ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καλεί τους φοιτητές
πανεπιστημίων και κολλεγίων που εδρεύουν στην Κύπρο (ατομικά ή σε
ομάδες), να σχεδιάσουν α) λογότυπο, β) αφίσα (έντυπες διαφημίσεις), γ)
banner (για προβολή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και δ) να προτείνουν
σχετικό σλόγκαν με θέμα την εκστρατεία για την πρόληψη και καταπολέμηση
της Διαφθοράς στην Κύπρο.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας που
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ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης και πάταξης της διαφθοράς.
Το θέμα του διαγωνισμού, αλλά και η εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού
αποτελούν δράσεις που εντάσσονται στο Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της
Διαφθοράς και έχουν ως γενικότερο στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς και
των αντιλήψεων της κοινωνίας στα θέματα διαφθοράς (Η Εθνική Στρατηγική
κατά

της

Διαφθοράς

www.mjpo.gov.cy).
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B. Δημιουργικό σκεπτικό
Το δημιουργικό σκεπτικό του διαγωνισμού στηρίζεται στην ώθηση και
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων, αναφορικά με την
πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Η διαφθορά συνιστά ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο με οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις, η οποία δημιουργεί σοβαρούς
κινδύνους για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολο της, επηρεάζοντας
αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία,
την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις
διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα βλάπτει την κοινωνική συνοχή, δικαιοσύνη και το
κράτος δικαίου.
Γ. Βραβεία
Η Κριτική Επιτροπή θα αναδείξει ένα νικητή για Α’ βραβείο και ένα νικητή για Β’
βραβείο. Το Α’ βραβείο αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο €1750 και το Β’
Βραβείο σε χρηματικό ποσό €1000. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή
ομαδική. Σε περίπτωση βράβευσης ομαδικής εργασίας, το βραβείο θα
μοιραστεί εξίσου στα μέλη της ομάδας.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε φοιτητές, ενώ κάθε
διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων έχει δικαίωμα να καταθέσει ένα και
μόνο έργο.
Δ. Τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Διαστάσεις: Το εικαστικό θα πρέπει να σχεδιαστεί κατακόρυφα (portrait) και
να παραδοθεί σε ψηφιακό αρχείο διαστάσεων 10x14cm για το λογότυπο
και 50x70cm για την αφίσα.
2. Format/ Ανάλυση: Το εικαστικό θα πρέπει να έχει ανάλυση 300dpi, color
mode CMYK, format .pdf και απαραίτητα να επισυνάπτεται και ένα αρχείο
jpg για χρήση web.
3. Tο ΥΔΔΤ μπορεί να ζητήσει από το νικητή να προβεί σε μικρές
τροποποιήσεις στην πρότασή του (στα γράμματα ή στα χρώματα ή να
προσθέσει κάποιο στοιχείο κτλ). Είναι αυτονόητο ότι οι αλλαγές αυτές θα

είναι μικρές, ώστε να μην διαφοροποιούν την ιδέα της πρότασης.
Σημειώνεται ότι, μετά την τελική επιλογή, ο νικητής θα πρέπει να υποβάλει
το λογότυπο σε κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα π.χ. ILLUSTRATOR ή
άλλο κατάλληλο πρόγραμμα που θα παρέχει την ευχέρεια στο ΥΔΔΤ να το
αναπαράγει και να το χρησιμοποιεί με όποιο τρόπο κρίνει αναγκαίο.
4. Το εικαστικό θα πρέπει να περιλαμβάνει το λογότυπο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να κατεβάσουν από τον ιστότοπο του Υπουργείου www.mjpo.gov.cy.
5. Το εικαστικό, μπορεί να είναι είτε έγχρωμο είτε μαυρόασπρο,
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συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων καταχωρημένων εμπορικών
ονομασιών. Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες,
φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα διακριτικά γνωρίσματα
φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία για τα οποία ο διαγωνιζόμενος δεν
έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης,
χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης.

Ε. Γενικά Χαρακτηριστικά λογότυπου


Να είναι πρωτότυπο προϊόν δημιουργικής εργασίας.



Να υπάρχει πρόβλεψη για μονόχρωμη, δίχρωμη, πολύχρωμη εφαρμογή.



Να διατηρείται η ευκρίνεια σε μεγέθυνση - σμίκρυνση.



