
	
	 	

Διαγωνισµός ιδεών: Ποιος έχει την πιο δηµιουργική ιδέα για προστατευτικές µάσκες; 
 
Μας συνοδεύουν πλέον στο διάστηµα του κορονωϊού: οι προστατευτικές µάσκες στολίζουν εδώ 
και λίγους µήνες τα πρόσωπα των ανθρώπων στο µετρό, στα τρένα και στα καταστήµατα. 
Προκειµένου το Ελληνογερµανικό Συνέδριο Φορέων από 12 έως 14 Οκτωβρίου στη Λειψία να 
µη διεξαχθεί µε συνηθισµένες πράσινες µάσκες προστασίας, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας προκήρυξε έναν διαγωνισµό δηµιουργίας 
λογότυπου. Οι νικητές/νικήτριες θα προκύψουν κατόπιν διαδικτυακής ψηφοφορίας και ο 
βραβευµένος λογότυπος θα τυπωθεί σ’ όλες τις προστατευτικές µάσκες. 
 
Από 12 έως 14 Οκτωβρίου πρόκειται στη Λειψία να διοργανωθεί ένα Ελληνογερµανικό 
Συνέδριο Φορέων. H Oµοσπονδιακή Υπουργός Νεολαίας Φραντσίσκα Γκίφαϋ (SPD) 
σκοπεύει στο πλαίσιο του συνεδρίου να εγκαινιάσει το γερµανικό γραφείο του 
Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) στο κέντρο της Λειψίας. Προκειµένου το 
Συνέδριο Φορέων µε περίπου 120 συµµετέχοντες να µπορέσει να διενεργηθεί χωρίς κίνδυνο 
για την υγεία, παράλληλα µε τη τήρηση των αποστάσεων, οι προστατευτικές µάσκες θα 
αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο µέρος του συνεδρίου.  
 
Για το λόγο αυτό, καλούµε τις οργανώσεις και όσους δραστηριοποιούνται στις 
ελληνογερµανικές ανταλλαγές νέων να µας στείλουν δηµιουργικά σχέδια για τις 
προστατευτικές µάσκες. Ποιος θα µπορούσε να είναι ο λογότυπος του Ελληνογερµανικού 
Ιδρύµατος Νεολαίας (ΕΓΙΝ); Με ποιο σχέδιο θα µπορούσαν οι δύο χώρες να ταυτιστούν; Τι 
αντιπροσωπεύει την Γερµανία, τι την Ελλάδα; Ποια τα χρώµατα επιλογής; Προσωπικά 
σχέδια ή δηµιουργήµατα ενός γραφιστικού προγράµµατος- όλες οι ιδέες και δηµιουργίες είναι 
ευπρόσδεκτες!  
 
Τα σχέδια και οι λογότυποι µπορούν να σταλούν έως την 31η Αυγούστου 2020.  
 
Τι πρέπει να γίνει; 
• Σχεδιασµός ή δηµιουργία λογότυπου (ιδανικά σε λευκό φόντο) 
• Στοιχεία του/της δηµιουργού και σύντοµη διατύπωση του ιστορικού της σύλληψης της 
ιδέας για την διαδικτυακή ψηφοφορία (λεπτοµέρειες παρακάτω) 

• υπογράψτε το έγγραφο 
• µαζί µε το σχέδιο σε µορφή αρχείου jpg ή png µε ηλεκτρονική αλληλογραφία στη 
διεύθυνση buero@pressenetzwerk.de  

• Καλή επιτυχία! 
 
Τι αφορά η ψηφοφορία; 
• Δηµιουργικότητα και πρωτοτυπία! 

 
Οι νικητές/νικήτριες… 
• Θα βραβευτούν αρχές Σεπτεµβρίου µετά από µια διαδικτυακή ψηφοφορία, για την 
οποία θα υπάρχει πρόσβαση µέσω του Blog www.agorayouth.com και τα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης 

• Θα χαρούν το σχέδιο τους τυπωµένο στις προστατευτικές µάσκες στο Συνέδριο 
Φορέων τον Οκτώβριο 2020 στη Λειψία  

 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν όλες οι οργανώσεις ή τα άτοµα που 
δραστηριοποιούνται στις ελληνογερµανικές ανταλλαγές νέων και εµπειρογνωµόνων. H 
δικαστική οδός αποκλείεται. Ο διαγωνισµός ιδεών διενεργείται σε συνεργασία µε το 
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας.  



	
	 	

Υπεύθυνη οργάνωση/ άτοµο (ο/η Συγγραφέας): 

 
Πληροφορίες σχετικά µε την ιδέα ή το υπόβαθρο της δηµιουργίας του σχεδιασµού 
λογότυπου: 

 
 

            
          
 

τόπος	και		ημερομηνία																																														υπογραφή 
 
 
Επεξήγηση 
Mε την υποβολή ενός λογότυπου στο Δηµοσιογραφικό Δίκτυο για Θέµατα Νεολαίας - 
Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V., παραχωρείται στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας, στην Διεθνή Υπηρεσία 
Κοινωνικοµορφωτικών Δραστηριοτήτων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας- 
IJAB και στους συνεργάτες αφιλοκερδώς το απλό, χωρικά και χρονικά περιορισµένο δικαίωµα 
χρήσης του. Το δικαίωµα χρήσης εµπεριέχει το δικαίωµα δηµοσίευσης και ανατύπωσης του 
λογότυπου.  
 
Περαιτέρω βεβαιώνεται ότι το λογότυπο έχει δηµιουργηθεί από τα άτοµα των οποίων τα 
στοιχεία αναφέρεται. Επίσης, βεβαιώνεται ότι στην άσκηση των δικαιωµάτων που 
παραχωρήθηκαν στο Δηµοσιογραφικό Δίκτυο για Θέµατα Νεολαίας - Pressenetzwerk für 
Jugendthemen e.V.- και στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών 
και Νεολαίας και στους συνεργάτες δεν αντιτίθενται δικαιώµατα τρίτων (δικαιώµατα χρήσης ή 
προσωπικότητας).  
 
Εφόσον τρίτοι αξιώσουν έναντι του Δηµοσιογραφικού Δικτύου για Θέµατα Νεολαίας - 
Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V.- και στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας και τους συνεργάτες αποζηµίωση για την παραβίαση των 
δικαιωµάτων τους, εσείς θα απαλλάξετε το Δηµοσιογραφικό Δίκτυο για Θέµατα Νεολαίας - 
Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V.- και το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης 
Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας και τους συνεργάτες από κάθε είδος αξίωσης. 

	

	

	 	


