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Καιιηζέα, 4 Ματνπ 2020 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  9
ου

 ΓΙΔΘΝΟΤ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2020 

 

Ο Όκηινο γηα ηελ UNESCO Σερλώλ, Λόγνπ θαη Δπηζηεκώλ Διιάδνο πξνθεξύζζεη ηνλ 9ο Γιεθνή 

Λογοηεχνικό Γιαγωνιζμό 2020, κε ιήμε ηελ 20
η
 Ιουλίου 2020.  

Ο δηαγσληζκόο γηα ην ηξέρνλ έηνο, πεξηιακβάλεη ηα εμήο είδε ηνπ ιόγνπ: Γιήγημα, Νουβέλα, Ποίηζη, 

Παιδικό παραμύθι, Παιδικό – νεανικό διήγημα. 

Ζ θξίζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη από θξηηηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη από ην Γ.. ηνπ Οκίινπ θαη απνηειείηαη από 

δηαθεθξηκέλνπο ινγνηέρλεο θαη ζπγγξαθείο. Γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζα αλαθνηλσζνύλ, κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηελ εθεκεξίδα ηνπ Οκίινπ, 

θαζώο θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ ζην facebook, κεηά ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 θαη ζηελ νπνία ζα απνδνζνύλ ηα βξαβεία ζηνπο 

δηαθξηζέληεο θαη η’ αλακλεζηηθά δηπιώκαηα ζηνπο ινηπνύο ζπκκεηέρνληεο.   

 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ελήιηθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, πνπ γξάθνπλ ζηε Νέα 

Διιεληθή Γιώζζα θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό. Δμαηξνύληαη ηα κέιε ηεο θξηηηθήο 

επηηξνπήο, θαζώο θαη νη ζπγγελείο ηνπο κέρξη θαη Β' βαζκνύ. 

2. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζε πεξηζζόηεξεο από κία (1) θαηεγνξίεο, κε έλα 

αδεκνζίεπην ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή (βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, δηαδίθηπν) έξγν αλά 

θαηεγνξία, ηεξώληαο γηα θάζε ζπκκεηνρή μερσξηζηά, ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ θαη αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο θαηεγνξίεο (π.ρ. ππνςεθηόηεηα ζε 3 θαηεγνξίεο, 3 θάθειινη, 3 θαηαζέζεηο 

ζπκκεηνρήο). 

3. Σα έξγα (όισλ ησλ θαηεγνξηώλ), ζα είλαη γραμμένα απαραίηηηα ζηην ελληνική γλώζζα θαη όρη 

ζε θάπνηα ηνπηθή δηάιεθην ή άιιε μέλε γιώζζα. Δπηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ιίγεο ιέμεηο, ηνπηθήο 

δηαιέθηνπ ή μέλεο, αλ ην απαηηεί ην έξγν, αιιά ζα ππάξρεη απαξαίηεηα θαη ζεκείσζε κε επεμήγεζή 

ηνπο. 

4. Με ηελ απνζηνιή ηνπ έξγνπ, ν δηαγσληδόκελνο απνδέρεηαη πσο ην έξγν ηνπ ζα ηεζεί ππό 

αμηνιόγεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνύλ κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απνδέρνληαη ηελ 

απόθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία είναι οριζηική και δεν επιδέχεηαι αμθιζβήηηζη. 

5. Ζ βαζκνιόγεζε ζα γίλεη αηνκηθά θαη μερσξηζηά (ρσξίο από θνηλνύ ζπδήηεζε) από ηα κέιε ηεο 

θξηηηθήο επηηξνπήο κε πξώηε ηδηόηεηα, απηή ηνπ αλαγλώζηε. Οη βαζκνινγίεο ζα είλαη ηζόηηκεο, ν 

κέζνο όξνο ζα ππνινγηζηεί κε ίζε ζπκκεηνρή θάζε ελόο αλαγλώζηε, ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

ζπκκεηνρήο. Γηα λα πξνθύςεη βαζκνιόγεζε γηα βξαβεία ζα πξέπεη νη ζπκκεηνρέο λα μεπεξλνύλ ηηο 

10 ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ρνξεγεζνύλ κόλν έπαηλνη 

ζπκκεηνρήο.  