Να είναι λιτό και να παραμένει εύκολα στη μνήμη.



Να υπάρχει δυνατότητα αποτύπωσης σε οποιοδήποτε υλικό

ΣΤ. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι την
Τρίτη 5η Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι τα έργα θα μπορούν να παραδίδονται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, από την Τρίτη 15
Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 5η Μαρτίου 2019.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν θα γίνονται
αποδεκτές οποιεσδήποτε συμμετοχές έργων.

Ζ. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φοιτητές πανεπιστημίων και
κολλεγίων που εδρεύουν στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή, είτε ατομικά, είτε ως ομάδα. Σε περίπτωση υποβολής
πρότασης από ομάδα απαιτείται γραπτή υπογεγραμμένη δήλωση από το
σύνολο των προσώπων που την απαρτίζουν.
Η. Τρόπος υποβολής συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε ως άτομα είτε ως
ομάδα, πρέπει να παραδώσουν το έργο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd
ή usb), σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Εκστρατεία
Ευαισθητοποίησης για τη Διαφθορά», στο Αρχείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 125, Λευκωσία,
το αργότερο μέχρι τις 14.00μ.μ της Τρίτης 5 Μαρτίου 2019 ή να το αποστείλουν
με συστημένη ταχυδρομική επιστολή η οποία θα πρέπει με ευθύνη των
ενδιαφερόμενων να παραληφθεί έγκαιρα στην πιο πάνω διεύθυνση.
Διευκρινίζεται ότι η παράδοση των φακέλων θα μπορεί να γίνεται καθημερινά
από τις 8:00 π.μ. μέχρι 14.30 μ.μ.
Μαζί με την πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο το έντυπο
συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.
Θ. Όροι Συμμετοχής
1. Οι συμμετοχές οι οποίες δεν έχουν όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα ή
δεν τηρούν τους όρους του διαγωνισμού δεν θα θεωρούνται έγκυρες.
2. Δεν επιτρέπεται η δημόσια προβολή των υποβληθέντων έργων πριν από την
ανακοίνωση των νικητών.
3. Οι Νικητές θα ανακοινωθούν δημοσίως.

4. Συμμετοχές των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό ή
υβριστικό ή ανήθικου περιεχομένου ή δεν έχουν σχέση με το θέμα του
διαγωνισμού ή παραβαίνει διατάξεις της νομοθεσίας δεν θα θεωρούνται
έγκυρες.
5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παραχωρούν το δικαίωμα της ελεύθερης
χρήσης του έργου στο ΥΔΔΤ.
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συγκεκριμένα και του έργου γενικότερα, που θα βραβευθεί ανατίθενται στο
ΥΔΔΤ. Κανένα άλλο άτομο δεν θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
το

λογότυπο/ μέρος ή όλο το έργο ,

συμπεριλαμβανομένου του

διαγωνιζομένου (δικαιούται να το χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του
πορτοφόλιο).
7. Τα διαγωνιζόμενα έργα δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες
των δημιουργών στο εικαστικό.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φοιτητές.
9. Το ΥΔΔΤ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού.
10. Το ΥΔΔΤ διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει στο μέλλον αντίστοιχο
διαγωνισμό.
11. Το ΥΔΔΤ δεν θα είναι υποχρεωμένο να υιοθετήσει οποιοδήποτε έργο που
βραβεύτηκε.
Ι. Κριτήρια Αξιολόγησης
Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των έργων θα είναι η πρωτοτυπία και ο
βαθμός πειστικότητας στη μετάδοση του μηνύματος, ώστε να υπηρετείται
καλύτερα ο στόχος της επικοινωνίας.
ΙΑ. Κριτική Επιτροπή
1. Εκπρόσωπος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
2. Εκπρόσωπος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
3. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ)
4. Εκπρόσωπος Cyprus Integrity Forum

5. Εκπρόσωπος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
ΙΒ. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και απονομή Βραβείων.
Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς από το ΥΔΔΤ. Τα στοιχεία των δύο
νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΤ καθώς
και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Οι νικητές θα κληθούν να παραλάβουν τα βραβεία τους κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης που θα διοργανώσει το ΥΔΔΤ.

ΙΓ. Πληροφορίες
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποτείνονται στα τηλέφωνα 22805957, 22805977.

