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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε 

Φοιτητικό Διαγωνισμό για τα Logo της Δ.Α.ΣΤΑ. 

 

 Γενικές πληροφορίες 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007 – 2013, δημιούργησε 

και λειτουργεί τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.).  

Η Δ.Α.ΣΤΑ. είναι μία νέα καινοτόμα Πανεπιστημιακή Δομή, η οποία συνθέτει, 

οργανώνει και συντονίζει, σε μια ενιαία βάση, τις δομές σύνδεσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας, με την απασχόληση και με την 

καινοτομία.  Αποτελεί μια δομή «ομπρέλα» όπου περιλαμβάνει όλες τις 

λειτουργίες και υπηρεσίες του Ιδρύματος αναφορικά με: 

1. Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) 

2. Την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών  

3. Την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 

Οι δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους/στις προπτυχιακούς/ές 

και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και 

στους/στις αποφοιτήσαντες απ’ αυτό. 

Η Δ.Α.ΣΤΑ. έχει έδρα τη Μυτιλήνη, όπου συστεγάζεται με το Γραφείο 

Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Κεντρική Δομή). Η 

Κεντρική Δομή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει έδρα 

τη Χίο. Σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα του Ιδρύματος (Χίο, Σάμο, Ρόδο, 

Σύρο, Λήμνο) λειτουργεί Τοπικό Γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ., όπου περιλαμβάνονται το 

τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Γραφείο 

Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (περισσότερες πληροφορίες 

για τις δομές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://dasta.aegean.gr).  

http://dasta.aegean.gr/
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Στο πλαίσιο της προβολής της Δ.Α.ΣΤΑ. και των υποκείμενων δομών της (ΓΔ, 

ΠΑ, ΜΚΕ) διοργανώνεται φοιτητικός διαγωνισμός για τη δημιουργία των logo 

της Δ.Α.ΣΤΑ. και των υποκείμενων αυτών δομών.  

Η ιδέα της διενέργειας φοιτητικού διαγωνισμού εντάσσεται στη λογική:  

Α) της διάχυσης της ενημέρωσης για τις δομές προς τη φοιτητική κοινότητα 

(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και της απόκτησης μιας αντίληψης ότι η 

Δ.Α.ΣΤΑ. αποτελεί μέρος της «ακαδημαϊκής σας ζωής». 

Β) της ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης των φοιτητών/τριών και της 

σύνδεσης των παρεχόμενων σ’ αυτούς/αυτές γνώσεων από το Πανεπιστήμιό 

μας με την πράξη.  

Παρακάτω ακολουθούν οι οδηγίες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών 

(προπτυχιακών/μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον 

διαγωνισμό 

 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί/ές και 

μεταπτυχιακοί/ές) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είτε σε 

ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ομάδας. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να 

συμμετέχει σε μια μόνο πρόταση. Σε περίπτωση διπλής ή παραπάνω 

συμμετοχών ο συγκεκριμένος υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία. Σε 

περίπτωση ομαδικής πρότασης απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου.  

Σημειώσεις:  

1. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται 

από τον διαγωνισμό. 

2. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον 

διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 

 

 Κριτήρια επιλογής 

Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία τεσσάρων λογοτύπων (Δ.Α.ΣΤΑ., Γ.Δ., 

Π.Α., Μ.Κ.Ε.) και μέσω αυτών η προβολή των δομών της Δ.Α.ΣΤΑ. του 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου σε διάφορες εκδηλώσεις ή σε διάφορες 

δράσεις/ενέργειες δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα εμφανή και τα χρώματα ελκυστικά. Το έργο πρέπει να είναι 

πρωτότυπο και αυθεντικό. Πρέπει να εκφράζει δε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

και το «έργο» που υλοποιεί η κάθε δομή.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν την πρότασή τους: 

Α) σε ηλεκτρονική μορφή, σε CD/DVD, το οποίο θα περιέχει τις προδιαγραφές 

χρήσης και το κάθε λογότυπο σε: 

1) γραμμική μορφή  (.eps / .pdf) έγχρωμο και 

2) γραμμική μορφή (.eps / .pdf) ασπρόμαυρο, 

ώστε να μπορεί να αυξομειώνεται η διάστασή του και να τυπώνεται με 

οποιαδήποτε μέθοδο και σε οποιαδήποτε διάσταση χωρίς απώλεια της 

ποιότητας της ανάλυσής του 

3) σε μορφή jpeg 300 dpi (ασπρόμαυρο και έγχρωµο), jpeg 72 dpi (ασπρόμαυρο 

και έγχρωµο), tiff (ασπρόμαυρο και έγχρωµο), και σε µορφή png (ασπρόμαυρο 

και έγχρωµο) για χρήση στο Interent, e-mail/site 

Β) σε εκτυπωμένη μορφή σε χαρτί μεγέθους Α4 όπου θα έχουν εκτυπώσει το 

κάθε λογότυπο σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή. 

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά 4 λογότυπα (ένα για τη 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, ένα για το Γραφείο Διασύνδεσης, 

ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ένα για τη Μονάδα Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας). Τα λογότυπα της κάθε πρότασης θα πρέπει να 

ακολουθούν ένα ενιαίο στυλ (π.χ. να έχουν κοινά χρώματα ή να έχουν όλα ένα 

κοινό μοτίβο: γεωμετρικά σχήματα, ανθρωπάκια, παζλ κ.λπ.), ώστε με αυτό τον 

τρόπο να φαίνεται ότι πρόκειται για δομές που συνεργάζονται και βρίσκονται 

όλες κάτω από την ίδια δομή-ομπρέλα τη Δ.Α.ΣΤΑ. 

Τα δικαιώματα επί του έργου που θα πρωτεύσει στο διαγωνισμό, ανήκουν στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πλήρη και αποκλειστική χρήση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει (συμπληρωματικά με τα 

παραπάνω) απαραιτήτως να περιλαμβάνει: 

Α) αίτηση για τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό του/της 

υποψηφίου/υποψήφιας που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του (π.χ. 

ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ημερομηνία γέννησης, Τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο 

επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση). Σε περίπτωση ομαδικής πρότασης 

θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας και θα 

αναφέρεται ο ορισμός συντονιστή/εκπροσώπου.  

Β) βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας (βεβαίωση σπουδών) από τη Γραμματεία 

του Τμήματός που ανήκει ο κάθε υποψήφιος/α.   

 

 Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ. θα αποφασίσει για την τριμελή 

επιτροπή (η οποία θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου), 

η οποία θα αποφανθεί για το νικητή του διαγωνισμού. 

 

 Έκθεση υλικού:  
 

Το  σύνολο του υλικού που θα αποστείλουν οι φοιτητές/τριες θα παρουσιαστεί 

σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα διοργανωθεί από τη Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

 

 Βραβεία 

Θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο για τον/την νικητή/νικήτρια ομάδα 

ύψους 500 ευρώ. Σε περίπτωση ομαδικής πρότασης απαιτείται ο ορισμός 

εκπροσώπου. 
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 Τρόπος και προθεσμία Υποβολής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 

28/02/2014 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 
Κτήριο Γεωγραφίας (2ος όροφος), Μυτιλήνη, 81100, τηλ. (+30) 22510 36775 και 
36777 αναγράφοντας στον φάκελο την ένδειξη «για τον διαγωνισμό 
λογότυπου της Δ.Α.ΣΤΑ.»  
 

Καλή σας επιτυχία! 

 

Καθηγητής Γιάννης Κάλλας  

Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ. 

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 


