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Εισαγωγή: 
Τα σκουπίδια της θάλασσας είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιας ανησυχίας που δεν γνωρίζει 
γεωγραφικά ή πολιτικά σύνορα. 
 
MarLitCy: Marine Litter for Synergies, Capacity-building and Peacebuilding! ‘Σκουπίδια της 
θάλασσας για συνέργειες, δημιουργία ικανοτήτων και οικοδόμηση της ειρήνης’. 
(www.marlitcy.eu) είναι ένα δικοινοτικό πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών, 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο χρησιμοποιεί το πρόβλημα των 
σκουπιδιών της θάλασσας ως εργαλείο οικοδόμησης ειρήνης για να φέρει κοντά όλες τις 
κυπριακές κοινότητες. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με το 
πρόβλημα των σκουπιδιών της θάλασσας και η δημιουργία στενότερων σχέσεων μεταξύ 
διαφόρων μη-συμβατικών ομάδων στόχων στην Κύπρο μέσω δράσεων που στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 
Για το σκοπό αυτό, το έργο MarLitCy και οι συνεργάτες του, Famagusta Walled City 
Association (MASDER), ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας (ΑΚΤΗ), North Cyprus Diving 
Centres Association και Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών (Enalia Physis) 
προκηρύσσουνδιαγωνισμό δημιουργικής έκθεσης. 
 
Ο διαγωνισμός δημιουργικής έκθεσης του MarLitCy απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 
μεταξύ 7 έως 15 ετών με στόχο να σκεφτούν και να παρέχουν τις δικές τους έξυπνες και 
διαφορετικές αντιδράσεις αναφορικά με το θέμα των σκουπιδιών της θάλασσας: Πώς 
επηρεάζουν τα σκουπίδια της θάλασσας εμάς και το περιβάλλον μας; Ποιος είναι 
υπεύθυνος για αυτό; Τι μπορείτε να κάνετε για να σταματήσετε τα θαλάσσια 
απορρίμματα; Τι μπορεί να κάνει η κοινωνία; Η πανδημία Covid-19 είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στα σκουπίδια της θάλασσας; Αιτιολογήστε τη γνώμη σας. Όλα αυτά είναι 
θέματα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στα έργα τους. 
 
Με το παρόν έντυπο καθορίζονται οι όροι και οι κανονισμοί του διαγωνισμού 
δημιουργικής έκθεσης. Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι και οι νόμιμοι 
κηδεμόνες τους (για όσους συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο έτος της ηλικίας τους) δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με τους 
Όρους, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Πληροφορίες για τα Πνευματικά Δικαιώματα και 
τα Κριτήρια Επιλογής που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο, και ότι οι αιτήσεις τους 
πληρούν όλα τα κριτήρια. Αιτήσεις που κρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το 
MarLitCy ότι δεν πληρούν τα κριτήρια, θα αποκλείονται. 
 
Όροι: 

• Ο διαγωνισμός θα ανοίξει στις 18 Οκτωβρίου 2021 και θα λήξει στις 19 
Δεκεμβρίου 2021 στις 24:00, τοπική ώρα. Τυχόν συμμετοχές που λαμβάνονται 
μετά από αυτήν την ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. 

• Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε παιδιά και νέους μεταξύ 7 και 15 ετών, που 
φοιτούν σε σχολείο στην Κύπρο, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι εργαζόμενοι των 
MASDER, AKTI, το Καταδυτικό Κέντρο Βόρειας Κύπρου, Enalia Physis και των 

http://www.marlitcy.eu/
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άμεσων οικογενειών τους δεν είναι επιλέξιμοι για βραβεία, αλλά μπορούν να 
υποβάλουν εργασία για συμμετοχή στην έκθεση. 

• Οι συμμετοχές πρέπει να είναι έργο του συμμετέχοντα και δεν μπορούν να 
διορθωθούν ή να βελτιωθούν αδικαιολόγητα από άλλο άτομο. Αυτό δεν αποκλείει 
τη συμβολή ή τη βοήθεια άλλων. Ωστόσο, μια καταχώριση δεν θα ληφθεί υπόψη 
εάν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο υπερβολικής εξωτερικής βοήθειας. 

• Οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής/πλαγιαρισμού θα οδηγήσει σε αυτόματο 
αποκλεισμό. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να διασφαλίσει ότι το έργο του δεν 
παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή οποιουδήποτε 
άλλου νόμου. 