6. Σα έξγα πνπ ζα δηαθξηζνύλ, ζα δεκνζηεπζνύλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Οκίινπ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ νη 

δεκηνπξγνί, ζπλνδεπόκελα από κία θσηνγξαθία ηνπο θαη έλα κηθξό βηνγξαθηθό ηνπο (αξρήο 

γελνκέλεο από ην ηεύρνο Ηαλνπαξίνπ 2021). 

7. Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή δελ πιεξεί όινπο αλεμαηξέησο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ (γεληθνύο θαη 

εηδηθνύο αλά θαηεγνξία), ζα απνθιείεηαη, ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

8. Σα έξγα πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ δηαγσληζκό, δελ επηζηξέθνληαη, ελώ ηα κε δηαθξηζέληα έξγα ζα 

θαηαζηξαθνύλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκoύ.  

9. Σειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε 20
η
 Ιουλίου 2020, ε νπνία απνδεηθλύεηαη 

από ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
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Β. ΔΙΓIΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
Β.1. ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΗΓΗΜΑΣΟ 2020  

 

 

 

Θέκα: ειεύζεξν (πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηαμηδησηηθό δηήγεκα). 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ελήιηθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, πνπ γξάθνπλ ζηελ Νέα Διιεληθή 

Γιώζζα θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό.  

 

Ωο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 20 €. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κε ένα μόνο αδημοζίευηο διήγημα. Ζ έθηαζε ηνπ 

δηεγήκαηνο δε ζα ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) ηππσκέλεο ζειίδεο Α4 Ζ/Τ, κε ζσζηή νξζνγξαθία θαη ζεκεία 

ζηίμεσο. Ζ γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη Arial κε κέγεζνο 12. 

 

Κάζε έξγν ππνβάιιεηαη ζε πέληε (5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα, ζειηδσκέλα θαη δεκέλα κε ην 

ςεπδώλπκν ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα εζσθιείζνπλ ζε κεγάιν θάθειν ηα 5 αληίηππα κε θσηνηππία ηεο απόδεημεο 

θαηάζεζεο (ζηελ νπνία ζα έρνπλ ζβήζεη ηα ζηνηρεία θαηαζέηε θαη ηειέθσλν) θαη καδί έλα κηθξόηεξν 

ΚΛΔΗΣΟ θάθειν κε γξακκέλν απ’ έμσ ην ςεπδώλπκό ηνπο θαη κέζα ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία (δακηυλογραθημένα και όχι χειρόγραθα): Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, 

ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό), e-mail, ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην ςεπδώλπκν. 

 

Σα έξγα πξέπεη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά, με απλή επιζηολή και όχι ζυζηημένη, ζηε δηεύζπλζε: 

ΟΜΗΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156  

176 75 ΚΑΛΛΗΘΔΑ-ΑΘΖΝΑ 

Με ηην ένδειξη: Για ηο διαγωνιζμό διηγήμαηορ 

Σηη θέζη ηος αποζηολέα να ζημειωθεί μόνο ηο ψεςδώνςμο. 

 

Οπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο, 

δηνξζώζεηο, δηεύζπλζε απνζηνιέα θιπ) ζπλεπάγνληαη απνθιεηζκό ηνπ έξγνπ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 20€ ζηνλ θάησζη ινγαξηαζκό: 

EUROBANK 

ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ:  0026.0400.14.0200210014 

ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ηελ αηηηνινγία ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ: ην ςεπδώλπκό ζαο - Γηαγσληζκόο δηεγήκαηνο. 

Τυχόν ηπαπεζικά έξοδα, βαπύνουν ηον αποζηολέα – καηαθέηη και όχι ηον Όμιλο. 

