
 

 

 

 

 Ανακοίνωση: Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: 
 

 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ». 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνουν για 
δεύτερη συνεχή χρονιά ανοιχτό φοιτητικό διαγωνισμό με τίτλο  «ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΩ ΜΕ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ». Ο διαγωνισμός 
διενεργείται στα πλαίσια των Παγκόσμιων και διεθνών Ημερών που σχετίζονται με 
την Ιατρική Κοινότητα και απευθύνεται σε φοιτητές/ιες και αποφοίτους/ες των 2 
τελευταίων ετών (ορκομωσία έως και το Δεκέμβριο του 2016) των Τριτοβάθμιων 
Σχολών της Ελλάδας και της Κύπρου, δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. 
 Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους φοιτητές/ιες, αποφοίτους/ες η 
ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά με τη «γλώσσα» της ζωγραφικής, να 
απεικονίσουν καμπάνιες μέσω του σχεδίου τους για τις παγκόσμιες και διεθνείς 
ημέρες δημιουργώντας έργα ατομικά τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν και 
θα εκτεθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι Φοιτητές /ιες, από όλα τα  
Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών, της 



Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και οι αποφοιτήσαντες από αυτά με οποιοδήποτε 
τίτλο (πτυχίο – μεταπτυχιακό – διδακτορικό) τα τελευταία δύο χρόνια.   
 Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 1 Μαΐου 2018 και καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των έργων είναι η 10 Ιουλίου 2018. 

 Οι αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, οι όροι συμμετοχής και 
η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού 
http://acare.med.uth.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ καθώς και στο site του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

 Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ - COURIER) είτε 
αυτοπροσώπως στην διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 
4ος Όροφος, 41500 Λάρισα, Υ/Ο Γραμματείας  μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία 
ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν κατά την αποστολή των έργων. 

 Τα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από 
την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων. Η υπογραφή και υποβολή της 
συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων του 
διαγωνισμού.  

 Τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων θα πρέπει να αναγράφονται στην πίσω 
όψη των έργων (ονοματεπώνυμο, σχολή φοίτησης ή αποφοίτησης έως 2 ετών, 
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο,  e-mail, θεματική ενότητα συμμετοχής του 
έργου) και όχι στην μπροστινή όψη. 

 Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που θα υποβληθούν 
πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι εξής παράμετροι: 

 Κάθε φοιτητής/α, απόφοιτος/η μπορεί να υποβάλει μέχρι ένα έργο για κάθε 
παγκόσμια ημέρα. 

 Το μέγεθος των έργων μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 210 Χ 297 mm (Α4) 
έως οποιαδήποτε διάσταση επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.  

 Τα έργα πρέπει να υποβληθούν χωρίς πλαίσιο ή κορνίζα. 

Όλες οι τεχνικές είναι δεκτές (ζωγραφική σε χαρτί, ζωγραφική σε καμβά, 
ζωγραφική σε μπλοκ ακουαρέλας, ζωγραφική με μελάνι, ζωγραφική με κάρβουνο, 
ζωγραφική με μολύβι, ζωγραφική σε συνδυασμό με κολάζ υλικών, ζωγραφική σε 
συνδυασμό με κολάζ εικόνων κ.τ.λ.). 

 Η Οργανωτική επιτροπή για τον διαγωνισμό θα ορίσει την Κριτική επιτροπή 
των έργων η οποία θα πρέπει να αποτελείται από μονό αριθμό κριτών και με 
κατώτερο αριθμό τους τρείς κριτές και  τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα 
ανακοινωθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2018. 

 Στους συμμετέχοντες θα δοθούν: 

Τιμητική Διάκριση στο καλύτερο σχέδιο της κάθε παγκόσμιας ή διεθνούς ημέρας 
του τομέα υγείας. 

http://acare.med.uth.gr/ανακοινώσεις/


Έπαινος σε όλους τους υποψηφίους οι οποίοι και θα προσκληθούν στην τελετή 
βράβευσης. 

Κατά την ημέρα της απονομής τα έργα των υποψηφίων θα είναι εκτεθειμένα στο 
χώρο της εκδήλωσης. 

Τα έργα μπορεί να αποτελέσουν μέρος παρουσίασης συνεδρίου. 
 

Επισυνάπτεται αρχείο με τα έργα των υποψηφίων που πήραν μέρος στον 1ο 
πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής και εκτέθηκαν στην Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας τον Ιανουάριο του 2018. Τα έργα 
συνοδεύονται από κείμενα γραμμένα από φοιτητές της Ιατρικής Λάρισας. 

 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο e-mail: johnis08@yahoo.gr ή στο 
email: ilampropoulos@uth.gr. 
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