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Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας 2021 

 
 
Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) – Επαρχιακό Τμήμα Λευκωσίας- 

Κερύνειας, προκηρύσσει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα:  

 

«Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου». 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ) 

και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 

Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.). 

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα πρόσωπα (ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, 

φοιτητές, μαθητές, κ.λπ.) και διεξάγεται με τους ακόλουθους όρους: 
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Όροι Διαγωνισμού 

1. Θέμα του Διαγωνισμού   
 
Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου». Οι 

ακτές μας είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και ένα αυτόνομο δυναμικό περιβάλλον που πρέπει 

να προστατεύεται με σεβασμό από τον άνθρωπο.   

 

Η παράκτια ζώνη της Κύπρου εμφανίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα διάβρωσης τα τελευταία 

χρόνια. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και η προσφορά των 

Μηχανικών που ασχολούνται με τον κλάδο της Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής για την 

επίλυση αυτών των προβλημάτων. Σημαντικά έργα που έγιναν στην θαλάσσια και παράκτια 

περιοχή της Κύπρου συνέβαλαν στην αποκατάστασή τους, με γνώμονα ότι μέρος αυτού του 

πολύπλοκου παράκτιου συστήματος τόσο το περιβάλλον αλλά και ο άνθρωπος.  

 

Μέσα από το Διαγωνισμό αυτό γίνεται προσπάθεια προβολής των έργων που βρίσκονται στον 

θαλάσσιο και παράκτιο χώρο της Κύπρου αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

προστασία των ακτών.  

2. Σκοποί του Διαγωνισμού  
 
Οι σκοποί του διαγωνισμού περιλαμβάνουν: 
 

• Ανάδειξη των έργων που βρίσκονται στην θαλάσσια και παράκτια περιοχή της Κύπρου 

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των έργων 

θαλάσσιας και παράκτιας μηχανικής, από την πλευρά του Πολιτικού Μηχανικού 

• Προστασία της παράκτιας ζώνης 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων για μελλοντική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Έργα 

Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου». 

• Οι φωτογραφίες που θα ψηφισθούν ως οι καλύτερες από την Κριτική Επιτροπή ενδέχεται 

να κοσμήσουν το ημερολόγιο του 2022 που θα εκδώσει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 

Κύπρου. 
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3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
 

• Οι φωτογραφίες θα πρέπει να μην έχουν τύχει αλλοιώσεων με λογισμικά προγράμματα (π.χ. 

Photoshop ή άλλα συναφή). 

• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.  Είναι απαραίτητη 

η λήψη συγκατάθεσης προσώπου του οποίου δυνατόν να επηρεάζονται τα προσωπικά 

δεδομένα.  

• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 10 φωτογραφίες. 

• Είναι αποδεκτές και οι μαυρόασπρες φωτογραφίες, φτάνει να μην έχουν 

αλλοιωθεί/τροποποιηθεί μέσω λογισμικών προγραμμάτων. 

• Οι φωτογραφίες να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή (CD ή USB) και να συνοδεύονται από: 

o Τον τίτλο της φωτογραφίας 

o Τη θέση όπου λήφθηκε η φωτογραφία  

o Το χρόνο λήψης της φωτογραφίας. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην 

ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας, μπορούν δηλαδή να υποβληθούν φωτογραφίες 

που λήφθηκαν πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

o Παρατηρήσεις σχετικές με το θέμα της φωτογραφίας (προαιρετικό). 

4. Κανονισμοί Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Πώληση φωτογραφιών 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών θα ανήκουν στους φωτογράφους.  Με τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό γίνεται αποδεκτό από τους συμμετέχοντες ότι ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα 

εκτύπωσης, έκθεσης, πώλησης, αναπαραγωγής, ανάρτησης σε ιστοσελίδα, δημοσίευσης των 

φωτογραφιών και άλλης αξιοποίησης όπως καταγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Νοείται 

ότι οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται πάντα από το όνομα του φωτογράφου.  

Ο όρος «πώληση» αναφέρεται σε πώληση των φωτογραφιών στα πλαίσια έκθεσης που θα 

οργανώσει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Τα έσοδα από την πώληση των 

φωτογραφιών δύναται να προσφερθούν σε κοινωφελή ιδρύματα, για φιλανθρωπικό σκοπό, στα 

πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης του Συλλόγου. 

5. Βραβεία   
 
Θα απονεμηθούν τα πιο κάτω βραβεία: 

• 1ο Βραβείο €250 

• 2ο Βραβείο €150 

• 3ο Βραβείο €100 

• 9 έπαινοι   

 

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα επιδοθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικής έκθεσης με θέμα «Έργα 

Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου» ή κατά τη διάρκειας επόμενης δραστηριότητας 

του Συλλόγου.  



