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ΘΕΜΑ: «Τποχρεώςεισ των δικαιοφχων τησ Δράςησ  4.3.4 “Βελτίωςη πρόςβαςησ ςε γεωργική 

γη και κτηνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ” του ΠΑΑ 2014-2020 ωσ προσ την τήρηςη των 

κανόνων δημοςιότητασ» 

 

Σφμφωνα με τουσ Εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) αρικ. 808/2014 (Άρκρο 13, 

Παράρτθμα ΙΙΙ) και αρικ. 669/2016 (Άρκρο1, Παράρτθμα ΙΙΙ) (ΕΓΤΑΑ), οι δικαιοφχοι πράξεων που 

ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΠΑΑ 2014-2020, είναι υποχρεωμζνοι να προβοφν ςε ενζργειεσ 

ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθ ςτιριξθ που λαμβάνουν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ). Η μθ τιρθςθ των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν κανόνων 

ενθμζρωςθσ επιςφρει κυρϊςεισ από τα ευρωπαϊκά και εκνικά όργανα ελζγχου.  

Οι κατ’ ελάχιςτον υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων τθσ Δράςθσ 4.3.4 “Βελτίωςη πρόςβαςησ 

ςε γεωργική γη και κτηνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ ” του ΠΑΑ 2014-2020 είναι: 

 για πράξεισ των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ είναι 50.000 – 500.000 Ευρώ, 

απαιτείται θ ανάρτθςθ τουλάχιςτον μίασ αφίςασ ελάχιςτου μεγζκουσ Α3 ι 

πινακίδασ με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πράξθ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό, 

επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. 

 για πράξεισ των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τισ 500.000 Ευρώ, 

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ 

περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. 

 για πράξεισ των οποίων θ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ υπερβαίνει τισ 500.000 Ευρώ, 

το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πράξθσ, ο δικαιοφχοσ 

τοποκετεί μόνιμη αναμνηςτική πλάκα ή πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, ςε ςθμείο 
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εφκολα ορατό από το κοινό, όπου επιςθμαίνεται τουλάχιςτον θ περιγραφι τθσ 

πράξθσ και θ χρθματοδοτικι ςυνδρομι τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το 

υλικό καταςκευισ και ο τρόποσ τοποκζτθςθσ των μόνιμων πινακίδων κα πρζπει να 

εξαςφαλίηουν τθ μόνιμθ εγκατάςταςι τουσ. Εφόςον θ επεξθγθματικι πινακίδα που 

τοποκετείται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχει μόνιμο χαρακτιρα, δεν είναι 

απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ αναμνθςτικισ πλάκασ. 

 ωσ προσ τθν αναγραφι του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ αναγράφεται ο ςυνολικόσ 

επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ (Δθμόςια Δαπάνθ), όπωσ αναφζρεται ςτθν 

απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ.  

 όςον αφορά ςτο βαςικό ςτόχο τθσ πράξθσ προτείνεται να είναι ςφντομοσ και να 

γίνεται επικοινωνιακι επεξεργαςία τθσ διατφπωςισ του, ϊςτε να είναι κατανοθτόσ 

από το ευρφ κοινό. Ενδεικτικά κα μποροφςε να αποτυπϊνεται ωσ εξισ: 

«Εξαςφάλιςθ εφκολθσ και αςφαλοφσ προςπελαςιμότθτασ ςε γεωργικζσ και 

κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ» 

 οι πλθροφορίεσ και αναφορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Σθμαία, Ταμείο, ςφνκθμα, 

ςυγχρθματοδότθςθ) πρζπει να καταλαμβάνουν νοθτά τουλάχιςτον το 25% τθσ 

πινακίδασ/πλάκασ. Τα γραφικά πρότυπα τθσ Σθμαίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_el.htm. 

 για όλεσ τισ ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ που προβαίνει ο δικαιοφχοσ 

(π.χ. περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ, Δελτία Τφπου κλπ) κα πρζπει να γίνεται αναφορά 

ςτθ ςτιριξθ τθσ πράξθσ από το ΕΓΤΑΑ προβάλλοντασ το ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ, ςτθ 

ςυμβολι του κράτουσ μζλουσ, ςτο ΠΑΑ και ςτο ΕΣΠΑ (επιςυνάπτονται τα λογότυπα) 

με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

  

 

 

 

 

Τυχόν αναπροςαρμογζσ μποροφν να γίνουν κατά περίπτωςθ με ςχετικι ενθμζρωςθ του 

Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ.  

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΕΣΑ 

 
 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm
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Συνημμζνα:  
- Παράρτημα Ι «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (ΠΑΑ 2014-

2020)» 

- Λογότυπα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, του Υπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ & Τροφίμων, του 
ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και τησ Ελλάδασ (μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  

 

 

Οι διαςτάςεισ τθσ αφίςασ ι τθσ επεξθγθματικισ πινακίδασ προτείνεται να είναι τουλάχιςτον οι 
παρακάτω: 

 Εάν ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πράξθσ είναι άνω του 1 εκ. Ευρϊ, οι διαςτάςεισ 
πρζπει να είναι 3 μ. πλάτοσ Χ 4 μ. φψοσ. 

 Εάν ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι από 500.000 ζωσ 1 εκ. Ευρϊ, οι διαςτάςεισ 
πρζπει να είναι 1,50 μ. πλάτοσ Χ 2 μ. φψοσ. 

 Εάν ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι άνω των 100.000 Ευρϊ, πρζπει να είναι 90 εκατ. 
πλάτοσ Χ 70 εκατ. φψοσ. 

 Εάν ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ είναι από 50.000 ζωσ 100.000 Ευρϊ, οι διαςτάςεισ για 
τθν πινακίδα πρζπει να είναι 60 εκατ. πλάτοσ Χ 40 εκατ. φψοσ και οι διαςτάςεισ για τθν 
αφίςα μεγζκουσ Α3 πρζπει να είναι 29,7 εκατ. Πλάτοσ Χ 42 εκατ. φψοσ.   
 

Γραφικά: Αυτοκόλλθτα βινφλια υψθλισ αντοχισ (για πινακίδεσ) 

Γραμματοςειρά: Arial μαφρθ 

Τπόβαθρο (φόντο): λευκό 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Όλεσ οι ΕΥΔ των Περιφερειϊν 

Κοινοποίηςη 

ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εςωτερική διανομή 

- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα κ. Χ. Καςίμθ 

- ΕΥΔ ΠΑΑ, Προϊςτάμενοσ κ. Ν. Μανζτασ 

- ΕΥΕ ΠΑΑ, Προϊςταμζνθ κα. Π. Πυριοβολι  

- Όλεσ οι Μονάδεσ ΕΥΔ ΠΑΑ 

- ΕΥΕ ΠΑΑ, Μονάδα Δθμοςίων Υποδομϊν & Παρεμβάςεων, υπόψθ κασ Κ. Πάντςιου 

 

 


