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ελίζρπζεο επελδύζεωλ γηα κε γεωξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αίηεζε Αξ. Πξωηνθόιινπ
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Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ε αίηεζή ζαο
εμεηάζηεθε θαη εγθξίλεηαη πξνθαηαξθηηθά.
2. Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνθαηαξθηηθή έγθξηζε δίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
θαίλνληαη ζηελ αίηεζή ζαο, φπσο εζείο ηα ππνβάιαηε. Εάλ θαηά ηελ νινθιήξσζε
φισλ ησλ ειέγρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νπνηνλδήπνηε επηηφπησλ,
δηαπηζησζεί φηη, ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζή ζαο δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή/θαη φηη δελ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Καζεζηψηνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη
ζην Εγρεηξίδην Εθαξκνγήο – Ελεκέξσζε Αηηεηψλ, ζηελ Πξφζθιεζε Εθδήισζεο
Ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζηελ παξνχζα επηζηνιή, ηφηε ζα εθαξκνζηνχλ νη
πξφλνηεο θαη νη πνηλέο/θπξψζεηο πνπ πξνλννχληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Κνηλνηηθή
θαη Εζληθή Ννκνζεζία. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ε κε πινπνίεζε δξάζεσλ, πνπ
ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο, είλαη ιφγνο αλαζεψξεζεο ηεο
βαζκνινγίαο/κνξηνδφηεζεο ηεο αίηεζεο θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο. Εάλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί ελίζρπζε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη λα ν ΚΟΑΠ λα
πξνρσξήζεη ζε αλάθηεζε ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ. Σνλίδεηαη φηη νη ππνρξεψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη /
απνδεηθλχνληαη θαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο ηειηθήο πιεξσκήο. Καηά θαλφλα νη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα φιε ηελ πεξίνδν πνπ έρεη
ππνρξεψζεηο ν αηηεηήο, δειαδή γηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ηειηθήο πιεξσκήο πνπ ζα ιάβεηε.
3. Παξαθαιψ φπσο πξνρσξήζεηε ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζαο νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ην αξγφηεξν δχν ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία
ηεο παξνχζαο επηζηνιήο. Σν αίηεκα πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηα Γξαθεία
ηεο ΟΣΔ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο θαη ε πιεξσκή κε βάζε ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνλννχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Καζεζηψο. Άκεζα
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ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο θαη ηελ νξζφηεηα ησλ
παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είζαζηε εζείο νη ίδηνη.
4. Η πιεξσκή ηεο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ζα γίλεη κεηά ηελ πξνζθφκηζε
ηνπ Αηηήκαηνο Πιεξσκήο καδί κε φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα
ζπλεκκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ (πξσηφηππα ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα). Οη
εγθεθξηκέλνη αηηεηέο – δηθαηνχρνη επελδπηηθήο ζηήξημεο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ην
πνζφ ηεο ελίζρπζεο ζε κέρξη θαη ηέζζεξηο δφζεηο.
5. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πνζφ ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζηηο €10.000 ε πιεξσκή
ζα γίλεηαη ζε κία δφζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
ηνπ έξγνπ. Έξγα γηα ηα νπνία ην πνζφ ρνξεγίαο είλαη θάησ ησλ €10.000 ζα
απνξξίπηνληαη.
6.
Επίζεο παξέρεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα νινθιεξψζνπλ
ηηο επελδχζεηο ηνπο κέρξη θαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα θαη λα ιακβάλνπλ ην αληίζηνηρν
πνζφ ελίζρπζεο αλά ζηάδην, δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο επέλδπζεο. Η θάζε δφζε ζα πξέπεη λα αθνξά πνζφ επέλδπζεο ηνπιάρηζηνλ
