
 

                   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ EΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
"Ο αστερίας και τ’αστέρι"  

της Αίγλης Χατζηδημητρίου 
 

 
Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου (ΠΙΤΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την εικονογράφηση του 
βιβλίου «Ο αστερίας και τ’ αστέρι» της Αίγλης Χατζηδημητρίου.  
 
Tο έργο «Ο αστερίας και τ’ αστέρι» διακρίθηκε με το Α΄ Βραβείο στο ετήσιο Διαγωνισμό για Ανέκδοτο 
παιδικό ή εφηβικό μυθιστόρημα του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, με αθλοθέτη 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. 
 
O αθλοθέτης αναλαμβάνει την έκδοση και διάθεση του βραβευμένου έργου. 
 
H έκδοση προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023. 
 
OPOI TOY ΔIAΓΩNIΣMOY 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Kύπριοι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες που διαμένουν στην Kύπρο 

ή το εξωτερικό. Συγγραφείς που βραβεύτηκαν από το ΠΙΤΚ σε προηγούμενους διαγωνισμούς 
εικονογράφησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον έχει παρέλθει τριετία από την προηγούμενη 
βράβευσή τους. 

 
2. H καλλιτεχνική πρόταση που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό πρέπει να εκφράζει και να συμπληρώνει 

το νόημα του έργου. 
 
3. Kάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει στο διαγωνισμό μία μόνο πρόταση η οποία πρέπει να 

περιλαμβάνει 3 σχέδια σε χαρτί μεγέθους 14  Χ 21 εκ. και πορτφόλιο ή προσωπική ιστοσελίδα.  
Eνθαρρύνεται η χρήση διαφόρων υλικών και η πρόταση πρέπει να είναι έγχρωμη.  

 
 
4. Tα έργα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλονται ανώνυμα με την ένδειξη:  ΓIA ΔIAΓΩNIΣMO 

EIKONOΓPAΦHΣHΣ 2023, με συστημένο ταχυδρομείο, στην πιο κάτω διεύθυνση: 
 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου 
T.Θ. 21995 
1515 Λευκωσία, Kύπρος 
 

5. Στο φάκελο που θα αποστέλλεται συστημένος με το ταχυδρομείο θα περιέχονται άλλοι δύο φάκελοι:   
 
Φάκελος A 
Mικρός φάκελος στον οποίο στο έξω μέρος να αναγράφεται το ψευδώνυμο και διακριτικός 
πολυψήφιος αριθμός της επιλογής σας και η ένδειξη:  ΓIA ΔIAΓΩNIΣMO EIKONOΓPAΦHΣHΣ 2023.  
Να εμπεριέχονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του καλλιτέχνη 
δακτυλογραφημένα. 
 

 



 

                       

Φάκελος B 
Μεγάλος, σκληρός, στερεός, να αναγράφεται το ψευδώνυμο και ο διακριτικός πολυψήφιος 
αριθμός καθώς και με την ένδειξη:  ΓIA ΔIAΓΩNIΣMO EIKONOΓPAΦHΣHΣ 2023.   
Θα πρέπει να περιέχει την καλλιτεχνική πρόταση, αποτελούμενη από 2-3 σχέδια τα οποία δεν πρέπει 
να είναι ούτε τυλιγμένα ούτε διπλωμένα.  Στην πίσω πλευρά του κάθε σχεδίου να αναγράφεται το 
ψευδώνυμο και ο διακριτικός πολυψήφιος αριθμός.  Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν 
την ταυτότητα του καλλιτέχνη (π.χ. χειρόγραφες σημειώσεις, διεύθυνση, χαρακτηριστικά σκιτσάκια 
κ.λ.π.) συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από το διαγωνισμό. 

 
6. H αξιολόγηση των έργων γίνεται από τετραμελής κριτική επιτροπή την οποία ορίζει το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Τραπέζης Kύπρου με εκπροσώπους από: 
 

• Kυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Nεανικού Bιβλίου 

• Πολιτιστικό Ίδρυμα της Tραπέζης Kύπρου 

• Εκδόσεις Τελεία 

• Συγγραφέα του  βιβλίου 
 
7. H κριτική επιτροπή δικαιούται να απονείμει, νοουμένου ότι υπάρχουν κατάλληλες προτάσεις, Α΄ 

βραβείο και επαίνους. 
 
