
 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ : διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας 

Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, ΚΓ΄ 

Σύνοδος 2017-2018, διοργανώνει διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας για μαθητές όλων των τάξεων 

του Λυκείου, με θέμα:  «Η δική μου Βουλή των Εφήβων : συμμετέχω – εκφράζομαι - 

διεκδικώ». Στόχος του διαγωνισμού είναι οι συμμετέχοντες να αποτυπώσουν, με ευφάνταστο και 

πρωτότυπο τρόπο, πώς αντιλαμβάνονται τις βασικές πτυχές της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού 

προγράμματος Βουλή των Εφήβων: αρχές και αξία της δημοκρατίας, σημασία της ενημέρωσης και 

ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της ελεύθερης έκφρασης, της δημιουργικής παρέμβασης, της 

συλλογικής δράσης κ.λ.π..  

 

 

Όροι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου των 

σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους. 

2. Η αφίσα θα πρέπει να εμπεριέχει σαφές μήνυμα και να γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενό της 

από σχετική απόσταση. 

3. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μία (1) αφίσα. Η συμμετοχή είναι 

ατομική.  

4. Η αφίσα : 

 θα πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία, 

 μπορεί να σχεδιαστεί με οποιαδήποτε τεχνική (εικόνες, σκίτσα, ζωγραφική, κολάζ, τεχνική 

graffiti κ.ά), 

 μπορεί να γίνει και με χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και να σχεδιαστεί στον 

υπολογιστή ή στο χέρι, 

 δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά 

γνωρίσματα ή άλλα στοιχεία για το οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει την άδεια χρήσης και 

δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής και έκδοσης στο 

Ίδρυμα της Βουλής, 

 θα πρέπει να έχει τελική διάσταση εκτύπωσης 29,7 Χ 42 εκ. (μέγεθος σελίδας Α3). 

5. Η αφίσα θα υποβληθεί ψηφιακά σε μορφή jpg ή pdf στα 72 dpi. Αφίσες που θα δημιουργηθούν 

σε συμβατική μορφή θα πρέπει να φωτογραφηθούν και να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή. Το 

μέγεθος του αρχείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 Mb. 

6. Κάθε αφίσα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα κείμενο (word/pdf) μέχρι 100 λέξεις, στο 

οποίο ο διαγωνιζόμενος θα αναλύει συνοπτικά το σκεπτικό με βάση το οποίο εργάστηκε για τη 

δημιουργία της αφίσας. 

7. Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 7 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 

2018. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά το προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο.  

8. Οι συμμετοχές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.synodos23.gr/contest. 

9. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους: 

 Σωτηρία Λαζάρου, εικαστικό, σύμβουλο Α΄ και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του 

Υπουργείου Παιδείας, πρόεδρο 

 Δημήτρη Ευθυμίου, εικαστικό, εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, μέλος 

 Κλειώ Μπολιεράκη, εικαστικό, εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, μέλος 

http://www.synodos23.gr/contest


 Βαρβάρα Σπυρούλη, εικαστικό, εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, μέλος 

 Γιώργο Σταθακόπουλο, Τμήμα Εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής, μέλος. 

10. Δεν θα γίνουν δεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που 

προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής 

επιτροπής του διαγωνισμού. 

11. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει 

μέχρι πέντε (5) αφίσες, οι οποίες ενδέχεται να αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος, στη σελίδα του προγράμματος στο facebook κ.λπ. Η επιλογή των έργων 

που θα αναρτηθούν θα εκφράζει τις προτιμήσεις και την αισθητική της κριτικής επιτροπής.   

12. Οι αφίσες που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα της 

Βουλής σε μεγαλύτερη ανάλυση (300 dpi). Αφίσες που έχουν δημιουργηθεί σε συμβατική 

μορφή, θα πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα της Βουλής στην πρωτότυπη μορφή τους. 

13. Στους μαθητές που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα 

συμμετοχής και θα προσφερθούν εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Μέχρι δύο από τους 

διακριθέντες μαθητές, μετά από πρόταση της επιτροπής, θα προσκληθούν να 

παρακολουθήσουν, ως φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος της Βουλής, τις εργασίες της ΚΓ΄ 

Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, που θα 

πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 

σίτισης των μαθητών θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα της Βουλής. 

14. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr 

και στη σελίδα του προγράμματος στο facebook. 

15. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώσουν πλήρως τους 

γονείς/κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο και τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν τη 

συναίνεσή τους. Εάν κάποιος μαθητής διακριθεί στο διαγωνισμό, το Ίδρυμα της Βουλής θα 

ζητήσει έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του ότι το έργο του μαθητή είναι 

πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει 

τη δημοσίευση και παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του μαθητή 

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και της Βουλής των Εφήβων, στη σελίδα της Βουλής 

των Εφήβων στο facebook κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών 

δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και το Ίδρυμα της Βουλής δεν φέρουν καμία ευθύνη 

και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.  

16. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το έργο του μαθητή για προβολή και 

ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων. 

Όλα ή κάποια από τα έργα μπορεί να τυπωθούν, να εκδοθούν, να δημοσιευθούν, να 

αναπαραχθούν, να εκτεθούν και να αποτελέσουν επικοινωνιακό υλικό για το Ίδρυμα της 

Βουλής. Το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση του 

έργου του μαθητή, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, 

χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.  

17. Το Ίδρυμα της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτομάτως από το 

διαγωνισμό. 

 

http://www.efivoi.gr/

