
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2018 (ECDAY,2018) 
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 



ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  



 
Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας αποτελεί πρωτοβουλία του 
δικτύου INTERACT, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προβολή της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και 
της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει στην ανάπτυξη των διασυνοριακών 
περιοχών σε ένα ευρύ κοινό και όχι απλά στους Δικαιούχους, που έως τώρα 
αποτελούσαν το κοινό-στόχο των επικοινωνιακών ενεργειών των 
Προγραμμάτων.  
   



ΘΕΜΑ - ΤΙΤΛΟΣ 

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός φωτογραφίας και έκθεση 

ΤΙΤΛΟΣ: Προώθηση της Ομορφιάς της  

     Διασυνοριακής περιοχής 
 

ΕΚΘΕΣΗ: Δημόσια 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Σεπτέμβριος 2018 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ 

Οι φωτογραφίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν το θέμα του Διαγωνισμού: 

"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ“ 

και να λαμβάνονται στη διασυνοριακή περιοχή. Επιλέξιμες περιοχές 
του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (Π.Ε. 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου 
Αιγαίου (Π.Ε Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου 
(Π.Ε Δωδεκανήσου, Π.Ε Κυκλάδων) στην Ελλάδα, καθώς 
και ολόκληρη η Κύπρος). 

    Μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 φυσική ομορφιά,  

 αρχιτεκτονικά σημεία ενδιαφέροντος,  

 άτομα που απολαμβάνουν το τοπίο,  

 οικονομική ζωή 

 

Οι φωτογραφίες πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις τεχνικής μορφής. 

  .jpg / .gif μορφή 

Ανάλυση 300 dpi (ελάχιστο) 

Το μέγεθος κάθε φωτογραφίας πρέπει να είναι μικρότερο ή 

ίσο με 8MB (αν αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ 

 

 Πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένο έντυπο συμμετοχής 

με κάθε καταχώριση 

 Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο του φωτογράφου. Δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν εικόνες που έχουν ληφθεί από άλλον φωτογράφο 
(δηλ. φωτογραφίες αντιγραφείσες ή αγορασμένες από το διαδίκτυο). 
 

 
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι πέντε (5) φωτογραφίες 

 
 
 



ΟΡΟΙ ΚΑΙ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 Στις φωτογραφίες των διαγωνιζόμενων τίποτα δεν μπορεί να 

επανασχεδιαστεί σημαντικά-δεν μπορεί να αλλάξει, να 

αφαιρεθεί, να αυξηθεί ή αναδιαταχθεί καμία λεπτομέρεια της 

φωτογραφίας  

 Επιτρέπεται η περικοπή και η μέτρια σκουρόχρωση ή 

φωτισμός των τμημάτων της φωτογραφίας. 

 

 Στον διαγωνισμό φωτογραφίας δεν μπορούν να λάβουν μέρος 

οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.  

 

 Οι φωτογραφίες και το έντυπο συμμετοχής μπορούν να σταλούν 

μέχρι την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2018, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο vtsiagkante@mou.gr ή σε ένα CD, USB στην 

Διεύθυνση: INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, Κτίριο 

Zeda, Είσοδος 4, Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001 Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα. 
 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Τριμελής (3) Επιτροπή Επιλογής  

 

 Επιλογή πενήντα (50) φωτογραφιών και βράβευση των τριών (3) ως τελικών νικητών 

 
Οι φωτογραφίες θα κριθούν από την Επιτροπή με βάση τα ακόλουθα: 

 

 Συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις κατηγορίες / θέματα του 

διαγωνισμού 

 

 Ποιότητα της φωτογραφίας - τεχνική αριστεία 

 

 Οπτική ελκυστικότητα και ικανότητα να προκαλούν συναισθήματα 

 

  Πρωτοτυπία 

 

 Έμφαση στο διασυνοριακό χαρακτήρα 

 Η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής είναι τελεσίδικη και καμία αντίρρηση, ένσταση ή απαίτηση 

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

 



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογραφιών ανήκουν στους δημιουργούς 

τους 

 Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής, κάθε συμμετέχων 

χορηγεί άδεια στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος και στις Δομές 

Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή, Κοινή Γραμματεία, Γενική 

Διεύθυνση Ε.Π.Σ.Α.) να διαθέτουν οποιαδήποτε ή το 

σύνολο των υποβληθεισών φωτογραφιών σε οποιαδήποτε 

από τις δημοσιεύσεις/ ιστοσελίδες τους και / ή σε 

οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, τόσο κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης, όσο και μετά από αυτήν.  

 

 Τέλος, οι νικητές μπορεί να κληθούν να λάβουν μέρος σε 

δράσεις δημοσιότητας. 


