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ΠΡΟΣ: 
Όπως ο πίνακας αποδεκτών Α 
(αποστολή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Όπως ο πίνακας αποδεκτών Β 
(αποστολή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του νέου λογότυπου των ΚΕΠ και εγχειρίδιο οδηγιών σχεδιασµού 
σε πινακίδες, κατασκευές και έντυπo υλικό 

 
 

Το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., στο πλαίσιο του ενταγµένου  έργου στο µέτρο 2.2 του Ε.Π. 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»  «Αριάδνη Σύστηµα Παροχής Υπηρεσιών και 
∆ιοικητικών Πληροφοριών προς τους Πολίτες»,  υλοποιεί το έργο «Προβολή των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών». Πρόκειται για µία ολοκληρωµένη διαφηµιστική 
εκστρατεία, που περιλαµβάνει -µεταξύ άλλων- την αναβάθµιση του λογοτύπου των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των ΚΕΠ 
και την αύξηση της αναγνωρισιµότητας τους. Εξάλλου, το νέο αυτό λογότυπο έχει 
ήδη κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
προκειµένου να κατοχυρωθεί ως επίσηµο σήµα των ΚΕΠ. 
 
 Τα ΚΕΠ, προκειµένου να εναρµονιστούν µε τις προδιαγραφές, που θέτει η 
νέα επικοινωνιακή στρατηγική, οφείλουν να αντικαταστήσουν την σήµανσή τους 
(εξωτερική και  εσωτερική πινακίδα) εντός 2 µηνών. Για το λόγο αυτό, σας 
παρέχεται πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών, τόσο στην ιστοσέλιδα του ΥΠΕΣ∆∆Α/ΓΓ∆∆ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ www.gspa.gr, στην ενότητα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, µε τίτλο «Εγχειρίδιο οδηγιών λογότυπου ΚΕΠ» όσο και 
στην εφαρµογή kepinfo. Επιπροσθέτως, στο εγχειρίδιο έχουν συµπεριληφθεί οδηγίες 
για την κατασκευή φωτεινού πυλώνα και την παραγωγή έντυπου υλικού 
(επιστολόχαρτο, φάκελος, folder), χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα ΚΕΠ θα πρέπει να 
προχωρήσουν στην παραγωγή τους. Εάν, όµως, υπάρχουν ήδη ή κατασκευαστούν 
µελλοντικά θα πρέπει και αυτά να είναι σύµφωνα µε τις νέες προδιαγραφές.  
  
  Τα πιο σηµαντικά σηµεία των οδηγιών, που παρατίθενται αναλυτικά στο 
εγχειρίδιο είναι τα ακόλουθα: 

 
1. Το λογότυπο ακολουθεί µία συγκεκριµένη χρωµατική ανάλυση και 

συγκεκριµένη επίσηµη  γραµµατοσειρά. 



2. Η εξωτερική-εσωτερική  πινακίδα  ακολουθεί συγκεκριµένους χρωµατικούς 
κωδικούς,  µεγέθη γραµµάτων και αποστάσεις µεταξύ λογότυπου/γραµµάτων,  
µε ορισµένο µήκος και στοίχιση αυτών. 

3. Η πινακίδα-πυλώνας ακολουθεί συγκεκριµένες διαστάσεις, οι οποίες 
εξαρτώνται από τις σχετικές  προδιαγραφές/περιορισµούς χώρου, που έχει 
κάθε ΚΕΠ. 

4. Το έντυπο υλικό (επιστολόχαρτο-φάκελοι-FOLDER) είναι σε συγκεκριµένο 
είδος χαρτιού και έχει συγκεκριµένους χρωµατικούς κώδικες.  

 
Σηµειώνεται ότι κάθε ΚΕΠ θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την µακέτα της 

νέας σήµανσης (εσωτερική και εξωτερική πινακίδα) προς έγκριση στο αρµόδιο 
υπάλληλο της ∆ΟΛ ΚΕΠ  πριν την κατασκευή της.  

 
Υπενθυµίζεται ότι ήδη έχει αποσταλεί η εγκύκλιος ∆ΟΛΚΕΠ/Φ7/1/8930/5-4-07 

για την ενσωµάτωση του νέου banner στις ιστοσελίδες των ∆ηµοσιών Υπηρεσιών. 
 

Η ∆/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α προς την οποία 
κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενηµερώσει σχετικά τους ΟΤΑ Α’ και Β’ 
βαθµού της χώρας. 
 
 
 
 

 
 
 

           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
      ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥΛΑΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (Α) 
 

1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 
2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
3. Τα Επαρχεία του Κράτους 
 
4. ΥΠΕΣ∆∆Α  
∆ιεθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ 
Σταδίου 27  
Τ.Κ. 101 83 Αθήνα 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (Β) 

Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 

Εσωτερική διανοµή 
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικής ∆ιευθύντριας  ∆ιοικητικής Οργάνωσης & ∆ιαδικασιών 
3. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ 


