
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το  Μεταπτυχιακό 

Φυσικής Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (ΠΜΣ-ΦΠ) διοργανώνει φωτογραφικό διαγωνισμό με 

θέμα το «Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον». Το θέμα των φωτογραφιών αναφέρεται ευθέως ή 

εμμέσως στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον και ο στόχος είναι να αναδείξουν, μέσα από 

δυνατές εικόνες, την ομορφιά ή/και τα προβλήματα του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.  

Θα γίνουν δεκτές φωτογραφικές λήψεις αποκλειστικά από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ 

οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί παρά μόνο ελάχιστη τεχνική 

επεξεργασία.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι που θα 

αποστείλουν τις συμμετοχές τους με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

pms-env@physics.auth.gr έως και τις 15 Μαΐου 2017.  

Οι 2 καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο και τιμητική πλακέτα, 

ενώ οι 12 καλύτερες φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν, με ονομαστική αναφορά, στο 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο του 2018 που θα αναρτηθεί στο site του ΠΜΣ.    

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων 

συμμετοχής του διαγωνισμού, που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:  

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό  

1. Συμμετοχή  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για όλους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των φωτογραφιών. Κάθε 

διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με έως 3 φωτογραφίες.  

2. Θεματική Ενότητα  

Φωτογραφίες που αποτυπώνουν άμεσα ή έμμεσα το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον στην 

Ελλάδα και την Κύπρο.  

3. Έναρξη – Λήξη Διαγωνισμού 

Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στο  

pms-env@physics.auth.gr, συνοδευόμενες από μια μικρή περίληψη (μέγιστη 120 λέξεις), 

όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

διαγωνιζόμενου, ο τίτλος της φωτογραφίας, η ανάλυση της εικόνας, η τοποθεσία και η 



ημερομηνία λήψης της εικόνας. Οι φωτογραφίες, που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν 

μορφή jpg ή tif και να έχουν ελάχιστο πλάτος 1200 pixels και μέγιστο μέγεθος αρχείου 6 

ΜΒ.  

Με την αποστολή των φωτογραφιών οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά 

επιβεβαίωση λήψης των φωτογραφιών τους. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής 

υποψηφιοτήτων ορίζεται η 1η Απριλίου 2017 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Μαΐου 

2017.  

4. Κριτική Επιτροπή – Αξιολόγηση  

Ορίζεται επταμελής Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης των φωτογραφιών, η οποία 

αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο 

διευθυντής του ΠΜΣ-ΦΠ συμμετέχει αυτοδίκαια και συντονίζει την επιτροπή. Η απόφαση 

της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται αναθεώρηση-

επαναξιολόγηση. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών γίνεται με βάση: i) την αισθητική της 

φωτογραφίας, ii) τη μοναδικότητα του φαινομένου που αποθανατίζεται, iii) την ποιότητα 

της εικόνας και iv) τη συνολική σύνθεση της εικόνας.  

5. Αποτελέσματα & έπαθλο 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Εκδήλωση για τη Ημέρα του 

Περιβάλλοντος, που θα διοργανώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής 

Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, τον Ιούνιο του 2017. Επίσης, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΦΠ. Οι 2 καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν με 

χρηματικό έπαθλο και τιμητική πλακέτα, ενώ οι 12 καλύτερες φωτογραφίες θα 

συμπεριληφθούν , με ονομαστική αναφορά, στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του 2018 που 

θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΦΠ.    

6. Copyright  

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι φωτογράφοι διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα 

των φωτογραφιών τους, αλλά μεταφέρουν στον Διευθυντή του ΠΜΣ-ΦΠ το δικαίωμα να 

δημοσιεύει τις υποβαλλόμενες για αξιολόγηση φωτογραφίες στον ιστότοπο και στη 

φωτογραφική βάση δεδομένων του ΠΜΣ-ΦΠ. Η  φωτογραφική βάση δεδομένων του 

ΠΜΣ-ΦΠ αποτελεί μια ανοιχτή βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

όλους τους επιστήμονες και ερευνητές στις παρουσιάσεις των διαλέξεων, στις 

δημοσιεύσεις επιστημονικών περιοδικών, αλλά και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ). Η χρήση των φωτογραφιών διέπεται από τους όρους του Creative Commons 

Attribution - NonCommercial - ShareAlike Licence και ο χρήστης οφείλει να αναφέρει τη 

πηγή προέλευσης με την ακόλουθη μορφή:  

Image by: Author, distributed by PMS-ENV under a Creative Commons license.  


