
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ο θσηνγξαθηθόο όκηινο ΠΡΘΜΑ ηνπ Αζιεηηθνύ Επηζηεκνληθνύ Πνιηηηζηηθνύ 

σκαηείνπ ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΘ.. θαη ε Κνηλσθειήο Επηρείξεζε Δήκνπ Παιιήλεο, 

δηνξγαλώλνπλ δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο κε ηίηιν «POLIS ΠΔΓΙΟ».  

Ο δηαγσληζκόο απνζθνπεί ζην λα απνηππώζεη ηελ πόιε ηνπ Δήκνπ 

Παιιήλεο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαη ησλ ηξηώλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ 

(Γέξαθαο Αλζνύζα-Παιιήλε), ηελ θπζηνγλσκία ηνπ θαη ηελ ζθύδνπζα δσή 

ησλ πνιηηώλ ηνπ κε κηα δηαθνξεηηθή καηηά. 

Καινύκε όινπο λα ξανά-ανακαλύψοςν ηελ πόιε καο, λα ξανά-

πεππαηήζοςν ηηο γεηηνληέο ηεο θαη λα ξανά-αιζθανθούν ην παικό ηεο 

θνηλσλίαο καο, απνηππώλνληαο κέζα από απηήλ ηελ δηαδηθαζία ηνλ 

«ραξαθηήξα» ηεο. 

Σα θσηνγξαθηθά έξγα ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηνπία, ζηηγκέο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο, εθθάλζεηο ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ, αξρηηεθηνληθά θαη 

πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο, θαη ό,ηη άιιν ζα 

κπνξνύζε λα απαζαλαηηζηεί θαη λα εθθξάζεη ην ζήκεξα ελόο δήκνπ 

κεδηζρηιηεηή ηζηνξία. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο:  

 

1η καηηγοπία – Ηλικία:Από 12 έωρ 17 εηών 

2η καηηγοπία–Ηλικία: Άνω ηων 18 εηών. 

 

Οη ηξεηο θαιύηεξεο θσηνγξαθίεο θάζε θαηεγνξίαο ζα επηιεγνύλ από θξηηηθή 

επηηξνπή απνηεινύκελε από εγλσζκέλεο αμίαο επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο 

θαηζα βξαβεπζνύλ ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεοπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 

8-9-2019 ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γέξαθα, Κιεηηάξρνπ θαη Αξηζηείδνπ. 

Επηπιένλ, ηηκεηηθνύο επαίλνπο ζα ιάβνπλ νη 10 θαιύηεξεο θσηνγξαθίεο θάζε 

θαηεγνξίαο.  

Οη θσηνγξαθίεο ζα εθηεζνύλ ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γέξαθα, Κιεηηάξρνπ θαη 

Αξηζηείδνπ, από 8-9-2019- έσο 31-9-2019. 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ 

1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη θάηνηθνη Ειιάδαο, ειηθίαο άλσ ησλ 12 

εηώλ. 

2. Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζα εθηεζνύλ ζα επηιεγνύλ από ηελ νξγαλσηηθή 

επηηξνπή. 

3. Η έθζεζε ζα απνηειείηαη από 60 θσηνγξαθηθά έξγα (20 αλά Δεκνηηθή 

Ελόηεηα)  

4. Κάζε θσηνγξάθνο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ έθζεζε κε έσο ελλέα 

(9) θσηνγξαθίεο, ηξεηο (3) αλά Δεκνηηθή Ελόηεηα,νη νπνίεο ζα 



ηηηινθνξνύληαη (κε αλαθνξά ζην ζεκείν θσηνγξάθηζεο, π.ρ. 

Δεκαξρείν Δήκνπ Παιιήλεο) . 

5. Οη θσηνγξαθίεο πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά από ηνλ 

ζπκκεηέρνληα.Ο/ε ιακβάλσλ/νπζα κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό 

δηαβεβαηώλεη όηη νη ππνβιεζείζεο θσηνγξαθίεο είλαη ηξαβεγκέλεο θαη 

επεμεξγαζκέλεο από ηνλ/ελ ίδην/α. Πξόζζεηα, νη θσηνγξαθίεο δελ 

ππόθεηληαη ζε δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη νη απεηθνλίζεηο πξνζώπσλ δελ 

ζίγνπλ θαλελόο ηα δηθαηώκαηα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία, παξ’ όια απηά, παξαβηαζζνύλ δηθαηώκαηα ηξίησλ 

ήεγεξζνύλ ζρεηηθέο αμηώζεηο, νη νξγαλσηέο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ 

θέξνπλ νπδεκία επζύλε έλαληη ηξίησλ. 

6. Οη θσηνγξαθίεο κπνξεί λα είλαη έγρξσκεο ή αζπξόκαπξεο. 

