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Εισαγωγή
Συνοχή των γραφικών

Ο χάρτης γραφικών προδιαγραφών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη 
συνοχή των γραφικών σε όλα τα εργαλεία επικοινωνίας (διαδίκτυο, 
έντυπα και διαφημιστικά αντικείμενα) με σκοπό τη διασφάλιση σαφούς 
οπτικής ταυτότητας. Οι οδηγίες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας σχετικά με 
τη χρήση των γραφικών ευθυγραμμίζονται με την οπτική ταυτότητα του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Αυτός ο οδηγός γραφικών καθορίζει:

  • το λογότυπο: τα χρώματά του, τη θέση του, τις αναλογίες του, τις 
διάφορες γλωσσικές εκδόσεις, τις παραλλαγές σε ασπρόμαυρο και 
έγχρωμο φόντο, τη χρήση του σε συνδυασμό με άλλα λογότυπα, κ.λπ.•

  • τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιούνται•

  • τις παλέτες χρωμάτων για τα διάφορα ενημερωτικά έντυπα•

  • τις αρχές που διέπουν τις επιλογές εικόνων και εικονογραφήσεων.

Σκοπός του συγκεκριμένου οδηγού γραφικών είναι να είναι όσο το δυνατόν 
περιεκτικός και προβλέπει ευρύ φάσμα περιπτώσεων κατά τις οποίες 
πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τη χρήση των γραφικών. Ο 
οδηγός διαθέτει, ωστόσο, την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να μπορεί να 
εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και να ανταποκρίνεται στη μεγάλη 
ποικιλία εργαλείων επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ.

Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί ένα έργο αναφοράς για τους σχεδιαστές 
και τους τυπογράφους που εργάζονται για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΕΛΚ. Θα αποτελέσει επίσης τη βάση για τα πρότυπα που θα δημιουργηθούν 
για τα διάφορα ενημερωτικά δελτία που δημοσιεύονται εντός της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ.
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Εισαγωγή
Ενιαία ταυτότητα

Κατευθυντήριες γραμμές - η διατήρηση ενιαίας ταυτότητας σε όλες τις 
ανακοινώσεις και η σημασία τήρησής της.

Το παρόν έγγραφο θα σας καθοδηγήσει προκειμένου:

1. Να μάθετε για εμάς
Τί είναι αυτό που μας καθιστά μοναδικούς, τί θεωρούμε ως ευκαιρία, με ποιον 
τρόπο δουλεύουμε και γιατί αυτό είναι σημαντικό.

2. Να κατανοήσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς μας
Να εξοικειωθείτε με τα στοιχεία της ταυτότητας που χρησιμοποιούμε 
προκειμένου να διαφοροποιηθούμε από τις υπόλοιπες πολιτικές οικογένειες 
και να διατηρούμε επαφή με το κοινό μας.

3. Να μάθετε πώς μπορείτε να καλύψετε τις επικοινωνιακές μας ανάγκες
Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά εφαρμογές με το σήμα (την ταυτότητα) της Κοινοβουλευτικής  
Ομάδας του ΕΛΚ σε όλο το εύρος της οργάνωσης.
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Εισαγωγή
Κοινό λογότυπο

Ένα κοινό λογότυπο για την πολιτική οικογένεια του ΕΛΚ

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι μια πολιτική οικογένεια με πλούσιο και 
δυναμικό παρελθόν και παρόν. Αποτελούμενο από διάφορες οργανώσεις 
οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη πολυμορφία του, η συσπείρωση 
του ΕΛΚ οφείλεται στους ανθρώπους του, στην κοινή του ιστορία και 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από κοινού. Κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων δεκαετιών, οι εν λόγω οργανώσεις επικοινωνούσαν με τη 
χρήση διαφορετικών λογότυπων, γραμματοσειρών και οπτικών συμβόλων.

