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Διαγωνισμός  για  τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 

Περιληπτική 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. 

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.  

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. 

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

Θα απονεμηθούν , μετά από απόφαση της Κριτικής Επιτροπής 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 

http://www.teetak.gr/


3ο Βραβείο: 300,00 ευρώ 

 

Αν η Κριτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η αρτιότητα και η αξία των προτάσεων 

που υποβλήθηκαν είναι αξιοσημείωτη, μπορεί να απονείμει επί πλέον 2 

επαίνους. 

Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί έκθεση με έργα των 

διαγωνιζομένων. 

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. 

 

 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)  
 

  


