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Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» στην
Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού
συστήµατος της χώρας µας και στην αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα
τα επίπεδα. Οι προτεραιότητες και τα µέτρα που αναπτύσσονται, βρίσκονται σε
συνάφεια µε τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, την εκπαιδευτική πολιτική και τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και
των δυνατοτήτων της νεολαίας για ένταξη στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό, στην
επιτάχυνση της µεταρρύθµισης της δια βίου µάθησης και στην προώθηση της ισότητας
των ευκαιριών, την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση
σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον, στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και
βελτίωση της ποιότητας και της ικανότητας ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων καθώς και στον
περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µετέχοντας στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013
συγχρηµατοδοτεί στην Ελλάδα αναπτυξιακές παρεµβάσεις, που θα υλοποιηθούν µέσα
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και αναµένεται
να συµβάλλουν στους παραπάνω στόχους.

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006
της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι:
«Η εµπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουν
επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηµατοδότηση προγραµµάτων µε στόχο την
τόνωση της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής».
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Επίσης, µε το Άρθρο 69 του Κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ.
1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, «Το κράτος µέλος και
η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον
αφορά στις πράξεις και τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη
σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη
διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων».

∆ύο βασικοί στόχοι επιτυγχάνονται µέσα από τις δράσεις δηµοσιότητας:
- η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέµενης
αξίας της κοινοτικής συνδροµής στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.

- η διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των
∆ιαρθρωτικών

Ταµείων,

συγχρηµατοδοτούµενων

ώστε

οι

µηχανισµοί

προγραµµάτων

να

χορήγησης

είναι

διαφανείς

των
στους

πόρων

των

δυνητικούς

δικαιούχους.
Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια
βίου Μάθηση» καταρτίζει τον παρόντα Οδηγό ∆ηµοσιότητας. Βασική επιδίωξη είναι η
διαµόρφωση µιας ενιαίας εικαστικής ταυτότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος έτσι
ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιµο από το ευρύ κοινό σε όλη την
Ελλάδα, ως ενιαίο σύνολο παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθµιση και
βελτίωση

του

τοµέα

της

Εκπαίδευσης

και

της

∆ια

βίου

Μάθησης

µε

τη

συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
Οι συµβατικές υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης
και δηµοσιότητας, αναφέρονται στον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) υπ’
αριθµ. 1828/2006 (άρθρα 8 και 9 ) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 846/2009.

Συµπληρωµατικά των αναφεροµένων και µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη δυνατή
κατανόηση και πλήρη εφαρµογή σε καθηµερινό – πρακτικό επίπεδο των σχετικών µε την
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πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα υποχρεώσεών σας ως ∆ικαιούχων, επισηµαίνονται τα
ακόλουθα στη βάση των οποίων εξασφαλίζεται η επιλεξιµότητα των σχετικών –
δαπανών που εκτελούνται στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων / πράξεων.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, οι δικαιούχοι της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης,
δηλαδή των έργων (πράξεων), έχουν την ευθύνη να ενηµερώσουν το κοινό για τη δράση
που υλοποιούν, και να εξασφαλίσουν την δηµοσιότητα και προβολή της συµµετοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην πραγµατοποίηση
του έργου τους.
Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας περιλαµβάνουν τα εξής:
•

το ευρωπαϊκό έµβληµα /σηµαία, σύµφωνα µε τα πρότυπα γραφικής

παρουσίασης
•

λεκτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

•

ολογράφως µνεία στο ΕΚΤ, το ταµείο που χρηµατοδοτεί την πράξη:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)
•

το

µήνυµα

που

προβάλλει

την

προστιθέµενη

αξία

της

κοινοτικής

παρέµβασης, και έχει επιλέξει η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης:
«Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης»
•

το λογότυπο του Ε.Σ.Π.Α.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή τήρηση των κανόνων η ΕΥ∆

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» έχει
ενσωµατώσει όλα τα παραπάνω στοιχεία στο λογότυπό της.
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Εκτός από τη χρήση του λογοτύπου προτείνουµε το ακόλουθο συνοδευτικό λεκτικό
για τα κείµενα:
“Το

έργο

υλοποιείται

στο

πλαίσιο

του

Επιχειρησιακού

Πρόγραµµατος

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.”
Σε περίπτωση που µια πράξη χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκού Κοινωνικό Ταµείο, ο
δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συµµετέχουν στην πράξη (π.χ. εκπαιδευόµενοι) είναι
ενήµεροι για την εν λόγω χρηµατοδότηση.
Ο δικαιούχος ενηµερώνει σαφώς ότι η πράξη που υλοποιείται επιλέχθηκε στο
πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ.

Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συµπεριλαµβανοµένων του
παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαµβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο.
Ο δικαιούχος συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ία Βίου Μάθηση» και τη Μονάδα Α3 «∆ηµοσιότητας
και Πληροφόρησης) για την τήρηση των κανόνων και την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
των µέτρων Προβολής και ∆ηµοσιότητας

Ο δικαιούχος καταγράφει και κρατάει αρχείο µε τα στοιχεία δηµοσιότητας για το
έργο του, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ία Βίου Μάθηση».
Για την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και τη διάχυση της
πληροφορίας, ο δικαιούχος αποστέλλει στην ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ και τη Μονάδα
∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης σε ηλεκτρονική µορφή όλες τις ανακοινώσεις,
προκηρύξεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος κ.λ.π. που αφορούν στην υλοποίηση του
έργου (π.χ προκηρύξεις διαγωνισµών,

ανακοινώσεις έναρξης

ενός σεµιναρίου). Η
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Μονάδα Α3 δύναται να αναδηµοσιεύσει το υλικό αυτό π.χ στην ιστοσελίδα της ή /και
στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Επισηµάνσεις

•

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εµπλεκόµενος φορέας αποφασίσει να
υλοποιήσει

διαφηµιστικές

ή

ενηµερωτικές

δράσεις

σχετικές

µε

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, ακόµα κι αν καλύπτεται µε δική του
χρηµατοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη
σηµατοδότηση και τις εκφωνήσεις των µηνυµάτων.
•

Σε όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας θα πρέπει να τηρείται η
υποχρέωση για παροχή προσβάσιµης πληροφόρησης στα άτοµα µε αναπηρία
και η οριζόντια ένταξη σε αυτά της διάστασης της αναπηρίας.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο λογότυπος έγχρωµος

Ο λογότυπος ασπρόµαυρος

Προσοχή! Ο λογότυπος αναπαράγεται µόνο στις δύο αυτές εκδοχές έγχρωµος και
ασπρόµαυρος και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε άλλη απόχρωση.
Ο

παραπάνω

λογότυπος

βρίσκεται

στην

ιστοσελίδα

του

ΕΠ

(www.edulll.gr)

→∆ηµοσιότητα →Εµβλήµατα-λογότυπα.

Προσκλήσεις/ Προκηρύξεις στον Τύπο
Κάθε πρόσκληση/ προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαµβάνει:
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1. Το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Την αναφορά στην Ε.Ε.
2. Το σήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
3. Την αναγραφή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου που συγχρηµατοδοτεί την
πράξη. Η αναγραφή του Ταµείου τοποθετείται κάτω από το ευρωπαϊκό έµβληµα.
4. Στις προκηρύξεις στον Τύπο, η αναπαραγωγή του εµβλήµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του σήµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος γίνεται σε κλίµακα
του γκρι για οικονοµικούς λόγους. Ακολουθεί παράδειγµα.
5. Στο κείµενο της πρόσκλησης/προκήρυξης υπάρχει φράση που ενηµερώνει για τη
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Π.χ “Το έργο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.”

Παράδειγµα:

Προκήρυξη
Προκήρυξη

Προκήρυξη
Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη
“Το

έργο

Προκήρυξη
υλοποιείται

Προκήρυξη
Προκήρυξη
Προκήρυξη
Προκήρυξη
Προκήρυξη

στο

πλαίσιο

Προκήρυξη
Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη
του

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Επιχειρησιακού

Πρόγραµµατος

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους.”
Προκήρυξη
Προκήρυξη

Προκήρυξη
Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Προκήρυξη
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Ανακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου
Στα κείµενα – ανακοινώσεις που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και
προσδιορίζεται και αναφέρεται ρητά η συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριµένα γίνεται χρήση του λογότυπου και του συνοδευτικού λεκτικού.

