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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 
Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει με τη δημιουργία 

λογότυπου. Για το σκοπό αυτό προκηρύσσει διαγωνισμό με τις πιο κάτω προδιαγραφές, 

όρους και κριτήρια. 

Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €1000. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ: 

Το λογότυπο πρέπει να χαρακτηρίζει την Δικαστική Υπηρεσία, το ρόλο και την αποστολή 

της. Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που 

πρέπει να αποτυπώνονται στο λογότυπο, το οποίο θα αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 

ταυτότητας της Δικαστικής Υπηρεσίας. Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις 

και δραστηριότητες της Δικαστικής Υπηρεσίας, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπά της. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες. 

2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρόσωπα που συνδέονται με 

συγγένεια πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) 

με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Το λογότυπο πρέπει να ενσωματώνει τον τίτλο: 

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2. Το λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη, 

μονόχρωμη (μαύρο σε άσπρο φόντο) και έγχρωμη εκτύπωση (CMYK και 

PANTONE). Επίσης να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο η ανοικτόχρωμο 

φόντο (reverse). Να δοθεί 



ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία και 

σε PANTONE. Το λογότυπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 χρώματα 

PANTONE. 

3. Η γραμματοσειρά (font) που θα χρησιμοποιηθεί να μπορεί να αγοραστεί (αν 

χρειαστεί). 

4. Το λογότυπό θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή vector- eps, σε 

υψηλής ανάλυσης εικόνα TIFF και JPEG (τουλάχιστον 300 dpi σε 210 x 297 

χιλ.). Εκτός αυτού, το λογότυπο θα πρέπει να είναι εκτυπώσιμο σε χαμηλή 

κλίμακα (scale) και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μικρή διάσταση (1.5 

εκ.). 

5. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να δοθούν τόσο στη μικρότερη 

διάσταση (1,5 εκ.) όσο και σε διάσταση 15 εκ. σε γραμμική μαυρόασπρη, 

μονόχρωμη (μαύρο σε άσπρο φόντο) και έγχρωμη εκτύπωση, καθώς και σε 

ηλεκτρονική μορφή (PDF, vector-eps, TIFF και JPEG) αποθηκευμένα σε CD ή 

DVD. 

6. Το λογότυπο θα πρέπει να δημιουργηθεί και στην αγγλική ονομασία της 

Δικαστικής Υπηρεσίας  (JUDICIAL SERVICE) και να υποβληθεί ως προβλέπεται 

ανωτέρω στην παράγραφο 5 των Όρων και Προδιαγραφών. 

7. To λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομο χωρίς την 

ονομασία Δικαστική Υπηρεσία. 

8. 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 εκμετάλλευσης. 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

1. Το λογότυπο πρέπει να παραπέμπει στο ρόλο και την αποστολή της Δικαστικής 

Υπηρεσίας. 

(βλ. ιστοσελίδα Ανωτάτου Δικαστηρίου, http://www.supremecourt.gov.cy/). 

2. Να είναι πρωτότυπο (να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ή για 

οποιοδήποτε σκοπό), αυθεντικό και ευφάνταστο. 

3. Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό. 

4. Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα. 

5. Να διαρκεί στο χρόνο. 

6. Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο 

(συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, ταινιών, 

τηλεόρασης, συσκευασίες σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση). 

http://www.supremecourt.gov.cy/


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

1. Ο/Η δημιουργός του νικητήριου λογότυπου, αποποιείται των πνευματικών του 

δικαιωμάτων και το έργο του θα αποτελέσει ιδιοκτησία της Δικαστικής 

Υπηρεσίας. Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, 

δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, και αναπαραγωγή 

με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα κερδηθεί ανατίθενται 

στη Δικαστική Υπηρεσία. Κανένα άλλο άτομο δε θα έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του διαγωνιζομένου 

(δικαιούται να το χρησιμοποιήσει στον ατομικό του φάκελο δεξιοτήτων - 

portfolio). 

