Φωτογραφικός Διαγωνισμός ΕΤΕΚ, «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές- Vision Zero»,
Όροι συμμετοχής

Φωτογραφικός Διαγωνισμός του ΕΤΕΚ με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία, Καλές Πρακτικές - Vision Zero»
Προκήρυξη
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προκηρύσσει Διαγωνισμό
Φωτογραφίας με θέμα: «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές - Vision
Zero».
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλα τα μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις
τους για το έτος 2019.
Χορηγός των βραβείων του διαγωνισμού είναι η εταιρεία:

A.P. SCAFFOLDING SOLUTIONS LTD
Σκοπός και στόχοι του διαγωνισμού
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων σε
σχέση με την υιοθέτηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας στην εργασία για τη
βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και επίτευξη του στόχου
της παγκόσμιας εκστρατείας «Vision Zero» (Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα»).
Η εκστρατεία Vision Zero (Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα»)
Η εκστρατεία αυτή αποτελεί εκστρατεία του Διεθνή Οργανισμού Κοινωνικής
Ασφάλισης (International Social Security Association - ISSA) η οποία
πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, με θέμα “Vision Zero –
Safety.Health.Wellbeing.” στοχεύοντας στη βελτίωση της ασφάλειας, της
υγείας και της ευημερίας στην εργασία.
Η κήρυξη και πρώτη επίσημη παρουσίαση της εκστρατείας έγινε τον
Σεπτέμβριο του 2017 στο Διεθνές Συνέδριο «XXI World Congress on
Safety & Health at Work» που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη,
στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι εφικτή η ύπαρξη ενός κόσμου χωρίς
εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και επικίνδυνες
καταστάσεις στους χώρους εργασίας.
Η εκστρατεία εστιάζει σε τρεις συγκεκριμένες διαστάσεις την ασφάλεια, την
υγεία και την ευημερία σε όλα τα επίπεδα της εργασίας, οι οποίες
διασφαλίζονται με την εφαρμογή των ακόλουθων 7 Χρυσών Κανόνων:
1. Ανάληψη Ηγετικής Δέσμευσης – επίδειξη δέσμευσης (Take
Leadership – demonstrate commitment)
2. Προσδιορισμός των Επικινδύνων Καταστάσεων – έλεγχος των
κινδύνων (Identify Hazards – control risks)
3. Καθορισμός Στόχων – ανάπτυξη προγραμμάτων (Define Targets –
develop programmes)
1

Φωτογραφικός Διαγωνισμός ΕΤΕΚ, «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές- Vision Zero»,
Όροι συμμετοχής

4. Διασφάλιση ενός Ασφαλούς και Υγειούς Συστήματος – καλή
οργάνωση (Ensure a Safe and Healthy System –be well-organized)
5. Διασφάλιση Ασφάλειας και Υγείας στις Μηχανές, στον Εξοπλισμό και
στους Χώρους Εργασίας (Ensure Safety and Health in Machines,
Equipment and Workplaces)
6. Βελτίωση Προσόντων – ανάπτυξη ικανότητας (Improve
Qualifications – develop competence)
7. Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό – δημιουργία κινήτρων με τη
συμμετοχή (Invest in People – motivate by participation)
Βασικός στόχος της εκστρατείας είναι να δεσμευτούν οργανισμοί, εταιρείες
και κοινωνικοί φορείς από όλο τον κόσμο ώστε να υιοθετήσουν το όραμα
«Μηδέν Εργατικά Ατυχήματα και Ασθένειες» και να εφαρμόσουν τους 7
Χρυσούς Κανόνες, επενδύοντας σε ένα υγιές και ενεργό εργατικό δυναμικό
και συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και
ασθενειών.
(Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας Vision Zero, http://visionzero.global/)
Το ΕΤΕΚ έχει ήδη προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος της εκστρατείας και καλεί και
άλλους οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις, να υιοθετήσουν το Όραμα
Μηδέν Ατυχήματα και να εφαρμόσουν τους 7 χρυσούς κανόνες για την βελτίωση των
επιπέδων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας και μείωση των ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Γενικά
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι οι καλές πρακτικές σε σχέση με την ασφάλεια
και υγεία στην εργασία, και σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων και η υιοθέτηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας στην
εργασία, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην παγκόσμια εκστρατεία για την
πρόληψη των ατυχημάτων «Vision Zero» (Όραμα «Μηδέν Ατυχήματα»).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα μέλη του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2019.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.
Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού και η μη συμμόρφωση με
οποιοδήποτε από αυτούς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει από 1 (μία) έως 5 (πέντε)
φωτογραφίες.
Κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται ένα μόνο βραβείο.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός / ο
φωτογράφος των φωτογραφιών που θα υποβάλει.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η μη παραβίαση
προσωπικών δεδομένων. Νοείται ότι ο διαγωνιζόμενος πρέπει απαραίτητα,
πριν την υποβολή των έργων του στο διαγωνισμό, να λάβει την συγκατάθεση
προσώπου ή προσώπων του οποίου / των οποίων δυνατόν να επηρεάζονται
τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν
πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει
αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο.
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό δεν πρέπει να έχουν
αναρτηθεί ή δημοσιευτεί οπουδήποτε αλλού πριν από το διαγωνισμό ή κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού ή να έχουν βραβευτεί σε οποιοδήποτε άλλο
διαγωνισμό.
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από το ΕΤΕΚ για σκοπούς προβολής του διαγωνισμού, σε
εκδόσεις, κείμενα και εκδηλώσεις του ΕΤΕΚ, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής στους διαγωνιζομένους. Κατά τη χρήση των
φωτογραφιών από το ΕΤΕΚ θα γίνεται αναφορά στον πνευματικό δημιουργό /
τον φωτογράφο των φωτογραφιών. Επίσης, με τους ίδιους όρους που
αναφέρονται πιο πάνω, οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας
που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – ΣΠΟΛΜΗΚ,
τον Μάιο 2019.
Κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με την υποβολή των φωτογραφιών, πρέπει να
συμπληρώσει και να επισυνάψει το Δελτίο Συμμετοχής (Entry Form). Αιτήσεις –
υποβολή φωτογραφιών χωρίς το Δελτίο Συμμετοχής (Entry Form) πλήρως
συμπληρωμένο, θα απορρίπτονται.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές φωτογραφίες κάθε τεχνικής λήψης αρκεί το
τελικό αποτέλεσμα να είναι φωτογραφικό και να υποβληθεί σε μορφή jpg όπως
καθορίζουν οι όροι του διαγωνισμού.
Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να φέρουν οποιοδήποτε διακριτικό που πιθανόν να
καθορίζει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου. Δεν θα γίνονται αποδεκτές
φωτογραφίες που φέρουν υδατογράφηµα (watermark) ή οποιοδήποτε άλλο
διακριτικό.
Η μερική διόρθωση των φωτογραφιών (color, contrast, cropping) επιτρέπεται,
όμως οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν τύχει αλλοιώσεων με λογισμικά
προγράμματα (π.χ. Photoshop ή άλλα συναφή).
Φωτογραφίες εκτός θέματος θα αποκλείονται.
Τα CD/DVD και γενικά οι φάκελοι που θα υποβληθούν από τους
διαγωνιζομένους, δεν θα επιστραφούν.

