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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγός Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ). 

 
 
Σχετ.: Οδηγός Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) (https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-

dimosiotita/). 

 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε τα κυριότερα σημεία του Οδηγού Επικοινωνίας 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., τα οποία θα πρέπει να ακολουθείτε ως 

Φορείς Υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το Τ.Α.Α. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον πλήρη 

οδηγό επικοινωνίας στο σχετικό σύνδεσμο: https://greece20.gov.gr/epikoinwnia-dimosiotita/. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), οι 
Αποδέκτες της Ενωσιακής Χρηματοδότησης, 

 Φορείς υλοποίησης των δράσεων και έργων και τα Υπουργεία Ευθύνης, 
 Φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, 
 τρίτοι φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων και έργων ή μέρους αυτών και 
 τελικοί αποδέκτες δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κάνουν χρήση των κονδυλίων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
είναι υπεύθυνοι, τουλάχιστον, για τις ακόλουθες ενέργειες επικοινωνίας: 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Αθήνα,     05.05.2022 

ΕΔΕΠΟΛ 
ΜΟΝΑΔΑ Α 
Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87 
Ταχ. Κώδικας: 10681, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε.Σεβαστού 
Τηλέφωνο: 210 3307621 
esevastou@culture.gr  

Αριθ. Πρωτ.: ΕΔΕΠΟΛ/Α/TAA/584 
 
ΠΡΟΣ:    
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΚΟΙΝ.:   1. Γραφείο Υπουργού 
              2. Γραφείο Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού 
              3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού 
              4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού 
              5. ΕΥΣΤΑ 
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1. σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, 
οπτικοακουστική, ηλεκτρονική) εμφανίζεται το έμβλημα της Ένωσης και η σχετική δήλωση 
χρηματοδότησης με την ένδειξη «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0». 
 

2. Στον επίσημο επαγγελματικό διαδικτυακό τόπο σας, εάν υπάρχει, και στους επαγγελματικούς 
λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της/των 
δράσης/εων και έργου/ων που υλοποιείτε, που επισημαίνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαδικτυακός τόπος, η/οι δράση/σεις και το/τα έργο/α θα 
αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 
(ΕΔΕΠΟΛ). Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την αποστολή φωτογραφιών και σύντομου κειμένου 
σχετικά με το έργο αμέσως μετά την ένταξη και, κατόπιν, ανά εξάμηνο, ανάλογα με την εξέλιξη 
υλοποίησης του. 
 

4. Για έργο ή δράση (υποδομή ή/και προμήθεια εξοπλισμού) εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 
500.000€, αναρτάται πλάκα ή πινακίδα, από ανθεκτικό υλικό, ευδιάκριτη στο κοινό, όταν ξεκινήσει 
η φυσική υλοποίηση της δράσης/έργου ή όταν εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί. 

 
(στην πλάκα/πινακίδα θα εμφανίζεται το έμβλημα της Ένωσης με τη δήλωση «Με τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».) 

 
5. Για έργο ή δράση < 500.000€ αναρτάται τουλάχιστον μία έντυπη αφίσα ελαχίστου μεγέθους Α3 ή 

μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη. 
  
 (με πληροφορίες σχετικά με την δράση/έργο και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 

6. Για έργα και δράσεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10.000.000€, υλοποιείται μια 
σημαντική επικοινωνιακή ενέργεια (π.χ.: καμπάνια, εκδήλωση),  

 
(μετά από συντονισμό με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και, όταν 
κρίνεται σκόπιμο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

 
 
*** Εάν οι τελικοί αποδέκτες της χρηματοδότησης, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα και κάνουν χρήση των κονδυλίων του ΤΑΑ συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται παραπάνω.  
 
***Εάν οι τελικοί αποδέκτες είναι φυσικά πρόσωπα και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
(ενδεικτικά ωφελούμενος δράσης, καταρτιζόμενος κλπ) δεν οφείλουν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται παραπάνω.  
 