Υλικό Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Σε όλες τις δηµοσιεύσεις (φυλλάδια, προσκλήσεις, ενηµερωτικές επιστολές, κ.λ.π) θα
πρέπει να τοποθετείται σε εµφανές σηµείο ο λογότυπος του Επιχειρησιακού και σε
µέγεθος τέτοιο ώστε να είναι ευανάγνωστα όλα τα επιµέρους στοιχεία του και να
περιλαµβάνεται στην πρώτη εσωτερική σελίδα, ορατή µνεία της συµµετοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και ο λογότυπος του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Προτεινόµενη φράση : “Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο της πράξης ……………… του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και
∆ιά Βίου Μάθηση».”

Για το υλικό πληροφόρησης και επικοινωνίας που κοινοποιείται και µε ηλεκτρονικό
τρόπο εφαρµόζονται ανάλογα οι αναφερόµενες αρχές.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται κατ’ αναλογία σε κάθε έντυπο είτε πρόκειται για
διαφηµιστικό υλικό είτε για επιστηµονικό ή εκπαιδευτικό υλικό.
Τηλεοπτικά µηνύµατα
Κάθε µήνυµα σε τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι
στοιχεία:
1. Το πλήρες λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε διάρκεια και σε
µέγεθος ώστε να είναι ευανάγνωστα όλα τα επιµέρους στοιχεία όπως το
επιλεγµένο µήνυµα για την προβολή της προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής
παρέµβασης «επένδυση στην κοινωνία της γνώσης»
2. Την εκφώνηση της φράσης :
«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - Με τη
συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
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Ραδιοφωνικά µηνύµατα
Τα ραδιοφωνικά µηνύµατα θα πρέπει να «κλείνουν» µε την εκφώνηση της φράσης :
«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» - Με τη
συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
∆ικτυακοί τόποι
Οι ∆ικτυακοί τόποι που αναφέρονται στις δράσεις των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων πρέπει να κάνουν µνεία της κοινοτικής συνδροµής (χρήση του
λογότυπου) στην αρχική σελίδα (home page) και να εξασφαλίζουν συνδέσµους µε άλλες
ιστοσελίδες για τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την
ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Ποργράµµατος.
Προωθητικά υλικά
Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για το κοινό περιλαµβάνουν το λογότυπο
του Επιχειρησιακού προγράµµατος:
Για µικρά διαφηµιστικά αντικείµενα (όπως µολύβια, usb κ.τ.λ.), γίνεται αναφορά στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και αποτυπώνονται οι
σηµαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον
κανονισµό υποχρεωτική είναι η χρήση του εµβλήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αφίσες
Για την ενηµέρωση του κοινού θα πρέπει να τοποθετούνται αφίσες µε αναφορά στη
συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στα
γραφεία κάθε Οργανισµού- Φορέα (και ιδιαίτερα όπου υπάρχει προσέλευση κοινού),
που υλοποιεί το έργο το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση. Επίσης αφίσες προτείνεται να τοποθετούνται και στις
αίθουσες

όπου

διενεργείται

διδασκαλία,

επιµόρφωση

ή

εκπαίδευση

συγχρηµατοδοτούµενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο.
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Εκδηλώσεις πληροφόρησης
Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (διαλέξεις, σεµινάρια, εκθέσεις κτλ)
αναφορικά µε τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα/ πράξεις θα πρέπει να γίνεται µνεία στη
συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποδηλώνεται η κοινοτική συµµετοχή σε
αυτά µε την τοποθέτηση- ανάρτηση της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
αίθουσα. Για συνοδευτικό έντυπο υλικό ισχύουν όσα περιγράψαµε παραπάνω στο υλικό
πληροφόρησης και δηµοσιότητας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες δηµοσιότητας µπορείτε να
επικοινωνείτε µε τη Μονάδα ∆ηµοσιότητας και Πληροφόρησης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: a3@epeaek.gr .

Ο παρών οδηγός όπως και οι λογότυποι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τα
εµβλήµατα της ΕΕ είναι διαθέσιµοι σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του
Επιχειρησιακού www.edulll.gr
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