ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ

Φοιηηηικόρ διαγωνιζμόρ για ηη δημιοςπγία λογόηςπος
ηηρ Δπιηποπήρ Ιζόηηηαρ ηων Φύλων
ηος Γιεθνούρ Πανεπιζηημίος ηηρ Δλλάδορ

Η Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ (ΕΙΦ) ηνπ Δηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ειιάδνο (ΔΙΠΑΕ)
πξνθεξύζζεη διαγωνιζμό για :
1. ηον ζσεδιαζμό/δημιοςπγία ενόρ ζύγσπονος και ππωηόηςπος λογόηςπος ηηρ ΔΙΦ για
ηην ιζηοζελίδα ηηρ.
2.ηη δημιοςπγία ενόρ ζύγσπονος και ππωηόηςπος ζλόγκαν για ηην ιζηοζελίδα ηηρ ΔΙΦ.
3. ηη δημιοςπγία ενόρ ζύγσπονος και ππωηόηςπος tag πος θα ζςνοδεύει ηιρ αναπηήζειρ
ηηρ ΔΙΦ ζηα μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ.
Τν ινγόηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε επηθνηλσλία ηεο ΕΙΦ ζε όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά
κέζα, ζα ζπλνδεύεη ηελ πξνώζεζε ησλ εθδειώζεσλ θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο Επηηξνπήο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Τν ζιόγθαλ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Επηηξνπήο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο θαη ζα ζπλνδεύεη ηελ πξνώζεζε ησλ εθδειώζεσλ ηεο Επηηξνπήο.
Τν tag ζα εκθαλίδεηαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ζα ζπλνδεύεη ηελ πξνώζεζε ησλ
εθδειώζεσλ ηεο Επηηξνπήο.
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ
Ο δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζηα μέλη ηηρ θοιηηηικήρ κοινόηηηαρ ηος Γιεθνούρ
Πανεπιζηημίος ηηρ Δλλάδορ πποπηςσιακού και μεηαπηςσιακού επιπέδος (μεηαπηςσιακό,
διδακηοπικό). Οη ζπκκεηνρέο κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο. Δελ επηηξέπνληαη
πεξηζζόηεξεο από κία ζπκκεηνρέο αλά άηνκν ή νκάδα, ελώ θάζε άηνκν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη
κόλν ζε κηα νκαδηθή πξόηαζε.
Όποι ζςμμεηοσήρ
Ο/ε δεκηνπξγόο απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πιηθό ην νπνίν δελ απνηειεί πλεπκαηηθή
ηνπ/ηεο ηδηνθηεζία ή γηα ην νπνίν δελ έρεη άδεηα ρξήζεο θαη δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη άδεηα
δεκνζίεπζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ηνπ παξαπάλσ όξνπ ν/ε
ζπκκεηέρσλ/νπζα ζα απνθιεηζηεί από ηνλ δηαγσληζκό. Σηελ πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ
δηαπίζησζεο ηεο παξαπάλσ παξάβαζεο (κεηά ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ) ε ζπκκεηνρή θαη ην
βξαβείν ζα αθπξσζεί. Σε θάζε πεξίπησζε, ν/ε δεκηνπξγόο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ζε
πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηακάρεο.
Με ηελ απνζηνιή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, θάζε δηαγσληδόκελνο/ε απνδέρεηαη ρσξίο επηθύιαμε
όινπο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο/Η δεκηνπξγόο ηνύ βξαβεπκέλνπ ινγόηππνπ/ζιόγθαλ/tag

