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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Μαΐου 2000

για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε
τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά
ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προ-
βλέπει µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε
τις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων.

(2) Το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι η αρχή διαχείρισης η
οποία είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση µιας κοινοτικής
διαρθρωτικής παρέµβασης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση
των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη
δηµοσιότητα.

(3) Το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 διευκρινίζει ότι η αρχή διαχείρισης είναι αρµό-
δια για να εξασφαλίζει τη δηµοσιότητα της παρέµβασης, και
ιδίως να ενηµερώνει τους ενδεχόµενους τελικούς δικαιού-
χους, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους οικονοµικούς
και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισµούς προώθησης
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, για τις δυνατότητες που παρέ-
χει η παρέµβαση, καθώς επίσης και να ενηµερώνει την κοινή
γνώµη για τον ρόλο που διαδραµατίζει η Κοινότητα υπέρ
της συγκεκριµένης παρέµβασης και για τα αποτελέσµατά
της.

(4) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, τα
κράτη µέλη συµβουλεύονται την Επιτροπή και την ενηµερώ-
νουν κάθε χρόνο σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµ-
βάνουν για τους σκοπούς των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας.

(5) ∆υνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 3 και του άρθρου 19
παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, για
κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και για κάθε ενιαίο έγγραφο
προγραµµατισµού, το συµπλήρωµα προγραµµατισµού περι-
λαµβάνει τα µέτρα που πρέπει να εξασφαλίζουν, σύµφωνα
µε το άρθρο 46, την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα της
παρέµβασης.

(6) Το άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι οι επιτροπές παρακο-
λούθησης εξετάζουν και εγκρίνουν τις ετήσιες εκθέσεις και
την τελική έκθεση εκτέλεσης, προτού αυτές αποσταλούν
στην Επιτροπή και, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 2

του ίδιου κανονισµού, οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν
στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται
από την αρχή διαχείρισης και από την επιτροπή παρακο-
λούθησης για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελε-
σµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται για την δηµο-
σιότητα της παρέµβασης. Το άρθρο 40 παράγραφος 4 ορί-
ζει, ιδίως, ότι τα πορίσµατα της αξιολόγησης τίθενται στη
διάθεση του κοινού, κατόπιν σχετικής αίτησης, µε την συναί-
νεση της επιτροπής παρακολούθησης όσον αφορά την
ενδιάµεση αξιολόγηση η οποία προβλέπεται το αργότερο
για την 31η ∆εκεµβρίου 2003.

(7) Η απόφαση 94/342/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου
1994, όσον αφορά τις δράσεις πληροφόρησης και δηµο-
σιότητας που πρέπει να αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη
σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων και
του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας
(ΧΜΠΑ) (2), εξακολουθεί να εφαρµόζεται για την ενίσχυση η
οποία χορηγείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2052/88 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, όσον
αφορά τον συντονισµό µεταξύ των παρεµβάσεων των δια-
φόρων διαρθρωτικών ταµείων αφενός και, αφετέρου, µεταξύ
αυτών και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και των λοιπών υφισταµένων χρηµατοδοτικών
µέσων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι-
σµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (4), καθώς και των κανονισµών που
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν του τελευταίου.

(8) Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 147 της συνθήκης,
η επιτροπή των γεωργικών δοµών και της αγροτικής ανά-
πτυξης, και η επιτροπή του τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, έχουν διατυπώσει γνώµη σχετικά µε τον
παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρό-
ντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής
για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά την πληροφόρηση και τη
δηµοσιότητα σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ορίζονται στο
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα µετά από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

(2) ΕΕ L 152 της 18.6.1994, σ. 39.
(3) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9.

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. (4) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2000.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

1. Γενικές αρχές και πεδίο εφαρµογής

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων αποσκοπούν να
ενισχύουν το κύρος και τη διαφάνεια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να παρουσιάζουν σε όλα τα κράτη µέλη
µια οµοιογενή εικόνα των σχετικών παρεµβάσεων. Αφορούν τις ενέργειες για τις οποίες παρεµβαίνουν το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τµήµα Προσανατολισµού, ή το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της
αλιείας (ΧΜΠΑ).

