
 «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»: διαγωμιζμός δημιοσργίας αθίζας 

Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζημ πιαίζημ ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηςκ Γθήβςκ», ΚΒ΄ 

Σύκμδμξ 2016-2017, δημνγακώκεη ημκ 2μ δηαγςκηζμό δεμημονγίαξ αθίζαξ γηα μαζεηέξ όιςκ ηςκ 

ηάλεςκ ημο Λοθείμο, με ζέμα:  «Η δική μοσ Βοσλή ηωμ Εθήβωμ : ζομμεηέπς – εθθνάδμμαη - 

δηεθδηθώ». Σηόπμξ ημο δηαγςκηζμμύ είκαη μη ζομμεηέπμκηεξ κα απμηοπώζμοκ, με εοθάκηαζημ θαη 

πνςηόηοπμ ηνόπμ, πώξ ακηηιαμβάκμκηαη ηηξ βαζηθέξ πηοπέξ ηεξ θηιμζμθίαξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 

πνμγνάμμαημξ Βμοιή ηςκ Γθήβςκ: ανπέξ θαη αλία ηεξ δεμμθναηίαξ, ζεμαζία ηεξ εκεμένςζεξ θαη 

εκενγμύ ζομμεημπήξ ημο πμιίηε, ηεξ ειεύζενεξ έθθναζεξ, ηεξ δεμημονγηθήξ πανέμβαζεξ, ηεξ 

ζοιιμγηθήξ δνάζεξ θ.ι.π..  

 

 

Όροι ζσμμεηοτής 

1. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ έπμοκ όιμη μη μαζεηέξ Γεκηθμύ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Λοθείμο ηςκ ζπμιείςκ 

ηεξ Γιιάδαξ θαη ηςκ ΓΠΑΣ ημο ΟΑΓΔ, μέπνη 21 έημοξ. 

2. Η αθίζα ζα πνέπεη κα εμπενηέπεη ζαθέξ μήκομα θαη κα γίκεηαη ακηηιεπηό ημ πενηεπόμεκό ηεξ από 

ζπεηηθή απόζηαζε. 

3. Κάζε μαζεηήξ μπμνεί κα ζομμεηάζπεη ζημ δηαγςκηζμό με μία (1) αθίζα. Η ζομμεημπή είκαη αημμηθή.  

4. Η αθίζα : 

 ζα πνέπεη κα είκαη πνςηόηοπε δεμημονγία, 

 μπμνεί κα ζπεδηαζηεί με μπμηαδήπμηε ηεπκηθή (εηθόκεξ, ζθίηζα, δςγναθηθή, θμιάδ, ηεπκηθή 

graffiti θ.ά), 

 μπμνεί κα γίκεη θαη με πνήζε ιμγηζμηθμύ επελενγαζίαξ εηθόκαξ θαη κα ζπεδηαζηεί ζημκ 

οπμιμγηζηή ή ζημ πένη, 

 δεκ πνέπεη κα πενηέπεη εηθόκεξ, θςημγναθίεξ, πνόζςπα, εμπμνηθά ζήμαηα, δηαθνηηηθά 

γκςνίζμαηα ή άιια ζημηπεία γηα ημ μπμία μ δηαγςκηδόμεκμξ δεκ έπεη ηεκ άδεηα πνήζεξ θαη δεκ 

μπμνεί κα παναπςνήζεη άδεηα δεμμζίεοζεξ, πνήζεξ, ακαπαναγςγήξ θαη έθδμζεξ ζημ Ίδνομα 

ηεξ Βμοιήξ, 

 ζα πνέπεη κα έπεη ηειηθή δηάζηαζε εθηύπςζεξ 29,7 Φ 42 εθ. (μέγεζμξ ζειίδαξ Α3). 

5. Η αθίζα ζα οπμβιεζεί ρεθηαθά ζε μμνθή jpg ή pdf ζηα 72 dpi. Αθίζεξ πμο ζα δεμημονγεζμύκ ζε 

ζομβαηηθή μμνθή ζα πνέπεη κα θςημγναθεζμύκ θαη κα απμζηαιμύκ ζε ρεθηαθή μμνθή. Τμ μέγεζμξ 

ημο ανπείμο δεκ ζα πνέπεη κα λεπενκά ηα 15 Mb. 

