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Christina Tziotziou

From: Anastasia Terzopoulou
Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:56 PM
To: General Protocol
Subject: FW: 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και 

νέους/ες Δήμου Βύρωνα

 
 

From: Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας [mailto:dqa@minedu.gov.gr]  
Sent: Tuesday, January 21, 2020 12:19 PM 
To: 'rector@uoa.gr' <rector@uoa.gr>; 'rector@mail.ntua.gr' <rector@mail.ntua.gr>; 'rector@auth.gr' <rector@auth.gr>; 
rector-secretary@auth.gr; 'rector@aueb.gr' <rector@aueb.gr>; mgia@aueb.gr; r@aua.gr; 'rector@asfa.gr' 
<rector@asfa.gr>; 'rector@panteion.gr' <rector@panteion.gr>; 'rector@unipi.gr' <rector@unipi.gr>; 
'prytan@uom.edu.gr' <prytan@uom.edu.gr>; 'rector@upatras.gr' <rector@upatras.gr>; 'rectorate@upatras.gr' 
<rectorate@upatras.gr>; 'vkyriazopoulou@med.upatras.gr' <vkyriazopoulou@med.upatras.gr>; 'prytania@uoi.gr' 
<prytania@uoi.gr>; talbanis@uoi.gr; 'rector@duth.gr' <rector@duth.gr>; 'secretary@rector.uoc.gr' 
<secretary@rector.uoc.gr>; 'rector@central.tuc.gr' <rector@central.tuc.gr>; 'rector@uoc.gr' <rector@uoc.gr>; 
prytan@aegean.gr; 'rector@aegean.gr' <rector@aegean.gr>; 'rector@ionio.gr' <rector@ionio.gr>; 'prytanis@uth.gr' 
<prytanis@uth.gr>; kmas@uop.gr; rectorate@uop.gr; rector@uowm.gr; 'president@eap.gr' <president@eap.gr>; 
kardasib@uoc.gr; Chair's Office <choffice@ihu.edu.gr>; 'info@aeaa.gr' <info@aeaa.gr>; 'secretary@aeath.gr' 
<secretary@aeath.gr>; 'contact@aeavellas.gr' <contact@aeavellas.gr>; 'info@aeahk.gr' <info@aeahk.gr>; 
'rector_office@staff.teicrete.gr' <rector_office@staff.teicrete.gr>; 'rector@hua.gr' <rector@hua.gr>; 'mara@hua.gr' 
<mara@hua.gr>; 'rector@uniwa.gr' <rector@uniwa.gr>; 'president@aspete.gr' <president@aspete.gr>; 
y.saridakis@aspete.gr; 'info@aeaa.gr' <info@aeaa.gr>; 'secretary@aeath.gr' <secretary@aeath.gr>; 
'contact@aeavellas.gr' <contact@aeavellas.gr>; 'info@aeahk.gr' <info@aeahk.gr> 
Cc: papalois@dimosbyrona.gr; Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας <dqa@minedu.gov.gr> 
Subject: 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες Δήμου Βύρωνα 
 
Καλημέρα, 
 
Σας γνωρίζουμε, για τυχόν δικές σας ενέργειες  ότι στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με 
τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον», ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικής 
έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες.  
 
Ο διαγωνισμός αφορά δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων, δηλαδή μαθητές και 
μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου και νέους και νέες από 18 μέχρι 30 ετών και δύο κατηγορίες 
κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος, δηλαδή ποιητικό έργο αδημοσίευτο και διήγημα αδημοσίευτο. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν σε κλειστούς φακέλους τα έργα τους, στο Δημαρχείο 
του Βύρωνα, στο τμήμα διοίκησης (πρωτόκολλο) μέχρι την 1η Ιουλίου 2020. 
 
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας με το Δήμο Βύρωνα 
(τηλ. 210 7609342) 
 
Με εκτίμηση, 
 
Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας 
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Α. Παπανδρέου 37, 
 15180 Μαρούσι, Αθήνα 
 e.mail: dqa@minedu.gov.gr 
Τηλ:+30 210 344 2452, 3386 
 