Σήμερα, τα διαφορετικά τμήματα του ΕΛΚ συνεργάζονται σε πολλά μέτωπα 
και επιθυμούν να προβάλουν αυτήν την ενοποίηση με οπτικό τρόπο, μέσω της 
υιοθέτησης ενός κοινού λογοτύπου από τους δύο βασικούς του παράγοντες: 
το Κόμμα και την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτό είναι απαραίτητο για να 
προωθηθούν η ενότητα και η συνοχή του ΕΛΚ ως ευρύτερης συμμαχίας και θα 
βοηθήσει το κοινό να αναγνωρίζει το ΕΛΚ ως ενωμένη οργάνωση με κοινούς 
στόχους και ιδέες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ανάδειξη του 
ΕΛΚ ως ισχυρής και αναγνωρίσιμης ταυτότητας.

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Το ύφος της ταυτότητάς μας

• Αποφύγετε την υπερβολική χρήση πολιτικής ορολογίας – εάν χρειάζεται, δώστε 
επαρκείς διευκρινίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η κατανόηση.

• Βεβαιωθείτε ότι το κυριότερο μήνυμά σας είναι ευκρινές.
• Φροντίστε να μην δίνετε αντιεπαγγελματική ή υπερευαίσθητη εικόνα, δείξτε 

όμως καθαρά ότι νοιάζεστε.

• Απευθυνθείτε με άμεσο τρόπο στο κοινό, χρησιμοποιώντας αντωνυμίες όπου 
αυτό επιβάλλεται.

• Χρησιμοποιήστε την ενεργητική φωνή και μιλήστε με θέρμη και παλμό όταν 
αναφέρεστε σε κάποια υπόθεση ή όταν επιδιώκετε μια ουσιαστική συζήτηση.

• Να είστε συνοπτικοί, δίνοντας έμφαση στη βασική ιδέα μέσω των τίτλων και στα 
δευτερεύοντα σημεία μέσω του κειμένου.

Προσιτό

• Μην υποβαθμίζετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες.
• Αποφύγετε επιρρήματα ή εμφατικά μόρια όπως «πολύ» ή «πράγματι».
• Μην προκαλείτε τεχνητό ενθουσιασμό χρησιμοποιώντας περιττά επίθετα ή 

θαυμαστικά.

• Για ένα περισσότερο κατανοητό και συνοπτικό κείμενο, να χρησιμοποιείτε την 
ενεργητική φωνή.

 • Ενεργητική: το κόμμα αυξήθηκε σε μέγεθος.
 • Παθητική: σημειώθηκε αύξηση των μελών του κόμματος.
• Διατυπώστε τις προτάσεις σας και προσεγγίστε το κοινό σας με ενδιαφέρον και 

ζεστασιά.
• Απευθυνθείτε στους πολίτες ως «εσείς» και όχι ως «εκείνοι», όποτε αυτό είναι 

δυνατό.

Αισιόδοξο & ανθρώπινο

• Αποφύγετε να κάνετε κήρυγμα και να απευθύνεστε στο κοινό σας με απαξιωτικό 
τρόπο.

• Μην θεωρείτε αυτονόητο ότι όλοι κατανοούν ή συμφωνούν με τα μηνύματά σας.
• Όταν γράφετε, εστιάστε τη σκέψη σας στον κόσμο της ΕΕ, καθώς η επικοινωνία 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χωρίς αποκλεισμούς.
• Μην αποκλίνετε από τον στόχο σας ή το θέμα του μηνύματός σας.
 

• Υιοθετήστε ευρύτερη προσέγγιση και εστιάστε στη συνολική εικόνα, έχοντας 
υπόψη ότι η επικοινωνία θα γίνει προσιτή σε ένα ευρύ ακροατήριο.

• Να έχετε πάντοτε κατά νου ότι, στο ΕΛΚ, πιστεύουμε στους ανθρώπους και στην 
από κοινού εξεύρεση λύσεων.

 • Χρησιμοποιείστε προσωπικές αντωνυμίες όπως «εμείς».
• Προτιμάτε γλώσσα που είναι εύληπτη και ταυτόχρονα άμεση.

Συνεργάσιμο
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Ισχύς μέσω συνεκτικότητας
Διάφορα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΕΛΚ με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εικόνας και την ισχυροποίηση της ταυτό-
τητάς μας.

