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Α. Στόχος 
Το λογότυπο (σήμα) του οργανισμού λιμένα Κέρκυρας θα χρησιμοποιηθεί ως λογότυπο κάθε τύπου 
μορφής και μεγέθους (επιστολόχαρτα, φακέλους, αφίσες, ορειχάλκινες ανάγλυφες πλακέτες, 
κονκάρδες, αναμνηστικά αντικείμενα, ιστοσελίδα κλπ). 
Το λογότυπο πρέπει να είναι ευδιάκριτο και αναγνωρίσιμο. 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα χρώματα και την γραμματοσειρά. 
Σκόπιμο θα είναι οι διαγωνιζόμενοι να λάβουν υπ όψη τους τούς στόχους του οργανισμού 
(εκμετάλλευση, ανάπτυξη λιμανιού και θαλάσσιων μεταφορών) . 
Το λογότυπο θα πρέπει να φέρει την επιγραφή ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και CORFU PORT ή ένα εκ 
των δύο. 
 
Β. Τρόπος υποβολής  
Θα υποβληθεί Φάκελος σφραγισμένος ο οποίος θα περιέχει 1.Την πρόταση σε έντυπη μορφή σε 
δυο μεγέθη (ένα με διάσταση προτεινόμενη για επιστολόχαρτο, και ένα με διάσταση για 
αναμνηστική πλακέτα). Στο έντυπο θα αναγράφεται 4ψηφιος κωδικός (γράμματα και αριθμοί) 
επιλογής του διαγωνιζομένου. 2 Μικρότερο επίσης σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφεται ο ίδιος κωδικός και ο οποίος θα περιέχει το ονοματεπώνυμο διεύθυνση και τηλέφωνο 
του διαγωνιζόμενου. 3. Την πρόταση σε ηλεκτρονική μορφή CD. 4 Προαιρετικά σύντομο κείμενο 
με το σκεπτικό που οδήγησε στην συγκεκριμένη πρόταση. 
Ο εξωτερικός φάκελος θα αναγράφει: 
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Νέος Επιβατικός Σταθμός Νέο Λιμάνι Κέρκυρας Τ.Κ. 49100 , 
σε παρένθεση (πρόταση για λογότυπο) και δεν θα αναφέρει αποστολέα. 
 
Γ. Κριτική επιτροπή 
Τα αποτελέσματα θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να ζητήσει 
και την συμβουλευτική συνδρομή ειδικών. 
 
Δ. Συμμετοχή 
Οποιοσδήποτε πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό.  
Ένας διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από μία προτάσεις και μέχρι τρείς. 
Κάθε μία θα υποβληθεί σε χωριστό  φάκελο και με διαφορετικό κωδικό. 
  
Ε. Αμοιβή  
Το επιλεγέν λογότυπο θα αμειφθεί με ποσό  των δύο χιλιάδων (2.000)  Ευρώ. 
Το δεύτερο με ποσό  χιλίων (1.000) Ευρώ. 
Το τρίτο με ποσό πεντακοσίων (500) Ευρώ. 
Για να εισπραχθούν οι αμοιβές, οι διαγωνιζόμενοι που επελέγησαν θα πρέπει να εκχωρήσουν τα 
πνευματικά δικαιώματα του σήματος στον Οργανισμό  Λιμένος Κέρκυρας. 
 
ΣΤ. Προθεσμία 
Οι φάκελοι πρέπει να περιέλθουν στον ΟΛΚΕ Α.Ε. μέχρι την 18-4-2012 και ώρα 14.30 μμ. 
 
                                                                                                Για τον ΟΛΚΕ ΑΕ 
                                                                               Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
                                                                                           ΣΩΤΗΡΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ                  


