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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για τον σχεδιασμό λογότυπου του 
Τμήματος, που θα αποτυπώνει το γνωστικό του αντικείμενο. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν 
να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες του Τμήματος (http://www.ee.duth.gr/) για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία του Τμήματος.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά του λογότυπου 
 
Το λογότυπο θα πρέπει να παραδοθεί σε διανυσματική μορφή (vector), σε δύο γλώσσες 
(με κείμενο «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & -Μηχανικών Υπολογιστών – 
ακρωνύμιο Η.Μ.&M.Y.» για την ελληνική έκδοση και «Department of Electrical & 
Computer Engineering, ακρωνύμιο ECE» για την αγγλική). Ενδεικτικές χρήσεις του 
λογότυπου περιλαμβάνουν την ανάρτησή του στον ιστοχώρο του Τμήματος και χρήση 
του σε επίσημα έγγραφα αλληλογραφίας, παρουσιάσεις, αναμνηστικά αντικείμενα κ.ά. 
Επισημαίνεται ότι το λογότυπο προορίζεται τόσο για έντυπη (επίσημα έγγραφα 
αλληλογραφίας, κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι αλληλογραφίας, διαφημιστικά έντυπα, 
κλπ) όσο και για ηλεκτρονική επικοινωνία (ιστοσελίδα, εφαρμογή multimedia, εφαρμογή 
για κινητά, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, κλπ). Τα στοιχεία του λογότυπου θα πρέπει 
να είναι εξίσου ευδιάκριτα τόσο σε έγχρωμη όσο και σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.  
  
Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων 
 
Οι προτάσεις θα κριθούν με βάση την αυθεντικότητα, την πρωτοτυπία και το συνολικό 
αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 
και η δυνατότητα αναπαραγωγής του λογοτύπου σε όλα τα μέσα (εκτύπωση, internet, 
κλπ). Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και 
γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, 
το όραμα, τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που εκπροσωπεί. 
 
Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα προταθεί από την αρμόδια επιτροπή 
διαγωνισμού λογότυπου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών και θα εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Αμοιβή 
 
Δεν προβλέπεται αμοιβή, αλλά τιμητικό βραβείο που θα απονείμει η Συνέλευση του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
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Προθεσμία υποβολής προτάσεων 
 
Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση και info@ee.duth.gr με τίτλο 
“Λογότυπο H.M./Μ.Υ.” έως και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 και θα συνοδεύονται 
από το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού, τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και 
σύντομο κείμενο επεξήγησης της σύλληψης της ιδέας (προαιρετικά). Ο ίδιος δημιουργός 
μπορεί να υποβάλει μέχρι και 3 προτάσεις για το λογότυπο. Σημειώνεται ότι ο δημιουργός 
παραχωρεί την πνευματική ιδιοκτησία  που αφορά στο συγκεκριμένο λογότυπο, στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. 
 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 
 
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 
21 Μαρτίου 2021. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει όλες τις προτάσεις μετά τη λήξη ολόκληρης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιήσει. 
 
Σε περίπτωση που οι προτάσεις που θα υποβληθούν κριθεί ότι δεν πληρούν τις ανάγκες 
και απαιτήσεις του διαγωνισμού, η επιτροπή προβολής έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον 
διαγωνισμό άγονο. 
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή 
της προκήρυξης. 
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