 

Σειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε 20
η
 Ιουλίου 2020, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
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Β.2. ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΝΟΤΒΔΛΑ 2020  

 

 

 

Θέκα: ειεύζεξν. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ελήιηθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, πνπ γξάθνπλ ζηελ Νέα Διιεληθή 

Γιώζζα θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό.  

 

Ωο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 20 €. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο με μία μόνο αδημοζίευηη νουβέλα. Ζ έθηαζε ηεο λνπβέιαο 

δε ζα ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) ηππσκέλεο ζειίδεο Α4 Ζ/Τ κε ζσζηή νξζνγξαθία θαη ζεκεία ζηίμεσο. Ζ 

γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη Arial κε κέγεζνο 12. 

 

Κάζε έξγν ππνβάιιεηαη ζε πέληε (5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα, ζειηδσκέλα θαη δεκέλα κε ην 

ςεπδώλπκν ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα εζσθιείζνπλ ζε κεγάιν θάθειν ηα 5 αληίηππα κε θσηνηππία ηεο απόδεημεο 

θαηάζεζεο (ζηελ νπνία ζα έρνπλ ζβήζεη ηα ζηνηρεία θαηαζέηε θαη ηειέθσλν) θαη καδί έλα κηθξόηεξν 

ΚΛΔΗΣΟ θάθειν κε γξακκέλν απ’ έμσ ην ςεπδώλπκό ηνπο θαη κέζα ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία (δακηυλογραθημένα και όχι χειρόγραθα):  Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, 

ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό), e-mail, ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην ςεπδώλπκν. 

 

Σα έξγα πξέπεη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά, με απλή επιζηολή και όχι ζυζηημένη, ζηε δηεύζπλζε: 

ΟΜΗΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156  

176 75 ΚΑΛΛΗΘΔΑ-ΑΘΖΝΑ 

Με ηην ένδειξη: Για ηο διαγωνιζμό  νοςβέλαρ 

Σηη θέζη ηος αποζηολέα να ζημειωθεί μόνο ηο ψεςδώνςμο. 

 

Οπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο, 

δηνξζώζεηο, δηεύζπλζε απνζηνιέα θιπ) ζπλεπάγνληαη απνθιεηζκό ηνπ έξγνπ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 20€ ζηνλ θάησζη ινγαξηαζκό: 

EUROBANK 

ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ:  0026.0400.14.0200210014 

ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ηελ αηηηνινγία ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ: ην ςεπδώλπκό ζαο - Γηαγσληζκόο λνπβέιαο. 

Τυχόν ηπαπεζικά έξοδα, βαπύνουν ηον αποζηολέα – καηαθέηη και όχι ηον Όμιλο. 

 

Σειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε 20
η
 Ιουλίου 2020, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
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Β.3. ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΟΙΗΗ 2020 

 

 

 

Θέκα: ειεύζεξν. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ελήιηθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, πνπ γξάθνπλ ζηελ Νέα Διιεληθή 

Γιώζζα θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό.  

 

Ωο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 20 €. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κε έλα πνίεκα, αδεκνζίεπην, ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 

40 ζηίρνπο. Κάζε έξγν ζα ζηαιεί ζε πέληε (5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα κε ην ςεπδώλπκν ζην επάλσ 

δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο, γξακκαηνζεηξά Arial κέγεζνο 12, κε ζσζηή νξζνγξαθία θαη ζεκεία ζηίμεσο. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα εζσθιείζνπλ ζε κεγάιν θάθειν ηα 5 αληίηππα κε θσηνηππία ηεο απόδεημεο 

θαηάζεζεο (ζηελ νπνία ζα έρνπλ ζβήζεη ηα ζηνηρεία θαηαζέηε θαη ηειέθσλν) θαη καδί έλα κηθξόηεξν 

ΚΛΔΗΣΟ θάθειν κε γξακκέλν απ’ έμσ ην ςεπδώλπκό ηνπο θαη κέζα ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία (δακηυλογραθημένα και όχι χειρόγραθα): Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, 

ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό), e-mail, ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην ςεπδώλπκν. 

