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Εισαγωγή 
 

Το παρόν κείµενο αποτελεί την προτεινόµενη Στρατηγική Πληροφόρησης & 
Επικοινωνίας (στο εξής Π&Ε) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) Νότιου 
Αιγαίου 2014-2020. Στηρίζεται και εξειδικεύει για το Πρόγραµµα της 
Περιφέρειάς µας τον Οδηγό Επικοινωνίας που καταρτίστηκε από την Ειδική 
Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού (Μάιος 2015). Η 
ΕΥΣΣΑ έχει την επιτελική ευθύνη για τη διαµόρφωση και παρακολούθηση του 
πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ο Οδηγός αφορά και εφαρµόζεται σε όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα που 
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ταµείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Προσαρµόζεται στις σχετικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισµούς της ΕΕ και υποβοηθεί 
στην ορθή εφαρµογή αυτών τις διαχειριστικές αρχές των προγραµµάτων αλλά 
και τους δικαιούχους & φορείς υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένα οµοιόµορφο και αποτελεσµατικό πλαίσιο 
επικοινωνίας του ΕΣΠΑ σε όλη την επικράτεια και αποκτούν οι δράσεις των 
Ταµείων που θα πραγµατοποιηθούν στη χώρα τα επόµενα χρόνια κοινή εικόνα 
και ταυτότητα.  

 

Με τις δράσεις Π&Ε επιδιώκεται αφενός οι πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα το 
ρόλο και τη συνεισφορά των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
υλοποίηση των Προγραµµάτων και αφετέρου οι δικαιούχοι να ενηµερωθούν 
έγκαιρα και µε διαφάνεια για τις δυνατότητες αξιοποίησης πόρων.  

 

Θεσµικό πλαίσιο 
 

Η Στρατηγική Σχέδιο Π&Ε λαµβάνει υπόψη, εφαρµόζει και εξειδικεύει το 
ακόλουθο πλέγµα θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου: 

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 



4 

 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Οι σχετικές µε την Πληροφόρηση και 
Επικοινωνία διατάξεις είναι τα Άρθρα 115 - 117 και το Παράρτηµα XII του 
Κανονισµού.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 116 «Το κράτος-µέλος ή οι διαχειριστικές αρχές 
καταρτίζουν στρατηγική επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
Είναι δυνατόν να καταρτιστεί κοινή στρατηγική επικοινωνίας για περισσότερα 
επιχειρησιακά προγράµµατα. Η στρατηγική επικοινωνίας λαµβάνει υπόψη το 

µέγεθος του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή των οικείων 
επιχειρησιακών προγραµµάτων σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας και 
υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 110, παράγραφος 2, στοιχείο δ’ το αργότερο έξι µήνες µετά την έγκριση 
του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράµµατος ή των οικείων επιχειρησιακών 
προγραµµάτων». 

Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης 
Ιουλίου 2014 περί καθορισµού κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις 
λεπτοµέρειες για τη µεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των 
προγραµµάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τα µέσα 
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µέτρων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστηµα καταγραφής 
και αποθήκευσης των δεδοµένων.  

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη: 

Ο Νόµος 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020. 

Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε το 
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, που αφορούσε την 
προηγούµενη περίοδο. 

Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
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και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συµβουλίου 
(όπου αναφέρονται τα µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις 
που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων). 

Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού ειδικών διατάξεων 
για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 
Βασικές αρχές στρατηγικής Π&Ε 

 

Το καθήκον για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης σχετικά 
µε τις δράσεις των Ταµείων της ΕΕ σε κάθε χώρα µέλος επωµίζονται εξίσου οι 
διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι των προγραµµάτων.  

Συνεπώς η στρατηγική Π&Ε αφορά και δεσµεύει ισότιµα τη διαχειριστική αρχή 
έκαστου προγράµµατος, καθώς και τους δικαιούχους και τους φορείς 
υλοποίησης των πράξεων.  

Επιπλέον, η στρατηγική λαµβάνει υπόψη τον εθνικό σχεδιασµό Π&Ε και 
παρακολουθεί και συµβάλλει σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις στις δράσεις 
εθνικής εµβέλειας, όπως είναι για παράδειγµα η ενηµέρωση του ενιαίου 
διαδικτυακού τόπου που παρέχει συνοπτική ενηµέρωση για όλα τα 
προγράµµατα.  

Οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής είναι:  

• Η έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος  

• Η ενηµέρωση των πολιτών για το ρόλο και τα επιτεύγµατα της 
πολιτικής περιφερειακής συνοχής  

• Η διαφάνεια στην υλοποίηση των πράξεων, για την εµπέδωση 
αισθήµατος ισονοµίας και δικαιοσύνης εντός της κοινωνίας 

Η διαχειριστική αρχή οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και τις αρχές της ΕΕ τουλάχιστον µία φορά ετησίως για την 
πρόοδο και τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζει κατά την υλοποίηση της 
στρατηγικής Π&Ε, όπως επίσης να παραθέτει τον προγραµµατισµό 
επικοινωνίας για το επόµενο έτος. Η επιτροπή παρακολούθησης, εφόσον το 
θεωρεί σκόπιµο, γνωµοδοτεί πάνω στο σχέδιο ετήσιου προγραµµατισµού.  
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Η διαχειριστική αρχή µπορεί να εισηγείται τροποποιήσεις στην εγκεκριµένη 
στρατηγική Π&Ε κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού. Η 
τροποποιηµένη στρατηγική υποβάλλεται από τη διαχειριστική αρχή στην 
επιτροπή παρακολούθησης προς έγκριση, µε την ίδια διαδικασία που εγκρίθηκε 
αυτή αρχικώς.  

Το σχέδιο στρατηγικής Π&Ε του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νότιου 
Αιγαίου 2014-2020 περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα µέρη: 

α) γενικές κατευθύνσεις – στόχοι – αποδέκτες  

β) αρχές και φορείς εφαρµογής 

γ) εργαλεία και δράσεις (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό)  

δ) µεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων εφαρµογής της  

 

Μέρος Α’ – Γενικές κατευθύνσεις, στόχοι & αποδέκτες 

Η στρατηγική Π&Ε για το νέο πρόγραµµα, στηρίζεται σε εκείνες που 
υλοποιήθηκαν τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους και αξιοποιεί τα 
θετικά τους αποτελέσµατα. Ιδιαίτερα τις περιόδους 2000-2006 και 2007-2013, 
εδραιώθηκε σε µεγάλο βαθµό η αντίληψη και κατανόηση, στο κοινό και τα 
στελέχη των φορέων υλοποίησης & διαχείρισης έργων και δράσεων, τόσο της 
συνεισφοράς της ΕΕ, όσο και των αρχών & κανόνων που διέπουν την 
επικοινωνία των προγραµµάτων.  

Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση µε τη διατήρηση (παρά τη διαφορετική αρχικά 
κατεύθυνση) του ονόµατος «ΕΣΠΑ» για το νέο πρόγραµµα, καθιστά µη 
αναγκαία την επανάληψη «θεµελιωδών» δράσεων για την αναγνώρισή του από 
το κοινό, σε εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, παραµένουν χρήσιµες και αναγκαίες οι 
δράσεις µε τις οποίες γίνεται γνωστή -σε πρώτη φάση- η έναρξη της νέας 
περιόδου και εν συνεχεία ενηµερώνεται το κοινό και οι δικαιούχοι για την 
υλοποίηση των δράσεων του προγράµµατος.  

Επιπλέον, µε την υιοθέτηση οµοιόµορφων αρχών, κανόνων, µέσων και στόχων 
σε εθνικό επίπεδο από το σύνολο των διαχειριστικών αρχών των 
προγραµµάτων, αποφεύγεται η σύγχυση του κοινού (που έχει παρατηρηθεί στο 
παρελθόν µε τη χρήση διαφορετικών εργαλείων και εικόνων, σηµάτων και 
συνθηµάτων ανά περιφέρεια) και επιτυγχάνεται -µέσω συνέργειας και 
συµπληρωµατικότητας σε αντιδιαστολή µε την αποσπασµατικότητα ορισµένων 
δράσεων κατά το παρελθόν- πολλαπλασιαστικό θετικό αποτέλεσµα. Κατ’ 
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αναλογία, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τήρηση οµοιόµορφων κανόνων και 
από τους φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των πράξεων.  

Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης η διαρκής προσπάθεια για απλοποίηση των 
µηνυµάτων, µε χρήση απλής, κατανοητής γλώσσας κατά την επικοινωνία µε το 
κοινό και η δραστική µείωση (σε σχέση µε το παρελθόν) του αριθµού 
χαρακτηριστικών σηµάτων (λογότυπων), ώστε το κοινό να είναι σε θέση να 
συνδέει άµεσα το µήνυµα µε το µέσο χρηµατοδότησης όπου και αν γίνεται 
αποδέκτης της πληροφόρησης, σε όλη την επικράτεια.  

