
 «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»: ο λογοηετμικός μας διαγωμιζμός 

Σμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζημ πιαίζημ ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ 

Γθήβωκ», ΚΒ΄ ύκμδμξ 2016-2017 δημνγακώκεη ημκ 3μ ιμγμηεπκηθό δηαγωκηζμό 

δηεγήμαημξ/πμηήμαημξ γηα μαζεηέξ όιωκ ηωκ ηάλεωκ ημο Λοθείμο. 

Όροι ζσμμεηοτής 

1. Δηθαίωμα ζομμεημπήξ έπμοκ όιμη μη μαζεηέξ Λοθείμο ηωκ ζπμιείωκ ηεξ Γιιάδαξ 

θαη ηωκ ΓΠΑ ημο ΟΑΓΔ, μέπνη 21 έημοξ. Η ζομμεημπή είκαη αημμηθή. 

2. Κάζε μαζεηήξ μπμνεί κα ζομμεηάζπεη ζημκ δηαγωκηζμό με έκα δηήγεμα ή έκα 

πμίεμα ή θαη ηα δύμ. Σμ ζέμα είκαη ειεύζενμ. 

3. Η οπμβμιή ζομμεημπώκ ζα γίκεη ειεθηνμκηθά από 13 Μανηίμο έωξ θαη 28 

Απνηιίμο 2017 ζηε δηεύζοκζε www.synodos22.gr/contest. Καμία ζομμεημπή δεκ 

ζα γίκεη δεθηή μεηά ημ πνμακαθενόμεκμ πνμκηθό πιαίζημ.  

4. Σα δηεγήμαηα/πμηήμαηα ζα πνέπεη:  

 κα είκαη γναμμέκα ζηεκ ελλημική γλώζζα,  

 κα είκαη πρωηόησπα (θείμεκα ηα μπμία είκαη πνμϊόκ ακηηγναθήξ ή 

ιμγμθιμπήξ ζα απμθιείμκηαη αοηόμαηα από ημκ δηαγωκηζμό),  

 μα μημ έτοσμ δημοζιεσθεί ζε έμησπη ή ηλεκηρομική μορθή,  

 μα μημ έτοσμ σποβληθεί ζε άλλο διαγωμιζμό.  

5. Σα δηεγήμαηα ζα πνέπεη κα έπμοκ έθηαζε αοζηενά μέπνη 1500 ιέλεηξ. Σα 

πμηήμαηα ζα πνέπεη κα έπμοκ έθηαζε αοζηενά μέπνη 500 ιέλεηξ.  

6. Σα πμηήμαηα μπμνεί κα είκαη γναμμέκα ζε παναδμζηαθό ή ζε ειεύζενμ ζηίπμ. Γίκαη 

επίζεξ δοκαηόκ κα εκηάζζμκηαη ζε έκα μνηζμέκμ πμηεηηθό είδμξ (π.π. ζμκέημ). 

7. Σεκ θνηηηθή επηηνμπή ημο δηαγωκηζμμύ απμηειμύκ μη: 

 Σαζμύια Καναγεωνγίμο, πμηήηνηα θαη δμθημημγνάθμξ, επ. ζπμιηθή ζύμβμοιμξ 

θηιμιόγωκ Δ.Γ., πνόεδνμξ Πακειιήκηαξ Έκωζεξ Φηιμιόγωκ, πνόεδνμξ, 

 Mακόιεξ Μαονμιέωκ, ζογγναθέαξ, μέιμξ, 

 Δν. Αιελάκδνα Δεμαθμπμύιμο, θηιόιμγμξ, εθπαηδεοηηθόξ Δ.Γ. (Ιωκίδεημξ 

πμιή Πεηναηά), μέιμξ, 

 Σέηε ίδενε, θηιόιμγμξ, Σμήμα Γθπαηδεοηηθώκ Πνμγναμμάηωκ Ιδνύμαημξ 

ηεξ Βμοιήξ, μέιμξ, 

 μανάγδα Σζίγθα, θηιόιμγμξ, Δηεοζύκηνηα 6μο ΓΓΛ Ν. μύνκεξ, μέιμξ, 

 Καιιηόπε Χαηδεγηακκαθμύ, θηιόιμγμξ, μέιμξ, 

 Γηώνγημξ – Ραθαήι Πηζζάκεξ, θμηηεηήξ (δηάθνηζε ζημκ 1μ ιμγμηεπκηθό 

δηαγωκηζμό ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ», Κ΄ ύκμδμξ 2014-2015), μέιμξ, 

 Βαζίιεξ Γηαιακηδήξ, θμηηεηήξ (δηάθνηζε ζημκ 2μ ιμγμηεπκηθό δηαγωκηζμό ηεξ 

«Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ», ΚΑ΄ ύκμδμξ 2015-2016), μέιμξ. 

8. Δεκ ζα γίκμοκ δεθηά θείμεκα με πενηεπόμεκμ οβνηζηηθό, ναηζηζηηθό, απνεπέξ, πμο 

πνμζβάιιεη ηεκ ηημή θαη ηεκ αλημπνέπεηα ηνίηωκ θαηά ηεκ απόιοηε θνίζε ηεξ 

θνηηηθήξ επηηνμπήξ ημο δηαγωκηζμμύ. 

