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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ (LOGO) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
(ΣΠΟΛΜΗΚ) 

Αρ. Διαγ. ΣΠΟΛΜΗΚ/1/2017 
 

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, στην προσπάθεια του να παρέχει υψηλού 
επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα και στα πλαίσια της συνεχόμενης Εκπαίδευσης που 
παρέχει στα Μέλη του, έχει πρόσφατα πετύχει να πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο, έχοντας ήδη 
διενεργήσει αριθμό επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΣΠΟΛΜΗΚ έχει σκοπό να παρέχει «δια βίου» 
εκπαίδευση σε θέματα της Πολιτικής Μηχανικής, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η 
επαγγελματική δραστηριοποίηση του κλάδου γίνεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον. Στον κατασκευαστικό τομέα, όπου δραστηριοποιούνται οι Πολιτικοί Μηχανικοί, 
παρατηρούνται τεχνολογικές εξελίξεις σε υλικά, εξοπλισμό και υπολογιστικές μεθοδολογίες οι 
οποίες ενισχύουν την ανάγκη των μηχανικών για συνεχή απόκτηση γνώσεων.  
 
Επιπλέον, στόχος του κέντρου είναι η Εκπαίδευση των νέων Μηχανικών ούτως ώστε να 
καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν το νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του 
επαγγέλματος, σε θέματα που αφορούν ασφάλεια και υγεία, σε θέματα που αφορούν 
δεοντολογία και γενικότερα την άσκηση του επαγγέλματος τους και κατ’ επέκταση δικαιώματα, 
υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από την ορθή άσκηση του επαγγέλματος του 
Μηχανικού.   
 
Τα εκπαιδευτικά Προγράμματα που προγραμματίζονται ενδέχεται να είναι πολύ-επιχειρησιακά 
προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης εγκεκριμένα και επιδοτούμενα από την ΑνΑΔ, 
μονοήμερα σεμινάρια με χαμηλό τέλος προς τους συμμετέχοντες που δεν δικαιούνται 
επιδότησης από ΑνΑΔ και τέλος συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις χωρίς 
τέλος συμμετοχής ή με πολύ χαμηλό τέλος συμμετοχής. 
 
Για το σκοπό αυτό ο ΣΠΟΛΜΗΚ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το σχεδιασμό 
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣΠΟΛΜΗΚ. 
 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν: Γραφίστες, 
Διαφημιστικά Γραφεία, Φοιτητές Γραφικών Τεχνών / Επιστημών αλλά και για μη ειδικούς. 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@spolmik.org  ή στον τηλεφωνικό αριθμό +357 22672866 
 

3. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
Το λογότυπο πρέπει: 

 Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζεται στο Περί του Δικαιώματος 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο, του 1976 ως έχει τροποποιηθεί. 

 Να προσελκύει την προσοχή και να ενισχύει την εικόνα και τον ρόλο του Πολιτικού 
Μηχανικού. Μπορούν να ληφθούν υπόψη ή να χρησιμοποιηθούν στοιχεία που 
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σχετίζονται με το υφιστάμενο λογότυπο ΣΠΟΛΜΗΚ (όπως φαίνεται στην 
επικεφαλίδα) ή/και το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού γενικότερα. 

 Να είναι αναγνωρίσιμο, επιδεκτικό σε σμίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει 
την επικοινωνιακή του δύναμη, καθώς και λειτουργικό στη χρήση του ώστε να 
μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή (π.χ. πινακίδες, σφραγίδες, 
κάρτες, επιστολές, φάκελοι αλληλογραφίας, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, κλπ). 

 Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη γραμματοσειρά. 

 Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται και στο υφιστάμενο λογότυπο του ΣΠΟΛΜΗΚ ή χρώματα που 
ταιριάζουν με αυτό. 

 Να αναγράφεται το όνομα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου στην 
Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα: 

“Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣΠΟΛΜΗΚ - Educational Center of CYACE” 

 Να παραδοθεί ψηφιακά, σε διανυσματική (illustrator /photoshop), raster (png) και 
pdf μορφή, ασπρόμαυρο και έγχρωμο, σε Ελληνική και Αγγλική έκδοση.  

 
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ: 

 Δεν θα είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει οποιοδήποτε Λογότυπο που βραβεύτηκε, 
και είναι δυνατόν να μην υιοθετήσει κανένα λογότυπο. 

 Θα έχει την ιδιοκτησία όλων των λογοτύπων που θα βραβευτούν και θα μπορεί να 
τα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί. 