Μια διαφοροποίηση του νέου προγράµµατος σε σχέση µε τα προηγούµενα είναι 
η υλοποίηση διακριτών τµηµάτων του, που ενδέχεται να αφορούν συγκεκριµένο 
κοινωνικό στρώµα και περιορισµένο αριθµό δράσεων, διατηρώντας όµως 
αυτόνοµο προγραµµατικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγµα οι δράσεις 
που αφορούν την προώθηση της έρευνας & καινοτοµίας, την ενσωµάτωση των 
Ροµά κ.ά. Για τις δράσεις αυτές απαιτείται η ανάληψη διακριτής εκστρατείας 

ενηµέρωσης, που να επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

Οι αποδέκτες της στρατηγικής Π&Ε του Προγράµµατος είναι:  

(α) οι πολίτες της Περιφέρειας και εµµέσως ολόκληρης της χώρας 

(β) οι ευρωπαίοι -κατά κύριο λόγο- επισκέπτες της χώρας  

(γ) οι ωφελούµενοι από τις δράσεις του προγράµµατος φορείς, επιχειρήσεις και 
πολίτες. Όταν οι ωφελούµενοι από τις δράσεις είναι µέλη διακριτής κοινωνικής 
οµάδας, κατά την επιλογή των µέσων επικοινωνίας και µηνυµάτων λαµβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους  

(δ) οι εκπρόσωποι των δικαιούχων και των φορέων λειτουργίας έργων και 
δράσεων, οι οποίοι τίθενται στο επίκεντρο της προσπάθειας και διευκολύνονται 
µε κάθε πρόσφορο µέσο για τη διάχυση του µηνύµατος  

(ε) τα στελέχη των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων  

(στ) στελέχη φορέων που µπορούν να δράσουν «πολλαπλασιαστικά» στην 
διάχυση της πληροφόρησης, όπως πχ. επιµελητηρίων, πανεπιστηµίων, κλαδικών 
και συνδικαλιστικών φορέων και άλλων κοινωνικών εταίρων  

Οι στόχοι που τίθενται προς επίτευξη µε την υλοποίηση της στρατηγικής Π&Ε 
είναι:  

(α) η ανάδειξη -στο ευρύ κοινό- του ρόλου της ΕΕ στην υλοποίηση των 
δράσεων, µέσω της συγχρηµατοδότησης αλλά και του στρατηγικού σχεδιασµού 
των προγραµµάτων, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για επίτευξη διακριτών 
στόχων 
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(β) η  εµπέδωση της πεποίθησης ότι οι κανόνες εφαρµογής του προγράµµατος 
εξασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και ισότιµη πρόσβαση όλων στα χρηµατοδοτικά 
ταµεία  

(γ) η δυνατότητα των δικαιούχων να ενηµερώνονται έγκαιρα για τις 
δυνατότητες χρηµατοδότησης µε αξιοποίηση κατάλληλων και περισσοτέρων 
του ενός µέσων, λαµβάνοντας υπόψη τη νησιωτική φύση της Περιφέρειας 
Νότιου Αιγαίου, αλλά και τις εγγενείς αδυναµίες των δικαιούχων από 
µικρότερα και πιο αποµακρυσµένα νησιά  

 

Μέρος Β’ – Αρχές και φορείς εφαρµογής 

Κύρια αρχή εφαρµογής της στρατηγικής Π&Ε των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων είναι οι οικείες διαχειριστικές αρχές. Σε εθνικό επίπεδο 
συντονιστικό ρόλο παίζουν οι Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισµού ΕΤΠΑ και ΕΚΤ. 
Σε περιφερειακό επίπεδο, υπόχρεοι εφαρµογής είναι όλοι οι φορείς υλοποίησης 
των πράξεων.  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (στο εξής ΕΥ∆) του ΕΠ Περιφέρειας Νότιου 
Αιγαίου είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και εφαρµογή των δράσεων 
Π&Ε. Συγκεκριµένα η ΕΥ∆,  

(α) συντάσσει το σχέδιο στρατηγικής Π&Ε, το οποίο -µε τυχόν τροποποιήσεις 
όποτε και εφόσον υπάρξουν- υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης για 
έγκριση. Συντάσσει επίσης επίκαιρο ετήσιο σχέδιο δράσης 

(β) ενηµερώνει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τους σχετικούς κανονισµούς στη φάση ενεργοποίησης, υλοποίησης και 
τέλος λειτουργίας των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, παρέχοντας 
συµβουλές και κατευθύνσεις και γενικότερα κάθε µέτρο υποστήριξης που 
κρίνεται αναγκαίο 

(γ) παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή της στρατηγικής Π&Ε από όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη, παρεµβαίνοντας όταν διαπιστώνει µη τήρηση των 
κανονισµών 

(δ) µεριµνά η ίδια για την υλοποίηση δράσεων Π&Ε (βλ. επόµενο κεφάλαιο) 
που συµβάλλουν στην επίτευξη των κύριων στόχων της παρούσας στρατηγικής  