50.000 επξψ θαη σο εθ ηνχηνπ ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξφλνηαο πεξηνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
(α) Γηα ηηο αηηήζεηο κε εγθεθξηκέλεο δξάζεηο χςνπο κέρξη 99.999,99 επξψ δελ
παξέρεηαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεπθφιπλζεο θαη σο εθ
ηνχηνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κία ή δχν δφζεηο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε γηα λα θαηαβιεζεί ε 1ε δφζε πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ
ην 50% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
(β) Γηα ηηο αηηήζεηο κε εγθεθξηκέλεο δξάζεηο χςνπο απφ 100.000 επξψ κέρξη
149.999,99 επξψ κπνξεί λα γίλεη κεξηθή αμηνπνίεζε ηεο δηεπθφιπλζεο ε νπνία
αθνξά ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηεο ελίζρπζεο ζε 3 δφζεηο.
(γ) Η δπλαηφηεηα γηα 4 δφζεηο αθνξά κφλν ηηο αηηήζεηο γηα εγθεθξηκέλεο
επελδχζεηο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ησλ 150.000 επξψ.
7. Σνλίδεηαη όηη, ε δηεθδίθεζε ελίζρπζεο αθνξά πάληνηε νινθιεξωκέλεο
δξάζεηο. Γελ κπνξεί δειαδή, λα δηεθδηθεζεί ελίζρπζε γηα ηε κεξηθή πινπνίεζε
κηαο δξάζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, γηα λα γίλνπλ
απνδεθηά, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο
επηζηνιήο. Εμαίξεζε απνηεινχλ νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηάθνξεο κειέηεο γηα
ην ζρεδηαζκφ ηεο επέλδπζεο, θαζψο επίζεο θαη νη πεξηπηψζεηο αηηεηψλ πνπ είραλ
δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο ηελ πξφζεζε λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
δξάζεψλ ηνπο επί ηδίσ θηλδχλσ, αλ εθαξκφδεηαη. Γηα ηνπο αηηεηέο κε ηε δήισζε ηνπ
επί ηδίσ θηλδχλσ ζα ιεθζεί ππφςε, φρη ε εκεξνκελία ηεο παξνχζαο επηζηνιήο, αιιά
ε εκεξνκελία ………
8. Σν δηεθδηθνχκελν πνζφ ην νπνίν ζα ζπκπιεξψζεηε ζην Αίηεκα Πιεξσκήο,
είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ αλά δξάζε κε βάζε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο θαηαβιεζεί
νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Σα πνζά ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνηνχ ππνβιεζνχλ θαζψο
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ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία επηβνιήο θπξψζεσλ κε
βάζε ηελ ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Εγρεηξηδίνπ Εθαξκνγήο – Ελεκέξσζε Αηηεηψλ ηνπ
Καζεζηψηνο θαη ηεο Πξφζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο ηεο ΟΣΔ.
9. Σηκνιφγηα κε αμία πάλσ απφ €3.000 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.),
δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά εάλ ε εμφθιεζε ηνπο γίλεηαη κε κεηξεηά. Οη πιεξσκέο ζα
πξέπεη λα γίλνληαη κε επηηαγέο ηνπ δηθαηνχρνπ αηηεηή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή
κε πηζησηηθή θάξηα ή κέζσ ηξαπέδεο θαη πάιηλ κφλν ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή. Με
ηελ ππνβνιή ησλ ηηκνινγίσλ / απνδείμεσλ πιεξσκήο (αίηεκα πιεξσκήο), πξέπεη λα
ππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ επηηαγψλ πνπ εθδφζεθαλ ή / θαη ηξαπεδηθψλ εληνιψλ ή
/ θαη απνδείμεσλ ρξέσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη νη αλάινγεο θαηαζηάζεηο
ινγαξηαζκνχ ηνπ αηηεηή (bank statements), ζηηο νπνίεο ζα θαίλνληαη νη ρξεψζεηο πνπ
έγηλαλ, κε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ έγηλαλ γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ
Αίηεζε Πιεξσκήο.
10. εκεηψλεηαη φηη ε ελέξγεηα ηεο θνζηνιφγεζεο κηαο δξάζεο απφ ηνλ ίδην
πξνκεζεπηή κε δηάθνξα ηηκνιφγηα κε πνζφ πιεξσκήο θάησ ησλ €3.000 αλά
ηηκνιφγην, γηα απνθπγή ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θαη ηζρχεη
ε ππνρξέσζε γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ αλαθέξεηαη γηα ηα ηηκνιφγηα πνπ
αθνξνχλ πνζά πέξαλ ησλ €3.000. Η ελέξγεηα θνζηνιφγεζεο κεραλεκάησλ κε πνζφ
κηθξφηεξν ησλ €3.000, πνπ αγνξάδνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ζε δηαθνξεηηθά