δηαηεξεί ην εζηθό δηθαίσκα πάλσ ζηε δεκηνπξγία ηνπ/ηεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν.
2121/1993) θαη απνπνηείηαη όισλ ησλ ινηπώλ εμνπζηώλ πνπ απνξξένπλ από ηελ πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία, ην δε έξγν ζα απνηειεί πιένλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ΕΙΦ.
Όια ηα απνθιεηζηηθά θαη κεηαβηβαδόκελα δηθαηώκαηα γηα ρξήζε, δεκνζίεπζε, δηαθήκηζε,
αληηγξαθή, αιιαγή, ηξνπνπνίεζε θαη αλαπαξαγσγή κε όινπο ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο ηνπ
ινγόηππνπ/ζιόγθαλ/tag πνπ ζα βξαβεπηεί ζα αλαηεζνύλ ζηελ ΕΙΦ.
Καλέλα άιιν άηνκν δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγόηππν/ζιόγθαλ/tag,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ληθεηή/ηξηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (κε εμαίξεζε ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο
ζε πξνζσπηθό πνξηθόιην).
Τποβολή
1. Κάζε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ έγρξσκε, όζν θαη ηελ
αζπξόκαπξε εθδνρή ηνπ Logo θαη ηνπ banner. Τν source file πξέπεη λα παξαδνζεί ζε
πςειήο αλάιπζεο (>300dpi) αξρείν <.pdf>, <.png>, <.ai>, <.psd> θαη ζε <.jpeg> καδί κε
νδεγό εθαξκνγήο (αλ ρξεηάδεηαη). Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γξακκαηνζεηξώλ (fonts) πνπ
δελ είλαη ειεύζεξεο πξνο ρξήζε.
2. Κάζε ζπκκεηνρή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζύληνκε πεξηγξαθή (ζρεηηθά κε ηελ πεγή
έκπλεπζεο ή ην concept), έσο 100 ιέμεηο.
3. Τν ινγόηππν ζα πξέπεη λα απνζηαιεί σο ζύλδεζκνο ζε ειεθηξνληθό απνζεηήξην
(dropbox, google drive, onedrive, άιιν) – θαη όρη σο ζπλεκκέλν αξρείν – ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε νξζή κεηαθνξά ηνπ ζηελ θαηάιιειε αλάιπζε ρσξίο πεξηνξηζκνύο σο
πξνο ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ.
4. Τν ζιόγθαλ θαη ην Tag κπνξνύλ λα απνζηαινύλ είηε σο ζπλεκκέλν αξρείν είηε σο
ζύλδεζκνο ζε ειεθηξνληθό απνζεηήξην (dropbox, google drive, onedrive, άιιν).
5. Σηε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ην Ονομαηεπώνςμο, Σηλέθωνο και Email επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ηο Σμήμα ηος ΓΙΠΑΔ, ζην νπνίν θνηηά ν/ε θάζε
ζπκκεηέρσλ/νπζα.
6. Κάζε ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ζέκα: «Δηαγσληζκόο
ινγόηππνπ ΕΙΦ» ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο ΕΙΦ eif@ihu.gr έσο θαη ηε 10η Μαΐος
2022.
Σην ινγόηππν/ζιόγθαλ/tag πνπ ζα επηιεγεί κπνξεί λα γίλνπλ εηζεγήζεηο από ηελ ΕΙΦ γηα κηθξέο
ηξνπνπνηήζεηο/βειηηώζεηο πξηλ παξαδνζεί ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.
Κπιηήπια αξιολόγηζηρ
Τν ινγόηππν ζα πξέπεη: λα είλαη πξσηόηππν θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζθνπνύο θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο ΕΙΦ (όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ), λα είλαη θαιιηηερληθά, ζρεδηαζηηθά θαη ηερληθά
άξηην, λα είλαη ιηηό, επδηάθξηην, λα απνκλεκνλεύεηαη εύθνια θαη λα απνηππώλεηαη ζε
νπνηνδήπνηε νπηηθό κέζν.
Η Επηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο Σπγθιήηνπ θαη ησλ
Δηνηθήζεσλ ησλ Σρνιώλ θαη Τκεκάησλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ζε όια ηα επίπεδα
ιεηηνπξγίαο θαη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αθαδεκατθήο δσήο θαη έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:
α) εθπνλεί ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζόηεηαο ζηηο
εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη θαηαξηίδεη εηήζηα
έθζεζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηε Σύγθιεην,

β) εηζεγείηαη ζηα αξκόδηα όξγαλα κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ ζεμηζκνύ,
γ) παξέρεη ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα
ζρεηηθά κε ην θύιν θαη ηελ ηζόηεηα,
δ) παξέρεη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζε πεξηπηώζεηο θαηαγγειηώλ γηα δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε ή παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά,
ε) πξνσζεί ηελ εθπόλεζε Π.Μ.Σ. θαη ηε δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ πνπ εζηηάδνπλ
ζηε κειέηε ηνπ θύινπ,
ζη) πξνσζεί ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
πεδίν ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο,
δ) παξέρεη ζπλδξνκή πξνο ζύκαηα δηαθξίζεσλ όηαλ θαηαγγέιινπλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. Με
ηνλ εζσηεξηθό Καλνληζκό ηνπ Α.Ε.Ι. ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα ηα ζέκαηα ππνζηήξημεο ησλ
ζπκάησλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο από ηελ Επηηξνπή.

Γιεξαγωγή
Τελ επζύλε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη ε Επηηξνπή Ιζόηεηαο Φύισλ ηνπ ΔΙΠΑΕ:
Αποηελέζμαηα
Τα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ έσο ηηο 15 Ινπλίνπ 2022.
Βπάβεςζη
Οη ηξεηο πξνηάζεηο πνπ ζα πξνθξηζνύλ ζα παξνπζηαζηνύλ ζε αλνηθηή εθδήισζε θαζώο θαη ζε
δειηίν ηύπνπ ηεο ΕΙΦ θαη ζα ηνπο απνδνζνύλ ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Θα ρξεζηκνπνηείηαη σζηόζν
κόλν ην ληθεηήξην ινγόηππν. Σηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΙΦ ζα αλαθέξεηαη ν ηξόπνο δεκηνπξγίαο ηνύ
ινγόηππνπ θαη εθόζνλ ην επηζπκεί ν/ε δεκηνπξγόο, ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο. Η ΕΙΦ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα κε βξάβεπζεο ινγόηππνπ ζε πεξίπησζε πνπ θακία ζπκκεηνρή δελ αληαπνθξηζεί ζηηο
απαηηήζεηο ηεο, όπσο επίζεο θαη ηεο ελδερόκελεο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο.
Η Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ

Οπξαλία Νόηηα
Καζεγήηξηα, Τκήκα Γεσπνλίαο