(ε) τηρεί έντυπο, ψηφιακό και κάθε άλλης πρόσφορης µορφής αρχείο, µέσω του 
οποίου επιβεβαιώνεται η ορθή τήρηση των κανόνων  

Η ΕΥ∆ ορίζει ένα στέλεχός της µε τον αναπληρωτή του ως υπεύθυνο για την 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής Π&Ε και 
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γνωστοποιεί τον ορισµό του στους φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των 
δράσεων. Τα στελέχη αυτά εκπροσωπούν την ΕΥ∆ στο δίκτυο υπευθύνων Π&Ε 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  

Άµεσος συνεργάτης της ΕΥ∆ στην εφαρµογή της στρατηγικής Π&Ε είναι η 
Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΥΣΣΑ. Η Μονάδα έχει 
καθήκοντα συντονισµού των δράσεων Π&Ε από όλα τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα και πιο συγκεκριµένα: 

  

(α) διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 

(β) συντονίζει την επικοινωνία των επιχειρησιακών προγραµµάτων  

(γ) έχει την ευθύνη δηµιουργίας και λειτουργίας ενιαίας διαδικτυακής πύλης 
που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση και πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα και περιλαµβάνει την υποχρεωτική ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση 
του καταλόγου των πράξεων  

(δ) είναι υπεύθυνη για την επισκόπηση των µέτρων που εφαρµόζονται σε 
επίπεδο κράτους-µέλους και την υποβολή των σχετικών αναφορών στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

(ε) αναλαµβάνει να υλοποιήσει εκστρατείες προβολής του ΕΣΠΑ 2014-2020 
πανελλαδικά, µε στόχο την ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηµατοδότησης και 
τη διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έργων και 
την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ  

(στ) συντονίζει το εθνικό δίκτυο των υπεύθυνων επικοινωνίας και συµµετέχει 
στο δίκτυο INFORM της ΕΕ ως συντονιστής  

(ζ) συντονίζει και υποστηρίζει τη συνεργασία του εθνικού δικτύου των 
υπεύθυνων επικοινωνίας µε τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που 
λειτουργούν στην Ελλάδα  

(η) διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κέντρο βοήθειας (helpdesk) του www.espa.gr, 
το γραφείο ενηµέρωσης κοινού και την τηλεφωνική γραµµή πληροφόρησης  

(θ) συµµετέχει στην οµάδα ανάπτυξης/αναβάθµισης του διαδικτυακού τόπου 
www.anaptyxi.gov.gr όπου προβάλλονται τα έργα του ΕΣΠΑ 

Συµπληρωµατικά, καθήκοντα συντονισµού έχει και η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) για το σχεδιασµό και την εφαρµογή των 
παρεµβάσεων που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  
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Μέρος Γ’ – Εργαλεία και δράσεις 

Η ΕΥ∆ αξιοποιεί για την υλοποίηση της στρατηγικής Π&Ε ένα πλέγµα 
εργαλείων (ενέργειες και µέτρα πληροφόρησης, γενικές και εξειδικευµένες – 
στοχευµένες δράσεις κλπ.). Επισηµαίνεται ότι η ΕΥ∆ θα παρέχει έγκαιρα 
έντυπο ενηµερωτικό υλικό µε πρακτικές οδηγίες και τεχνικά στοιχεία για την 
ορθή εφαρµογή των εργαλείων (διαστάσεις, χρωµατισµοί συµβόλων κλπ.). 

Τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν διακρίνονται σε εκείνα που απευθύνονται σε 
δικαιούχους πράξεων και σε εκείνα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Στη 
φάση ενηµέρωσης των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων για ένταξη πράξεων 
στο Πρόγραµµα, η ΕΥ∆ είναι υποχρεωµένη:  

 

(α) να γνωστοποιήσει σε όλους τους δικαιούχους έγκαιρα και εξαρχής, 
προκειµένου να προετοιµαστούν για τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης που 
αναµένεται να προκύψουν στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

(β) να γνωστοποιεί τις προσκλήσεις που ενεργοποιούνται στους εν δυνάµει 
δικαιούχους  

(γ) να ενηµερώνει προκαταβολικά τους δικαιούχους για την ακριβή διαδικασία 
που τηρείται κατά την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και µε την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης για το αποτέλεσµα αυτής  

(δ) να καθοδηγεί τους δικαιούχους για τον τρόπο που αυτοί θα ενηµερώσουν 
πολίτες και ωφελούµενους για τους στόχους του Προγράµµατος, εξετάζοντας 
σε αυτό το πλαίσιο κάθε ενέργεια πρόσθετης πληροφόρησης στην οποία 
επιθυµούν αυτοί να προβούν  

