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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - 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 Μηχανισμού Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (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 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (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 κυπριακή ιστοσελίδα του Σχεδίου 

(www.cyprus-tomorrow.gov.cy, ενότητα: Πολυμέσα / Λογότυπα). 

 

Στην ιστοσελίδα του Σχεδίου διατίθεται παράλληλα το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και το 

λογότυπο του ΣΑΑ Κύπρου (Κύπρος_το αύριο), τα οποία επίσης θα πρέπει να προβάλλονται από τους 

αποδέκτες χρηματοδότησης μέσω του ΣΑΑ (είτε μέσω δημοσίων συμβάσεων ή μέσω Σχεδίων Χορηγιών).  

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι, όταν εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ως πιο πάνω) θα πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο εμφανώς και ορατά όσο τα άλλα λογότυπα. Το 

έμβλημα πρέπει να παραμένει διακριτό και ξεχωριστό και δεν μπορεί να τροποποιηθεί προσθέτοντας άλλα 

οπτικά σήματα ή κείμενο. Εκτός από το συγκεκριμένο έμβλημα, καμία άλλη οπτική ταυτότητα ή λογότυπο 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την υποστήριξη της ΕΕ. 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
www.cyprus-tomorrow.gov.cy
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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 ΣΑΑ. 

• Το λογότυπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως φορέας υλοποίησης. 

• Το λογότυπο του αποδέκτη – επενδυτή. 

 

 

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. 

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

