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Εισαγωγή 

Ο Οδηγός Ενημέρωσης και Δημοσιότητας καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ) 
και εφαρμόζεται και στα δύο Εθνικά Προγράμματα και για το σύνολο των δράσεων που 
χρηματοδοτούνται από αυτά.  

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των 
εθνικών προγραμμάτων σχετικά με την ενημέρωση και δημοσιότητα και περιλαμβάνουν 
την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων της Υπεύθυνης Αρχής  και των Εντεταλμένων 
Αρχών, στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση μέρους των Εθνικών Προγραμμάτων, και 
των Δικαιούχων των έργων ως προς την ενημέρωση και δημοσιότητα, όπως αυτές 
προκύπτουν από τον Καν. 514/2014, Καν. 1042/2014, 1048/2014 και 1049/2014. 

Θεσμικό πλαίσιο  

Οι παρούσες Οδηγίες εξειδικεύουν το εξής θεσμικό πλαίσιο:  

 Καν. 514/2014 «σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική 
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων» 

 Κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. 1042/2014 «για τη συμπλήρωση του Καν. 514/2014 όσον 
αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων 
αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών» 

 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων 
ενημέρωσης των δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
514/2014.  

Στόχοι της Ενημέρωσης Δημοσιότητας  

Οι στόχοι της ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων 
τίθενται από τους παραπάνω κανονισμούς και  αφορούν στην:  

 ανάδειξη του ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χρηματοδότηση των 
παρεμβάσεων των Εθνικών Προγραμμάτων, καθώς και στην προβολή της 
προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής κατά την υλοποίηση των δράσεων  
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 προβολή και στην αύξηση της αναγνωσιμότητας των Εθνικών Προγραμμάτων, ως 
εργαλείων για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και διαχείρισης των 
προσφυγικών ροών, την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της 
αστυνομικής συνεργασίας και τη διαχείριση κρίσεων.  

 διασφάλιση της διαφάνειας στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των εθνικών 
προγραμμάτων αφενός με την επαρκή δημοσιότητα των δυνητικών δικαιούχων 
σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης και των μη διακρίσεων και αφετέρου με την ηλεκτρονική 
δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων και των δράσεων που 
αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους με τη χρηματοδότηση των Ε.Π.   

Αναλυτικότερα, το άρθρο 53 του Καν. 514/2014 ορίζει ότι οι Υπεύθυνες Αρχές είναι 
υπεύθυνες για : 

 διαδικτυακό τόπο ή διαδικτυακή πύλη που παρέχει πληροφορίες και 
πρόσβαση στα εθνικά προγράμματα  

 την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με την ευκαιρία 
χρηματοδότησης βάσει των εθνικών προγραμμάτων  

 τη δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων των ειδικών κανονισμών 
μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, μέσω ενεργειών ενημέρωσης και 
επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των εθνικών 
προγραμμάτων 

 τη διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων και της τήρησης καταλόγου χρηματοδοτούμενων δράσεων 
ανά εθνικό πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτυακού 
τόπου ή της διαδικτυακής πύλης. Ο κατάλογος δράσεων περιλαμβάνει 
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους, τις 
ονομασίες των έργων και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που τους 
χορηγείται.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Μέτρα Ενημέρωσης και Δημοσιότητας 

Στο κεφάλαιο 1 αναλύονται τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας προς δυνητικούς 
δικαιούχους, δικαιούχους και το ευρύ κοινό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής τους 
περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 2 και στο Παράρτημα Ι. 

1. Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων  

1.1 Μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας δυνητικών δικαιούχων  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. 1042 και το άρθρο 3 του Καν. 1048/2014, οι Υπεύθυνες 
Αρχές υποχρεούνται να:   

 Δημοσιοποιήσουν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με τρόπο που να 
διασφαλίζεται ο ανοικτός ανταγωνισμός και η κατάλληλη δημοσιότητα μεταξύ των 
δυνητικών δικαιούχων και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των δυνητικών 
δικαιούχων στις σχετικές πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα 
των ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας.  

Κάθε ουσιώδης μεταβολή στις προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύεται κατά τον ίδιο 
τρόπο.  

