
                        

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

 

 

 

ΘΔΜΑ 

32νο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ  

ΦΗΛΟΣΔΥΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ  ΚΟΜΖΜΑΣΟ 

 

κε ηίηιν: «1821: ύγρξνλε Μαηηά 200 Υξόληα Μεηά» 

 

 

 

 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΔ 

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ  

ΒΗΟΣΔΥΝΩΝ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΩΝ  

ΚΟΜΖΜΑΣΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ  

(ΠΟΒΑΚΩ) 

 

ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

(ΓΔΘ-HELEXPO) 

 

 

 

 

 

 

Η παξνύζα Γηαθήξπμε θαη ηα ζπλεκκέλα άξζξα απηήο, ηα νπνία απνηεινύλ 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο, ζα είλαη αλαξηεκέλα ζε πίλαθα  αλαθνηλώζεσλ ζηα 

γξαθεία ηεο ΠΟΒΑΚΩ & ηεο ΓΔΘ  - HELEXPOθαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 
(www.povako.gr & www.helexpo.gr) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

http://www.povako.gr/


2 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Πξννίκην 

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Αξγπξνρξπζνρόσλ Κνζκεκαηνπσιώλ 
Ωξνινγνπσιώλ (ΠΟΒΑΚΩ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Έθζεζε 
Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ-HELEXPO), πξνθεξύζζνπλ ηνλ 32° Παλειιήλην 
Γηαγσληζκό Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ Κνζκήκαηνο, κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη 
ηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνύ θνζκήκαηνο. 

Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή  

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Αξγπξνρξπζνρόσλ 
Κνζκεκαηνπσιώλ Ωξνινγνπσιώλ (ΠΟΒΑΚΩ) 

 πληερλία Υξπζνρόσλ Αξγπξνρόσλ Θεζζαινλίθεο (ΥΑΘ) 
 ύιινγνο Κνζκεκαηνπσιώλ Ωξνινγνπσιώλ Θεζζαινλίθεο (ΚΩΘ) 
 ύιινγνο Αξγπξνρξπζνρόσλ Αζελώλ (ΑΑ) 
 Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ-HELEXPO) 

 
Θέκα 
 
Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Αξγπξνρξπζνρόσλ Κνζκεκαηνπσιώλ 
Ωξνινγνπσιώλ (ΠΟΒΑΚΩ), ηηκώληαο ηα δηαθόζηα (200) ρξόληα από ηελ 
ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 πξνθεξύζζεη παλειιήλην δηαγσληζκό 
θηινηέρλεζεο ζρεδίνπ επεηεηαθνύ θνζκήκαηνο. 
 
 
Σίηινο : «1821 : ύγρξνλε Μαηηά 200 Υξόληα Μεηά» 
 
Γηεπθξίλεζε 
 
Δθθξάζηε κε ζύγρξνλεο κνξθέο ηελ ηέρλε ηεο επνρήο αληιώληαο έκπλεπζε 
από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηνπο αγώλεο θαη ηα ζύκβνια ηεο επνρήο. 
 
Ο δηαγσληζκόο δηέπεηαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ζα δηεμαρζεί κε βάζε 
ηνπο αθόινπζνπο όξνπο : 
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ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Άξζξν 1 

Καηεγνξίεο Γηαγωληζκνύ 

1. Καηεγνξία Α 

    πκπεξηιακβάλνληαη δύν ππνθαηεγνξίεο σο εμήο : 

    α. Τπνθαηεγνξία Α1 γηα ηνπο  ζπνπδαζηέο ηνπ θιάδνπ αξγπξνρξπζνρνΐαο 

    β. Τπνθαηεγνξία Α2 γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ζρνιώλ ζρεδηαζκνύ 

2. Καηεγνξία Β 

    Δπαγγεικαηίεο θιάδνπ αξγπξνρξπζνρνΐαο  

Άξζξν 2 

Γηθαίωκα πκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ην άξζξν 1 έρνπλ: 

1. Τπνθαηεγνξία Α1 

    Μαζεηέο ζρνιώλ αξγπξνρξπζνρνΐαο ή / θαη νκάδεο καζεηώλ, έσο δηκειείο  

2. Τπνθαηεγνξία Α2                        

πνπδαζηέο ζρνιώλ ζρεδηαζκνύ ή / θαη νκάδεο ζρεδηαζηώλ, έσο δηκειείο  

3. Καηεγνξία Β                                               

Δπαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο θαηαζθεπαζηέο, ζρεδηαζηηθέο νκάδεο ή εηαηξίεο 

θ.ιπ. πνπ αζρνινύληαη εξαζηηερληθά ή επαγγεικαηηθά κε ην ζρέδην θαη 

κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλα ή ζαλ κέιε νκάδαο. 

