
 
 

Διαγωνισμός Λογοτύπου του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και 
Μάθησης (ΚεΔιΜα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 
Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚεΔιΜα) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(https://ctl.uom.gr/) ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τη δημιουργία λογοτύπου του 
ΚεΔιΜα. 
 
Στόχος διαγωνισμού 
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του καλύτερου λογοτύπου, το οποίο θα πρέπει να 
αποτυπώνει με σαφήνεια την αποστολή του ΚεΔιΜα. To ΚεΔιΜα αποσκοπεί “να αποτελέσει εστιακό 
σημείο συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού και, σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, να 
συμβάλει στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί 
και στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος”. 
Το λογότυπο θα χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδηλώσεις, τα επιστολόχαρτα, τα έντυπα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του ΚεΔιΜα. Το λογότυπο που θα επιλεγεί θα είναι σε έγχρωμη μορφή, αλλά 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ασπρόμαυρη, κατά περίσταση. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής  

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   
2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια 

πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.  

 
Προδιαγραφές λογοτύπου:  

1) Ελληνική και αγγλική εκδοχή του λογοτύπου, με ενσωματωμένο τον τίτλο: “Κέντρο 
Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΠΑΜΑΚ” ή “ΚεΔιΜΑ ΠΑΜΑΚ” /  “Center for 
Teaching and Learning UoM” ή “CTL UoM”, αντίστοιχα.  

2) Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή του λογοτύπου με δυνατότητα χρησιμοποίησής του σε 
γραμμική ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση (CMYK ή PANTONE), καθώς και εφαρμογή 
σκούρου ή ανοιχτόχρωμου φόντου (reverse). Το λογότυπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 
χρώματα PANTOΝΕ ή τα 4 χρώματα της τετραχρωμίας. 

3) Συνοδευτικό κείμενο περιγραφής / τεκμηρίωσης του λογοτύπου, έως 300 λέξεις. Επιπλέον, 
ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία και σε PANTONE. 

4) Το λογότυπο να συνδυάζεται με αυτό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
5) Μορφοποίηση λογοτύπου: scalable vector graphic, για εκτύπωση υψηλής ανάλυσης και 

προσαρμογής του μεγέθους του λογοτύπου (resizing). 
6) Χρήση έως δύο (2) γραμματοσειρών (font), ελεύθερων προς διάθεση.  
7) Το λογότυπο δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, 

διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία, για τα οποία ο 
διαγωνιζόμενος δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, 
χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης.  

https://ctl.uom.gr/


8) Το λογότυπο δεν πρέπει να περιλαμβάνει  περιεχόμενο προσβλητικό ή εκτός του πνεύματος 
του διαγωνισμού. 

 
Όροι συμμετοχής:  
Με την επιλογή του λογοτύπου ως νικητήριου, ο/η Διαγωνιζόμενος/η αποδέχεται ότι: 

● Η Δημιουργία του/της θα αποτελεί πλέον πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.  

● Μετά την επιλογή του λογότυπου, όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, 
διαφήμιση, εκμετάλλευση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους 
τους πιθανούς τρόπους θα ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

● Αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης λόγω υποβολής 
Δημιουργίας η οποία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (πρόβλημα copyright). 

● Το ΚεΔιΜα διατηρεί το δικαίωμα της μη χρήσης του νικητήριου λογοτύπου, σε περίπτωση 
που δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.  

 
Υποβολή: 
Οι υποβολές των συμμετοχών θα γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές στον σύνδεσμο https://forms.gle/M6Q9BXmmGoLBN8uv7. Σε κάθε συμμετοχή θα 
αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, η Iδιότητα, το Τηλέφωνο και το ιδρυματικό e-mail επικοινωνίας 
του/της συμμετέχοντα/ουσας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και 12/03/2023.  
 
Επιτροπή Αξιολόγησης 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από τους: 

● Μαρία (Μάγια) Σατρατζέμη, Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
Συντονίστρια ΚεΔιΜα ΠΑΜΑΚ 

● Ιωάννη Μαυρίδη, Καθηγητή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
● Στυλιανό Ξυνόγαλο, Καθηγητή, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μέλος ομάδας έργου 

ΚεΔιΜα ΠΑΜΑΚ 
● Σοφία Πετρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
● Ιωάννα Δαγδιλέλη, Εξωτερική συνεργάτιδα του ΚεΔιΜα 

 
Διαδικασία Αξιολόγησης  

● Μετά το πέρας της προθεσμίας η επιτροπή του διαγωνισμού θα συνεδριάσει για να 
μελετήσει όλες τις δημιουργίες που έχουν αποσταλεί και να επιλέξει τις συμμετοχές που 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. 

● Στη συνέχεια, θα γίνει κατάταξη των συμμετοχών σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης. 
● Ακολούθως, η επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις (3) πρώτες συμμετοχές και τον/την  

νικητή/τρια του διαγωνισμού. 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης  

1) Επιτυχημένη αποτύπωση του σκοπού (ρόλου και αποστολής) του ΚεΔιΜα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2) Πρωτοτυπία / αυθεντικότητα (να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, ή για 
οποιοδήποτε σκοπό). 

3) Καινοτομία (π.χ. να έχει διακριτό χρωματικό χαρακτήρα που να μην παραπέμπει σε άλλα 
λογότυπα). 

4) Εύκολη αναγνωρισιμότητα (να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα).  
5) Διαχρονικότητα (να μην σχετίζεται με τρέχοντα δεδομένα / καταστάσεις). 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια αντιστοιχούν 20 μόρια.  

https://forms.gle/M6Q9BXmmGoLBN8uv7


Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των 
ισοψηφισάντων, με διαδικασία επιλογής κλήρου που διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής 
Αξιολόγησης με την παρουσία των ισοψηφισάντων. 
 
Έπαθλο Νικητή/τριας 
Ο/η νικητής/τρια του Διαγωνισμού θα λάβει τιμητικό βραβείο στην ημερίδα διάχυσης των 
αποτελεσμάτων των δράσεων του ΚεΔιΜα ΠΑΜΑΚ που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2023, ενώ το 
όνομά του/της θα ανακοινωθεί στην σελίδα «Βραβεία» του ιστοτόπου του ΚεΔιΜα ΠΑΜΑΚ. 
 
Σημαντικές Ημερομηνίες 
Ανακοίνωση Διαγωνισμού:  11/01/2023 
Ημερομηνία λήξης υποβολών:  12/03/2023 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Δαγδιλέλη Ιωάννα, Διοικητική υποστήριξη ΚεΔιΜα Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Τηλέφωνο: 2310 891463 
email: ctl@uom.edu.gr  
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