9. Από ημ ζύκμιμ ηωκ ζομμεημπώκ ε θνηηηθή επηηνμπή θαηά ηεκ απόιοηε θνίζε ηεξ 

ζα επηιέλεη ηα ανηηόηενα δηεγήμαηα θαη πμηήμαηα (μέπνη 5 δηεγήμαηα θαη μέπνη 5 

πμηήμαηα). Η επηηνμπή έπεη δηθαίωμα κα πνμηείκεη ηεκ έθδμζε ηωκ θεημέκωκ ζε 
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έκηοπε μμνθή, ηεκ ακάνηεζή ημοξ ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ θ.ιπ.. Η 

επηιμγή ηωκ θεημέκωκ ζα εθθνάδεη ηηξ πνμηημήζεηξ θαη ηεκ αηζζεηηθή ηεξ 

θνηηηθήξ επηηνμπήξ.    

10. ε όζμοξ δηαθνηζμύκ ζημ δηαγωκηζμό ζα απμκεμεζεί ακαμκεζηηθό δίπιωμα 

ζομμεημπήξ θαη ζα πνμζθενζμύκ εθδόζεηξ ημο Ιδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ. Σέζζενηξ 

από ημοξ δηαθνηζέκηεξ μαζεηέξ (δύμ ζηεκ θαηεγμνία δηήγεμα θαη δύμ ζηεκ 

θαηεγμνία πμίεμα), μεηά από ζπεηηθή πνόηαζε ηεξ επηηνμπήξ, ζα πνμζθιεζμύκ κα 

παναθμιμοζήζμοκ, ωξ θηιμλεκμύμεκμη ημο Ιδνύμαημξ ηεξ Βμοιήξ, ηηξ ενγαζίεξ 

ηεξ ΚΒ΄ οκόδμο (2016-2017) ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμγνάμμαημξ «Βμοιή ηωκ 

Γθήβωκ», πμο ζα πναγμαημπμηεζμύκ ζηηξ ανπέξ Ιμοιίμο 2017 ζηεκ Αζήκα. Σα 

έλμδα μεηαθίκεζεξ, δηαμμκήξ θαη ζίηηζεξ ηωκ μαζεηώκ ζα θαιοθζμύκ 

ελμιμθιήνμο από ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ. 

11. Η ακαθμίκωζε ηωκ απμηειεζμάηωκ ζα γίκεη ζηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ 

www.efivoi.gr θαη ζηε ζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ ζημ facebook. 

12. Οη μαζεηέξ πμο ζα ιάβμοκ μένμξ ζημ δηαγωκηζμό μθείιμοκ κα εκεμενώζμοκ 

πιήνωξ ημοξ γμκείξ/θεδεμόκεξ ημοξ γηα ημ πενηεπόμεκμ θαη ημοξ όνμοξ ημο 

δηαγωκηζμμύ θαη κα έπμοκ ηε ζοκαίκεζή ημοξ. Γάκ θάπμημξ μαζεηήξ δηαθνηζεί ζημ 

δηαγωκηζμό, ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ ζα δεηήζεη έγγναθε δήιωζε από ημκ 

γμκέα/θεδεμόκα ημο όηη ημ ένγμ ημο μαζεηή είκαη πνωηόηοπμ θαη δεκ ζίγεη 

δηθαηώμαηα πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ ηνίηωκ, θαζώξ θαη όηη επηηνέπεη ηε 

δεμμζίεοζε θαη πανμοζίαζε ημο ένγμο θαη ηωκ πνμζωπηθώκ ζημηπείωκ ημο μαζεηή 

(ακάνηεζε ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ιδνύμαημξ θαη ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ», ζηε 

ζειίδα ηεξ «Βμοιήξ ηωκ Γθήβωκ» ζημ facebook θ.ιπ.). ε πενίπηωζε πμο 

οπάνπεη παναβίαζε πκεομαηηθώκ δηθαηωμάηωκ, ε επηηνμπή ημο δηαγωκηζμμύ θαη 

ημ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δεκ θένμοκ θαμία εοζύκε θαη έπμοκ δηθαίωμα απμθιεηζμμύ 

ηεξ ζομμεημπήξ. Σμ Ίδνομα δεζμεύεηαη όηη δεκ ζα γίκεη με μπμημκδήπμηε ηνόπμ 

εμπμνηθή πνήζε ημο ένγμο ημο μαζεηή, έπεη δε ηεκ οπμπνέωζε κα ακαθένεη πάκηα 

ηα ζημηπεία ημο δεμημονγμύ, πωνίξ θαμία άιιε απαίηεζε εθ μένμοξ ημο.  

13. Σμ Ίδνομα ηεξ Βμοιήξ δηαηενεί ημ δηθαίωμα κα μεηαβάιεη ηηξ εμενμμεκίεξ 

δηελαγωγήξ ημο δηαγωκηζμμύ. 

14. Η ζομμεημπή ζημ δηαγωκηζμό ζοκεπάγεηαη πιήνε θαη ακεπηθύιαθηε απμδμπή ημο 

ζοκόιμο ηωκ παναπάκω όνωκ, δηαθμνεηηθά δεκ ζα ζεωνείηαη έγθονε θαη ζα 

απμθιείεηαη αοημμάηωξ από ημ δηαγωκηζμό. 
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