Άξζξν  3 

Γεληθέο Γηαηάμεηο   

1. Κάζε δηαγσληδόκελνο ηεο θαηεγνξίαο Α, κε ηηο ππνθαηεγνξίεο Α1 θαη Α2, 
ηνπ άξζξνπ 1, κπνξεί λα ππνβάιεη κέρξη ηξία (3) ζρέδηα, ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο. 
Κάζε ζρέδην ζα απεηθνλίδεη έλα θαη κόλν έλα αληηθείκελν.   
        

2. Ο δηαγσληδόκελνο ηεο θαηεγνξίαο Β, ηνπ άξζξνπ 1, κπνξεί λα ππνβάιεη 
κόλν (1) ζρέδην. Κάζε ζρέδην ζα απεηθνλίδεη έλα θαη κόλν έλα αληηθείκελν. 

 

3. Οη δηαγσληδόκελνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παηξόηεηα, ηε κνλαδηθόηεηα θαη 
ηελ πξσηνηππία ηνπ έξγνπ ηνπο. 

  

4. Απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό ηα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο επηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη νη έρνληεο α' βαζκνύ ζπγγέλεηα κε απηνύο. 

5. Με ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, ν θάζε κεκνλσκέλνο δηαγσληδόκελνο ή ε 

θάζε δηαγσληδόκελε  νκάδα αλαγλσξίδεη θαη εγγπάηαη όηη ην ππνβαιιόκελν 

ζρέδην  δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά από ηνλ/ηελ  ίδην/α  θαη  όηη δελ 

παξαβηάδεη πλεπκαηηθά ή/θαη εζηθά δηθαηώκαηα ή  εκπνξηθά ζήκαηα άιινπ 

θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ.  
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6. ε πεξίπησζε αληηδηθίαο, εθόζνλ γλσζηνπνηεζεί δηθαζηηθή απόθαζε ή 

εθθξεκήο δίθε σο πξνο ην δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ππνβιεζέληνο 

ζρεδίνπ - έξγνπ, ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα απνξξίςεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ έξγνπ ζην δηαγσληζκό θαη λα 

αλαθαιέζεη ην βξαβείν, εάλ ην έξγν βξαβεπζεί.  

7. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΠΟΒΑΚΩ θαη ε ΓΔΘ-HELEXPΟ νπδεκία επζύλε 

θέξoπλ γηα ηε ρξήζε, ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, ελδίθνπ ζρεδίνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη από κεκνλσκέλν δηαγσληδόκελν ή από νκάδα δηαγσληδόκελε,  

θαηά παξάβαζε ηεο ακέζσο παξαπάλσ δηαηάμεσο, θαη ηνπ νπνίνπ ζρεδίνπ 

ηελ πλεπκαηηθή παηξόηεηα επηθαιείηαη θαη αμηώλεη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο, εάλ 

ε αμίσζε απηή δελ έρεη γλσζηνπνηεζεί πξνο ηηο δηνξγαλώηξηεο ΠΟΒΑΚΩ θαη 

ΓΔΘ-HELEXPΟ εγθαίξσο, λνκνηύπσο θαη επί απνδείμεη.  

Άξζξν 4 

Γεκηνπξγία θαη Παξνπζίαζε ρεδίνπ 

1. Σα ζρέδηα ζα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα (όρη αληηγξαθέο) θαη λα 
ππνβάιινληαη γηα πξώηε θνξά ζε δηαγσληζκό. Σν θάζε ζρέδην ζα 
ζπλνδεύεηαη από έλα θείκελν, κε αλώηαην όξην ηηο 150 ιέμεηο. ην θείκελν 
απηό ζα πεξηγξάθεηαη ην ζθεπηηθό ηνπ ζρεδηαζηή, νη πεγέο έκπλεπζεο θαη 
έξεπλαο. 

2. Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα παξαγσγήο από πνιύηηκα κέηαιια. Η θαηαζθεπή 

ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη επαξθώο (ηξόπνο θαηαζθεπήο γηα όια 

ηα πηζαλά κέξε απηνύ, πηζαλέο ζπλδέζεηο θ.ιπ.).  

3. ηε ζρεδηαζηηθή πξνζπάζεηα, νη δηαγσληδόκελνη εθηόο από ηνλ ζρεδηαζκό κε 

ην ρέξη, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ειεθηξνληθά κέζα. Ο ηξόπνο 

ππνβνιήο απηώλ ησλ ζρεδίσλ ζα γίλεηαη εληύπσο κε ηελ ζρεηηθή αλαγξαθή 

ρξήζεο ειεθηξνληθνύ κέζνπ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο θεθαιίδαο. 

4. Σα ζρέδηα κπνξνύλ εγθύξσο λα ππνβιεζνύλ θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο.   