(ε) να λαµβάνει υπόψη την υποχρέωση ενηµέρωσης ατόµων µε αναπηρία σε 
κάθε δράση που αυτό είναι δυνατό. Για παράδειγµα, η ιστοσελίδα του 
Προγράµµατος, που αποτελεί την αρχική πύλη ενηµέρωσης του κοινού, θα 
συµµορφώνεται πλήρως µε το πρότυπο WCAG 2.0 Level AA. Η συµµόρφωση 
γίνεται σταδιακά και ολοκληρώνεται εντός του 2015. Γενικότερα, η ένταξη της 
διάστασης της αναπηρίας και της πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία σε όλες τις 
µορφές που δύναται να λάβει η επικοινωνία και πληροφόρηση για το 
Πρόγραµµα (εκδηλώσεις, µηνύµατα, έντυπα, ηλεκτρονικά µέσα κλπ). 
λαµβάνεται υπόψη µε κάθε δυνατό τρόπο και εξαντλούνται οι προσπάθειες 
υλοποίησής της.  

 

Κυριότερα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι  
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(α) η ιστοσελίδα και τα πάσης φύσεως έντυπα που εκδίδει η ΕΥ∆   

(β) οι δίαυλοι διαρκούς επικοινωνίας που δηµιουργεί και διατηρεί η ΕΥ∆, είτε 
µε φυσικές οντότητες (ΜΜΕ, κέντρα βοήθειας -help desk- και ενηµέρωσης 
επενδυτών, επιµελητήρια, κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς), είτε µε 
ηλεκτρονικές οντότητες (κοινωνικά δίκτυα ενηµέρωσης, portals κλπ.) οι οποίες 
δρουν πολλαπλασιαστικά για το τελικό αποτέλεσµα (ενηµέρωση των 
δικαιούχων) 

(γ) διοργάνωση δύο κεντρικών «εναρκτήριων» εκδηλώσεων (µια στην έδρα της 
Περιφέρειας και µία στη Ρόδο) που θα βοηθήσουν να γίνει γνωστό στους 
δικαιούχους (και βέβαια σε αυτή την περίπτωση και στο κοινό) το γεγονός ότι 
το Πρόγραµµα εισέρχεται πλέον σε φάση υλοποίησης  

(δ) διοργάνωση ετησίως δύο -µικρότερης έκτασης- εκδηλώσεων σε δύο 
διαφορετικά νησιά της ΠΝΑ (ένα ανά νοµό), µε ανάλογο περιεχόµενο  

(ε) ηλεκτρονική δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος του 
καταλόγου των προσκλήσεων που έχουν δηµοσιοποιηθεί και των πράξεων που 
έχουν ήδη ενταχθεί, ο οποίος θα ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο και θα δρα 
όχι µόνο ενηµερωτικά, αλλά και ως κίνητρο για διεκδίκηση ένταξης πράξεων 

Τα παραπάνω εργαλεία αξιοποιούνται εξίσου για την ενηµέρωση του κοινού, µε 
την πρόνοια να χρησιµοποιείται κάθε φορά γλώσσα ακριβής µεν, απλή και 
κατανοητή δε. Η επισήµανση κρίνεται απαραίτητη από το γεγονός ότι 
ορισµένες φορές η γλώσσα των εντύπων, άρθρων κλπ. έχει χαρακτήρα 
«δηµόσιου εγγράφου» που δεν είναι ελκυστικό στο κοινό, ενώ συχνά το 
περιεχόµενο εντύπων περιορίζεται σε πίνακες έργων και παρουσίαση της 
δραστηριότητας αιρετών.  

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην παρουσίαση καλών παραδειγµάτων πράξεων στην 
ιστοσελίδα και σε έντυπα του επιχειρησιακού προγράµµατος, µε παρουσίαση 
του έργου ή δράσης και ωφελούµενων αυτών, µε τη συγκατάθεσή τους (story 
telling & testimonials από επιτυχηµένες πράξεις).   

Μέριµνα λαµβάνεται ώστε οι ενέργειες που αφορούν το κοινό να αναρτώνται / 
δηµοσιεύονται σε µια πρόσθετη -της ελληνικής- γλώσσα, ώστε να 
επιτυγχάνεται επίσης ενηµέρωση των ξένων επισκεπτών της Περιφέρειας.  