Λογότυπο Παλέτα χρωμάτων Δευτερεύουσα γραμμή

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γραφικό στοιχείοΦόντοΓραμματοσειρά
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Οπτική ταυτότητα
Λογότυπο Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ
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Λογότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται 
όποτε είναι δυνατόν.

Ελάχιστο μέγεθος 
λογοτύπου:

Περιθώριο ασφαλείας 
λογοτύπου (κενό διάστημα):

Ελάχιστο μέγεθος 
συμβόλου:

Για χρήση στο διαδίκτυο

Για χρήση ως γραφικό στοιχείο σε έντυπο υλικό

Σύμβολο: χρησιμοποιείται μόνο πάνω από το Μπλε του ΕΛΚ ή το Μοτίβο 
του ΕΛΚ ως διακοσμητικό στοιχείο ή εικονίδιο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αγαπημένο εικονίδιο, κ.λπ.).

Χρήση της επίσημης ονομασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΕΛΚ

Σε κάθε αναφορά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, η λέξη «ΕΛΚ» 
πρέπει να γράφεται με κεφαλαία ενώ η λέξη «Κοινοβουλευτική Ομάδα» 
πρέπει να ξεκινά με κεφαλαίο.

Πνευματικά δικαιώματα XXXX-2015 Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ. 
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Χρήση της ονομασίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ
Μην χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλαία ή μόνο μικρά γράμματα όταν 
γράφετε την πλήρη ονομασία.
Lorem ipsum dolor sit amet Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ.
Lorem ipsum dolor sit amet ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΚ.
Lorem ipsum dolor sit amet κοινοβουλευτική ομάδα του ελκ.

Για τον σύνδεσμο (eppgroup.eu), χρησιμοποιείτε μόνο μικρά γράμματα.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Κενό διάστημα

Ένα ελάχιστο κενό διάστημα πρέπει να 
περιβάλει το λογότυπο, διαχωρίζοντάς το 
από τα υπόλοιπα στοιχεία γραφικών. Αυτό 
το προστατευμένο διάστημα διατηρεί την 
αναγνωσιμότητα και τον οπτικό αντίκτυπο του 
λογοτύπου.

Το τυποποιημένο ελάχιστο κενό διάστημα σε 
όλες τις πλευρές του λογοτύπου αντιστοιχεί 
στο ύψος του γράμματος «ε» του ΕΛΚ.

Ελάχιστο μέγεθος

Το λογότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε 
να διατηρεί την αναγνωσιμότητά του στα 
περισσότερα μεγέθη. Ωστόσο, όταν το μέγεθός 
του προσαρμόζεται για χρήση σε μικρότερες 
εφαρμογές, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιορισμοί αναγνωσιμότητας.

Ή Ή Ή
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Οπτική ταυτότητα
Παραλλαγές του λογοτύπου

Για χρήση πάνω από λευκό ή ανοιχτό 
γκρι φόντο και πάνω από εικόνες.

Pantone μονού χρώματος: 3015 C

Μονόχρωμο

Το λογότυπο με άσπρα γράμματα μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο πάνω από το Μπλε του ΕΛΚ, το 

Μοτίβο του ΕΛΚ καθώς και πάνω από εικόνες.
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Οπτική ταυτότητα
Λανθασμένη χρήση του λογοτύπου

ΣΗΜ.: Το λογότυπο διατίθεται προς τηλεφόρτωση σε διαφορετικές εκδόσεις (χρωμάτων 
και γλωσσών). Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο σε διαφορετική γλώσσα, 
τηλεφορτώστε από τον παρακάτω σύνδεσμο την έκδοση που επιθυμείτε. Παρακαλείσθε να 
μην αλλάζετε το λογότυπο, και να το χρησιμοποιείτε όπως ακριβώς σας έχει παρασχεθεί.

www.eppgroup.eu/logos 

Μην αλλάζετε τη θέση των διαφόρων 
στοιχείων του λογοτύπου.

Μην περιστρέφετε το λογότυπο. Μην αφαιρείτε το «ελκ». Μην αλλάζετε τη γραμματοσειρά.

Μην παραμορφώνετε και μην επιχειρείτε να 
κάνετε το λογότυπο τρισδιάστατο.