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

 
 
 

Υποστηρικτές: 
 
 
 
  

6. Κριτική Επιτροπή 
 
(α) Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής με την ακόλουθη σύνθεση: 

• Milos Ilic, Πρόεδρος Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας Κερύνειας ΣΠΟΛΜΗΚ 

• Ανδρέας Θεοδότου, Πρόεδρος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΟΛΜΗΚ  

• Ελίζα Βασιλείου, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ 

• Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, Πρόεδρος Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 

• Στέλιος Γαβριήλ, Πρόεδρος ΟΣΕΟΚ 

Γραμματέας της Επιτροπής: Σωτήρης Πίττας 

 

(β) Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής και 

την απονομή των βραβείων θα είναι τελεσίδικη. 

7. Επίσημη διεύθυνση Διαγωνισμού 
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,  

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Block A, Γραφείο 2, 1080, Λευκωσία 

Τ.Θ. 23334, 1681 Λευκωσία  

Τηλ. 22672866, Φαξ: 22674650 

E-mail: info@spolmik.org 

Ιστοσελίδα: www.spolmik.org 

8. Υποβολή Ερωτήσεων 
Ερωτήσεις αναφορικά με την ερμηνεία των Όρων του Διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν με 
e-mail στο info@spolmik.org.  

9. Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού 
Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού είναι ως ακολούθως: 
 

Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού 16 Σεπτεμβρίου 2021 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ερωτήσεων 23 Σεπτεμβρίου 2021 

Αποστολή απαντήσεων στους διαγωνιζόμενους 30 Σεπτεμβρίου 2021 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων 
15 Οκτωβρίου 2021 

μέχρι τις 12 το μεσημέρι 

Επιλογή φωτογραφιών από την Κριτική Επιτροπή και 
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους διαγωνιζόμενους 

 
22 Οκτωβρίου 2021 

 

 
Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ημερομηνιών που αναφέρονται πιο 
πάνω, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για οποιοδήποτε λόγο.  

mailto:info@spolmik.org
http://www.spolmik.org/
mailto:info@spolmik.org
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10. Υποβολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Βήματα: 

1. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο 1 (ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), που βρίσκεται στην προτελευταία σελίδα του αρχείου.  

• Αντί του ονόματός τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξαψήφιο κωδικό 

(αριθμός της επιλογής τους) π.χ. 946280.  

• Παρακαλούνται οι Διαγωνιζόμενοι να μην χρησιμοποιήσουν αριθμούς με διαδοχική 

σειρά, για να αποφυγή χρήσης ίδιου εξαψήφιου από άλλο Διαγωνιζόμενο.  

2. Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο 2 (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ), που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του αρχείου.  

• Στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναγραφεί ο εξαψήφιος κωδικός του 

Διαγωνιζομένου.  

• Στην Ονομασία Αρχείου Φωτογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο εξαψήφιος 

κωδικός και ο αριθμός υποβολής της φωτογραφίας όπως πιο κάτω:  

• π.χ. ΧΧΧΧΧΧ-1 (αφορά 1η φωτογραφία),  

• π.χ. ΧΧΧΧΧΧ-2 (αφορά 2η φωτογραφία).  

• Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο τίτλος της κάθε φωτογραφίας.  

3. Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να δοθούν σε ψηφιακή μορφή .jpg σε 

ψηφιακό δίσκο (CD) ή USB, με ανάλυση (resolution) 300dpi, μέγεθος αρχείου μεγαλύτερο 

από 2MB και διαστάσεις τουλάχιστον 1920 x 1080pixels.  Στο δίσκο (CD) ή USB θα πρέπει 

να αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός αριθμός και να περιλαμβάνει τις φωτογραφίες.   

4. Υποβολή: Η υποβολή θα γίνει σε ένα κλειστό μεγάλο φάκελο, στο εξωτερικό του 

οποίου θα αναγράφεται: «Έργα Θαλάσσιας και Παράκτιας Μηχανικής της Κύπρου» 

Ο μεγάλος αυτός φάκελος θα περιλαμβάνει: 

• Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο που θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το Έντυπο 

1 (ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά 

ΜΟΝΟ τον εξαψήφιο κωδικό αριθμό του διαγωνιζόμενου. 

• Τον κατάλογο φωτογραφιών (ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) 

• Το CD ή USB με τις φωτογραφίες  
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Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην επίσημη διεύθυνση του 

διαγωνισμού ταχυδρομικώς ή κατ’ ιδίαν, μέχρι την προθεσμία υποβολής που αναφέρεται στην 

προκήρυξη. 

