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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) και το Παράρτημα
Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο εορτασμού των 40 χρόνων από την ίδρυση της, διοργανώνει διαγωνισμό για τη
σχεδίαση λογότυπου. Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η ΕΠΥ- Παράρτημα
Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τα κεντρικά γραφεία της ΕΠΥ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση σχεδιαστικής μελέτης για τη δημιουργία:


Λογότυπου της ΕΠΥ



Λογότυπου για τα 40 χρόνια ΕΠΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα λογότυπα που θα λάβουν μέρος πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές
 Το βασικό λογότυπο να μπορεί να αναγνωρίζεται ως σήμα της ΕΠΥ και να διατηρεί το χρώμα (ή
απόχρωση) του τρέχοντος λογότυπου.


Το λογότυπο για τα 40 χρόνια να περιλαμβάνει το κείμενο: "40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΥ"



Τα δύο λογότυπα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο σε ασπρόμαυρη, όσο και σε έγχρωμη
εκτύπωση.



Μοντέρνος Σχεδιασμός



Ελκυστικός σχεδιασμός: Καλή χρήση χρώματος, τυπογραφίας και εικονογράφησης.



Οπτική Επικοινωνία: Να επικοινωνούν την ταυτότητα της ΕΠΥ.



Το λογότυπο πρέπει να επιτρέπει γραμμική ασπρόμαυρη και έγχρωμη (CMYK ή PANTONE) εκτύπωση, και
στη μικρότερη του διάσταση που θα είναι 1.5 εκατοστό να παραμένει ευανάγνωστο χωρίς να
αλλοιώνεται.



Ευελιξία: Εύκολη εφαρμογή σε διαφορετικά μέσα, όπως έντυπα, αφίσες κλπ. , καθώς και ικανή
εφαρμογή με ένα μόνο χρώμα, αλλά και στην αγγλική ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κριθεί σκόπιμη
η χρήση του.



Η πρόταση για τα λογότυπα μπορεί να συνοδεύεται με ενδεικτικές προτάσεις για την αξιοποίησή του στη
δημιουργία «αντικειμένου», το οποίο θα μπορεί να διατίθεται ως αναμνηστικό, στο πλαίσιο του
εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας της ΕΠΥ.



Η κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις στην ελληνική γλώσσα.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του
διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής.
 Τα έργα που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι πρωτότυπα και ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα και
άλλου είδους δεσμεύσεις.
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 Τα έργα δεν θα πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων
καταχωρημένων εμπορικών ονομασιών.
ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟI
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες, σπουδαστές/τριες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και
υποψήφιοι διδάκτορες) των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και άνεργοι ανεξαρτήτου
ηλικίας.
 Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των
μελών κάθε ομάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να πληρούν τους όρους δικαιώματος συμμετοχής.
 Στον Διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β’ βαθμού)
με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.
 Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα εξαιρούνται, επίσης οι προτάσεις, οι οποίες περιέχουν σκοπίμως
οποιοδήποτε σημάδι μπορεί να θεωρηθεί αναγνωριστικό των στοιχείων των διαγωνιζομένων. Κάθε
πρόταση, της οποίας τα ψηφιακά αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα, θα εξαιρείται αυτόματα της διαδικασίας
κρίσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής είναι η 31η Ιανουαρίου 2017. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο-περίβλημα με μοναδική εγγραφή έναν πενταψήφιο
κωδικό αριθμό της επιλογής τους - ο οποίος να αποφεύγει στοιχεία που θα τον καθιστούσαν εύκολα
απομνημονεύσιμο, όπως επαναλήψεις εν σειρά του ίδιου ψηφίου ή ακολουθίες ψηφίων - τα ακόλουθα:
1. Έναν κλειστό φάκελο διαστάσεων Α4, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή τον
πενταψήφιο κωδικό, με το εξής περιεχόμενο:
α) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό,
β) Στοιχεία των συμμετεχόντων (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, email, Τηλέφωνο (κινητό ή και σταθερό)
2. Έναν κλειστό φάκελο διαστάσεων Α3, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή τον
πενταψήφιο κωδικό, ο οποίος θα περιέχει την πρόταση (έως δύο προτάσεις ανά ομάδα), σε 1 φύλλο
διαστάσεων Α4 ανά λογότυπο με σχέδια ή εκτυπώσεις, σύντομο γραπτό σχόλιο στην πρόταση (έως 150
λέξεις) και εφόσον κρίνονται χρήσιμες σύντομες, τεχνικής φύσης, διευκρινίσεις. Σε κάθε φύλλο πρέπει να
αναγράφεται ο κωδικός. Όλα τα παραπάνω αρχεία πρέπει να περιέχονται και σε ψηφιακή μορφή (JPG και
PDF), σε υψηλή ανάλυση (τουλάχιστον 300 dpi) και στο πραγματικό μέγεθος του, σε συνημμένο DVD, το
οποίο πρέπει να φέρει τον ίδιο κωδικό.
Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η παρουσία οποιουδήποτε διακριτικού, το οποίο θα μπορούσε να
αποκαλύψει την ταυτότητα των συμμετεχόντων, τόσο στα φύλλα Α4 όσο και στο CD/DVD.
Τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του City College, Προξένου Λέοντος Σοφού 3, όπου
φιλοξενείται η ΕΠΥ (Παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης), έως τις 31/01/2017 (καθημερινές, ώρες 10:00-20:00). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ηλεκτρονικά
στο info@epy-mathra.gr.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 25/2/2017 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα
βρουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ [www.epy-mathra.gr]. Όλες οι προτάσεις θα παρουσιαστούν στην
ιστοσελίδα της ΕΠΥ [www.epy-mathra.gr]. Θα δοθούν τρία βραβεία.
ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι τα ακόλουθα:
1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

1 Tablet και Τιμητικό δίπλωμα της ΕΠΥ

2Ο & 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

Τιμητικό δίπλωμα της ΕΠΥ

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Σε περίπτωση που η κριτική επιτροπή κρίνει ότι, χωρίς να θίγεται το ύφος και η ταυτότητα μιας από τις
βραβευθείσες προτάσεις, απαιτείται κάποια περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων σημείων, ώστε η πρόταση να
καταστεί λειτουργικότερη, μπορεί να το ζητήσει από τους δημιουργούς. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης
ανταπόκρισης των τελευταίων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικό
σύμβουλο της επιλογής της για την επεξεργασία ήσσονος σημασίας λεπτομερειών, χωρίς να απαιτείται έγκριση
των βραβευθέντων δημιουργών.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΠΥ, μπορεί να αξιοποιήσει για τις ανάγκες επικοινωνίας της πολιτιστικής δράσης, με όποια
περαιτέρω επεξεργασία κρίνει αναγκαία, κάθε μία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Η απονομή των
βραβείων, δεν δεσμεύει την ΕΠΥ για την υποχρεωτική ή αποκλειστική χρήση μιας από τις τρεις βραβευθείσες
προτάσεις. Επιπλέον, η ΕΠΥ μπορεί να απευθυνθεί και σε δημιουργούς προτάσεων, οι οποίες δεν βραβεύθηκαν
στον διαγωνισμό, για ενδεχόμενη αξιοποίηση της πρότασής τους.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Διοικούσα Επιτροπή ΕΠΥ- Παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης
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