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Σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 821/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Δικαιούχοι 
υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα δημοσιότητας, για την ενημέρωση του κοινού, τόσο κατά την 
υλοποίηση της πράξης, όσο και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση αυτής.  
 
Στη συνέχεια, παρατίθενται οδηγίες και υποδείγματα  πινακίδων, που αφορούν στα εξής:  
 
A1. Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας για τα έργα υποδομών ή κατασκευαστικών έργων του ΕΠΑνΕΚ 
(αφορά και σε έργα που ενέχουν κρατική ενίσχυση) 
Α2. Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας για τα έργα Phasing που δεν περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από 
το ΕΠΑΝ ΙΙ  
Α3. Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας για τα έργα Phasing που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝ ΙΙ 
(ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτηθεί και από άλλα Ε.Π.) 
Β1. Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα υποδομών ή κατασκευαστικών έργων του ΕΠΑνΕΚ 
(ισχύει και για τα έργα που ενέχουν κρατική ενίσχυση) 
Β2. Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα Phasing που δεν περιλαμβάνουν χρηματοδότηση 
από το ΕΠΑΝ ΙΙ  
Β3. Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα Phasing που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝ ΙΙ 
(ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτηθεί και από άλλα Ε.Π.) 
Γ. Γενικές Κατευθύνσεις 
 
  
 Σημ:   Στα υποδείγματα των πινακίδων που ακολουθούν, επισημαίνονται με γκρι χρώμα, οι λέξεις που 

αντικαθίστανται από τις απαραίτητες πληροφορίες.  
 

 
 
 

Προδιαγραφές σηματοδότησης έργων 
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Ενότητα Α.  

 

Υποδείγματα Προσωρινών Πινακίδων 

2 Μάιος 2017 



Κατά την υλοποίηση μιας πράξης του ΕΤΠΑ, ο δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό 
μια προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, για κάθε πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση 
υποδομών ή κατασκευαστικών έργων. 
 

Η προσωρινή πινακίδα που αναρτάται στο έργο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. To έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημαία της Ελλάδας  

2. Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο (ολογράφως)  

3. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 

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

5. Την ονομασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

6. Τον Φορέα υλοποίησης ή Δικαιούχο  

7. Την ονομασία του έργου και τον κύριο στόχο της πράξης  

8. Τον προϋπολογισμό της πράξης  
 

Στην  περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αναγράφεται ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός 
του έργου με διάκριση σε δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτική συμμετοχή. 

Στην περίπτωση πράξεων υποδομών και κατασκευαστικών έργων, αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος 
προϋπολογισμός της πράξης, όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξης ή όπως ορίζεται από τις οδηγίες  
της ΕΥΔ. 

 
 

 

Α. Προδιαγραφές σηματοδότησης έργων  
Προσωρινές πινακίδες 
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25% 
Τουλάχιστον  

Α1. Προσωρινή πινακίδα για τα έργα του ΕΠΑνΕΚ 

 Υπόδειγμα Προσωρινής Πινακίδας για τα έργα ΕΠΑνΕΚ. 
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Υπόδειγμα Προσωρινής Πινακίδας για τα έργα Phasing που δεν περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝ 
ΙΙ, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2013.  Προτείνεται η χρήση του μηνύματος 
«Ποιότητα ζωής για όλους». 

 
Α2. Προσωρινή πινακίδα Phasing  

(χωρίς τη συμμετοχή του ΕΠΑΝ ΙΙ) 

 

25% 
Τουλάχιστον  
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Υπόδειγμα Προσωρινής Πινακίδας για τα έργα Phasing που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝ ΙΙ (ενδέχεται 
να έχουν χρηματοδοτηθεί και από άλλα Ε.Π.), στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. 
Προτείνεται η χρήση του μηνύματος «Η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης». 

 
Α3. Προσωρινή πινακίδα Phasing  

(με συμμετοχή του ΕΠΑΝ ΙΙ) 

 

25% 
Τουλάχιστον  
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Ενότητα Β.  

 

Υποδείγματα Αναμνηστικών Πινακίδων 
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 Το αργότερο εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης που συνίσταται στην αγορά υλικού 
αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων, ο δικαιούχος τοποθετεί σε σημείο 
εύκολα ορατό από το κοινό μια αναμνηστική πινακίδα σημαντικού μεγέθους.  

