
ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

1. Ο Γηαγσληζκόο πεξηιακβάλεη δύν είδε ιόγνπ: 

α. Πνίεκα, αδεκνζίεπην, έθηαζεο κέρξη 30 ζηίρνπο, ζε νκνηνθαηάιεθην 

ή ειεύζεξν ζηίρν, 

β. Γηήγεκα, αδεκνζίεπην, έθηαζεο κέρξη 1.500 ιέμεηο. 

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ ηξηώλ 

ηάμεσλ  Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ (Γεληθνύ & Δπαγγεικαηηθνύ) 

νπνηνπδήπνηε ειιεληθνύ ζρνιείνπ εληόο θαη εθηόο Διιάδνο, ειηθίαο 

κέρξη θαη 18 εηώλ. 

3. πκκεηνρέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

απνθιείνληαη. 

4. Ο ίδηνο δηαγσληδόκελνο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζηηο δύν 

θαηεγνξίεο ηαπηόρξνλα, εάλ ην επηζπκεί, αξθεί λα πιεξνί ηνπο 

απαξαίηεηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο γηα θάζε είδνο. 

5. Έξγα ζπιινγηθά γξακκέλα ζα απνθιείνληαη. 

6. Σα έξγα ζα είλαη γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζα θέξνπλ ηίηιν θαη 

ζα ππνβιεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν. 

7. Κάζε θιεηζηόο θάθεινο ζπκκεηνρήο γηα θάζε δηαγσληδόκελν ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

α. ην έξγν ζε πέληε (5) εθηππσκέλα αληίηππα, όρη ρεηξόγξαθα, ζε 

ζειίδεο Α4, κέγεζνο γξακκάησλ 12 θαη γξακκαηνζεηξά Times New 

Roman, 

β. ην ςεπδώλπκν ηνπ καζεηή ζην πάλσ δεμηό κέξνο θάζε ζειίδαο θαη 

όρη ην πξαγκαηηθό νλνκαηεπώλπκν 

γ. ην έξγν ή ηα έξγα ζε κνξθή ςεθηαθνύ δίζθνπ (CD) 

δ. κηθξόηεξν θιεηζηό θάθειν, όπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη κία ζειίδα κε: 

- ην πξαγκαηηθό νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

- ην ςεπδώλπκό ηνπ γηα λα γίλεη ε αληηζηνίρεζε 

- ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ γνλέα ή θεδεκόλα, 

ζηαζεξό θαη θηλεηό) 

- ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκνπ 1599 από ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ όηη ζπλαηλνύλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαζώο θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ νλόκαηνο 

ηνπ αλήιηθνπ παηδηνύ ηνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην ζηάδην ηεο 

βξάβεπζεο κε ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

- ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

Δμσηεξηθά, ν κηθξόηεξνο θιεηζηόο θάθεινο ζα θέξεη κόλν ην 

ςεπδώλπκν ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηνπ. 

8. Σα θείκελα πξέπεη λα απνζηέιινληαη κέζα ζε θάθειν από ηηο 

Γηεπζύλζεηο ησλ Γπκλαζίσλ ή θαη Λπθείσλ θαη όρη απεπζείαο από ηνπο 

καζεηέο κε δηαβηβαζηηθό, ζθξαγίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ππνγξαθή ηνπ 

Γηεπζπληή. 



9. Σα έξγα πξέπεη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή λα ππνβιεζνύλ έσο θαη ηηο 

31 Μαΐου 2016 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηνπ 

Γήκνπ αληίζηνηρα) ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε κε ηελ αθόινπζε έλδεημε 

ππνρξεσηηθά: 

Γήκνο Μεγαξέσλ 
Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο 

Υξ. Μσξαΐηνπ & Γ. Μαπξνπθάθε 
19100 Μέγαξα 

«Γηα ηνλ 1ο Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Πνίεζεο & Γηεγήκαηνο 
κε ζέκα ηελ ίδξπζε ηνπ Βπδαληίνπ από ηνλ Βύδαληα ηνλ Μεγαξέα» 

10. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ κε απνζηνιή 

κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην ζρνιείν ησλ ληθεηώλ θαη ζα 

αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

11. Οη δηαθξηζέληεο ζα εηδνπνηεζνύλ έγθαηξα γηα ηελ ηειεηή βξάβεπζεο, ε 

εκεξνκελία ηεο νπνίαο ζα θνηλνπνηεζεί κε λεόηεξε αλαθνίλσζή καο. 

12. Θα βξαβεπηνύλ ηξία έξγα αλά θαηεγνξία θεηκέλνπ θαη ειηθηαθή νκάδα, 

δειαδή 12 έξγα ζπλνιηθά.  

ηε ζπλέρεηα, ζα απνλεκεζνύλ έπαηλνη ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό εγθύξσο θαη εκπξνζέζκσο. 

13. Σα έξγα ζα θξηζνύλ από πεληακειή (5) θξηηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία 

ζα ζπκκεηέρνπλ θηιόινγνη, ζπγγξαθείο θαη άιιεο πλεπκαηηθέο 

πξνζσπηθόηεηεο. Σα νλόκαηα όζσλ ηελ απαξηίδνπλ ζα αλαθνηλσζνύλ 

γηα ην αδηάβιεην ηνπ δηαγσληζκνύ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ή απνζηνιήο ησλ έξγσλ. 

14. Η επηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί 

ηελ ειηθία ή άιιν ζηνηρείν ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

15. Η ηειεηή βξάβεπζεο ζα γίλεη από ηνλ Γήκν Μεγαξέσλ κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  

16. Σα ππνβιεζέληα έξγα δελ επηζηξέθνληαη θαη παξακέλνπλ ζην αξρείν 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ειεθηξνληθά ζηε 
δηεύζπλζε  depmegaron@megara.gr γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ην δηαγσληζκό» 
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