Υποβολή / Αποστολή Φωτογραφιών
18. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως το Μέρος Α και
Μέρος Β του Δελτίου Συμμετοχής (Entry Form). Στην συνέχεια θα αποκόψουν
το Μέρος Α από το Μέρος Β και θα τοποθετήσουν το Μέρος Α στον
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κλειστό φάκελο μαζί με το CD/DVD στο οποίο θα περιέχονται οι
φωτογραφίες, ενώ το Μέρος Β θα τοποθετηθεί σε 2ο φάκελο που θα
τοποθετηθεί εντός του 1ου φακέλου.
19. Για την συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής (Entry Form) οι διαγωνιζόμενοι
πρέπει να επιλέξουν ένα πενταψήφιο κωδικό π.χ. 89897. Επίσης, για κάθε
φωτογραφία που υποβάλλεται, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον
τίτλο της, στο Μέρος Α του Δελτίου Συμμετοχής (Entry Form) π.χ.
(i) Ασφαλής Πρόσδεση
(ii) Ασφάλεια σε Ύψος
20. Πάνω στο CD ή DVD που θα υποβληθεί πρέπει να αναγράφεται ο
πενταψήφιος κωδικός που επέλεξε ο διαγωνιζόμενος, π.χ. 89897 . Μέσα στο
CD/DVD πρέπει να είναι αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή οι φωτογραφίες
που υποβάλλονται. Το όνομα του κάθε αρχείου φωτογραφίας πρέπει να
περιλαμβάνει τον πενταψήφιο κωδικό του διαγωνιζόμενου και τον αύξοντα
αριθμό της υποβολής / του αρχείου, π.χ. 89897-1.jpg για την 1η φωτογραφία
που υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος, 89897-2.jpg για την 2η φωτογραφία, 898973.jpg για την 3η φωτογραφία, κτλ.
21. Η υποβολή θα γίνει σε κλειστό φάκελο στο εξωτερικό του οποίου να
αναγράφεται η ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές - Vision Zero», ΕΤΕΚ».
22. Στο εσωτερικό του φακέλου πρέπει να περιέχονται:
(i)
Το Μέρος Α του Δελτίου Συμμετοχής (Entry Form) σε έντυπη μορφή,
πλήρως συμπληρωμένο.
(ii)
Το CD ή DVD, στο οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται ο πενταψήφιος
κωδικός του διαγωνιζομένου και στο οποίο θα περιέχονται οι
φωτογραφίες (ψηφιακές ή σκαναρισμένες), σε μορφή jpg σε ανάλυση
300dpi. Οι φωτογραφίες θα έχουν διαστάσεις 1920 pixel οριζοντίως και
1080p καθέτως.
(iii)
Ένας κλειστός και σφραγισμένος υποφάκελος (δηλαδή, ένας νέος
φάκελος) στον οποίο εξωτερικά να αναγράφεται ΜΟΝΟ ο πενταψήφιος
κωδικός του διαγωνιζομένου. Μέσα στον υποφάκελο να επισυνάπτεται το
Μέρος Β του Δελτίου Συμμετοχής (Entry Form) σε έντυπη μορφή,
πλήρως συμπληρωμένο.
23. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει τον κλειστό φάκελο επιλέγοντας ένα
από τους δύο τρόπους που περιγράφονται πιο κάτω:
α) Ταχυδρομικώς, με την αποστολή κλειστού φακέλου στο εξωτερικό του
οποίου να αναγράφεται η ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές- Vision Zero»,
ΕΤΕΚ». Ο φάκελος με το πιο πάνω περιεχόμενο να αποστέλλεται
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Για τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας
«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές- Vision Zero»,
ΕΤΕΚ, Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία, Κύπρος.
β) Δια χειρός, με την τοποθέτηση του κλειστού φακέλου στο κιβώτιο που θα
υπάρχει για το σκοπό αυτό στα γραφεία του ΕΤΕΚ στη Λευκωσία, στη
4

