«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές
πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.
Αλιείας 2007-2013»
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού 498/2007 της Επιτροπής, ο δικαιούχος είναι
υπεύθυνος για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τη συνδροµή που ελήφθη από το ΕΤΑ. Τα
µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό, είναι τα ακόλουθα:
Α.1. Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό, κατά την διάρκεια υλοποίησης µιας
πράξης:
Κατά την υλοποίηση της πράξης ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να αναρτά διαφηµιστικό
πλαίσιο στο εργοτάξιο κάθε πράξης, σε περίπτωση που η συνολική δηµόσια συνεισφορά
υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, και η πράξη συνίσταται στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής ή
κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη µόνιµη
επεξηγηµατική πινακίδα που αναφέρεται στην παράγραφο Α.2.
Κάθε έγγραφο που αφορά στην πράξη (ανεξαρτήτως προϋπολογισµού και φύσης των έργων),
συµπεριλαµβανοµένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαµβάνει
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από το
ΕΤΑ. Σχετικές οδηγίες δίνονται στην παράγραφο Γ.
Επιπλέον,

σε

κάθε

ενέργεια

πληροφόρησης

και

δηµοσιότητας

για

το

κοινό

που

πραγµατοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης µίας πράξης, ο δικαιούχος οφείλει να ενηµερώνει
σαφώς ότι η πράξη επιλέχθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος αλιείας 20072013, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΑ.
Α.2. Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας για το κοινό, µετά την ολοκλήρωση µιας πράξης:
Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να αναρτά µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα το αργότερο έξι
µήνες µετά την ολοκλήρωση της πράξης.
Επεξηγηµατική πινακίδα τοποθετείται επίσης στις εγκαταστάσεις των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης
(ΟΤ∆) που χρηµατοδοτούνται βάσει του άξονα 4 για το λειτουργικό τους κόστος.
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Β. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Β.1. Στις πινακίδες και τα διαφηµιστικά πλαίσια που προβλέπονται στις προηγούµενες
παραγράφους θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-

τα βασικά στοιχεία περιγραφής του έργου (δικαιούχος, τίτλος έργου),

-

ο προϋπολογισµός του έργου και η δηµόσια δαπάνη,

-

η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επωνυµία του ΕΤΑ συνοδευόµενη από το
σύνθηµα «επένδυση στην αειφόρο αλιεία»,

-

η σηµαία της Ελλάδας και η επωνυµία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων,

-

το λογότυπο του ΕΠΑΛ το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.alieia.gr,

-

η επωνυµία και το λογότυπο της ΟΤ∆ (στην περίπτωση πράξης που αφορά στο
λειτουργικό κόστος µιας Οµάδας Τοπικής ∆ράσης Αλιείας ως ενδιάµεσου φορέα
διαχείρισης).

Τα ανωτέρω θα πρέπει να καταλαµβάνουν το 25% τουλάχιστον της επιφάνειάς τους.

Β.2. Η τοποθέτηση των διαφηµιστικών πλαισίων και επεξηγηµατικών πινακίδων θα πρέπει να
γίνεται στο ευκρινέστερο δυνατό σηµείο.

Β.3. Υπόδειγµα διαφηµιστικών πλαισίων και επεξηγηµατικών πινακίδων καθώς και οδηγίες
κατασκευής και τοποθέτησής τους παρουσιάζονται ακολούθως.

Β.4. Στην περίπτωση άυλων ενεργειών όπως εκδόσεις, µελέτες, ιστοσελίδες, φυλλάδια κ.λπ.
είναι απαραίτητη η αναγραφή των τεσσάρων τελευταίων στοιχείων της παραγράφου Β.1
ανωτέρω, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα.

Β.5. Σε ότι αφορά στην επεξηγηµατική πινακίδα που αναρτάται στα γραφεία της ΟΤ∆, αυτή θα
πρέπει να περιλαµβάνει τα συνολικά χρηµατοδοτικά στοιχεία του τοπικού της προγράµµατος και
να παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων αυτών.
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Γ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Γ.1. ∆ιαφηµιστικό πλαίσιο έργων

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ
Απ
πό το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ
Επ
πένδυση στην αειφόρο αλιεία
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ …. «……………………………….»
ΜΕΤΡΟ…. «………………………...»