Άξζξν 5 

Σερληθή Παξνπζίαζεο 

Η παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη: 

1. Με επηθόιιεζε απηνύ ζε ζθιεξό ραξηόλη δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,35 cm, πνπ ζα 

ζπλνδεύεη ην ζρέδην από ιεπθέο ζειίδεο ή ξηδόραξηα, δηαζηάζεσλ Α4, 

αλεμάξηεηα αλ νη δηαζηάζεηο ηνπ θαζ’ εαπηνύ ζρεδίνπ ή ησλ επηκέξνπο 

ζρεδίσλ είλαη κηθξόηεξεο.  

2. Με γξακκηθά ηερληθά ζρέδηα ηνπ θνζκήκαηνο, (όςε, θάηνςε, πιάγηεο όςεηο, 

ηνκέο) θαη γξακκηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλδεζκνινγίαο. 

3. Με απαξαίηεηεο ηερληθέο επεμεγήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, είηε είλαη 

ρεηξνπνίεην, είηε είλαη ρπηό (δύν ζειίδεο). 
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Άξζξν 6 

Σόπνο - Υξόλνο & Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Φαθέινπ 

1. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ην ζρέδην θαη ην θάθειν ηνπο  

απνθιεηζηηθά κε έλαλ από ηνπο εμήο ηξόπνπο:  

α. ηδηνρείξσο, θαηαζέηνληαο απηά ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΘ-HELEXPO 

β. ηαρπδξνκηθώο, απνζηέιινληαο απηά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κέζσ 

courier ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΘ-HELEXPO. 

 

2. ηελ πεξίπησζε θπζηθήο, απηνπξόζσπεο ή ηαρπδξνκηθήο,  ππνβνιήο, ε 

αίηεζε ζπκκεηνρήο κε ην ζρέδην θαη  ηνλ θάθειν θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη 

ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΘ-HELEXPO, ζηελ Θεζζαινλίθε, ζηελ νδό Δγλαηία αξηζ. 

154, Σ.Κ. 54636, ζηελ Γηεύζπλζε πλεδξίσλ, Δθδειώζεσλ & Παξαρώξεζεο 

Υώξσλ, ηει.: (+30) 2310291572, (+30)2310291204, fax (+30) 2310291674. 

3. Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο δύλαηαη λα απνζηαιεί θαη κε ειεθηξνληθή κνξθή 

(αξρείν pdf& 1300x1300.jpg αλάιπζε ζρεδίνπ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή 

κε ειεθηξνληθή κνξθή δελ αλαηξεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα λα 

απνζηείιεη ην ζρέδην θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Η ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο 

ΓΔΘ-HELEXPO : dk@helexpo.gr.  

4. Ωο ρξόλνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ινγίδεηαη απηόο ηεο ζθξαγίδαο 

ηαρπδξνκείνπ.  

5. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ - κε νπνηνλδήπνηε από ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ηξόπνπο - ππνβνιή αηηήζεσο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ε 

20ε επηεκβξίνπ,  εκέξα Γεπηέξα,  έηνπο 2021 θαη ώξα 15:00. 

6.Η ππνβνιή ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ θαθέισλ, αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ 

νπνίνλ απηή γίλεηαη (ηδηνρείξσο, ηαρπδξνκηθώο ή ειεθηξνληθώο), ζπλνδεύεηαη 

ππνρξεσηηθά από ζρεηηθή «Αίηεζε πκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκό» θαηά ην 

"ππόδεηγκα Α", ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό.      

7. Καηά ηελ παξάδνζε – ππνβνιή  ησλ ζρεδίσλ θαη θαθέισλ,  εθδίδεηαη από 

ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο ΓΔΘ-HELEXPO θαη παξαδίδεηαη (ή απνζηέιιεηαη, 

αληηζηνίρσο) ζηνλ ζπκκεηέρνληα δηαγσληδόκελν γεληθόο αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ ηεο αηηήζεσο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζην θάθειν. ην 

θάθειν, δειώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη (Α ή Β) 

θαηά ην άξζξν 1. Οηηδήπνηε άιιν αλαγξάθεηαη ζην θάθειν ζα έρεη θαιπθζεί 

κε ηαηλία. Δάλ ε επηηξνπή θξίλεη όηη ε δήισζε (Α ή Β) δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηόηε απηόο απνθιείεηαη από ην ζύλνιν ησλ βξαβείσλ. 

8. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε ΓΔΘ-HELEXPO νπδεκία 

επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ ζρεδίσλ θαη θαθέισλ 

πνπ ζα απνζηαινύλ.  

9. Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ αζθαιή θαη έγθαηξε 

απνζηνιή ησλ έξγσλ ηνπο. 
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Άξζξν 7 

Σξόπνο Τπνβνιήο θαη Πεξηερόκελν Φαθέινπ πκκεηνρήο 

1. Όια ηα ζρέδηα ζα ζπλνδεύνληαη απαξαηηήησο από θιεηζηό θαη ζθξαγηζκέλν  

θάθειν, επηθνιιεκέλν ζηελ πίζσ όςε ηνπ ζρεδίνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα 

πεξηέρνληαη:  

Γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο Α1 & Α2 ηεο θαηεγνξίαο Α ηνπ Άξζξνπ 1 

    α.   Βεβαίσζε ηεο ζρνιήο, ζηελ νπνία ζπνπδάδεη ν δηαγσληδόκελνο ή έρεη 

απνθνηηήζεη ηνλ Ινύλην 2020. 

    β. ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ δηαγσληδόκελνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

   (1) Σν νλνκαηεπώλπκν θαη παηξώλπκν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζρεδηαζηή 

(κε θεθαιαία) 

   (2) Σελ αθξηβή δηεύζπλζή ηνπ (πόιε, νδόο, αξηζκόο, ηαρ. θώδηθαο) 

   (3) Σνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ (θηλεηνύ ή/θαη  ζηαζεξνύ) 

   (4) Σελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζή ηνπ (e-mail address) 

   (5) Tελ ειηθία ηνπ 

   (6) πλνπηηθή αλαθνξά ζε νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ζπκκεηνρέο ή κε 

βξαβεύζεηο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε αλάινγνπο δηαγσληζκνύο 

(7) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδόκελνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζην 

ππόδεηγκα Α ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

2. ε θάζε ζπκκεηνρή νκάδαο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη όια ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θάζε ελόο από ηα δύν κέιε απηήο, θαζώο θαη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ όπσο αλαθέξεηαη ζην ππόδεηγκα Β ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ. 

Γηα ηελ θαηεγνξία Β, ηνπ Άξζξνπ 1                 

ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ δηαγσληδόκελνπ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία:                     

(1) Σν νλνκαηεπώλπκν θαη παηξώλπκν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζρεδηαζηή (κε 

 θεθαιαία)                   

(2) Σελ αθξηβή δηεύζπλζή ηνπ (πόιε, νδόο, αξηζκόο, ηαρ. θώδηθαο)                              

(3) Σνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ (θηλεηνύ ή/θαη  ζηαζεξνύ)               

(4) Σελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζή ηνπ (e-mail address)                                  

(5) Tελ ειηθία ηνπ                                                       

(6) Σν θύξην επάγγεικα                                      

(7) Η ζρνιή από όπνπ ηπρόλ απνθνίηεζε θαη όπνηεο άιιεο ελδείμεηο ηεο 

 ηδηόηεηαο ηνπ θαη νηηδήπνηε ζρεηηθό κε ζπκκεηνρέο ή κε βξαβεύζεηο ηνπ 

 δηαγσληδνκέλνπ ζε αλάινγνπο δηαγσληζκνύο.                                               

(8) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδόκελνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζην

 ππόδεηγκα Β ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
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3. ε θάζε ζπκκεηνρή νκάδαο ή εηαηξείαο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη όια ηα 

νλόκαηα ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο, θαζώο θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαη ην 

ηειέθσλν ηνπ ππεπζύλνπ. 

4. Η ειιηπήο ζπκπιήξσζε ηνπ βηνγξαθηθνύ ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη 

απνθιεηζκό από ηα βξαβεία θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

5. Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε άιιν ζεκείν ηνπ 

θαθέινπ ή ησλ έξγσλ, πνπ πηζαλόλ λα απνηειέζεη αλαγλώξηζε ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ ζηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

δηαγσληδόκελνο απνθιείεηαη απηνκάησο από ηνλ Γηαγσληζκό.  

6. Οπνηνδήπνηε έξγν κπνξεί λα δηαγξαθεί από ηελ ιίζηα ζπκκεηερόλησλ αθόκε 

θαη  όηαλ επηιεγεί, αλ ππάξμεη έλζηαζε γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ή νκνηόηεηα 

ζεκαληηθή κε έλα ή πεξηζζόηεξα γλσζηά έξγα ή ειιηπήο ηήξεζε όισλ ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε θαηά 

πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο. 

Άξζξν 8 

Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο 

1. Ο δηαγσληζκόο δηνξγαλώλεηαη θαη δηελεξγείηαη ππό ηελ επνπηεία ηεο   

Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο.  

2. Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζπζηήλεη ηελ εμακειή επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ 

ζρεδίσλ θαη νξίδεη ηα κέιε απηήο θαη  ηελ πξνέιεπζε ηνπο. 

3. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δεηήκαηνο πνπ ηπρόλ αλαθύςεη ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή 

ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό αξκόδηα 

είλαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. 

4. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δεηήκαηνο πνπ ηπρόλ αλαθύςεη ζρεηηθά κε ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ έξγσλ θαη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό, 
αξκόδηα είλαη ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο.   

