
 

 

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ  ΑΜΚΕ  
Αρ.  ΓΕΜΗ:   151 779 327 000  

Πληροφορίες : 
Αμαλία Λαδωμένου  | Στέλεχος υλοποίησης 
2810 79 22 07   |  aladomenou@ploigos-ea.gr 

 

  

Ηράκλειο, 09/ 05 / 2022 

Αρ. Πρωτοκ. :  393/9-5-2022 

 
ΠΡΟΣ: 

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
γραφίστες - εικαστικούς και ευρύτερα 
 

 
  

Πρόσκληση υποβολής δημιουργικού Λογότυπου για το έργο «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, 

Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κρήτη» 

 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, 

Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής Δραστηριότητας στην Κρήτη» με κωδικό 

2020ΕΠ00200062 ΣΑΕΠ002, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω των προγραμμάτων 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καλεί σε Δημιουργικό Διαγωνισμό το ευρύ κοινό για 

την δημιουργία πρωτότυπου λογότυπου για το προαναφερθέν έργο. 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η αναγγελία έναρξης Δημιουργικού Διαγωνισμού Λογότυπου για το έργο: 

«Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη, Προώθηση της Χειροτεχνικής Μικροεπιχειρηματικής Δραστηριότητας στην 

Κρήτη». Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί δράσεις ενδυνάμωσης των ανθρώπων - γυναικών και 

αντρών- που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με τις λαϊκές τέχνες της Κρήτης. Απώτερος στόχος 

είναι ο μετασχηματισμός της τοπικής κοινωνίας που θα αντιλαμβάνεται πλέον τη χειροτεχνική 

δραστηριότητα ως μοχλό οικονομίας, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Καλείται το ευρύ κοινό και ιδίως άτομα που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τις εικαστικές ή 

γραφιστικές τέχνες να δημιουργήσει ένα λογότυπο ως κομβικό στοιχείο της ταυτότητας του έργου 

αποτυπώνοντας τα πολιτισμικά νοήματα και τις αξίες της Χειροτεχνίας στην Κρήτη. 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 
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3. Υποβολή συμμετοχών 

Η διάρκεια του δημιουργικού διαγωνισμού θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

της. Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2022 

Τρόπος υποβολής: αποστολή email στο: info@ploigos-ea.gr 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του email το εξής: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

ΧΚ2022. 

 

4. Χρηματικό έπαθλο 

Το Λογότυπο που θα επιλεγεί ύστερα από κοινή απόφαση της συσταθείσας επιτροπής, θα επιβραβευθεί 

με το ποσό των 750 ευρώ. 

Ειδικότεροι όροι   

•Τα Λογότυπα θα αξιολογηθούν από 3μελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τον Διευθυντή του 

ΠΛΟΗΓΟΥ, την υπεύθυνη του προγράμματος και έναν γραφίστα-επιλεγμένο συνεργάτη της εταιρείας  

 

•Το λογότυπο θα πρέπει να: 

-περιλαμβάνει το όνομα του έργου: «Χειροτεχνία στην Κρήτη», 

-είναι σαφές, αναγνωρίσιμο, εύκολα αντιληπτό, να απομνημονεύεται και να προσελκύει την προσοχή, 

-συνοδεύεται με αιτιολογικό – επεξηγηματικό κείμενο (300 λέξεις) από τον δημιουργό του, 

- είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2121/1993 «Πνευματική 

ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25Α/1993), να μην αποτελεί, δηλαδή, 

προϊόν απομίμησης ή αντιγραφής,  

- αποδοθεί σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή υπό τους τύπους αρχείων: jpeg & png και  

- να διαθέτει διαστάσεις: 7680 pixels πλάτος x 6800 pixels ύψος ή κατ’ελάχιστον 2501 x 2501 pixels  

(Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να προσαρμοστούν στις ανάγκες, ωστόσο κρίνεται σημαντικό 

το λογότυπο να είναι ποιοτικά εικονοποιημένο και να μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις αναγκαίες χρήσεις 

του στο πλαίσιο του προγράμματος, πχ κάρτα, επιστολή, φάκελο αλληλογραφία). 

• Εφόσον επιλεγεί το πιο κατάλληλο για το έργο λογότυπο, θα ακολουθήσουν (3) συναντήσεις με τον 

δημιουργό και την επιτροπή για τυχόν αλλαγές. 

H πληρωμή του τιμολογίου (750 €) θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση/ παραλαβή του 

τελικού λογότυπου εφόσον παρέλθουν οι απαραίτητες συναντήσεις και αλλαγές. 

 

Πληροφορίες: Αμαλία Λαδωμένου (Στέλεχος Υλoποίησης του έργου), τηλ. 2810-251050 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

 