Σηµαντικά είναι τα καθήκοντα που αναλογούν στους δικαιούχους των 
ενταγµένων πράξεων, για την πληροφόρηση του κοινού. Είναι απαραίτητο, όλα 
τα µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο δικαιούχος να 
αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από την ΕΕ και τα Ταµεία της 
προβάλλοντας:  
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(α) το έµβληµα της Ένωσης, µε αναφορά στην Ένωση, σύµφωνα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισµό 821/2014  

(β) το Ταµείο ή τα Ταµεία που στηρίζουν την πράξη 

Σηµειώνεται ότι 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, για λόγους απλότητας 

της σχετικής επιγραφής ή εντύπου, από την ευρύτερη αναφορά στα Ευρωπαϊκά 

∆ιαρθρωτικά Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ).  

Κατά την υλοποίηση µιας πράξης, ο δικαιούχος ενηµερώνει το κοινό σχετικά µε 
τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταµεία, µε κάθε τρόπο που δύναται, 
υποχρεωτικά όµως µε τους κατωτέρω:  

α) παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του 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. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι καλούνται από την ΕΥ∆ να δηµιουργήσουν 
µια διακριτή ενότητα στις ιστοσελίδες τους, όπου οι επισκέπτες θα βρίσκουν 
συγκεντρωµένα τα συγχρηµατοδούµενα από το πρόγραµµα -και γενικότερα από 
το ΕΣΠΑ- έργα   

β) τοποθετεί, 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  

(γ) για τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση 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 την εφαρµογή µιας 
πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συµµετέχοντες, 
συµπεριλαµβανοµένης (για παράδειγµα) του έντυπου προγράµµατος ή 
φυλλαδίου οδηγιών, της πρόσκλησης σε εκδήλωση έναρξης ή λήξης ή της 
βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαµβάνει δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη δράση συγχρηµατοδοτήθηκε από το 
εκάστοτε Ταµείο ή Ταµεία  

(δ) για τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), ο δικαιούχος 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. 
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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 

(ε) Κατά την υλοποίηση αλλά και µετά την ολοκλήρωση 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 300.000€  

• όταν η πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, 
ανεξαρτήτως ποσού  

• όταν η πράξη αποτελεί µέρος ολοκληρωµένου σχεδίου ή δράσης, 
µε συνολικό προϋπολογισµό µεγαλύτερο από 1,000,000 € 

Στην προσωρινή πινακίδα περιλαµβάνονται το όνοµα της πράξης το έµβληµα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο 
Ταµείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαµβάνουν τουλάχιστον το 25% της 
πινακίδας. Το περιεχόµενο, το µέγεθος, οι γραµµατοσειρές, οι χρωµατισµοί, τα 
σηµεία τοποθέτησης κλπ. της πινακίδας εξειδικεύονται περαιτέρω στα έντυπα 
µε ειδικές οδηγίες που παρέχει στους φορείς υλοποίησης η ΕΥ∆. 

Ο φορέας υλοποίησης είναι υποχρεωµένος να καθαιρέσει και αποµακρύνει την 
προσωρινή πινακίδα κατά την διοικητική παράδοση του έργου και πάντως πριν 
την έναρξη λειτουργίας του ή παράδοσης αυτού στο κοινό.  

Ανάλογη είναι η υποχρέωση για ανάρτηση µόνιµης αναµνηστικής πλάκας ή 
πινακίδας σηµαντικού µεγέθους, εντός 30 ηµερών από την ολοκλήρωση του 
έργου και πάντως το αργότερο την ηµέρα παράδοσής του σε χρήση, σε σηµείο 
εύκολα ορατό από το κοινό.  

Στην αναµνηστική πλάκα ή πινακίδα αναγράφονται στοιχεία και πληροφορίες 
ανάλογες µε εκείνες της προσωρινής πινακίδας. Τα στοιχεία εξειδικεύονται 
όπως και στην περίπτωση των προσωρινών πινακίδων, σε έντυπες οδηγίες που 
παρέχει στους δικαιούχους η ΕΥ∆.   

Πέραν των πινακίδων, οι φορείς λειτουργίας είναι υποχρεωµένοι να 
συµπεριλαµβάνουν τα στοιχεία της Ε.Ε. και να ενηµερώνουν το κοινό ότι η 
πράξη χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα, µε κάθε ευκαιρία έντυπης ή 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µαζί του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι 
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προσκλήσεις σε εγκαίνια, τα δελτία Τύπου, διαφηµίσεις στα ΜΜΕ και τις 
ιστοσελίδες και άλλα.   

Ο φορέας υλοποίησης µπορεί να υιοθετήσει επιπλέον συµπληρωµατικά µέτρα 
επικοινωνίας που κρίνει κατάλληλα, µε την τήρηση των παραπάνω αναφορών 
στην ΕΕ, τα Ταµεία και το Πρόγραµµα. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων, η ΕΥ∆ υποστηρίζει τους δικαιούχους 
µε κάθε κατάλληλη ενέργεια. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες 
ενέργειες που µπορούν να συµβάλουν θετικά στην ενηµέρωση του κοινού, 
χωρίς να είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν στο σύνολό τους.  