Άξζξν 9 

Καλόλεο Αμηνιόγεζεο  –  Αλαθήξπμε Νηθεηή  

1. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα απνξξίπηεη εμαξρήο ηα έξγα:   

α. Πνπ δελ είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα.   

β. Πνπ ππνβάιινληαη από δηαγσληδόκελνπο, νη νπνίνη δελ πιεξνύλ ηνπο 

όξνπο ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα Γηαγσληζκό.  

γ. Πνπ ε παξνπζίαζή ηνπο δελ είλαη όπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. 

δ. Πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπο κε βάζε ηα επηζπλαπηόκελα 

ζρέδηα θαη ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ πιηθά.  

Η απόξξηςε επηβάιιεηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κόλν κία από ηηο 

παξαπάλσ αξλεηηθέο πξνϋπνζέζεηο ζπληξέρεη.  

ε. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο κε πιεηνςεθία 3/5 κε κεηνύκελν ην θιάζκα έρεη 

ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνπ δηαγσληζκνύ, ζρέδην γηα ην νπνίν έρεη 
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ελδνηαζκνύο γηα ηελ παηξόηεηά ηνπ, είηε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο λέν θαη 

πξσηόηππν.  

2. Τπνρξεσηηθά από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο αμηνινγνύληαη θαη 

θαηαηάζζνληαη όια ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, εθηόο εθείλσλ πνπ 

θαηαξρήλ κπνξεί λα απνξξηθζνύλ γηα ηππηθνύο ιόγνπο, όπσο παξαπάλσ. 

3. Έξγα ηνπ ηδίνπ ζρεδηαζηή, αλ έρνπλ κεγάιε νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπο, κε ην 

άλνηγκα ησλ θαθέισλ θαη πιεηνςεθία 2/3 κε κεηνύκελν ην θιάζκα,  κειώλ 

ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, δύλαηαη λα απνξξηθζνύλ (θξαηείηαη κόλν έλα) 

θαη λα αθαηξεζνύλ από ηε θαηάηαμε. 

4. Κξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ έξγσλ απνηεινύλ θπξίσο ε έκπλεπζε θαη ην 

κέηξν θαηά ην νπνίν ην έξγν ζην ζύλνιό ηνπ, ε κνξθή θαη ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά απηνύ, απνδίδνπλ ηελ ηδέα θαη ην ζέκα ηνπ 

Γηαγσληζκνύ.  

5. Μέζνδνο Αμηνιόγεζεο  

 Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηεο 

δηακνξθώλεη ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ έξγσλ. Γηαδηθαζίεο 

αμηνιόγεζεο ησλ έξγσλ είλαη : 

α) Η κέζνδνο ηεο πξόθξηζεο 

β) Η βαζκνιόγεζε ησλ πξνθξηζέλησλ ή όισλ θαηά πεξίπησζε έξγσλ 

γ) Αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο λα 

απνθαζίζεη ηνλ αξηζκό ησλ έξγσλ πνπ ζεκαηνδνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξόθξηζεο. 

δ) Έξγα πνπ πξνθξίζεθαλ ππνρξεσηηθά βαζκνινγνύληαη. 

     ε) Η βαζκνινγία ησλ έξγσλ γίλεηαη κε ιίζηεο πνπ θέξνπλ κόλν αύμνληα 

αξηζκό ηνπ έξγνπ θαη κε θιίκαθα βαζκνινγίαο από ηνλ αξηζκό έλα (1) έσο 

ηνλ αξηζκό δέθα (10), όπνπ ν βαζκόο 10  απνδίδεη ην άξηζην.  

Κάζε αμηνινγεηήο βαζκνινγεί ην έξγν θαηά ηελ θξίζε ηνπ. ην ηέινο, όινη νη 

βαζκνί γηα θάζε έξγν από θάζε αμηνινγεηή, αζξνίδνληαη θαη ην άζξνηζκα πνπ 

εμάγεηαη απνηειεί θαη ηνλ ηειηθό βαζκό αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίδεη ηε ζεηξά θαηάηαμεο απηνύ ζηνλ ζρεηηθό πίλαθα πνπ θαηαξηίδεη ε 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο. Σν έξγν πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ην πςειόηεξν 

άζξνηζκα βαζκώλ, αλαθεξύζζεηαη πξώην θαη βξαβεύεηαη.  

6. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δύν ή πεξηζζνηέξσλ έξγσλ, αθνινπζεί  
δηαδηθαζία θιήξσζεο ησλ έξγσλ πνπ ηζνςεθνύλ από ηελ επηηξνπή 
αμηνιόγεζεο.  

