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Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με πολλούς
εξωτερικούς οργανισμούς, οι οποίοι ζητούν συχνά
την άδεια να χρησιμοποιήσουν τον λογότυπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
σήμα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασκήσει δίωξη σε περίπτωση
κατάχρησης ή δόλιας χρήσης του λογοτύπου.

I. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
Ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί
να χρησιμοποιείται από τρίτα μέρη με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ο λογότυπος
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Άδεια χορηγείται
εφόσον:
• ο
 λογότυπος δεν χρησιμοποιείται με τρόπο που
μπορεί να παρασύρει το κοινό ώστε να θεωρήσει
ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρέχονται υπό
την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
• ο
 λογότυπος δεν χρησιμοποιείται σε σχέση με
αντικείμενα ή δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστα με τους σκοπούς και τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• ο
 λογότυπος δεν χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο
ώστε να υπονοείται ή να συνάγεται πιστοποίηση
(των στόχων ή των δραστηριοτήτων) του εξωτερικού οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο λογότυπος χρησιμοποιείται ολόκληρος, χωρίς να
στρεβλώνονται, να τροποποιούνται ή να διαχωρίζονται τα συστατικά μέρη του.
Η άδεια χρήσης του λογοτύπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δεν παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα
χρήσης του ούτε σημαίνει συγκατάθεση για την
καταχώριση του λογοτύπου ή απομίμησής του ως
εμπορικού σήματος ούτε παρέχει οποιοδήποτε
άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά, ώστε να
διαπιστώνεται κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια
που παρατίθενται παραπάνω. Αυτό είναι απίθανο
σε εμπορικό πλαίσιο, εάν ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποιείται σε συνδυασμό

με τον λογότυπο, την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα
της εταιρείας.

II. Αίτηση για άδεια χρήσης του
λογοτύπου EC
Η αίτηση για την εν λόγω άδεια θα πρέπει να
υποβάλλεται στην υπηρεσία της Επιτροπής με
την οποία βρίσκεται σε επαφή ο εξωτερικός
οργανισμός. Όλες οι διευθύνσεις και οι υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν την εξουσία να
επιτρέπουν σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τον
λογότυπο EC, τηρουμένων των προαναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων.
Οι αιτήσεις για την άδεια μπορούν επίσης να υποβάλλονται στην ομάδα οπτικής ταυτότητας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
comm-visual-identity@ec.europa.eu
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III. Γραφική θέση του λογοτύπου EC
Ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να
είναι ορατός ολόκληρος και να είναι τοποθετημένος
σε υπόβαθρο το οποίο να μην θίγει την ακεραιότητά του. Ο λογότυπος δεν αλλοιώνεται και δεν
διαχωρίζεται όσον αφορά όλα τα συστατικά του
στοιχεία. Οποιαδήποτε τροποποίηση του λογοτύπου
απαγορεύεται αυστηρά. Για λόγους ακεραιότητας
και ορατότητας, θα πρέπει πάντοτε να περιβάλλεται από ελεύθερο χώρο, ή «χώρο προστασίας», ο
οποίος να μην παραβιάζεται από κανένα άλλο στοιχείο (κείμενο, εικόνα, σχέδιο, σχήμα …).

IV. Τρόποι χρήσης του λογοτύπου
EC από οργανισμούς-εταίρους
Συνδυασμός σημάτων
Ο συνδυασμός σημάτων χρησιμοποιείται για προϊόντα και δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ισότιμος εταίρος. Για
συνδυασμούς με λογοτύπους εξωτερικών οργανισμών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι
λογότυποι έχουν ισόρροπη και την αυτή οπτική
βαρύτητα και βρίσκονται στην ίδια οριζόντια γραμμή.
Ο λογότυπος της Επιτροπής τοποθετείται στην ίδια
σειρά με τους λογοτύπους άλλων διοργανωτών και
θα πρέπει να έχει αναλογικά το ίδιο μέγεθος με τους
λογοτύπους των άλλων οργανισμών. Η εθιμοτυπική
σειρά των λογοτύπων θα πρέπει να αποφασίζεται σε
κάθε περίπτωση χωριστά.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται παράδειγμα συνδυασμού
σημάτων:

Η τοποθέτηση του λογοτύπου σε υπόβαθρο με ειδική υφή ή με γραφικά στοιχεία όπως γραμμώσεις,
σκιές κ.λπ. μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον δεν
θίγεται η ορατότητα και η ακεραιότητα του λογοτύπου και εφόσον δεν παραβιάζεται ο χώρος προστασίας. Εάν το υπόβαθρο στρεβλώνει ή επικαλύπτει
τον λογότυπο, ο χώρος προστασίας γύρω από τον
λογότυπο θα πρέπει να είναι λευκός ή να καλύπτεται
με ενιαίο χρώμα.

4

Η χ ρ ή σ η τ ο υ λ ο γ ο τ ύ π ο υ τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς
Κατευθυντήριες γραμμές για οργανισμούς–εταίρους

Προσυπογραφή
Η προσυπογραφή χρησιμοποιείται για προϊόντα
και δραστηριότητες που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αλλά στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα ή
όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ως ελάσσων
εταίρος. Στην περίπτωση αυτή ο λογότυπος της
Επιτροπής εμφανίζεται μαζί με κείμενο μίας γραμμής
που εξηγεί το είδος της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Κλασικό παράδειγμα είναι μια μελέτη ή έκθεση που
πληρώνεται από την Επιτροπή αλλά συντάσσεται
και δημοσιεύεται από εξωτερικό οργανισμό που
χρησιμοποιεί τη δική του οπτική ταυτότητα.

Το κείμενο μίας γραμμής και ο λογότυπος EC
τοποθετούνται μαζί σε ξεχωριστή αλλά όχι απαραιτήτως περίοπτη θέση και σε σαφή απόσταση από
οποιονδήποτε άλλο λογότυπο.
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της γραμματοσειράς
«EC Square Sans Pro» στο κείμενο μίας γραμμής
δίπλα στον λογότυπο. Οι οργανισμοί-εταίροι ενδέχεται να μην διαθέτουν άδεια χρήσης αυτής της
γραμματοσειράς, η οποία κυκλοφορεί στο εμπόριο
ως «PF Square Sans Pro». Οι εναλλακτικές λύσεις
που προτείνονται είναι: Verdana, Arial, Tahoma,
Calibri και Trebuchet. Το γεγονός αυτό δεν περιορίζει τη χρήση του ίδιου του λογοτύπου EC, ούτε
της ονομασίας της Επιτροπής που εμφανίζεται σε
«EC Square Sans Pro».

Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα προσυπογραφής:

Με την
υποστήριξη της

Πρωτοβουλία της

Με τη
συγχρηματοδότηση της

Σε συνεργασία
με την

Δεν υπάρχει εξαντλητικός κατάλογος κειμένων
μίας γραμμής που μπορούν να εμφανίζονται μαζί
με τον λογότυπο EC. Το κείμενο εκφράζει το είδος
της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επικοινωνία
Για τυχόν απορίες σχετικά με τη χρήση του λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθύνεστε
γραπτώς στη διεύθυνση:
comm-visual-identity@ec.europa.eu