 

Σα έξγα πξέπεη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά, με απλή επιζηολή και όχι ζυζηημένη, ζηε δηεύζπλζε: 

ΟΜΗΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156  

17675 ΚΑΛΛΗΘΔΑ-ΑΘΖΝΑ 

Με ηην ένδειξη: Για ηο διαγωνιζμό ποίηζηρ 

Σηη θέζη ηος αποζηολέα να ζημειωθεί μόνο ηο ψεςδώνςμο. 

 

Οπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο, 

δηνξζώζεηο, δηεύζπλζε απνζηνιέα θιπ) ζπλεπάγνληαη απνθιεηζκό ηνπ έξγνπ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 20€ ζηνλ θάησζη ινγαξηαζκό: 

EUROBANK 

ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ:  0026.0400.14.0200210014 

ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ηελ αηηηνινγία ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ: ην ςεπδώλπκό ζαο - Γηαγσληζκόο πνίεζεο. 

Τυχόν ηπαπεζικά έξοδα, βαπύνουν ηον αποζηολέα – καηαθέηη και όχι ηον Όμιλο. 

 

Σειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε 20
η
 Ιουλίου 2020, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
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Β.4.ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ 2020 

 

 

 

Θέκα: ειεύζεξν. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ελήιηθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, πνπ γξάθνπλ ζηελ Νέα Διιεληθή 

Γιώζζα θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό.  

 

Ωο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 20 €. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κε έλα παξακύζη, αδεκνζίεπην, ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηηο 

έμη (6) ζειίδεο. Κάζε έξγν ππνβάιιεηαη ζε πέληε (5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα, ζειηδσκέλα θαη δεκέλα 

κε ην ςεπδώλπκν ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο, γξακκαηνζεηξά Arial κέγεζνο 12, κε ζσζηή 

νξζνγξαθία θαη ζεκεία ζηίμεσο. ηελ πξώηε ζειίδα/εμώθπιιν ηνπ έξγνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ 

έξγνπ, ην ςεπδώλπκν ηνπ δεκηνπξγνύ θαη ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλεηαη (π.ρ 3-5 εηώλ, 5-7 

εηώλ θιπ). 

 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα εζσθιείζνπλ ζε κεγάιν θάθειν ηα 5 αληίηππα κε θσηνηππία ηεο απόδεημεο 

θαηάζεζεο (ζηελ νπνία ζα έρνπλ ζβήζεη ηα ζηνηρεία θαηαζέηε θαη ηειέθσλν) θαη καδί έλα κηθξόηεξν 

ΚΛΔΗΣΟ θάθειν κε γξακκέλν απ’ έμσ ην ςεπδώλπκό ηνπο θαη κέζα ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία (δακηυλογραθημένα και όχι χειρόγραθα): Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, 

ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό), e-mail, ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην ςεπδώλπκν. 

 

Σα έξγα  ζα ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθώο  (κε απιό ηαρπδξνκείν θαη όρη ζπζηεκέλα) ζηελ δηεύζπλζε  

ΟΜΗΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156  

17675 ΚΑΛΛΗΘΔΑ-ΑΘΖΝΑ 

Με ηην ένδειξη: Για ηον διαγωνιζμό παπαμςθιού 

Σηη θέζη ηος αποζηολέα να ζημειωθεί μόνο ηο ψεςδώνςμο. 

 

Οπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο, 

δηνξζώζεηο, δηεύζπλζε απνζηνιέα θιπ) ζπλεπάγνληαη απνθιεηζκό ηνπ έξγνπ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 20€ ζηνλ θάησζη ινγαξηαζκό: 

EUROBANK 

ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ:  0026.0400.14.0200210014 

ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ηελ αηηηνινγία ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ: ην ςεπδώλπκό ζαο - Γηαγσληζκόο παηδηθνύ παξακπζηνύ. 

Τυχόν ηπαπεζικά έξοδα, βαπύνουν ηον αποζηολέα – καηαθέηη και όχι ηον Όμιλο. 

