
 

 
Οδηγίες προς τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την ορθή εφαρμογή υποχρεώσεων 

πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής της Δράσης  

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής τις οποίες θα πρέπει να τηρούν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την διάρκεια υλοποίησης της Δράσης με τίτλο  “Επιδότηση Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του ιού COVID-19”, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής: 

Σε όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που  απευθύνονται στους λήπτες των 

ενισχύσεων και σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής (ιστοσελίδα, δελτία τύπου, direct 

mail κ.α.) θα πρέπει να αναφέρουν ρητά τον τίτλο της Δράσης, καθώς επίσης και ότι η εν λόγω Δράση 

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους 

της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά αυτή 

να συνοδεύεται από τα λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014), του ΕΠΑνΕΚ, 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ.  

Σε περίπτωση μετάδοσης ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών μηνυμάτων υποχρεωτικά να εκφωνείται η φράση «ΕΣΠΑ - 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης».   

Κατά την διαμόρφωση του επικοινωνιακού πλάνου, ενδείκνυται να επιλέγεται τουλάχιστον ένας ραδιοφωνικός 

σταθμός που διαθέτει σύστημα ραδιο-πληροφόρησης (Radio Data System - RDS), ώστε το μήνυμα να 

είναι προσβάσιμο στα κωφά και βαρήκοα άτομα.  

 

Ενδεικτικά, στις ιστοσελίδες και στο προωθητικό υλικό των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, στην ενότητα 

παρουσίασης της Δράσης, να συμπεριλαμβάνεται το παρακάτω κείμενο:  

  



 

 

«Το πρόγραμμα "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων  από COVID-19 MME”  αφορά στην 

ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης  τόκων των επιχειρηματικών 

δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 

κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ).  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  θα μεριμνήσει  για την μεταβίβαση των απαιτούμενων 

πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.» 

 

 

Η ενότητα ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ της ιστοσελίδας του ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr συγκεντρώνει όλες τις 

αναλυτικές οδηγίες, τα απαραίτητα λογότυπα και υποδείγματα για την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων 

προβολής και επικοινωνίας:   

 

 

 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1
http://www.antagonistikotita.gr/

