
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Πρεβελάκη & Γρεβενών  

Ταχ. Κώδικας: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Τηλέφωνο : (+30) 2810 342520 

Fax: (+30) 2810 281128 

Ηλ. Δ/νση: teetak@tee.gr 

Ιστοσελίδα: www.teetak.gr 

 

 

  
 
 

 
Διαγωνισμός  για  τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 

Αναλυτική Διακήρυξη 
 
Πρόσκληση συμμετοχής 
 
 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,  με την 

ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του, προκηρύσσει 

διαγωνισμό για το σχεδιασμό του λογοτύπου του και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) 

και απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, γραφίστες, σχεδιαστές και άλλες συναφείς 

ειδικότητες και σε όλους, όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση 

σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

2. Δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν  στο  Διαγωνισμό  πρόσωπα  που 

συνδέονται  με  συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας) με μέλη της Κριτικής Επιτροπής. 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Μορφή και χρήση του λογότυπου. 

http://www.teetak.gr/


Αναζητείται μια πρόταση η οποία θα χαρακτηρίζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το ρόλο, τη 

πορεία  και την αποστολή του. Η  καλλιτεχνική ποιότητα, η  έμπνευση, η  

πρωτοτυπία και ο συμβολισμός είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί μέρος της  ταυτότητας 

του Τμήματος και θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά του, μετά από απόφαση της 

Δ.Ε. 

Τα έργα που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπα και 

ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα και άλλου είδους δεσμεύσεις.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 

 

Τα έργα που θα διαγωνισθούν πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

• Ελκυστικός σχεδιασμός: (Καλή χρήση χρώματος, τυπογραφίας και 

εικονογράφησης). 

• Οπτική Επικοινωνία: Να επικοινωνούν την ταυτότητα του ΤΕΕ/ ΤΑΚ. 

• Το λογότυπο πρέπει να χρησιµοποιείται σε γραµµική µαυρόασπρη και 

έγχρωµη (CMYK ή PANTONE) εκτύπωση, και στη μικρότερη του διάσταση 

που θα είναι 1.5 εκατοστό να παραμένει ευανάγνωστο χωρίς να αλλοιώνεται. 

Το λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και 

έγχρωμη  εκτύπωση  (CMYK  ή  PANTONE).  Επίσης  να  μπορεί  να 

εφαρμοστεί  σε  σκούρο  η  ανοικτόχρωμο  φόντο  (reverse).  Θα πρέπει 

να  δοθεί ακριβής  περιγραφή  των  χρωμάτων  που  θα  προταθούν  σε 

τετραχρωμία  και  σε  PANTONE. 

✓ Οι  προτάσεις  που  θα  υποβληθούν  θα  πρέπει  να  δοθούν  τόσο  στη 

μικρότερη  διάσταση  (1,5  εκ)  όσο  και  σε  διάσταση  15  εκ  σε  έντυπη 

μορφή, έγχρωμο και μαυρόασπρο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF). 

• Η  γραμματοσειρά  (font)  που  θα  χρησιμοποιηθεί,  να  μπορεί  να αγοραστεί 

(αν χρειαστεί). 

• Ευελιξία: Εύκολη εφαρμογή σε διαφορετικά μέσα, όπως έντυπα, αφίσες 

κ.λ.π., καθώς και εφαρμογή τους για χρήση με ένα μόνο χρώμα. 

 

✓ Στο λογότυπο θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε οι λέξεις «Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης» ή «ΤΕΕ/ ΤΑΚ» ή 



οτιδήποτε παρεμφερές και να έχει τη δυνατότητα χρήσης και στην αγγλική 

γλώσσα [με χρήση των λέξεων “TECHNICAL CHAMΒER OF GREECE- 

DEPARTMENT OF EAST CRETE” ή οποιαδήποτε δόκιμη έκφραση στην 

αγγλική]. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Ο τρόπος παρουσίασης της πρότασης, που θα αναπτύσσεται σε πινακίδες μεγέθους 

Α4 , είναι ελεύθερος  ως προς τη διάρθρωση της πινακίδας.  

Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας κατά τη φάση της κρίσης των συμμετοχών που θα 

υποβληθούν, απαγορεύεται (με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό), η αναγραφή 

του ονοματεπώνυμου ή οποιουδήποτε διακριτικού στοιχείου της ταυτότητας του 

συντάκτη. Οι πινακίδες θα σημαίνονται με επταψήφιο κωδικό της επιλογής του 

συντάκτη,  που θα αποτελείται από 4 αριθμητικά ψηφία και 3 κεφαλαία γράμματα του 

λατινικού αλφάβητου. Ο κωδικός αυτός με ύψος 1,50 εκατοστά θα τοποθετείται στο 

πάνω δεξιά τμήμα κάθε πινακίδας που υποβάλλεται.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:  

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν εως δύο (2) προτάσεις. 

2. Κάθε  πρόταση  συμμετοχής  πρέπει  να  υποβάλλεται  σε  ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α3. 

3. Πάνω  στο  φάκελο  θα  αναγράφεται  «Διαγωνισμός  για  τη Σύνθεση Λογότυπου 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ», καθώς και ο παραπάνω αναφερόμενος εξαψήφιος κωδικός. Δεν 

επιτρέπεται (με ποινή αποκλεισμού)  να υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν τη 

ταυτότητα του ατόμου που συμμετέχει  στο  διαγωνισμό, ούτε άλλο στοιχείο που θα 

μπορούσε να εκληφθεί ως διακριτικό ή παραβίαση των  όρων της ανωνυμίας.  

4. Η έντυπη πρόταση για το λογότυπο στις εφαρμογές που αναφέρονται στην 

παράγραφο  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», πρέπει  να  είναι  κολλημένη/ες  σε 

χαρτόνι/α μεγέθους Α4 (29,7 εκ. Χ 21 εκ.). 

5. Κάθε  διαγωνιζόμενος/νη  θα  πρέπει  να  υποβάλει  την  πρόταση  του/της σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  (σε CD ή DVD).  

6. Ζητείται επίσης  να  υποβληθεί  σκεπτικό  της  υποβληθείσας  πρότασης  μέχρι 

300 λέξεις. 



7. Με  τη  συμμετοχή/υποβολή  προτάσεων  ο/η  διαγωνιζόμενος/η  θεωρείται ότι 

αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού. 

8. Στο βραβευμένο λογότυπο μπορεί να γίνουν  εισηγήσεις  για  μικρές 

τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική του μορφή. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ 

Η κάθε πρόταση θα υποβάλλεται σε ξεχωριστό δέμα  πάνω στο οποίο 

θα  αναγράφεται  «Για το Διαγωνισμό για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ», 

καθώς και ο παραπάνω αναφερόμενος επταψήφιος κωδικός. Δεν επιτρέπεται (με 

ποινή αποκλεισμού)  να υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν τη ταυτότητα του ατόμου 

που συμμετέχει  στο  διαγωνισμό, ούτε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να εκληφθεί 

ως διακριτικό ή παραβίαση των  όρων της ανωνυμίας.  

Το δέμα  θα περιέχει: 

1. Ένα (1) κλειστό φάκελο με την έντυπη πρόταση , όπως περιγράφεται 

παραπάνω (4). Πάνω στο φάκελο θα αναγράφεται μόνο ο διακριτικός 

κωδικός της πρότασης. 

2. Δύο (2) CD ή DVD με την πρότασή του σε ηλεκτρονική μορφή , που θα φέρει 

αυτοκόλλητη ετικέτα με τον διακριτικό κωδικό. 

3. Το κείμενο-σκεπτικό  εκτυπωμένο σε πέντε (5) σειρές. 

4. Ένα κλειστό  σφραγισμένο  φάκελο που θα περιέχει: α) τα στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου ατόμου ή ομάδας. β) σε περίπτωση που η ομάδα συνίσταται 

από δύο ή και περισσότερους συμμετέχοντες, θα πρέπει να περιέχεται 

πίνακας με ποσοστά κατανομής αμοιβής μεταξύ των μελών της ομάδας, 

υπογεγραμμένος από όλους τους συμμετέχοντες  για τη περίπτωση που στην 

υποβαλλόμενη πρόταση  απονεμηθεί βραβείο.  Στον ίδιο φάκελο θα 

περιέχονται όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το δικαίωμα συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.  

Πάνω στο φάκελο θα αναγράφεται ο διακριτικός κωδικός της πρότασης και ο 

τίτλος: «ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ».  