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων καθορίζουν τουλάχιστον τα εξής:  

α)  τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους στόχους  αυτών  

β)  τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
και των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών   

γ)  τις ρυθμίσεις για την ενωσιακή και, κατά περίπτωση, εθνική χρηματοδότηση, 
καθώς και το ποσοστό συγχρηματοδότησης  

δ)   την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων  

στ)  τη διάρκεια του έργου  

ζ)  τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
αξιολόγηση των προτάσεων  

η)  χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται και να 
γνωστοποιηθούν 

θ)  την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης  

ι)  τους αρμόδιους επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά το 
εθνικό πρόγραμμα  
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1.2 Μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας δικαιούχων 

Η Υπεύθυνη Αρχή / Εντεταλμένη Αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή 
χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των δράσεων ανά 
εθνικό πρόγραμμα που δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο ή διαδικτυακή πύλη της 
Υπεύθυνης Αρχής / Εντεταλμένης Αρχής.  

Ο κατάλογος δράσεων φιλοξενείται στο www.amifisf.gr που συνιστά την διαδικτυακή 
πύλη της Υπεύθυνης Αρχής / ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ και περιλαμβάνει ανά εθνικό πρόγραμμα 
τα παρακάτω στοιχεία:  

 Ονομασία δικαιούχου  

 Τίτλος δράσης  

 Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που διατέθηκε στην δράση  

 Ύψος ενωσιακής χρηματοδότησης  

 Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του καταλόγου των δράσεων  

Τα στοιχεία του καταλόγου των δράσεων αντλούνται από τη βάση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη 
διάχυση της πληροφορίας.  

Για το σκοπό αυτό ο τίτλος της κάθε δράσης θα πρέπει να είναι εύληπτα διατυπωμένος, 
καθώς αυτός θα ανασύρεται από τα Τεχνικά Δελτία Πράξης για τον κατάλογο των 
δράσεων.  

1.3 Μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό 

Η Υπεύθυνη Αρχή, οι Εντεταλμένες Αρχές και οι δικαιούχοι λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και δημοσιότητα του κοινού σχετικά με τις 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από τα εθνικά προγράμματα.  

Τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας για το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν :  

Μέτρα που λαμβάνουν η Υπεύθυνη Αρχή και οι Εντεταλμένες Αρχές  

Υποχρεωτικά  

α)  ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των δράσεων, ο οποίος θα ενημερώνεται 
κάθε έξι μήνες  

β)  παρουσίαση παραδειγμάτων δράσεων ανά εθνικό πρόγραμμα στο διαδικτυακό τόπο 
των εθνικών προγραμμάτων.  

γ) επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των βασικών 
επιτευγμάτων του, στον διαδικτυακό τόπο των εθνικών προγραμμάτων.   

 

 

 

http://www.amifisf.gr/
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Προαιρετικά  

α) διοργάνωση ημερίδας / ων 

β) διοργάνωση ενημερωτικής / ων δραστηριότητας / τήτων 

 

Ευθύνες των δικαιούχων  

Όλοι οι φορείς που καθίστανται Δικαιούχοι των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα 
Εθνικά Προγράμματα έχουν υποχρέωση λήψης μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας, 
τα οποία συμβάλλουν στην προβολή, διαφάνεια και αναγνωρισιμότητα αυτών των 
δράσεων από το ευρύ κοινό.  

1. Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας που παρέχει ο δικαιούχος 
αναγνωρίζουν τη στήριξη της δράσης από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης ή το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, προβάλλοντας:  

 το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 1049/2014 

 αναφορά στο Ταμείο που στηρίζει τη δράση/το έργο  

 δήλωση που επιλέγεται από την υπεύθυνη αρχή, στην οποία τονίζεται η 
προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Κατά την υλοποίηση μιας δράσης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την 
στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:  

α)  παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη 
περιγραφή της δράσης, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στην οποία 
περιλαμβάνονται οι στόχοι και τα αποτελέσματά της δράσης, ενώ και 
επισημαίνεται η χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση 

β)  τοποθετώντας για δράσεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης 
πινακίδας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες, 
σχετικά με τη δράση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής 
της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα 
κτίριο.  