 

 Η αναμνηστική πινακίδα που αναρτάται στο έργο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. To έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημαία της Ελλάδας  

2. Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο (ολογράφως)  

3. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 

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

5. Την ονομασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

6. Τον Φορέα υλοποίησης ή Δικαιούχο  

7. Τον τύπο της πράξης   

8. Την ονομασία του έργου και τον κύριο στόχο της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη 

  

 

 

 

Β. Προδιαγραφές σηματοδότησης έργων  
Αναμνηστικές (μόνιμες) πινακίδες 
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25% 
Τουλάχιστον  

Β1. Αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα για τα έργα του ΕΠΑνΕΚ  

 Υπόδειγμα αναμνηστικής (μόνιμης) πινακίδας για τα έργα ΕΠΑνΕΚ. 
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Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα Phasing που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝ ΙΙ. 

 

 

Β2. Αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα Phasing 
(χωρίς τη συμμετοχή του ΕΠΑΝ ΙΙ) 

   

25% 
Τουλάχιστον  
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Υπόδειγμα αναμνηστικής πινακίδας για τα έργα Phasing που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑΝ ΙΙ  
(ενδέχεται να έχουν χρηματοδοτηθεί και από άλλα Ε.Π.). 

 

 

 

Β3. Αναμνηστική (μόνιμη) πινακίδα Phasing 
(με τη συμμετοχή του ΕΠΑΝ ΙΙ) 

   

25% 
Τουλάχιστον  
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Ενότητα Γ. 

 

Γενικές Κατευθύνσεις 

12 Μάιος 2017 

 
 
 



Εμβλήματα 

Το έμβλημα της Ένωσης, η αναφορά στην Ένωση και η αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία πρέπει  

να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.  

  

Η σημαία της Ελλάδας, το λογότυπο του Υπουργείου και το σήμα του ΕΣΠΑ  πρέπει να τοποθετούνται   

στο ίδιο ύψος, να έχουν το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος.  

 

Η σημαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του εμβλήματος όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρακάτω ιστοσελίδα:  

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

  

  
  

Γ. Γενικές Κατευθύνσεις  
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Χρώματα 
Η πινακίδα είναι λευκή και προτείνεται η χρήση μαύρης γραμματοσειράς ή μπλε σε απόχρωση Pantone Reflex 
Blue. Είναι το ίδιο χρώμα που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Αναφορικά με τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται στις πινακίδες για τα έργα Phasing : 

 

Η περιφέρεια στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης 

 
  Προτεινόμενο χρώμα :PANTONE Reflex Blue, C 100 M 80 Y 0 K 0 
 
 

Ποιότητα ζωής για όλους  
 
  Προτεινόμενο χρώμα: PANTONE Bright Red, C 5 M 100 Y 100 K 0, R 255 G 0 B 0 
 

Υλικό Εφαρμογής 
Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάσταση των 
πινακίδων. Προτείνεται το μέταλλο και το Plexiglas.  

 
 

 

Γ. Γενικές Κατευθύνσεις  
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Arial  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890  

 

Tahoma  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890  

 

Calibri  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890  

Garamond  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  

1234567890  

 

 
 

Trebouchet  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  
1234567890  
 

 

Ubuntu  

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ  

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω  
1234567890  

Γ. Γενικές Κατευθύνσεις  
   

Αποδεκτές Γραμματοσειρές  
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 Η αναφορά του κύριου στόχου της πράξης  στην πινακίδα  

 

 Ο κύριος στόχος της πράξης προτείνεται να βασίζεται στον ειδικό στόχο της πράξης και να γίνεται 
επεξεργασία της διατύπωσης, ώστε να είναι κατανοητός στο ευρύ κοινό.  

  

 Σχετικές προτάσεις διατύπωσης των ειδικών στόχων ακολουθούν στις αμέσως επόμενες διαφάνειες.  

