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15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΤΗΠ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 
Το ΔΣ του Συνδικάτου μας αποφάσισε μια σειρά πρωτοβουλιών στα πλαίσια του εορτασμού 

των 15 χρόνων από την ίδρυση, τη μαχητική και πρωτοπόρα δράση του. Σε αυτό το πλαίσιο, 
προκηρύσσουμε διαγωνισμό για τη διαμόρφωση πρωτότυπου λογότυπου καθώς και διαγωνισμό 
καλλιτεχνικής έκφρασης.  
 

Ο διαγωνισμός ξεκινάει από σήμερα (12/05/2022) και λήγει στις 25/06/2022. Όλα τα έργα 
καθώς και το νέο λογότυπο του Συνδικάτου μας, θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα 
πραγματοποιήσει το συνδικάτο μας μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται 
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, που σε ειδική συνεδρίαση του θα μελετήσει 
όλα τα έργα και θα επιλέξει το νέο λογότυπο του συνδικάτου. 
 

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμβάλουν με τη δημιουργική συμμετοχή τους στην επιτυχία του 
διαγωνισμού! Να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία, που αποτελεί συνέχεια των δράσεων και 
ενθάρρυνση των μελών του συνδικάτου για ενασχόληση με τις τέχνες, τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική 
δημιουργία.  
 

Για τον διαγωνισμό για τη διαμόρφωση πρωτότυπου λογότυπου: 

• Κάθε μέλος του συνδικάτου έχει τη δυνατότητα να καταθέσει 1-3 προτάσεις. Πρόταση μπορεί 

να κατατεθεί και από ομάδα συναδέλφων (1-3 άτομα). 

• Το λογότυπο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, προϊόν δημιουργικής εργασίας που θα εκφράζει 

το μαχητικό χαρακτήρα του συνδικάτου μας και υποχρεωτικά θα πρέπει να περιέχει είτε τα 

αρχικά του Συνδικάτου μας, είτε ολόκληρη την ονομασία (ΣΕΤΗΠ ή Συνδικάτο 

Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής). 

• Ο σχεδιασμός να είναι διανυσματικής μορφής (vector). 

• Να υπάρχει πρόβλεψη για ασπρόμαυρη και πολύχρωμη εφαρμογή 

• Να διατηρείται η ευκρίνεια σε μεγέθυνση – σμίκρυνση 

• Η παράδοση θα γίνει σε ψηφιακή μορφή και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ανυσματικό 

σχεδιασμό σε μορφή αρχείου .eps καθώς και την εικόνα σε μορφή .jpg. Τα αρχεία να είναι σε 

RGB και CMYK χρώματα. 

• Οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται στο mail του Συνδικάτου (contact@setip.gr), να 

περιλαμβάνουν στο θέμα του μηνύματος «Διαγωνισμός Λογότυπου» και σίγουρα να 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Κάθε λογότυπο μπορεί να συνοδεύεται και από ένα μικρό κείμενο που θα περιγράφει τη 

σκέψη, την ανάπτυξη ιδεών για το προτεινόμενο λογότυπο. 

• Για το λογότυπο που τελικά θα επιλεγεί, το συνδικάτο έχει τα πλήρη και αποκλειστικά 

δικαιώματα να το χρησιμοποιεί για απεριόριστο χρόνο. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό για τη συμμετοχή τους. 



 

Για τον διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης: 

• Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ζωγραφική, χαρακτική, σκίτσο, κόμικς, γκράφιτι (σε πάνελ που 

να μπορεί να μεταφερθεί), μικρά γλυπτά, φωτογραφία, ποίηση, λογοτεχνία, θεατρικά έργα, 

οπτικοακουστικά έργα (αφίσα, βίντεο κλπ), μουσική, στιχουργική (και συνδυασμό τους) 

• Κάθε μέλος του συνδικάτου έχει τη δυνατότητα να καταθέσει 1-3 προτάσεις σε κάθε 

κατηγορία. Πρόταση μπορεί να κατατεθεί και από ομάδα συναδέλφων (1-3 άτομα). 

• Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα προϊόντα δημιουργικής εργασίας  

• Η παράδοση θα γίνει αρχικά σε ψηφιακή μορφή (όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα, θα μπορεί 

να σταλεί φωτογραφία του έργου) και στη συνέχεια θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία 

του Συνδικάτου μας στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. 

•  Οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται στο mail του Συνδικάτου (contact@setip.gr), να 

περιλαμβάνουν στο θέμα του μηνύματος «Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής έκφρασης» και σίγουρα 

να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Κάθε έργο μπορεί να συνοδεύεται και από ένα μικρό κείμενο – σχολιασμό που θα περιγράφει 

τη σκέψη, την ανάπτυξη ιδεών για το προτεινόμενο έργο. 

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό για τη συμμετοχή τους. 

 

 


