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 Διαγωνισμός Χαρτογραφίας  

του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με Θέμα:  

<<ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ>> 

 

 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας 

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή του τμήματος 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών, 

που επιθυμεί να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό και έχει ημερομηνία έναρξης στις 

01/10/2012, με καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής την 01/03/2013.  

Ένα μεγάλο γεγονός που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός, ενώ αναμένεται να λάβει ακόμα 

μεγαλύτερες διαστάσεις σε επερχόμενους διαγωνισμούς του Συλλόγου. 

 

Ο διαγωνισμός ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ , δημιουργείται από το παρόν 1 διαγωνισμό 

εν έτη 2012, με στόχο την προαγωγή της σπουδαιότητας και επιστημονικής δράσης της 

ειδικότητας του Μηχανικού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, αλλά και την  επιβράβευση 

των δημιουργών-συμμετεχόντων για τη φαντασία και την πρωτοτυπία των ιδεών τους. 

 

Σας προσκαλούμε στον 1
ο
 Πανελλαδικό Διαγωνισμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας με τον τίτλο «Χαρτογραφική απεικόνιση με 

ελεύθερα λογισμικά (Opensource)» με έναρξη την 01 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και την 01 

Μαρτίου 2013. 

 

 

 



Στόχος μας η ανάδειξη και ενίσχυση της ειδικότητας Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

στο χώρο της επιστήμης νέων τεχνολογιών καθώς και  η προβολή τους στην αγορά, μέσω των 

δημιουργιών τους. 

 

Απευθυνόμαστε σε φοιτητές και απόφοιτους του τμήματος Γεωπληροφορικής και 

Τοπογραφίας  με δημιουργική φαντασία, ευρηματικό νου, καινοτόμα σκέψη και 

(γεω)πληροφορική ευχέρεια.  

 

Φιλοδοξούμε να εμπνευστείτε μέσα από το διαγωνισμό πρωτότυπες, πρακτικές, καινοτόμες 

αλλά και καλαίσθητες λύσεις χαρτογράφησης. 

 

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής Και Τοπογραφίας, με 

έδρα τις Σέρρες, (η οποία στο παρόν θα αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής»), διοργανώνει 

διαγωνισμό «Χαρτογραφική απεικόνιση με ελεύθερα λογισμικά» (Open source 

Cartography)» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), που απευθύνεται στους φοιτητές και απόφοιτους 

του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). 

  

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο σαφής καθορισμός των όρων και 

προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό και της διαδικασίας 

ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής: 

 

Ο διαγωνισμός είναι ειδικός  και απευθύνεται σε  φοιτητές και απόφοιτους του τμήματος 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. 

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται απλά με την ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας 

συμμετοχής, την οποία την βρίσκεται στη διεύθυνση www.sgeotopo.gr.  

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους και μπορεί να είναι ατομική η ομαδική (μέχρι και 2 

άτομα).  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης. Οι διαγωνιζόμενοι 

μπορούν συμμετέχουν είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε ως ομάδες που να αποτελούνται έως 

και δύο (2) φοιτητές. Τονίζεται πως κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής 

(μόνος/ σε ομάδα). Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στον Διαγωνισμό συνεπάγεται με την 

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους, του συνόλου των Όρων Συμμετοχής όπως 

καθορίζονται παρακάτω. 

 

 

1.2 Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού: 

 

1.2.1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή όλων των όρων του 

διαγωνισμού. Με την υποβολή της υποψηφιότητάς του για συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε 

διαγωνιζόμενος εκχωρεί και μεταβιβάζει αποκλειστικά προς τον Διοργανωτή, χωρίς κανένα 

αντάλλαγμα, όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής, προβολής και διαφήμισης των σχεδίων / 

έργων που υποβάλλει για συμμετοχή στο διαγωνισμό, με κάθε μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

διαδίκτυο, εκτύπωση, ψηφιακά μέσα), και εν γένει μεταβιβάζει στον Διοργανωτή το σύνολο 

των δικαιωμάτων χρήσεως και οικονομικής εκμεταλλεύσεως των σχετικών έργων, όπως αυτά 

τα δικαιώματα απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, έως και τις 30 Ιουνίου 2013. 