 

Ο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ζα γίλεηαη ωο εμήο: 
 
 Ιδέα ζρεδίνπ θαη θαηαζθεπαζηηθή δπλαηόηεηα  70% 
 Δηθαζηηθή παξνπζίαζε      30% 

Δάλ, κεηά ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δηαπηζησζεί όηη ν 

ίδηνο ζρεδηαζηήο έρεη πάξεη πεξηζζόηεξα από έλα βξαβεία, ηόηε ηνπ 



9 
 

απνλέκεηαη ην πςειόηεξν ζε βαζκνινγία, ηνπ αθαηξνύληαη ηα ππόινηπα θαη ηε 

ζέζε ηνπο θαηαιακβάλνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηα ππόινηπα έξγα. 

Άξζξν 10 

Αλαθνίλωζε Βξαβεπζέληνο Έξγνπ -  Βξαβεία 

1. Μεηά ην πέξαο ηεο βαζκνιόγεζεο θαη ηεο ηπρόλ θιήξσζεο ησλ έξγσλ,  ε 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηνλ παξαδίδεη 

πξνο ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία αλαθνηλώλεη ηα ζηνηρεία ησλ έξγσλ 

πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία θαη ησλ ζρεδηαζηώλ απηνύ, 

αλαθεξύζζνληάο ηα σο βξαβεπκέλα.  

2. Σα έπαζια ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ σο εμήο : 

     α. Έπαζιν ηεο Α1 & Α2 ππνθαηεγνξίαο ηεο θαηεγνξίαο Α θαηά ην Άξζξν 1: 

     (1) Βξαβείν ηξηώλ ηάμεσλ (1ν, 2ν, 3ν) ζπλνδεπόκελν από ρξεκαηηθό πνζό 

         (2) Σηκεηηθόο Έπαηλνο πέληε ηάμεσλ  

     β. Έπαζιν ηεο Β θαηεγνξίαο θαηά ην Άξζξν 1: 

         (1) Σηκεηηθό Βξαβείν 

         (2) Σηκεηηθόο Έπαηλνο   

3. Όια ηα δηαθξηζέληα θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν ζρέδηα ζα πξέπεη 

λα θαηαζθεπαζηνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ Έθζεζε KOSMIMA 2021. 

4. Σα θαηαζθεπαζκέλα έξγα (θπιάζζνληαη από ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπο) ζα 
πξνβάιινληαη, ζε εηδηθέο πξνζήθεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε KOSMIMA, 
γηα ηα επόκελα 5 ρξόληα (ππνινγίδνληαο, από ηε ρξνληά πνπ βξαβεύνληαη) 
εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ. 

5. Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ πνξεία ηνπ 

Γηαγσληζκνύ θαη ηα απνηειέζκαηα απηνύ από ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο ησλ 

ΓΔΘ-HELEXPO θαη ΠΟΒΑΚΩ. 

6. Ζκεξνρξνλνινγία αμηνιόγεζεο νξίδεηαη ε εκέξα Γεπηέξα 4 Οθηωβξίνπ  
2021. 

7. Η νξγαλσηηθή επηηξνπή νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεηήο απνλνκήο 
βξαβείσλ θαη επαίλσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 

8. ηελ ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ θαη επαίλσλ ζα πξνζθιεζνύλ έγθαηξα όινη 
νη ζπκκεηέρνληεο. 

Άξζξν 11 

Αζινζέηεζε 

1. Οη αζινζέηεο δύλαληαη λα είλαη : 

 ύιινγνη κέιε ηεο ΠΟΒΑΚΩ 

 Δπηκειεηεξηαθνί θνξείο 

 Ιδξύκαηα, Μνπζεία 

 Σνπηθνί Φνξείο 
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 Πνιηηηζηηθνί ύιινγνη 
 

2. Οη αζινζέηεο εγθξίλνληαη από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

Άξζξν 12 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο 

1.Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο, απαξηίδεηαη από εθπξνζώπνπο ησλ παξαθάησ 

θνξέσλ: 

 Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλώλ Αξγπξνρξπζνρόσλ Κνζκεκαηνπσιώλ 
Ωξνινγνπσιώλ (ΠΟΒΑΚΩ) 

 πληερλία Υξπζνρόσλ Αξγπξνρόσλ Θεζζαινλίθεο (ΥΑΘ) 
 ύιινγνο Κνζκεκαηνπσιώλ  Ωξνινγνπσιώλ Θεζζαινλίθεο (ΚΩΘ) 
 ύιινγνο Αξγπξνρξπζνρόσλ Αζελώλ (ΑΑ) 
 ρνιή Καιώλ Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ. 
 Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 

 
2. Ο Πξόεδξνο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή  θαη νξίδεη 

ηνλ Πξόεδξν απηήο. 
 
