
 

 

 

 

 

  
  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ERASMUS DAYS 2022 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Erasmus Days 2022, των 35 χρόνων από την έναρξη 

του προγράμματος Erasmus και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, ο Όμιλος 

Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας! 

 

Διάρκεια διαγωνισμού (προθεσμία υποβολής συμμετοχών) :  

30/9/2022 – 13/10/2022( έως τις 23:59) 

Οι συμμετοχές θα μπορούν να ψηφίζονται (με υποβολή like) έως και στις 

14/10/2022 (11:59 π.μ.) 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Οι φοιτητές-φοιτήτριες από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα 

για πρακτική άσκηση ή σπουδές τα τελευταία 3 χρόνια (από ακ. Έτος 2019-20 και 

έπειτα) ή βρίσκονται σε κινητικότητα στο εξωτερικό. 

 

Προσωπικά Δεδομένα: 

Δηλώνοντας συμμετοχή,  ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα αποδέχεται ότι: τα 

στοιχεία που παραχωρεί καθώς και η φωτογραφία που υποβάλλει είναι στη διάθεση 

του Ομίλου Κινητικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Εταίρων του να τα 

χρησιμοποιήσουν για τους ακόλουθους σκοπούς: (α) εκθέσεις, (β) έντυπο υλικό, (γ) 

διαδικτυακό υλικό (δ) προβολή του Πανεπιστημίου στα ΜΜΕ, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λπ. ε) 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 



 

 

 

 

 

  
  

 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει μία πρωτότυπη φωτογραφία για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

2. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλο και περιγραφή έως 

50 λέξεις που να σχετίζεται με τις προτεραιότητες-στόχους του Erasmus+. 

Μπορείτε να βρείτε τις προτεραιότητες-στόχους του Erasmus+ εδώ: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/programme-guide/part-a/priorities-of-

the-erasmus-programme 

3.  Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. Δεν θα 

περιλαμβάνουν πλαίσιο και θα έχουν οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό και 

η ανάλυσή τους να είναι τουλάχιστον 200ppi, μορφή αρχείου jpg. 

4. Οι φοιτητές θα πρέπει να αναφέρουν ονοματεπώνυμο, Σχολή-Τμήμα, Ίδρυμα 

προέλευσης καθώς και α) το διάστημα υλοποίησης, την δράση (σπουδές ή 

πρακτική) και τον οργανισμό υποδοχής. 

5. Σε περίπτωση που απεικονίζονται πρόσωπα τρίτων, θεωρείται ότι ο 

συμμετέχων/η συμμετέχουσα έχει εξασφαλίσει άδεια από τα τρίτα πρόσωπα. 

 

Δήλωση Συμμετοχής: 

Οι φοιτητές στέλνουν e-mail στη διεύθυνση: Erasmus-plus@tuc.gr με θέμα 

«Διαγωνισμός Φωτογραφίας – Erasmus Days 2022» από τις 30/9/2022 έως τις 

13/10/2022 (μέχρι τις 23:59).  Στο e-mail επισυνάπτουν την φωτογραφία με την οποία 

επιθυμούν να συμμετάσχουν, τον τίτλο και την περιγραφή (έως 50 λέξεις) καθώς και 

τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ίδρυμα προέλευσης, Σχολή/Τμήμα, Διάστημα 

Κινητικότητας, Είδος Κινητικότητας (Σπουδές ή Πρακτική), Οργανισμός υποδοχής. 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
mailto:Erasmus-plus@tuc.gr


 

 

 

 

 

  
  

 

Προβολή των συμμετοχών: 

Οι συμμετοχές των φοιτητών/τριών θα ανέβουν και θα προβάλλονται στο δίκτυο 

κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, στην ομάδα: Erasmus+ Όμιλος Κινητικότητας 

Πολυτεχνείου Κρήτης και στο άλμπουμ με τίτλο: Erasmus Days 2022 – Διαγωνισμός 

Φωτογραφίας,  τα οποία διαχειρίζεται το γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Βραβεία – Τρόπος ανάδειξης Νικητών: 

Θα δοθούν βραβεία  κοινού με βάση την ψήφο  (τα likes) των χρηστών του Facebook 

και θα δοθεί βραβείο Επιτροπής των γραφείων Erasmus σε 1 φοιτητή/ήτρια από κάθε 

Ίδρυμα από τα γραφεία Erasmus των Ιδρυμάτων που απαρτίζουν τον Όμιλο σύμφωνα 

με τα εξής κριτήρια: α) την πρωτοτυπία της φωτογραφίας β) τη συνάφεια της 

φωτογραφίας µε τη περιγραφή που ιδανικά θα πρέπει να σχετίζεται με τους στόχους-

προτεραιότητες του Erasmus+ γ) τη συνολική αισθητική της φωτογραφίας 

- Τα βραβεία κοινού θα δοθούν στους/στις 3 πρώτους από κάθε Ίδρυμα που θα 

συγκεντρώσει η συμμετοχή τους τα περισσότερα ‘likes’ και θα λάβουν 

συμβολικά δώρα από ανακυκλώσιμα υλικά. Οι συμμετέχοντες που θα λάβουν 

το βραβείο της Επιτροπής θα λάβουν επιπλέον δώρο από το Πολυτεχνείο 

Κρήτης. 

- Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους κατόπιν συνεννόησης είτε από το 

γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης είτε από τα αντίστοιχα γραφεία 

των Εταίρων του Ομίλου. 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 14/10/2022 στις 12:00 μ.μ. μετά το 

πέρας της ψηφοφορίας σε διαδικτυακή εκδήλωση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 

Zoom όπου πέραν της ανακοίνωσης των νικητών θα γίνει παρουσίαση του Ομίλου 

https://www.facebook.com/groups/341721073802201/
https://www.facebook.com/groups/341721073802201/


 

 

 

 

 

  
  

 

και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους φοιτητές καθώς και ομιλίες από φοιτητές 

του Ομίλου που έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο παρελθόν και θα 

μοιραστούν την εμπειρία τους. 

Ο σύνδεσμος για την συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ο εξής: https://tuc-

gr.zoom.us/j/96338576101?pwd=STRYSHpQMHNmcU9BUXZSRmxQYjV0UT09 

 

Meeting ID: 963 3857 6101 &  Password: 422874 

https://tuc-gr.zoom.us/j/96338576101?pwd=STRYSHpQMHNmcU9BUXZSRmxQYjV0UT09
https://tuc-gr.zoom.us/j/96338576101?pwd=STRYSHpQMHNmcU9BUXZSRmxQYjV0UT09