Μην αλλάζετε το χρώμα του λογοτύπου. Μην χρησιμοποιείτε εφέ.

 group
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Οπτική ταυτότητα
Τοποθέτηση δίπλα σε άλλα λογότυπα

Τοποθέτηση δίπλα σε άλλα λογότυπα:
Παρόλο που υπάρχουν τρεις παραλλαγές του λογοτύπου και οι διαστάσεις του 
αλλάζουν από γλώσσα σε γλώσσα, το λογότυπο δεν πρέπει να είναι μικρότερο σε 
σχέση με τα άλλα λογότυπα που υπάρχουν γύρω του.

Εξαιρέσεις:

Εάν το λογότυπο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
σε ιστότοπο τρίτου μέρους ή να τυπωθεί ανάμεσα σε άλλα λογότυπα, μπορείτε να 
μειώσετε το χρώμα του απλού μαύρου λογοτύπου σε χαμηλότερη αδιαφάνεια.

Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση στην οποία επιτρέπεται ο εκ νέου χρωματισμός 
του λογοτύπου του ΕΛΚ, ώστε να ταιριάζει με τα λογότυπα των υπόλοιπων εταίρων.
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Οπτική ταυτότητα
Γλωσσικές παραλλαγές του λογοτύπου

Το λογότυπο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Τα λογότυπα είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στην εξής διεύθυνση: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Οπτική ταυτότητα
EPP TV

Τα λογότυπα είναι διαθέσιμα για τηλεφόρτωση στην εξής διεύθυνση: www.eppgroup.eu/logos 
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Οπτική ταυτότητα
Βασική παλέτα χρωμάτων

Δείγματα RGB Δείγματα CMYK Κωδικοί Pantone

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

Κίτρινο του ΕΛΚ
R251 G176 B52
#FBB034

Μπλε του ΕΛΚ
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

Κίτρινο του ΕΛΚ
C0  M36 Y84 K0

Μπλε του ΕΛΚ
Pantone 3015 C

Κίτρινο του ΕΛΚ
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

Μπλε του ΕΛΚ 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Για να διατηρηθεί η συνοχή των χρωμάτων σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, υπάρχουν 
προδιαγραφές για τις μορφές PANTONE®, CMYK, RGB και HTML. Συνιστούμε 
ιδιαίτερα να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.
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Οπτική ταυτότητα
Διαβάθμιση χρωμάτων

Δείγματα RGB Δείγματα CMYK

Δευτερεύον χρώμα
C3  M4 Y91 K0

Δευτερεύον χρώμα
R255 G230 B0
#FFE600

Δευτερεύον χρώμα
C74  M19 Y39 K3

Δευτερεύον χρώμα
R54 G154 B157
#369A9D

Κίτρινο του ΕΛΚ
C0  M36 Y84 K0

Κίτρινο του ΕΛΚ
R251 G176 B52
#FBB034

Μπλε του ΕΛΚ
C96  M66 Y3 K0

Μπλε του ΕΛΚ
R1 G85 B160
#0155A0

Διαβάθμιση

Δευτερεύον χρώμα

Δευτερεύον χρώμα

Κίτρινο του ΕΛΚ

Μπλε του ΕΛΚ

Γωνία: -60°
Ποσοστό διαβάθμισης: 30%

Γωνία: -60°
Ποσοστό διαβάθμισης: 30%

ΣΗΜ.: Τα ονόματα και τα δείγματα των χρωμάτων των προηγούμενων 
υλικών ταυτότητας πλέον δεν ισχύουν και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται.
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Οπτική ταυτότητα
Χρώματα υπηρεσιών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Υπηρεσίες Δείγματα RGB Δείγματα CMYK

Χρώμα γενικής χρήσης για την Ομάδα του ΕΛΚ

Χρώμα για την Προεδρία

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Εργασιών

Υπηρεσία Εξωτερικών Πολιτικών-Επιτροπών

Υπηρεσία Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια

Τμήμα Μεσογειακής Πολιτικής και Διαθρησκευτικού 
Διαλόγου & Διαπολιτισμικών Δραστηριοτήτων

Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας

Συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος*

Εσωτερική Οργάνωση-Οργάνωση Εξωτερικών 
Συνεδριάσεων

Τομέας Εκδηλώσεων και Εξωτερικών Συνεδριάσεων*

Εσωτερική Οργάνωση

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

* Τα χρώματα αυτά δεν αφορούν υπηρεσίες.

