
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

WIFI4EU

Αυτό το έγγραφο προορίζεται για τους δήμους (δικαιούχους) του WiFi4EU, για να τους βοηθήσει να υλοποιούν τις δράσεις 

δημόσιας προβολής που σχετίζονται με την πρωτοβουλία. Όλοι οι δήμοι στους οποίους έχει χορηγηθεί κουπόνι WiFi4EU 

υποχρεούνται να αναρτούν ευκρινώς το σήμα WiFi4EU μαζί με το έμβλημα της ΕΕ, όπως παρουσιάζεται σ’ αυτές τις σελίδες, 

σε δημόσιους χώρους που προσφέρουν σύνδεση WiFi4EU με το διαδίκτυο.

Το σήμα WiFi4EU, το οποίο είναι το σύμβολο της πρωτοβουλίας WiFi4EU, πρέπει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται, 

χωρίς καμία αλλαγή, με εξαίρεση το μέγεθος, αν και θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι αναλογίες του 

πρωτοτύπου. Στις επόμενες σελίδες παρέχονται παραδείγματα ορθής και εσφαλμένης χρησιμοποίησής του.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση ή δημοσίευσή σας σχετικά με τη δράση WiFi4EU πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει το σήμα WiFi4EU, ώστε να είναι εμφανές ότι η δράση έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειωτέον ότι το σήμα που παρέχεται στις σελίδες που ακολουθούν είναι ξεχωριστό από/δεν ισχύει για τα γραφικά που 

έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την πύλη υποδοχής WiFi4EU και περιέχονται στο τμήμα κώδικα (snippet). Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το τμήμα κώδικα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του INEA για το WiFi4EU: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ WIFI4EU

Μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την προβολή είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πρωτοβουλίας 

WiFi4EU. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό όλοι οι δικαιούχοι να χρησιμοποιούν σωστά το έμβλημα της ΕΕ μαζί με το 

προτεινόμενο εικονόγραμμα WiFi.

Έχουν αναπτυχθεί πέντε διαφορετικές εκδόσεις σήμανσης WiFi4EU. Η κάθε μία περιέχει το προτεινόμενο 

εικονόγραμμα WiFi και την ορθή χρήση του εμβλήματος της ΕΕ.

Όλες οι εκδόσεις μπορούν να τηλεφορτωθούν από την ιστοσελίδα του INEA για το WiFi4EU 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένα σαφές κενό διάστημα γύρω από το 

σήμα, καθώς και μεταξύ του εμβλήματος και άλλων στοιχείων ή του 

περιθωρίου της σήμανσης.

Το ένα δέκατο (1/10) του ύψους πρέπει να παραμένει ελεύθερο σε κάθε 

περίπτωση όπου κι αν τοποθετείται το σήμα.

Ελάχιστο 

μέγεθος: ύψος 

5 cm

x5cm

1/10 x
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Arial.

#004A95

R 0
G 74
B 149

C 100%
M 74%

W 6%
K 0%

#FEEB1A

R 254
G 235
B 26

C 4%
M 0%

W 89%
K 0%



ΦΟΝΤΟ

Ανεξάρτητα από το πού τοποθετείται, το σήμα πρέπει να έχει πάντα λευκό φόντο:



ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μην προσθέτετε 

κανένα κείμενο 
μέσα στο σήμα.

Μην 

περιστρέφετε το 
σήμα.

Μην αλλοιώνετε 

το σήμα.

Μην αφαιρείτε το 

λευκό φόντο.

Μην χρησιμοποιείτε 

τη δημιουργικότητά 

σας... 

Χρησιμοποιήστε 

μόνο το σωστό 

σύμβολο.

Μην 

περικόπτετε 
το σήμα.

Μην 

χρησιμοποιείτε 
άλλα χρώματα..
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για κάθε ερώτηση σχετικά με τη χρήση του εμβλήματος της ΕΕ και την οπτική 

ταυτότητα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία υποστήριξης: 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

ή να τηλεφωνείτε στην υπηρεσία Europe Direct 00 800 67891011

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

