
 

 
Φωτογραφικός Διαγωνισμός με τίτλο “ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ”  

(WATERWAYS, ΑΡ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.5.1) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥ (Δ5) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) 

 

 
 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

A. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

(Π.Χ. ΓΕΦΥΡΙΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΒΡΥΣΕΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΓΑΛΑΡΙΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, 

ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΔΟΜΕΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΡΗΓΑΙΝΑΣ Κ.Α.) 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Π.Χ. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, 

ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΑΣ, ΑΙΟΝΩΒΙΑ ΔΕΝΤΡΑ Κ.Α.) 

 
Γ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Π.Χ. ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ 

ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο της πράξης του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος με τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι και 

Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου» (Ακρώνυμο: WaterWays), το Ερευνητικό 

Κέντρο Φρέντερικ (FRC) και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (ΑΝΕΤ), συνεργάζονται ώστε να 

συμβάλουν στη βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος μέσω της προστασίας και ανάδειξης σημαντικών «στοιχείων νερού» στην περιοχή της 

Μαραθάσας . Το εταιρικό σχήμα από την Ελλάδα αποτελούν: (α) ο Ειδικός Λογαριασμός Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ως Επικεφαλής Εταίρος (β) το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Ι.Τ.Ε), (γ) η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου (ΕΦ.Α.ΛΑΣ), (δ) ο Δήμος Σητείας, (ε) το Ερευνητικό 

Κέντρο Φρέντερικ (FRC) και (στ) η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους (ΑΝΕΤ),. 

 

Η αναγνώριση τους ως συγκριτικό πλεονέκτημα, παρέχει μοναδικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και 

δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και ανάδειξης τους σε γεωτουριστικούς 

προορισμούς αριστείας. Η πράξη προβάλλει την αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωλογικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, συντελεί στην προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και ευαισθητοποιεί τους πολίτες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αειφορία. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 64.560.486,00 €, από τα οποία τα 

54.876.411,00 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (85%) και 

τα 8.472.545,65 € (15%) από εθνικούς πόρους.  

 



Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει στόχο (α) την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής 

μέσω της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, (β) την κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της 

προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα, (γ) την πρόληψη καταστροφών, 

την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία 

φυσικών πόρων, (δ) χρηματοδοτικές προτεραιότητες 

 

Ως περιοχή Μαραθάσας για σκοπούς της Πράξης ορίζονται τα διοικητικά όρια των 14 

κοινοτήτων της περιοχής, που είναι στην Επαρχία Λευκωσίας: Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, 

Κάμπος, Μηλικούρι, Μουτουλλάς, Οίκος, Πεδουλάς, Τσακκίστρα και στην Επαρχία Λεμεσού: 

Άγιος Δημήτριος, Καμινάρια, Λεμύθου, Παλαιόμυλος, Πρόδρομος, Τρεις Ελιές. Η περιοχή 

Μαραθάσας καταλαμβάνει έκταση 208 Km² περίπου, δηλαδή το 2,2% της ολικής έκτασης της 

Κύπρου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πράξη μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 

http://www.projectwaterways.eu  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι πέντε (5) φωτογραφίες σε κάθε κατηγορία, δηλ. 

συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) φωτογραφίες. 

 

2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν  το Παράρτημα 1: ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

PARTICIPATION FORM και  Παράρτημα 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - AFFIRMATION. Το Παράρτημα 2 

θα πρέπει να παραδοθεί σε ξεχωριστό και κλειστό φάκελο.  

 

3. Οι φωτογραφίες μπορούν να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο, ή USB. Κάθε φωτογραφία να είναι σε 

ψηφιακό αρχείο jpg σε ανάλυση 300 dpi, η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο 

μέγεθος αρχείου 2 mb και μέγιστο 6 mb. Το χρωματικό προφίλ να είναι sRGB.  

 

4. Οι φωτογραφίες, το Παράρτημα 1 και το Παράρτημα 2 θα πρέπει να παραδοθούν ή/και αποσταλούν 

σε κλειστό φάκελο στο AKIS EXPRESS στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 48 , 1076 

Στρόβολος, Λευκωσία μέχρι την Δευτέρα 16  Ιανουαρίου 2023. Ο φάκελος θα πρέπει να 

http://www.projectwaterways.eu/


απευθύνεται προς την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ), κ. Ανθούλλα Αλεξάνδρου και 

τηλέφωνο 99332813. 

