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Οδηγός προκαταρκτικών υποχρεώσεων δημοσιότητας  
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) 

 
Τελευταία αναθεώρηση: Μάρτιος 2022 

 
1. Αποδέκτες χρηματοδότησης ΕΕ μέσω ΣΑΑ 

 
Στο πλαίσιο του ΣΑΑ, αποδέκτες της χρηματοδότησης της ΕΕ (recipients), δηλαδή 

των πόρων του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ),  

μέσω των μέτρων που έχουν ενταχθεί στο ΣΑΑ, αποτελούν: 

 

(i) Οι Φορείς Υλοποίησης (ΦΥ) που υλοποιούν μέτρα του ΣΑΑ, επενδύσεις ή 

μεταρρυθμίσεις, είτε αυτά υλοποιούνται μέσω συμβάσεων είτε με ίδιους 

πόρους του ΦΥ (δηλαδή κάθε τύπου μέτρο πλην Σχεδίων Χορηγιών).  

(ii) Οι τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης (δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, 

επιχειρήσεις, ΜΚΟ ή φυσικά πρόσωπα) για την περίπτωση των Σχεδίων 

Χορηγιών. 

 
2. Υποχρεώσεις δημοσιότητας αποδεκτών χρηματοδότησης ΕΕ μέσω ΣΑΑ 

 
Σε συνάφεια με τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 (Κανονισμός Κοινών 

Διατάξεων – ΚΚΔ), οι υποχρεώσεις των αποδεκτών χρηματοδότησης από τον ΜΑΑ 

διαμορφώνονται προκαταρκτικά ως ακολούθως: 

 Αναγνώριση/προβολή της χρηματοδότησης από την ΕΕ σε όλα τα έγγραφα 

και πληροφοριακό υλικό που προορίζεται για το κοινό ή τους συμμετέχοντες, με 

την ορθή χρήση του λογότυπου της σχετικής χρηματοδότησης από ΕΕ (βλ. 

ενότητα 3 πιο κάτω). 

 Προβολή του έργου στην ιστοσελίδα του αποδέκτη και στις σελίδες του στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παρέχοντας σύντομη περιγραφή του έργου 

και τονίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει από την ΕΕ (με τη χρήση του 

λογότυπου σε περίοπτη θέση). Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τους 

βασικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβανομένης, 

κατά περίπτωση, της αναμενόμενης συμβολής στην πράσινη ή/και ψηφιακή 

μετάβαση.  

 Τοποθέτηση ανθεκτικής πλάκας ή πινακίδας (η οποία να περιλαμβάνει το 

λογότυπο χρηματοδότησης της ΕΕ) αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική 

υλοποίηση έργου που περιλαμβάνει φυσικές επενδύσεις ή μόλις εγκατασταθεί 

εξοπλισμός που έχει αγοραστεί, όσον αφορά τα μέτρα ή και τις δράσεις του 

ΣΑΑ των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις €500,000 (βλ. ενότητα 

4 πιο κάτω).  

 Τοποθέτηση αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ισοδύναμης ηλεκτρονικής 

εικόνας σε τοποθεσία που είναι εύκολα ορατή στο κοινό για τα μέτρα ή και τις 
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δράσεις που δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία τοποθέτησης 

πλάκας/πινακίδας. Η αφίσα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 

με το έργο και να επισημαίνει τη στήριξη από την ΕΕ (με τη χρήση του 

λογότυπου της χρηματοδότησης της ΕΕ). Το εν λόγω μέτρο προτείνεται όπως 

τηρείται, όπου αυτό είναι εφικτό και από αποδέκτες που είναι φυσικά πρόσωπα. 

 Για έργα στρατηγικής σημασίας ή έργα μεγαλύτερα από €10 εκ., ο αποδέκτης 

πρέπει να οργανώσει ενημερωτική εκδήλωση ή άλλη ενημερωτική 

δραστηριότητα σε συνεννόηση με τη Συντονιστική Αρχή (ΣΑ), δηλαδή τη Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης), Υπουργείο Οικονομικών  και, κατά 

περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Το  λογότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης 

(π.χ. οδηγούς, ανακοινώσεις τύπου, προσκλήσεις, έγγραφα προσφοράς, 

παρουσιάσεις, πληροφοριακό υλικό, πιστοποιητικά1, διαφημίσεις, ιστοσελίδες, 

ΜΚΔ κλπ).  

