ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1698/2005 για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση επεξηγηματικών
πινακίδων ή διαφημιστικών πλαισίων στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιομορφία και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, οι
πινακίδες ή τα πλαίσια πρέπει να τοποθετούνται στο πιο ευκρινές σημείο και να
πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Έργα συνολικού προϋπολογισμού
από 100.000,00€ ως 500.000,00€

Ανάρτηση επεξηγηματικής πινακίδας
διαστάσεων 0,90εκ πλάτος * 0,70εκ ύψος
με την ακόλουθη μορφή:

ΈΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΊΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρώπη επενδύει
στις αγροτικές περιοχές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τουλάχιστον
το 25% της επιφάνειας
της επεξηγηματικής
πινακίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 123 Α
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΕΡΓΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ .Δ.
(ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

€

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ):

€-

%

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

€-

%
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Έργα συνολικού προϋπολογισμού
από 500.000,01€ ως 1.000.000,00€

Έργα συνολικού προϋπολογισμού
> 1.000.000,00€

Ανάρτηση διαφημιστικού πλαισίου
διαστάσεων 1,50μ πλάτος * 2μ ύψος

Ανάρτηση διαφημιστικού πλαισίου
διαστάσεων 3μ πλάτος * 4μ ύψος

με την ακόλουθη μορφή:

ΈΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τουλάχιστον
το 25%
της επιφάνειας
του Πλαισίου

Η Ευρώπη επενδύει
στις αγροτικές περιοχές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013
ΜΕΤΡΟ 123 Α
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΟ: (ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

€

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ):

€-

%

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

€-

%

3

Τα γραφικά πρέπει να είναι αυτοκόλλητα βινύλια υψηλής αντοχής, και η
γραμματοσειρά Arial μαύρη σε λευκό φόντο.
Η στήριξη των διαφημιστικών πλαισίων γίνεται με μεταλλικό σκελετό (γαλβανιζέ
λαμαρίνα υψηλής αντοχής) η θεμελίωση του οποίου γίνεται σε κατάλληλο βάθος στο
έδαφος ανάλογα με τις συνθήκες (μέγεθος διαφημιστικού πλαισίου, σύσταση εδάφους,
κ.λ.π).
Οι επεξηγηματικές πινακίδες μπορούν να αναρτηθούν και σε τοίχο αρκεί να είναι στο
πιο εμφανές σημείο.
Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία του εμβλήματος
και ορισμός των τυποποιημένων χρωμάτων
(Καν. 1974/2006 (παράρτημα VI))
Ευρωπαϊκή σημαία
1. Περιγραφή του εμβλήματος
Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσοί αστέρες σχηματίζουν
κύκλο, αναπαριστώντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των αστέρων
είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και της
ενότητας.
Σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΑΑ, κάτω από την ευρωπαϊκή σημαία
εμφαίνεται το όνομα του συγκεκριμένου Ταμείου.
2. Περιγραφή θυρεού
Επάνω σε γαλάζιο πεδίο, κύκλος δώδεκα χρυσών αστέρων που οι κορυφές τους
δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Γεωμετρική περιγραφή

Το σύμβολο έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας, με μήκος μιάμιση φορά
το ύψος. Δώδεκα χρυσοί αστέρες τοποθετημένοι σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν
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αόρατο κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του
κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Καθένας από τους αστέρες έχει πέντε
κορυφές ευρισκόμενους στην περιφέρεια αόρατου κύκλου με ακτίνα ίση προς το ένα
δέκατο όγδοο του ύψους. Όλοι οι αστέρες είναι όρθιοι, δηλαδή με τη μία κορυφή
κατακόρυφη και δύο κορυφές σε ευθεία γραμμή καθέτως προς τον ιστό της σημαίας. Ο
κύκλος είναι διατεταγμένος ούτως ώστε οι αστέρες να καταλαμβάνουν τη θέση των
ακέραιων ωρών όψεως ωρολογίου. Το πλήθος των αστέρων δεν μεταβάλλεται.

Κανονισμός για τα χρώματα

Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα:
PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου.
PANTONE YELLOW για τους αστέρες.
Η διεθνής σειρά χρωμάτων ΠΑΝΤΟΝΙΚΗ διατίθεται ευρέως, με ευκολία ακόμη και σε μη
επαγγελματίες.

Τετραχρωμία:

Εάν χρησιμοποιείται τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο
τυποποιημένα χρώματα. Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να αναδημιουργηθούν με τη χρήση
των τεσσάρων χρωμάτων της τετραχρωμίας.
Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100 % «Process Yellow». Αναμειγνύοντας
100 % «Process Cyan» και 80 % «Process Magenta» επιτυγχάνεται χρώμα σε μεγάλο
βαθμό όμοιο προς το PANTONE REFLEX BLUE.

Διαδίκτυο:

Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου
RGB:0/51/153 (δεκαεξαδικό: 000099) και το PANTONE YELLOW αντιστοιχεί στο
χρωματισμό της παλέτας του δικτύου RGB:255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).

Μονοχρωμία

Αν διατίθεται μόνον μελανό, να χαραχθεί το ορθογώνιο με μαύρο και να
εκτυπωθούν οι αστέρες σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα
είναι το κυανούν (πρέπει βεβαίως να είναι ανακλαστικό κυανούν), να χρησιμοποιηθεί
κατά 100 %, οι δε αστέρες αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό και το πεδίο κατά 100%
κυανούν.

Αναπαραγωγή σε έγχρωμο υπόβαθρο

Το έμβλημα αναπαράγεται κατά προτίμηση σε λευκό υπόβαθρο. Να αποφεύγεται
υπόβαθρο σε ποικίλα χρώματα και οπωσδήποτε κάποιο που δεν ταιριάζει με το κυανούν.
Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά έγχρωμο υπόβαθρο, να τοποθετηθεί
γύρω από το ορθογώνιο λευκό περιθώριο με πλάτος ίσο προς το 1/25 του ύψους του
ορθογωνίου.
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