 

5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος επιλέγει ένα πενταψήφιο κωδικό αριθμό, ο οποίος θα αποτελεί το 

ψευδώνυμο του/της. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι: Ένας τυχαίος πενταψήφιος 

κωδικός αριθμός (ο κωδικός που επέλεξε για ψευδώνυμο ο διαγωνιζόμενος), το γράμμα 

(ψηφίο) που θα καθορίζει την κατηγορία, ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα  με το Δελτίο 

Συμμετοχής και ο τίτλος της φωτογραφίας.  

Παράδειγμα : 75238-Γ3-Αντανάκλαση.jpg    Τυχαίος κωδικός είναι ο αρ. 75238 

Το Γ είναι η κατηγορία και το 3 είναι ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το  Δελτίο 

Συμμετοχής.  

 

 

6. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει  δικό της διαφορετικό τίτλο. Δεν θα γίνονται αποδεκτές 

φωτογραφίες με τίτλο «Άτιτλο».   

Επίσης να αποφεύγεται ο ίδιος  τίτλος σε 2 ή και 3 φωτογραφίες και να σημειώνεται δίπλα αριθμός.  

Π.χ. «Βουνό 1», «Βουνο 2», «Βουνο 3»… 

Οι τίτλοι θα πρέπει  να γράφονται, με πεζά γράμματα, και όχι με κεφαλαία.                     

Επίσης  στους ελληνικούς τίτλους να γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες, και στους 

αγγλικούς  τίτλους να γράφονται με αγγλικούς χαρακτήρες.   

Συνιστάται να αποφεύγονται φωτογραφίες οι οποίες οι τίτλοι γράφονται με greeklish. 

Συνιστάται, να αναφέρεται η τοποθεσία και το περιεχόμενο της φωτογραφίας. 

 

7. Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα από την περιοχή της Μαραθάσας. Για 

σκοπούς της Πράξης ορίζονται τα διοικητικά όρια των 14 κοινοτήτων της περιοχής, που είναι στην 

Επαρχία Λευκωσίας: Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Μηλικούρι, Μουτουλλάς, Οίκος, Πεδουλάς, 

Τσακκίστρα και στην Επαρχία Λεμεσού: Άγιος Δημήτριος, Καμινάρια, Λεμύθου, Παλαιόμυλος, 

Πρόδρομος, Τρεις Ελιές.  

 

8. Απαγορεύεται η χρήση κορνίζας (Border), η εμφάνιση του ονόματος του φωτογράφου ή  οτιδήποτε 

άλλο μαρτυρά την ταυτότητα του φωτογράφου. Φωτογραφίες με τα πιο πάνω δεν θα γίνονται 

αποδεκτές . 

 



9. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών  θα είναι η: Δευτέρα 16  Ιανουαρίου 2023 

 

10. Η κρίση θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η  απόφαση της οποίας,  θα είναι οριστική και 

αμετάκλητη. Θα δοθούν 1ο  2ο, 3ο  βραβείο, καθώς και τρεις έπαινοι σε κάθε  κατηγορία ( βραβεία και 

διπλώματα).  Κάθε συμμετέχων θα δικαιούται μόνο ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία. 

1ο Βραβείο για κάθε κατηγορία 300 Ευρώ 

2ο  Βραβείο για κάθε κατηγορία 200 Ευρώ 

3ο  Βραβείο για κάθε κατηγορία 100 Ευρώ 

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα δοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί από τους 

διοργανωτές.  

 

11. Οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που 

θα υποβληθούν, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα τους, με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο. 

Ειδικότερα, ενημερώνονται οι συμμετέχοντες ότι οι βραβευθείσες  φωτογραφίες και άλλες 

φωτογραφίες που θα επιλεγούν,  θα αναρτηθούν σε ειδικές εκθεσιακές πινακίδες και θα 

περιοδεύσουν σε διάφορα σημεία στην Κύπρο και στην Κρήτη, όπου θα γίνει περιοδική έκθεση του 

διαγωνισμού.  

