
 

 

 

 

 

 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Παρνασσού 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού διοργανώνει Διαγωνισμό 

Φωτογραφίας με θέμα: «Ο Εθνικός Δρυμός του Παρνασσού μέσα από το φακό των 

επισκεπτών του».  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι φωτογραφίες δύναται να απεικονίζουν το Φυσικό περιβάλλον 

(π.χ. τοπία ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, χιονισμένες βουνοκορφές, καταρράκτες, 

σπήλαια, ποτάμια, φαράγγια, αιωνόβια δέντρα και λοιπά μνημεία της φύσης) και το 

Ανθρωπογενές περιβάλλον (παραδοσιακούς οικισμούς, γεφύρια,  εκκλησίες, μοναστήρια 

και λοιπά μνημεία ιστορία, δημιουργήματα μαστόρων, κοινωνικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χώρους, νομαδική κτηνοτροφία κλπ.). 

 

Μοναδικός περιορισμός αποτελεί το γεγονός ότι οι φωτογραφίες πρέπει να είναι 

τραβηγμένες εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού δηλαδή εντός της περιοχής 

χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΕΔ Παρνασσού όπως αυτή απεικονίζεται στην ιστοσελίδα 

www.parnassosnp.gr.    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΧΑΡΤΕΣ.  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ελπίζει πως ο διαγωνισμός θα 

αποτελέσει ερέθισμα για τον κάθε συμμετέχων να βγει με τη φωτογραφική μηχανή του, να 

απολαύσει από κοντά κάποιες πτυχές του Εθνικού Πάρκου και να τις μοιραστεί μαζί μας! 
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Όροι του Διαγωνισμού Φωτογραφίας:  

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Στο φωτογραφικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο ερασιτέχνες φωτογράφοι. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι εργαζόμενοι του Φορέα 

Διαχείρισης καθώς και συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών, όπως και τα μέλη του Δ.Σ. και 

της κριτικής επιτροπής. 

Προθεσμία συμμετοχής: 

Ο διαγωνισμός είναι σε ισχύ από το Σάββατο 06 Μαΐου 2017 έως και  την Παρασκευή 16 

Ιουνίου 2017. 

Τρόπος υποβολής φωτογραφιών: 

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει  (1) φωτογραφία, έγχρωμη ή 

ασπρόμαυρη. Οι φωτογραφίες θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail του Φορέα 

Διαχείρισης  info@parnassosnp.gr συνοδευόμενες από την συμπληρωμένη αίτηση 

συμμετοχής. Η ανάλυση  των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι το λιγότερο  (300 dpi) ή 

1000x1000 pixel, ώστε να μπορούν τυπωθούν σε μεγάλο μέγεθος εφόσον προκριθούν. Οι 

φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg και το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να 

είναι αποθηκευμένο με την εξής μορφή: Επώνυμο_ Όνομα_ Τοποθεσία φωτογραφίας  σε 

ελληνικούς  χαρακτήρες (π.χ.: Νικολόπουλος_Κ_Αμφίκλεια. jpg). 

Επεξεργασία φωτογραφιών:  

Όλες ανεξαιρέτως οι φωτογραφίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η 

μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, 

και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στο σκοτεινό 

θάλαμο. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και 

υπογραφής (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός 

αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία. 

Αποκλείονται φωτογραφίες που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία σε σημείο που 

παραποιεί την πραγματικότητα. 

Δημοσιότητα και πνευματικά δικαιώματα: 

Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, κάθε φωτογράφος πρέπει να είναι ο 

πνευματικός δημιουργός του έργου που θα υποβάλλει. Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες 

απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει 

αποκλειστικά ο φωτογράφος.  

Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που θα αξιολογηθούν ανήκουν στο 

φωτογράφο και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Συνεπώς, ο 
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ΦΔΕΔ Παρνασσού έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες σε μελλοντικές 

δραστηριότητές του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Οι διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία, η οποία δε συνάδει 

με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς. 

Αξιολόγηση και κριτική επιτροπή: 

Τις φωτογραφίες θα κρίνει τετραμελής κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους: 

1. Θέκλα Τσιτσώνη, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΔΕΔ Παρνασσού 

2. Γεωργία Ασλανίδου, απόφοιτος Φωτογραφίας της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών 

της Πράγας 

3. Ελένη Πατρινού, Φωτογράφος 

4. Κώστας Καλτσάς, Φωτογράφος 

Έπαθλο: 

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία στους νικητές του διαγωνισμού για τις τρείς (3) καλύτερες 

φωτογραφίες.  

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει αρχικά τις 10 καλύτερες 

φωτογραφίες. Η τελική επιλογή των 3 πρώτων φωτογραφιών θα γίνει την Παρασκευή 23 

Ιουνίου 2017 το απόγευμα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο ΦΔΕΔΠ στα γραφεία 

του στο ΚΠΕΕ Αμφίκλειας, όπου κριτής θα είναι, εκτός από τα μέλη της κριτικής 

επιτροπής, και το κοινό που θα παρευρίσκεται, αφού οι 10 ήδη επιλεγμένες φωτογραφίες 

θα είναι εκτυπωμένες και θα αποτελούν το υλικό Έκθεσης Φωτογραφίας στην παραπάνω 

εκδήλωση. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με email.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού οι φωτογραφίες των υποψηφίων θα είναι 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΦΔΕΔ Παρνασσού www.parnassosnp.gr.  

Τέλος, οι 10 καλύτερες φωτογραφίες θα κοσμούν την Αίθουσα Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης και Δραστηριοτήτων του ΦΔΕΔΠ στο ΚΠΕΕ Αμφίκλειας. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης info@parnassosnp.gr ή στο τηλέφωνο 2234023529. 

 

Καλή επιτυχία σε όλους! 
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