6. Κάζε αθίζα ζα πνέπεη κα ζοκμδεύεηαη από έκα θείμεκμ (word/pdf) μέπνη 100 ιέλεηξ, ζημ μπμίμ μ 

δηαγςκηδόμεκμξ ζα ακαιύεη ζοκμπηηθά ημ ζθεπηηθό με βάζε ημ μπμίμ ενγάζηεθε γηα ηε δεμημονγία 

ηεξ αθίζαξ. 

7. Η οπμβμιή ηςκ ζομμεημπώκ ζα γίκεη ειεθηνμκηθά από ηηξ 13 Mανηίμο 2017 έςξ θαη ηηξ 28 

Απνηιίμο 2017. Καμία ζομμεημπή δεκ ζα γίκεη δεθηή μεηά ημ πνμακαθενόμεκμ πνμκηθό πιαίζημ.  

8. Οη ζομμεημπέξ ζα θαηαηεζμύκ ειεθηνμκηθά ζηε δηεύζοκζε www.synodos22.gr/contest. 

9. Η θνηηηθή επηηνμπή ημο δηαγςκηζμμύ απμηειείηαη από ημοξ: 

 Σςηενία Λαδάνμο, εηθαζηηθό, ζύμβμοιμ Α΄ θαη μέιμξ ηεξ Καιιηηεπκηθήξ Γπηηνμπήξ ημο 

Υπμονγείμο Παηδείαξ, πνόεδνμ 

 Δεμήηνε Γοζομίμο, εηθαζηηθό, εθπαηδεοηηθό, Καιιηηεπκηθό Σπμιείμ Γέναθα, μέιμξ 

 Κιεηώ Μπμιηενάθε, εηθαζηηθό, εθπαηδεοηηθό, Καιιηηεπκηθό Σπμιείμ Γέναθα, μέιμξ 

http://www.synodos22.gr/contest


 Βανβάνα Σπονμύιε, εηθαζηηθό, εθπαηδεοηηθό, Καιιηηεπκηθό Σπμιείμ Γέναθα, μέιμξ 

 Γηώνγμ Σηαζαθόπμοιμ, Τμήμα Γθζέζεςκ ημο Ιδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ, μέιμξ. 

10. Δεκ ζα γίκμοκ δεθηέξ ζομμεημπέξ με πενηεπόμεκμ οβνηζηηθό, ναηζηζηηθό, απνεπέξ, πμο 

πνμζβάιιεη ηεκ ηημή θαη ηεκ αλημπνέπεηα ηνίηςκ θαηά ηεκ απόιοηε θνίζε ηεξ θνηηηθήξ επηηνμπήξ 

ημο δηαγςκηζμμύ. 

11. Από ημ ζύκμιμ ηςκ ζομμεημπώκ ε θνηηηθή επηηνμπή θαηά ηεκ απόιοηε θνίζε ηεξ ζα επηιέλεη μέπνη 

πέκηε (5) αθίζεξ, μη μπμίεξ ζα ακανηεζμύκ ζε εηδηθό πώνμ ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ, ζηε 

ζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ facebook θ.ιπ. Η επηιμγή ηςκ ένγςκ πμο ζα ακανηεζμύκ ζα 

εθθνάδεη ηηξ πνμηημήζεηξ θαη ηεκ αηζζεηηθή ηεξ θνηηηθήξ επηηνμπήξ.   

12. Οη αθίζεξ πμο ζα δηαθνηζμύκ ζημκ δηαγςκηζμό ζα πνέπεη κα απμζηαιμύκ ζημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ 

ζε μεγαιύηενε ακάιοζε (300 dpi). Αθίζεξ πμο έπμοκ δεμημονγεζεί ζε ζομβαηηθή μμνθή, ζα πνέπεη 

κα απμζηαιμύκ ζημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζηεκ πνςηόηοπε μμνθή ημοξ. 