 

12. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει 

την ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται. 

 

13.  Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως βραβευμένη, ή επιλεγμένη φωτογραφία, ή μέρος αυτής, 

δεν ανήκει στον φωτογράφο που την υπέβαλε, θα αφαιρείται. 

 

14. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των  πιο πάνω κανονισμών.  

Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς θα συνεπάγεται με αποκλεισμό 

από τον διαγωνισμό.  

 

15. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν μπορούν να συμμετέχουν 

στον Διαγωνισμό.                                                                                                                                      

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τους κανονισμούς:   

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ 

→ Email: info@anetroodos.com / Τηλέφωνο: 22952043 

mailto:info@anetroodos.com


 
 

Φωτογραφικός Διαγωνισμός με τίτλο “ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ”  

(WATERWAYS, ΑΡ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.5.1) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥ (Δ5) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – PARTICIPATION FORM 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022 - 2023 “ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ” 

                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ/ CODE NUMBER 

Α - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΝΕΡΟ 

 Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
Γ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΕ 

ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Τίτλος - Τοποθεσία / Title - Lοcation               

1. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. 

 

Τίτλος - Τοποθεσία / Title - Lοcation               

1. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. 

 Τίτλος - Τοποθεσία / Title - Lοcation               

1. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. 



 
 

Φωτογραφικός Διαγωνισμός με τίτλο “ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ”  

(WATERWAYS, ΑΡ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.5.1) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥ (Δ5) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – AFFIRMATION 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022 - 2023 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΕΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ 

                                                                                                                                 

ΟΝΟΜΑ / NAME:  

………………………………......…............................................................................................. ...............                                            

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DATE OF BIRTH (ηη/μμ/εε / dd/mm/yy)  

Για άτομα κάτω των 18 ετών / Under 18 years old 

………………………………......….......................................................................................................... ..       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS: 

………………………………......…................................................................................................ .............      

ΠΟΛΗ / TOWN: 

………………………………......…......................................................................................... ....................       

EMAIL :  

 

 

(Nα γραφτεί με κεφαλαία γράμματα προς αποφυγή λάθους- Capital letters 

please)                         

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE No :  

………………………………......….......................................................................................................... ...      

                                                                                                      

                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:   

       CODE NUMBER: 

 

Συμφωνώ ότι τα παραπάνω προσωπικά μου στοιχεία θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από την ΦΕΚ και την ΑΝΕΤ, όπως επίσης και τα παραρτήματα 

τους για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω και μόνο.  Επίσης αποδέχομαι 



τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια. Μη αποδοχή των πιο κάτω όρων 

σημαίνει και μη δικαίωμα συμμετοχής μου στο διαγωνισμό. 

• Για επικοινωνία των διοργανωτών μαζί μου, αν χρειαστεί, σχετικά με τον 

διαγωνισμό 

• Για ενημέρωση μου σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

• Έχω διαβάσει, κατανοήσει και έχω αποδεχτεί τους όρους χρήσης και 

προστασίας των προσωπικών μου στοιχείων, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι 

στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy , Πολιτική Χρήσης και Προστασίας 

των Προσωπικών μου Δεδομένων (Privacy Policy) της Φ.Ε.Κ. 

 

I agree that my personal data above can be used by CPS and TDC and their branches 

explicitly for the purposes mentioned below.   

I also accept the terms stated below. If I don’t accept the terms below, I will be 

excluded from the competition. 

• To communicate with me about the competition 

• For sending me the results of the competition 

• I have read and accepted the Privacy Policy of CPS published on the web site of 

CPS at  www.cps.com.cy  

 

Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους / I accept the terms above   Ναί/ Yes

             Όχι/No 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE:  

 

………………………………......….......................................................................................................... ...      

 

Για άτομα κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του γονέα ή 

κηδεμόνα του συμμετέχοντα.  

For persons under the age of 18, parental / custodian signature is required. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE:  

 

………………………………......…................................................................................................ .............      

Γονέα / Κηδεμόνα – Parent / Guardian 

 

 

http://www.cps.com.cy/
http://www.cps.com.cy/
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