
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 621/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τους κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά

τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ταµείου Συνοχής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου, της 16ης
Μαου 1994, για την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής (1), και ιδίως το
άρθρο 14 παράγραφος 3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η εφαρµογή της απόφασης 96/455/ΕΚ της Επιτροπής, της
25ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που θα πρέπει να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη
και η Επιτροπή σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ταµείου
Συνοχής δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του
Συµβουλίου (2) χρειάζεται απλοποίηση γιατί ορισµένα µέτρα
δεν µπόρεσαν να εφαρµοστούν λόγω της πολυπλοκότητάς
τους.

(2) Επιβάλλεται να διευκολυνθεί η εφαρµογή των µέτρων
πληροφόρησης και δηµοσιότητας και να βελτιωθεί η αποτε-
λεσµατικότητά τους, προκειµένου να γίνουν πιο γνωστά στο
κοινό τα έργα και ο ρόλος που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
µέσω της πολιτικής της υπέρ της συνοχής.

(3) Θα πρέπει να εναρµονιστούν τα µέτρα πληροφόρησης που
αφορούν το Ταµείο Συνοχής µε αυτά που αφορούν τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, τα οποία ορίζονται από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου
2000, που αφορά τις δράσεις πληροφόρησης και δηµο-
σιότητας που θα πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη µέλη σχε-
τικά µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (3).

(4) Θα πρέπει να γίνουν σαφή τα µηνύµατα τα οποία θα δηµο-
σιοποιηθούν και να καθορισθούν τα µέσα που είναι τα πλέον
κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις δράσεις
που αναλαµβάνει το Ταµείο Συνοχής αυξάνουν το κύρος των έργων
που συγχρηµατοδοτεί το εν λόγω Ταµείο και αναδεικνύουν το ρόλο
που παίζει η Κοινότητα µέσω αυτού του Ταµείου.

Τα µέτρα αυτά απευθύνονται στην κοινή γνώµη των κρατών µελών
τα οποία επωφελούνται και προσπαθούν να δηµιουργήσουν µία
οµοιογενή εικόνα του ρόλου της Κοινότητας.

Ενδέχεται να περιλαµβάνουν εν ανάγκη και δράσεις που αφορούν
τα προγράµµατα και τα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1159/2000
της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι αρχές που είναι αρµόδιες για
την υλοποίηση των έργων του Ταµείου Συνοχής (στο εξής «αρµό-
διες αρχές») να λαµβάνουν όλα τα διοικητικά µέτρα που διασφαλί-
ζουν την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα σχετικά µε αυτά τα
έργα σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν ένα σύνολο οµοιογενών µέτρων για
όλη τη διάρκεια των έργων από τη στιγµή που αποφασίζεται η
συγχρηµατοδότησή τους εκ µέρους του Ταµείου Συνοχής.

Άρθρο 3

Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν την Επιτροπή και την εκπρο-
σώπησή της στο κράτος µέλος σχετικά µε τα µέτρα που προβλέπει
το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο. Ενδέχεται εν ανάγκη να ζητήσουν από
αυτές την χορήγηση τεχνικής βοήθειας για την υλοποίησή τους.

Άρθρο 4

Οι δράσεις και τα µέσα πληροφόρησης και δηµοσιότητας περι-
λαµβάνουν εκτός από την περιγραφή του έργου τα ακόλουθα στοι-
χεία:

α) µία επεξήγηση, υπό τη µορφή της ακόλουθης ένδειξης ή
οποιασδήποτε άλλης ισοδύναµης έκφρασης, του ρόλου που
παίζει η Κοινότητα µέσω του Ταµείου Συνοχής:

«Το έργο αυτό συµβάλλει στη µείωση των οικονοµικών και κοι-
νωνικών ανισοτήτων ανάµεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης»·

β) η ευρωπαϊκή σηµαία, σύµφωνα µε τα γραφικά πρότυπα που
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα, συνοδευόµενη από την ακό-
λουθη ένδειξη ή από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναµη έκφραση:

«Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Άρθρο 5

Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης που προβλέπε-
ται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/
94.
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(1) ΕΕ L 130 της 25.5.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 (ΕΕ L 161 της
26.6.1999, σ. 62).