ΣΗΜ.: Τα ονόματα και τα δείγματα των χρωμάτων 
που προβλέπονταν  στους  προηγούμενους όρους 
χρήσης γραφικών δεν ισχύουν πλέον και  δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται.
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Οπτική ταυτότητα
Γραμματοσειρές

Τίτλος

Τίτλος

Υπότιτλος

Υπότιτλος

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Βασική γραμματοσειρά - PF Beau Sans Pro - 
Τίτλοι

Δευτερεύουσα γραμματοσειρά - Garamond - Σώμα 
κειμένου σε έντυπη μορφή

Βασική γραμματοσειρά - Open Sans - 
Διαδικτυακή χρήση - Σώμα κειμένου - Υπότιτλοι

Δευτερεύουσα γραμματοσειρά - Trebuchet MS -
Έγγραφα PowerPoint, Word και ενημερωτικά δελτία

Η γραμματοσειρά PF Beau Sans Pro καλύπτει ευρύ 
φάσμα γλωσσών καθώς ενσωματώνει 3 βασικά 
συστήματα γραφής, το λατινικό, το ελληνικό και 
το κυριλλικό. Η συγκεκριμένη γραμματοσειρά 
ενδείκνυται πλήρως για τίτλους.

Όπως όλα τα σχέδια παλαιού στιλ, η γραμματοσειρά 
αυτή, με τις περιορισμένες εναλλαγές στην ένταση της 
γραφής, μοιάζει με χειρόγραφη, δημιουργώντας ένα σχέδιο 
που δείχνει φυσικό και απέριττο. Εάν και δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία από μελέτες αναγνωσιμότητας, η 
Garamond θεωρείται από τα πλέον ευανάγνωστα είδη 
γραφής τύπου serif όταν τυπώνεται σε χαρτί.

Η γραμματοσειρά Open Sans υποστηρίζει ευρύ 
φάσμα γλωσσών χρησιμοποιώντας το λατινικό 
σύστημα γραφής. Οι μη πλάγιες γραμματοσειρές 
υποστηρίζουν τα σύγχρονα μονοτονικά και 
πολυτονικά ελληνικά, καθώς και τα εκτεταμένα 
κυριλλικά.

Σκοπός της δευτερεύουσας γραμματοσειράς είναι η 
διασφάλιση της ομοιομορφίας σε όλα τα διαφορετικά είδη 
εγγράφων. Ορισμένες φορές, σε έγγραφα Word ή PowerPoint 
είναι ευκολότερο να χρησιμοποιείται μια ασφαλής 
γραμματοσειρά (που ανοίγει σε όλους τους υπολογιστές).

Η Trebuchet MS περιλαμβάνεται στα Windows 2000/XP καθώς 
και στην ομάδα γραμματοσειρών του Internet Explorer (όπως 
επίσης και σε άλλες εφαρμογές MS). Συνεπώς, απαντάται 
αρκετά συχνά σε συστήματα Windows 98.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic

16



Οπτική ταυτότητα
Μοτίβο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Οριζόντιος προσανατολισμός Κάθετος 
προσανατολισμός

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με το λογότυπο του ΕΛΚ σε λευκό φόντο.

Προσοχή στο μοτίβο, το μέγεθός του δεν θα πρέπει ποτέ 
να αυξομειώνεται ανομοιόμορφα. Σε τέτοια περίπτωση 
πρέπει το υπολειπόμενο τμήμα να κόβεται.