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης
(ΚΠΣ), στα επιχειρησιακά προγράµµατα, στα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ) και στα προγράµµατα κοινοτικών
πρωτοβουλιών, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Η επιτόπια δηµοσιότητα εµπίπτει στην αρχή διαχείρισης η οποία είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση αυτών των
παρεµβάσεων. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πληροφορείται σχετικά µε τα
µέτρα που λαµβάνονται προς αυτούς τους σκοπούς.

Οι αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές λαµβάνουν όλα τα προσήκοντα διοικητικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η
πραγµατική εφαρµογή των παρουσών διατάξεων και για να συνεργάζονται µε την Επιτροπή.

2. Στόχοι των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας και στοχοθετηµένο κοινό

Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας αποσκοπούν στο:

2.1. Να πληροφορούν τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους, καθώς και:
— τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και τις λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές,
— τις επαγγελµατικές οργανώσεις και τους οικονοµικούς κύκλους,
— τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους,
— τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, ιδίως τους οργανισµούς για την προώθηση της ισότητας µεταξύ των ανδρών

και των γυναικών, καθώς και τους οργανισµούς που εργάζονται για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλο-
ντος,

— τους παράγοντες ή φορείς έργων,

σχετικά µε τις δυνατότητες τις οποίες συνεπάγεται η από κοινού παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
µελών για την εξασφάλιση της διαφάνειας.

2.2. Να πληροφορούν την κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε
τα κράτη µέλη, υπέρ των σχετικών παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους.

3. Υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας

3.1. Όροι εφαρµογής

3.1.1. Κατάρτ ιση µέτρων

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται υπό τη µορφή ενός σχεδίου δράσεων επικοινωνίας για κάθε
επιχειρησιακό πρόγραµµα και κάθε ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού (ΕΕΠ). Ανάλογα µε την περίπτωση, τα σχέδια αυτά
παρουσιάζονται στο επίπεδο του ΚΠΣ. Υλοποιείται υπό την ευθύνη της οριζόµενης αρχής διαχείρισης.

Στο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας περιλαµβάνονται:
— οι στόχοι και το στοχοθετούµενο κοινό,
— το περιεχόµενο και η στρατηγική των δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης που συνεπάγονται τα ως άνω,

προσδιορίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των στόχων προτεραιότητας κάθε
ταµείου,

— ενδεικτικός προϋπολογισµός,
— οι διοικητικές υπηρεσίες ή οι οργανισµοί που έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους,
— τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δράσεων.

Το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας παρουσιάζεται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγρα-
φος 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

3.1.2. Χρηµατοδότηση

Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, περιλαµβάνονται στα σχέδια χρηµατοδότησης
των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (ΚΠΣ), των ΕΕΠ και των επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο της τεχνικής
βοήθειας [πιστώσεις απαραίτητες για την διαµόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 19
παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999].
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3.1.3. Ορισµός των υπευθύνων

Κάθε αρχή διαχείρισης φροντίζει να διορίζει τον(τους) υπεύθυνο(-ους) για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα. Οι
αρχές διαχείρισης πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά µε τους διορισµούς αυτούς.

3.1.4. Απολογισµός

Επί τη ευκαιρία της ετήσιας συνεδρίασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, η αρχή διαχείρισης πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά, µε την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού.

3.2. Περιεχόµενο και στρατηγική των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Τα προς υλοποίηση µέτρα πρέπει να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο σηµείο 2,
δηλαδή:

— εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους,

— ενηµέρωση της κοινής γνώµης.

3.2.1. Εξασφάλιση της δ ιαφάνε ιας στο επ ίπεδο των δυνητ ικών και τελ ικών δικα ιούχων και στο επ ίπεδο
των οµάδων που αναφέροντα ι στο σηµε ίο 2.1

3.2.1.1. Η αρχή διαχείρισης µεριµνά ιδίως:

— για τη δηµοσίευση του περιεχοµένου των παρεµβάσεων, προσδιορίζοντας τη συµβολή των συµµετεχόντων διαρθρω-
τικών ταµείων και την θέση τους στη διάθεση των ενδιαφεροµένων που εκφράζουν σχετικό αίτηµα,

— την εγκατάσταση κατάλληλης επικοινωνίας σχετικά µε την εξέλιξη των παρεµβάσεων καθόλη τη διάρκεια της
περιόδου προγραµµατισµού,

— τη θέση σε εφαρµογή δράσεων πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων οι οποίες χρηµατοδοτούνται, κατά περίπτωση, από τις πιστώσεις της
τεχνικής βοήθειας των αντιστοίχων παρεµβάσεων.

