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Τι είναι Λογότυπο (logo) 

 το λογότυπο αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός 
εμπορικού σήματος (έμβλημα/σύμβολο) μιας 
επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός ιδρύματος 

 εκφράζει την εταιρική  του ταυτότητα 
και  χρησιμοποιείται με σκοπό να την επικοινωνήσει στην 
αγορά και να την κάνει αναγνωρίσιμη 

 εκφράζεται από ένα  γραφιστικό σχέδιο/σύμβολο, το 
όνομα της εταιρίας/οργανισμού, ή συνδυασμό και των 
δύο. 
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Διάσημα λογότυπα – Να μερικά 

 Ποιά αναγνωρίζετε; 
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Ιστορία του λογότυπου 

 Οι Θυρεοί, οι σημαίες, τα 
ιστορικά εμβλήματα και 
σύμβολα, μπορούμε να πούμε 
πως αποτελούν τα πρώτα 
στοιχεία εταιρικής ταυτότητας.  

 Εξέφραζαν συγκεκριμένο  τρόπο 
σκέψης, ιδέες και φιλοσοφία.  

 Το αρχαιότερο ίσως είναι τα 
ιερογλυφικά όπου 
συγκεκριμένοι θεοί ή άρχοντες 
είχαν το δικό τους ιδεόγραμμα 
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Είδη λογότυπων 

 Τα λογότυπα χωρίζονται σε κατηγορίες που κάθε μία έχει 
τα δικά της χαρακτηριστική 

1. lettermark ή wordmark (Γράμματα ή λέξεις) 

2. Pictorial marks ή logo symbols (εικόνες) 

3. Abstract logo marks (αφηρημένα) 

4. Mascots (μασκότς) 

5. Συνδυαστικά  

6. Emblem (έμβλημα) 

 Ας δούμε τι είναι η κάθε μία 
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lettermark  (Γράμματα) 

 Ένα γράμμα ή «λέξη» από αρχικά, με προσεκτικά επιλεγμένη 
γραμματοσειρά και σύνθεση. 

 Η λέξη συχνά είναι ακρωνύμιο (αρχικόλεξο) δλδ τα πρώτα γράμματα 
λέξεων μίας φράσης. IBM, CNN, HP, HBO… 

 Τα επιλέγουμε συχνά όταν το όνομα της «εταιρίας» μας είναι μεγάλο (πχ 
ΓΕΛ ΔΕ Σαπών) 
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Wordmark – Λέξη 

 Ολόκληρη λέξη συχνά το όνομα 
της εταιρίας 

 Η γραμματοσειρά και τα 
χρώματα είναι η κύρια απόφαση 
σε αυτά.  
 Καθαρές κλασσικές 

γραμματοσειρές vs «περίεργες» 
πιασάρικες γραμματοσειρές και 
χρώματα. 

 Κυβερνητικές υπηρεσίες θα 
διαλέξουν «σοβαρές» 
καθιερωμένες γραμματοσειρές ενώ 
πχ μια εταιρία μόδας πιο «κομψές» 
μοδάτες γραμματοσειρές 
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Pictorial marks (or logo symbols) 

 Είναι «απεικονίσεις» ή 
«σύμβολα» από κάτι που 
θέλουμε να αντιπροσωπεύει 
(συμβολίζει) την εταιρία μας, 
τη λειτουργία της τις αρχές τις 
στόχους κτλ. 

 Είναι πράγματα φυσικά (πχ 
ένα μήλο, ένα ρομπότ, ένα 
ζώο) 
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Abstract logo marks (αφηρημένα) 

 Υποκατηγορία των Pictorials 

 Αντί η απεικόνιση να είναι 
προφανής (πτηνό, μήλο) είναι 
πιο «αφαιρετική»  

 Δουλεύουν καλά γιατί σχετίζουν 
την εταιρία με ένα μοναδικό 
«σύμβολο» (σαν 
συμβολογράμμα) που δεν 
αναφέρεται πουθενά αλλού.  
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Mascots (μασκότς) 

 Συχνά απεικονίζουν κάποιον χαρακτήρα αρκετές φορές αστείο 
ή/και χαρακτηριστικό. 

 Ανάλογα που απευθύνεται το logo (παιδιά, ενήλικες, 
οικογένειες) επιλέγουμε διαφορετική φιγούρα. 

 Αν το logo είναι πολύπλοκο δεν είναι εύκολο να βγει σε μικρές 
εκτυπώσεις, κάρτες, μπλουζάκια, καπέλα κτλ ενώ τα λόγια που 
λέει μέσα δε διαβάζονται πάντα. 
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Συνδυαστικά 

 Συνδυάζει σε ένα λογότυπο τις αρχές που είπαμε (αφηρημένα 
σύμβολα, εικόνες, αρκτικόλεξα, μασκότ ονομασίες εταιρίες 
κτλ) 

 Έχουν το πλεονέκτημα ότι μία λέξη συνδέεται με μία εικόνα.  

