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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το λογότυπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις επικοινωνιακές ανάγκες 
του Ιδρύματος.  

Η επιλογή του λογότυπου πραγματοποιήθηκε μέσω ανοικτής 
διαγωνιστικής διαδικασίας στα μέσα του 2019. Τα μέλη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (φοιτητές, 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), το κοινό και μια 
ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων επέλεξαν ανάμεσα από 
δεκάδες προτάσεις, το λογότυπο που σχεδιάστηκε από την 
FOAMCASTLE GRAPHIC DESIGN.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές 
χρήσης του ιδρυματικού λογότυπου και των Σχολών του. Ο 
παρόν Οδηγός Χρήσης αφορά τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας αλλά και κάθε εξωτερικό ενδιαφερόμενο, όπως 
οργανισμούς που συνεργάζονται με το Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο και τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.  

Το λογότυπο και τα σήματα του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και η 
χρήση τους επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τους όρους που 
περιέχονται στις ειδικές παραγράφους «Όροι Χρήσης» και 
«Χρήσεις» του παρόντος.  

 

 

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

Το σκεπτικό 

To λογότυπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
θεωρείται πρωτότυπο και ευανάγνωστο. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο, και αναδεικνύει 
συμβολισμούς που σχετίζονται με την Κρήτη και την 
εκπαίδευση.  

Σχετικά με τα βασικά στοιχεία του λογότυπου, το βιβλίο 
συμβολίζει την γνώση και την παιδεία. Η ελιά που φυτρώνει 
μέσα από το βιβλίο, αποτελεί σήμα κατατεθέν της Κρήτης και 
του πολιτισμού της, αλλά ταυτόχρονα σύμβολο σοφίας, 
γνώσης και ευημερίας. Στην ελιά έχουν τοποθετήσει 6 
κλαδιά, τα οποία αντιστοιχούν στους 6 βασικούς κλάδους 
του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το λογότυπο είναι σε κυκλικό 
σχήμα ώστε να συμβολίζει την θέση της Κρήτης στο «κέντρο» 
μεταξύ τριών (3) ηπείρων.  

Σχετικά με την λεκτική διάσταση, το επίσημο λογότυπο 
περιλαμβάνει ολογράφως τον τίτλο του Πανεπιστημίου, 
«Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και στην Αγγλική 
Γλώσσα «Hellenic Mediterranean University», όπως επίσης 
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μπορεί να περιλαμβάνει και ένα ρητό του αρχαίου Έλληνα 
φιλόσοφου Αριστοτέλη: 

«Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει» 

που αποδίδεται στα νέα Ελληνικά: 

«Όλοι οι άνθρωποι εκ φύσεως επιθυμούν τη γνώση» 

 

 

Βασικά Τεχνικά Στοιχεία  

Οι προδιαγραφές για τα βασικά χρώματα του λογότυπου σε 
διάφορα πρότυπα, παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα.  

 

 

Η γραμματοσειρά του λογότυπου (PF Transport σε Bold, 
Medium & Light) είναι μοντέρνα, διαχρονική, με ίσιες 
γραμμές με δημιουργό την βραβευμένη Parachute Fonts. Η 
γραμματοσειρά χρησιμοποιείται σε διάφορα βάρη ανάλογα 
την χρήση της και περιέχει ελληνικούς και λατινικούς 
χαρακτήρες. Η γραμματοσειρά είναι διαθέσιμη στο 
ακαδημαϊκό προσωπικό από την αρμόδια υπηρεσία του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Σε ασπρόμαυρες παραλλαγές, το λογότυπο στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα, εμφανίζεται ως εξής: 
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ΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Tα λογότυπα των Σχολών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου αποτελούν διακριτές παραλλαγές του 
ιδρυματικού λογότυπου. 

Συγκεκριμένα το λογότυπο για κάθε Σχολή: 

Διαθέτει το δικό του, διακριτό χρώμα 

Διαθέτει ένα σύμβολο σχετικό με την επιστήμη που 
θεραπεύει η κάθε Σχολή. 

Συνοδεύεται από λεκτικό στο κάτω μέρος που 
αποτυπώνει τον τίτλο της Σχολής και τη 
συντομογραφία της Σχολής μέσα στο λογότυπο. 

Στα λογότυπα των Σχολών δεν υπάρχει η ρήση του 
Αριστοτέλη.  

Τα λογότυπα των Σχολών χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά 
του Ιδρύματος. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα λογότυπα των Σχολών σε 
διάφορες παραλλαγές. 
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Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 

   

Σχολή Επιστημών Υγείας 

   

Σχολή Μηχανικών   

   

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

   

Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών 
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Συνοπτικά, οι ορθοί όροι χρήσης του Ιδρυματικού λογότυπου 
από κάθε ενδιαφερόμενο, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

● Δεν επιτρέπεται καμιά σχεδιαστική επέμβαση σε 
καμιά μορφή του λογοτύπου. 

