Οδηγίες αναπαραγωγής του ευρωπαϊκού εμβλήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσαφί
αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. Τα αστέρια είναι πάντα
δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΥ
Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσαφί πεντάκτινα αστέρια με μη
εφαπτόμενες άκρες.
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά
μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσαφί αστέρια, που είναι διατεταγμένα σε
ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου
συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου
ισούται με το 1/3 του ύψους του ορθογωνίου. Κάθε αστέρι έχει πέντε αιχμές, οι
οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα
ισούται με το 1/18 του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη
διάταξη, δηλαδή με μία άκρη προς τα πάνω και δύο άκρες στηριζόμενες σε νοητή
γραμμή κάθετη προς τον ιστό. Τα αστέρια είναι διατεταγμένα όπως οι ώρες του
ρολογιού. Ο αριθμός τους είναι αμετάβλητος.

ΧΡΩΜΑΤΑ
Το έμβλημα έχει τα εξής χρώματα:
•

PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου

•

PANTONE YELLOW για τα αστέρια.

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκτύπωσης σε τετραχρωμία, αναπαράγονται τα
δύο τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της
συγκεκριμένης μεθόδου.
•

Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100% "Process Yellow".

•

Το PANTONE REFLEX BLUE επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100% "Process
Cyan" και 80% "Process Magenta".

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου
RGB:0/0/153 (δεκαεξαδικό: 000099) και το PANTONE YELLOW στο χρωματισμό
RGB:255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00).
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
Εάν διατίθεται μόνο μαύρο χρώμα, πρέπει να πλαισιώνεται το ορθογώνιο με μαύρη
διαχωριστική γραμμή και να τοποθετούνται τα αστέρια μέσα στο πλαίσιο αυτό με
μαύρο πάνω σε λευκό φόντο.

Σε περίπτωση που το μόνο διαθέσιμο χρώμα είναι το μπλε (εννοείται βέβαια το Reflex
Blue), πρέπει να χρησιμοποιείται σε αναλογία 100%, τα δε άστρα αναπαράγονται σε
αρνητικό λευκό και το φόντο είναι μπλε.

Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_el.htm

