
 

E.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2014-2020 

ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που 

θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας» 

Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία αφίσας 

Oι Δικαιούχοι της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 

είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν σε χώρο της επιχείρησης, εύκολα ορατό από το 

κοινό, (π.χ. η είσοδος σε ένα κτίριο) αφίσα (ελάχιστο μέγεθος Α3, εντός πλαισίου και όχι 

απλή τοποθέτηση με πρόχειρους τρόπους) αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού 

Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης και με πληροφορίες σχετικά με το έργο. 

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά στο σύνολο των συμμετεχόντων (Ερευνητικοί Φορείς, 

Φορείς, επιχείρηση, …) σε κάθε εγκεκριμένο έργο.  

Για τη δημιουργία της αφίσας ο Δικαιούχος εισέρχεται στο διαδικτυακό τόπο : 

http://posters2014-2020.esfhellas.gr/ 

Μέσω της εφαρμογής αυτής, μπορούν να δημιουργηθούν αφίσες μεγέθους Α3  οι οποίες 

περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και ακολουθούν την  ενιαία οπτική ταυτότητα 

του ΕΣΠΑ. Ο χρήστης αφού εισέλθει στην ιστοσελίδα καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένα 

βήματα επιλέγοντας στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσει σε κάθε βήμα τα ακόλουθα 

στοιχεία : 

 Μέγεθος 

Α3 Κάθετη διάταξη (297mm χ 420mm) 

 

 Ταμείο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα /Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 Δικαιούχος:  

Επωνυμία της επιχείρησης/φορέα 

 

 Φορέας Υλοποίησης: 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / ΕΦΕΠΑΕ 

(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ) 

 

 Στοιχεία έργου:  

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα 

δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 URL: 

Το URL-site της επιχείρησης (εφόσον διαθέτει-αν δεν διαθέτει δεν αναγράφουμε 

διευθύνσεις κοινωνικών δικτύων π.χ. facebook, twitter,…) 

 

Παρακάτω δίνεται μία οπτική περιγραφή των βημάτων που ακολουθούνται με τη συμπλήρωση 

των επιλογών.      

http://posters2014-2020.esfhellas.gr/


ΒΗΜΑ 1 : ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

 



ΒΗΜΑ 2 :  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΦΙΣΑΣ 

 

 

 



ΒΗΜΑ 3 :  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 



ΒΗΜΑ 4 :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΔΙΩΝ 

 

 



ΒΗΜΑ 5 :  ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

 

 



ΒΗΜΑ 6 :  ΛΗΨΗ ΑΦΙΣΑΣ 

 





 