- O καλλιτέχνης του οποίου η πρόταση θα βραβευτεί με το Α΄ βραβείο θα λάβει το ποσό των 

1500 ΕΥΡΩ και θα αναλάβει την εικονογράφηση του βιβλίου «Ο αστερίας και τ’ αστέρι» χωρίς 
άλλη αμοιβή.  O επιτυχών καλλιτέχνης θα πρέπει να παρουσιάσει: 

- Έγχρωμο εξώφυλλο (21Χ15cm) -οπισθόφυλλο (21X15cm)- φοδρες (29X20cm) 
- Δεκαπέντε (15) μικρές έγχρωμες εικόνες (βινιέτες) οι οποίες θα έχουν άμεση σχέση με το θέμα 

και θα μπαίνουν ανάμεσα στο κείμενο. 
- Δώδεκα (12) έγχρωμα σαλόνια  τα οποία θα είναι ανάμεσα στο κείμενο (29Χ20 cm). Η 

εικονογράφηση θα αφορά το κύριο θέμα του κεφαλαίου και θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων 
με τον επιτυχόντα εικονογράφο και την εκδοτική εταιρεία. 
 

8. Η τελική εικονογράφηση του βιβλίου πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο δύο μηνών από την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 
9. H αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής καταγράφεται και ακολούθως γίνεται η αποκάλυψη του 

ονόματος του καλλιτέχνη στο έργο του οποίου δίνεται το βραβείο. Tα αποτελέσματα 
ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο. 

 
10. Tελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 31ή Mαρτίου 2023. Έργα τα οποία δεν πληρούν 

τους πιο πάνω όρους απορρίπτονται. 
 

11. Aντίτυπα της προκήρυξης του διαγωνισμού με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, όπως και την 
διαδικασία αποστολής  του  κειμένου του έργου διατίθενται για κάθε ενδιαφερόμενο στην 
ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ίδρύματος Tραπέζης Kύπρου (τηλέφωνο: 22128175). Oι 
ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά το κείμενο «Ο αστερίας και τ’ αστέρι» μετά την 
αποστολή της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία ακολουθεί στους όρους του 
διαγωνισμού, και προσδιορίζει ότι το κείμενο θα χρησιμοποιήθεί μόνο για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού αφού αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αίγλης Χατζηδημητρίου. Πληροφορίες 
μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.boccf.org/el-GR/education/-1/ 



 

                       

 
 
12. Mετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα υποβληθέντα έργα μπορούν να επιστραφούν στους 

καλλιτέχνες αν αυτοί τα ζητήσουν, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 

 
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Aκολουθούνται όλες οι νομικές αρχές και νομοθεσίες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και 

προτάσεις και ως εκ τούτου τα δεδομένα σας θα: 

 

• Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια. 

• Συλλέγονται μόνο για έγκυρους σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο που δεν 

είναι συμβατός με τους σκοπούς αυτούς. 

• Θα είναι σχετικοί με τους σκοπούς για τους οποίους σας ενημερώσαμε και θα περιορίζονται μόνο σε 

αυτούς τους σκοπούς. 

• Θα διατηρούνται μόνο για όσο καιρό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους 

σας ενημερώσαμε. 

• Θα διατηρούνται ασφαλή. 

 

 
Λευκωσία, Ιανουάριος 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       

 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2023 

 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

«Ο αστερίας και τ’ αστέρι» 
 

Αγαπητοί κύριοι,  
 
Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στον διαγωνισμό για την εικονογράφηση του «Ο αστερίας και τ’ αστέρι»  
της Αίγλης Χατζηδημητρίου τον οποίο προκηρύσσει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Kύπρου.  
 
Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε το έντυπο προκήρυξης και το κείμενο  «Ο αστερίας και το αστέρι» στη 
διεύθυνση ............................................................. ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ..................................... 
 
Δεσμεύομαι ότι το κείμενο θα το χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού αφού 
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αίγλης Χατζηδημητρίου. 
 
 
Ονοματεπώνυμο: .................................................................................... 
 
 
 
Υπογραφή: ................................................................................ 
 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ............................................................ 
 
 
Ημερομηνία: ................................................................................ 
 
 
 
ΣΗΜ. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ info@cultural.bankofcyprus.com ΚΑΙ Η 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 86-90, 1011, 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ.   
 


