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Ορθή Επανάληψη

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ Α.Ε.Ι & A.Σ.Ε.Ι
Η Ο.Σ.Υ.Ε προκθρφςςει τον Α’ Πανελλήνιο Διαγωνιςμό για φοιτητζσ Α.Ε.Ι και
A.Σ.Ε.Ι με αντικείμενο τθν ςυγγραφι εργαςίασ με κζμα:
«Η εργαςία των κρατουμένων ςτισ φυλακέσ ωσ μέςο θεραπείασ και
ευεργετικοφ υπολογιςμοφ τησ ποινήσ. Αγροτικέσ φυλακέσ, επ’ αμοιβή εργαςία,
ςυγκριτική μελέτη με Ευρωπαϊκέσ ή άλλεσ χώρεσ».
Όροι ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν όλοι οι προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ των Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων και
Ανϊτατων Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ
χϊρασ, όλων των κλάδων και ςχολϊν. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ υποψιφιοι
διδάκτορεσ ι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ.
Κάκε εργαςία πρζπει να αναπτυχτεί ςε τουλάχιςτον 20 -30 δακτυλογραφθμζνεσ
ςελίδεσ Α4, μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και τυχόν
παραρτθμάτων.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό κα πρζπει μαηί με τθν εργαςία να
υποβάλλουν ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα, κακϊσ και πρόςφατο αποδεικτικό τθσ
φοιτθτικισ τουσ ιδιότθτασ.
Οι εργαςίεσ θα πρζπει να υποβληθοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ το
αργότερο μζχρι την Δευτζρα 6 Ιουνίου 2011 ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο e-mail τθσ
Ο.Σ.Υ.Ε osye@otenet.gr, κακϊσ επίςθσ και ςε ζντυπθ μορφι ςε ζνα (1) αντίγραφο, είτε
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ιδιοχείρωσ, είτε ταχυδρομικϊσ ςτθν διεφκυνςθ: Ομοςπονδία Σωφρονιςτικϊν
Υπαλλιλων Ελλάδασ (Ο.Σ.Υ.Ε), Σολωμοφ 2, Τ.Θ. 91503, Τ.Κ 18110, Κορυδαλλόσ,
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 2104967174, 2104950760.
Όλεσ οι εργαςίεσ που κα υποβλθκοφν κα αξιολογθκοφν από πενταμελι
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που αποτελείται από δφο Πανεπιςτθμιακοφσ Κακθγθτζσ, τον
Ειδικό Γραμματζα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων, τον Πρόεδρο τθσ Ο.Σ.Υ.Ε και ζναν πρϊθν κρατοφμενο, ςυγγραφζα.
Μετά τθν αξιολόγθςθ κα απονεμθκοφν τρία βραβεία με αντίςτοιχα χρθματικά
ζπακλα:

 Πρϊτο Βραβείο: 2.000€
 Δεφτερο Βραβείο: 1.000€
 Σρίτο Βραβείο: 1.000€
Η απονομι των βραβείων κα γίνει ςε ειδικι τελετι.
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