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ΘΕΜΑ:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας με επισημάνσεις μας για την τήρηση υποχρεώσεων 

δημοσιότητας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα σας υπενθυμίζουμε εγγράφως, ότι σύμφωνα  τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1828/2006 και των κατευθύνσεων περί δημοσιότητας των έργων του 

ΤΕΠ ΑνΑΔ, για την επικοινωνία των συγχρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να τηρούνται τα 

ακόλουθα: 

 

Α. Σε όλες τις δημοσιεύσεις (προκηρύξεις, περιλήψεις, άρθρα κλπ στον τύπο, τα ΜΜΕ ή σε 

ιστοτόπους) και όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία προς το ευρύ κοινό (φόρμες αιτήσεων, προωθητικό 

υλικό, πιστοποιητικά, δελτία τύπου, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά δελτία κλπ) των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων να αναρτώνται κατάλληλα και στην ενδεδειγμένη μορφή και 

εμφανώς: 

- το κοινό λογότυπο ΕΣΠΑ/ΕΚΤ.  

- το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 2007-2013 
- την σημαία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης  
- το λογότυπο του ΥΥΚΑ, όπως ισχύει και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ  καθώς και  

- αναφορά στο υποσέλιδο «Με την συμβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

 

Σημείωση : Η εκδοχή του λογότυπου που περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο του Ε.Π. (χωρίς το μότο 

‘Προσανατολισμός στον Άνθρωπο) θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει αρκετός 

χώρος για τη χρήση του παραπάνω λογότυπου.  

 

Β. Σε έγγραφα, δημοσιεύσεις και επικοινωνιακά εργαλεία, που προσφέρουν επαρκή χώρο να 

περιληφθεί σαφής πληροφόρηση (υπό μορφή εισαγωγής ή ενημερωτικής παραγράφου) κατ’ 
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ελάχιστον για την χρηματοδότηση της πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με ποσοστό 

συγχρηματοδότησης ** στο πλαίσιο του Άξονα 5.1,5.2,5.3 του ΕΠ Ανάπτυξη ανθρωπίνου Δυναμικού» 

2007-2013.  

 

Γ. Στις ιστοσελίδες του φορέα ή των έργων , όπου υπάρχει αναφορά σε συγχρηματοδοτούμενη 

πράξη θα πρέπει εκτός της ως άνω υποχρεωτικής λογοτύπησης και πληροφόρησης, να 

δημιουργηθούν διασυνδέσεις με τις ιστοσελίδες του ΕΠ (www.prosonolotahos.gr) και (www.ygeia-

pronoia.gr) .  

 

Σε περιπτώσεις, που φορέας έχει προβεί σε δημοσίευση στον τύπο προκήρυξης ή εκτύπωσης 

εγγράφου, που δεν ικανοποιεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις , οφείλει να προβεί άμεσα 

σε διόρθωση  με επαναδημοσίευση/ επανεκτύπωση . 

 

Για την διευκόλυνση σας, σας προωθούμε συνημμένα τα αρχεία των παραπάνω λογοτύπων στα 

Ελληνικά (και Αγγλικά, όπου υπάρχουν διαθέσιμα) και παρακαλούμε να τα χρησιμοποιείτε για τις 

ανάγκες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Φορέα σας. Τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα επίσης 

στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.ygeia-pronoia.gr . 

 

Σας επισημαίνουμε ότι παραλήψεις σχετικές με τις ανωτέρω κατευθύνσεις μπορεί να θέτουν σε 

κίνδυνο χαρακτηρισμού των δαπανών των έργων ως μη επιλέξιμες.  

 

Οριστικές και λεπτομερείς οδηγίες με πρότυπα, κατευθύνσεις, παραδείγματα, ενδεικτικές δράσεις και 

καλές πρακτικές θα διατεθούν από την Υπηρεσία μας με την μορφή Εγχειριδίου Επικοινωνίας έργων 

τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έως τον Σεπτέμβρη του 2009. Μέχρι τότε, παρακαλούμε να 

ενημερωθούν για τα παραπάνω όλοι οι υπεύθυνοι έργων του Δικαιούχου Φορέα και να 

συμβουλεύονται τον αρμόδιο χειριστή του έργου (Μονάδα Β’) ή και τους υπευθύνους δημοσιότητας 

(Α. Κανακάκη akanakaki@mou.gr και Χ.Τερζάκη cterzaki@mou.gr ) στην υπηρεσία μας για ειδικά 

ζητήματα της επικοινωνίας των έργων. 

 

Η Προϊσταμένη της 
Ειδικής Υπηρεσίας  

 

Φ. Δαλαβέρη 

                                                 
* Αναγράφεται «ποσοστό 81,25% για τους Άξονες 5.1 και 5.2 και 47,25% για τον Άξονα 5.3» ή άλλο, σύμφωνα με 
οδηγίες κατά περίπτωση. 
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Συνημμ. :  

• Λογότυπο ΕΣΠΑ/ΕΚΤ,  

 
• Λογότυπο ΕΠ ΑνΑΔ, 

 
• Λογότυπο ΥΥΚΑ 

 

 
• Υπόδειγμα Κεφαλίδας εγγράφου/επικοινωνιακού εργαλείου: 

 

 
 

 

 
 

• Υπόδειγμα υποσέλιδου εγγράφου : 

 
 

 
 

www.ygeia-pronoia.gr 

 
 

Με την συμβολή της Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
-ΚΕΕΛΠΝΟ 
Αγράφων 3-5 Μαρούσι,+30210-5212000,+30210 -8899000 

 



 

-ΕΣΔΥ 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 Αθήνα 11521  
 
Κοινοποίηση: 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ 

Εσωτερική Διανομή : 

Μονάδα Α1, Α2, B, Γ,Δ 