• έκδοση οδηγών, έντυπων και ηλεκτρονικών. Στόχος τους η εξειδίκευση 
του κανονιστικού πλαισίου, η παροχή πρακτικών οδηγιών και η 
παρουσίαση καλών πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων γραφιστικών 
προτύπων για τη δηµιουργία του εµβλήµατος της Ένωσης. Η ΕΥ∆ 
διατηρεί την ευχέρεια να αναφερθεί ή να αναδείξει µη αποτελεσµατικές 
επικοινωνιακές ενέργειες που έχουν προκύψει από προηγούµενη 
εµπειρία και θα ήταν χρήσιµο να αποφευχθούν στην τρέχουσα (πχ. 
ενότητα µε θέµα «συνηθισµένα λάθη») 

• ορισµός υπεύθυνου επικοινωνίας του δικαιούχου (ιδιαίτερα στους 
µεγαλύτερους δήµους ή φορείς) που θα συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο 
επικοινωνίας της ΕΥ∆ 

• διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων ανά περιφερειακή ενότητα, µε τη 
συνδροµή και της ΜΟ∆ ΑΕ που διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία 

• προγραµµατισµένες συναντήσεις ανά ∆ήµο, στο πλαίσιο επαφών της 
ΕΥ∆ για άλλα καθήκοντα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του 
Προγράµµατος (πχ. επισκέψεις στελεχών του ∆ήµου στην έδρα της 
υπηρεσίας, επιτόπιοι έλεγχοι στο ∆ήµο κλπ.)  

• δηµιουργία ενότητας απαντήσεων σε ερωτήµατα (FAQ) ειδικά για 
επικοινωνιακά θέµατα των δικαιούχων στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆. Η 
ενότητα µπορεί να δηµιουργηθεί σταδιακά, περικλείοντας τα πιο 
συνηθισµένα ερωτήµατα  

Γενικότερα, η ΕΥ∆ θα συνεργαστεί µε τους δικαιούχους µε στόχο την ευρεία 
διάδοση της πληροφόρησης, την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, τη 
µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσµατος και την επίτευξη 
οικονοµιών κλίµακας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προσκαλεί τους δικαιούχους σε 
ενέργειες πληροφόρησης που θα υλοποιεί η ίδια και θα παρέχει, όποτε της 
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ζητείται, τεχνική συνδροµή, στην υλοποίηση ανάλογων δράσεων των 
δικαιούχων.  

Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση της στρατηγικής Π&Ε σε όλη τη 
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και ως τη λήξη της περιόδου 
υλοποίησης (δηλ. 2014-2023) δεν θα ξεπεράσει το 0.30% του συνολικού 
προϋπολογισµού του Προγράµµατος, ήτοι τις 504,500 €. Τα έτη 2016-2023 θα 
κυµανθεί στα 50,000-55,000 € ετησίως, µε πρόβλεψη για µεγαλύτερο ύψος 
δαπάνης το 2023, οπότε θα υλοποιηθούν επικοινωνιακές δράσεις για το 
κλείσιµο του Προγράµµατος και την παρουσίαση των έργων και δράσεων που 
υλοποιήθηκαν στη διάρκειά του.  

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που µε την εκχώρηση πόρων άλλων 
προγραµµάτων, εκχωρηθούν επίσης πόροι για Π&Ε, ο προϋπολογισµός της 
στρατηγικής Π&Ε θα αναθεωρηθεί.  

Για το πρώτο έτος εφαρµογής, δηλ. το 2016, ο προϋπολογισµός υλοποίησης της 
στρατηγικής αναλύεται ενδεικτικά ως εξής:  

Υποστήριξη λειτουργίας ιστοσελίδας    3,000 € 

Έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα  18,000 € 

∆ηµοσιεύσεις και καταχωρήσεις    7,500 € 

Εκδηλώσεις, σεµινάρια & ηµερίδες  10,000 € 

Προωθητικό – ενηµερωτικό υλικό    7,500 € 

∆ηµιουργία δηµιουργικών      2,000 € 

Υποστήριξη δράσεων δικαιούχων       4,000 € 

Άλλες δαπάνες      3,000 € 

Σύνολο     55,000 € 

Ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισµός εξειδικεύεται από την ΕΥ∆ µε βάση 
την εξέλιξη των ενεργειών επικοινωνίας.  