ηηκνιφγηα, γηα ηελ απνθπγή ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο, δελ ζα γίλεηαη επίζεο
απνδεθηή θαη πξέπεη ε εμφθιεζε ηνπο λα γίλεηαη φπσο πξνλνείηαη γηα απηά κε αμία
πάλσ απφ €3.000.
11. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ηα εξγαηηθά ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε νηθνγελεηαθή
εξγαζία δελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο δξάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επηδνηνχληαη. ε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο ρνξεγίαο κφλν ην πξαγκαηηθφ
θφζηνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηα
ηηκνιφγηα/ παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπο. Επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε Επηρείξεζε ζαο ή νη
κέηνρνη ηεο Επηρείξεζεο ζαο ή εζείο σο θπζηθφ πξφζσπν δελ ζα είλαη θαη ν
εξγνιάβνο ή ππεξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ή κέηνρνο ζηελ εξγνιεπηηθή εηαηξεία πνπ ζα
αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή ζηελ εηαηξεία πνπ πξνκεζεχεη ηα πιηθά.
12. Όια ηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκφο/έπηπια ζα πξέπεη λα έρνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ
(serial number) o νπνίνο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην.
Μεραλήκαηα/ εμνπιηζκφο/ έπηπια πνπ δελ ζα θέξνπλ αξηζκφ πιαηζίνπ θαη ν νπνίνο
δελ ζα αλαγξάθεηαη θαη ζην ζρεηηθφ ηηκνιφγην, δελ είλαη επηιέμηκα.
13. Σν θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πάλσ ζην νπνίν ζα
ππνινγίδεηαη ε ρνξεγία, ζεκαίλεη ηελ ηηκή CIF (Cost, Insurance, Freight - Κφζηνο,
Αζθάιηζηξν, Ναχινο), φηαλ απηά εηζάγνληαη απφ άιιε ρψξα απφ ηνλ ίδην ηελ ίδηα ηελ
επηρείξεζε ή ηελ ηηκή αγνξάο (ηηκνινγίνπ) φηαλ απηά αγνξάδνληαη απφ ηελ εγρψξηα
αγνξά.
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14. Όηαλ ην χςνο ηεο ρνξεγίαο ππεξβαίλεη ηα €50.000, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη
φπσο ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, κεηαιιηθή
επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 150 εθ Υ 100 εθ. Επίζεο ζα
πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ δηαηεξεί ν αηηεηήο, γηα
επαγγεικαηηθή ρξήζε, εάλ ππάξρεη, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο επέλδπζεο κε
επηζήκαλζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηλαθίδα).
ρεηηθφ δείγκα ηεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο ζην νπνίν θαίλνληαη φια ηα απαξαίηεηα
δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, θαζψο θαη νδεγφο γξαθηθήο
παξνπζίαζεο ηνπ Επξσπατθνχ Εκβιήκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζην πλεκκέλν 2.
15. Οη δξάζεηο / επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεηε εγθξηζεί ή απνξξηθζεί θαζψο θαη
ην πνζνζηφ επηδφηεζεο πνπ δηθαηνχζηε λα ιάβεηε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ αίηεζε ζαο, θαίλνληαη αλαιπηηθά ζην πλεκκέλν 1. Πξφζζεηα,
ππάξρεη θσδηθνπνίεζε πνπ πξνζδηνξίδεη ην ιφγν απφξξηςεο θάπνηαο δξάζεο ή κε
έγθξηζεο φινπ ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ.
16. Εάλ δηαθσλείηε κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο επηζηνιήο κπνξείηε λα
ππνβάιεηε έλζηαζε ζε δηάζηεκα κέρξη θαη ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ
από ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο επηζηνιήο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο, ηπρόλ ελζηάζεηο πνπ ζα παξαιακβάλνληαη, ζα ζθξαγίδνληαη ωο
εθπξόζεζκεο θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. Οη ελζηάζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα
ππνβάιινληαη ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΔ ζηα νπνία είραηε ππνβάιεη θαη ηελ αίηεζε ζαο,
ζην εηδηθφ έληππν. Οπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εληχπνπ ππνβιεζεί/απνζηαιεί πέξαλ
ηνπ εληχπνπ έλζηαζεο, δελ ζεσξείηαη έλζηαζε θαη δελ ζα εμεηάδεηε απφ ηελ
Επηηξνπή Ελζηάζεσλ.
17.