5. Προαιρετικά, και σε  περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι συναινούν στη 

συμμετοχή της υποβληθείσας πρότασής  τους στη σχεδιαζόμενη έκθεση με 

όλα τα έργα που πήραν μέρος στο Διαγωνισμό, ακόμη και αν δεν έτυχαν οι 



ίδιοι κάποιου βραβείου, υποβάλεται χωριστός κλειστός σφραγισμένος 

φάκελος που θα περιέχει σχετική υπεύθυνη δήλωση και στην εξωτερική 

επιφάνειά του θα αναγράφεται  ο διακριτικός κωδικός της πρότασης και ο 

τίτλος: «ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ». 

Το σφραγισμένο δέμα θα κατατεθεί ή θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας 

ταχυμεταφορών μέχρι την ημερομηνία λήξης  του διαγωνισμού. Στη θέση του 

Αποστολέα  θα περιέχει τον διακριτικό κωδικό, θα απευθύνεται προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ, 

οδός Πρεβελάκη και Γρεβενών, ΤΚ 71202 Ηράκλειο, και θα αναγράφεται σε εμφανές 

σημείο του φακέλου: Τα έργα (εκτυπώσεις και μέσα ψηφιακής εγγραφής) που θα 

υποβληθούν στο διαγωνισμό δεν επιστρέφονται. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ιδεών την Τετάρτη ,  22/05/2019,  

ώρα 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν  τηλεφωνικά στο 2810342520 ή στέλνοντας μήνυμα στο 

teetak@tee.gr. 

Συνεχής ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του  ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:  

 

-Συνάφεια του μηνύματος που «εκπέμπει» η πρόταση με το κεντρικό μήνυμα, την 

υπόσταση και το συμβολισμό του ΤΕΕ/ΤΑΚ. (25%)  

-Απλότητα και αναγνωρισιμότητα του λογότυπου (25%)  

-Πρωτοτυπία , καλλιτεχνική αξία,(25%)  

-Δυνατότητα αναπαραγωγής του λογότυπου σε όλα τα μέσα (εκτύπωση, διαδίκτυο, 

κτλ) (25%). 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι Πενταμελής. Θα αποτελείται από α) έναν 

εικαστικό β) από ένα καθηγητή Α.Ε.Ι. γ) την Πρόεδρο της Δ.Ε. δ) ένα μέλος 

της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ ΤΑΚ ε) ένα εκπρόσωπο της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας. 

H σύσταση της Κριτικής Επιτροπής θα γίνει με απόφαση της Δ.Ε. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ 

Πρακτικά / Τήρηση πρακτικών για τη διαδικασία 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Μετά από απόφαση της Κριτικής Επιτροπής θα απονεμηθούν από ένα  (1) 

έως τρία (3) βραβεία που θα συνοδεύονται με χρηματικό έπαθλο συμβολικού 

ύψους. 

1ο Βραβείο: 1000,00 ευρώ 

2ο Βραβείο: 500,00 ευρώ 

3ο Βραβείο: 300,00 ευρώ 

Αν η Κριτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η αρτιότητα και η αξία των μελετών που 

υποβλήθηκαν είναι αξιοσημείωτη, μπορεί να απονείμει επί πλέον 2 επαίνους .  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Διοργάνωση έκθεσης συμμετοχών 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι όροι του διαγωνισμού τροποποιούνται και συμπληρώνονται με απόφαση της Δ.Ε. 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ειρήνη Βρέντζου 
Κοινοποίηση: 

1. ΤΕΕ 
     α. Υπόψη Προέδρου κ. Στασινού 
     β. Προεδρείο και μέλη Δ.Ε.  
     γ. Προεδρείο και μέλη ‘’Α’’ 
2. ΤΕΕ/ Περιφερειακά Τμήματα  
 

Εσωτερική διανομή 

-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου 
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Γραφείο μηχανικών 
-  Σύλλογοι Μηχανικών 
-  Φάκελος Δ.Ε. 07-02-2019 
-  Χρονολογικό Αρχείο 
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  ΜΜΕ (ως ανακοίνωση και επί πληρωμή σε Πατρίδα, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ και Ανατολή με δημοσίευση για μια φορά) 