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:: ………………………………………….
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ::

«………
……………………………………………………..
……………………………………………………..»
……………………………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

……………………..

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

…………………

Σηµειώσεις
- Η σηµαία της Ελλάδας και η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρίσκονται στο
ίδιο ύψος και να είναι ισότιµες µεταξύ τους.
- Οι διαφηµιστικές πινακίδες είναι προσωρινές και τοποθετούνται στα εργοτάξια κατά την
διάρκεια υλοποίησης των έργων
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Γ.2. Επεξηγηµατική πινακίδα έργων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ ……………………………….
(ΟΤ∆ ΑΛΙΕΙΑΣ:: ………………………………………….)
………………………………………….
ΕΡΓΟ:: «……………………………………………………..
……………………………………………………..»
……………………………………………………..
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:: …………………………………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

……………………..
…………………

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ
Απ
πό το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σηµειώσεις
- Η σηµαία της Ελλάδας και η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρίσκονται στο
ίδιο ύψος και να είναι ισότιµες µεταξύ τους.
- Οι διαφηµιστικές πινακίδες είναι µόνιµες. Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα
πρέπει να εξασφαλίζουν τη µόνιµη εγκατάστασή τους.
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Γ.3. Επεξηγηµατική πινακίδα ΟΤ∆

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Αλιείας
Τοπικό Πρόγραµµα
Προϋπολογισµός
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΤ∆

Σηµειώσεις
- Η σηµαία της Ελλάδας και η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βρίσκονται στο
ίδιο ύψος και να είναι ισότιµα µεταξύ τους.
- Η διακεκοµµένη γραµµή ορίζει το σηµείο εκκίνησης του κειµένου (περασιά) στις πινακίδες
- Το λογότυπο της ΟΤ∆ µπορεί εναλλακτικά να τοποθετηθεί κάτω ακριβώς από το λογότυπο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Γ.4. Υπόδειγµα για άυλες ενέργειες – έντυπη επικοινωνία
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∆. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
∆.1 Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους,
δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό περιλαµβάνουν τα εξής:
α) το ευρωπαϊκό έµβληµα, σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης που
ορίζονται στο παράρτηµα II του κανονισµού 498/2007 και αναφορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,
β) αναφορά στο ΕΤΑ: «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας»,
γ) το επιλεγµένο από τη διαχειριστική αρχή σύνθηµα που προβάλλει την προστιθέµενη
αξία της κοινοτικής παρέµβασης «Επένδυση στην αειφόρο αλιεία».
∆.2

Για τα έργα υποδοµής µε συνολικό προϋπολογισµό € 500.000 και άνω, οι διαστάσεις του

διαφηµιστικού πλαισίου πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι 1,50 m πλάτος Χ 2 m. ύψος.
Για πράξεις µε συνολικό προϋπολογισµό άνω των €100.000, οι διαστάσεις της επεξηγηµατικής
πινακίδας πρέπει να είναι 0,90 m πλάτος Χ 0,70 m ύψος.
Για πράξεις µε συνολικό προϋπολογισµό από €50.000 έως €100.000, οι διαστάσεις της
επεξηγηµατικής πινακίδας µπορεί να είναι 0,60 m πλάτος Χ 0,40 m ύψος.
Για πράξεις

µε συνολικό προϋπολογισµό έως €50.000, οι διαστάσεις της επεξηγηµατικής

πινακίδας µπορεί να είναι 0,30 m πλάτος Χ 0,20 m ύψος (τοποθέτηση σε plexi glass µε διάφανο
αυτοκόλλητο).
∆.3

Στήριξη του διαφηµιστικού πλαισίου: Μεταλλικός σκελετός (γαλβανιζέ λαµαρίνα υψηλής

αντοχής)
∆.4

Θεµελίωση του διαφηµιστικού πλαισίου: Σε κατάλληλο βάθος στο έδαφος ανάλογα µε τις

συνθήκες (µέγεθος διαφηµιστικού πλαισίου, σύσταση εδάφους, κ.λπ.)
∆.5

Γραφικά διαφηµιστικού πλαισίου και επεξηγηµατικής πινακίδας: Αυτοκόλλητα βινύλια

υψηλής αντοχής.
Γραµµατοσειρά: Arial µαύρη
Υπόβαθρο (φόντο): λευκό.
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