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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την υποβολή προτάσεων-σχεδίων για το λογότυπο της Ε.Ι.Φ Πελοποννήσου 

Με αφορμή την πρόσφατη σύσταση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ε.Ι.Φ.) στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καλούμε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές που 

ενδιαφέρονται να καταθέσουν την πρότασή τους για τον σχεδιασμό ενός λογότυπου που θα 

προωθεί την ισότητα των φύλων με δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο.  

• Μπορούν να λάβουν μέρος προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (με μία μόνο πρόταση).  

• Οι προτάσεις που θα κατατεθούν χρειάζεται να περιλαμβάνουν:  

(α) το προτεινόμενο λογότυπο σε ψηφιακή μορφή,  

(β) την αιτιολόγηση της ιδέας,  

(γ) τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών στο διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, Τμήμα, 

έτος σπουδών)  

• Οι προτάσεις μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές  

• Το σχεδιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και  

ελεύθερο δικαιωμάτων ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια. Θα 

πρέπει, επίσης, να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται 

στις εικόνες.  

• Τεχνικά χαρακτηριστικά: τα λογότυπα πρέπει να δοθούν τόσο σε μικρότερη διάσταση 

(1,5 εκ.) όσο και σε διάσταση 15 εκ.  
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Υποβολή: το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί με το χέρι (υποβολή ως φωτογραφία) και να 

σταλεί και ως jpeg, png, tiff , Χρώματα: χρησιμοποιήστε max 4 χρώματα. 

• Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 15η Μαρτίου 2021.  

• Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής (eif@uop.gr).  

 

Το λογότυπο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στα έγγραφα της επιτροπής, στην επίσημη 

ιστοσελίδα καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση 

της επιτροπής. Ειδική μνεία/αναφορά θα γίνει στα πρόσωπα που δημιούργησαν το λογότυπο 

σε σχετικό δελτίο τύπου, στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σε όλα τα σχετικά 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιτροπής. 

 

 

      

Η Πρόεδρος της Ε.Ι.Φ. 

 

 

 
Δέσποινα Καρακατσάνη 
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