Ταχυδρομική Αποστολή:  

• Για σκοπούς διαφάνειας, τα στοιχεία του αποστολέα θα αναγράφονται μόνο στον κλειστό υπο-

φάκελο (βλ. σημείο 4 πιο πάνω).  

• Παρακαλούνται οι Διαγωνιζόμενοι, μετά την ταχυδρομική αποστολή να τηλεφωνούν στα 

Γραφεία του ΣΠΟΛΜΗΚ (22672866), αναφέροντας μόνο τον εξαψήφιο αριθμό τους για 

επιβεβαίωση παραλαβής του φακέλου.  

Κατ’ ιδίαν παράδοση:  

• Σε περίπτωση που ο φάκελος παραδοθεί στα Γραφεία του ΣΠΟΛΜΗΚ (Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, 

Bridge House, Block A, Γραφείο 2, 1080, Λευκωσία),  το άτομο που θα τον παραδώσει,  θα 

πρέπει να υπογράφει δίπλα από τον εξαψήφιο κωδικό του διαγωνιζόμενου για επιβεβαίωση 

παράδοσης.  

• Σε περίπτωση, που η παράδοση θα γίνει μετά τις 15:00 μ.μ. , να τοποθετείται στο 

γραμματοκιβώτιο της εισόδου της πολυκατοικίας Block A, Γραφείο 2 και να τηλεφωνούν στα 

Γραφεία του ΣΠΟΛΜΗΚ (22672866), αναφέροντας μόνο τον εξαψήφιο αριθμό τους για 

επιβεβαίωση παραλαβής του φακέλου. 

11. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.  

Με τη συμμετοχή του κάποιος στο διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους του διαγωνισμού και η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από αυτούς συνεπάγεται 

αποκλεισμό από το διαγωνισμό.  
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Παράρτημα 1 (ΕΝΤΥΠΟ 1  - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ 1  - ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οδηγίες: 

• Συμπληρώνεται και τοποθετείται από το διαγωνιζόμενο σε κλειστό σφραγισμένο 

φάκελο. 

• Αντί του ονόματός τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξαψήφιο κωδικό (αριθμό 

της επιλογής τους) π.χ. 946280.  

• Παρακαλούνται οι Διαγωνιζόμενοι να μην χρησιμοποιήσουν αριθμούς με διαδοχική 

σειρά, για να αποφυγή χρήσης ίδιου εξαψήφιου από άλλο Διαγωνιζόμενο. 

• Για σκοπούς διαφάνειας, ανοίγεται από την Κριτική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση 

των υποβολών. 

 
 
 

Εξαψήφιος Κωδικός – (Αριθμός διαγωνιζομένου 
της επιλογής του) 

      

 
 
Ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου:  .......................................................................................... 
 
Διεύθυνση:................................................................................................................................ 
 
Αρ. Κιν. Τηλ …………..……………………………………………………………………………. 
 
E-mail: …………………………………………......…………………………………………………. 
 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• η υποβολή αποτελεί αποκλειστικά προσωπική μου εργασία,  

• καμία φωτογραφία της υποβολής δεν έχει αναρτηθεί ή δημοσιευτεί οπουδήποτε 

• σε περίπτωση που δυνατόν να επηρεάζονται προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε 
προσώπου έχω λάβει τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού 

• αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους του διαγωνισμού. 

 

 

 

Υπογραφή………………………………………….      Ημερομηνία. ……………………………



________________________________________________________________________ 

 
 
 

 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

 
 
 

________________________________________________________________________ 

Παράρτημα 2 (ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  
 

(Τοποθετείται στον κυρίως φάκελο μαζί με το CD ή USB) 

Εξαψήφιος Κωδικός Αριθμός Διαγωνιζομένου       

*Η Ονομασία Αρχείου Φωτογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον εξαψήφιο κωδικό και τον αύξοντα αριθμό υποβολής της 
φωτογραφίας π.χ. ΧΧΧΧΧΧ-1 (αφορά 1η φωτογραφία), ΧΧΧΧΧΧ-2 (αφορά 2η φωτογραφία). (ΟΧΙ Ονοματεπώνυμο).   

Α/Α Ονομασία Αρχείου Φωτογραφίας* Τίτλος Φωτογραφίας 
Θέση λήψης 
φωτογραφίας 

Χρόνος λήψης 
φωτογραφίας 

Παρατηρήσεις 
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Υποστηρικτές: 
 
 
 
  