ηνλ πην θάησ Πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κνξηνδφηεζε ηεο αίηεζεο ζαο:
Κξηηήξηα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ύλνιν

Βαζκνινγία:

18. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε / πιεξνθνξία, πηζαλφ λα ρξεηαζηείηε γηα ηελ ελ
ιφγσ αίηεζή ζαο παξαθαινχκε φπσο απνηείλεζηε ζηα Γξαθεία ηεο ΟΣΔ ζηελ νπνία
ηελ έρεηε ππνβάιεη.
Με εθηίκεζε,

Δηεπζπληήο ΟΣΔ ……
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Όλνκα Αηηεηή: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Δπηιέμηκεο Γαπάλεο πνπ Δγθξίλνληαη Πξνθαηαξθηηθά
Α/Α

Κσδηθφο
Δξάζεο

Πεξηγξαθή Επηιέμηκεο Δξάζεο

Σεκάρην

Απφθαζε

Εγθεθξηκέλε
πνζφηεηα /
κνλάδα
κέηξεζεο

Εγθεθξηκέλε
Δαπάλε (€)

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζηελ αίηεζε ζαο:
Έρεηε / Δελ έρεηε δειψζεη ηελ πξφζεζή ζαο φπσο πξνρσξήζεηε ζηελ πινπνίεζε Δξάζεσλ επί ηδίσ θηλδχλσ.
(ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ην πην θάησ)
Ηκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ επηηφπηνπ έιεγρνπ: ……………
πλνιηθφ Πνζφ (€):xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Οδηγός γραφικής παρουσίασης του ευρωπαϊκού
εμβλήματος
Συμβούλιο της Ευρώπης • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος οδηγού γραφικής παρουσίασης είναι να βοηθήσει τους χρήστες
να αναπαράγουν σωστά το ευρωπαϊκό έμβλημα. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι βασικοί
κανόνες για την κατασκευή του εμβλήματος και προσδιορίζονται τα τυποποιημένα
χρώματα.
Περιγραφή του συμβόλου
Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσά αστέρια σχηματίζουν κύκλο
αναπαριστώντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των αστεριών είναι
δώδεκα και δεν αλλάζει, επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και της
ενότητας.
Περιγραφή θυρεού
Επάνω σε γαλάζιο πεδίο, κύκλος δώδεκα χρυσών αστεριών που οι κορυφές τους δεν
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
Γεωμετρική περιγραφή
Το σύμβολο έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας, με μήκος μιάμιση φορά το
ύψος. Δώδεκα χρυσά αστέρια τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν αόρατο
κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου
είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Καθένα από τα αστέρια έχει πέντε κορυφές
ευρισκόμενες στην περιφέρεια αόρατου κύκλου με ακτίνα ίση προς το ένα δέκατο
όγδοο του ύψους. Όλα τα αστέρια είναι όρθια, δηλαδή με τη μία κορυφή κατακόρυφη
και δύο κορυφές σε ευθεία γραμμή καθέτως προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι
διατεταγμένος ούτως ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών
όψεως ωρολογίου. Το πλήθος των αστεριών δεν μεταβάλλεται.
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Κανονισμός για τα χρώματα
Έμβλημα

