
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαγωνισμός φωτογραφίας 

Europe Direct Thessaloniki - ΚΕΔΗΘ 2020, με θέμα: 

           «Το ημερολόγιο μιας έγκλειστης πόλης» 

                (την περίοδο της πανδημίας)  

             15/5/2020 – 7/6/2020 

#edicthess #photocontest2020 #pandemicCOVID19 
 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Thessaloniki – ΚΕΔΗΘ και η Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις δύσκολες στιγμές που όλοι βιώσαμε λόγω της 

πανδημίας COVID19, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: «Το ημερολόγιο μιας 

έγκλειστης πόλης την περίοδο της πανδημίας». 

 

Η ιδέα αυτού του διαγωνισμού γεννήθηκε την ημέρα που ανακοινώθηκαν το πρώτα μέτρα 

άρσης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γιατί όσο δύσκολες και 

αν ήταν οι μέρες που περάσαμε, δεν μπορούμε να τις διαγράψουμε. Μπορούμε να 

μετατρέψουμε αυτές τις αναμνήσεις σε κάτι δημιουργικό και αξιοποιώντας την ψηφιακή 

τεχνολογία μπορούμε να μοιραστούμε με τους συμπολίτες μας στιγμές από τις μέρες του 

εγκλεισμού ή να αποτυπώσουμε στιγμιότυπα που δείχνουν πόσο άλλαξε η 

ζωή μας σε αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Να μοιραστούμε τις στιγμές μας! 

 

Ο διαγωνισμός απευθύνετε σε όσους πολίτες είναι άνω των 13 ετών. Ο κάθε διαγωνιζόμενος 

μπορεί να στείλει μία φωτογραφία -ασπρόμαυρη ή έγχρωμη - σε μορφή .jpg στη διεύθυνση 

europedirect.thessalonikis@gmail.com με θέμα: «EDICThess - Διαγωνισμός φωτογραφίας 

COVID19» από την Παρασκευή 15/5/2020 έως και την Κυριακή 7/6/2020. 

Το αρχείο που θα στείλει ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συνοδεύεται με το ονοματεπώνυμο του, 

την ηλικία του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και ίσως ένα σύντομο μήνυμα που θέλει να 

μοιραστεί με τους συμπολίτες του. Ειδικότερα, για τους ανήλικους συμμετέχοντες είναι 

απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα. Επίσης, αν απεικονίζονται πρόσωπατρίτων 

στη φωτογραφία, ο φωτογράφος θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση των 

απεικονιζόμενων. 

 

Η γραπτή ενυπόγραφη συγκατάθεση τόσο των κηδεμόνων ανηλίκων όσο και όσων 

απεικονίζονται στη φωτογραφία, θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με το αρχείο φωτογραφίας 

προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει και αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτόν. 

 

Όλα τα αρχεία που θα υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:59μμ, θα 

αναρτηθούν ταυτόχρονα στη σελίδα μας στο facebook Europe Direct Thessalonikis – ΚΕΔΗΘ 

στο άλμπουμ με ονομασία: «EDIC Thess - Το ημερολόγιο μιας έγκλειστης πόλης την περίοδο της 

πανδημίας» την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και θα μπορούν να «ψηφιστούν» μέχρι την Κυριακή 21 

Ιουνίου 2020 11:59μμ. 

 

Οι τρεις πρώτες φωτογραφίες, με τα περισσότερα like, θα είναι και οι νικητήριες του 

διαγωνισμού και θα κερδίσουν μια τρίωρη ιστιοπλοϊκή βόλτα στον κόλπο του Θερμαϊκού, που 

θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους νικητές. 