● Το λογότυπο, για κάθε χρήση του, αναπαράγεται 
μόνο από τα ψηφιακά του αρχεία και σε καμιά 
περίπτωση από φωτογραφικές αναπαραγωγές 
οποιασδήποτε μορφής. 

● Τα χρώματα χρησιμοποιούνται ως έχουν (χωρίς 
αλλοιώσεις ή παραλλαγές) σε όλες τις έγχρωμες 
εφαρμογές του λογότυπου. Γενικά θα πρέπει να 
προτιμάται η έγχρωμη εκδοχή του λογότυπου. 
Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που χρειαστεί να 
χρησιμοποιηθούν μονόχρωμα ή ασπρόμαυρα, 
και πάλι τα μονόχρωμα ή ασπρόμαυρα λογότυπα 
δεν πρέπει να έχουν χρωματικές αλλοιώσεις / 
παραλλαγές. 

● Η ελάχιστη διάσταση του σήματος (διάμετρος) 
είναι 1,5 εκ. σε οποιαδήποτε εφαρμογή του 
εκτός αυτής με το γνωμικό όπου ορίζεται 2,0 εκ. 

● Το λογότυπο θα πρέπει σε κάθε εφαρμογή του να 
περιβάλλεται από καθαρό χώρο, ώστε να μην 
αλλοιώνεται ή να παρερμηνεύεται ή να 
συγχέεται. Ισχύει το ίδιο όταν το λογότυπο 
συνδυάζεται και με άλλα λογότυπα (π.χ. στο 
πλαίσιο ερευνητικών έργων. 

● Το λογότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην 
βέλτιστη ανάλυση ανάλογα την εφαρμογή. Στο 
hmu.gr είναι διαθέσιμο το λογότυπο σε 
τουλάχιστον δυο διαστάσεις: μια για 
διαδικτυακή χρήση (περίπου 150 dpi) και μια για 
μεγάλες εκτυπώσεις (300 dpi). Σε  περίπτωση 
που απαιτηθεί μεγαλύτερη ανάλυση, 
επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

● Το λογότυπο χρησιμοποιείται μόνο για τις 
χρήσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Στην περίπτωση των λογοτύπων των Σχολών: 

● Ισχύουν όλα τα παραπάνω 

● Προτείνεται να συνοδεύονται και από το λεκτικό 
στο κάτω μέρος με τον τίτλο της Σχολής.  

 

Όλα τα λογότυπα του 
Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου βρίσκονται σε 
μορφή png στο hmu.gr και 
μπορείτε να κατεβάσετε το 

κατάλληλο για την εφαρμογή που 
το θέλετε 

ΛΑΘΟΣ 

 

 

ΣΩΣΤΟ 
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ΧΡΗΣΕΙΣ 

Το λογότυπο του Ελληνικού Πανεπιστημίου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες χρήσεις, χωρίς πρότερη 
άδεια του Πανεπιστημίου: 

● Παρουσιάσεις, αναφορές ή έντυπα που αφορούν 
εκπαιδευτικές ερευνητικές ή αναπτυξιακές 
δράσεις του Πανεπιστημίου. 

● Δικτυακούς τόπους που δημιουργούνται από 
δομές του Πανεπιστημίου. 

● Όλες τις δράσεις επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου όπως κάρτες, δελτία τύπου, 
ενημερωτικά δελτία (newsletter), κοινωνικά 
δίκτυα. 

Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου έχουν: 

● Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
(φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό). 

● Συνεργάτες του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου (π.χ. εταίροι σε προγράμματα) με 
στόχο την ανάδειξη / συμμετοχή του 
Πανεπιστημίου στις κοινές δράσεις. 

● Δημοσιογράφοι, ερευνητές ή / και ιδιώτες που 
αναφέρουν το Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο ή αναπαράγουν υλικό από το 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

Χρήση από μη αναφερόμενους και χρήσεις που δεν 
αναφέρονται παραπάνω απαγορεύεται και απαιτεί την 
άδεια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ HMU.GR 

Στον δικτυακό τόπο του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου (hmu.gr), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν το ακόλουθο υλικό σε υψηλή ποιότητα που αφορά την 
εικόνα του Πανεπιστημίου και τα σχετικά πρότυπα: 

● Βασικό Λογότυπο Πανεπιστημίου σε διάφορες 
εκδοχές και μορφές : 
https://drive.google.com/drive/folders/1iqBQ6kD1
am0_9elOOYKJnMbpButAa1Ut?usp=sharing  

α) Έγχρωμο Βασικό λογότυπο χωρίς γνωμικό στα Ελληνικά, 
σε σκούρο φόντο 

β) Έγχρωμο Βασικό λογότυπο χωρίς γνωμικό στα Αγγλικά, σε 
σκούρο φόντο 

Απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε εμπορική χρήση 

του λογότυπου, χωρίς την άδεια 
του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου 

