Δημιουργία Νέου Λογότυπου
Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείου Κρήτης
Η Επιτροπή Εξωστρέφειας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αφορμή τη μετεξέλιξή της και την
εισαγωγή των δύο κατευθύνσεων Μηχανικού, θέλοντας να ενισχύσει την εικόνα της,
προκηρύσσει διαγωνισμό με σκοπό τη δημιουργία και επιλογή νέου λογότυπου της
Σχολής. Το νέο λογότυπο θα είναι συμπληρωματικό του Εμβλήματος του
Πολυτεχνείου Κρήτης (Δαίδαλος) και θα εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα, επιστολές,
ανακοινώσεις και σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Σχολή.
Όροι και Προδιαγραφές
1. Το νέο λογότυπο θα πρέπει να:
i. ενσωματώνει/περιέχει/συνδυάζει το υπάρχον λογότυπο του Πολυτεχνείου
Κρήτης (Δαίδαλος),
ii. ενσωματώνει τον τίτλο: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
/ School of Chemical and
Environmental Engineering, Technical University of Crete, στην ελληνική και
αγγλική εκδοχή του, αντίστοιχα,
iii. είναι ευδιάκριτο, καλλιτεχνικά και σχεδιαστικά άρτιο και να ξεχωρίζει για
την πρωτοτυπία του,
iv. είναι μοντέρνο και καινοτόμο, εύκολα αναγνωρίσιμο και να
ξεχωρίζει/διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο,
v. είναι σχεδιασμένο ψηφιακά χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμαλογισμικό σχεδιασμού,
vi. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαυρόασπρη και έγχρωμη εκτύπωση. H
χρωματική παλέτα είναι ελεύθερη. Δεν επιτρέπεται η χρήση περισσοτέρων
των τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων.
2. Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ελληνική όσο και αγγλική εκδοχή
του νέου λογότυπου.
3. Επιτρέπεται η χρήση έως δύο γραμματοσειρών (fonts). Κάθε γραμματοσειρά που
θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να είναι ελεύθερη προς χρήση.
4. Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα,
εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία,
για τα οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να
παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και
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εκμετάλλευσης. Συμμετοχές που παραβιάζουν το συγκεκριμένο κανόνα θα
αποκλειστούν.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν το νέο λογότυπο
σε αρχείο διανυσματικής μορφή (eps), σε αρχείο υψηλής ανάλυσης png, σε
υψηλής ανάλυσης jpeg και σε svg, pdf.
Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστη καθώς θα χρησιμοποιηθεί
για την ιστοσελίδα της Σχολής, τα social media, σε προωθητικό υλικό κ.α.
Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποτύπωση του λογότυπου σε οποιοδήποτε υλικό
και μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων,
ταινιών, τηλεόρασης, συσκευασίες σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση).
Για το νικητή του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται χρηματική αμοιβή. Ο νικητής θα
λάβει τιμητικό βραβείο από την Κοσμήτορα της Σχολής και η δημιουργία του θα
αποτελέσει το επίσημο λογότυπο της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ. Το όνομα του νικητή θα
ανακοινωθεί σε δελτίο τύπου και σε όλα τα μέσα της Σχολής και του
Πολυτεχνείου.

Δικαιώματα
• Ο/Η δημιουργός του νέου λογότυπου αποποιείται των πνευματικών του
δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου
Κρήτης.
• Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση,
διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους
πιθανούς τρόπους του νέου λογότυπου που θα επιλεγεί, ανήκουν στο
Πολυτεχνείο Κρήτης.
• Άτομα τα οποία θα αποστείλουν στο διαγωνισμό δημιουργίες που αποτελούν
πνευματικές ιδιοκτησίες άλλων, θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη σε
περίπτωση δικαστικής διαμάχης.
• Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο,
συμπεριλαμβανομένου του διαγωνιζομένου (δικαιούται να το χρησιμοποιήσει
στο προσωπικό του portfolio).
• Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα μη χρήσης του νικητήριου λογοτύπου σε
περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.
Υποβολή Προτάσεων
1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και
διδακτορικούς φοιτητές, απόφοιτους και το προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης
καθώς και άτομα εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν να
υποβάλλουν προτάσεις.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μια προτάσεις.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση του/της σε
ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές σε zip ή rar αρχείο
αποστέλλοντάς τη στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@chenveng.tuc.gr με
καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23:59.
4. Κάθε υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται από μία μικρή περιγραφή του
λογότυπου (έως 300 λέξεις).
Διαδικασία Επιλογής
1. Η Επιτροπή Εξωστρέφειας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης θα αποτελέσει την επιτροπή
αξιολόγησης των συμμετοχών στο διαγωνισμό.
2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, η Επιτροπή Εξωστρέφειας θα
συνεδριάσει για να μελετήσει όλες τις δημιουργίες που έχουν αποσταλεί, να
απορρίψει τυχόν δημιουργίες που θα θεωρηθούν προσβλητικές ή εκτός του
πνεύματος του διαγωνισμού.
3. Μεταξύ 7 - 20 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία
μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της
Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας η οποία θα κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της
Σχολής.
4. Τα τρία λογότυπα που θα έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, θα
εξεταστούν από την Επιτροπή Εξωστρέφειας της Σχολής, η οποία ενδέχεται να
εισηγηθεί μικρές τροποποιήσεις/βελτιώσεις. Στη συνέχεια, τα τρία λογότυπα θα
σταλούν προς ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων, ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι
αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού (Όροι και
Προδιαγραφές, Υποβολή Προτάσεων, Διαδικασία Επιλογής και Δικαιώματα).
Για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τα
μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ:
• Επικ. Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης: astefanakis@enveng.tuc.gr
• Δρ. Αφροδίτη Παπαδοπούλου: afpapadopoulou@isc.tuc.gr