 Το σχετικό αρχείο μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ακολουθώντας τον 
σύνδεσμο : http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1 

 

  

  

Γ. Γενικές κατευθύνσεις 
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Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑνΕΚ Προτεινόμενος επικοινωνιακός τίτλος  

1.1 - Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας  

1.2 - Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 

Ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις 
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις 
επιχειρήσεις 

1.3 - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών 
κατά προτεραιότητα στους 
στρατηγικούς τομείς της χώρας Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω καινοτόμων ιδεών  

1.4 - Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) 
στρατηγικούς τομείς της χώρας 

Αναβάθμιση επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων   

1.5 - Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα 
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας Αύξηση των εξαγωγών σε στρατηγικούς τομείς της χώρας 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑνΕΚ Προτεινόμενος επικοινωνιακός τίτλος  

1.1 - Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για 
την ανάπτυξη καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας 
και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 

Ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας  

1.2 - Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών 
και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 

Ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις 
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις 
επιχειρήσεις 

1.3 - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών 
κατά προτεραιότητα στους 
στρατηγικούς τομείς της χώρας 

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω καινοτόμων ιδεών  

1.4 - Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) 
στρατηγικούς τομείς της χώρας 

Αναβάθμιση επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων   

1.5 - Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά 
προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας 

Αύξηση των εξαγωγών σε στρατηγικούς τομείς της χώρας 

17 Μάιος 2017 



1.6 - Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας 

Διείσδυση νέων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας 

1.7 - Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης από τη λειτουργία των επιχειρήσεων Μείωση αποβλήτων και περιβαλλοντικής ρύπανσης επιχειρήσεων 

2.1 - Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας   

2.2 - Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις 
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που 
διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού 
υποδείγματος της χώρας 

Προσαρμογή  εργαζόμενων και επιχειρήσεων στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

2.4 - Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της 
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την 
επιχειρηματικότητα 

Βελτίωση και στήριξη της επιχειρηματικότητας από τη δημόσια 
διοίκηση  

3.1 - Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας 
για τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας 

Αναβάθμιση & ανάπτυξη υποδομών έρευνας & καινοτομίας για 
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑνΕΚ Προτεινόμενος επικοινωνιακός τίτλος  

1.6 - Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας 

Διείσδυση νέων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας 

1.7 - Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης από τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

Μείωση αποβλήτων και περιβαλλοντικής ρύπανσης 
επιχειρήσεων 

2.1 - Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και 
αυτοαπασχόλησης 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας   

2.2 - Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις 
νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που 
διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού 
υποδείγματος της χώρας 

Προσαρμογή  εργαζόμενων και επιχειρήσεων στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 

2.3 - Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

2.4 - Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης 
της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την 
επιχειρηματικότητα 

Βελτίωση και στήριξη της επιχειρηματικότητας από τη δημόσια 
διοίκηση  

3.1 - Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της 
χώρας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

Αναβάθμιση & ανάπτυξη υποδομών έρευνας & καινοτομίας 
για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ 

18 Μάιος 2017 



3.2 - Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών 
ταχυτήτων 

Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών 
ταχυτήτων 

3.3 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και του κτιριακού 
αποθέματος επαγγελματικής χρήσης 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων  

3.4 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου 
κτιριακού αποθέματος 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου 
κτιριακού αποθέματος 

3.5 - Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που 
βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού 

Ενίσχυση του Τουρισμού με την  αξιοποίηση του φυσικού και 
πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας 

3.6 - Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους Ανάκτηση αποβλήτων/απορριμμάτων και επαναξιοποίηση τους 

3.7 - Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο Μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑνΕΚ Προτεινόμενος επικοινωνιακός τίτλος  

3.2 - Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων 

Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων 

3.3 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και του κτιριακού 
αποθέματος επαγγελματικής χρήσης 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων  

3.4 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου 
κτιριακού αποθέματος 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου 
κτιριακού αποθέματος 

3.5 - Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που 
βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού 

Ενίσχυση του Τουρισμού με την  αξιοποίηση του φυσικού και 
πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας 

3.6 - Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων 
και απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησής τους 

Ανάκτηση αποβλήτων/απορριμμάτων και επαναξιοποίηση τους 

3.7 - Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο Μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο 

3.8 - Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την 
αποτελεσματικότερη διαχείρισης της διανομής ενέργειας 

Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της διανομής ενέργειας 

5.Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης και διοίκησης που αφορά 
τους άξονες προτεραιότητες του ΕΚΤ  

Ενίσχυση διαχείρισης και διοίκησης  για τις δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 

Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ 

19 Μάιος 2017 



 

 Για κάθε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την  
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μονάδα Α1, Ενημέρωση & Επικοινωνία.  
 
            Γρ. Πληροφόρησης: 801 11 36300 

 
Facebook: https://www.facebook.com/espaepanek/ 

 
Twitter:      https://twitter.com/espaepanek 
 
Linkedin:   http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337 
 
 Site:         http://www.antagonistikotita.gr 
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