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Προέδρους των Επιτροπών
Παρακολούθησης των Ε.Π.
Κοιν:
-Γενική Γραµµατεία Μέσων
Ενηµέρωσης - ∆ιεύθυνση Εποπτείας
Εντύπων & Επαγγελµατικών
Οργανώσεων
-

Προϊσταµένους των ∆Α
Υπεύθυνους Πληροφόρησης &
∆ηµοσιότητας ∆Α

ΘΕΜΑ: Αναστολή δράσεων δηµοσιότητας πριν τις εκλογές

Εν όψει των προσεχών ευρωπαϊκών, περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και κατόπιν
πολλών ερωτηµάτων που δεχόµστε σχετικά µε την υλοποίηση των δράσεων δηµοσιότητας,
σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
-

-

-

Οι διατάξεις εφαρµογής του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 προέβλεπαν
την αναστολή υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας για περίοδο δύο µηνών πριν τη
διεξαγωγή εθνικών, περιφερειακών, δηµοτικών ή ευρωπαϊκών εκλογών.
Η αναστολή αυτή κάλυπτε δράσεις δηµοσιότητας που προβάλλουν και διαφηµίζουν
µαζικά τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στο ευρύ κοινό, όπως:
o Τα διαφηµιστικά µηνύµατα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και το διαδίκτυο
o Τα ένθετα και οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε εφηµερίδες και περιοδικά
o Η συµµετοχή σε εκθέσεις µη µόνιµου ή µη επαναλαµβανοµένου χαρακτήρα και
σε σεµινάρια ή ηµερίδες που δεν έχουν σχέση µε την υλοποίηση του
προγράµµατος.
Η αναστολή δεν αφορούσε δράσεις πληροφόρησης των δικαιούχων και δυνητικών
αποδεκτών, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση επιµέρους δράσεων των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, όπως:
- η δηµοσίευση και κοινοποίηση των προκηρύξεων
- η συνήθης έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου/οδηγού
- η συνήθης λειτουργία διαδικτυακής ιστοσελίδας του προγράµµατος
- η συµµετοχή σε εκθέσεις µόνιµου ή επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα καθώς και
σε σεµινάρια ή ηµερίδες που έχουν σχέση µε την υλοποίηση του προγράµµατος
- η ανάρτηση πινακίδων στα εκτελούµενα έργα και αναµνηστικών πινακίδων στα
ολοκληρωµένα έργα.
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Ανάλογη πρόβλεψη αναστολής για δράσεις δηµοσιότητας που συγχρηµατοδοτούνται δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις εφαρµογής του ΕΣΠΑ, κρίνεται όµως σκόπιµο να εφαρµοσθούν
κατ’ αναλογία τα παραπάνω όπως ίσχυσαν και στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
Ως εκ τούτου και εν όψει των επικείµενων ευρωπαϊκών, περιφερειακών και δηµοτικών
εκλογών, σας καλούµε να λάβετε όλα τα αναγκαία µέτρα για την αναστολή των δράσεων
δηµοσιότητας που εµπίπτουν στα παραπάνω.
O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κωστής Χατζηδάκης

Εσωτερική ∆ιανοµή:
•

Γραφείο Υπουργού κ. Κωστή Χατζηδάκη

•

Γραφείο Γ.Γ. κ. Γιώργου Γιαννούση (ηλεκτρονικά)

•

Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.

•

ΕΥΣ
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