 

3. Ορθή χρήση του λογότυπου χρηματοδότησης ΕΕ από NextGenerationEU 
και χρήση άλλων λογοτύπων 

 
Βάσει του Άρθρου 34(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του ΜΑΑ, 

απαιτείται η διασφάλιση της αναγνώρισης και προβολής της προέλευσης της 

χρηματοδότησης της ΕΕ, από τους αποδέκτες αυτής, μεταξύ άλλων, μέσω της 

κατάλληλης εμφάνισης και προβολής του εμβλήματος της Ένωσης και σχετικής 

δήλωσης χρηματοδότησης με την ένδειξη «Με τη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU». 

 

Το λογότυπο της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του ΜΑΑ, συνθέτει το έμβλημα της 

ΕΕ μαζί με την πιο πάνω δήλωση χρηματοδότησης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

στην περίπτωση των παρεμβάσεων του ΣΑΑ, ως εξής: 

 

 
 

Το εν λόγω λογότυπο διατίθεται σε όλες τις απαιτούμενες για σκοπούς δημοσιότητας 

μορφές και χρωματισμούς στον  ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/ (προσοχή 

στην επιλογή του λογότυπου με αναφορά NextGenerationEU), καθώς και στην 

                                                           
1 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από ΦΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου του ΣΑΑ (π.χ. πιστοποιητικά 
ολοκλήρωσης εκπαίδευσης) 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
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κυπριακή ιστοσελίδα του Σχεδίου (www.cyprus-tomorrow.gov.cy, ενότητα: Πολυμέσα / 

Λογότυπα).  

  

Στην ιστοσελίδα του Σχεδίου διατίθενται παράλληλα το λογότυπο του ΣΑΑ 

«Κύπρος_το αύριο», το οποίο θα πρέπει να προβάλλεται από τους αποδέκτες 

χρηματοδότησης μέσω του ΣΑΑ (είτε μέσω δημοσίων συμβάσεων ή μέσω  Σχεδίων 

Χορηγιών).  

 
 

Μαζί με τα λογότυπα της ΕΕ, και του ΣΑΑ Κύπρου, δύναται να προβάλλονται επίσης: 

 Ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Το λογότυπο του Υπουργείου/Τμήματος/Φορέα που υλοποιεί τη δράση.  

 Το λογότυπο του αποδέκτη, αν είναι άλλος από τον φορέα υλοποίησης (π.χ. 

τελικοί αποδέκτες Σχεδίων Χορηγιών). 

 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί από όλους τους Φορείς Υλοποίησης ότι οι τελικοί 

αποδέκτες των σχεδίων υπό την ευθύνη τους είναι ενήμεροι και χρησιμοποιούν σωστά 

τα εν λόγω λογότυπα.  

 

Σε ότι αφορά την ορθή χρήση του εμβλήματος της ΕΕ, σχετικές κατευθυντήριες 

γραμμές προς τους αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ παρέχονται πρόσθετα μέσω 

εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf.   

 

4. Τοποθέτηση ανθεκτικής πινακίδας/πλάκας για σκοπούς δημοσιότητας  
 

 Οι πινακίδες/πλάκες που θα τοποθετούνται από τους αποδέκτες 

χρηματοδότησης, για μέτρα που θα στηριχθούν από το ΣΑΑ, θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν αποκλειστικά πληροφορίες2 για το μέτρο και τη χρηματοδότηση 