Οι αρχές διαχείρισης φροντίζουν για την εξασφάλιση της οµοιογενούς παρουσίασης του δηµιουργούµενου υλικού
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την υλοποίηση των εργαλείων πληρο-
φόρησης και δηµοσιότητας που περιγράφονται στο σηµείο 6. Στο πλαίσιο αυτό είναι ευκταίο να χρησιµοποιούνται τα
ακόλουθα µηνύµατα που αφορούν την αποστολή καθενός ταµείου, ήτοι:

ΕΤΠΑ: «Συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των
διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών.

Συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην συµµε-
τοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών,
καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών.»

ΕΚΤ: Συµβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του επιχειρη-
σιακού πνεύµατος, της ικανότητας προσαρµογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση
στους ανθρώπινους πόρους.

ΕΓΤΠΕ: «Καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής.

Ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας-κλειδί των αγροτικών
περιοχών.

∆ιευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες.

∆ιαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς.»

ΧΜΠΑ: «Συµβολή στην επίτευξη αειφόρου ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής τους.

Εκσυγχρονισµός των δοµών της αλιείας, για να εξασφαλιστεί το µέλλον του τοµέα.

Συµβολή στη διατήρηση ενός δυναµικού και ανταγωνιστικού τοµέα, και στην αναζωογόνηση των περιοχών
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Βελτίωση της προµήθειας και της αξιοποίησης των προϊόντων της αλιείας.»

3.2.1.2. Η διαχειριστική αρχή που έχει ορισθεί για την υλοποίηση µιας παρέµβασης φροντίζει για την θέση σε λειτουργία ενός
καταλλήλου συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας για τους
διαφόρους εταίρους και τους δυνητικούς δικαιούχους, ιδίως τις ΜΜΕ.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν σαφή ένδειξη των ακολουθητέων διοικητικών διαβηµάτων, περιγραφή των
µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, πληροφόρηση σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των διαγωνισµών και των
µηχανισµών αξιολόγησης, καθώς επίσης και των ονοµάτων ή των σηµείων επαφής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, για την εξήγηση της λειτουργίας των παρεµβάσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας.

Στην περίπτωση των µέτρων υπέρ της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού, των δηµοσίων ενισχύσεων υπέρ των
επιχειρήσεων και των συνολικών επιχορηγήσεων, η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να διαβιβάζεται ιδίως µέσω των
ενδιαµέσων οργανισµών και των εκπροσωπευτικών οργανώσεων των επιχειρήσεων.
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3.2.1.3. Για τις κατηγορίες προσώπων που ενδέχεται να µπορούν να επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης, θέσεις απασχόλησης
ή που εµπίπτουν στο πεδίο ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, η αρχή διαχείρισης θέτει σε λειτουργία ένα κατάλληλο
σύστηµα διάδοσης της πληροφόρησης. Προς αυτόν τον σκοπό, εξασφαλίζει την συνεργασία των οργανισµών επαγγελµα-
τικής κατάρτισης, των οργανισµών που παρεµβαίνουν στον τοµέα της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και οµάδων
επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών κέντρων και των µη κυβερνητικών οργανισµών.

3.2.2. Ενηµέρωση της κοινής γνώµης

3.2.2.1. Για να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπέρ των προαναφεροµένων παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους, η ορισµένη αρχή διαχείρισης πληροφο-
ρεί τα µέσα ενηµέρωσης, µε τον καταλληλότερο τρόπο, σχετικά µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις οι οποίες συγχρηµατο-
δοτούνται από την Ένωση. Κατά την πραγµατοποίηση αυτής της πληροφόρησης, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να εµφαίνεται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, και τα µηνύµατα πρέπει να εκφράζουν
την αποστολή κάθε ταµείου παρουσιάζοντας τις ειδικές προτεραιότητες των συγκεκριµένων παρεµβάσεων σύµφωνα µε
το σηµείο 3.2.1.1.