 Στην περίπτωση που θα αποφασιστεί να υιοθετηθεί το σχετικό Λογότυπο, τότε  ο 
ΣΠΟΛΜΗΚ μπορεί να ζητήσει από το νικητή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις 
στην πρότασή του (στα γράμματα ή στα χρώματα ή να προσθέσει κάποιο στοιχείο 
κτλ). Είναι αυτονόητο ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι μικρές ώστε να μην 
διαφοροποιούν την ιδέα της πρότασης. 

 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι ηλεκτρονική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spolmik.org  
το/τα προτεινόμενο/α λογότυπο/α μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email) το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 
12:00 το μεσημέρι.  
 
Ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει μέχρι και τρεις (3) προτάσεις. 
 
Ο τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρει: «Αρ. Διαγ: 
ΣΠΟΛΜΗΚ/1/2017 - Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό Λογοτύπου του ΚΕΚ ΣΠΟΛΜΗΚ» 
 
Στο κυρίως κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ 
ελάχιστον τα εξής: 

 Τα στοιχεία του δημιουργού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, 
email). 

 Μία σύντομη παρουσίαση του λογότυπου όπου με σαφήνεια αναλύεται τι ακριβώς 
συμβολίζει. 

 Την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα 
και δήλωση ότι το αποσταλμένο σχέδιο είναι πρωτότυπο και δεν καταπατούνται 
πνευματικά δικαιώματα (copyright) τρίτων. 
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Στην περίπτωση που η πρόταση δεν μπορεί να σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ταχυδρομικά σε μορφή 
CD/DVD ή USB, σε φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού και το 
ονοματεπώνυμο του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλει την πρόταση. Στον 
φάκελο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και τα στοιχεία 
που ζητούνται πιο πάνω. 
 
Ο φάκελος θα πρέπει να παραδοθεί στα Κεντρικά Γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων που αναφέρεται πιο πάνω στην 
διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Block A, Γρ. 2, 1080 Λευκωσία. 

 
Προτάσεις που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν 
υπόψη. 
 
 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους του 
Διαγωνισμού, θα αξιολογηθούν από επταμελή Κριτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται 
από τους: 
 

 Πλάτωνα Στυλιανού, Πρόεδρο ΣΠΟΛΜΗΚ (Πρόεδρο Επιτροπής) 

 Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Α’ Αντιπρόεδρο ΣΠΟΛΜΗΚ 

 Ανδρέα Θεοδότου, Γενικό Γραμματέα ΣΠΟΛΜΗΚ (Γραμματέα Επιτροπής) 

 Γιώργο Δημητρίου, Γενικό Ταμία ΣΠΟΛΜΗΚ 

 Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Τέως Μέλος ΚΔΣ ΣΠΟΛΜΗΚ 

 Άννα Μαρία Πιπερίδου, Λειτουργό ΣΠΟΛΜΗΚ 

 Νάταλι Λειβαδιώτου, Λειτουργό ΣΠΟΛΜΗΚ 
 
Για την επιλογή θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:  
Σε περίπτωση που θα υποβληθούν πολλές προτάσεις θα γίνει σε πρώτο στάδιο αρνητική 
επιλογή (δηλαδή θα απορριφθούν οι πιο ακατάλληλες προτάσεις) μέχρι να παραμείνουν 15 
προτάσεις.  
 
Έπειτα, το κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής θα επιλέξει τις δύο καλύτερες προτάσεις και 
θα τις κατατάξει σε σειρά με βάση τα πιο κάτω κριτήρια: 
 

 Η συνάφεια του μηνύματος του δημιουργικού με το κεντρικό μήνυμα (25%). 

 Απλότητα και αναγνωσιμότητα του λογοτύπου (25%), 

 Πρωτοτυπία (25%). 

 Δυνατότητα αναπαραγωγής του λογοτύπου σε όλα τα μέσα (εκτύπωση, Internet, 
κλπ) (25%). 
 

Η κατάταξη των προτάσεων θα γίνει με τη σειρά της συνολικής βαθμολογίας που θα 
συγκεντρώσουν.  
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6. ΕΠΑΘΛΟ 
 
Στις δύο καλύτερες προτάσεις οι οποίες θα συγκεντρώσουν τη ψηλότερη βαθμολογία θα 
δοθούν τα ακόλουθα βραβεία: 

 

 Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 300 

 Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 150 

 ΕΠΑΙΝΟΙ αν κριθεί αναγκαίο. 
 

Τα βραβεία θα επιδοθούν με τρόπο που θα επιλέξει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών. 
 
Το κόστος των βραβείων θα καλυφθεί από το Ταμείο του ΣΠΟΛΜΗΚ.  
 
Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου www.spolmik.org στις 21 Απριλίου 2017.   

http://www.spolmik.org/

