
                                                 
 

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Η ΕΥΡΩΠΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ» ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ηλικίας άνω των 18 ετών.  
2. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συγγενική σχέση 

πρώτου βαθμού με τα μέλη της κριτικής επιτροπής ή τους εργαζόμενους του 
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 
την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.  

3. Οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν, μπορούν να έχουν ληφθεί με 
οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής μηχανής, π.χ. κλασσική με φιλμ, 
smartphone, φωτογραφικές μηχανές dslr, mirrorless ή Compact 
Φωτογραφική Μηχανή, drones.  

4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αναδεικνύουν και να προβάλουν ευδιάκριτα 
ένα από τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής σε 
έναν από  τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς). Για ιδέες και περισσότερες 
πληροφορίες σε σχέση με τα έργα πολιτικής συνοχής στην περιοχή μας θα 
ενημερώνεστε από  τη σελίδα μας στο facebook, όπου θα γίνονται τακτικές 
αναφορές στα έργα αυτά στο πλαίσιο του διαγωνισμού και μέχρι το τέλος 
του Ιανουαρίου 2020.   

5. Κάποιος μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με έως δύο φωτογραφίες, οι 
οποίες θα πρέπει να τιτλοφορούνται (π.χ. παραλία Θεσσαλονίκης ή Οδικός 
Άξονας Ποτίδαιας – Κασσανδρείας) 

6. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον 
συμμετέχοντα. Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό διαβεβαιώνει 
ότι οι υποβληθείσες φωτογραφίες έχουν ληφθεί και επεξεργαστεί από 
τον/ην ίδιο/α. Επιπρόσθετα, οι φωτογραφίες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα 
τρίτων και οι απεικονίσεις προσώπων δεν θίγουν τα δικαιώματα της 
προσωπικότητας κανενός. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρ’ όλα αυτά, 
παραβιασθούν δικαιώματα τρίτων ή εγερθούν σχετικές αξιώσεις, το Europe 
Direct Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων.  

7. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.  
8. Φωτογραφίες με ακατάλληλο ή προσβλητικό προς τον άνθρωπο ή τον 

πολιτισμό περιεχόμενο, θα απορριφθούν.  
9. Οι φωτογραφίες δεν θα χρησιμοποιηθούν δίχως την άδεια των δημιουργών 

τους, σε καμία άλλη περίπτωση και σε καμία δημόσια προβολή πέραν των 
σκοπών του διαγωνισμού.  

10. Το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
το φωτογραφικό υλικό, πάντα με ρητή αναφορά του δημιουργού σε 
εμφανές σημείο.  



                                                 
 

Οι δημιουργοί-φωτογράφοι από τη στιγμή που θα αποστείλουν τις φωτογραφίες 
τους, δηλώνουν και αποδέχονται τους προαναφερόμενους Όρους Συμμετοχής και 
δίνουν τη ρητή άδεια και συναίνεσή τους προς το Europe Direct Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη δημοσίευση της φωτογραφίας τους.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Από το σύνολο των φωτογραφιών που θα αποσταλούν για το διαγωνισμό από τις 23 
Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις 
φωτογραφίες που θα τηρούν τους όρους συμμετοχής για να συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό.  

Οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα υποβληθούν σε διαδικασία διαγωνισμού στη 
σελίδα του facebook του Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας το χρονικό 
διάστημα από 4 Φεβρουαρίου 2020 έως 14 Φεβρουαρίου 2020. Οι νικητές του 
διαγωνισμού θα προκύψουν με βάση των αριθμό των Likes που θα λάβουν οι 
φωτογραφίες τους στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Ο νικητής του οποίου η 
φωτογραφία θα συγκεντρώσει τα περισσότερα likes θα κερδίσει μια ψηφιακή 
φωτογραφική κάμερα Nikon Digital Camera Β500, ενώ οι τέσσερις επόμενοι με 
βάση των αριθμό των Likes θα κερδίσουν από μια οικολογική τσάντα της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College (φορέα υποδοχής του Europe 
Direct Κεντρικής Μακεδονίας) με προϊόντα του αγροκτήματός μας και από τα 
εργαστήρια των μαθητών μας. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail σε ψηφιακή μορφή jpg σε 
υψηλή ανάλυση (300dpi). Η ονομασία του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από το 
ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και τον αριθμό της φωτογραφίας σε περίπτωση 
που στείλει δύο (π.χ. Νίκος Αλεξανδράκης – 01).  

ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

Οι συμμετοχές αποστέλλονται στο e-mail: europedirect@afs.edu.gr με θέμα: “Για 
τον φωτογραφικό διαγωνισμό «Η Ευρώπη στον τόπο μου». Στο e-mail θα πρέπει να 
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του/της υποψηφίου (Όνομα και Επώνυμο, τίτλος 
φωτογραφίας, το έργο πολιτικής συνοχής που φαίνεται στη φωτογραφία), ένα link 
από το προφίλ του στο Facebook και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν ο καθένας ξεχωριστά ενημερωτικό mail για την υποψηφιότητα της 
φωτογραφίας τους στο διαγωνισμό.   
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