γ)  διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στη δράση / στο έργο έχουν ενημερωθεί 
για τη χρηματοδότηση της δράσης / του έργου από το εθνικό πρόγραμμα. Κάθε 
έγγραφο που παράγεται ή χρησιμοποιείται από τη δράση / το έργο, το οποίο 
απευθύνεται στο κοινό ή σε συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της 
βεβαίωσης συμμετοχής / παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, 
περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η δράση / το έργο 
χρηματοδοτήθηκε από το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα.  
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Τέτοια έγγραφα δύναται να είναι :  

 Προσκλήσεις / Προκηρύξεις (π.χ. για την υποβολή αιτήσεων 
ενδιαφερομένων για απασχόληση στη δράση, για την ανάθεση ενός έργου)  

 Συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμβάσεων έργου  

 Σχέδια διακηρύξεων για δημόσια διαβούλευση 

 Διακηρύξεις των διαγωνισμών, ως αναθέτουσα αρχή  

 Περιλήψεις προσκλήσεων, διακηρύξεων που δημοσιεύονται στον εθνικό 
ή/και περιφερειακό τύπο ή και στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 Παρουσιολόγιο συμμετεχόντων στη δράση / στο έργο (π.χ. συμμετεχόντων 
σε μία ημερίδα, ωφελουμένων προγράμματος εκπαίδευσης) 

 Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά συμμετοχής στη δράση / στο έργο  

 Φύλλα χρονοχρέωσης (time sheets), στα οποία δηλώνεται ο χρόνος 
απασχόλησης του προσωπικού της δράσης / του έργου  

 Φάκελοι / Κατάλογοι ωφελουμένων  

 Έντυπο υλικό που παράγεται ή χρησιμοποιείται στη δράση / στο έργο (π.χ 
εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων αυτού, 
κανονισμός λειτουργίας, κλπ)  

3.  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης που χρηματοδοτείται από το εκάστοτε Εθνικό 
Πρόγραμμα, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες ενέργειες:  

 Ανάρτηση μόνιμης πινακίδας σημαντικού μεγέθους, εντός τριμήνου το αργότερο, 
από τη ολοκλήρωση της δράσης / του έργου, σε σημείο εύκολα ορατό από το 
κοινό:  

 Όταν η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στη δράσης/ στο έργο υπερβαίνει 
τα 100.000 ευρώ και  

 Όταν η δράση συνίσταται στην αγορά φυσικού αντικειμένου, ή στη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής 

Στην πινακίδα αναγράφονται ο τύπος και η ονομασία της δράσης / του έργου, το 

έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 

οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.  

Ο δικαιούχος μπορεί να υιοθετήσει επιπλέον και όποια άλλα συμπληρωματικά μέτρα 
ενημέρωσης και δημοσιότητας κρίνει κατάλληλα, αρκεί να υπάρχει η σωστή αναφορά 
στην Ε.Ε.  

Είναι σαφές ότι οι ανάγκες των δικαιούχων διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 
προϋπολογισμό του έργου, το είδος και τη φύση του έργου, τη φάση υλοποίησή του 
(έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση), καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  
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Η Υπεύθυνη Αρχή και οι Εντεταλμένες Αρχές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ενημέρωσης και 
δημοσιότητας σε όλους τους δικαιούχους και να τους παράσχουν τα κατάλληλα 
εργαλεία, και, εφόσον απαιτείται να τους υποστηρίζουν στην εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων. 

 

Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων 
έχει η αρμόδια Υπεύθυνη Αρχή ή Εντεταλμένη Αρχή.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Υπεύθυνη Αρχή / Εντεταλμένη Αρχή επιβεβαιώνει και με επιτόπια 
επαλήθευση την τήρηση των κανόνων ενημέρωσης και δημοσιότητας και διατηρεί 
αρχείο φωτογραφιών με τις πινακίδες των έργων και άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
σημαντικών μέτρων δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από τους δικαιούχους.  

 

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή ενημέρωσης και δημοσιότητας , καθώς και σε 
όλους τους τύπους των δράσεων ή έργων, ότι:  

 Η μη εφαρμογή των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζονται στους 
Κανονισμούς 1048/2014 και 1049/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή 
διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών της δράσης / του έργου. 