13. Σημοξ μαζεηέξ πμο ζα δηαθνηζμύκ ζημ δηαγςκηζμό ζα απμκεμεζεί ακαμκεζηηθό δίπιςμα 

ζομμεημπήξ θαη ζα πνμζθενζμύκ εθδόζεηξ ημο Ιδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ. Μέπνη δύμ από ημοξ 

δηαθνηζέκηεξ μαζεηέξ, μεηά από πνόηαζε ηεξ επηηνμπήξ, ζα πνμζθιεζμύκ κα παναθμιμοζήζμοκ, 

ςξ θηιμλεκμύμεκμη ημο Ιδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ, ηηξ ενγαζίεξ ηεξ ΚΒ΄ Σοκόδμο (2016-2017) ημο 

εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηςκ Γθήβςκ», πμο ζα πναγμαημπμηεζμύκ ζηηξ ανπέξ 

Ιμοιίμο 2017 ζηεκ Αζήκα. Τα έλμδα μεηαθίκεζεξ, δηαμμκήξ θαη ζίηηζεξ ηςκ μαζεηώκ ζα 

θαιοθζμύκ ελμιμθιήνμο από ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ. 

14. Η ακαθμίκςζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ζα γίκεη ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ www.efivoi.gr θαη 

ζηε ζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ facebook. 

15. Οη μαζεηέξ πμο ζα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγςκηζμό μθείιμοκ κα εκεμενώζμοκ πιήνςξ ημοξ 

γμκείξ/θεδεμόκεξ ημοξ γηα ημ πενηεπόμεκμ θαη ημοξ όνμοξ ημο δηαγςκηζμμύ θαη κα έπμοκ ηε 

ζοκαίκεζή ημοξ. Γάκ θάπμημξ μαζεηήξ δηαθνηζεί ζημ δηαγςκηζμό, ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζα δεηήζεη 

έγγναθε δήιςζε από ημκ γμκέα/θεδεμόκα ημο όηη ημ ένγμ ημο μαζεηή είκαη πνςηόηοπμ θαη δεκ 

ζίγεη δηθαηώμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ ηνίηςκ, θαζώξ θαη όηη επηηνέπεη ηε δεμμζίεοζε θαη 

πανμοζίαζε ημο ένγμο θαη ηςκ πνμζςπηθώκ ζημηπείςκ ημο μαζεηή (ακάνηεζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

Ιδνύμαημξ θαη ηεξ «Βμοιήξ ηςκ Γθήβςκ», ζηε ζειίδα ηεξ «Βμοιήξ ηςκ Γθήβςκ» ζημ facebook 

θ.ιπ.). Σε πενίπηςζε πμο οπάνπεη παναβίαζε πκεομαηηθώκ δηθαηςμάηςκ, ε επηηνμπή ημο 

δηαγςκηζμμύ θαη ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δεκ θένμοκ θαμία εοζύκε θαη έπμοκ δηθαίςμα απμθιεηζμμύ 

ηεξ ζομμεημπήξ.  

16. Τμ Ίδνομα δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα πνεζημμπμηεί ημ ένγμ ημο μαζεηή γηα πνμβμιή θαη εκεμένςζε 

ζπεηηθά με ημοξ ζθμπμύξ ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηςκ Γθήβςκ». Όια ή θάπμηα 

από ηα ένγα μπμνεί κα ηοπςζμύκ, κα εθδμζμύκ, κα δεμμζηεοζμύκ, κα ακαπαναπζμύκ, κα εθηεζμύκ 

θαη κα απμηειέζμοκ επηθμηκςκηαθό οιηθό γηα ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ. Τμ Ίδνομα δεζμεύεηαη όηη δεκ 

ζα γίκεη με μπμημκδήπμηε ηνόπμ εμπμνηθή πνήζε ημο ένγμο ημο μαζεηή, έπεη δε ηεκ οπμπνέςζε κα 

ακαθένεη πάκηα ηα ζημηπεία ημο δεμημονγμύ, πςνίξ θαμία άιιε απαίηεζε εθ μένμοξ ημο.  

17. Τμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα μεηαβάιεη ηηξ εμενμμεκίεξ δηελαγςγήξ ημο 

δηαγςκηζμμύ. 

18. Η ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμό ζοκεπάγεηαη πιήνε θαη ακεπηθύιαθηε απμδμπή ημο ζοκόιμο ηςκ 

παναπάκς όνςκ, δηαθμνεηηθά δεκ ζα ζεςνείηαη έγθονε θαη ζα απμθιείεηαη αοημμάηςξ από ημ 

δηαγςκηζμό. 

http://www.efivoi.gr/


 


