
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ 

 

 
Προκήρυξη φοιτητικοφ διαγωνιςμοφ ςχεδιαςμοφ λογότυπου 

για την Επιτροπή Ιςότητασ των Φφλων 
Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Μακεδονίασ 

 
1. ΕΙΑΓΩΓΗ  
Το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Ιςότθτασ των 
Φφλων, προκθρφςςει φοιτθτικό διαγωνιςμό για τθ ςχεδίαςθ λογότυπου που κα προβάλλει 
τθν Επιτροπι και το ζργο που καλείται να αναλάβει.  
Τθν ευκφνθ για τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ζχει θ κριτικι επιτροπι θ οποία 
αποτελείται από τα παρακάτω μζλθ τθσ Επιτροπισ Ιςότθτασ των Φφλων:  
 
 
1) Δόμνα Μιχαιλ, Αν. Πρόεδροσ (Κακθγιτρια)  
2) Αγγελικι Αυγθτίδου, Μζλοσ (Αν. Κακθγιτρια) 
3) Σοφία Παπαδοποφλου, Μζλοσ (Επ. Κακθγιτρια) 
4) Κωνςταντίνα Μπιςιρίτςα, Μζλοσ (Φοιτιτρια)  
  
2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
Σκοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ εκπόνθςθ ςχεδιαςτικισ μελζτθσ για τθ δθμιουργία  
Λογότυπου για τθν Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων του ΠΔΜ που κα προβάλλει τθ δράςθ 
και το ζργο που προκφπτουν από τον οριςμό τθσ. 

2.1 Σεχνικά χαρακτηριςτικά 
τον Λογότυπο θα πρζπει να αναφζρεται το κείμενο: «Επιτροπή Ιςότητασ των Φφλων 
Πανεπιςτημίου Δυτικήσ Μακεδονίασ» και μια ςφντομη επωνυμία «isotita» 
Ο λογότυποσ κα πρζπει να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςε αςπρόμαυρθ, όςο και ςε 
ζγχρωμθ εκτφπωςθ, αν περιλαμβάνει ζγχρωμα ςτοιχεία. Η πρόταςθ για τον λογότυπο 
μπορεί να ςυνοδεφεται με ενδεικτικζσ προτάςεισ για τθν αξιοποίθςι του ςτθ δθμιουργία 
«αντικειμζνου», το οποίο κα μπορεί να διατίκεται ωσ αναμνθςτικό. Είναι αυτονόθτο ότι 
μπορεί να επιλεγεί λογικι και διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τθν οποία να 
προθγθκεί ο ςχεδιαςμόσ του «αντικειμζνου» και ο λογότυποσ να προκφπτει από 
διςδιάςτατθ αναπαράςταςι του.  

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό προχποκζτει απόλυτθ αποδοχι τθσ προκιρυξθσ και των 
όρων του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και των αποτελεςμάτων τθσ Κριτικισ Επιτροπισ, θ ςφνκεςθ 
τθσ οποίασ ζχει αποφαςιςτεί από τθν Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων.  
 
3.1 ΔΙΚΑIΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧH ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι φοιτθτζσ/τριεσ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και 
υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ/ιςςεσ) όλων των Τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ.  
 



 
Οι ςυμμετοχζσ μποροφν να είναι ατομικζσ ι/και ομαδικζσ.  
Στον διαγωνιςμό δεν μπορεί να ςυμμετζχει οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει ςυγγενικι ςχζςθ 
(ζωσ β’ βακμοφ) με τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.  
Από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα εξαιροφνται, επίςθσ, οι προτάςεισ οι οποίεσ περιζχουν 
ςκοπίμωσ οποιοδιποτε ςθμάδι μπορεί να κεωρθκεί αναγνωριςτικό των ςτοιχείων των 
διαγωνιηομζνων. Κάκε πρόταςθ τθσ οποίασ τα ψθφιακά αρχεία δεν είναι αναγνϊςιμα, κα 
εξαιρείται αυτόματα τθσ διαδικαςίασ κρίςθσ.  
 
3.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΤ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ  
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ πρζπει να κατακζςουν/αποςτείλουν κλειςτό φάκελο μζςα ςτον 
οποίο κα υπάρχουν: 
 
1. Ζνασ κλειςτόσ φάκελοσ διαςτάςεων Α4, χωρίσ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και με μοναδικι 
εγγραφι ζναν 5ψιφιο αρικμό/κωδικό τθσ επιλογισ ςασ, που κα περιζχει: α) αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, με τα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων/ουςϊν (ονοματεπϊνυμο, 
ιδιότθτα, email, τθλζφωνο) β) κατά περίπτωςθ, φωτοτυπία εγγράφου που πιςτοποιεί τθ 
ςχζςθ τουσ με το ΠΔΜ (Φωτοτυπία Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ, Βεβαίωςθ Σπουδϊν κλπ). 
 