Η εκκίνηση των παρεµβάσεων, µετά από την έγκρισή τους από την Επιτροπή καθώς επίσης και τα σηµαντικά στάδια της
υλοποίησής τους, αποτελούν αντικείµενο δράσεων εναισθητοποίησης οι οποίες απευθύνονται στα εθνικά ή περιφερειακά
µέσα ενηµέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ανάλογα µε την περίπτωση προς αυτό τον σκοπό µπορούν να
χρηστµοποιούνται, ιδίως, ανακοινώσεις τύπου, δηµοσιεύσεις άρθρων, συµπληρώµατα που δηµοσιεύονται στα πλέον
ενδεδειγµένα έντυπα και επισκέψεις. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται και άλλα µέσα πληροφόρησης και
επικοινωνίας, όπως: ιστοσελίδες διαδικτύου, δηµοσιεύσεις σχετικά µε επιτυχή παραδείγµατα έργων και διαγωνισµοί
βασιζόµενοι στις βέλτιστες πρακτικές.

Όταν πραγµατοποιούνται διαφηµιστικές καταχωρήσεις, παραδείγµατος χάρη υπό τη µορφή ανακοινώσεων τύπου ή
διαφηµιστικών ανακοινώσεων, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εµφαίνεται επακριβώς.

Πρέπει να εξασφαλίζεται η προσήκουσα συνεργασία µε το γραφείο της Επιτροπής στο αντίστοιχο κράτος µέλος.

3.2.2.2. Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που απευθύνονται στην κοινή γνώµη περλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
— όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδοµές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ για τις

ενέργειες οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το ΧΜΠΑ, και τρία εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις άλλες ενέργειες:
— στα εργοτάξια των έργων, τοποθέτηση πινακίδων,
— τοποθέτηση αναµνηστικών πλακών επί µονίµου βάσεως για τις υποδοµές στις οποίες έχει πρόσβαση το ευρύ

κοινό,

η οποία πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες στο σηµείο 6 λεπτοµέρειες,

— όσον αφορά τα µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται στον τοµέα της κατάρτισης και της απασχόλησης:
— όσοι επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης, πρέπει να πληροφορούνται σχετικά µε το ό,τι συµµετέχουν σε ένα

µέτρο το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
— ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά µε το ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνάρτηση µε

τις ενέργειες στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων
πόρων,

— όσον αφορά τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις, τα µέτρα ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού και κάθε άλλη δράση η
οποία επωφελείται από κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή:
— πληροφόρηση αυτών που επωφελούνται από την συγκεκριµένη δράση σχετικά µε το γεγονός ότι συµµετέχουν σε

ένα µέτρο το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε χρήση εντύπων όπως αυτά που
περιγράφονται στο σηµείο 6.

4. Εργασίες των επιτροπών παρακολούθησης

4.1. Οι επιτροπές παρακολούθησης εξασφαλίζουν την προσήκουσα πληροφόρηση σχετικά µε τις εργασίες τους. Προς αυτό
τον σκοπό, οι επιτροπές πληροφορούν τα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε την πρόοδο των παρεµβάσεων, των οποίων έχουν
την ευθύνη. Οι επαφές µε τους εκπροσώπους του τύπου πραγµατοποιούνται µε την ευθύνη του Προέδρου. Οι
εκπρόσωποι της Επιτροπής συµµετέχουν στις επαφές µε τον τύπο.

Πρέπει επίσης να προβλέπονται οι προσήκουσες ρυθµίσεις, ενηµερώνοντας την Επιτροπή και τα γραφεία της στα κράτη
µέλη, επί τη ευκαιρία σηµαντικών εκδηλώσεων οι οποίες συνδέονται µε τις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακο-
λούθησης, όπως είναι οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια.

4.2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 37 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ιδίου κανονισµού. Η αρχή διαχείρισης υποβάλει στις επιτροπές παρακολούθησης
πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της δράσης που έχει αναληφθεί για τα µέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας, καθώς επίσης και σκόπιµα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες.

Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα
στοιχεία πληροφόρησης τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 45 του
εν λόγω κανονισµού.

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν τη διαµόρφωση κρίσης σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού.

5. Εταιρική σχέση και ανταλλαγές εµπειρίας

Οι αρχές διαχείρισης δύνανται, σε κάθε περίπτωση, να λαµβάνουν συµπληρωµατικά µέτρα, και ιδίως να αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες οι οποίες συµβάλλουν στην ικανοποιητική υλοποίηση της πολιτικής που επιδιώκεται στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων.
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Πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, ούτως ώστε αυτή να µπορεί να
συνεργάζεται προσηκόντως για την πραγµατοποίησή τους.

Η Επιτροπή, για να διευκολύνει την υλοποίηση του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, παρέχει τεχνική
στήριξη εφόσον παρίσταται ανάγκη. Εµπνεόµενη από πνεύµα εταιρικής σχέσης και µε γνώµονα το κοινό συµφέρον, θέτει
στη διάθεση των σχετικών αρχών την εµπειρογνωµοσύνη και το υλικό που διαθέτει. Στηρίζει τις ανταλλαγές εµπειριών
που έχουν αποκτηθεί κατά την υλοποίηση του άρθρου 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και εµψυχώνει άτυπα
δίκτυα υπευθύνων πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν επιθυµητό να διορίσει το κράτος µέλος ένα συντονιστή
ανά ταµείο σε εθνικό επίπεδο.

6. Λεπτοµερείς κανόνες που προβλέπονται για την πραγµατοποίηση των εργαλείων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας

Για να εξασφαλίζεται η ορατότητα των πραγµατοποιήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από ένα διαρθρωτικό ταµείο, η
αρµόδια αρχή διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την συµµόρφωση µε τα ακόλουθα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότη-
τας:

6.1. Πινακίδες

Πινακίδες πληροφόρησης αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων σχετικά µε επενδύσεις σε υποδοµές οι οποίες συγχρηµα-
τοδοτούνται και των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο σηµείο 3.2.2.2. Ένα µέρος της
επιφάνειας των πινακίδων είναι αφιερωµένο στην προβολή της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το µέγεθος των πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στη σηµασία του έργου.

Το µέρος της επιφάνειας της πινακίδας στο οποίο αναφέρεται η κοινοτική συµµετοχή, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα
κριτήρια:

— να µην είναι µικρότερο από το 25 % τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας,

— να περιλαµβάνει το τυποποιηµένο ευρωπαϊκό έµβληµα και το ακόλουθο κείµενο, µε την ακόλουθη διάταξη:

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

— το έµβληµα πρέπει να απεικονίζεται σύµφωνα µε τους εν ισχύει κανόνες,

— οι γραφικοί χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την µνεία της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε τους χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την µνεία της εθνικής
συµµετοχής, µπορούν όµως να έχουν διαφορετικά τυπογραφικά χαρακτηριστικά,

— µπορεί να γίνεται µνεία του συµµετέχοντος ταµείου.

Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές αποφασίζουν να µην αναρτήσουν πινακίδα για να γνωστοποιήσουν την δική τους
παρέµβαση στην χρηµατοδότηση ενός έργου, η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί αντικείµενο
ειδικής πινακίδας. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι ακόλουθες διατάξεις.

Η απόσυρση των πινακίδων πραγµατοποιείται το αργότερο έξι µήνες µετά από το πέρας των εργασιών· αντικαθίστανται
από αναµνηστικές πλάκες, σύµφωνα µε τις ενδείξεις του σηµείου 6.2.

6.2. Αναµνηστικές πλάκες

Όταν πρόκειται για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία, στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό
(συνεδριακά κέντρα, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί και οδικοί σταθµοί, κ.λπ.). Πρέπει να περιλαµβάνουν, εκτός από το
ευρωπαϊκό έµβληµα, ένα κείµενο στο οποίο γίνεται µνεία της συγχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου.

