
1 
 

 
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

με αφορμή την «8η Μάρτη: Διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών» 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), θέλοντας να ενισχύσει την 
εξωστρέφειά του και να έρθει σε επαφή με το νεανικό κοινό, καλεί όλους/ες τους/τις 
ενδιαφερόμενους/ες ηλικίας από 18-25 ετών, να δηλώσουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό 
Φωτογραφίας που διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, με αφορμή την «8η Μάρτη: Διεθνής ημέρα των 
δικαιωμάτων των γυναικών». Ειδικότερα, καλούνται όσοι/ες νέοι και νέες από 18-25 
ετών, επιθυμούν να αποδώσουν φωτογραφικά κάποιο από τα ακόλουθα θέματα 
«Ισότητα των Φύλων», «Δικαιώματα των Γυναικών», να αποστείλουν τη φωτογραφία 
τους συνοδευόμενη από ένα σχετικό μήνυμα. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
έχουν οι μόνιμοι/ες κάτοικοι Ελλάδος που έχουν ηλικία άνω των 18 έως 25 ετών. Κάθε 
διαγωνιζόμενος/η μπορεί να στείλει μία (1) φωτογραφία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι/ες 
στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

Οι πέντε (5) καλύτερες φωτογραφίες θα επιλεγούν από Κριτική Επιτροπή, που θα 
οριστεί από το ΚΕΘΙ και τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων, με κριτήρια επιλογής την πρωτοτυπία και την αμεσότητα μετάδοσης του 
μηνύματος. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, είναι οριστική και αμετάκλητη, εκτός 
και αν προκύψει σοβαρός λόγος, για ανάκληση της απόφασης αυτής. 

Στη συνέχεια οι πέντε (5) φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή  θα 
τεθούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία από το κοινό για διάστημα πέντε (5) ημερών εντός 
του μηνός Φεβρουαρίου (2020) μέσω της σελίδας του ΚΕΘΙ στο facebook 
(https://www.facebook.com/kethiisotita/). Η φωτογραφία που θα λάβει τις περισσότερες 
ψήφους από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων 
ευαισθητοποίησης που θα αναπτύξει ο φορέας. 

 

Όροι συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τη φωτογραφία τους μέχρι την 
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στο e-mail: kethi@kethi.gr . 

 

Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να είναι σε ψηφιακή μορφή (αρχείο JPG). 

 Το μέγεθος του αρχείου της φωτογραφίας που θα αποσταλεί να μην ξεπερνάει τα 
2MB, και η μεγάλη της πλευρά να είναι στα 1000 pixels. Σε διαφορετική περίπτωση 
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θα διαγράφεται για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή διαδρομή των 
απεσταλμένων emails. 

 Ο/Η συμμετέχων/ουσα πρέπει να είναι ο/η αποκλειστικός/ή δημιουργός της 
φωτογραφίας και να έχει στην κατοχή του/της το αρχικό αρχείο, το οποίο μπορεί να 
ζητηθεί ανά πάσα στιγμή. Εφόσον επιλεγεί η φωτογραφία, θα πρέπει να υπάρχει και 
να αποσταλεί σε full ανάλυση στα 300dpi. 

 Η ονομασία του αρχείου της φωτογραφίας πρέπει να αποτελείται από το 
ονοματεπώνυμο του/της φωτογράφου διαχωρισμένο με κάτω παύλα (_), με 
λατινικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα: MARIA_PAPADOPOULOU.jpg κ.ο.κ.). Να 
μην έχει υδατογράφημα ή άλλο διακριτικό σημάδι. 

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο φωτογραφίες που δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία με τρόπο που να παραποιεί την πραγματικότητα. Οι φωτογραφίες 
μπορούν να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. 

 Οποιαδήποτε φωτογραφία κρίνουν το ΚΕΘΙ και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ότι είναι προσβλητική ή περιέχει ακατάλληλο ή 
πολιτικό περιεχόμενο ή δεν ανταποκρίνεται στο θέμα του Διαγωνισμού θα 
αποκλειστεί από αυτόν. 

Η φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται: 

1. Από τα εξής στοιχεία σε ένα (1) αρχείο word:  

 Ονοματεπώνυμο Δημιουργού 

 Στοιχεία επικοινωνίας Δημιουργού (τηλέφωνο και e-mail) 

 Σύντομο Μήνυμα (3-10 λέξεις) για την ευαισθητοποίηση σε θέματα Ισότητας των 
Φύλων, και 

 (Προαιρετικά) Σύντομο κείμενο (έως 100 λέξεις) που θα περιγράφει τον τρόπο 
με τον οποίο επέλεξε ο/η δημιουργός να αποδώσει φωτογραφικά το θέμα του 
Διαγωνισμού. 

και  

2. Από Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη σε ένα (1) αρχείο pdf που θα αναφέρει ρητά 
ότι: 

 Η φωτογραφία και το αρχείο που τη συνοδεύει έχουν παραχθεί από τον/την 
υπογράφοντα/ουσα. 

 Ο/Η υπογράφων/ουσα ότι δεν διατηρεί κανένα περιουσιακό δικαίωμα στο έργο 
που αποστέλλει. 

 Το ΚΕΘΙ και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων θα μπορούν αζημίως να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα, για οποιονδήποτε 
σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο το υλικό που έχει αποσταλεί από τον/την 
υπογράφοντα/ουσα.  

 Ο/Η υπογράφων/ουσα συναινεί να δημοσιοποιηθεί το ονοματεπώνυμό του/της. 

 Για όσα πρόσωπα παρουσιάζονται στις φωτογραφίες, έχει την συναίνεσή τους 
να φωτογραφηθούν και ότι φέρει κάθε σχετική ευθύνη. 

 

Το ΚΕΘΙ  και η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων δε 
φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντιγραφή ή κλοπή της φωτογραφίας, και 
διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε άτομο ηλικίας από 18-25 ετών επιθυμεί 
να πάρει μέρος με δυνατότητα αποστολής μιας  (1) μόνο φωτογραφίας.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων του 
παρόντος, των αποτελεσμάτων και της κριτικής επιτροπής.  

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από το ΚΕΘΙ δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν 
προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό 
μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες 
της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από 
τον έλεγχο και την ευθύνη του ΚΕΘΙ το οποίο δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους 
ανωτέρω λόγους. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες αποδέχονται ότι η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους 
του διαγωνισμού (μη αναγραφή στοιχείων, αναληθή στοιχεία, αποστολή πάνω από μία 
φωτογραφία κλπ) αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
Πινδάρου 2, Αθήνα 10671 
τηλ: 210 3898000 
e-mail: kethi@kethi.gr  
ιστοσελίδα: https://kethi.gr/  
facebook: https://www.facebook.com/kethiisotita/  
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