Παντονικό ανακλαστικό κυανό (Pantone Reflex Blue) για την επιφάνεια του
ορθογωνίου, παντονικό κίτρινο (Pantone Yellow) για τα αστέρια. Η διεθνής σειρά
χρωμάτων «Παντονική» διατίθεται ευρέως, με ευκολία ακόμη και σε μη επαγγελματίες.

Τετραχρωμία

Εάν χρησιμοποιείται τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο
τυποποιημένα χρώματα. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αναδημιουργηθούν με τη
χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της τετραχρωμίας. Το παντονικό κίτρινο (Pantone
Yellow) αποκτάται με τη χρήση 100 % κίτρινου διεργασίας (Process Yellow).
Αναμειγνύοντας 100 % κυανό διεργασίας (Process Cyan) και 80 % ερυθρό διεργασίας
(Process Magenta) επιτυγχάνεται χρώμα σε μεγάλο βαθμό όμοιο προς το παντονικό
ανακλαστικό κυανό (Pantone Reflex Blue).
Διαδίκτυο

Το παντονικό ανακλαστικό κυανό (Pantone Reflex Blue) αντιστοιχεί στον χρωματισμό
παλέτας του δικτύου RGB: 0/51/153 (δεκαεξαδικό: 003399) και το παντονικό κίτρινο
(Pantone Yellow) αντιστοιχεί στον χρωματισμό της παλέτας του δικτύου
RGB: 255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).
Μονοχρωμία

Αν διατίθεται μόνο μελανό, να χαραχθεί το ορθογώνιο με μαύρο και να εκτυπωθούν τα
αστέρια σε ασπρόμαυρο.
Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το κυανό (πρέπει βεβαίως να είναι
ανακλαστικό κυανό), να χρησιμοποιηθεί κατά 100 %, τα δε αστέρια αναπαράγονται σε
αρνητικό λευκό και το πεδίο κατά 100 % κυανό.
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Αναπαραγωγή σε έγχρωμο υπόβαθρο
Το σύμβολο αναπαράγεται κατά προτίμηση σε λευκό υπόβαθρο. Να αποφεύγεται
υπόβαθρο σε ποικίλα χρώματα και οπωσδήποτε κάποιο που δεν ταιριάζει με το κυανό.
Αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα παρά έγχρωμο υπόβαθρο, να
τοποθετηθεί γύρω από το ορθογώνιο λευκό περιθώριο με πλάτος ίσο προς το 1/25 του
ύψους του ορθογωνίου.

Παραδείγματα κακής αναπαραγωγής
1.Το έμβλημα αναπαράγεται ανάποδα (στραμμένο προς τα κάτω):

2. Κακός προσανατολισμός των αστεριών:

3.Κακή διάταξη των αστεριών στον κύκλο: τα αστέρια πρέπει να διατάσσονται όπως οι
αριθμοί των ωρών σε ένα ρολόι:

3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014- -2020
ΜΔΣΡΟ 19 – ΚΑΘΔΣΩ 19.2
ηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

.....................................«Σίηινο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ»..........................................
Σν επελδπηηθφ έξγν ηνπ /ηεο επηρείξεζεο ………….γηα αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ/
εθζπγρξνληζκνχ ή / θαη αγνξά κεραλεκάησλ / εμνπιηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Επξσπατθή
Έλσζε θαη ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία (λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα).

Δπξωπαϊθό Γεωξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο:
Η Δπξώπε επελδύεη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο

Σύμβολο
ΟΤΔ
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