Επιπλέον των παραπάνω: 
 

 οι Φορείς υλοποίησης των δράσεων και έργων ή/και τα Υπουργεία Ευθύνης,  
 ή τρίτοι φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων και έργων  
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είναι υπεύθυνοι για τις ακόλουθες ενέργειες ως εξής: 
 
1. Κατάρτιση στρατηγικής επικοινωνίας ή ετήσιο προγραμματισμό ενεργειών επικοινωνίας για τις 
δράσεις και έργα που υλοποιείτε. Την όλη στρατηγική οι φορείς κοινοποιούν στην ΕΥΣΤΑ.  
 
2. Παροχή στοχευμένης πληροφόρησης σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων που υλοποιούνται με τη συμμετοχή 
επιχειρήσεων ή και του κοινού. 
 
3. Στις ενέργειες επικοινωνίας που υλοποιείτε για έργα ή δράσεις, πρέπει να αναδεικνύεται η σύνδεσή 
τους με προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή τους στην επίτευξή τους. 
 
4. Ανάρτηση στην αρχική σελίδα (homepage) της ιστοσελίδας σας εικονιδίου (web banner) / 
ηλεκτρονικού συνδέσμου προς την ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 
5. Ορισμός στελέχους επαφής για θέματα επικοινωνίας και δημοσιότητας και αποστολή των στοιχείων 
επικοινωνίας στην ΕΥΣΤΑ. 
 
6. Δημιουργία και διατήρηση αρχείου φωτογραφιών των έργων/δράσεων και κατά περίπτωση βίντεο 
από τα διάφορα στάδια εξέλιξης του έργου/δράσης, κατάλληλα και για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης και για επικοινωνιακή προβολή. 
 
7. Παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας του δικαιώματος να χρησιμοποιεί δωρεάν το υλικό επικοινωνίας (έντυπο, 
φωτογραφίες, βίντεο κ.ά.) που παράγεται και αφορά σε έργα και δράσεις του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 
8. Αποστολή στην ΕΥΣΤΑ των προσκλήσεων στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για έργα ή 
ενισχύσεις επενδύσεων προς φορείς, επιχειρήσεις, ωφελούμενους, πριν την ημερομηνία έναρξης 
υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. 
 
9. Αποστολή στοιχείων και συνδέσμου δημοσίευσης των διαγωνισμών / διακηρύξεων για την ανάθεση 
έργων και δράσεων προκειμένου να αναδημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το θέμα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος της ΕΔΕΠΟΛ 
κ.α.α. 

 
 

Ι. Μυλωνάς 
 

Εσωτ. Διανομή  

ΕΔΕΠΟΛ, Μον. Α’, Β’1, Β’2, Γ’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. ΔΙΠΚΑ 
2. ΔΒΜΑ 
3. ΔΙΝΕΠΟΚ 
4. ΔΔΕΑΜ 
5. ΔΣΑΝΜ 
6. ΔΑΑΜ 
7. ΔΑΒΜΜ 
8. ΔΜΕΕΜΠΚ 
9. ΔΠΑΝΣΜ 
10. ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ 
11. ΕΦΑ ΧΙΟΥ 
12. ΕΦΑ ΣΑΜΟΥ 
13. ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ 
14. ΕΦΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
15. ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
16. ΕΦΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
17. ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ 
18. ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
19. ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
20. ΕΦΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
21. ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
22. ΕΦΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
23. ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ 
24. ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ 
25. ΕΦΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
26. ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
26. ΕΦΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
27. ΕΦΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
28. ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
29. ΥΝΜΤΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
30. ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
31. ΕΦΑ ΞΑΝΘΗΣ 
32. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
33. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
34. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
35. ΕΦΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 
36. ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ 
37. ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
38. ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
39. ΕΦΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
40. ΕΦΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
41. ΕΦΑ ΧΑΝΙΩΝ 
42. ΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
43. ΕΦΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
44. ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
45. ΕΦΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
46. ΥΣΜΑ 
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