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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Διαγωνισμός για το λογότυπο της «Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών 2021»
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποτελεί την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η
λειτουργία της υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων. Σκοπός της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής είναι η συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών, καθώς και η
διενέργεια επιστημονικών ερευνών και η κατάρτιση μελετών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό
νόμο 3832/2010, όπως ισχύει, και με τους κανονισμούς της Eurostat (Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία)
Κάθε 10 χρόνια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται η Γενική
Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών. Το έτος διεξαγωγής της επόμενης Απογραφής είναι
το 2021. Τα αποτελέσματά της είναι εξαιρετικά σημαντικά, κυρίως για την καταγραφή
του πληθυσμού και των κατοικιών και για τη συγκέντρωση επίκαιρων στοιχείων για το
κτηριακό απόθεμα της Χώρας, τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα
χαρακτηριστικά των κατοικιών τους. Τα αποτελέσματα της Απογραφής αποτελούν τη
βάση για τη χάραξη και την αξιολόγηση πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
καθώς και για τη διεξαγωγή άλλων στατιστικών και επιστημονικών ερευνών.
Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανταπόκρισης του πληθυσμού στην υποδοχή των
απογραφέων και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι απαραίτητο στοιχείο για
την επιτυχία της Απογραφής. Το λογότυπο είναι ένας από τους παράγοντες που
μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή.
Για τους λόγους αυτούς, η Ελληνική Στατιστική Αρχή αποφάσισε, για πρώτη φορά, να
προκηρύξει διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογότυπου της «Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών 2021», στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και
φοιτήτριες σχολών με συναφές αντικείμενο. Το λογότυπο θα αποτελέσει κεντρικό
στοιχείο της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών που θα πραγματοποιηθεί τα
επόμενα χρόνια, συνεπώς θα προσφέρει στον δημιουργό του σημαντική ευκαιρία
προβολής.

Δικαίωμα συμμετοχής
Η ΕΛΣΤΑΤ προσκαλεί φοιτητές/τριες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Τμημάτων
Γραφιστικής Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι και Κολεγίων, καθώς και σπουδαστές Τμημάτων
Γραφιστικής σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ να υποβάλουν προτάσεις για τη δημιουργία
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του λογότυπου της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021». Η ιδιότητα του
φοιτητή/σπουδαστή αποδεικνύεται με βεβαίωση ή πιστοποιητικό σπουδών, το οποίο
θα επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική φόρμα, ενώ θα περιλαμβάνεται και στον φάκελο
συμμετοχής για τον διαγωνισμό.
Δεν υπάρχει όριο συμμετοχών ανά Σχολή, Κολλέγιο και ΙΕΚ. Τα έργα θα είναι
ζωγραφικής ή γραφιστικής τέχνης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να προμηθευτούν όλα τα σχετικά έγγραφα
που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορά
στον Διαγωνισμό Γραφιστικής 2018, και τα οποία είναι:
• Ενημερωτικό σημείωμα Διαγωνισμού Γραφιστικής 2018
• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
• Δείγμα της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης συμμετοχής και υπεύθυνης
δήλωσης
Διευκρινίσεις παρέχονται μέσω του e-mail : contestinfo@statistics.gr

Προδιαγραφές διαγωνισμού
Στο λογότυπο θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το έτος διεξαγωγής της Απογραφής: «2021»
2. Η φράση: «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών»
3. Η επωνυμία της ΕΛΣΤΑΤ: «Ελληνική Στατιστική Αρχή»
Το λογότυπο θα πρέπει να:
•

είναι σαφές, αναγνωρίσιμο, εύκολα αντιληπτό, να απομνημονεύεται και να
προσελκύει την προσοχή
• συνοδεύεται με αιτιολογικό – επεξηγηματικό κείμενο 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.
Ο σχεδιασμός του λογότυπου θα πρέπει να είναι τεχνικά άρτιος, για τη σωστή
αναπαραγωγή του σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή, με στόχο να είναι κατάλληλο για
πολλαπλές εφαρμογές στα κατάλληλα μεγέθη (κάρτα, επιστολή, φάκελος
αλληλογραφίας κ.λπ.), χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναμη και να
αλλοιώνεται το σχήμα του.
Ο διαγωνιζόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει μόνο με γραμματοσειρές oι οποίες
διατίθενται χωρίς κόστος.
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Τεχνικές προδιαγραφές των έργων που θα υποβληθούν
Πίνακας 1
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