 Στην περίπτωση που η Υπεύθυνη Αρχή, οι Εντεταλμένες Αρχές ή ο δικαιούχος, 
αποφασίσουν να λάβουν μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας για μια δράση/ ένα 
έργο, επιπλέον αυτών που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό, τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να τηρούν τους Καν. 1048/2014 και 1049/2014  

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει 
διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
/ έργα, ακόμα και εάν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει 
τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των 
μηνυμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις δράσεις 
δημοσιότητας είναι τα εξής:  

α)  προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκή σημαία), σύμφωνα 
με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης που καθορίζονται ακριβώς στον Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1049/2014 (βλ. παράρτημα I του παρόντος Οδηγού) και η αναφορά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

β)  αναφορά στο εκάστοτε Ταμείο που στηρίζει τη δράση. Η αναφορά στο Ταμείο 
γίνεται ολογράφως και όχι συνοπτικά, δηλ. «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης» ή «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας». 

γ)  αναφορά σε επιλεγμένη δήλωση των Εθνικών Προγραμμάτων, με την οποία 
τονίζεται η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για τα Ταμεία Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας έχει 
επιλεγεί η δήλωση «Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» .  

δ)  Προαιρετικά, προβολή του λογότυπου του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα γραφιστικά πρότυπα (βλ. Παράρτημα II Οδηγού 
Ενημέρωσης και Δημοσιότητας και www.amifisf.gr ) 

 

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, τα στοιχεία β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται. 

 

  

http://www.amifisf.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Οδηγίες όσον αφορά στο Έμβλημα της Ε.Ε. και τον καθορισμό των τυποποιημένων 
χρωμάτων περιγραφής του Εμβλήματος 

Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά αστέρια που 
συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, 
αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας. 

Για πλήρη στοιχεία και οδηγίες, βλέπε https://ec.europa.eu/info/resources-
partners/european-commission-visual-identity_en  

1. Περιγραφή του Εμβλήματος  

Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσά πεντάκτινα αστέρια με μη 
εφαπτόμενες κορυφές. 

2. Γεωμετρική περιγραφή 

Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά 
μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσά αστέρια, που είναι διατεταγμένα σε ίσες 
αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν ένα νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει 
με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με το 
ένα τρίτο του ύψους. Κάθε αστέρι έχει πέντε κορυφές, οι οποίες διατάσσονται στην 
περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα ισούται με το 1/18 του ύψους του 
ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία κορυφή προς 
τα πάνω και δύο κορυφές στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό της 
σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος έτσι ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση 
των ακέραιων ωρών στην όψη ρολογιού. Ο αριθμός των αστεριών δεν μεταβάλλεται. 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en


 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

3. Χρώματα /  Αναπαραγωγή σε τετραχρωμία  

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα:  

 

 ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ 

(PANTONE REFLEX BLUE) για την 

επιφάνεια του ορθογωνίου  

Επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100%  

«κυανού  

διεργασίας« (Process Cyan»)  

και 80% «ερυθρού διεργασίας («Process Magetta)  

 

 

 ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ (PANTONE YELLOW)  

για τα αστέρια. 

Επιτυγχάνεται με τη χρήση 100% του 

«κίτρινου διεργασίας» («Process Yellow») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το διαδίκτυο  

Το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΑΝΟ αντιστοιχεί στον χρωματισμό παλέτας του 
δικτύου RGB:0/0/153 (αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 
003399) και το ΠΑΝΤΟΝΙΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του 
δικτύου RGB:255/204/0 (αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB: 
FFCC00). 
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4. Προδιαγραφές  

Το έμβλημα της Ένωσης απεικονίζεται στους διαδικτυακούς τόπους έγχρωμο. Σε όλα τα 
άλλα μέσα, χρησιμοποιείται έγχρωμη απεικόνιση. Ασπρόμαυρη απεικόνιση μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.  

Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η 
θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογο της κλίμακας του υλικού ή του εγγράφου που 
χρησιμοποιείται.   

5. Αναπαραγωγή σε μονοχρωμία  

Εάν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη 
διαχωριστική γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με μαύρο 
πάνω σε λευκό φόντο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το κυανό (εννοείται βέβαια το Reflex 
Blue), πρέπει να χρησιμοποιείται σε αναλογία 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε 
αρνητικό λευκό. 
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6. Αναπαραγωγή σε έγχρωμο υπόβαθρο.  

Αν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιηθεί έγχρωμο φόντο, το ορθογώνιο πρέπει να 
πλαισιώνεται με λευκό περίγραμμα πάχους ίσου με το ένα εικοστό πέμπτο του ύψους 
του ορθογωνίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Εφαρμογή του κειμένου αναγνώρισης της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  

Βασικοί κανόνες  

 Το ελάχιστο ύψος του εμβλήματος της ΕΕ είναι 1 εκατοστό.  

