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Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

προκηρύσσουν Φοιτητικό Διαγωνισμό με στόχο την ισχυροποίηση και τη διάδοση της 

ταυτότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

1. Γενικά στοιχεία – Περιγραφή διαγωνισμού 

Με στόχο την ισχυροποίηση και τη διάδοση της ταυτότητας του πανεπιστημίου 

διοργανώνεται Φοιτητικός Διαγωνισμός με αντικείμενο το σχεδιασμό αναμνηστικών 

αντικειμένων με θέμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να 

παραχθούν χρηστικά αντικείμενα και αναμνηστικά που θα φέρουν το θυρεό και την ονομασία 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία θα πωλούνται ή θα δίνονται ως δώρα σε 

προσκεκλημένους του πανεπιστημίου.  

Μέρος ή όλα τα αντικείμενα της πρότασης που θα διακριθεί θα παραχθούν και θα αποτελούν 

την επίσημη σειρά εμπορευμάτων με τα σήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Την Οργάνωση του διαγωνισμού αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ. 

 

2. Πρόγραμμα 

20 Απριλίου: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΤΑΜ: 

http://www.arch.uth.gr/el/uth-memorabilia-competition 

27 Απριλίου - 4 Μαΐου:  Υποβολή ερωτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση archweb@uth.gr 

7 Μαίου Δημοσίευση Απαντήσεων στην παραπάνω ιστοσελίδα 

3 Ιουνίου: Υποβολή προτάσεων 

24 Ιουνίου :  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στην παραπάνω ιστοσελίδα 

 

3. Υποβολή προτάσεων 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική και εκτυπωμένη μορφή στην Γραμματεία του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων στον Βόλο αυτοπροσώπως ή θα σταλούν ταχυδρομικά. Και στις δύο 

περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι 3 Ιουνίου 2015,  12:00 το μεσημέρι. 

Καθυστερημένες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

4. Παραδοτέα  
Κάθε ομάδα οφείλει να παραδώσει: 

Ι. Μία πινακίδα Α1 (κατακόρυφη) με την παρουσίαση της πρότασης κολλημένη σε σκληρό 

υπόβαθρο τύπου K-mount.  

ΙΙ. Ψηφιακό δίσκο με την πινακίδα σε αρχείο PDF  

ΙΙΙ. Κλειστό φάκελο Α4 με τη συμπληρωμένη την φόρμα συμμετοχής.  

 

5. Ανωνυμία 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανώνυμη και όλα τα παραδοτέα δεν θα πρέπει να φέρουν 

κανένα στοιχείο αναγνώρισης πέρα από πενταψήφιο κωδικό αριθμό. Ο πενταψήφιος κωδικός 

αριθμός θα αναγράφεται στο πάνω δεξιά μέρος της πινακίδας, πάνω στον ψηφιακό δίσκο και 

στον φάκελο Α4 με χαρακτήρες ύψους 2 εκατοστών. Απαγορεύονται κωδικοί αριθμοί της 

μορφής 12345 ή 22222. 

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν σε ενιαία συσκευασία χωρίς κανένα διακριτικό στοιχείο 

που να αποκαλύπτει την ταυτότητα του αποστολέα.   
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Η ανωνυμία των προτάσεων θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  

 

6.Τρόπος παρουσίασης 

Ο τρόπος παρουσίασης είναι ελεύθερος για κάθε συμμετέχοντα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω: 

α) Τίτλο της πρότασης και κείμενο περιγραφής σκεπτικού (μέχρι 300 λέξεις) τυπωμένο πάνω 

στην πινακίδα Α1. 

β) Απεικονίσεις / σχέδια αντικειμένων με σημειωμένα τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής 

όπου θα αποτυπώνονται καθαρά τα σήματα του ΠΘ και οι βασικές διαστάσεις. 

Η κλίμακα των σχεδίων είναι στην κρίση των διαγωνιζόμενων. 

 

7. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα επιλέξει ελεύθερα κατά την κρίση του τον αριθμό και το είδος των 

αντικειμένων που θα παρουσιάσει και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται πάνω σε αυτά η 

ταυτότητα του πανεπιστημίου. Κατά την κρίση των προτάσεων από την επιτροπή 

αξιολόγησης θα εκτιμηθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κάθε πρότασης:  

α) Συνέπεια και ομοιομορφία παρουσίασης της ταυτότητας του Πανεπιστημίου μέσα από τα 

αντικείμενα 

β) Προσαρμογή των σημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανάλογα με το είδος και το 

υλικό του κάθε αντικειμένου 

γ) Λειτουργικότητα προτεινόμενων αντικειμένων, δυνατότητα υλοποίησης - κόστος 

δ) Ευρηματικότητα 

Οι διαγωνιζόμενοι καλλούνται να προτείνουν σειρές αντικειμένων σε διαφορετικές βαθμίδες 

κόστους, αντικείμενα που απευθύνονται στους φοιτητές ή σε απόφοιτους, ή που βασίζονται 

σε υπάρχοντα αντικείμενα του εμπορίου με μικρή τροποποίηση.  

 

8.  Επιτροπή Αξιολόγησης 

Η επιτροπή αξιολόγησης θα συγκροτηθεί από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών.  

 

9. Βραβεία 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 

απονείμει ένα βραβείο που θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των € 500. Επίσης θα απονεμηθούν  

μέχρι πέντε  έπαινοι που θα λάβουν το χρηματικό έπαθλο των €200 έκαστος. Ακολούθως οι 

διακριθέντες προτάσεις, μετά από προσαρμογές όσον αφορά το τεχνικό μέρος, θα 

προχωρήσουν  στη διαδικασία παραγωγής.  

 

10. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

που δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προτάσεων.  

 

 

11. Έκθεση Προτάσεων 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συμφωνούν στη δημόσια έκθεση των προτάσεών τους 

καθώς και την ανακοίνωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

12. Πνευματικά Δικαιώματα  

Οι βραβευθέντες στο διαγωνισμό παραχωρούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην κυριότητα 

της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΘ το 

περιουσιακό τους δικαίωμα επί των κάθε είδους εφαρμογών των ιδεών τους, τα οποία θα 

αποτελούν στο εξής περιουσιακό στοιχείο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΑΔΠΠΘ), που θα μπορεί να τα 

χρησιμοποιεί κατά βούληση.  

 

13. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της ταυτότητας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται στην διεύθυνση: 

http://www.arch.uth.gr/uploads/pages/1007/files/UTH_logo.zip 
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