Μοτίβο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Το μοτίβο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ είναι σε 
διανυσματική μορφή και μπορεί να διευρυνθεί όσο θέλετε. 
Χρησιμοποιείται συνήθως για εκδηλώσεις, σε πτυσσόμενα 
συστήματα προβολής, αναλόγια, διάφορα είδη banners, κ.ά.
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Οπτική ταυτότητα
Εικόνες φόντου

Η χρήση μιας εικόνας φόντου συμβάλλει στην ανάδειξη του 
θέματος και προσδίδει όγκο/υφή στις σελίδες χωρίς κείμενο. Για 
λόγους καθαρότητας και ομογένειας, η εικόνα δεν πρέπει απλώς 
να τοποθετείται στο φόντο, ακόμα και αν μειωθεί το ποσοστό 
αδιαφάνειας.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε ένα χρώμα πάνω από 
την εικόνα σύμφωνα με το παράδειγμα. Στην πρώτη περίπτωση, 
για να διατηρήσουμε την αναγνωσιμότητα, αυξήσαμε την 
αντίθεση βάζοντας στην εικόνα ένα πιο σκούρο χρώμα, από 
τη χρωματική παλέτα του ΕΛΚ, με ποσοστό αδιαφάνειας 85%, 
και χρησιμοποιήσαμε μια λευκή γραμματοσειρά. Στη δεύτερη 
περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε ένα πιο ανοιχτό χρώμα σε 
συνδυασμό με μια ανοιχτόχρωμη γραμματοσειρά.

Μπορείτε επίσης να θαμπώσετε την εικόνα για να βελτιώσετε την 
αναγνωσιμότητα.

Για κείμενα με πολύ περιεχόμενο, δεν συνιστάται η χρήση 
εικόνων φόντου καθώς αυτό μπορεί να είναι πολύ κουραστικό 
για τους αναγνώστες.

Τίτλος Τίτλος

Τίτλος Τίτλος

Τίτλος Τίτλος

Υπότιτλος Υπότιτλος

Υπότιτλος Υπότιτλος

Υπότιτλος Υπότιτλος

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Οπτική ταυτότητα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Άνω πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής  Ομάδας του ΕΛΚ για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

Αποφεύγετε τις πολλές πληροφορίες στο πάνω πλαίσιο, διατηρήστε το απλό.
Μη ξεχνάτε να συμβουλευτείτε τα πρόσφατα μεγέθη και ασφαλείς περιοχές της 
πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείστε το 
λογότυπο ή προσθέστε ένα ειδικό #hashtag.

Φωτογραφία του προφίλ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ για τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιήστε το ειδικό σύμβολο του ΕΛΚ πάνω στο μπλε φόντο του ΕΛΚ.

Χρήση των εικονιδίων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα εργαλεία 
επικοινωνίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ

Χρησιμοποιείτε πάντα τα σχετικά εικονίδια σε ένα μόνο χρώμα, είτε σε λευκό είτε 
στο Μπλε του ΕΛΚ.

Διαφανής περιοχή
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Οπτική ταυτότητα
Σύμβολο/Αγαπημένα εικονίδια

Διάστημα ασφαλείας για το σύμβολο:

Όσον αφορά τα εικονίδια, θα πρέπει 
πάντοτε να υπάρχει ένα μικρό διάστημα 
ανάμεσα στο σύμβολο και τα περιθώρια.

Για τα εικονίδια μεγέθους 32px και 16px 
δεν χρειάζεται να αφήσετε περιθώριο.

Χρώμα φόντου συμβόλου για τα εικονίδια:

Το φόντο του συμβόλου σε χρήση εικονιδίου πρέπει 
πάντοτε να είναι το μπλε του ΕΛΚ.

Εκτός από τα εικονίδια μεγέθους 16px:

Για λόγους αναγνωσιμότητας, το εικονίδιο πρέπει 
να τοποθετείται πάνω σε λευκό φόντο.

Διαφανής περιοχή

Διαφανής περιοχή

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Οπτική ταυτότητα
Στοιχείο γραφικού

Η καρδιά του λογοτύπου ως στοιχείο γραφικού

Ενώ πρέπει να τηρείται ο χώρος αποκλεισμού για το 
λογότυπο, όταν το λογότυπο χρησιμοποιείται ως στοιχείο 
γραφικού, ισχύει μόνο ένας κανόνας: να μην υφίσταται 
παραμόρφωση (επιμήκυνση, αντικατάσταση, προοπτική) ή 
περιστροφή, έτσι ώστε να είναι πάντα αναγνωρίσιμο.
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