2. Ζνασ κλειςτόσ φάκελοσ διαςτάςεων Α3, χωρίσ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και μοναδικι 

εγγραφι τον πενταψιφιο αρικμό/κωδικό, ο οποίοσ κα περιζχει τθν πρόταςθ ςε 1 φφλλο 

διαςτάςεων Α4 για τον λογότυπο με ςχζδια ι εκτυπϊςεισ, ςφντομο γραπτό ςχόλιο ςτθν 

πρόταςθ (ζωσ 150 λζξεισ) και εφόςον κρίνονται χριςιμεσ ςφντομεσ, τεχνικισ φφςθσ, 

διευκρινίςεισ. Σε κάκε φφλλο πρζπει να αναγράφεται ο 5ψιφιοσ αρικμόσ/κωδικόσ. Όλα τα 

παραπάνω αρχεία πρζπει να περιζχονται και ςε ψθφιακι μορφι (.tif, .jpg, ι .png) ςε 

ανάλυςθ τουλάχιςτον 300 dpi και αρχείο διανυςματικό (vectror) τφπου .eps, .svg,  ι .al ςε 

ςυνθμμζνο CD/DVD, το οποίο πρζπει να φζρει τον ίδιο 5ψιφιο αρικμό/κωδικό.    

Υπενκυμίηεται ότι απαγορεφεται ρθτά θ παρουςία οποιουδιποτε διακριτικοφ, το οποίο κα 
μποροφςε να αποκαλφψει τθν ταυτότθτα των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, τόςο ςτα φφλλα Α4 
και Α3 όςο και ςτο CD/DVD.  
Τα παραπάνω μποροφν να κατατεκοφν/αποςταλοφν ςτθ διεφκυνςθ: Πρωτόκολλο, 
Πανεπιςτθμιο Δυτικθσ Μακεδονίασ, Κοίλα Κοζάνησ, 50100, με τθ ςθμείωςθ: «Για τον 
διαγωνιςμό τθσ Επιτροπισ Ιςότθτασ των Φφλων» ζωσ 31/8/2020 (κακθμερινζσ, ϊρεσ 10:00-
14:00).  
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να υποβάλουν τυχόν ερωτιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ του 
διαγωνιςμοφ ςτο e-mail: isotita@uowm.gr 
  
3.3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ  
Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κα ανακοινωκοφν ζωσ τισ 30/9/2020 και οι 
ενδιαφερόμενοι/εσ κα μποροφν να τα βρουν αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΔΜ.  
 
Θα δοκοφν τρία βραβεία. Επίςθσ κα δοκοφν και ςτουσ τρείσ δθμιουργοφσ τίτλοι 
βράβευςθσ. 
 
3.4. ΣΑ ΒΡΑΒΕΙΑ  
Τα βραβεία κα χρθματοδοτθκοφν από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ. Θα απονεμθκοφν τα ακόλουκα βραβεία:  
1ο βραβείο:  Τιμθτικό δίπλωμα του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ  και 1 φορθτόσ 
υπολογιςτισ.  
2ο  βραβείο: Τιμθτικό Δίπλωμα του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και 1 tablet. 



3ο βραβείο: Τιμθτικό δίπλωμα του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ και 1 tablet.  
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.  
 
3.5. Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτον διαγωνιςμό αποδζχονται τα ακόλουθα:  Σε περίπτωςθ 
που θ κριτικι επιτροπι κρίνει ότι, χωρίσ να κίγεται το φφοσ και θ ταυτότθτα μιασ από τισ 
βραβευκείςεσ προτάςεισ, απαιτείται κάποια περαιτζρω επεξεργαςία οριςμζνων ςθμείων, 
ϊςτε θ πρόταςθ να καταςτεί λειτουργικότερθ, μπορεί να το ηθτιςει από τουσ δθμιουργοφσ. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ι άρνθςθσ ανταπόκριςθσ των τελευταίων εντόσ εφλογου χρονικοφ 
διαςτιματοσ, θ επιτροπι μπορεί να απευκυνκεί ςε ειδικό ςφμβουλο τθσ επιλογισ τθσ για 
τθν επεξεργαςία ιςςονοσ ςθμαςίασ λεπτομερειϊν, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ των 
βραβευκζντων δθμιουργϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων μπορεί 
να αξιοποιιςει για τισ ανάγκεσ επικοινωνίασ των δράςεϊν τθσ, με όποια περαιτζρω 
επεξεργαςία κρίνει αναγκαία, τισ προτάςεισ που βραβεφτθκαν. Η απονομι των βραβείων, 
δεν δεςμεφει τθν Επιτροπι για τθν υποχρεωτικι ι αποκλειςτικι χριςθ μιασ από τισ τρεισ 
βραβευκείςεσ προτάςεισ.  
 
Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 