Διανυσματικό αρχείο (Vector file) (.eps ή .ai)

Χ

Μαυρόασπρη εκδοχή (Black and white adaptation) (.eps ή
.ai)

Χ

Αρνητική εκδοχή (.eps ή .ai)

X

CMYK εκδοχή εκτύπωσης (CMYK print adaptation) (.eps ή
.ai)

X

Pantone εκδοχή (PMS adaptation) (.eps ή .ai)

Χ

RGB εκδοχή (RGB adaptation) (.eps ή .ai)

X

Web έκδοση (Web version) (.gif ή .png)

X

Χ

Jpeg 72 dpi έγχρωμο RGB, και ασπρόμαυρο

X

Χ

Οδηγίες ορθής εφαρμογής του λογότυπου (PDF αρχείο)
(βλέπε σημείωση (1))

X

Χ

PDF αρχείο με το λογότυπο σε διαστάσεις (1,5 εκ) και (15
εκ)

X

X

Εκτυπωμένο σε μικρή διάσταση (1,5 εκ)

Χ

Εκτυπωμένο σε μεγάλη διάσταση (15 εκ)

Χ

Εκτυπωμένο σε αρνητική εκδοχή (ανοιχτόχρωμο λογότυπο σε
σκούρο φόντο)

Χ

Tiff 300 dpi έγχρωμο CMYK και RGB και ασπρόμαυρο

Χ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αρχεία των λογότυπων θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε adobe illustrator
CS4 ή παλαιότερη έκδοση αυτού.
(1) Στις οδηγίες ορθής εφαρμογής του λογότυπου (pdf αρχείο) θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα: Ο σκοπός/ Η ιδέα/ Γραμματοσειρές και βάρη/Χρώματα σε όλα τα χρωματικά μοντέλα
(CMYK, RGB, Pantone και web #)/Έγχρωμο λογότυπο και αναλυτική παρουσίασή του/ Έγχρωμες
σμικρύνσεις και ελάχιστο προτεινόμενο μέγεθος/ Τοποθέτηση του λογότυπου πάνω σε 5 διαφορετικά
φόντα (backgrounds) Pantone χρώματος/Ασπρόμαυρο λογότυπο και προτεινόμενες χρήσεις αυτού/
Αρνητικό λογότυπο και προτεινόμενες χρήσεις αυτού/ Συμβουλές και περιορισμοί.
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Υποβολή προτάσεων
Ο δημιουργός που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλει την
πρότασή του και με τους δύο παρακάτω τρόπους.
Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ: Θα πρέπει να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/logo-competition), να επιλέξει
«Φόρμα δήλωσης συμμετοχής και υποβολής έργου» και να συμπληρώσει τα
υποχρεωτικά πεδία. Όλα τα παραδοτέα θα περιέχονται σε ένα φάκελο, με το
ονοματεπώνυμο του δημιουργού, ο οποίος θα είναι συμπιεσμένος σε μορφή zip
(μέγιστο μέγεθος αρχείου 10GB). Το αρχείο αυτό θα επισυναφθεί ηλεκτρονικά μέσω
της φόρμας, συνοδευόμενο από ένα σύντομο βιογραφικό (έως 100 λέξεις) για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της πρότασης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής
ο δημιουργός θα λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής του.
Ταχυδρομικά: Απαραίτητη, επίσης, είναι η υποβολή του έργου σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία
λογότυπου «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021». Επίσης, είναι απαραίτητο να