 

Σειεπηαία κέξα ππνβνιήο ησλ έξγσλ νξίδεηαη  ε 20
η
 Ιουλίου 2020 (εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηαρπδξνκείνπ).  
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Β.5. ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΙΓΙΚΟΤ – ΝΔΑΝΙΚΟΤ ΓΙΗΓΗΜΑΣΟ 2020  

 

 

 

Θέκα: ειεύζεξν. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ ελήιηθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ, πνπ γξάθνπλ ζηελ Νέα Διιεληθή 

Γιώζζα θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό.  

 

αλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ην πνζόλ ησλ 20 €. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κε έλα κόλν δηήγεκα αδεκνζίεπην, ε έθηαζε ηνπ νπνίνπ δε 

ζα ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) ηππσκέλεο ζειίδεο Α4 Ζ/Τ, κε ζσζηή νξζνγξαθία θαη ζεκεία ζηίμεσο. Ζ 

γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη Arial κε κέγεζνο 12. Κάζε έξγν ππνβάιιεηαη ζε πέληε (5) 

δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα, ζειηδσκέλα θαη δεκέλα κε ην ςεπδώλπκν ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. 

ηελ πξώηε ζειίδα/εμώθπιιν ηνπ έξγνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ην ςεπδώλπκν ηνπ 

δεκηνπξγνύ θαη ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλεηαη(π.ρ 6 - 10 εηώλ, 11 - 15 εηώλ θιπ) . 

 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα εζσθιείζνπλ ζε κεγάιν θάθειν ηα 5 αληίηππα κε θσηνηππία ηεο απόδεημεο 

θαηάζεζεο (ζηελ νπνία ζα έρνπλ ζβήζεη ηα ζηνηρεία θαηαζέηε θαη ηειέθσλν) θαη καδί έλα κηθξόηεξν 

ΚΛΔΗΣΟ θάθειν κε γξακκέλν απ’ έμσ ην ςεπδώλπκό ηνπο θαη κέζα ζα ππάξρνπλ ηα εμήο πξνζσπηθά 

ηνπο ζηνηρεία (δακηυλογραθημένα και όχι χειρόγραθα): Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, 

ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, ηειέθσλν (ζηαζεξό θαη θηλεηό), e-mail, ηίηινο ηνπ έξγνπ θαη ην ςεπδώλπκν. 

 

Σα έξγα πξέπεη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά, με απλή επιζηολή και όχι ζυζηημένη, ζηε δηεύζπλζε: 

ΟΜΗΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156  

176 75 ΚΑΛΛΗΘΔΑ-ΑΘΖΝΑ 

Με ηην ένδειξη: Για ηον διαγωνιζμό παιδικού – νεανικού διηγήμαηορ 

Σηη θέζη ηος αποζηολέα να ζημειωθεί μόνο ηο ψεςδώνςμο. 

 

Οπνηεζδήπνηε ελδείμεηο πνπ απνθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα (ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο, 

δηνξζώζεηο, δηεύζπλζε απνζηνιέα θιπ) ζπλεπάγνληαη απνθιεηζκό ηνπ έξγνπ από ηνλ δηαγσληζκό. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 20€ ζηνλ θάησζη ινγαξηαζκό: 

EUROBANK 

ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ:  0026.0400.14.0200210014 

ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

ηελ αηηηνινγία ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ: ην ςεπδώλπκό ζαο - Γηαγσληζκόο παηδηθνύ δηεγήκαηνο. 

Τυχόν ηπαπεζικά έξοδα, βαπύνουν ηον αποζηολέα – καηαθέηη και όχι ηον Όμιλο. 

 

Σειεπηαία εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε 20
η
 Ιουλίου 2020, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 
   

 
 

Γηα ηνλ Όκηιν γηα ηελ UNESCO Σερλώλ, Λόγνπ θαη Δπηζηεκώλ Διιάδνο 

      

                            Ζ Πξόεδξνο                                                                      O Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

 

   Γέζπνηλα (Νίλα) Γηαθνβαζίιε                                                        Γεκήηξηνο Πνιιάηνο 
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