
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

20οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2018 

ΣΗ «ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΩΝ» 

Η Παλειιήληα Έλσζε Λνγνηερλώλ (Π.Δ.Λ.) πξνθεξύζζεη ηνλ 20
ν
  Παλειιήλην 

Μαζεηηθό Γηαγσληζκό 2018 ζηηο θαηεγνξίεο: ΠΟΙΗΗ θαη ΓΙΉΓΗΜΑ. 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ:  

1) O δηαγσληζκόο πεξηιακβάλεη δύν είδε ηνπ ιόγνπ: ΠΟΙΗΗ θαη ΓΙΉΓΗΜΑ. 

2)Σα πνηήκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 30 ζηίρνπο, ηα δηεγήκαηα ηηο 6 

ζειίδεο θαη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλα ζε ππνινγηζηή (όρη ρεηξόγξαθα). Σν κέγεζνο 

ησλ ραξαθηήξσλ ζα είλαη ζε όια 14. 

3) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ' ηάμεσο Γπκλαζίνπ θαη 

όισλ ησλ ηάμεσλ Λπθείνπ θαη Σ.Δ.Δ., ειηθίαο κέρξη θαη 20 εηώλ, κε έλα κόλν πνίεκα 

ή δηήγεκα. 

4) Ο ίδηνο δηαγσληδόκελνο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο 

ηαπηόρξνλα, αξθεί λα πιεξνί ηνπο απαξαίηεηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο γηα έθαζην είδνο. 

5) Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θάζε θαηεγνξία όζνη πήξαλ Α' Βξαβείν ζ' 

απηήλ, ζην δηαγσληζκό ησλ δύν πξνεγνπκέλσλ εηώλ 2016 θαη 2017. 

6)Σν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ειεύζεξν. πιινγηθά γξακκέλα έξγα ζα 

απνθιείνληαη. 

7) Κάζε έξγν ππνβάιιεηαη ζε πέληε ( 5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα (από 

ππνινγηζηή), κε ην ςεπδώλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληα ζην πάλσ δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο. 

8) Σν ςεπδώλπκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θάζε καζεηήο πξέπεη λα είλαη 

κνλνιεθηηθό, γξακκέλν ειιεληθά (π.ρ. Νεθέιε, Γαλαόο, Άζηξν θ.ά.) θαη λα κελ ην 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη άιιε θνξά ζε δηαγσληζκό ηεο Π.Δ.Λ. 

9)Σν πξαγκαηηθό νλνκαηεπώλπκν ηνπ καζεηή, ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ην 

ηειέθσλό ηνπ (ζηαζεξό θαη θηλεηό), e-mail, θαζώο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπ, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θιεηζκέλν κηθξόηεξν θάθειν πνπ εμσηεξηθά 

ζα έρεη κόλν ην ςεπδώλπκν, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηελ θαηεγνξία (π.ρ. πνίεζε 

ή δηήγεκα). 

10) Σα θείκελα πξέπεη λα απνζηέιινληαη κέζα ζε απινύο θαθέινπο από ηηο 

Γηεπζύλζεηο ησλ Γπκλαζίσλ ή Λπθείσλ (Γεληθώλ θαη Σερληθώλ), ή απεπζείαο από 

ηνπο καζεηέο (ΜΔ ΑΠΛΗ ΔΠΙΣΟΛΉ, ΟΥΙ ΤΣΗΜΔΝΗ), έως τις 15 

ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018, ζηε δηεύζπλζε: 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΧΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΧΝ - ΓΔΡΑΝΙΟΤ 41 (2νο όξνθνs),                       

-ΟΜΟΝΟΙΑ-Σ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ (ηει. 210 3302550), 



ππνρξεσηηθά κε ηελ έλδεημή «Γηα ην καζεηηθό δηαγσληζκό πνίεζεο» ή «Γηα ηνλ 

καζεηηθό δηαγσληζκό δηεγήκαηνο». ηε ζέζε ηνπ απνζηνιέα ζηνλ εμσηεξηθό κεγάιν 

θάθειν λα ζεκεησζεί  ΜΟΝΟ ΣΟ  ΦΔΤΓΧΝΤΜΟ. 

11) ε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδόκελνο ιάβεη κέξνο θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο, 

κπνξεί ηνπο θαθέινπο κε ηελ θάζε θαηεγνξία θαη ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ( πνπ ν 

θαζέλαο ηνπο όκσο ζα πεξηέρεη μερσξηζηό θιεηζηό θάθειν πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπ καζεηή) λα ηνπο ηνπνζεηήζεη κέζα ζε κεγαιύηεξν, ν νπνίνο πξέπεη λα αλαγξάθεη 

: «Γηα ηνλ καζεηηθό δηαγσληζκό πνίεζεο θαη δηεγήκαηνο, εάλ ζέιεη λα ηαρπδξνκήζεη 

έλα κόλν θάθειν. 

Σελεσταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται ,ως και παραπάνω 

αναγράυεται, η 15η ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) . 

Οη δηαθξηζέληεο ζα εηδνπνηεζνύλ έγθαηξα γηα ηελ ηειεηή βξάβεπζεο, ε εκεξνκελία 

ηεο νπνίαο ζα θνηλνπνηεζεί κε λεόηεξε αλαθνίλσζή καο. 

Σα απεζηαικέλα έξγα δελ επηζηξέθνληαη, ελώ ηα κε δηαθξηζέληα ζα θαηαζηξαθνύλ 

καδί κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ δηαγσληζζέλησλ. 

ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΠΛΗΡΟΤΝ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΧ ΟΡΟΤ ΣΟΤ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΘΑ ΑΠΟΚΛΔΙΟΝΣΑΙ. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό ζηα ηειέθσλα.  

6936600781  Η. Παπαθσλζηαληίλνπ Αληηπξόεδξν  ηεο Π.Δ.Λ. 

6938130030  Α. Φαθή - Κσβαίνπ  Έθνξνο ηεο Π.Δ.Λ. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                                                     Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

Τ. Λέρτας                                                                                                Κ. Καπελούζος 


