
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Π.  14698 

Αθήνα, 11 Ιουλίου  2016 

Προς τους 

Συλλόγους Μέλη της ΟΤΟΕ 

Υπόψη Πολιτιστικού υπευθύνου 

 

Θέμα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η ΟΤΟΕ με πρωτοβουλία της Γραμματείας Πολιτισμού προκηρύσσει Διαγωνισμό 
Λογοτεχνίας σε Πεζό κείμενο και Ποίηση ανάμεσα στους τραπεζοϋπαλλήλους. 

Οι όροι του Διαγωνισμού: 

 Αφορά εν ενεργεία συναδέλφισσες και συναδέλφους 

 Τα κείμενα (πεζά και ποιητικά) να είναι αδημοσίευτα 

 Να έχουν γραφτεί μέσα στην τελευταία τριετία 

 Το πεζό κείμενο να μην ξεπερνάει τις είκοσι (20) σελίδες 

 Τα ποιήματα που θα υποβληθούν, να είναι μέχρι τρία (3). 

 Ο διαγωνιζόμενος έχει την ευθύνη για το στήσιμο των πεζών κειμένων ή ποιημάτων. 

 Χειρόγραφα πεζά ή ποιήματα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά. 

Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από σημαντικούς και έγκριτους λογοτέχνες, κριτικούς 
λογοτεχνίας, συγγραφείς ή διευθυντές λογοτεχνικών περιοδικών. Τα μέλη της θα 
ανακοινωθούν από τη Γραμματεία Πολιτισμού έγκαιρα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016. 

Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται 
να αποστείλουν τα κείμενά τους μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. 

Η αποστολή τους στην ΟΤΟΕ μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση skartsolias@otoe.gr 

 Μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή με ταχυμεταφορά (courier) στην ταχ. Διεύθυνση: 
   Ο.Τ.Ο.Ε. 

Βησσαρίωνος 9 
10672 Αθήνα 
Υπόψη Γραμμ. Πολιτισμού (Λογοτεχνικός Διαγωνισμός) 

 Με προσωπική επίδοση στη Γραμματεία Πολιτισμού στην ανωτέρω διεύθυνση. 
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Οι συμμετέχοντες μαζί με τη δουλειά τους προσκομίζουν ή αποστέλλουν συνημμένα 
τα στοιχεία τους, ήτοι:  

 Τηλέφωνο κινητό και σταθερό 

 email 

 Τράπεζα που υπηρετούν 

 Ταχ. Διεύθυνση κατοικίας 

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως διασφαλισμένα, ωστόσο απαραίτητα για την 
καλύτερη οργάνωση του διαγωνισμού. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμο σε όλη τη διαδικασία, 
μέχρι τη βράβευση, παρ’ όλ’ αυτά στην Γραμματεία Πολιτισμού θα πρέπει να ενημερώσουν τα 
πραγματικά τους στοιχεία. 

Από τους Συλλόγους μέλη της ΟΤΟΕ καθώς και από την υπόλοιπη δομή του 
συνδικαλιστικού κινήματος στις Τράπεζες, ζητείται να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην όσο 
το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα παραπάνω και σε όλους 
τους χώρους εργασίας τους ανά την Ελλάδα. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Θεωρώντας τη Λογοτεχνία ως σημαίνον αισθητικό και μορφωτικό υλικό που 
καταδεικνύει την πολιτιστική μας φυσιογνωμία, η Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ προσδοκά 
στην κατά το δυνατόν μέγιστη συμμετοχή των συναδέλφων. 

Τα ωραία και δυνατά νοήματα που πηγάζουν από αυτήν, είναι για τη μικρή κοινωνία του 
χώρου μας ιδιαίτερα χρήσιμα στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τον Γραμματέα 
Πολιτισμού σ. Τάκη Σκαρτσολιά στο τηλ. 210 3388280, 6978 113 911 ή στέλνετε email 
skartsolias@otoe.gr. 

 

 

 
 

           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

           Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                       Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