 

Μέρος ∆’ – µεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων εφαρµογής  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1303/2013 (άρ. 4, στ. ζ’) η ΕΥ∆ υποχρεούται να 
προβεί σε αξιολόγηση των µέτρων και ενεργειών Π&Ε, ως προς τη βελτίωση 
της δυνατότητας του κοινού να αναγνωρίζει βασικά στοιχεία της πολιτικής 
συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα Ταµεία, τα συγχρηµατοδοτούµενα 
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προγράµµατα και τις κύριες αρχές που διέπουν την εφαρµογή τους (για 
παράδειγµα, το γεγονός ότι µέρος των πόρων διατίθεται από τα Ταµεία της 
Ένωσης, στο πλαίσιο της περιφερειακής της πολιτικής).  

Για την αξιολόγηση της στρατηγικής Π&Ε στο σύνολό της, επιλέγονται τρεις 
κατηγορίες δεικτών:  

(α) δείκτες υλοποίησης, επί 3-4 επιλεγµένων µέτρων και ενεργειών, όπως πχ. 
έκδοση περιοδικού ή newsletter, αριθµός σεµιναρίων ή εκδηλώσεων κλπ.  

(β) δείκτες αποτελέσµατος, µε τους οποίους αποτυπώνεται το αποτέλεσµα των 
ενεργειών ως προς τους αποδέκτες ή ωφελούµενους, όπως π.χ. αριθµός 
συµµετεχόντων σε ηµερίδα που απάντησαν σε ερωτηµατολόγιο, δελτία Τύπου 
που δηµοσιεύθηκαν, αριθµός δικαιούχων που δηµιούργησαν στην ιστοσελίδα 
τους ενότητα µε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, αριθµός µοναδικών επισκεπτών 
στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ανά µήνα κλπ.  

(γ) ∆είκτες επίπτωσης οι οποίοι αναλύουν την επίδραση των επικοινωνιακών 
δράσεων στο ευρύ κοινό, όπως για παράδειγµα η αναγνώριση από την 
πλειοψηφία του κοινού της πολιτικής συνοχής 

Η ΕΥ∆ θα εξειδικεύσει και θα εφαρµόσει τη µεθοδολογία αξιολόγησης, 
ενηµερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της, 
καθώς αυτά καθίστανται µετρήσιµα.   
 

Μέτρα επιβεβαίωσης ορθής εφαρµογής  
 

Επισηµαίνεται ότι για κάθε µορφή επικοινωνίας των πράξεων του ΕΣΠΑ:  

• Η µη εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως 
ορίζονται στον Κανονισµό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισµό 
821/2014, µπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου 
των δαπανών του έργου.  

• Στην περίπτωση που η ∆Α ή ο δικαιούχος, αποφασίσουν να λάβουν 
µέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχοµένως 
δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα Οδηγό, τα µέτρα αυτά θα 
πρέπει να τηρούν τον Κανονισµό 1303/2013 και τον Εκτελεστικό 
Κανονισµό 821/2014.  

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εµπλεκόµενος φορέας αποφασίσει να 
υλοποιήσει διαφηµιστικές ή ενηµερωτικές δράσεις σχετικές µε 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα ή προγράµµατα, ακόµα κι αν τις καλύπτει µε 
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δική του χρηµατοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις υποχρεώσεις Π&Ε που 
απορρέουν από την κανονισµό σχετικά πχ. µε τη σηµατοδότηση, τις 
εκφωνήσεις των µηνυµάτων κλπ.  

• Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας τηρείται η υποχρέωση για παροχή πληροφόρησης στα 
άτοµα µε αναπηρία.  

 

Η ΕΥ∆ επιβεβαιώνει µε επιτόπια επαλήθευση, µεταξύ άλλων προληπτικών 
µέτρων που αναλαµβάνει, την τήρηση των κανόνων επικοινωνίας και διατηρεί 
αρχείο φωτογραφιών µε τις πινακίδες των έργων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
σηµαντικών µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας που έχουν υλοποιηθεί από 
τους δικαιούχους. 

Με στόχο την αποφυγή παράλειψης των υποχρεώσεων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας από τους δικαιούχους, ρητά επισηµαίνεται ότι 30 ηµέρες µετά από 
τυχόν έγγραφη επισήµανση της ΕΥ∆ για µη τήρηση των κανονισµών, 
αναστέλλεται η χρηµατοδότηση της πράξης. Η αναστολή αίρεται µε τη 
συµµόρφωση του δικαιούχου.  

Τέλος, της αποπληρωµής του έργου προηγείται έλεγχος εφαρµογής των µέτρων 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας (όπως ορίζονται από τον Κανονισµό 1303/2013 
και τον Εκτελεστικό Κανονισµό 821/2014).  

 