Στην περίπτωση έργων υλικών επενδύσεων στις επιχειρήσεις, τοποθετούνται αναµνηστικές πλάκες για χρονική διάρκεια,
ενός έτους.

Σε περίπτωση που µία αρµόδια αρχή, ή ένας τελικός δικαιούχος, αποφασίσουν να τοποθετήσουν πινακίδες, αναµνηστικές
πλάκες, ή να πραγµατοποιήσουν δηµοσιεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πληροφόρησης για τα έργα των οποίων το
συνολικό κόστος είναι µικρότερο των 500 000 ευρώ για τις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΧΜΠΑ ενέργειες, και από
τρία εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις άλλες ενέργειες, πρέπει να αναφέρεται επίσης η κοινοτική συµµετοχή.
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6.3. Αφίσες

Για να πληροφορούνται οι δικαιούχοι και να ενηµερώνεται η κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει
η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τοµείς της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της
απασχόλησης, των επενδύσεων στις επιχειρήσεις και στην αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές διαχείρισης εξακριβώνουν ότι
έχουν τοποθετηθεί αφίσες µε µνεία της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως του συµµετέχοντος ταµείου,
στα γραφεία κάθε οργανισµού ο οποίος υλοποιεί ή επωφελείται από δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία (γραφεία απασχόλησης, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, γεωργικά
επιµελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, κ.λπ.).

6.4. Ανακοίνωση στους δικαιούχους

Οποιαδήποτε ανακοίνωση χορήγησης συνδροµής στους δικαιούχους από τις αρµόδιες αρχές προσδιορίζει τη χρηµατο-
δότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, ενδεχοµένως, αναφέρει το ποσό ή το ποσοστό της συνδροµής που προέρχεται
από το σχετικό κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο.

6.5. Υλικό πληροφόρησης και επικοινωνίας

6.5.1. Οι δηµοσιεύσεις (φυλλάδια, δελτάρια, ενηµερωτικές επιστολές) σχετικά µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρω-
τικά ταµεία παρεµβάσεις, περιλαµβάνουν, στην πρώτη εσωτερική σελίδα, ορατή µνεία της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου, καθώς επίσης και το ευρωπαϊκό έµβληµα σε περίπτωση που
υπάρχει επίσης τυπωµένο το εθνικό ή το περιφερειακό έµβληµα.

Οι δηµοσιεύσεις περιλαµβάνουν τα στοιχεία του οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των
ενδιαφεροµένων, καθώς επίσης και µνεία της αρχής διαχείρισης που έχει οριστεί για την υλοποίηση της σχετικής
παρέµβασης.

6.5.2. Για το υλικό το οποίο κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (διαδίκτυο, τράπεζα δεδοµένων που απευθύνεται στους
δυνητικούς δικαιούχους) ή για το οπτικοακουστικό υλικό, οι προαναφερόµενες γενικές αρχές εφαρµόζονται κατ’
αναλογία. Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, να γίνεται χρήση των νέων
τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν την ταχεία και αποτελεσµατική διάδοση πληροφοριών, αλλά επίσης και να πραγµατο-
ποιείται διάλογος µε το ευρύ κοινό.

Σε περίπτωση κόµβων διαδικτύου σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία, θα πρέπει:
— να πραγµατοποιείται µνεία της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου,

τουλάχιστον στην αρχική σελίδα (home-page),
— να δηµιουργείται ένας σύνδεσµος (hyperlink) προς τις άλλες ιστοσελίδες της Επιτροπής τις σχετικές µε τα διάφορα

διαρθρωτικά ταµεία.

6.6. Εκδηλώσεις πληροφόρησης

Κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (διαλέξεις, σεµινάρια, εκθέσεις — µεταξύ των οποίων εµπορικές —
διαγωνισµοί) σε συνάρτηση µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία παρεµβάσεις, οι διοργανωτές
πρέπει να υποδηλώνουν την κοινοτική συµµετοχή σ’ αυτές τις παρεµβάσεις, µε την παρουσία της ευρωπαϊκής σηµαίας
στην αίθουσα της συνεδρίασης και του εµβλήµατος στα έγγραφα.

Τα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη µέλη επικουρούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους διοργανωτές κατά την
προετοιµασία και την υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων.


