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ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΤΥΩΝ ΥΕΣΙΚΑ 
 ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 
ε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πινπνηεζείζαο επέλδπζεο 
ππεξβαίλεη ηηο €50.000 νη δηθαηνύρνη ππνρξενύληαη όπσο ηνπνζεηήζνπλ ζε 
εκθαλέο ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, μεηαλλική επεξηγημαηική 
πινακίδα διαζηάζεων ηοςλάσιζηον  150 cm Υ 100 cm.  
 

ρεηηθό δείγκα ηεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο επηζπλάπηεηαη ζην νπνίν 

θαίλνληαη όια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πηλαθίδα θαη είλαη ηα εμήο: (α) Ο ηίηινο ηνπ Μέηξνπ/ Καζεζηώηνο βάζε ηνπ 

νπνίνπ δόζεθε ε ρνξεγία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2007 – 
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ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ» (β) Σελ ζεκαία ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο βάζε ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά πην θάησ. 

Κάησ από ηελ ζεκαία αλαγξάθεηαη «ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» (γ) Σε ζεκαία ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θάησ 

από ηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη «ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» (δ) ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ γηα ην 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ελίζρπζε (π.ρ. Αλέγεξζε ζύγρξνλεο Υνηξνηξνθηθήο 

κνλάδαο) (ε) Σν αθόινπζν ιεθηηθό πποζαπμοζμένο ζηην πεπίπηωζη ζαρ 

«Σν επελδπηηθό έξγν ηνπ/ηεο εηαηξείαο …………….. γηα αλέγεξζε λέσλ 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη αγνξά κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνύ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Κππξηαθή 

Δεκνθξαηία» (ζη) Πιαίζην πνπ λα αλαγξάθεη ην θείκελν «Επξσπατθό 

Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: Η Επξώπε επελδύεη ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο» 

  

Επηζεκαίλεηαη όηη νη ζεκαίεο ηεο Ε.Ε θαη ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο πξέπεη 

λα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο ζηελ πηλαθίδα. 

    

 

 

 



Οδηγίερ ζσεηικά με ηη δημιοςπγία ηηρ Εςπωπαϊκήρ ζημαίαρ 
και οπιζμόρ ηων ηςποποιημένων σπωμάηων 

 
Πεξηγξαθή ηνπ εκβιήκαηνο: 
 
Με ππόβαζξν ην θπαλό ηνπ νπξαλνύ, δώδεθα ρξπζνί αζηέξεο ζρεκαηίδνπλ 
θύθιν, αλαπαξηζηώληαο ηελ έλσζε ησλ ιαώλ ηεο Επξώπεο. Σν πιήζνο ησλ 
αζηέξσλ είλαη δώδεθα θαη δελ αιιάδεη, επεηδή δώδεθα είλαη ην ζύκβνιν ηεο 
ηειεηόηεηαο θαη ηεο ελόηεηαο. 
 
Πεξηγξαθή ζπξενύ: 
 
Επάλσ ζε γαιάδην πεδίν, θύθινο δώδεθα ρξπζώλ αζηέξσλ πνπ νη θνξπθέο 
ηνπο δελ έξρνληαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. 
 
Γεσκεηξηθή πεξηγξαθή: 
 

 
 
Σν ζύκβνιν έρεη ηε κνξθή θπαλήο νξζνγώληαο ζεκαίαο, κε κήθνο κηάκηζε 
θνξά ην ύςνο. Δώδεθα ρξπζνί αζηέξεο ηνπνζεηεκέλνη ζε ίζεο απνζηάζεηο 
ζρεκαηίδνπλ αόξαην θύθιν κε θέληξν ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ 
νξζνγσλίνπ. Η αθηίλα ηνπ θύθινπ είλαη ίζε πξνο ην έλα ηξίην ηνπ ύςνπο. 
Καζέλαο από ηνπο αζηέξεο έρεη πέληε θνξπθέο επξηζθόκελνπο ζηελ 
πεξηθέξεηα αόξαηνπ θύθινπ κε αθηίλα ίζε πξνο ην έλα δέθαην όγδνν ηνπ 
ύςνπο. Όινη νη αζηέξεο είλαη όξζηνη, δειαδή κε ηε κία θνξπθή θαηαθόξπθε θαη 
δύν θνξπθέο ζε επζεία γξακκή θαζέησο πξνο ηνλ ηζηό ηεο ζεκαίαο. Ο θύθινο 
είλαη δηαηεηαγκέλνο νύησο ώζηε νη αζηέξεο λα θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ησλ 
αθέξαησλ σξώλ όςεσο σξνινγίνπ. Σν πιήζνο ησλ αζηέξσλ δελ 
κεηαβάιιεηαη. 



