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Οδηγίες και Υποδείγµατα Αναµνηστικών Επεξηγηµατικών Πινακίδων 

µετά την ολοκλήρωση

της πράξης
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Β. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να τοποθετήσει µετά την 
ολοκλήρωση της πράξης (εντός εξαµήνου το αργότερο) 
Μόνιµη Επεξηγηµατική Πινακίδα για τις :

Β1.Πράξεις κρατικών ενισχύσεων Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΠΑΝ
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Επιχειρήσεων µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΠΑΝ
ΙΙ (σελ. 4)

Β2.Πράξεις κρατικών ενισχύσεων Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων µε εκχώρηση πόρων στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
από Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) 
(σελ.6)



Β1. Αναµνηστική Πινακίδα πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΠΑΝ ΙΙ
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Β3. Αναµνηστική Πινακίδα πράξεων κρατικών ενισχύσεων Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΠΑΝ ΙΙ
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Β4. Αναµνηστική Πινακίδα πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε εκχώρηση πόρων στην ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ από Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) 

6

Όταν έχουν εκχωρηθεί πόροι στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα:

•Αττικής, 

•Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, 

•Θεσσαλίας, Ηπείρου & Στερεάς Ελλάδας,

•Μακεδονίας-Θράκης

οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθήσουν το παρακάτω υπόδειγµα διαφηµιστικής ταµπέλας,
ανεξαρτήτως του ύψους της επένδυσης. 



Β4. Αναµνηστική Πινακίδα Πράξεων κρατικών ενισχύσεων Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων µε εκχώρηση πόρων στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ από Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Τεχνικές Προδιαγραφές

∆ιαστάσεις / Βαρύτητα Στοιχείων

Η πινακίδα πρέπει να είναι σηµαντικού µεγέθους και να τοποθετείται σε ευδιάκριτο 
σηµείο. 

Η πινακίδα διαιρείται σε 3 µέρη:

� Το άνω µέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% και περιέχει:
• την Ελληνική σηµαία, 

το Υπουργείο Τουρισµού (αναφορά ή λογότυπο – κατά περίπτωση)
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• το Υπουργείο Τουρισµού (αναφορά ή λογότυπο – κατά περίπτωση)
• το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών & 

∆ικτύων (αναφορά ή λογότυπο – κατά περίπτωση) 
• το λογότυπο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα

(κατά περίπτωση)
• το λογότυπο του ΕΣΠΑ

� Το ενδιάµεσο κοµµάτι καλύπτει το 50% της πινακίδας και περιέχει:
• το όνοµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
• τα στοιχεία του έργου και της χρηµατοδότησης. 



Τεχνικές Προδιαγραφές

∆ιαστάσεις / Βαρύτητα Στοιχείων

� Το κάτω µέρος της πινακίδας είναι το 25% και περιέχει:
• το έµβληµα της ΕΕ, µε αναφορά στο ∆ιαρθρωτικό Ταµείο

(ολογράφως), 
• το µήνυµα που έχει επιλέξει η ∆ιαχειριστική Αρχή «H περιφέρεια στο 

επίκεντρο της ανάπτυξης» (σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
Ε.Κ.1828/2006) για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑΝ ΙΙ

• ή το µήνυµα «Ποιότητα ζωής για όλους» για έργα όπου έχουν 
εκχωρηθεί πόροι από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
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- Το  άνω και κάτω µέρος της πινακίδας θα πρέπει να είναι ίσα µεταξύ τους 
και τουλάχιστον 25%. 

- Η σηµαία της Ελλάδας και το σήµα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο 
ίδιο ύψος και να είναι ισότιµα µεταξύ τους και µε την σηµαία της ΕΕ.



Τεχνικές Προδιαγραφές

Εµβλήµατα
Τα εµβλήµατα που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην πινακίδα είναι:

– η Ελληνική σηµαία, 
– η σηµαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Παράρτηµα Ι του Ε.Κ.1828/2006), 
– το λογότυπο του ΕΣΠΑ και 
– το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών & ∆ικτύων 
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Χρώµατα
Η πινακίδα είναι λευκή µε µπλε γράµµατα στο ίδιο χρώµα που αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της σηµαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υλικό Εφαρµογής
Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη µόνιµη 
εγκατάσταση τους. 



Τεχνικές Προδιαγραφές

Γραµµατοσειρά

Η γραµµατοσειρά που 
χρησιµοποιείται σε τίτλους, 
χαρακτηρισµούς και 
µηνύµατα είναι η Myriad 
Pro.
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Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συµπληρωµατικά: όπου αναφέρονται µπλε γράµµατα στον τίτλο του έργου της 
πινακίδας, το χρώµα τους πρέπει να είναι απόχρωση Pantone Reflex Blue.

Αναφορικά µε το µήνυµα της ∆ιαχειριστικής Αρχής για έργα που  συγχρηµατοδοτούνται 
από το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι:

η περιφέρεια στο 
 της ανάπτυξης

επίκεντρο
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Με χρώµα: - για το πορτοκαλί, Pantone 137, R:252/G:177/B:49, C:0/M:34/Y:91/K:0  -
για το µπλε, Pantone 2748, R:0/G:68/B:141, C:100/M:76/Y:0/K:18

Επισηµαίνουµε ότι η σηµαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές 
του εµβλήµατος όπως αυτές περιγράφονται στο συνηµµένο παράρτηµα ή στην παρακάτω 
ιστοσελίδα:

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm

Αντιστοίχως, για έργα όπου έχουν εκχωρηθεί πόροι από Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα το µήνυµα θα είναι:


