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ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΜΑ 
 
Η Διευθύντρια και το ακαδημαϊκό προσωπικό της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας (EMA) του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσουν διαγωνισμό με 
θέμα «το λογότυπο της ΕΜΑ» για τη δημιουργία του λογότυπου της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας. Προτείνεται οι υποβληθείσες δημιουργίες να είναι 
εμπνευσμένες από την έρευνα της ΕΜΑ και να περιλαμβάνουν το σύμβολο του ΠΚ. 
Η προθεσμία για την υποβολή του λογότυπου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
στη Διευθύντρια και τη Γραμματεία της ΕΜΑ είναι η 11η Ιανουαρίου 2016. Το 
νικητήριο λογότυπο θα αναδειχτεί κατόπιν ψηφοφορίας του ακαδημαϊκού 
προσωπικού (στο οποίο δε θα γνωστοποιηθεί η ταυτότητα του δημιουργού). Το 
όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο τέλος της τελετής της κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στο κτήριο της ΕΜΑ (Γλάδστωνος 12) στις 12 το 
μεσημέρι της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 2016. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για 
όλους – για υποψήφιους εντός και εκτός Παν/μίου Κύπρου. Ο νικητής θα λάβει ως 
έπαθλο σειρά βιβλίων. Καλή επιτυχία! 
 
 

ARU LOGO 
 
The Director and the academic staff of the Archaeological Research Unit (ARU) 
announce a competition for the creation of the ARU logo. It is suggested that the 
new logo is inspired by (a) the research undertaken by the members of ARU and (b) 
the symbol/logo of the University of Cyprus. The deadline for the submission (by 
email) of the logo to the Director and the secretary of ARU is January 11th, 2016. The 
wining logo and the identity of its creator will be announced after the end of the 
“New-Year reception” at ARU (12 Gladstonos Str.), on Wednesday, January 13th, 
2016, at 12 o’clock noon. The competition is open to all interested parties from both 
within and outside the University of Cyprus. The winner will receive a selection of 
books from a monograph-series as a prize. Good luck! 
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