7. Φσηνγξαθίεο κε αθαηάιιειν ή πξνζβιεηηθό πξνο ηνλ άλζξσπν ή ηνλ 

πνιηηηζκό πεξηερόκελν, ζα απνξξηθζνύλ. 

8. Οη θσηνγξαθίεο δελ ζα επηζηξαθνύλ θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

δίρσο ηελ άδεηα ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο, ζε θακηά άιιε πεξίπησζε θαη 

ζε θακία δεκόζηα πξνβνιή πέξαλ ησλ ζθνπώλ πξνώζεζεο ηεο 

έθζεζεο. 

9. Η έθζεζε δύλαηαη λα επαλαιεθζεί ζε άιιν ρώξν ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε ησλ δεκηνπξγώλ-θσηνγξάθσλ. 

10. Η Δεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

θσηνγξαθηθό πιηθό, πάληα κε ξεηή αλαθνξά ηνπ δεκηνπξγνύ ζε 

εκθαλέο ζεκείν. 

 

ΗΜΔΙΩΗ 

Οι δημιοσργοί-θωηογράθοι από ηη ζηιγμή ποσ θα αποζηείλοσν ηις 

θωηογραθίες ηοσς, δηλώνοσν και αποδέτονηαι ηοσς προαναθερόμενοσς 

Όροσς Σσμμεηοτής και δίνοσν ηη ρηηή άδεια και ζσναίνεζή ηοσς προς ηο 

ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.και ηην Κοινωθελή Επιτείρηζη Δήμοσ Παλλήνης Αθληηιζμού-

Πολιηιζμού-Περιβάλλονηος για ηην δημοζίεσζη ηης θωηογραθίας ηοσς, καθώς 

και ηων ζηοιτείων ηης κάθε θωηογραθίας όποσ θεωρούν όηι πρέπει να 

προβληθεί και να δημοζιεσθεί για ηην ορθή παροσζίαζη και προβολή ηης 

έκθεζης. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Οη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ κε e-mail ζην  info@athlepolis.gr  

ζε ςεθηαθή κνξθή jpg, ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

2Mb θαη ε κεγάιε πιεπξά ηα 1200 pixels. Οη θσηνγξαθίεο πνπ ζα επηιεγνύλ, 

ζα πξέπεη λα καο απνζηαινύλ ζε full αλάιπζε ζηα 300dpi, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηππσζνύλ. Η νλνκαζία ηνπ αξρείνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ην 

νλνκαηεπώλπκν ηνπ θσηνγξάθνπ, κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη αύμνληα 

αξηζκό (ΠΧ KOSTAS–PAPADOPOULOS-01.jpg θ.ν.θ.). Η αλαινγία 

δηαζηάζεσλ ησλ θσηνγξαθηώλ πξέπεη λα είλαη 3×2 



ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

Οη θσηνγξαθίεο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ από 15/2/2019 κέρξη 15/7/2019 ζην 

e-mail: info@athlepolis.gr κε ζέκα: “Για ηην έκθεζη «POLIS ΠΔΓΙΟ». ην e-

mail ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία (Όλνκα θαη Επίζεην ζηα 

ειιεληθά, ειηθία, ηίηινο θσηνγξαθίαο, ρώξνο θσηνγξάθηζεο), έλα ή 

πεξηζζόηεξα links από ην πξνθίι ζαο ζην FaceBook, Flickr, 500px, Viewbug 

θ.ιπ. θαη ηει. επηθνηλσλίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ ν θαζέλαο 

μερσξηζηά ελεκεξσηηθό mail κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ 

Σν ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΘ.. θαη ε Κνηλσθειήο Επηρείξεζε Δήκνπ Παιιήλεο 

Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα αθπξώζνπλ 

ηελ έθζεζε, θαζώο θαη λα κεηαβάινπλ ηνλ ρώξν ή/θαη ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθζεζεο αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. Γηα ην ζηήζηκν ηεο έθζεζεο ππεύζπλε 

είλαη ε νξγαλσηηθή επηηξνπή ηεο έθζεζεο. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(δύναηαι να ηποποποιηθεί) 

ΈβειηλΖηγθιέξ 

Νηθόιανο ίκνο 

Μεηαμάο Μηραήι 

Αληώλεο Αλησλαθάθεο 

Αιέμαλδξνο Χαριηνύηεο 

ηαύξνο Γαβαιάο 

Κσλζηαληίλνο Μαληόο 

 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Φώηεο Φώηνπ 

Θσάλλεο Ακύγδαινο 

Αγγειηθή Μπίηζηθα 

Θσάλλεο Φώηνπ 

Δεκήηξεο Κάβνπξαο 

 


