
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»: ο µουσικός µας διαγωνισµός 

 

Το Ίδρυµα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων», ΚA΄ 

Σύνοδος 2015-2016 καισε συνεργασία µε τα Μουσικά Σχολεία της Αττικήςδιοργανώνει τον 2ο 

διαγωνισµό σύνθεσης τραγουδιού για µαθητές Λυκείου. 

 

Όροι συµµετοχής 

 

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλοι οι µαθητές Λυκείου των σχολείων της 

Ελλάδας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆, µέχρι 21 έτους. Η συµµετοχή µπορεί να είναι είτε ατοµική 

είτε οµαδική (συγκροτήµατα). 

2) Σε περίπτωση οµαδικών συµµετοχών (συγκροτήµατα) επιτρέπεται να συµµετάσχουν κατ’ 

εξαίρεση µέχρι δύο µέλη - µαθητές Γυµνασίου, µε την προϋπόθεση ότι είναι µέχρι 21 έτους και 

ότι ο αριθµός τους δεν υπερβαίνει τον αριθµό των µαθητών Λυκείου. 

3) Κάθε δηµιουργός και κάθε συγκρότηµα µπορεί να µετάσχει στο διαγωνισµό µε µίαµουσική 

σύνθεση. 

4)  Όλες οι δηµιουργίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και γραµµένες αποκλειστικά για τον µουσικό 

διαγωνισµό της «Βουλής των Εφήβων».Τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργιών των 

µαθητών ανήκουν στους ίδιους και µόνο στους ίδιους. Το Ίδρυµα της Βουλής δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε κακόβουλη, παράνοµη ή µη επιθυµητή χρήση των συνθέσεων των µαθητών από 

τρίτους. 

5) Η θεµατολογία είναι ελεύθερη. Όλα τα µουσικά ιδιώµατα είναι αποδεκτά (πχ έντεχνο, λυρικό, 

παραδοσιακό, pop, rock, funk, metal, jazz, ρεµπέτικο κ.λπ.). Ο στίχος µπορεί να είναι 

ελληνικός ή ξένος (απαραίτητη µετάφραση στα ελληνικά), µε περιεχόµενο που δεν είναι 

υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές ή προσβάλλει την τιµή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την 

απόλυτη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του µουσικού διαγωνισµού. 

6) Η διάρκεια του τραγουδιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Η ηχογράφηση µπορεί να γίνει 

µε οποιονδήποτε τρόπο (η ποιότητά της δεν θα αξιολογηθεί).  

7) Κριτήρια αξιολόγησης θεωρούνται οι µουσικές και στιχουργικές αρετές της σύνθεσης αλλά και η 

πρωτοτυπία της. 

8) Στο διαγωνισµό δεν µπορούν να λάβουν µέρος µουσικές δηµιουργίες που έχουν ήδη εκδοθεί 

από δισκογραφική εταιρεία ή υπόκεινται σε κάποιο συµβόλαιο µε δισκογραφική εταιρεία ή 

εταιρεία πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

9) Οι συµµετοχές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά από 3 Mαρτίου έως και 22 Απριλίου2016 στη 

διεύθυνση www.synodos21.gr/contest.∆εν προβλέπεται παράταση στην προαναφερόµενη 

προθεσµία.Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 

www.efivoi.grκαι στη σελίδα του προγράµµατος στο facebook. 

10) Η επιτροπή αξιολόγησηςαποτελείται από τους: 

Κατερίνα Πολυµενοπούλου, Μουσικολόγο – Μουσικοπαιδαγωγό, Σχολική Σύµβουλο ΠΕ16 

Μουσικής, πρόεδρο, 

Γιώργο ∆ούση, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, µέλος, 

Φανή Κοσσώνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Πειραιά, µέλος, 

Γιάννη Μαλαφή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Αλίµου, µέλος, 



Αντώνη Παλάσκα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16, Μουσικό Σχολείο Ιλίου, µέλος και 

∆ηµήτρη Ρέντζο, απόφοιτο Λυκείου (διάκριση στον 1ο µουσικό διαγωνισµό της «Βουλής των 

Εφήβων», Κ΄ Σύνοδος, 2014-2015). 

11) Σε περιπτώσεις οµαδικών συµµετοχών, η οµάδα µετά από συνεννόηση µεταξύ των µελών της, 

θα ορίσει ένα µέλος της ως εκπρόσωπό της, προκειµένου να καταθέσει τη συµµετοχή της. 

12) Από τους συµµετέχοντες θα ζητηθούν: 

α) τα στοιχεία του/των συντελεστή/ών(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο και 

e-mail), 

β) οι στίχοι του τραγουδιού (και µετάφρασή τους αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα), 

γ) αρχείο σε µορφή pdf µε το µουσικό κείµενο (παρτιτούρες), προαιρετικά, 

δ) demo της συµµετοχής : αρχείο ήχου σε µορφή .mp3 ή .wav ή βίντεο σε µορφή .mp4, .mkv, 

.mov, .wmv, .flv. 

Μετά την κατάθεση της συµµετοχής δεν θα γίνεται δεκτή καµία αλλαγή στο περιεχόµενό της. 

11) Οι µαθητές που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να ενηµερώσουν πλήρως τους 

γονείς/κηδεµόνες τους για το περιεχόµενο και τους όρους του διαγωνισµού και να έχουν τη 

συναίνεσή τους. Εάν κάποιος µαθητής διακριθεί στο διαγωνισµό, το Ίδρυµα της Βουλής θα 

ζητήσει έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεµόνα του ότι το έργο του µαθητή είναι πρωτότυπο 

και δεν θίγει δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει τη 

δηµοσίευση και παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του µαθητή (ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και της «Βουλής των Εφήβων», στη σελίδα της «Βουλής των 

Εφήβων» στο facebook κ.λπ.). Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευµατικών 

δικαιωµάτων, η επιτροπή του διαγωνισµού και το Ίδρυµα της Βουλής δεν φέρουν καµία ευθύνη 

και έχουν δικαίωµα αποκλεισµού της συµµετοχής.Το Ίδρυµα δεσµεύεται ότι δεν θα γίνει µε 

οποιονδήποτε τρόπο εµπορική χρήση του έργου του µαθητή, έχει δε την υποχρέωση να 

αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δηµιουργού, χωρίς καµία άλλη απαίτηση εκ µέρους του. 

12) Η επιτροπή θα επιλέξει µέχρι12 µουσικές συνθέσεις, οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων», στην ιστοσελίδα του προγράµµατος στο facebook 

κ.λπ. Από αυτές, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει µέχρι 4 συνθέσεις –τις αρτιότερες-, οι 

δηµιουργοί των οποίων θα κληθούν,εάν επιθυµούν,να τις παρουσιάσουν οι ίδιοι σε µουσική 

εκδήλωσηπου θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούλιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εργασιών της ΚΑ΄ 

Συνόδου 2015-2016 της «Βουλής των Εφήβων». Τα έξοδα µεταφοράς, διαµονής και σίτισης 

των δηµιουργών και των µουσικών τουςθα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυµα της Βουλής. 

13) Το Ίδρυµα της Βουλής διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. 

14) Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτοµάτως από το 

διαγωνισµό. 

 


