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Διευθυντές/Διευθύντριες    

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 

Μέσης Γενικής και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

 

Θέμα: Διαγωνισμός σχεδιασμού νέου λογοτύπου  

 της Διατμηματικής Επιτροπής Φύλου του ΥΠΑΝ 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διατμηματική Επιτροπή για την 

Ισότητα των Φύλων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με 

τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, προκηρύσσει διαγωνισμό σχεδιασμού νέου λογότυπου της Επιτροπής. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός ενός λογότυπου που να αντικατοπτρίζει την 

επιδιωκόμενη ισότητα ανάμεσα στα φύλα σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής π.χ. 

εκπαίδευση, εργασία, κοινωνία.  

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών και 

Επαγγελματικών Σχολών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και ο 

σχεδιασμός του λογότυπου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μη διδακτικό χρόνο σε 

συνεννόηση με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα των Γραφικών Τεχνών ή 

το μάθημα των Εικαστικών Τεχνών. Πιο κάτω παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες για τον 

διαγωνισμό.  

1. Το νέο λογότυπο σε γενικές γραμμές χρειάζεται να: 
 

 διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική αρτιότητα και πρωτοτυπία 

του. 

 υποδηλώνει την ισορροπία και την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς της 

ζωής. 

 είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το ευρύ κοινό. 

 μπορεί να αποτυπωθεί σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο και να είναι ευανάγνωστο σε 

μέγεθος 2 εκατ. και μεγαλύτερο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, εφημερίδων, 

ταινιών, πινακίδων, σημαιών, συσκευασιών κ.λπ.). 

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του λογότυπου 
 

 Το λογότυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει το λεκτικό: Ισότητα των Φύλων 

 Το λογότυπο θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή (vector). 

 Το λογότυπο θα πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο διανυσματικής μορφής (eps), καθώς 

και σε υψηλής ανάλυσης jpeg και pdf.  

http://www.moec.gov.cy/
mailto:isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy


 

 

 Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγχρωμη (CMYK και PΑΝΤΟΝΕ), 

όπως και την ασπρόμαυρη εκδοχή του λογότυπου, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί 

σε σκούρο ή ανοιχτόχρωμο φόντο. 

 Το λογότυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή/επεξήγηση σε 

σχέση με την επιλογή των χρωμάτων και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται.  

 

3. Ειδικοί όροι 

 Η Διατμηματική Επιτροπή Φύλου του ΥΠΑΝ θα δημοσιεύσει το βραβευθέν λογότυπο 

μαζί με το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού. 

 Με τη βράβευση, ο/η δημιουργός του λογότυπου εκχωρεί και μεταβιβάζει 

αυτοδικαίως  στη Διατμηματική Επιτροπή Φύλου του ΥΠΑΝ τα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας (περιουσιακό δικαίωμα) που έχει στο έργο του/της, για όλη τη 

διάρκεια ισχύος του. 

 Ο/Η δημιουργός διατηρεί το ηθικό δικαίωμα επί του έργου του/της και το δικαίωμα να 

συμπεριλαμβάνει το λογότυπο στο πορτφόλιό του/της. 

 Το λογότυπο που θα βραβευτεί, θα αξιοποιείται/χρησιμοποιείται κατά ελεύθερη 

χρήση της Διατμηματικής Επιτροπής του ΥΠΑΝ, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Διατμηματικής 

Επιτροπής Φύλου, εκδόσεις, επιστολόχαρτα και άλλα έντυπα, καθώς και στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, αν παραστεί ανάγκη. 

 Το ΥΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα μη βράβευσης νικητήριου λογότυπου σε περίπτωση 

που καμία συμμετοχή δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. 

 Το ΥΠΑΝ δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στις συμμετοχές που δεν θα βραβευθούν, τα 

δικαιώματα των οποίων εξακολουθούν και ανήκουν στους/στις δημιουργούς τους. 

Στην πιο κάτω ιστοσελίδα μπορεί κανείς να μελετήσει το υπάρχον λογότυπο της 

Διατμηματικής Επιτροπής Φύλου: 

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&la

ng=el   

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να 

υποβάλουν τις συμμετοχές τους έως τις 10 Μαρτίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy. 

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και 

όπως ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.   

 

 

α/α Πόλα Χατηνεοφύτου 

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
 

Διευθυντής 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
 

Διευθυντής 

Μέσης Τεχνικής, 

Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Δρ Έλενα Χατζηκακού 
 

Αναπλ. Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&lang=el
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=383&lang=el
mailto:isotitafylou@cyearn.pi.ac.cy