• Οι συμμετοχές δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα κανενός άλλου και δεν 
πρέπει να περιέχουν τίποτα παράνομο, άσεμνο ή δυσφημιστικό. Το MarLitCy 
διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει καταχωρήσεις που περιέχουν προσβλητικό 
υλικό, βωμολοχίες, συκοφαντίες ή διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού, θρησκείας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου θέματος που 
αντιβαίνει στις αξίες του MarLitCy, όπως καθορίζεται από το MarLitCy. 

• Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχουντες και οι νόμιμοι 
κηδεμόνες τους καταλαβαίνουν ότι ευθύνονται αποκλειστικά για τις ενέργειές 
τους. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η MarLitCy, MASDER, AKTΗ, το Καταδυτικό 
Κέντρο Βόρειας Κύπρου, Enalia Physis, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θυγατρικές της, 
και οι αξιωματικοί, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες και οι εκπρόσωποί τους, δεν θα 
είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημιές ή τραυματισμούς. που 
προκύπτει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αποδοχή, παραλαβή, 
κατοχή ή/και χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε βραβείου από τους 
συμμετέχοντες. 

• Οι συμμετοχές που υποβλήθηκαν και εκείνες που επιλέχθηκαν να 
συμπεριληφθούν στην έκθεση ή/και την έκθεση δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα 
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της MarLitCy ή οποιουδήποτε από τους 
εταίρους της MarLitCy. 

• Συμμετοχές που είναι ελλιπείς, μη αναγνώσιμες, ακατανόητες ή κατά τα άλλα μη 
συμμορφούμενες θα αποκλειστούν. 

• Η MarLitCy διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει καταχωρήσεις που δεν πληρούν τα 
κριτήρια εισαγωγής. 

• Η MarLitCy και οι συνεργάτες της δεν υποχρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε 
πληρωμή στον συμμετέχοντα για τυχόν εμπορικές ή μη εμπορικές προσπάθειες, 
δημοσιότητα, διαφήμιση, εμπόριο ή προώθηση για πάντα. 

• Η MarLitCy διατηρεί το δικαίωμα να μορφοποιήσει τα υποβληθέντα έργα για 
εκτύπωση και δημοσίευση. 

• Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ένσταση. 
Δεν θα καταχωρηθεί αλληλογραφία. 

• Τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα και κανένα μέρος του βραβείου δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από άλλα οφέλη, είδη ή προσθήκες. Δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση μετρτητών. 

• Η MarLitCy διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει, να τροποποιήσει 
ή να αντικαταστήσει τον διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του 
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βραβείου) εάν, κατά την κρίση της, ο διαγωνισμός δεν είναι σε θέση να διεξαχθεί 
όπως ορίζεται. Η MarLitCy διατηρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να 
υποκαταστήσει ένα βραβείο ίσης αξίας σε περίπτωση που συνθήκες πέραν του 
ελέγχου τους το κάνουν αναπόφευκτο. 

 
 
Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Μόνο μία (1) συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί ανά συμμετέχοντα. Σε περίπτωση 
που η MarLitCy κρίνει ότι ένας υποψήφιος έχει κάνει πολλές υποβολές ή έχει, ο 
συμμετέχων αποκλείεται από τον διαγωνισμό δημιουργικής έκθεσης και κατά 
συνέπεια δεν θα είναι επιλέξιμος για να κερδίσει οποιοδήποτε από τα έπαθλα. 

• Επιτρέπονται μόνο μεμονωμένες συμμετοχές. Οι ομαδικές συμμετοχές δεν θα 
γίνονται δεκτές.  

• Οι συμμετοχές μπορεί να είναι δοκίμια, ποιήματα, γράμματα, μικρά θεατρικά έργα 
κ.λπ.  

• Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά.  

• Οι συμμετοχές θα ομαδοποιηθούν ανά γλώσσα (ελληνικά και τουρκικά) και 
κατόπιν κατά ηλικία (7-11, 12-15), θα υπάρχουν 4 βράβευσες συνολικά (1 βραβείο 
ανά ηλικιακή ομάδα).   

• Το μήκος των συμμετοχών μπορεί να διαφέρει ανά ηλικιακή ομάδα, ως εξής: 
o Νέοι μεταξύ 7 και 11 ετών: έως 250 λέξεις.  
o Νέοι μεταξύ 12 και 15 ετών: έως 500 λέξεις. 

• Οι καταχωρήσεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, με διπλή γραμμή, 
γραμματοσειρά Times New Roman 12 ή Arial 11, αριθμημένες σελίδες.  

• Οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή word doc ή adobe 
pdf.  

• Το έργο που υποβάλλεται πρέπει να είναι το πρωτότυπο έργο του συμμετέχοντα. 
Όπου απαιτείται, οι παραπομπές πρέπει να προστεθούν χρησιμοποιώντας 
υποσημειώσεις. Οι αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα, 
το τετραγωνίδιο της δημοσίευσης, τον εκδότη (εάν υπάρχει) και την ημερομηνία ή 
σύνδεσμο στο Διαδίκτυο.  

