
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
SeaΥou! είναι ο τίτλος του Διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα την ναυτιλία, που 
διοργανώνει το Ίδρυμα Ευγενίδου με την αποκλειστική χορηγία της Δ.& Ι. Δαμκαλίδης 
Α.Ε., επίσημου αντιπροσώπου των προϊόντων ΝΙΚΟΝ στην ελληνική αγορά. 
 
Στον διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι λάτρεις της φωτογραφίας 
αποτυπώνοντας σε εικόνα τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία της ναυτιλίας που τους 
εμπνέουν και που… ίσως θα τους ωθούσαν να ακολουθήσουν τους δρόμους της 
θάλασσας! 
 
Τα φωτογραφικά έργα θα πρέπει να αποδίδουν τοπία, στιγμές της καθημερινότητας, 
εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, πλοία και στοιχεία αυτών ‒μηχανές και ανθρώπους–
την ναυτιλία του σήμερα, του χθες, του μέλλοντος, καθώς και ό,τι άλλο θα μπορούσε 
να απαθανατιστεί και να εκφράσει την ναυτιλία και την ναυτοσύνη των Ελλήνων. 
 
Μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό δίνεται η ευκαιρία σε όλους και όλες να 
ανακαλύψουν την ναυτιλία και τον κόσμο της, να περπατήσουν στα λιμάνια της 
χώρας μας, να αισθανθούν τον παλμό της θάλασσας και των ανθρώπων της, εκείνων 
που ζουν από αυτήν, εκείνων που υπάρχουν γι΄ αυτήν.   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας άνω των 16 ετών. 
2. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συγγενική σχέση 

πρώτου βαθμού με τα μέλη της κριτικής επιτροπής ή τους εργαζόμενους του 
Ιδρύματος Ευγενίδου την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν, μπορούν να έχουν ληφθεί με 
οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής μηχανής, π.χ. κλασσική με φιλμ, 
smartphone, φωτογραφικές μηχανές dslr, mirrorless ή Compact 
Φωτογραφική Μηχανή, drones. 

4. Η έκθεση θα αποτελείται από 30 φωτογραφικά έργα μεγέθους 40x60 cm. 
5. Κάθε φωτογράφος μπορεί να λάβει μέρος στην έκθεση με έως τρεις 

φωτογραφίες, οι οποίες θα πρέπει να τιτλοφορούνται (π.χ. ναυάγιο 
MediterraneanSky-Ελευσίνα ή μηχανοστάσιο ή Γέφυρα ή κατάστρωμα 
πλοίου-TADE ή Λιμάνι- καρνάγιο Σύρου κ.λπ.). 

6. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον 
συμμετέχοντα. Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό διαβεβαιώνει 
ότι οι υποβληθείσες φωτογραφίες έχουν ληφθεί και επεξεργαστεί από τον/ην 
ίδιο/α. Επιπρόσθετα, οι φωτογραφίες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων 
και οι απεικονίσεις προσώπων δεν θίγουν τα δικαιώματα της προσωπικότητας 
κανενός. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρ’ όλα αυτά, παραβιασθούν 
δικαιώματα τρίτων ή εγερθούν σχετικές αξιώσεις, το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν 
φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων. 

7. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. 
8. Φωτογραφίες με ακατάλληλο ή προσβλητικό προς τον άνθρωπο ή τον 

πολιτισμό περιεχόμενο, θα απορριφθούν. 
9. Οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν δίχως την 

άδεια των δημιουργών τους, σε καμία άλλη περίπτωση και σε καμία δημόσια 
προβολή πέραν των σκοπών προώθησης της έκθεσης. 

10. Η έκθεση δύναται να επαναληφθεί σε άλλο χώρο χωρίς καμία επιβάρυνση 
των δημιουργών-φωτογράφων. 

11. Το Ίδρυμα Ευγενίδου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το 
φωτογραφικό υλικό, πάντα με ρητή αναφορά του δημιουργού σε εμφανές 
σημείο. 

 
Οι δημιουργοί-φωτογράφοι από τη στιγμή που θα αποστείλουν τις φωτογραφίες 
τους, δηλώνουν και αποδέχονται τους προαναφερόμενους Όρους Συμμετοχής και 
δίνουν τη ρητή άδεια και συναίνεσή τους προς το Ίδρυμα Ευγενίδου για την 
δημοσίευση της φωτογραφίας τους, καθώς και των στοιχείων της κάθε φωτογραφίας 
που θεωρούν ότι πρέπει να προβληθούν και να δημοσιευθούν για την ορθή 
παρουσίαση και προβολή της έκθεσης. 
 
 



 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
– Από το σύνολο των φωτογραφιών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, 30 
φωτογραφίες θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή. 
– Η κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις ακόλουθες παραμέτρους: την τεχνική 
αρτιότητα του θέματος, την σύνθεση και την πρωτοτυπία. 
– Οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν θα πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση. 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο info@eef.edu.gr σε 
ψηφιακή μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300dpi), προκειμένου να εκτυπωθούν. Η 
ονομασία του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από το ονοματεπώνυμο του 
φωτογράφου, με λατινικούς χαρακτήρες και αύξοντα αριθμό (π.χ. KOSTAS–
PAPADOPOULOS-01.jpg κ.ο.κ.).  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν από 30-09-2019 έως 29-11-2019  
 
ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
Οι συμμετοχές αποστέλλονται στο e-mail: info@eef.edu.gr με θέμα: “Για τον 
φωτογραφικό διαγωνισμό «SeaYou!». Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη 
στοιχεία του/της υποψηφίου (Όνομα και Επώνυμο στα Ελληνικά, ηλικία, τίτλος 
φωτογραφίας, χώρος φωτογράφησης), ένα ή περισσότερα links από το προφίλ 
του/της στο Facebook, Flickr, 500px, Viewbug κ.λπ. και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν ο καθένας ξεχωριστά ενημερωτικό mail με τις 
φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί. 
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

• Θανάσης Σταυράκης,Associated Press chief photographer για Ελλάδα, Κύπρο, 
Αλβανία και Β. Μακεδονία, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Athens Photo World 

• Χριστίνα Καλλιγιάννη, Φωτογράφος, Υποψήφια διδάκτωρ Παντείου 
Πανεπιστημίου 

• Δρ. Μενέλαος Μελεντζής, Τ. Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, Σύμβουλος εκδόσεων Nexus Publications A.E., Φωτογράφος 
 

 