 

 

http://www.sgeotopo.gr/


Κατά την διάρκεια αυτής της μεταβίβασης των ως άνω εν γένει δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

των σχεδίων / χαρτών, ο διαγωνιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τα 

χρησιμοποιήσει και να μην τα εκμεταλλευθεί καθ΄ οιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους 

(ενδεικτικά με αναπαραγωγή, προβολή, διαφήμιση κλπ.). Κατά τη διάρκεια αυτής της 

μεταβίβασης των ως άνω εν γένει δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των σχεδίων / χαρτών, ο 

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει εάν θα προβεί στην εν γένει εμπορική χρήση 

και εκμετάλλευση οποιουδήποτε από τα παραπάνω σχέδια / χάρτες, ανεξαρτήτως του εάν 

αυτά περιλαμβάνονται στα βραβευθέντα, ενημερώνοντας τον διαγωνιζόμενο με συστημένη 

επιστολή με απόδειξη παραλαβής, με φαξ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην αντίστοιχη 

διεύθυνση, αριθμό φαξ ή ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιήσει ο 

διαγωνιζόμενος κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του. Από την γνωστοποίηση προς τον 

διαγωνιζόμενο της παραπάνω πρόθεσης του Διοργανωτή να προβεί στην εν γένει εμπορική 

χρήση και εκμετάλλευση κάποιου από τα παραπάνω σχέδια / χάρτες, η παραπάνω εκ μέρους 

του διαγωνιζόμενου εκχώρηση και μεταβίβαση αποκλειστικά προς τον Διοργανωτή, χωρίς 

κανένα αντάλλαγμα, όλων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, προβολής και διαφήμισης των 

σχεδίων / χαρτών, καθίσταται ανέκκλητη και διηνεκής, και ο Διοργανωτής αποκτά εφεξής το 

σύνολο των δικαιωμάτων χρήσεως και οικονομικής εκμεταλλεύσεως των σχετικών χαρτών, 

κατά τρόπο ώστε να έχει την πλήρη και αποκλειστική εμπορική χρήση και εκμετάλλευση των 

σχεδίων, καθώς και των μελλοντικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως να γεννηθούν από την 

εκ μέρους του διοργανωτή νόμιμη εκμετάλλευση και/ή την καταχώριση του αντίστοιχου 

σχεδίου ως σήματος ή ως σχεδίου ή υποδείγματος προϊόντος στις αρμόδιες για την 

καταχώριση αυτή ελληνικές ή διεθνείς υπηρεσίες. Ρητά ωστόσο διευκρινίζεται και 

συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση, βάσει του Νόμου 2121/93 περί Πνευματικής 

ιδιοκτησίας, το ηθικό δικαίωμα της πατρότητας του Έργου παραμένει πάντα στον Δημιουργό 

- διαγωνιζόμενο, ο δε διοργανωτής οφείλει να κάνει μνεία του ονόματός του, ως δημιουργού, 

με τον κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο. 

 

 

1.2.2. Ο Δημιουργός του χάρτη οφείλει να ασκεί το ηθικό του δικαίωμα επί του πνευματικού 

του έργου, κατά τρόπο που δεν θα εμποδίζει την οποιαδήποτε χρήση του από τον Διοργανωτή 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τις 

διατάξεις περί απαγορεύσεως αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη νόμιμη διάταξη. Κατά 

την χρονική διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται να γίνει χρήση των ιδίων συμμετοχών 

σε παράλληλες ή παρεμφερείς διοργανώσεις. 

 

1.2.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και 

αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ), 

για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι τα εξής:  

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και 

ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail). 

 



 Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά και 

πλήρως τα σχετικά ως άνω πεδία και ο συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε σχετική 

επιβεβαίωση με την υπογραφή του στην φόρμα συμμετοχής. Επιπρόσθετα, θα ζητείται από 

τον συμμετέχοντα η ρητή παροχή ή μη της συγκατάθεσής του για την μελλοντική (εκτός 

διαγωνισμού) επικοινωνία εκ μέρους του Διοργανωτή για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς 

σκοπούς, τυχόν δε σχετική άρνηση δεν θα συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής. Ο 

Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς 

επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους. 

 

1.3 Πρωτοτυπία χαρτών: 

 

Κάθε συμμετοχή πρέπει να αποτελείται από πρωτότυπους και αδημοσίευτους χάρτες. Οι 

χάρτες οι οποίοι έχουν λάβει μέρος παράλληλα σε άλλους διαγωνισμούς, υπόκεινται σε 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή διαφημιστικά μηνύματα, 

ή περιέχουν προσβλητικό υλικό αυτόματα θα απορρίπτονται. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη 

φέρει εάν οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν υλικό κατά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εταιρειών. Ο Διοργανωτής μετά και την επιλογή των 

τελικών προς κατασκευή σχεδίων έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σχέδια αυτά για τους 

σκοπούς της τελικής παραγωγής όπου και αν αυτό απαιτείται. 

 

 

1.4 Τροποποίηση των όρων του παρόντος: 

 

Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού χωρίς 

προηγούμενη ανακοίνωση. 

Οποιαδήποτε μεταβολή θα κοινοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.sgeotopo.gr. 

 

Υλικό το οποίο θα κατατεθεί για να διαγωνιστεί ΔΕΝ θα επιστρέφεται σε περίπτωση μη 

βράβευσης. 

