
 

 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού 

Όροι Διαγωνισμού 

Η Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και εφεξής αποκαλούμενη Διοργανωτής, προκηρύσσει 

διαγωνισμό φωτογραφίας με τους εξής όρους: 

1. Στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος όσοι μόνιμοι κάτοικοι 

Ελλάδος επιθυμούν. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των 

γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Εξαιρούνται οι Σύμβουλοι της Δημοτικής 

Κοινότητας Χολαργού και οι Α’ βαθμού συγγενείς τους, οι υπάλληλοι του Δήμου 

Παπάγου-Χολαργού οι οποίοι τελούν υπό οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης και οι 

Α’ βαθμού συγγενείς τους. Επίσης τα μέλη της κριτικής επιτροπής και οι Α’ βαθμού 

συγγενείς τους. 

2. Η διάρκεια του διαγωνισμού καθορίζεται από 15 Iουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2015. 

3. Για να θεωρείται έγκυρη η υποψηφιότητα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως 

η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Λήξη προθεσμίας συμμετοχής θεωρείται μια 

εβδομάδα προ της λήξεως του διαγωνισμού. 

4. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού καθορίζονται σε τρεις: α) Περιβάλλον, β) Οικιστικός 

ιστός, γ) Πρόσωπα. 

5. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: α) Παίδων (6-12 ετών), 

β) Εφήβων (13-18 ετών), γ) ενηλίκων (19+). 

6. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει με όσες φωτογραφίες επιθυμεί σε 

κάθε κατηγορία εκτυπωμένη σε διαστάσεις 20Χ30 εκ. 

7. Η λήψη των φωτογραφιών μπορεί να πραγματοποιηθεί με οιανδήποτε 

φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή ή αναλογική και οιουδήποτε φορμά. Οι 

φωτογραφίες δύνανται να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.  

8. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ληφθεί στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας 

Χολαργού ή στον Υμηττό, στην περιοχή εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας 

Χολαργού. Η ακριβής τοποθεσία λήψεως της φωτογραφίας θα πρέπει να συνοδεύει 

την κάθε συμμετοχή. Επίσης η ημερομηνία λήψεως θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

στα χρονικά όρια του διαγωνισμού. 

9. Οι φωτογραφίες σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να προσβάλουν τα χρηστά ήθη, 

να είναι ανήθικες, προσβλητικές, ούτε να προσβάλουν πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων. Σε τέτοια  περίπτωση ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του 

να ακυρώνει και να διαγράφει τη συμμετοχή του διαγωνιζομένου χωρίς έγγραφη 

αιτιολόγηση. 



10. Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από επιτροπή και η οποία θα αποφασίσει ποιοι θα 

είναι νικητές. Βραβείο θα λάβει ο πρώτος από κάθε κατηγορία, ενώ οι δεύτερος και 

τρίτος κάθε κατηγορίας θα λάβουν έπαινο. 

11. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη, ενώ ουδείς 

διαγωνιζόμενος έχει δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση αυτής. 

12. Από καταθέσεως της εκάστοτε συμμετοχής ο κάθε διαγωνιζόμενος παραιτείται από 

οιανδήποτε οικονομική απαίτηση η οποία θα προέκυπτε από χρήση της/των 

φωτογραφίας-φιών  του από τον Διοργανωτή ή το Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Δίνει 

επίσης την έγκριση στους δύο ανωτέρω να δημοσιεύσουν  τη φωτογραφία και το 

όνομά του όπου και με όποιο τρόπο αυτοί θεωρούν σκόπιμο.  

13. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – 

Χολαργού, στον τοπικό Τύπο καθώς επίσης και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Οι ίδιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και με 

ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει γραπτώς στην 

αίτηση συμμετοχής. 

14. Τα βραβεία θα δοθούν στους νικητές σε ειδική τελετή. 

15. Την ίδια μέρα θα γίνουν τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίες  με όλες τις συμμετοχές 

στον εκθεσιακό χώρου του Δήμου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν είναι εφικτό να 

προσέλθει οφείλει να ενημερώσει το διοργανωτή για τον εκπρόσωπο ο οποίος θα 

παραλάβει αντ’ αυτού το βραβείο. 

16. Τα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα ενώ δεν μπορούν να ανταλλαγούν με 

μετρητά ή να αντικατασταθούν με οτιδήποτε άλλο. 

17. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος του να μεταβάλλει τους όρους 

του διαγωνισμού, τη διάρκεια ή ακόμη και  να τον ανακαλέσει και να ενημερώσει 

τους συμμετέχοντες με οιονδήποτε τρόπο κρίνει ως πρόσφορο ή ακόμη και να 

αντικαταστήσει τα έπαθλα αντικαθιστώντας τα με άλλα. 

18. Οιαδήποτε αίτηση συμμετοχής πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας θεωρείται 

αυτοδικαίως άκυρη, όπως επίσης άκυρη θεωρείται οιαδήποτε συμμετοχή δεν 

πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  

19. Ο διοργανωτής δηλώνει ότι θα τηρήσει αρχείο των ονομάτων των συμμετεχόντων 

στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και δε θα δοθούν σε οιονδήποτε 

τρίτο. 

20. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων 

συμμετοχής στο σύνολό τους. 

21. Απαγορεύεται η τροποποίηση ή αίτηση τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού 

με σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής 

διαπιστώσει ότι διαγωνιζόμενος αναδείχθηκε νικητής έχοντας παραβιάσει 

κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή 

επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του. 


