Έκθεζη Φωηογραθίας και Απονομή Βραβείων Φωηογραθικού
Γιαγωνιζμού
Τμήμαηος Γημοζίων Έργων

Σηηο 17.2.2016, ζηελ Πύιε Ακκνρώζηνπ, δηεμήρζεθε ε Έθζεζε
Φωηνγξαθίαο θαη Απνλνκή ηωλ Βξαβείωλ ηνπ Φωηνγξαθηθνύ Γηαγωληζκνύ
κε ηίηιν «Πξνθιήζεηο ζηε δηαθίλεζε πεδώλ θαη πνδειαηηζηώλ ζηελ
Κύπξν». Ο Φωηνγξαθηθόο Γηαγωληζκόο είρε δηνξγαλωζεί από ην Τκήκα
Γεκνζίωλ Έξγωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ, Δπηθνηλωληώλ θαη Έξγωλ
ζηα
πιαίζηα
ηεο
Δπξωπαϊθήο
Δβδνκάδαο
Κηλεηηθόηεηαο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμύ 16 θαη 22 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2015.

Σηελ Έθζεζε είραλ ηηκεζεί κε Βξαβεία θαη Δπαίλνπο θωηνγξαθίεο ηωλ
νπνίωλ ην πεξηερόκελν πξνήγαγε ηνλ απώηεξν ζθνπό ηεο δηνξγάλωζεο ηεο
Δβδνκάδαο Κηλεηηθόηεηαο - πνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο κέζω ηεο ρξήζεο κέζωλ δηαθίλεζεο θηιηθώλ πξνο ην
πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξωπν – θαη είραλ αλαξηεζεί θωηνγξαθίεο
ζπκκεηερόληωλ πνπ είραλ μερωξίζεη.
Η Έθζεζε ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ην Τακείν Σπλνρήο ηεο Δ.Δ.



Τν Πξώην βξαβείν (έλα ποδήλαηο Μondraker Phase 29er αμίαο
€619 ρνξεγεκέλν από ηελ εηαηξεία CYCLO) απελεκήζε ζηελ κα
Έλενα Γεωργίου γηα ηε θωηνγξαθία ηεο κε ζέκα «Βόιηα ζηελ
Πόιε»



Τν Γεύηεξν βξαβείν (ζύζηημα πλοήγηζης GARMIN NUVI 44LM
αμίαο
€250
ρνξεγεκέλν
από
ηελ
εηαηξεία
Geomatic
TECHNOLOGIES), απελεκήζε ζηoλ κ. Ηρόδοτο Κακούρη γηα ηε
θωηνγξαθία ηνπ κε ζέκα «Warning Σηακάηεο»



Τν Τξίην βξαβείν (δωροκοπούνι γηα αζιεηηθά είδε LE COQ
SPORTIF αμίαο €90 ρνξεγεκέλν από ηελ εηαηξεία KUNSTLER
SPORTS LTD), απελεκήζε ζηoλ κ. Λοΐζο Οικονομίδη γηα ηε
θωηνγξαθία ηνπ κε ζέκα «Δπηθίλδπλε Απνζηνιή»



Οη Έπαηλνη (γηα θάζε έπαηλν δόζεθε έλα κεληαίν εηζηηήξην
απεξηόξηζηωλ δηαδξνκώλ γηα δηαθίλεζε κε ιεωθνξεία εληόο ηεο
επαξρίαο
ηωλ
ληθεηώλ
ρνξεγεκέλν
από
ην
Υποσργείο
Μεηαθορών, Δπικοινωνιών και Έργων) απνλεκήζεθαλ ζηνπο:
κα Τιμοθέα Εαταρίοσ γηα ηε θωηνγξαθία ηεο «Η ηαιαηπωξία», κ.

Nassim Eloud γηα ηε θωηνγξαθία ηνπ «Going for a ride», κα
Έλενα Γεωργίοσ γηα ηε θωηνγξαθία ηεο «Αζθάιεηα» και κ.
Ζρόδοηο Κακούρη γηα ηε θωηνγξαθία ηνπ «Πνιιά ηα ζεξία».

Αθνινπζεί δείγκα θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ ηεο Έθζεζεο. Πεξηζζόηεξεο
θωηνγξαθίεο κπνξείηε λα δείηε ζηελ ηζηνζειίδα ζην facebook:
https://www.facebook.com/CyprusSustainableTransport/posts/1123439481023017

