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9ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς,  

 
σε μια περίοδο όπου οι συνθήκες λόγω πανδημίας αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πολιτισμού, ο Δήμος 

Περιστερίου, σε πείσμα των καιρών και μετά την μεγάλη επιτυχία του 8ου 
Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής που διεξήχθη ψηφιακά, πρόκειται να 

διοργανώσει και φέτος τον επόμενο, τον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό Παιδικής 
Ζωγραφικής, με τον ίδιο τρόπο. 

 

Ο διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής που αποτελεί θεσμό για την πόλη μας, θα 
αναδείξει ως πρωταγωνιστές και των φετινών γιορτών τα μικρά παιδιά, που 

προσδοκούμε να δημιουργήσουν, μέσα από την αθωότητα και την ευαισθησία τους. 

Όπως και να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τα όνειρά τους, προσφέροντας νότες 
αισιοδοξίας και χαράς σε όλους μας και κυρίως σε όλους τους μικρούς μας φίλους.  

 

Για τον λόγο αυτό, προκηρύσσουμε τον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, με 
θέμα: 

« Περιστέρι Πολλών Αστέρων 
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2021-2022» 

 
Μοναδικός περιορισμός στην παλέτα του κάθε μικρού ζωγράφου, είναι ότι το 
θέμα που θα επιλέξει ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. 
 
Οι γονείς των μαθητών θα πρέπει να επισκέπτονται τον διαδικτυακό ιστότοπο της 
ΔΕΠΑΔΠ www.depadp.gr , να υποβάλουν τα στοιχεία που θα ζητούνται και να 

επισυνάπτουν τη ζωγραφιά σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Οι 51 καλύτερες ζωγραφιές, θα διακριθούν από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται 
από εικαστικούς των εργαστηρίων ζωγραφικής του Δήμου. Τα έργα που θα 

επιλεγούν, ενδέχεται να πρέπει να παραδοθούν και σε πρωτότυπα, κατόπιν 

συνεννοημένης συνάντησης. Προκειμένου να εκτυπωθούν σε κατάλληλο υλικό και 
να αναρτηθούν στα συγκεκριμένα πλαίσια της πλατείας Εθν. Αντίστασης (απέναντι 

από τον ΟΤΕ) το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021. Όπου και θα παραμείνουν έως και τις 
7 Ιανουαρίου 2022. 

 

Στόχος μας είναι, να δημιουργηθεί μελλοντικά ένα άλμπουμ με όλα τα έργα των 
μαθητών που έχουν βραβευθεί, το οποίο και θα αποτελεί σημείον αναφοράς, για τα 

παιδιά της πόλης μας. 

 
Έχουμε την βεβαιότητα, ότι και σε αυτόν τον διαγωνισμό ζωγραφικής, οι μαθητές θα 

δημιουργήσουν μοναδικά έργα και θα ομορφύνουν ακόμη περισσότερο την πόλη, με 

την ανάρτηση των έργων τους στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Την πλατεία των 
παιδιών της πόλης μας. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδική αναμνηστική ένδειξη συμμετοχής, 
σαν επιβράβευση για την προσπάθειά τους.  
 
Καλή συμμετοχή και καλή επιτυχία σε όλους!!! 
 
 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

 
 

                                                                                                ΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ                                  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Κοινοποίηση 
- Γρ. Τύπου 

  

 
Συνημμένα 
Οδηγίες συμμετοχής 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 9Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  

 Νηπιαγωγεία  
 Δημοτικά Σχολεία  

 
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής; 
Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα και μόνο έργο.. 
 
Πως δηλώνουμε συμμετοχή; 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκέπτονται τον διαδικτυακό ιστότοπο της ΔΕΠΑΔΠ 
http://www.depadp.gr, να υποβάλουν τα στοιχεία που ζητούνται και να επισυνάπτουν 
τη ζωγραφιά τους σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Σε τι μορφή θα πρέπει να είναι η ζωγραφιά; 
Οι μαθητές θα πρέπει να ζωγραφίσουν σε χαρτί Α4 (διάσταση 29.7εκ. x 21εκ.) ή Α3 
(42εκ x 29.7εκ.) και απαραιτήτως σε οριζόντια διάταξη. 
 

 
 
Σε τι μορφή θα πρέπει να είναι το αρχείο που θα υποβληθεί; 
Τη ζωγραφιά θα πρέπει είτε να τη σκανάρετε , είτε να τη φωτογραφήσετε και το αρχείο 
που θα επισυναφθεί, πρέπει να μη ξεπερνάει σε μέγεθος, τα 20MB. 
 
Έως πότε μπορούν να κατατεθούν τα έργα;  
Τα έργα των μαθητών θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 
2021. 
 
Πως θα γίνει η επιλογή και τοποθέτηση των 51 καλύτερων ζωγραφιών;  
Η επιτροπή που θα βγάλει το τελικό αποτέλεσμα , αποτελείται από τους δασκάλους των 
καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δήμου μας. 
 
Τα 51 έργα που θα επιλεγούν, ενδέχεται να πρέπει να παραδοθούν και σε πρωτότυπα, 
κατόπιν συνάντησης, προκειμένου να εκτυπωθούν σε κατάλληλο υλικό. Και στη 
συνέχεια θα τοποθετηθούν για όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, στα 
συγκεκριμένα πλαίσια της πλατείας Εθν. Αντίστασης (απέναντι από τον ΟΤΕ).  
 
Η φωταγώγηση της πλατείας με τα 51 έργα, θα γίνει το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021. 
Θα βιντεοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 
 
Από πού μπορώ να παίρνω πληροφορίες;  
Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στην 
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) στα 
τηλέφωνα 210-5779914, 210-5779049,e-mail:depadp@yahoo.gr . 

http://www.depadp.gr/

