
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

“enEARTHgy: wounds & blooms”
μια πρωτοβουλία της οργάνωσης

με την υποστήριξη της οργάνωσης



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο “enEARTHgy: wounds & blooms”

διοργανώνεται από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα MoveIt, με

την υποστήριξη της οργάνωσης YES Europe - Young Leaders in Energy and

Sustainability και του παραρτήματός της στην Ελλάδα Yes Europe Greece.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της σύνδεσης του ανθρώπου με τη

φύση μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας, και ειδικότερα η παρουσίαση του

θετικού και αρνητικού αποτυπώματος της ενεργειακής μετάβασης στο

περιβάλλον. Ανάλογα με τον προσανατολισμό τους, οι συμμετοχές θα

κατατάσσονται σε μία από τις δύο θεματικές κατηγορίες:

❖ enEARTHgy wounds – οι αρνητικές προεκτάσεις της ενεργειακής

μετάβασης

❖ enEARTHgy blooms – οι θετικές προεκτάσεις της ενεργειακής μετάβασης

Ο διαγωνισμός έχει αποκλειστικά ως σκοπό την ευαισθητοποίηση και

ενημέρωση τόσο των συμμετεχόντων, όσο και του ευρύτερου κοινού, για

ζητήματα που προκύπτουν από την ενεργειακή μετάβαση και σε καμία

περίπτωση δεν θα προκύψουν από αυτόν έσοδα για τους συμμετέχοντες, τους

διοργανωτές ή οποιονδήποτε άλλον εμπλεκόμενο φορέα (διαφήμιση, εμπορία

κλπ.).

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε αγαπά τη φύση και το

περιβάλλον, ενδιαφέρεται για το θέμα του διαγωνισμού και επιθυμεί να

εκφραστεί μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας.

Δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο για τους συμμετέχοντες, αρκεί να είναι

φυσικά πρόσωπα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και στην τελική έκθεση των καλύτερων

φωτογραφιών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

http://moveit-org.com/
https://yeseurope.org/
https://yeseurope.org/
https://www.facebook.com/groups/256292935420115


Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι κύριοι και δημιουργοί του φωτογραφικού

υλικού που θα υποβάλουν, ενώ οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι

των συμμετεχόντων ή τρίτων προσώπων για ενδεχόμενη παραβίαση της

υποχρέωσης αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους διοργανωτές

μετά από έλεγχο που τυχόν διενεργήσουν ή μετά από σχετική ενημέρωσή τους

από οποιονδήποτε τρίτο ότι κάποια συμμετοχή δεν πληροί τις άνω

προδιαγραφές, τότε αυτή αυτομάτως θα αποσύρεται και θα τίθεται εκτός

διαγωνισμού, ο δε διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να την αντικαταστήσει.

Δεν απαιτείται οι φωτογραφίες να είναι πρωτότυπες, δηλ. να είναι αδημοσίευτες

και να έχουν ληφθεί εξαιτίας και ενόψει του διαγωνισμού, αρκεί να μην έχουν

συμμετάσχει σε προηγούμενο διαγωνισμό και -φυσικά- να αποτελούν

πνευματική ιδιοκτησία του διαγωνιζόμενου.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την υποβολή

έως τριών (3) συνολικά φωτογραφιών, στην ίδια ή σε όλες τις κατηγορίες

(δηλ. έως τρεις στην κατηγορία 1, ή μία στην κατηγορία 1 και δύο στην κατηγορία

2 κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος αποστείλει

περισσότερες από τρεις συνολικά συμμετοχές, θα ληφθούν υπόψη αυστηρά οι

τρεις πρώτες κατά χρονική προτεραιότητα λήψης τους από τους διοργανωτές.

Μετά την αποστολή μιας συμμετοχής, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης από

τον διαγωνιζόμενο και αντικατάστασής της από άλλη.

Για να δηλώσει συμμετοχή έγκυρα, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να

συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα συμμετοχής και να επισυνάψει τη

φωτογραφία του στο σχετικό πεδίο: https://forms.gle/ttuEvqDczAzzWUfH7

Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να

συμπληρώσει εκ νέου τη φόρμα για κάθε συμμετοχή που επιθυμεί να υποβάλει.

https://forms.gle/ttuEvqDczAzzWUfH7


Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να φέρουν

αθροιστικά  τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

● ψηφιακά αρχεία jpeg

● μεγαλύτερη διάσταση 1920 px στα 72 dpi

● να μην ξεπερνούν σε μέγεθος ψηφιακού αρχείου τα 10 ΜΒ

Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή στις ψηφιακές φωτογραφίες κάθε διακριτικού

όπως ονόματα, λογότυπα, διακριτικά, συνθηματικά κλπ., που μπορούν να

επηρεάσουν την κρίση της επιτροπής και του κοινού.