                                                           
2 Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της δημιουργίας διαδικτυακού 
εργαλείου (Οnline Generator - https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=el) το οποίο θα 
συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όσον αφορά στην 
προβολή των χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά κονδύλια έργων. Μέσω του διαδικτυακού αυτού 
εργαλείου, οι αποδέκτες χρηματοδότησης στα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα 
(templates) που θα είναι διαθέσιμα και στην ελληνική γλώσσα (υπό ανάπτυξη), για να ετοιμάζουν με ευκολία 
και χωρίς λάθη την απαιτούμενη πινακίδα/πλάκα ή αφίσα Α3 (ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου). 
Στο παρόν στάδιο οι φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το εργαλείο για τον ΜΑΑ μόνο για τη δημιουργία 
πλακέτας (plaque), που δεν απαιτεί στοιχεία χρονικής διάρκειας και προϋπολογισμού (στοιχεία μη 
υποχρεωτικά για προβολή μέτρων του ΜΑΑ).  

http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=el


4 
 

του από την ΕΕ (NextGenerationEU), όπως όνομα του μέτρου στο ΣΑΑ3 και τα 

λογότυπα. Στις εν λόγω πινακίδες/πλάκες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται 

άλλες πληροφορίες. Η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας σε εργοτάξια με τα 

στοιχεία του Εργολάβου, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού και Μελετητή, θα 

πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή πινακίδα.  

 

 Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το λογότυπο του ΜΑΑ 

(NextGenerationEU) πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο ευδιάκριτα όσο 

και τα υπόλοιπα λογότυπα, θα πρέπει δηλαδή να έχει τουλάχιστον το ίδιο 

μέγεθος με όλα τα άλλα λογότυπα μαζί, να εμφανίζεται πρώτο σε σειρά, ενώ θα 

πρέπει να παραμένει διακριτό και ξεχωριστό και δεν μπορεί να τροποποιηθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο.  

 

 Η πινακίδα/πλάκα πρέπει να είναι φτιαγμένη από ανθεκτικά υλικά (υλικά που 

δεν αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου) και πρέπει να τοποθετείται μόλις 

ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση του έργου. Η πινακίδα, εφόσον θα είναι φτιαγμένη 

από ανθεκτικά υλικά, δεν θα χρειάζεται να αντικατασταθεί με άλλη όταν το έργο 

ολοκληρωθεί, εκτός εάν με την ολοκλήρωση του έργου υπάρχουν πληροφορίες 

απαρχαιωμένες ή εάν η πινακίδα/πλάκα χρειάζεται να τοποθετηθεί σε νέο 

σημείο (π.χ. σε ένα κτήριο που ανεγέρθηκε). 

 

 Το κόστος κατασκευής/τοποθέτησης πινακίδας/πλάκας σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές, θα πρέπει να εκτιμηθεί εκ των προτέρων και, 

όπου αυτό δεν έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό / κοστολόγηση του έργου, 

να σταλεί στην ΣΑ (ΓΔ Ανάπτυξης) για αξιολόγηση, σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 Η υποχρέωση αυτή ξεκίνησε να ισχύει μετά την έγκριση του ΣΑΑ Κύπρου από 

το Συμβούλιο της ΕΕ.  

 

Στις περιπτώσεις μέτρων που ξεκίνησαν να υλοποιούνται, η τοποθέτηση 
πινακίδας/πλάκας ή αφίσας Α3 (ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου) θα πρέπει 
να γίνει άμεσα, εφόσον το ΣΑΑ έχει πλέον επίσημα εγκριθεί και από το Συμβούλιο 
Υπουργών της ΕΕ4.  

                                                           
3 Σε ότι αφορά στο όνομα του έργου, η ελληνική εκδοχή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην αγγλική ονομασία 
που καταγράφεται στο ΣΑΑ. Οι ΦΥ προτρέπονται όπως επικοινωνούν σχετικά με την ΣΑ, προτού προβούν σε 
σχετικές δράσεις δημοσιότητας, για επιβεβαίωση της τελικής ονομασίας.  
4 Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Κύπρου κατά τη συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2021. Με την ολοκλήρωση και της 
απαιτούμενης γραπτής διαδικασίας, η έγκριση του ΣΑΑ Κύπρου έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 
28 Ιουλίου 2021. 