 

Επίσης, o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την διαδικασία του διαγωνισμού 

σε κάθε φάση αυτού και αναιτιολογήτως. 

 

 

 

http://www.sgeotopo.gr/


1.5 Αποστολή συμμετοχών: 

 

Τα έγγραφα συμμετοχής των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την 1
η
 

Μαρτίου 2013, ηλεκτρονικά στο email : diagonismos@sgeotopo.gr και ο φάκελος ύστερα 

από συνεννόηση σε υπεύθυνο του Συλλόγου στην πόλη των Σερρών. 

Η συμμετοχή δεν θα είναι έγκυρη, εάν αυτά περιέλθουν μετά την 01/03/2013. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει απλά να κατεβάσει 

και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση των όρων  

ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.sgeotopo.gr και να αποστείλει στο email : 

diagonismos@sgeotopo.gr και έναν φάκελο σε μορφή με περιεχόμενα όπως προδιαγράφονται 

και αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές θα πρέπει να 

αποσταλούν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα 01 

Οκτωβρίου 2012 έως και την ημερομηνία λήξης, Παρασκευή 01 Μαρτίου 2013. Μετά το 

πέρας της ημερομηνίας λήξης καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

 

 

2.Επιλογή τελικών σχεδίων 

 

2.1 Κριτήρια επιλογής: 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή των projects προς βράβευση, είναι 

τα εξής: 

 

 Η εργονομία 

 Η σύγχρονη θεματική χαρτογραφία 

 Η χρηστικότητα σε συνδυασμό με τα υλικά και τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη 

τεχνολογία 

 Η πρωτοτυπία 

 Ο οικολογικός χαρακτήρας της πρότασης 

 Η διαδραστικότητα με τον χρήστη 

 Καινοτόμος και ευρηματικός σχεδιασμός 
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2.2 Διαδικασία  επιλογής: 

 

Μετά την λήξη της προθεσμίας συμμετοχής, το κάθε μέλος των Επιτροπών θα αξιολογήσει 

όλες τις υποβληθείσες προτάσεις. Η ανάδειξη των καλύτερων σχεδίων θα γίνει κατόπιν 

συνεδρίασης και σε ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες. Θα ακολουθήσει 

εκδήλωση απονομής των βραβείων. 

 

Στην περίπτωση όπου ο Διοργανωτής δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον από 

τους βραβευθέντες συμμετέχοντες, αυτόματα το δικαίωμα του νικητή το αποκτάει η επόμενη 

στην σειρά βαθμολογίας συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε διαγωνιζόμενος 

οφείλει να γνωστοποιεί στον Διοργανωτή, την διεύθυνση κατοικίας του ή/και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου ο διοργανωτής θα μπορεί να αποστείλει την γνωστοποίηση που 

αναφέρεται στον παραπάνω όρο 1.2.1. 

 

3.Επιτροπές αξιολόγησης 

 

3.1.Η Επιτροπή Αξιολόγησης Α είναι (7) επταμελής αποτελούμενη από: 

 3 Μέλη του Δ.Σ. του Διοργανωτή (30%) 

 2 εκπρόσωπους του εκπαιδευτικού τομέα με ειδικότητα στον ανοιχτό κώδικα (Open 

source) και τη Χαρτογραφία αντίστοιχα(25%) 

 4 Μέλη του Συλλόγου γνώστες με MSc Opensrouce και Χαρτογραφία(25%) 

 

3.2.ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β(20%) 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Β – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – είναι (20) εικοσαμελής 

αποτελούμενη από επαγγελματίες του χώρου, (Ελεύθεροι επαγγελματίες, Δημόσιοι 

Υπάλληλοι κ.λπ.) και κάθε ένας έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. 

 Οι πέντε (5)διαγωνιζόμενοι με τις υψηλότερες  βαθμολογίες  που θα συγκεντρώσουν (βάσει 

των ψήφων των μελών της επιτροπής), ανακηρύσσονται αυτομάτως και νικητές του 

διαγωνισμού.  

Ο συμψηφισμός, των αξιολογήσεων των 2 επιτροπών, θα δώσει την τελική βαθμολογία 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων, θα γίνει κλήρωση του δώρου μεταξύ των ομάδων . 

 

 



4.Βραβεία νικητών  

 

1)Για την πρώτη νικητήρια  ομάδα, Από μία (1) άδεια λογισμικού σχεδίασης GStariCAD (αξίας 

150€ η μία)* 

2) Για την δεύτερη νικητήρια ομάδα,  Από ένα (1) Laser αποστασιόμετρο Prexiso X2 (αξίας 80€ 

το ένα)* 

3) Για την τρίτη νικητήρια ομάδα,Από ένα (1) Bluetooth  καταγραφικό gps Blumax 4044 (αξίας 

60€ το ένα)* 

Για την Τέταρτη και Πέμπτη ομάδα από 2 βιβλία**  επιστημονικού ενδιαφέροντος  

*Τα δώρα είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας GeoSence  – Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ κ Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ, 

με έδρα την οδό Άνω Τζουμαγιάς 36 στην πόλη της  Θεσσαλονίκης (www.geosense.gr). 