αναγράφονται στον φάκελο το ονοματεπώνυμο και ο «αριθμός υποβολής αίτησης
συμμετοχής», όπως αυτός εμφανίζεται στο pdf αρχείο το οποίο επισυνάπτεται στο
απαντητικό e-mail που λαμβάνει ο διαγωνιζόμενος αμέσως μετά την ηλεκτρονική
υποβολή συμμετοχής. Φάκελοι που δε θα φέρουν την παραπάνω ένδειξη, δε θα
ανοίγονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους.
Οι φάκελοι με τα έργα θα παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται κατά τις
εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως 13:00. Ο αριθμός
πρωτοκόλλου μπορεί να χορηγηθεί στον αιτούντα μετά από αίτημά του στην
ηλεκτρονική διεύθυνση logocontest@statistics.gr
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ (Πειραιώς 46 και
Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς) από τους ενδιαφερομένους ή από εκπρόσωπό τους
νόμιμα εξουσιοδοτημένο ή με ταχυδρομική αποστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών.
Ο κλειστός φάκελος θα περιέχει:
1. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο, από τον δημιουργό του έργου, το pdf αρχείο
το οποίο επισυνάπτεται στο απαντητικό e-mail που λαμβάνει ο διαγωνιζόμενος,
αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχής
2. Εκτυπωμένη τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό σπουδών
3. Εκτύπωση των σχεδίων σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή, σε μικρή και
μεγάλη διάσταση (βλέπε τεχνικές προδιαγραφές, σελ.5)και σε αρνητική εκδοχή,
η καθεμία σε χαρτί διαστάσεων Α4
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4. Οπτικό δίσκο (CD, DVD) που θα περιέχει τα σχέδια σε ψηφιακή μορφή, όπως
ζητούνται στον Πίνακα 1.
Προτάσεις που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο δε θα ληφθούν υπόψη.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των έργων (σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή)
είναι 1/10/2018 και η ημερομηνία λήξης 10/12/2018 και ώρα 13:00. Οποιαδήποτε
συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας της παραπάνω περιόδου υποβολής θα θεωρείται
άκυρη, δε θα παραλαμβάνεται και θα επιστρέφεται στον αποστολέα.
Μια συμμετοχή θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει υποβληθεί και παραληφθεί σε
ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, εντός
των παραπάνω χρονικών ορίων.
Προσοχή: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγο ιδιαίτερων συνθηκών που
προέκυψαν πρόσφατα, δεκτές γίνονται και όσες προτάσεις έχουν υποβληθεί μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή, είναι πλήρης και τηρούν τις προδιαγραφές, όπως περιγράφονται
στο σχετικό Πίνακα 1, σελ.5 .