3. Όπνπ ζηνλ παξόληα θαλνληζκό δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 
 

Άξζξν 13 

Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα  

Οη δηαγσληδόκελνη απνπνηνύληαη ξεηά ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο επί 

ησλ έξγσλ κε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό  θαη 

παξαηηνύληαη από θάζε αμίσζή ηνπο γηα ρξεκαηηθή ή θαη θάζε είδνπο 

απνδεκίσζε, ζρεηηθή κε ηε ρξήζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ ηνπο από ηεο 

ΓΔΘ-HELEXPO&ΠΟΒΑΚΩ. 

Σα έξγα, είηε βξαβεπζνύλ είηε όρη, από θαη δηα ηεο - κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν - 

ππνβνιήο ηνπο ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό, πεξηέξρνληαη άλεπ αληαιιάγκαηνο  

θαη επ’ αόξηζηνλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ ΓΔΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ,  νη νπνίεο 

δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε απηώλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, ελώ νη δηαγσληζζέληεο δελ 

δύλαληαη λα ηα αλαδεηήζνπλ.   

Δλδεηθηηθώο: Οη ΓΔΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ δηθαηνύηαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηα ζρέδηα θαη ηα έξγα ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζε εθδόζεηο θαη ελ γέλεη 

δξαζηεξηόηεηεο πξνβνιήο απηώλ θαη  ησλ  ζρεηηθώλ θνξέσλ, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη δηαζέηνπλ απηά σο αλακλεζηηθά αληηθείκελα θαη λα ηα 

παξνπζηάδνπλ δεκνζίσο κε νπνηνδήπνηε κέζν πξνβνιήο θαη δεκνζηνπνίεζεο. 

Απαγνξεύεηαη όκσο ζηελ ΓΔΘ-HELEXPO & ΠΟΒΑΚΩ λα παξαρσξήζνπλ 

πεξαηηέξσ ηα ζρέδηα – έξγα ηνπ δηαγσληζκνύ ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο γηα 

παξαγσγή εκπνξεύζηκσλ εηδώλ θαη ελ γέλεη γηα εκπνξηθνύο / θεξδνζθνπηθνύο 

ζθνπνύο. 

 

 

 



11 
 

Άξζξν 14 

Αθύξωζε – Σξνπνπνίεζε – Αλαβνιή Γηαγωληζκνύ  

Η  Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή   δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ή ηεο 

αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ρσξίο αηηηνινγία,  κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ 

θαη πξνδηαγξαθώλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, αθόκε θαη ηεο αθύξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνπο δηαγσληδόκελνπο.  

Κάζε ηέηνηα πεξίπησζε αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΘ-

HELEXPO(www.helexpo.gr)θαη  ΠΟΒΑΚΩ  (www.povako.gr), ελώ ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα απηή  θαη νη ηπρόλ 

λένη όξνη ηνπ Καλνληζκνύ.   

Άξζξν 15 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή δελ θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά, 
πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηα ζρέδηα από θάπνηα θπζηθή θαηαζηξνθή ή 
απώιεηα απηώλ θαηά ηνλ ρξόλν παξάδνζεο, έθζεζεο θαη παξακνλήο ηνπο 
ζηνλ ρώξν απνζήθεπζεο θαη αμηνιόγεζεο. 

Άξζξν 16 

Γλωζηνπνίεζε 

& Ρεηή  Απνδνρή ηωλ Όξωλ ηνπ Παξόληνο Καλνληζκνύ 

Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ν θάζε δηαγσληδόκελνο, είηε κεκνλσκέλνο είηε ζε νκάδα,  

ζεσξείηαη όηη έρεη θαηαλνήζεη θαη ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η ππνβνιή ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, δηα ηεο - κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν - απνζηνιήο ηνπ ζρεδίνπ – έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ,  ζπλεπάγεηαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ 

παξόληνο Καλνληζκνύ.  

Ο παξώλ Καλνληζκόο Γηαγσληζκνύ, ζπληάρζεθε ζε 15 (δεθαπέληε) ζειίδεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δύν ππνδείγκαηα Α θαη Β, ζε έμη όκνηα αληίηππα θαη 

ππνγξάθεθε από ηνπο παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helexpo.gr/
http://www.povako.gr/
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Σα κέιε  ηεο Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Γηα ηελ ΠΟΒΑΚΩ Σξηαληάθπιινο Παπαζαλαζίνπ 

Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Γηα ηελ ΥΑΘ ηακάηεο Μαξίλεο 

 

 

Γηα ηνλ ΚΩΘ Αλαζηαζία ηδεξνπνύινπ 

 

 

Γηα ηνλ ΑΑ Μαξηαιέλα Λενληαξάθε 

 

 

Γηα ηελ ΓΔΘ-HELEXPO Θενδώξα Καλαθίδνπ 

 

Θεζζαινλίθε,  27 / 05 / 2021 

 

Δπηθπξώλεηαη 

 

