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ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 5οσ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΟΤΙΚΗ 2020 

 

1. ηνλ δηαγσληζκό ιακβάλνπλ κέξνο ππνςήθηνη από 12 έσο 30 εηώλ (δεο αλαιπηηθά αλά θαηεγνξία), 

νη νπνίνη είλαη ζπνπδαζηέο σδείνπ, κνπζηθήο ζρνιήο ή κνπζηθνύ ζρνιείνπ, θαζώο  επίζεο θαη 

απόθνηηνη σδείσλ (όζνη δειαδή θαηέρνπλ πηπρία, δηπιώκαηα) κνπζηθώλ ζρνιώλ, θνιιεγίσλ, θ.η.ι. 

Δηδηθά όκσο γηα ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαη ηα παξαδνζηαθά όξγαλα δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 

πηζηνπνίεζε. 

 

2. Γηαγσληζηηθέο θαηεγνξίεο κνπζηθώλ νξγάλσλ: ΔΓΥΟΡΓΑ (Βιολί, Βιόλα, Βιολονηζέλο, 

Κονηπαμπάζο), ΠΝΔΤΣΑ (Φλάοςηο, Όμποε, Κλαπινέηο, Σαξόθωνο κλαζικό, Φαγκόηο, Τπομπέηα, 

Τπομπόνι, Κόπνο, Τούμπα), ΠΙΑΝΟ, ΚΙΘΑΡΑ, ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Μποςζούκι, 

Ταμποςπάρ, Ούηι, Κλαπίνο, Σανηούπι, Κανονάκι, Λύπα Κπηηική – Πονηιακή,  Βιολί παπαδοζιακό, 

Λαούηο) 

 ΔΦΗΒΟΙ: από 12 ως 18 εηών (17 και 12 μηνών), ζπκπιεξσκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

δηαγσληζκνύ 

 ΔΝΗΛΙΚΔ: από 18 ως 28 εηών (27 και 12 μηνών), ζπκπιεξσκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

3. Γηα ηε Μονωδία θαη ην Παραδοζιακό ηραγούδι: 

 ΔΝΗΛΙΚΔ: Γπλαίθεο από 18 ως 28 εηών (27 και 12 μηνών) θαη άλδξεο από 18 ως 30 

εηών (29 και 12 μηνών), ζπκπιεξσκέλα κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

4. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα εξκελεύζνπλ δύν (2) έξγα δηαθνξεηηθώλ ζπλζεηώλ, ειεύζεξεο 

επηινγήο ηνπ ξεπεξηνξίνπ πνπ ηνπο αληηπξνζσπεύεη, κέζα ζε κία θαζνξηζκέλε δηάξθεηα δέθα (10) 

ιεπηώλ. 

 

5. Σειεπηαία εκεξνκελία ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ε 14
η
 Φεβροσαρίοσ 2020 κε 

ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ. Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζα επηζπλάςνπλ ένα 

βιογραθικό κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θωηογραθία κεγέζνπο ηαπηόηεηαο, θωηοησπία 

ηασηόηηηας, επίζεο θωηοησπίες ησλ πηπρίσλ, δηπισκάησλ ή άιισλ βξαβείσλ θαη δηαθξίζεσλ 

θαζώο θαη πηζηνπνίεζε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο όηη είλαη ζηελ αλώηεξε ζρνιή θαη ηο πρόγραμμα ποσ 

θα εκηελέζοσν, αλαθέξνληαο όλνκα ζπλζέηε, ηίηιν έξγσλ, ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θάζε θνκκαηηνύ 

θαη εάλ είλαη ζύγρξνλνπ ζπλζέηε ηελ παρηιηούρα ζε θσηνηππία.. ε περίπηωζη ανηλίκοσ 

παξαθαιείηαη λα ππνγξάςεη ν θεδεκόλαο κηα ππεύζπλε δήισζε.  

Ζ αίηεζε κε ηα επηζπλαπηόκελα ζα ηαρπδξνκεζεί ζηελ δηεύζπλζε:  

ΟΜΗΛΟ UNESCO TEXΝΩΝ, ΛΟΓΟΤ, ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ  

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 156 Σ.Κ.17675 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΑΘΖΝΑ 

 

6. Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα θαηαβάιινπλ σο δικαίωμα ζσμμεηοτής ην πνζό ησλ 50€, ζηνλ θάησζη 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Οκίινπ: (ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδόκελνπ ην πνζό πνπ 

θαηαβιήζεθε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δελ επηζηξέθεηαη).  

Σξάπεδα EUROBANK  

ΑΡΗΘ. ΛΟΓ/ΜΟΤ:  0026.0400.14.0200210014  

ΗΒΑΝ: GR7202604000000140200210014  

ΟΜΗΛΟ UNESCO ΣΔΥΝΩΝ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ  

ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο ζα αλαθέξεηαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ:  

ονομαηεπώνσμο καηαθέηη – ζσμμεηέτονηα θαη 5
ος 

Πανελλήνιος Γιαγωνιζμός Μοσζικής 2020. 

 

 

 

tel:210%209514523
mailto:unescohellas.tlee@gmail.com


ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ         

______________________________________________________________________________________ 
 

 

7. Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ νη ίδηνη ηνλ πηαλίζηα ζπλνδό ηνπο γηα ηα έξγα πνπ 

ρξεηάδνληαη ζπλνδεία πηάλνπ. Γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο εθηόο Αζελώλ, ν Όκηινο κπνξεί λα 

πξνηείλεη 2 πηαλίζηεο, ηελ θ. Γήκεηξα Μαληδνπξάηνπ θαη ηνλ θ. Μηράιε Παπαγεσξγίνπ, ε ακνηβή 

ηνπο όκσο, εάλ απαηηεζεί, ζα βαξύλεη ηνλ δηαγσληδόκελν. Ο δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα δειώζεη 

ζηελ αίηεζε ηνπ, εάλ επηζπκεί λα έρεη ζπλνδό. Ο δηαζέζηκνο ζπλνδόο, ζα θαιύςεη κία πξόβα θαη ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 

8. Πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ζύκθσλα θαη κε ηε δήισζε ηνπ δειηίνπ ζπκκεηνρήο. Σα απνηειέζκαηα δελ επηδέρνληαη θακία 

έλζηαζε! Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη έγθπξε κόλν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο ζπκκεηνρήο. 
 

9. ε πεξίπησζε θσιύκαηνο κέινπο επηηξνπήο, ν Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αληηθαηάζηαζήο 

ηνπ.  
 

 
 

 

Γηα ηνλ Όκηιν γηα ηελ UNESCO Σερλώλ, Λόγνπ θαη Δπηζηεκώλ Διιάδνο 

 
      
                            Ζ Πξόεδξνο                                                                      Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

   Γέζπνηλα (Νίλα) Γηαθνβαζίιε                                                         Γεκήηξηνο Πνιιάηνο   
 

 

 

 

 

 