Επιτρέπεται η υποβολή ψηφιακών φωτογραφιών που έχουν υποστεί τεχνική

επεξεργασία όπως συρραφή (stitching) αν πρόκειται για πανοράματα, HDR για

αύξηση του δυναμικού εύρους της φωτεινότητας, αφαίρεση περιττών στοιχείων

κλπ, χωρίς αλλοίωση των πραγματικών συνθηκών του θέματος. Επίσης

επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που έχουν προέλθει από ψηφιοποίηση

φιλμ, θετικών ή αρνητικών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή φωτογραφιών που

έχουν δημιουργηθεί με τεχνική κολάζ. Η κριτική επιτροπή είναι αρμόδια για την

αισθητική αξιολόγηση των υποβληθέντων φωτογραφιών, που έχουν προέλθει

με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών.

Σε περίπτωση που στις φωτογραφίες εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα, θα

πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων αυτών

κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - GDPR

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016), οι δε διοργανωτές δεν φέρουν καμία

ευθύνη για την τήρηση των όρων του Κανονισμού από τους διαγωνιζόμενους,

οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ KAI ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ



Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό λήγει την 28.02.2023.

Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί πέραν της άνω ημερομηνίας θα θεωρείται

εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Την 01.3.2023 οι υποψήφιες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, και

συγκεκριμένα στις επίσημες ιστοσελίδες και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης των διοργανωτών.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις αρχές Απριλίου

2023 με σχετική ανάρτηση στις επίσημες ιστοσελίδες και στις σελίδες των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών, ενώ οι επιτυχόντες θα

ενημερωθούν με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

Οι υποψήφιες φωτογραφίες θα αξιολογηθούν τόσο από επιλεγμένη κριτική

επιτροπή, όσο και από το ευρύ κοινό, και ο μέσος όρος της βαθμολογίας που

θα συγκεντρώσουν θα διαμορφώσει την τελική κατάταξη και θα αναδείξει την

καλύτερη φωτογραφία και τις επιλαχούσες.

Η αξιολόγηση των φωτογραφιών, θα πραγματοποιηθεί χωρίς να γνωρίζουν τα

προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζόμενων, ώστε να είναι αδιάβλητη.

Ειδικότερα:

❖ Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από : (α) έναν καθηγητή

ή επίκουρο ή διδάκτορα σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή

αντίστοιχου ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με αντικείμενο τη φωτογραφία,

τη σκηνοθεσία, τις οπτικοακουστικές τέχνες, (β) έναν επαγγελματία φωτογράφο

ή κινηματογραφιστή, και (γ) έναν επαγγελματία σκηνοθέτη. Τα ονόματα των

μελών της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν στις επίσημες ιστοσελίδες και

στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών.

❖ Ψηφοφορία κοινού



Κατά το διάστημα 01.3.2023 - 31.3.2023, το κοινό θα μπορεί ελεύθερα και

εντελώς ανώνυμα να συμμετάσχει σε ανοιχτή ψηφοφορία και να δηλώσει την

προτίμησή του προς τις υποψήφιες φωτογραφίες με τη χρήση σχετικής φόρμας

που θα αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες και στις σελίδες των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Η καλύτερη φωτογραφία που θα επιλεγεί θα λάβει βραβείο από τους

διοργανωτές, το οποίο θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι δέκα (10) επόμενες καλύτερες φωτογραφίες (πέντε (5) από την κατηγορία

“enEARTHgy wounds” και πέντε (5) από την κατηγορία “enEARTHgy blooms”) θα

λάβουν έπαινο από τους διοργανωτές.

Όλες άνω αναδειχθείσες φωτογραφίες θα τυπωθούν με έξοδα των

διοργανωτών και θα εκτεθούν σε ειδικό χώρο κατά τη διάρκεια του Ετήσιου

Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου “YES-Europe Annual Conference” του YES Europe - Young

Leaders in Energy and Sustainability, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις

21 - 23 Απριλίου 2023. Οι επιτυχόντες διαγωνιζόμενοι θα προσκληθούν να παραστούν

στο άνω Συνέδριο, όπου θα λάβουν το δώρο και τους επαίνους τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα λάβουν

ψηφιακό αναμνηστικό συμμετοχής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο κάθε

συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος των

πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού υλικού. Τα πνευματικά

δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς

φωτογράφους και δεν παραχωρούνται. Οι διοργανωτές μπορούν για λόγους

δημοσιότητας του διαγωνισμού να δημοσιεύουν τις φωτογραφίες των

συμμετεχόντων, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που σχετίζονται με το έργο ή

σε ΜΜΕ, με την αναφορά πάντοτε του ονόματος του δημιουργού της



φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την έκθεσή/προβολή των

δημιουργιών τους, στο κοινό μία ή περισσότερες φορές. Σημειώνεται ότι για τα

πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 2121/1993

«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ

25, τ. Α΄04. 03.1993 Για τους λόγους διεξαγωγής του διαγωνισμού και

ταυτοποίησης των προσώπων είναι δυνατόν να απαιτείται η καταχώρηση του

ονοματεπώνυμου και του email των συμμετεχόντων από τους διοργανωτές. Τα

προσωπικά αυτά δεδομένα υπόκεινται στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), που ρυθμίζει την

επεξεργασία από άτομο, εταιρεία ή οργανισμό.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθυνθείτε με

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διοργανώτρια αστική εταιρία μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα MoveIt στο info@moveit-org.com.

mailto:info@moveit-org.com