• Για να θεωρηθεί η συμμετοχή τους πλήρης, οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να 
υποβάλουν το έντυπο υποβολής διαγωνισμού δημιουργικής έκθεσης που 
βρίσκεται στην τελευταία σελίδα αυτού του εγγράφου.  

• Όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν τίτλο.  

• Τα έργα Δημιουργικής Έκθεσης δεν πρέπει να περιέχουν το όνομα του συγγραφέα, 
τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης. Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο στη συνοδευτική φόρμα υποβολής. 

• Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση marlitcy2016@gmail.com έως τα μεσάνυχτα (24:00) τοπική ώρα 
στις 19 Δεκεμβρίου 2021. Για εναλλακτικά μέσα παράδοσης της εργασίας σας, 
επικοινωνήστε με τη MASDER ή την AKTΗ. 

 
Πνευματικά δικαιώματα: 

mailto:marlitcy2016@gmail.com
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• Οι συμμετέχοντες διατηρούν την κυριότητα των υλικών που υποβάλλονται στον 
διαγωνισμό. Ωστόσο, με την υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι μαθητές 
(και οι νόμιμοι κηδεμόνες τους) παραχωρούν στη MarLitCy και τους συνεργάτες 
της, ένα αμετάκλητο, αέναο και χωρίς δικαιώματα δικαιώματα χρήσης, 
αναπαραγωγής, επεξεργασίας, εμφάνισης, μετάδοσης, προετοιμασίας παραγώγων 
έργων, τροποποιούν, δημοσιεύουν και αλλιώς κάνουν χρήση των υποβληθέντων 
κειμένων σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα, είτε είναι πλέον γνωστά είτε έχουν 
δημιουργηθεί στο εξής, σε όλο τον κόσμο και για οποιονδήποτε σκοπό. 

• Το MarLitCy θα αποδώσει πίστωση στους συγγραφείς σε κάθε σημείο χρήσης 
των έργων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, της ηλεκτρονικής ηλεκτρονικής 
προβολής, της χρήσης σε έντυπα μέσα κ.λπ. 

 
Κριτήρια Επιλογής: 

• Μέχρι την προθεσμία υποβολής, τα κείμενα θα κοινοποιηθούν στην κριτική 

επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους της MarLitCy και άλλους 

επαγγελματίες, για αξιολόγηση. Όλες οι συμμετοχές κρίνονται ανώνυμα, επομένως 

οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να γράφουν το όνομά τους και τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους στο ίδιο έγγραφο. 

• Η κριτική επιτροπή θα κρίνει τα γραπτά χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια: 

o Συμμόρφωση με το θέμα και τα θέματα του διαγωνισμού. 

o Δημιουργικότητα: αν το έργο εκφράζει ιδέες που δεν συναντώνται 

συνήθως σε άλλα έργα, αν αντιμετωπίζει το θέμα από μια απροσδόκητη 

γωνία, αν δείχνει πολλή σκέψη εκ μέρους του μαθητή που το γράφει, αν 

αντιμετωπίζει το θέμα με κάποιο τρόπο που κάνει τον αναγνώστη να 

σκεφτεί, πρωτοτυπία, μοναδικό στυλ κ.λπ. 

o Δομή και σύνθεση. 

o Γραμματική, ορθογραφία και λεξικά. 

• Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τη γλώσσα και την 
ηλικιακή ομάδα του συμμετέχοντα, έτσι θα πραγματοποιηθούν τέσσερις 
ξεχωριστές αξιολογήσεις, μία για τα τουρκικά, μία για τα ελληνικά και σε κάθε 
γλωσσική ομάδα θα ομαδοποιηθούν περαιτέρω σε ηλικιακές κατηγορίες για 7-11 
και 12-15. Δυο νικητές θα επιλεχθούν από κάθε από τις δυο ηλικιακές ομάδες, 
ένας για την Τούρκικη γλώσσα και ένας για την ελληνική γλώσσα.  

• Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει έναν αριθμό έργων, με βάση τις παρτιτούρες τους, 
για να συμπεριληφθούν σε μια ηλεκτρονική έκθεση που δημιουργήθηκε από το 
MarLitCy. Τα έργα με την υψηλότερη βαθμολογία θα εμφανιστούν επίσης σε μια 
έκθεση που θα οργανώσει το έργο (ημερομηνία και τόπος που θα ανακοινωθούν). 
Οι ιδιοκτήτες των επιλεγμένων έργων θα ειδοποιηθούν. 

