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Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού λογότυπου με θέμα: «Ξηρόμερο 1821-2021, 200 

χρόνια από την έναρξη  του Αγώνα για την Ελευθερία». 

 

Η Δημοτική Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της 

Επανάστασης του 1821 προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας 

για τη δημιουργία του λογότυπου του εορτασμού με θέμα: «Ξηρόμερο 1821-2021, 

200 χρόνια από την έναρξη  του Αγώνα για την Ελευθερία». Ο διαγωνισμός 

απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων δημόσιων Γυμνασίων και Λυκείων που 

ανήκουν στον Δήμο Ξηρομέρου. 

Στόχοι του Διαγωνισμού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

Α. Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της φιλοτέχνησης ενός 

εικαστικού έργου διαφορετικού από τα συνηθισμένα 

Β. Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία του Αγώνα των Ελλήνων για την 

Ελευθερία που ξεκίνησε το 1821, εμβαθύνοντας στη συμμετοχή της περιοχής τους 

σε αυτόν 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες των δημόσιων 

Γυμνασίων και Λυκείων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου. Οι 

εργασίες θα είναι ατομικές και επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή κατ’ άτομο. 

Το έπαθλο της νικητήριας συμμετοχής θα είναι ένα τάμπλετ μάρκας Archos Oxygen 

101S 10.1’’ ενώ αναμνηστικοί έπαινοι θα δοθούν σε όλες ανεξαιρέτως τις 

συμμετοχές.  

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/-τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε 

ζωγραφικό μέσον επιθυμούν (μαρκαδόρους, νερομπογιές, ξυλομπογιές, κραγιόν, 

μολύβια, κλπ) σε χαρτί ή χαρτόνι μεγέθους έως μιας κόλλας Α4 (29,7 x 21 cm). 
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Επισημαίνεται ότι τα χρώματα και οι γραμμές θα πρέπει να είναι έντονα και 

ευδιάκριτα, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μπορεί να μεταφερθεί 

αποτελεσματικά σε ψηφιακή μορφή. Στο πίσω μέρος του έργου θα πρέπει να 

αναγράφονται το όνομα, η διεύθυνση, το σχολείο, η τάξη και το τμήμα του/της κάθε 

συμμετέχοντα/-ουσας μαθητή/-τριας. 

Οι υποβολές των έργων θα γίνονται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων σε 

κλειστό φάκελο χωρίς να αναγράφονται στοιχεία εξωτερικά και η παραλαβή τους 

προς κρίση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής. 

Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. 

Σημαντικές ημερομηνίες: Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν τα έργα 

τους από την 1η έως και την 31η Μαρτίου 2021. Η ανακοίνωση της νικήτριας 

συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2021 και η επίδοση του βραβείου 

θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2021 σε ημερομηνία η οποία θα οριστεί εγκαίρως. 

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή της δομής Κ.Δ.Α.Π., η 

υποβολή των έργων μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο e-mail 

xiromero18212021@gmail.com με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο 

θα αναγράφονται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα, η διεύθυνση, το 

σχολείο, η τάξη και το τμήμα του/της κάθε συμμετέχοντα/-ουσας μαθητή/-τριας). 

Πνευματικά Δικαιώματα: Το ηθικό δικαίωμα (άρθρο 4 ν. 2121/1993 [ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 

04.03.1993] παραμένει στον πνευματικό δημιουργό του έργου. Με την είσοδο στο 

διαγωνισμό, παραχωρείται στη Δημοτική Επιτροπή για τον εορτασμό των 200 ετών 

από την έναρξη του Αγώνα για του 1821  αμετάκλητη, απεριόριστη, παγκόσμια και 

αποκλειστική άδεια έκθεσης, έκδοσης, χρήσης, επεξεργασίας, προσαρμογής, 

αναπαραγωγής, διανομής, αναθεώρησης, παρουσίασης και δημιουργίας 

παραγώγων του έργου. Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφημίσεις και έντυπα υλικά του Δήμου για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς 

σκοπούς (Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 

πολιτιστικά θέματα»). 

Παρακαλούνται οι αξιότιμοι/-ες διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξηρομέρου να ενημερώσουν σχετικά τους 

μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων τους. 

 

Με εκτίμηση,  

η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού 

Αγγέλη Μαρία, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης  

Ζαγκότας Βασίλειος, εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 

Καλαϊτζίδου Παρασκευή, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης  

Παλουμπά Γεωργία, εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης 
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Παπανικολάου Θεοδώρα, εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης 

Πολύζος Βασίλειος, πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, 

Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 
Γενικό Λύκειο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας 
Γενικό Λύκειο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας 
Γυμνάσιο Κανδήλας Αιτωλοακαρνανίας 
Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Φυτειών Αιτωλοακαρνανίας 
Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας 

 

 