Φωτογραφικός Διαγωνισμός ΕΤΕΚ, «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Καλές Πρακτικές- Vision Zero»,
Όροι συμμετοχής

διεύθυνση ΕΤΕΚ, Κεντρικά Γραφεία ΕΤΕΚ, Οδός Κερβέρου 8, 1016
Λευκωσία. Σημειώνεται ότι το κιβώτιο θα είναι διαθέσιμο μόνο κατά τις ώρες
λειτουργίας του ΕΤΕΚ.
Υποβολή ερωτήσεων
24. Ερωτήσεις αναφορικά με την ερμηνεία των όρων του διαγωνισμού μπορούν να
υποβληθούν με email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

pantelitsa@etek.org.cy
Χρονοδιαγράμματα






Προκήρυξη / Έναρξη Διαγωνισμού: 14 Ιανουαρίου 2019.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής ερωτήσεων αναφορικά με την ερμηνεία των
όρων του διαγωνισμού: 28 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12 το μεσημέρι.
Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής / αποστολής φωτογραφιών και του Δελτίου
Συμμετοχής: 22 Μαρτίου 2019 στις 12 το μεσημέρι (σφραγίδα ταχυδρομείου ή
ημερομηνία τοποθέτησης του φακέλου στο κιβώτιο υποβολής).
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων: Μάιος 2019.

Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ημερομηνιών που
αναφέρονται πιο πάνω, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για οποιοδήποτε λόγο.
Βραβεία
Η Κριτική Επιτροπή θα απονέμει τα ακόλουθα βραβεία:





1ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό έπαθλο 500€.
2ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό έπαθλο 300€.
3ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και χρηματικό έπαθλο 200€.
4ο, 5ο, 6ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου (επαίνου).

Επιλογή Βραβευθέντων - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Οι βραβευθέντες διαγωνιζόμενοι θα ειδοποιηθούν με email.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους διαγωνιζόμενους και
στα μέλη του ΕΤΕΚ μέσω ανακοίνωσης στο newsletter του ΕΤΕΚ και στο περιοδικό
του ΕΤΕΚ.
Επίσης, οι βραβευθέντες διαγωνιζόμενοι πιθανόν να βραβευθούν σε εκδήλωση που
θα πραγματοποιήσει το ΕΤΕΚ ή / και στο Διεθνές Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας
που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου – ΣΠΟΛΜΗΚ, τον
Μάιο 2019.
Αξιοποίηση Βραβευμένων Φωτογραφιών
Οι βραβευμένες φωτογραφίες θα προβληθούν στο περιοδικό του ΕΤΕΚ, στο
διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αναφορά στο όνομα του
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φωτογράφου. Επίσης, οι φωτογραφίες πιθανόν να εκτεθούν για σκοπούς προβολής
του διαγωνισμού τόσο στο ΕΤΕΚ όσο και κατά τη διάρκεια του Διεθνές Συνεδρίου
Ασφάλειας και Υγείας που θα διοργανώσει ο ΣΠΟΛΜΗΚ τον Μάιο 2019.
Οι βραβευθέντες φωτογράφοι συμφωνούν ότι δεν θα έχουν οποιεσδήποτε
απαιτήσεις από το ΕΤΕΚ ή τον ΣΠΟΛΜΗΚ για την προβολή και χρήση των
φωτογραφιών τους για σκοπούς προβολής του διαγωνισμού.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής είναι :
1. Έλενα Διγενή: Μέλος της Επιτροπής Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία,
ΕΤΕΚ
2. Ντίνος Νικολαΐδης: Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ
3. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους: Πρόεδρος Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου
Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου από τους κριτές, οι διοργανωτές του Διαγωνισμού
έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασής του χωρίς προειδοποίηση.
Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία
επιλογής και την απονομή βραβείων είναι τελεσίδικη.
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