 Η ονομασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφεται πάντοτε ολόκληρη (L 291/12 EL 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2014). 

 Η γραμματοσειρά που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το έμβλημα 
της ΕΕ μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma.  

 Δεν επιτρέπονται πλάγιες ή υπογραμμισμένες παραλλαγές ούτε η χρήση ειδικών εφέ 
για τους χαρακτήρες.  

 Όσον αφορά στη θέση του κειμένου σε σχέση με το έμβλημα της ΕΕ, δεν υπάρχουν 
ειδικές προδιαγραφές, αλλά το κείμενο δεν θα πρέπει να επικαλύπτεται με το 
έμβλημα κατά κανένα τρόπο.  

 Το μέγεθος των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους του 
εμβλήματος.  

 Το χρώμα των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ανακλαστικό κυανό (το ίδιο κυανό με 
τη σημαία της ΕΕ), μαύρο ή λευκό, ανάλογα με το υπόβαθρο/φόντο. 
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8. Έμβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ταμεία 

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύεται από τις ονομασίες των Ταμείων.  

Παρακάτω παρουσιάζονται ολοκληρωμένες εναλλακτικές εκδοχές σημάτων και 
λογοτύπων. 

Κάθετη διάταξη σημαίας ΕΕ και αναφοράς Ταμείων  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οριζόντια διάταξη σημαίας ΕΕ και αναφοράς Ταμείων   

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
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9. Τυπογραφία  

Παρουσίαση των γραμματοσειρών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τίτλους, 
χαρακτηρισμούς και μηνύματα καθώς και σε όλη την ενημέρωση - δημοσιότητα. 

 
Arial  
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890 

Tahoma  
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890 

Calibri  
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890 

Garamond  
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890 

Trebouchet  
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890 

Ubuntu  
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890 
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10. Προσκλήσεις/Προκηρύξεις στον Τύπο 

Κάθε Πρόσκληση/Προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της δράσης, 
σύμφωνα με τα γραφιστικά που ορίστηκαν στην παράγραφο 8 του παρόντος 
Παραρτήματος.   

2. Τον τίτλο του Εθνικού Προγράμματος  

Προαιρετικά δύναται να περιλαμβάνει και  

3. το Λογότυπο του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση (βλ. παρακάτω, 
Παράρτημα ΙΙ: Λογότυπα Ταμείων και www.amifisf.gr) 

Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σήματος του εκάστοτε 
Ταμείου γίνεται σε ασπρόμαυρη εκδοχή. 

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του Ταμείου θα πρέπει να είναι 
ισότιμα. 

Ένα παράδειγμα: 

 

 

 

http://www.amifisf.gr/
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11. Αφίσα  

Η αφίσα τοποθετείται σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα 
κτίριο. 

Σε περιπτώσεις δράσεων, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση 
αφίσας στην είσοδο του κτιρίου είτε για λόγους κτιριακών προδιαγραφών είτε για 
λόγους προστασίας των συμμετεχόντων/ωφελουμένων της δράσης (π.χ. ασυνόδευτοι 
ανήλικοι), η αφίσα δύναται να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτιρίου, σε τοίχο εύκολα 
ορατό από τους συμμετέχοντες / εμπλεκόμενους (ωφελούμενοι / απασχολούμενο 
προσωπικό, κ.α.) της δράσης. 

Η αφίσα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δράση, τη χρηματοδοτική συνδρομή 
της Ένωσης και περιλαμβάνει:  

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της δράσης. 

2. Το Εθνικό Πρόγραμμα  

3. Προαιρετικά το Λογότυπο του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση  
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12. Διαδίκτυο, κινητά, tablet, κλπ. 

Στο διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να υπάρχουν: 

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το αντίστοιχο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της δράσης, 
σύμφωνα με τα γραφιστικά που ορίστηκαν στις παραπάνω παραγράφους.  

