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Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού  
σχεδιασμού λογότυπου  

για μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών  
 
H Kυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε) στο πλαίσιο των εορτασμών της για τα 40 
χρόνια από την ίδρυσή της, ανάμεσα στις άλλες δράσεις της, προκηρύσσει μαθητικό 
διαγωνισμό δημιουργίας λογότυπου με θέμα: 
 
«ΚΥ.Μ.Ε 40 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στη Μαθηματική Επιστήμη» 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/μαθήτριες Λυκειακού Κύκλου 
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων της 
Κύπρου. 
 

2. Η προθεσμία υποβολής των έργων είναι η 14η Φεβρουαρίου 2023, μέχρι τις 12:00 
το μεσημέρι.  

 
3. Για κάθε έργο θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένας δημιουργός. Κάθε μαθητής/τρια 

μπορεί να υποβάλει περισσότερα από ένα έργα. 
 

4. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο όμοια λογότυπα, ένα στην Ελληνική και ένα στην 
Αγγλική γλώσσα. 
 

5. Το λογότυπο θα πρέπει να ενσωματώνει το όνομα της ΚΥ.Μ.Ε, ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY, και το 
υπάρχον λογότυπο.  
 

6. Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να βασίζεται στην πρωτοτυπία, την έμπνευση, τον 
συμβολισμό και να χαρακτηρίζει το επιστημονικό αντικείμενο της ΚΥΜΕ, τον ρόλο 
και την αποστολή της. Αναμένεται να εκφράζει την εξέλιξη και τη συμβολή της ΚΥΜΕ 
στα 40 χρόνια (1983-2023) προσφοράς στη μαθηματική επιστήμη και παιδεία της 
χώρας μας. 

 
7. Το λογότυπο θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και 

έγχρωμη εκτύπωση (CMYK ή PANTONE). Επίσης να μπορεί να εφαρμοστεί σε 
σκούρο η ανοικτόχρωμο φόντο (reverse). 
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8. Να δοθεί ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία 
και σε PANTONE. Το λογότυπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 χρώματα PANTONE. 
 

9. 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, 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).  

 
10. Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποτύπωση του λογότυπου σε οποιοδήποτε υλικό και 

μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών κτλ, σε δυσδιάστατη και 
τρισδιάστατη απόδοση), ώστε να συνοδεύει εκδηλώσεις και δραστηριότητες της 
ΚΥΜΕ, επιστολόχαρτα και άλλα έντυπα για τη χρονιά 2023.  
 

11. Τα έργα θα πρέπει να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
cms@cms.org.cy σε μορφή eps και pdf και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος 
να γραφεί:  «Διαγωνισμός Λογότυπου για τα 40χρονα ΚΥ.Μ.Ε». Εάν τα αρχεία 
είναι μεγάλα μπορεί να σταλεί σχετικός σύνδεσμος που να παραπέμπει σε google 
folder. Θα πρέπει να σταλεί και η ελληνική και η αγγλική εκδοχή του 
λογότυπου.  
 

12. Στο ίδιο email θα πρέπει να αναφέρονται, στο κάτω μέρος του μηνύματος, τα 
στοιχεία του/της μαθητή/τριας:  
• Όνομα και Επώνυμο  
• Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  
• Ημερομηνία γέννησης  
• Όνομα Κηδεμόνα  
• Όνομα Σχολείου και Τάξη στην οποία φοιτά ο/η μαθητής/τρια 
• Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
• Διεύθυνση Επικοινωνίας 
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας 

 
13. Όλα τα μηνύματα υποβολής θα πάρουν απαντητικό e-mail επιβεβαίωσης 

παραλαβής εντός 48 ωρών. Όσοι δεν πάρουν επιβεβαίωση οφείλουν να 
επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22378101 για επιβεβαίωση. 
 

14. Ο/Η δημιουργός του λογότυπου που θα βραβευθεί, αποποιείται των πνευματικών 
του δικαιωμάτων και το έργο του/της θα αποτελέσει ιδιοκτησία της ΚΥ.Μ.Ε χωρίς 
οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση. Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα 
δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση, 
και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους του λογότυπου που θα 
βραβευτεί θα ανατεθούν στην ΚΥ.Μ.Ε. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει το δικαίωμα 
να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου του νικητή/τριας του 
διαγωνισμού (με εξαίρεση της δυνατότητας χρήσης του σε προσωπικό πορτφόλιο). 
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15. Τα έργα θα αξιολογηθούν από ομάδα αξιολογητών που θα ορίσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΥ.Μ.Ε,  με κλειστά τα ονόματα των συμμετεχόντων και με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
(α) Να παραπέμπει στον ρόλο, στην αποστολή και στην εξέλιξη της ΚΥ.Μ.Ε στα 40 
χρόνια δράσης της τόσο στην Κύπρο όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. 
(β) Να είναι πρωτότυπο, αυθεντικό και ευφάνταστο. 
(γ) Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα.  
(δ) Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό.  
(ε) Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο. 
 

16. Ο δημιουργός του καλύτερου λογότυπου θα βραβευθεί στο 18ο Παγκύπριο 
Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά που θα διεξαχθεί στις 24-26 Φεβρουαρίου  
2023.   
 

17. Στον/στη δημιουργό του καλύτερου λογότυπου θα δοθεί χρηματικό βραβείο 
€200.  
 

18. Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες/ουσες στον 
διαγωνισμό.  

 
19. Η ΚΥ.Μ.Ε διατηρεί το δικαίωμα μη βράβευσης νικητήριου λογότυπου σε περίπτωση 

που καμία συμμετοχή δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.   
 
 

 

                                                        

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΜΕ 
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