Για όλες τις αναφερόμενες 
χρήσεις, οι εμπλεκόμενοι 

υποχρεούνται να ακολουθούν 
τους κανόνες ορθής χρήσης του 

λογότυπου, όπως αυτές 
περιγράφονται στον παρόντα 

Οδηγό 

Τα λογότυπα με το 
γνωμικό χρησιμοποιούνται μόνο 
σε διάσταση πάνω από 2 cm 

https://drive.google.com/drive/folders/1iqBQ6kD1am0_9elOOYKJnMbpButAa1Ut?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iqBQ6kD1am0_9elOOYKJnMbpButAa1Ut?usp=sharing
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γ) Έγχρωμο Βασικό λογότυπο με γνωμικό στα Ελληνικά, σε 
ανοιχτό φόντο 

δ) Έγχρωμο Βασικό λογότυπο με γνωμικό στα Αγγλικά, σε 
ανοιχτό φόντο 

ε) Ασπρόμαυρο Βασικό λογότυπο χωρίς γνωμικό στα 
Ελληνικά, σε σκούρο φόντο 

στ) Ασπρόμαυρο Βασικό λογότυπο χωρίς γνωμικό στα 
Αγγλικά, σε σκούρο φόντο 

ζ) Ασπρόμαυρο Βασικό λογότυπο με γνωμικό στα Ελληνικά, 
σε ανοιχτό φόντο: 

η) Ασπρόμαυρο Βασικό λογότυπο με γνωμικό στα Αγγλικά, σε 
ανοιχτό φόντο:  

● Λογότυπα Σχολών Πανεπιστημίου σε διάφορες 
εκδοχές και μορφές 

α) Λογότυπα για τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας: 
https://drive.google.com/open?id=1bARj2azjebnAN
QSijXG2Y7RmJcxtZ5Kk 

β)  Λογότυπα για την Σχολή Επιστημών Υγείας: 
https://drive.google.com/open?id=1yQ3HvFrRLIkfm
PpvoD28yDSudPLFUGA- 

γ) Λογότυπα για την Σχολή Μηχανικών: 
https://drive.google.com/open?id=148tKxLeqN2IM
Mpfe_s7VkIBQW3JJrIca 

δ) Λογότυπα για την Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: 
https://drive.google.com/open?id=1XkkMEtfdcdTZc
awdX-fvgR_A8A-vh0S3 

ε) Λογότυπα για την Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών 
Τεχνολογιών : 
https://drive.google.com/open?id=1aXM4xwUTFRlT
mQJBGs4Rq548M3vs2mCW 

● Πρότυπα Παρουσιάσεων με το Λογότυπο 
α) Ελληνικά:  
β) Αγγλικά:  

● Πρότυπα Εγγράφων με το Λογότυπο 
α) Ελληνικά: 
β) Αγγλικά: 

● Πρότυπο Επαγγελματικής Κάρτας με το Λογότυπο : 
https://drive.google.com/open?id=18LBul_Nj_RC-
3KNYOBtk5vzFq0vuvJkC 

 
 

 

 

 

 

Το Έγχρωμο λογότυπο με 
το γνωμικό σε σκουρόχρωμο 
φόντο θα χρησιμοποιείτε από τις 
σημαίες του ιδρύματος 

Τα λογότυπα των Σχολών 
χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά 
του Ιδρύματος  

Το πρότυπα παρουσιάσεων, 
εγγράφων και Επαγγελματικής 
Κάρτας  είναι υποχρεωτικά  

https://drive.google.com/open?id=1bARj2azjebnANQSijXG2Y7RmJcxtZ5Kk
https://drive.google.com/open?id=1bARj2azjebnANQSijXG2Y7RmJcxtZ5Kk
https://drive.google.com/open?id=1yQ3HvFrRLIkfmPpvoD28yDSudPLFUGA-
https://drive.google.com/open?id=1yQ3HvFrRLIkfmPpvoD28yDSudPLFUGA-
https://drive.google.com/open?id=148tKxLeqN2IMMpfe_s7VkIBQW3JJrIca
https://drive.google.com/open?id=148tKxLeqN2IMMpfe_s7VkIBQW3JJrIca
https://drive.google.com/open?id=1XkkMEtfdcdTZcawdX-fvgR_A8A-vh0S3
https://drive.google.com/open?id=1XkkMEtfdcdTZcawdX-fvgR_A8A-vh0S3
https://drive.google.com/open?id=1aXM4xwUTFRlTmQJBGs4Rq548M3vs2mCW
https://drive.google.com/open?id=1aXM4xwUTFRlTmQJBGs4Rq548M3vs2mCW
https://drive.google.com/open?id=18LBul_Nj_RC-3KNYOBtk5vzFq0vuvJkC
https://drive.google.com/open?id=18LBul_Nj_RC-3KNYOBtk5vzFq0vuvJkC