2. Προαιρετικά το Λογότυπο του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση, 
σύμφωνα με τα γραφιστικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και σύμφωνα με τα 
λογότυπα που είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο www.amifisf.gr) 

Εφαρμογή 

 Στον διαδικτυακό τόπο της Υπεύθυνης Αρχή (www.amifisf.gr), στους 
διαδικτυακούς τόπους των Εντεταλμένων Αρχών σε όλη την προγραμματική 
περίοδο, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η αναφορά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σχετικό Ταμείο, πρέπει να είναι ορατά αμέσως κατά 
την είσοδο στον διαδικτυακό τόπο (αρχική σελίδα), καθώς και μέσα στο οπτικό 
πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς να απαιτείται ο 
χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η 
παρακάτω οπτική ταυτότητα είτε να ενσωματώνεται στο ανωσέλιδο (header) των 
ανωτέρω διαδικτυακών τόπων, είτε να υπάρχει αμέσως κάτω απ’ αυτό.  

 Στους διαδικτυακούς τόπους των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν, κατά την 
υλοποίηση της δράσης υπάρχει η υποχρέωση να παρέχεται σύντομη περιγραφή 
της δράσης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, στην οποία περιλαμβάνονται 
οι στόχοι και τα αποτελέσματα της δράσης και επισημαίνεται η χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση. Η παρακάτω οπτική ταυτότητα, η οποία αποτελεί την 
επισήμανση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, τοποθετείται στην 
σελίδα του διαδικτυακού τόπου του δικαιούχου στην οποία παρέχεται σύμφωνα 
με την υποχρέωση η σύντομη περιγραφή της δράσης, σε θέση που είναι ορατή 
και μέσα στο οπτικό πεδίο μιας ψηφιακής συσκευής που τον απεικονίζει, χωρίς 
να απαιτείται ο χρήστης να κυλίσει τη σελίδα προς τα κάτω. 

Ένα παράδειγμα: 

  

http://www.amifisf.gr/
http://www.amifisf.gr/
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13. Πινακίδες 
Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας δράσης που συνίσταται στην 
αγορά φυσικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής, , για 
τα οποία η συνολική συνεισφορά της Ένωσης υπερβαίνει τις 100.000 €, ο δικαιούχος 
τοποθετεί μόνιμη ευμεγέθη πινακίδα, σε εμφανές σημείο όπου γίνεται εύκολα ορατή 
από το κοινό. 

Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των πινακίδων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.  

Η πινακίδα περιέχει υποχρεωτικά:  

α)  τον τύπο και την ονομασία της δράσης 

β)  το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την αναφορά στην Ένωση  

γ)  την αναφορά του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση, 

δ)  δήλωση που έχει επιλεγεί από την Υπεύθυνη Αρχή, στην οποία τονίζεται η 
προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της Ένωσης, 

ε)  προαιρετικά λογότυπο του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση (βλ. παρακάτω, 
Λογότυπα Ταμείων και www.amifisf.gr) 

Οι πληροφορίες β), γ), δ) καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.  

Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της 
Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον 
μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.  

Υπόδειγμα διάταξης πινακίδας: 

http://www.amifisf.gr/
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14. Έντυπη επικοινωνία 

Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η 

θέση και το μέγεθός του είναι ανάλογα της κλίμακας του υλικού ή του εγγράφου που 

χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία φροντίζουμε 

να είναι ευανάγνωστη. 

Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας δράσης και το οποίο απευθύνεται στους 

δικαιούχους, στους αιτούντες, στους συμμετέχοντες ή στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης 

της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει διατύπωση 

στην οποία αναφέρεται ότι το εθνικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή 

τα Ταμεία. 

 

 Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το 
έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή 
πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων. 

 Η αναφορά σε εθνική αρχή μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο 
του εντύπου, αρκεί να μην αλλοιώνεται η υπάρχουσα διάταξη της εφαρμογής. 
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15. Τηλεόραση (Pack shot)  

Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο 
Ταμείο, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στις παραπάνω 
παραγράφους του παρόντος Παραρτήματος.  

 Την εκφώνηση της φράσης «Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι, εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της 
Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος με τον 
μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.  

Οι χρωματικοί κώδικες RGB του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικές 
χρήσεις, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 2 και 3  

16. Ραδιοφωνικά μηνύματα  

Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

 Την αναφορά στο οικείο Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση  

 Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

17. Προωθητικά υλικά 

Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους 
και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την αναφορά του Ταμείου από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση 
της δράσης, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίστηκαν στην 
παράγραφο 8. 

2. Προαιρετικά λογότυπο του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση (παράρτημα 
ΙΙ: Λογότυπα Ταμείων και www.amifisf.gr) 

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα η αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία δεν 
εφαρμόζεται. 