**Τα Βιβλία είναι προσφορά του ίδιου του Συλλόγου Π.Σ.Π.Μ.Γ.Τ. 

 

5.Παρουσίαση Χάρτη 

Η θεματολογία είναι ανοικτή προς τους διαγωνιζόμενους, με την προσωπική ή ομαδική 

επιλογή του θέματος του χάρτη προς σχεδίαση. 

 

Στόχος του θέματος είναι η εξερεύνηση και αξιοποίηση των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα 

(Open source), με απώτερο σκοπό την χρήση τους στην επιστήμη της Χαρτογραφίας.  

 

6.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Η επιλογή και χρήση λογισμικών σχεδιασμού χαρτών πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο 

ανοιχτού κώδικα (Open source). Τα λογισμικά αυτά διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο. 

 

6.1.Συνοδευτικά αρχεία 

1. Ψηφιακά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν (shapefiles (.shp), εικόνες, dem κ.α)  

2. Χάρτης τελικός ψηφιακός (poster) σε μορφή .tif ή .jpg. ή .pdf 

3. Παρουσίαση .odp με τα βήματα και την διαδικασία σχεδίασης (10-20 σελίδες 

παρουσίασης) 

 

 

http://www.geosense.gr/


6.2.Έγγραφα Συμμετοχής - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Για τη συμμετοχή απαιτείται απαραιτήτως, από τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν: 

        1) Φάκελο με όλα τα έγγραφα κ αρχεία όπου  να αναφέρεται ο τίτλος του έργου και η 

τεχνική περιγραφή. 

        2) Ηλεκτρονικό αρχείο με τον διαγωνιζόμενο χάρτη (αυτούσιο) και τις πινακίδες    

παρουσίασης, σε μορφή .shp .tif ή .pdf 300dpi. 

3) Τεχνική Περιγραφή, μέχρι 300 λέξεις ( ηλεκτρονικά). 

4) Βεβαίωση του τμήματος ότι είναι ενεργοί φοιτητές επικυρωμένο(για φοιτητές) 

5) Επικυρωμένο πτυχίο και Αστυνομική Ταυτότητα ( για αποφοίτους) 

6) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του 

διαγωνισμού. 

7) Αίτηση συμμετοχής με το θέμα  

 

Σημείωση : Όλα τα ψηφιακά αρχεία κειμένων ,χαρτών , παρουσιάσεων κ.α. που θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του χάρτη, θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε αρχεία 

ελεύθερου λογισμικού και μόνο . 

 

7.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να εντάξουν στον φάκελο συμμετοχής τους, επιπλέον 

στοιχεία, κατά την κρίση τους, για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση της συμμετοχής τους. 

 

Η γλώσσα στην οποία θα κατατεθούν τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να είναι η Ελληνική ή η 

Αγγλική. 

Τα έγγραφα συμμετοχής μετά την υποβολή τους δεν επιστρέφονται. 

Φοιτητές που είναι τελειόφοιτοι μπορούνε να λάβουνε μέρος εφόσον δεν έχουνε ορκιστεί 

ακόμη και μπορεί να τους χορηγηθεί βεβαίωση ενεργού φοιτητή 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.Γενικοί Όροι 

Ο ΠΣΠΜΓΤ έχει δικαίωμα δημόσιας προβολής του διαγωνισμού και των διαγωνιζόμενων 

σχεδίων, ως και να δημοσιοποιήσει την βράβευση, ονόματα, φωτογραφίες, ή άλλα στοιχεία 

αυτών που θα βραβευτούν. 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να είναι μοναδικές δημιουργίες των συμμετεχόντων, να μην 

βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής και να μην έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί ή εκτεθεί 

κατά κανένα τρόπο. 

Ο ΠΣΠΜΓΤ ουδεμία φέρει ευθύνη, εάν διαγωνιζόμενοι υποβάλουν σχέδια τα οποία 

προβαίνουν σε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων. 

Ο ΠΣΠΜΓΤ έχει δικαίωμα τροποποίησης των όρων του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς 

προηγούμενη ανακοίνωση. Για την όποια τροποποίηση θα ενημερωθούν όσοι εξεδήλωσαν 

ήδη ενδιαφέρον . 

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των όρων του από μέρους των διαγωνιζομένων. 

 

Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού : 01/10/2012  ώρα 00.00 

Καταλυτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό : 01/03/2013 ώρα 00.00 

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον διαγωνιζόμενο. 


