
 
 

 
 

                       

 

Η Δζληθή Υπεξεζία ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. «Νέα Γεληά ζε Γξάζε & Eurodesk» ηνπ 

Ιδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, δηνξγαλψλεη δηαγσληζκφ αθίζαο κε ζέκα ηελ 
«Δπξσπατθή Δβδνκάδα Νέσλ 2013». Νένη θαη λέεο δεκηνπξγνί θαινχληαη λα γηνξηάζνπλ καδί 

καο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. 
 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  

 
σμμεηέτονηες: 

Οη λένη ζα πξέπεη λα είλαη ειηθίαο 18-30 ρξνλψλ, κφληκνη θάηνηθνη Διιάδαο. 
Κάζε λένο κπνξεί λα ππνβάιιεη κφλν έλα ζρέδην. 

Ο ληθεηήο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. 
 

Υρονοδιάγραμμα: 

Τα ζρέδηα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε youth@neagenia.gr ή/θαη 
eurodesk@neagenia.gr κε ηελ έλδεημε «Γηαγσληζκφο αθίζαο: «Δπξσπατθή Δβδνκάδα Νέσλ 

2013», ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 06 Μαΐνπ 2013. 
Τα ζρέδηα ζα ηεζνχλ ζε αλνηρηή ςεθνθνξία ζηε ζειίδα ηνπ Facebook «Δπξσπατθή Δβδνκάδα 

Νέσλ» απφ ηηο 07 Μαΐνπ 2013 κέρξη ηηο 14 Μαΐνπ 2013. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο 

δελ κπνξεί λα γίλεηαη ππνβνιή ζρεδίσλ. 
Ο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαθνηλσζεί ζηηο 15 Μαΐνπ 2013 ζηελ ζειίδα ηνπ Facebook θαη 

ζα ελεκεξσζεί απφ ηελ Υπεξεζία καο. 
Η βξάβεπζε ηνπ ληθεηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 02 Ινπλίνπ 2013. 

 
Τποβολή έργων: 

1. Υαρακηηριζηικά  

Τα έξγα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη λεαληθά, ξεαιηζηηθά θαη λα εθθξάδνπλ 
πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα. Δπίζεο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη ζην δεκηνπξγηθφ ηεο 

αθίζαο λα ζπκπεξηιάβνπλ έλα απφ ηα δχν παξαθάησ ζιφγθαλ ηεο «Δπξσπατθήο 
Δβδνκάδαο Νέσλ 2013»: «Join in» ή «Participate». 

2. Σετνικά ταρακηηριζηικά 

 Γηαζηάζεηο: 3508*4961 pixels (πνξηξαίην) ή 4961*3508 pixels (ηνπίν) 

 Φξψκαηα: CMYK 

 Αλάιπζε: 300dpi 

  Μνξθή: PDF ή JPG ή PNG 

 Μέγεζνο: max 10MB 

 
Οη δηαγσληδφκελνη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαθέξνπλ λα παξάγνπλ κηα επαγγεικαηηθή 

πνηνηηθή εηθφλα κε ηα αλσηέξσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κέρξη ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία, 
ηφηε απηφκαηα ζα απνθιείνληαη απφ ηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ. 

 
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ζηείινπλ κηα ππεχζπλε δήισζε φπνπ λα δειψλνπλ ην 

φλνκαηεπψλπκφ ηνπο, έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη λα δειψλνπλ φηη ην ζρέδην ηνπο 

απνηειεί πξσηφηππν έξγν ηέρλεο θαη φηη απνδέρνληαη φηη ν δηαγσληζκφο θαη ηα ζπλνδεπηηθά 
πιηθά απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Δζληθήο Υπεξεζίαο.  
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Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη ην έξγν ηνπο δελ παξαβηάδεη θαλέλα δηθαίσκα 

ηξίηνπ πξνζψπνπ, είλαη θαηάιιειν γηα δεκνζίεπζε θαη δελ πεξηνξίδεηαη απφ πλεπκαηηθά 
δηθαηψκαηα. Με ηελ ππνβνιή ζρεδίσλ αθίζαο, νη ζπκκεηέρνληεο κεηαθέξνπλ ζηελ Δζληθή 

Υπεξεζία φια ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο νξζφηεηαο ηεο 

αθίζαο ηνπο. 
 

Η αθίζα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελν, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο ή νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ 
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Οη θσηνγξαθίεο δελ πξέπεη λα παξαβηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα 

δεκνζηφηεηαο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο θάζε αηφκνπ, ή λα άπηνληαη πξνζσπηθψλ ή 
ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε αηφκνπ. Οη αθίζεο δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

κελχκαηα πνπ ελδέρεηαη λα ππνλννχλ ή λα ραξαθηεξίδνληαη απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο, 

ζεμηζκνχ, πξνθαηάιεςεο ή κεξνιεςίαο θαη λα κελ εμππεξεηνχλ εκπνξηθνχο ή δηαθεκηζηηθνχο 
ζθνπνχο γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ή λα κελ είλαη αθαηάιιειεο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

Οπνηαδήπνηε ηέηνηα αθίζα ζα απνθιεηζηεί θαη ε Δζληθή Υπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηηο 
αθαηξέζεη απφ ηε ζειίδα ηνπ Facebook. 

Με ηε ζπκκεηνρή ζε απηφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ ππνβνιή θσηνγξαθηψλ ζην Facebook, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ λα ηεξνχλ θαη λα δεζκεχνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δζληθήο Υπεξεζίαο, νη νπνίνη είλαη νξηζηηθνη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δηαγσληζκφ 
 

Κριηήρια βράβεσζης- Βράβεσζη: 
Απφ ηηο ππνβιεζείζεο αθίζεο, ε πξψηε ζε ςήθνπο ζα αλαθεξπρηεί ε ληθεηήξηα αθίζα πνπ ζα 

ιαλζάξεη ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Νέσλ.  

 
Προζωπικά δεδομένα:  

Απηφο ν δηαγσληζκφο ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνζηεξίδεηαη ή ρξεκαηνδνηείηαη ή ζρεηίδεηαη 
κε ην Facebook, Inc. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε κε ην δηαγσληζκφ 

απεπζχλνληαη ζηελ Δζληθή Υπεξεζία θαη φρη ζην Facebook. Με ηε ρξήζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην www.facebook.com, νη δηαγσληδφκελνη ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο, ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ www.facebook.com. Θα πξέπεη σο 

εθ ηνχηνπ λα επαλεμεηάζνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζην 
www.facebook.com, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

πξαθηηθψλ ζπιινγήο, πξηλ απφ ηε ρξήζε ή αιιειεπίδξαζε κε ην Facebook. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