  

http://www.amifisf.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Λογότυπα Ταμείων 

Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας που απευθύνονται στους δυνητικούς 
δικαιούχους, στους δικαιούχους και το ευρύ κοινό μπορούν να περιλαμβάνουν το 
λογότυπο του εκάστοτε Ταμείου που στηρίζει τη δράση, με βάση τα παρακάτω 
γραφιστικά πρότυπα (βλ. λογότυπα των Ταμείων σε υψηλή ανάλυση στον δικτυακό τόπο 
www.amifisf.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Διαμόρφωση περιεχομένου και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ιστοσελίδων των 

εθνικών προγραμμάτων 

1. Διαμόρφωση περιεχομένου  

Το περιεχόμενο και η δομή των διαδικτυακών τόπων των εθνικών προγραμμάτων 
διαμορφώνονται από την Υπεύθυνη Αρχή και τις Εντεταλμένες Αρχές βάσει των αναγκών 
των κοινών - στόχων και με γνώμονα τη χρησιμότητα, ποιότητα και φιλικότητα της 
πληροφορίας που δημοσιεύουν.   

Οι διαδικτυακοί τόποι περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:  

1. Περιγραφή του κάθε εθνικού προγράμματος, της στρατηγικής του και των στόχων 
του 

2. Δημοσιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κάθε εθνικού 
προγράμματος μέσω της ανάρτησης των προσκλήσεων / προκηρύξεων, όπου θα 
περιγράφονται αναλυτικά : 

 Οι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών 

 Η περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης 

 Οι σχετικές προθεσμίες 

 Τα κριτήρια επιλογής των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν  

 Τα στοιχεία των αρμόδιων επικοινωνίας  

3. Στοιχεία προόδου υλοποίησης του εθνικού προγράμματος που εξάγονται από την 
υπηρεσία ΟΠΣ, όπως δεσμεύσεις, εντάξεις, συμβασιοποιήσεις, πληρωμές και 
απορροφήσεις και βασικά επιτεύγματα κατά περίπτωση. Επιτεύγματα μπορούν 
ενδεικτικά, να θεωρηθούν στοιχεία από δείκτες εκροών (π.χ. αριθμός 
ωφελουμένων ατόμων), δράσεις με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η 
ενότητα έχει τίτλο Πορεία υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος.  

4. Κατάλογος δράσεων που παράγεται από την Υπηρεσία ΟΠΣ, σε μορφή λογιστικού 
φύλλου (σε μορφότυπο csv ή xml) με τα περιεχόμενα, που ορίζει ο κανονισμός, ο 
οποίος επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες.  

5. Σύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες των Εντεταλμένων Αρχών και υπηρεσίες 
Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος 
να ξεκινάει την ενημέρωσή του για οτιδήποτε αφορά τα Εθνικά Προγράμματα και 
στη συνέχεια όπου χρειάζεται εξειδικευμένη ενημέρωση, να πλοηγείται και σε 
άλλες ιστοσελίδες. 

Το περιεχόμενο των παραπάνω πληροφοριών θα πρέπει να επικαιροποιούνται συνεχώς 
με τρόπο κατανοητό, άμεσο και φιλικό για τους χρήστες. 

 

 



 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Οι διαδικτυακοί τόποι ενδείκνυται να προσαρμόζουν το μέγεθος και τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους (μενού, εικόνες, κείμενα) ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης της 
συσκευής του χρήση (desktop, notepad, laptop, tablet, smartphone) για να προσφέρεται 
η καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης.  

Το έμβλημα, η αναφορά στην Ε.Ε. και η αναφορά στο Ταμείο θα βρίσκονται σε υψηλή 
θέση στην αρχική σελίδα κάθε διαδικτυακού τόπου ώστε να φαίνονται χωρίς να 
χρειάζεται κύλιση προς τα κάτω  

Οι ιστοσελίδες τηρούν προδιαγραφές για την πρόσβαση ΑΜΕΑ.  

Σε τακτή χρονική βάση είναι σημαντικό να παρακολουθούνται στατιστικά στοιχεία 
επισκεψιμότητας των διαδικτυακών τόπων (αριθμός επισκέψεων, αριθμός μοναδικών 
επισκεπτών, χρόνος παραμονής, πηγή επισκέψεων, κ.α.).  