(2) ΕΕ L 188 της 27.7.1996, σ. 47.
(3) ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 30.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

MΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Υποχρεωτικά µέτρα

Άρθρο 6

Κατά την εκτέλεση των έργων λαµβάνονται τα µέτρα τα οποία
προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 7

1. Ως συνέπεια της απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη
συγχρηµατοδότηση του έργου και µε στόχο την ευαισθητοποίηση
των µαζικών µέσων ενηµέρωσης, το ξεκίνηµά του καθώς και οι
βασικές φάσεις της εκτέλεσής του και της ολοκλήρωσής του γνω-
στοποιούνται στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο,
τηλεόραση) κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή µέσω συνα-
ντήσεων µε τον τύπο αλλά και µέσω ανακοινωθέντων προς τον
τύπο καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο µέσο.

Όταν το συνολικό κόστος του έργου είναι χαµηλότερο των 50 εκα-
τοµµυρίων ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικές οι συναντήσεις µε τον
τύπο που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο.

Η αρµόδια αρχή αποφασίζει εν ανάγκη την οργάνωση τέτοιων
συναντήσεων ανάλογα µε τη σηµασία και τον αντίκτυπο του έργου.

2. Στοιχεία σχετικά µε το έργο τίθενται στη διάθεση των
µαζικών µέσων ενηµέρωσης καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδια-
φερόµενου.

Άρθρο 8

1. Οι πινακίδες τοποθετούνται στους χώρους εκτέλεσης των
έργων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Το αργότερο έξι µήνες µετά το τέλος των εργασιών οι αναµνηστικές
πλάκες αντικαθιστούν αυτές τις πινακίδες σε περίπτωση υποδοµών
που είναι προσβάσιµες για το ευρύ κοινό.

2. Όταν ένα έργο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής
τοποθετείται µία πινακίδα ή µία πλάκα η οποία περιλαµβάνει εκτός
από την περιγραφή του έργου τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 4.

Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν τουλάχιστον το 25 % της πινακίδας.

ΤΜΗΜΑ 2

Άλλα µέτρα

Άρθρο 9

Εκτός των µέτρων που προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 8, οι
αρµόδιες αρχές και οι φορείς των έργων µπορούν να πραγµατο-
ποιήσουν οποιαδήποτε άλλη δράση προκειµένου να επιτευχθεί ο
στόχος που αφορά το κύρος περί του οποίου γίνεται λόγος στο
άρθρο 1, όπως π.χ.:

α) να τοποθετήσουν αφίσες σε ευδιάκριτα σηµεία·

β) να κάνουν διάφορες εκδόσεις (φυλλάδια, πολύπτυχα, ενηµερω-
τικές επιστολές, κ.λπ.) καθώς και βιντεοκλίπ·

γ) να δηµιουργήσουν σελίδες στο ∆ιαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 10

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της αρµόδιας επιτροπής παρα-
κολούθησης ο πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη σχετικά µε την πρόοδο
των µέτρων δηµοσιότητας και τους παρουσιάζει δείγµατα των
παραχθέντων προϊόντων ή αποδείξεις των δράσεων ή των παρα-
χθέντων µέσων δηµοσιότητας, όπως φωτογραφίες σχετικά µε τις
πινακίδες ή µε τα διάφορα γεγονότα.

Άρθρο 11

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 ο πρόεδρος της επιτροπής
παρακολούθησης, υποβοηθούµενος από την Επιτροπή, ενηµερώνει
τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε τις εργασίες της επιτροπής
καθώς και σχετικά µε την πρόοδο των έργων για τα οποία είναι
υπεύθυνη η επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Καταργείται η απόφαση 96/455/ΕΚ.

Οι αναφορές που γίνονται στην καταργηθείσα απόφαση θεωρούνται
ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα λεπτοµερή γραφικά πρότυπα που αφορούν την ευρωπαϊκή σηµαία βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου:

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_el.htm

Παράδειγµα του συνόλου των βασικών στοιχείων που θα πρέπει να ενσωµατωθούν στα µέσα και στις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας:
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