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Website:  http://kmaked.pde.sch.gr 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού στον δικτυακό 

τόπο http://wrohellas.gr, στην αντίστοιχη ενότητα που αναφέρεται στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 2016. Η 

εγγραφή στον διαγωνισμό ισχύει και για τον Περιφερειακό και γίνεται μέσω της Φόρμας Συμμετοχής στο 

ίδιο μενού. Εκεί μέσα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τους κανόνες του διαγωνισμού και χρήσιμες 

πληροφορίες συμμετοχής. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω 2 

διαδικτυακών καναλιών ενός τηλεοπτικού και ενός ραδιοφωνικού, ώστε όσοι επιθυμούν να έχουν την 

ευκαιρία να την παρακολουθήσουν μέσω ίντερνετ από το το site της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η δημοσιογραφική κάλυψη θα γίνει από τους σπουδαστές και 

εκπαιδευτές τμημάτων Ραδιοφωνικών Παραγωγών, Ηχοληπτών και Τεχνικών του Δημοσίου ΙΕΚ Επανομής. 
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