 
Καλνληζκόο γηα ηα ρξώκαηα: 
 
Σν έκβιεκα έρεη ηα εμήο ρξώκαηα: 
PANTONE REFLEX BLUE γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ νξζνγσλίνπ PANTONE 
YELLOW γηα ηνπο αζηέξεο. Η δηεζλήο ζεηξά ρξσκάησλ ΠΑΝΣΟΝΙΚΗ 
δηαηίζεηαη επξέσο, κε επθνιία αθόκε θαη ζε κε επαγγεικαηίεο. 
 
Σεηξαρξσκία: 
Εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξαρξσκία, δελ είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 
δύν ηππνπνηεκέλα ρξώκαηα. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη αλάγθε λα 
αλαδεκηνπξγεζνύλ κε ηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ ρξσκάησλ ηεο ηεηξαρξσκίαο. 
Σν PANTONE YELLOW απνθηάηαη κε ηε ρξήζε 100 % «Process Yellow». 
Αλακεηγλύνληαο 100 % «Process Cyan» θαη 80 % «Process Magenta» 
επηηπγράλεηαη ρξώκα ζε κεγάιν βαζκό όκνην πξνο ην PANTONE REFLEX 
BLUE. 
 
Δηαδίθηπν: 
Σν PANTONE REFLEX BLUE αληηζηνηρεί ζην ρξσκαηηζκό παιέηαο ηνπ 
δηθηύνπ RGB:0/51/153 (δεθαεμαδηθό: 000099) θαη ην PANTONE YELLOW 
αληηζηνηρεί ζην ρξσκαηηζκό ηεο παιέηαο ηνπ δηθηύνπ RGB:255/204/0 
(δεθαεμαδηθό:FFCC00). 
 
Μνλνρξσκία: 
Αλ δηαηίζεηαη κόλνλ κειαλό, λα ραξαρζεί ην νξζνγώλην κε καύξν θαη λα 
εθηππσζνύλ νη αζηέξεο ζε αζπξόκαπξν. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην κόλν δηαζέζηκν ρξώκα είλαη ην θπαλνύλ (πξέπεη 
βεβαίσο λα είλαη αλαθιαζηηθό θπαλνύλ), λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 100 %, νη δε 
αζηέξεο αλαπαξάγνληαη ζε αξλεηηθό ιεπθό θαη ην πεδίν θαηά 100 % θπαλνύλ. 
 
Αλαπαξαγσγή ζε έγρξσκν ππόβαζξν: 
Σν έκβιεκα αλαπαξάγεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε ιεπθό ππόβαζξν. Να 
απνθεύγεηαη ππόβαζξν ζε πνηθίια ρξώκαηα θαη νπσζδήπνηε θάπνην πνπ 
δελ ηαηξηάδεη κε ην θπαλνύλ. Αλ δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα 
παξά έγρξσκν ππόβαζξν, λα ηνπνζεηεζεί γύξσ από ην νξζνγώλην ιεπθό 
πεξηζώξην κε πιάηνο ίζν πξνο ην 1/25 ηνπ ύςνπο ηνπ νξζνγσλίνπ. 
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ  ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

 

................................................«Σίηινο ηνπ πξνηεηλόκελνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ».................................................... 
Σν επελδπηηθό έξγν ηνπ / ηεο εηαηξείαο ………….γηα αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή / θαη αγνξά 

κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνύ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία (να 
ηποποποιείηαι ανάλογα) 

 

 

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ: 
Η Εςπώπη επενδύει ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ 