• Ένα βραβείο θα δοθεί στο νικητή από καθένα από τις 2 ηλικιακές κατηγορίες για 
καθένα από τις δυο γλώσσες. Θα υπάρχουν 4 συνολικά βραβεία για αυτό το 
διαγωνισμό. 

• Τα επιλεγμένα έργα θα φορτωθούν επίσης στη σελίδα του MarLitCy στο facebook 
https://www.facebook.com/www.marlitcy.eu.  

https://www.facebook.com/www.marlitcy.eu
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Βραβεία: 
Η λίστα των βραβείων θα ανακοινωθεί μέσω του  www.marlitcy.eu μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου του 2022. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 
 
AKTI Project and Research Centre MASDER 

 

program@akti.org.cy   
+357 22458485                                                                             

cemilekocareis@yahoo.com 
+90 533 8637489 
 

Christina Baldwin  Cemile Kocareis 
 

http://www.marlitcy.eu/
mailto:program@akti.org.cy
mailto:cemilekocareis@yahoo.com
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MarLitCy: ‘Σκουπίδια της θάλασσας για συνεργίες, 
δημιουργία ικανοτήτων και οικοδόμηση της ειρήνης’ 

Διαγωνισμός Δημιουργικής Έκθεσης 
Φόρμα υποβολής 

  
Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες για τη δημιουργική σας έκθεση και υποβάλετε 
αυτό το έγγραφο, δεόντως υπογεγραμμένο, μαζί με τη έκθεσή σας, στη διεύθυνση 
marlitcy2016@gmail.com έως τις 19 Δεκεμβρίου 2021 τα μεσάνυχτα (24:00). Εάν οι 
συμμετέχοντες δεν παρέχουν σωστά στοιχεία επικοινωνίας, οι διοργανωτές του 
διαγωνισμού ενδέχεται να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και ενδέχεται να 
χάσουν το βραβείο τους ως αποτέλεσμα. 
 

Όνομα συμμετέχοντα:  

Ημερομηνία γέννησης συμμετέχοντα:   

Όνομα και διεύθυνση σχολείο 
συμμετέχοντα (αν ισχύει): 

 
 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
συμμετέχοντα/κηδεμόνα: 

 

Τηλέφωνο συμμετέχοντα/κηδεμόνα:  

Τίτλος εργασίας:  
 
 

 

Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον συμμετέχοντα ή τον νόμιμο 
κηδεμόνα του (εάν ο συμμετέχων δεν είναι ακόμη 18 ετών) 

 
 
Με τη συμμετοχή μου στον διαγωνισμό, συμφωνώ ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ με 
τους Όρους Αναφοράς, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τις πληροφορίες πνευματικών 
δικαιωμάτων και τα Κριτήρια Επιλογής που παρουσιάζονται στους Κανόνες και τις 
Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού Τέχνης Ανακυκλωμένης Τέχνης MarLitCy και ότι η 
καταχώρηση υποβάλλεται πληροί όλες τις απαιτήσεις. 
 
 
Σημείωση απορρήτου για τα προσωπικά δεδομένα 
 
Συμφωνώ να μοιραστώ αυτό το έργο με την κοινοπραξία MarLitCy και επιβεβαιώνω ότι 
κατανοώ ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την υποψηφιότητα του 
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Το MarLitCy χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 

Κυπριακού Προγράμματος Κοινωνία των Πολιτών σε Δράση VI. Οι 

απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι εκείνες των συγγραφέων και δεν 

αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

συμμετέχοντα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς 
του έργου MarLitCy και του διαγωνισμού. 
 
Με τη συμμετοχή μου στον διαγωνισμό, συμφωνώ να επιτρέψω τη δωρεάν χρήση των 
ονομάτων και του σχολείου των συμμετεχόντων, για λόγους δημοσιότητας και ειδήσεων 
(καμία άλλη πληροφορία δεν θα κοινοποιηθεί στους ανήλικους συμμετέχοντες), χωρίς να 
λάβω περαιτέρω συγκατάθεση από μένα. Οποιαδήποτε χρήση του ονόματος του 
συμμετέχοντα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του έργου MarLitCy και του 
διαγωνισμού. 
 

 Ναι, συναινώ. 
 

 Όχι, δεν συναινώ. 
 
Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια του έργου 
MarLitCy, μετά από το οποίο θα διαγραφούν. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να 
αποσύρουν τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 
marlitcy2016@gmail.com.  
 
 
________________________________  ________________________________   
Όνομα συμμετέχοντα ή κηδεμόνα   Υπογραφή συμμετέχοντα ή κηδεμόνα 
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