Γηα ηελ ΓΔΘ-HELEXPO A.E. Γηα ηελ ΠΟΒΑΚΩ  

 

 

Γξ. Κπξηάθνο Πνδξηθίδεο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

 

 

Πέηξνο Καιπαθίδεο 

Πξόεδξνο  
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α 

ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

   Α1 / Α2                                  Β  

(Θα επηζπλάπηεηαη καδί κε όια ηα ζηνηρεία,  ζην ζθξαγηζκέλν επηθνιιεκέλν 
θάθειν ζηελ πίζσ όςε ηνπ ζρεδίνπ) 

ΟΝΟΜΑ : ________________________________________ 

ΔΠΩΝΤΜΟ : ________________________________________ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ : ________________________________________ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

: 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ :  

 

EMAIL 

 

: 

 

________________________________________ 

ΠΡΟ : 

ΓΔΘ-HELEXPO 

ΘΔΜΑ: ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ 32o ΠΑΝΔΛΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΦΙΛΟΣΔΥΝΗΗ  ΥΔΓΙΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ 

κε ηίηιν: «1821: ύγρξνλε Μαηηά 200 Υξόληα Μεηά» 

Με ηελ παξνύζα αίηεζή κνπ, ζπλππνβάιισ ην ζρέδην κνπ θαη  όια ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηνύ,  πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβσ κέξνο ζηνλ 32o Παλειιήλην Γηαγσληζκό Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ 
Κνζκήκαηνο, ηνλ νπνίν δηνξγαλώλνπλ  ε ΓΔΘ-HELEXPO & ε ΠΟΒΑΚΩ, 

δειώλνληαο όηη :  

Α. Έρσ ιάβεη γλώζε θαη απνδέρνκαη όινπο ηνπο όξνπο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ 
Γηαγσληζκνύ   απηνύ.   

Β. Σν ππνβαιιόκελν ζρέδην δεκηνπξγήζεθε από εκέλα πξνζσπηθά.  

  ΜΔ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

  ΥΩΡΗ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

(ν αηηώλ επηιέγεη κε  √  ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε εληόο ηνπ πιαηζίνπ). 

Με ηηκή,  

 

 

(ηόπνο, εκεξνκελία & ππνγξαθή αηηνύληνο) 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β 

ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ 

                                          Α1 / Α2                      Β  

(Θα επηζπλάπηεηαη καδί κε όια ηα ζηνηρεία,  ζην ζθξαγηζκέλν επηθνιιεκέλν 
θάθειν ζηελ πίζσ όςε ηνπ ζρεδίνπ) 

ΟΝΟΜΑ : ________________________________________ 

ΔΠΩΝΤΜΟ : ________________________________________ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ : ________________________________________ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

: ________________________________________ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ : ________________________________________ 

EMAIL : ________________________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ : ________________________________________ 

ΔΠΩΝΤΜΟ : ________________________________________ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ : ________________________________________ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

: ________________________________________ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ : ________________________________________ 

EMAIL : ________________________________________ 

 

ΠΡΟ : 

ΓΔΘ-HELEXPO 

ΘΔΜΑ: ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ 32o ΠΑΝΔΛΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
ΦΙΛΟΣΔΥΝΗΗ  ΥΔΓΙΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ 

κε ηίηιν: «1821: ύγρξνλε Μαηηά 200 Υξόληα Μεηά» 

Με ηελ παξνύζα αίηεζή καο, ζπλππνβάιινπκε ην ζρέδην καο θαη  όια ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απηνύ,  πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπκε σο νκάδα  κέξνο ζηνλ 32o Παλειιήλην Γηαγσληζκό Φηινηέρλεζεο 
ρεδίνπ Κνζκήκαηνο, ηνλ νπνίν δηνξγαλώλνπλ  ε ΓΔΘ-HELEXPO & ε 

ΠΟΒΑΚΩ, δειώλνληαο όηη :  

Α. Έρνπκε ιάβεη γλώζε θαη απνδερόκαζηε όινπο ηνπο όξνπο ηνπ 
Καλνληζκνύ ηνπ Γηαγσληζκνύ απηνύ θαη   

Β. Σν ππνβαιιόκελν ζρέδην δεκηνπξγήζεθε από εκάο, σο νκάδα, κε ίζε 
ζπκκεηνρή ζηελ όιε πξνζπάζεηα θαη  ζην απνηέιεζκα απηνύ,   

 

 



15 
 

  ΜΔ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο  

  ΥΩΡΗ ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

(οι αιτοφντεσ επιλέγουν με  √  την αντίςτοιχη περίπτωςη εντόσ του πλαιςίου) 

Με ηηκή,  

 

 
1) 
 
 
 

2)  
 

(ηόπνο, εκεξνκελία & ππνγξαθέο αηηνύλησλ) (ηόπνο, εκεξνκελία & ππνγξαθέο αηηνύλησλ) 

 

 


