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ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΝΑΡΞΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κράτος Μέλος

Διαχειριστική Αρχή

Δικαιούχος

 Χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ένωσης όταν υλοποιούν δραστηριότητες 

προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας
Παράρτημα IX

Οδηγός Επικοινωνίας 

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ

Κράτος Μέλος Απόφαση Ορισμού Εθνικού Συντονιστή
Ορίζει έναν συντονιστή επικοινωνίας για δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και 

επικοινωνίας
Η SFC* παρέχει υπόδειγμα εγγράφου ορισμού Άρθρο 48

Οδηγός Επικοινωνίας 

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ

Περιέχει βασικές πληροφορίες του Προγράμματος: στόχους και

προτεραιότητες, γεωγραφικό ή θεματικό πεδίο, συνολικοί διαθέσιμοι πόροι

Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων (με συγκεκριμένα πεδία)
Επικαιροποιείται τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο 

μορφότυπο
Άρθρο 49

Προσκλήσεις του Προγράμματος

Κατάλογος των πράξεων που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα δεδομένα
Επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε 4

μήνες (προκύπτει απευθείας από το ΟΠΣ) σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο
Άρθρο 49

Έγγραφα Προγραμματισμού π.χ. Περιβαλλοντική μελέτη Άρθρο 21, (4)

Παρακολούθηση (εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής παρακολούθησης καθώς 

και οι πληροφορίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται) 

Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και οι πληροφορίες 

και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται
Άρθρο 38, (4)

Σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης Κατάλογος των μελών της επιτροπής παρακολούθησης Άρθρο 39

Διαβίβαση Δεδομένων
Σύνδεσμο προς όλα τα δεδομένα

που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή
Άρθρο 42, (5)

Τελική Έκθεση Επιδόσεων
Σύνδεσμος προς όλα τα δεδομένα

που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή
Άρθρο 43, (4)

Αξιολογήσεις από το Κράτος Μέλος Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιεύονται Άρθρο 44, (7)

Ενότητα με αποτελέσματα και παραδείγματα έργων

Απόφαση Ορισμού εθνικού συντονιστή επικοινωνίας (communication coordinator) Η SFC παρέχει υπόδειγμα εγγράφου ορισμού Άρθρα 48 (1) & 71 (6)

Απόφαση Ορισμού συντονιστή επικοινωνίας Προγράμματος (communication 

officer) 
Η SFC παρέχει υπόδειγμα εγγράφου ορισμού Άρθρο 48 (2)

Δικτυακή πύλη  η οποία παρέχει πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα Screenshot του ιστότοπου ή παρόμοιο έγγραφο Άρθρο 46 (β)

Δικτυακή πύλη του προγράμματος Screenshot του ιστότοπου ή παρόμοιο έγγραφο Άρθρο 49 (1)

Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων Χρονοδιάγραμμα  σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο Άρθρα 49 (2) & 49 (4)

Κατάλογος των πράξεων που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα δεδομένα (σε ανοικτό 

αρχείο για επεξεργασία)
Άρθρα 49 (3) & 49 (4)

Εκδήλωση ή δραστηριότητα επικοινωνίας, όπως κρίνεται σκόπιμο, με τη συμμετοχή 

της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής.
Πρόσκληση ή παρόμοιο έγγραφο με πληροφορίες για την δράση Άρθρο 50 (1)

Αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των 

πράξεων

Διαδικτυακός Τόπος 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σύντομη περιγραφή της πράξης Για όλες τις πράξεις Άρθρο 50

Αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των 

πράξεων

Δήλωση σε έγγραφα και επικοινωνιακό υλικό, όπου 

επισημαίνεται η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Σηματοδότηση  (σημαία - φράση* ) Για όλες τις πράξεις Άρθρο 50

Αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των 

πράξεων
Ανθεκτικές Πλάκες ή Πινακίδες ευδιάκριτες στο κοινό

Σηματοδότηση του ΕΣΠΑ, Φωτογραφία του έργου, Τίτλος του έργου, Σϋντομη 

περιγραφή, Διάρκεια, Συνολικό Π/Υ, Λογότυπο ή σήμα Φορέα (προαιρετικό)

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, των οποίων το 

συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 500.000 EUR

(πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων)

Άρθρο 50

Αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των 

πράξεων

Αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή αντίστοιχη ηλεκτρονική

προβολή σε οθόνη
Σηματοδότηση  (σημαία - φράση** )

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, των οποίων το 

συνολικό κόστος είναι μικρότερο των 500.000 EUR

(πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων)

Άρθρο 50

Εγκαίνια της Πράξης.

Οργάνωση μιας εκδήλωσης ή μιας δραστηριότητας 

επικοινωνίας, ανάλογα με την περίσταση, με τη συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την εκδήλωση προβολής η Διαχειριστική Αρχή και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν ενημερωθεί

Πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος 

υπερβαίνει τα 10.000.000 EUR 

(πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων)

Άρθρο 50

Άλλες δράσεις επικοινωνίας 

Ενδεικτικά :

Εκδηλώσεις παρουσίασης 

Μίνι εκστρατείες

Προωθητικές ενέργειες

Παραγωγή διαφημιστικού υλικού

* Όπου SFC SYSTEM (European Union Structural Funds Communication System)είναι το ηλεκτρονικό σύστημα Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκή Ένωσης 

** «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Οδηγός Επικοινωνίας 

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΠ 2021-2027

ΠΛΑΙΣΙΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2021/1060

22/1/2023

6 μήνες από έγκριση Ε.Π.  
Ιστοσελίδα της Δ.Α.

Οδηγός Σχεδίασης Ψηφιακών 

Εφαρμογών 

&

Οδηγός Επικοινωνίας 

ΕΣΠΑ 2021-2027 

ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ

Δικαιούχος

Ανάρτηση στην SFC

Regio.A.2/regio.Α.2(2022) 

6002651/03-08-2022 

έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Διαχειριστική Αρχή