Αξιολόγηση – αποτελέσματα
Οι προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης θα
αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, η οποία θα οριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ και στην οποία
θα συμμετέχουν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της διαφήμισης, της
εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας, καθώς και στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ. Της Επιτροπής θα
προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ.
Η επιτροπή θα συνεδριάσει μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων
συμμετοχής. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ειδικά διαμορφωμένη
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά στον Διαγωνισμό Γραφιστικής 2018. Οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, που θα βραβευτούν, θα ειδοποιηθούν μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης που συμπλήρωσαν στην φόρμα συμμετοχής.
Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής δεν επισύρει καμία απαίτηση των
διαγωνιζομένων σε βάρος της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν καμία
απαίτηση σε κάθε και για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η απόφαση αξιολόγησης της
Επιτροπής θα είναι οριστική και δε θα μπορεί να προσβληθεί.
Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα
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1) να μην κάνει χρήση
α) των λογότυπων που θα υποβληθούν προς κρίση,
β) των βραβευθέντων υποψήφιων έργων και
2) να κάνει χρήση λογότυπου διαφορετικού από εκείνο που θα καταταχθεί πρώτο.

Πνευματική ιδιοκτησία
Ο δημιουργός του έργου που θα υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα
πρέπει να συμπληρώσει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα (όπως περιγράφεται στην §
«Υποβολή Προτάσεων»), η όποια αποτελεί αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, με το εξής,
μεταξύ άλλων περιεχόμενο:
«Συναινώ χωρίς καμία επιφύλαξη όπως η κυριότητα και η διάθεση του έργου μου με
θέμα το Λογότυπο της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών», όπως αναφέρεται στην
ενωσιακή νομοθεσία και στο άρθρο 2 Ν. 2121/1993 όπως ισχύει, με το οποίο θα λάβω
μέρος στον διαγωνισμό, θα ανήκει χωρίς χρονικό περιορισμό αποκλειστικά στην
ΕΛΣΤΑΤ. Δηλώνω επίσης ανεπιφύλακτα ότι ουδέν δικαίωμα για αμοιβή θα έχω, ή
διατηρώ, διαφορετικά παραιτούμαι από οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση/αξίωσή μου.
Επίσης, αποδέχομαι και συναινώ ανεπιφύλακτα στα κάτωθι:
1) α) στην αναπαραγωγή/προβολή του έργου μου σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο της
ΕΛΣΤΑΤ και πάνω σε γραφική ύλη της ΕΛΣΤΑΤ, σε μπλουζάκια, σε τσάντες και σε όποια
άλλη επιφάνεια είναι εφαρμόσιμο το λογότυπο και
β) στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος αναπαραγωγής/προβολής/χρήσης του
έργου μου από την ΕΛΣΤΑΤ.
2) Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί, για αόριστο χρονικό διάστημα, το δικαίωμα ανάρτησης
(προβολής/ αναπαραγωγής) του έργου μου, καθώς και της έκθεσής του στον αίθριο
χώρο επί της οδού Πειραιώς 46 και Επονιτών στον Πειραιά.
3) Ο χρόνος ισχύος της αποδοχής και συναίνεσής μου είναι απεριόριστος.
4) Η χρήση και η αναπαραγωγή του έργου μου από την ΕΛΣΤΑΤ θα γίνεται με στόχο την
προβολή και προώθηση της διαδικασίας «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών» που θα
πραγματοποιηθεί το 2021.
5) Θα συμμορφωθώ σε πιθανή υπόδειξη της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη συμπλήρωση/
αλλαγή του έργου μου, χωρίς να αλλοιώνεται η αρχική του μορφή.
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6) Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα 1) να μην κάνει χρήση α) των λογότυπων που θα
υποβληθούν προς κρίση, β) των βραβευθέντων υποψήφιων έργων και 2) να κάνει
χρήση λογότυπου διαφορετικού από εκείνο που θα καταταχθεί πρώτο.
7) Η συμπλήρωση και υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας δηλώνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού.

Βράβευση
Ο δημιουργός του πρώτου σε κατάταξη έργου θα λάβει ως βραβείο ένα iPad Pro και
μία γραφίδα, ενώ στους δημιουργούς των τριών πρώτων σε κατάταξη έργων θα
απονεμηθεί τιμητική διάκριση.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ,
σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
Όλες οι συμμετοχές που θα αποσταλούν εντός της προθεσμίας υποβολής θα
αναρτηθούν σε ειδικό χώρο, στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ μετά την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού. Επίσης, μέχρι 31-12-2021 θα επιλέγονται έργα τα οποία θα εκτίθενται
στον αίθριο χώρο της ΕΛΣΤΑΤ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επισκέπτονται την
έκθεση Δευτέρα με Παρασκευή, από 12:00 έως 14:00.

Επανάληψη διαδικασίας
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί στις εξής περιπτώσεις:
• Αν δεν υπάρχουν προτάσεις συμμετοχής
• Αν το προτείνει η επιτροπή αξιολόγησης κατά πλειοψηφία
• Αν απορριφθούν οι προτάσεις από την επιτροπή αξιολόγησης

Επιφύλαξη δικαιωμάτων
Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού για το λογότυπο της «Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021» τηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων και κανονισμών του
Διαγωνισμού, ειδικά των ημερομηνιών που αναφέρονται σε όλα τα στάδια διεξαγωγής
του διαγωνισμού ή ακόμη και την πιθανή ακύρωσή του, σε περίπτωση σοβαρού λόγου.
Οι αλλαγές αυτές θα δημοσιευτούν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
που αφορά στον Διαγωνισμό Γραφιστικής 2018, αμελλητί.

10

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και θα σταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας, στις
γραμματείες των Σχολών (Δημόσιων και Ιδιωτικών), στις γραμματείες των ΙΕΚ και σε
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

