχει 12 αστέρια. Ο αριθµός των αστεριών δεν αντιστοιχεί στον αριθµό Κρατών-Μελών της
ΕΕ. Το ορθό χρώµα είναι µπλε (Pantone Reflex Blue) και κίτρινο (Pantone Yellow). Κάτω από το έµβληµα
πρέπει να αναγράφεται η φράση «Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

5.1.2 Λανθασµένες Χρήσεις του Εµβλήµατος
Ένα συχνό λάθος είναι η χρήση του συµβόλου ανάποδα. Μόνο εάν τα αστέρια έχουν µια κορυφή
προς τα επάνω, το σύµβολο είναι στη σωστή θέση.

Το έµβληµα αναπαράγεται
ανάποδα (στραµµένο
προς τα κάτω)

Κακός
προσανατολισµός
των αστεριών

Κακή διάταξη των αστεριών
στον κύκλο: τα αστέρια
πρέπει να διατάσσονται
όπως οι αριθµοί των ωρών
σε ένα ρολόι

5.1.3 Αναπαραγωγή σε µονοχρωµία
Αν διατίθεται µόνο µαύρο, το ορθογώνιο πρέπει να σχηµατίζεται µε µαύρο και τα αστέρια να εκτυπώνονται
σε µαύρο χρώµα, πάνω σε άσπρο φόντο. Σε περίπτωση που το διαθέσιµο χρώµα είναι το Reflex Blue,
θα χρησιµοποιείται κατά 100% για το φόντο, τα δε αστέρια θα αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό.

09

5.1.4 Αναπαραγωγή σε έγχρωµο φόντο
Το ευρωπαϊκό έµβληµα αναπαράγεται κατά προτίµηση σε άσπρο φόντο. Να αποφεύγονται τα
πολύχρωµα φόντα και ιδιαίτερα αυτά που δεν ταιριάζουν µε το µπλε. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατό να αποφευχθεί το έγχρωµο φόντο, πρέπει να τοποθετείται άσπρο περιθώριο γύρω από το
ορθογώνιο µε πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του ορθογωνίου.

5.1.5 Πού µπορεί να βρεις το Ευρωπαϊκό Έµβληµα
Το ευρωπαϊκό έµβληµα µπορεί κανείς να το “κατεβάσει” από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm ή από την ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής
Αρχής (Γραφείο Προγραµµατισµού) για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής
www.structuralfunds.org.cy.

5.2 Έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

.

5.2.1 ∆οµή του Εµβλήµατος

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

5.2.2 Λανθασµένη Χρήση του Εµβλήµατος

5.2.3 Χρήση του Εµβλήµατος µαζί µε το Έµβληµα της ΕΕ
Όταν τα έργα συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία/Ταµείο Συνοχής και την Κυπριακή
∆ηµοκρατία θα πρέπει τα δύο εµβλήµατα να χρησιµοποιούνται µαζί σε όλο το πληροφοριακό υλικό
που θα παράγεται. Τα δύο εµβλήµατα πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους και ίσων διαστάσεων.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

5.2.4 Που µπορεί να βρεις το Έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

.

Το έµβληµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µπορεί κανείς να κατεβάσει από την ιστοσελίδα της
∆ιαχειριστικής Αρχής (Γραφείο Προγραµµατισµού) για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής
www.structuralfunds.org.cy.
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5.3 Λογότυπο ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
Σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας πρέπει να περιλαµβάνεται επιλεγµένο µήνυµα
από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, το οποίο να προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης.
Η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει επιλέξει ως µήνυµα την φράση «Οι Ιδέες µας, Πράξη και Ανάπτυξη» που
περιλαµβάνεται στο λογότυπο που έχει σχεδιάσει για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Ως εκ τούτου, το λογότυπο
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων πρέπει να χρησιµοποιείται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας (είτε είναι έντυπο υλικό, τηλεοπτική διαφήµιση, κλπ) µαζί µε το έµβληµα της ΕΕ και της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Με την ευρεία χρήση του θα αποτυπωθεί στο ευρύ κοινό µια ενιαία ταυτότητα
και εικαστική εικόνα για τα Ταµεία της ΕΕ.

5.3.1 ∆οµή του Λογότυπου

5.3.2 Που µπορεί να βρεις το Λογότυπο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων

.

Το λογότυπο µπορεί κανείς να “κατεβάσει” από την ιστοσελίδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής (Γραφείο
Προγραµµατισµού) για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής www.structuralfunds.org.cy.
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6. Υποδείγµατα Ορθής Χρήσης
Εγγράφων και Εργαλείων
Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας
που Προωθούν την Ανάδειξη του
Ρόλου της ΕΕ
6.1 Έγγραφα Προσφοράς

Εξώφυλλο

6.2 Συµβόλαιο µε Ανάδοχο
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Εξώφυλλο

6.3 Μόνιµη Επεξηγηµατική Πινακίδα / ∆ιαφηµιστική Πινακίδα

Τύπος και Ονοµασία του Έργου:
……………………………………………………………………………….……………………..

Οι πληροφορίες
θα πρέπει
να καταλαµβάνουν
τουλαχιστον
το 25% της πινακίδας.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ……..................….. (αναφορά στο Ταµείο) της ΕΕ

6.4 Ενηµερωτικό Έντυπο

Εξώφυλλο

Οπισθόφυλλο
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6.5 Αφίσα / Πανό

Αφίσα

14

Πανό

6.6 Ιστοσελίδα

Αρχική Σελίδα (Homepage)

6.7 Υλικό εκδήλωσης πληροφόρησης

Πρόσκληση
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Πρόγραµµα (A` όψη)

Πρόγραµµα (Β` όψη)

Έντυπο ∆ήλωσης Συµµετοχής
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Παρουσιολόγιο

Παρουσίαση (1η διαφάνεια)
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Έκδοση:
Γραφείο Προγραµµατισµού (∆ιαχειριστική Αρχή ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και Ταµείου Συνοχής
- www.structuralfunds.org.cy)
H έκδοση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της ΕΕ