 Αν πετύχει το logo στο μέλλον ίσως δεν χρειάζεται καν να 
γράψεις το όνομα της εταιρίας ξεχωριστά καθώς αυτό αρκεί. 
Είναι ένα και το αυτό. 
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Εμβλήματα (emblems) 

 Συνδυάζουν μία γραμματοσειρά 
μέσα σε ένα σύμβολο ή μία 
εικόνα.  

 Είναι  υποκατηγορία των 
συνδυαστικών 

 Συνήθως έχουν «παραδοσιακή» 
εμφάνιση και ομοιάζουν 
παλαιότερους θυρεούς.  

 Επειδή είναι πυκνογραμμένα 
έχουμε δυσκολίες να τα 
περάσουμε σε μπλουζάκια, ενώ 
δεν είναι ευανάγνωστα σε μικρές 
εκτυπώσεις και μεγέθη. 

 Αν φτιάξετε ένα τέτοιο κρατήστε 
το όσο πιο απλό μπορείτε.  
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Μερικά «δικά μας» λογότυπα 

 Λογότυπο Δήμου Σαπών 

 

 

 

 

 Λογότυπο Προγράμματος 
Erasmus “Domino” 

 

 

 

 

 1ο βραβείο λογοτύπου στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 

2017 (Νίκος Γκόρδης, μαθητής της Β’ 
τάξης Δομικών Έργων του 2ου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
Ξάνθης) 
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Logos ιδρυμάτων – ιδέες για δημιουργία 
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Εκδοχές του ίδιου logo ανάλογα τη χρήση 
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Το ίδιο λογότυπο σε διαφορετικές εκδοχές (ασπρόμαυρη/ έγχρωμη εκτύπωση, 
επίσημη, απλή, μόνο σήμα) 



Πως θα φτιάξουμε ένα καλό λογότυπο 
 Δεν υπάρχουν κανόνες στην έμπνευση.  

 Μερικές μόνο ιδέες που ίσως βοηθήσουν. 

 Δείτε άλλων τα λογότυπα. Τίποτα δε φτιάχνεται από το 0  
 Αναλύστε τι έχουν να «πουν». 
 Πως το λένε; Τι τονίζουν; (αντικείμενο, κτήριο, περιοχή, ήρωα, χρονολογία) 
 Γίνεται αντιληπτό; Είναι πρωτότυπο; 

 Τι μπορεί να περιέχει το λογότυπο 
 Όνομα σχολείου, χρονολογία, τόπο 
 Κάποια ιδιότητα του σχολείου (πχ διαπολιτισμικό, ότι είναι λύκειο, ότι 

προσφέρει γνώση κτλ) 
 Κάτι από την περιοχή από την κουλτούρα (κάποια φορεσιά, τοπικό «ήρωα»). 
 Προσοχή, να μην θίγει κάποιους. 

 Μην βιάζεστε για γρήγορο αποτέλεσμα. 

 Δείτε ξανά περισσότερα λογότυπα άλλων και εμπνευστείτε χωρίς να 
χρειάζεται να αντιγράψετε.  
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Μη προσπερνάτε ένα λογότυπο! Αναλύστε το! 

Το λογότυπο έχει κάποια σχήματα και γράφει «Μουσικό Σχολείο και από κάτω 
Καβάλας». Τονίζεται η ιδιότητα και το μέρος.  
Συνιστάτε από τρία «γράμματα» τα αρχικά του τίτλου Μ. Σ. Κ. 
•Το Μ (από το Μουσικό) έχει χρώμα κόκκινο μοιάζει με Μ και έχει μέσα μία 
νότα (σχετίζεται με τη μουσική) 
•Το Σ (από το Σχολείο) έχει μέσα την τετραγωνική ρίζα δηλώνοντας μάθηση, 
μαθηματικά δλδ «σχολείο». 
•Το Κ (από το Καβάλας) έχει μέσα ζωγραφισμένες τις «καμάρες» του 
υδραγωγείου της Καβαλάς (χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης) 
•Μπορεί εύκολα να γίνει ασπρόμαυρο, να τυπωθεί σε μπλούζες κτλ 
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Εργαλεία 

 Μολύβι και χαρτί. Θα 
ψηφιοποιηθεί αργότερα.  

 Ηλεκτρονικά προγράμματα 
επεξεργασίας (Photoshop, Corel) 

 Site δημιουργίας logo (κάποια 
αξίζουν, κάντε μία αναζήτηση τι 
υπάρχει). Έτοιμα «πρότυπα» που 
μπορούν να διαμορφωθούν και 
παραμετροποιηθούν.  
 https://www.freelogodesign.org 
 Λένε ότι είναι δωρεάν αλλά συχνά 

δεν είναι 
 Πολλά ακόμα..αλλά όχι 

πρωτότυπα! 
 Χρησιμοποιήστε τα για ιδέες 

μόνο. 
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https://www.freelogodesign.org/


Καλή έμπνευση σας ευχόμαστε 

 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

 Περιμένουμε τις συμμετοχές σας 
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