2. Η Δικαστική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να αλλάζει το 

λογότυπο, να διεξάγει επαγγελματικό ανασχεδιασμό, να δημιουργεί 

διαφορετικές εκδοχές του λογότυπου σε σχέση με το χρώμα, το μέγεθος τη 

μορφή, την ανάλυση και όλες τις άλλες ιδιότητες χωρίς κανέναν περιορισμό. 

3.  Η Δικαστική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογότυπο εάν το κρίνει 

απαραίτητο ή θεωρήσει ότι δεν αντικατοπτρίζει πλέον την αποστολή της. 

4. Η Δικαστική Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί ή να εγκρίνει 

οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν μέχρι τρεις (3) προτάσεις. 

2. Κάθε πρόταση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλεται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α3. 

3. Πάνω στο φάκελο θα αναγράφεται «Διαγωνισμός για Επιλογή Λογοτύπου 

για την Δικαστική Υπηρεσία». Οποιαδήποτε στοιχεία του/της 

διαγωνιζομένου/νης δεν πρέπει να αναγράφονται στο φάκελο υποβολής της 

πρότασης. 

4. Με την υποβολή της κάθε πρότασης ο διαγωνιζόμενος θα προμηθεύεται με 

βεβαίωση παραλαβής στην οποία θα αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός της 

συμμετοχής του. Η βεβαίωση παραλαβής πρέπει να φυλαχθεί και να 

προσκομιστεί όταν ζητηθεί. 

5. Κάθε διαγωνιζόμενος/νη θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση του/της σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD ή DVD) (βλ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

παρ. 5 και 6). 

6. Η έντυπη πρόταση για το λογότυπο (ως αναφέρεται στις παρ. 5 και 6 ΟΡΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) πρέπει να είναι κολλημένη σε χαρτόνια μεγέθους Α4 

(29,7 εκ. Χ 21 εκ.).  

7. Στο πίσω μέρος ενός από τα χαρτόνια να επικολληθεί φάκελος μέσα στον 

οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία του/της διαγωνιζόμενου/ης 

(ονοματεπώνυμο, βιογραφικό σημείωμα, τηλέφωνο επικοινωνίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση). 



 

8. Μπορεί επίσης να υποβληθεί ανώνυμο σκεπτικό της υποβληθείσας 

πρότασης μέχρι 150 λέξεις. 

9. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι 

αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού. 

10. Στο νικητήριο λογότυπο μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές 

τροποποιήσεις/βελτιώσεις πριν δοθεί η τελική του μορφή. 

11. Οι αιτήσεις να παραδίδονται στην Αρχιπρωτοκολλητή (Ανώτατο Δικαστήριο 

Κύπρου, Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία, Κύπρος) μέχρι την  

13η  Σεπτεμβρίου 2019. 

12. Η Δικαστική Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί ή να εγκρίνει 

οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνει ότι δεν έχει υποβληθεί κατάλληλη για 

λογότυπο. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν από πενταμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τους: 

 

Ειρήνη Χριστοδούλου, Αρχιπρωτοκολλητή 

Μαρία Χριστοδούλου, Ανώτερη Πρωτοκολλητή 

Κούλα Αντωνιάδου, Πρωτοκολλητή Α’ 

Ανδρέα Γ. Τσερκέζο, Πρωτοκολλητή 

Μαρία Χριστοδουλίδου, Λειτουργό Πληροφορικής 

 

Σκεπτικό θα συνταχθεί μόνο για το λογότυπο που θα επιλεγεί. 

 

Η τελική έγκριση του λογότυπου θα δοθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. 

        Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε:  

 

κ. Ανδρέα Γ. Τσερκέζο, Πρωτοκολλητή  

Τηλέφωνο: 22865732  

Email: atserkezos@sc.judicial.gov.cy 

 

κα. Μαρία Χριστοδουλίδου, Λειτουργό Πληροφορικής  

Τηλέφωνο: 22601423 

Email: machristodoulidou@dits.mof.gov.cy 


