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Η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα συνηµµένα άρθρα αυτής,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της,
θα είναι αναρτηµένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ
και στην επίσηµη ιστοσελίδα της (www.povako.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του
διαγωνισµού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσµηµατοπωλών

Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), τιµώντας τα σαράντα (40) χρόνια λειτουργίας της,

προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισµό φιλοτέχνησης σχεδίου επετειακού
µεταλλίου.

Ο διαγωνισµός διέπεται από τον παρόντα Κανονισµό και θα διεξαχθεί µε βάση
τους ακόλουθους όρους:

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1

∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:

1. Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και οµάδες µαθητών, έως διµελείς

(µέχρι 2 πρόσωπα) και

2. Σπουδαστές σχολών σχεδιασµού ή / και οµάδες σχεδιαστών, έως διµελείς
(µέχρι 2 πρόσωπα).

Άρθρο 2

Γενικές ∆ιατάξεις
1. Κάθε διαγωνιζόµενος

µπορεί να υποβάλλει ένα (1) σχέδιο, που θα

απεικονίζει ένα και µόνο ένα αντικείµενο.

2. Οι διαγωνιζόµενοι είναι υπεύθυνοι για την πατρότητα, τη µοναδικότητα και

την πρωτοτυπία του έργου τους.

3. Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, ο κάθε µεµονωµένος διαγωνιζόµενος ή η

κάθε διαγωνιζόµενη οµάδα αναγνωρίζει και εγγυάται ότι το υποβαλλόµενο
σχέδιο δηµιουργήθηκε αποκλειστικά από τον/την ίδιο/α και ότι δεν παραβιάζει
πνευµατικά ή/και ηθικά δικαιώµατα ή
νοµικού προσώπου.

εµπορικά σήµατα άλλου φυσικού ή

4. Σε περίπτωση αντιδικίας, εφόσον γνωστοποιηθεί δικαστική απόφαση ή

εκκρεµής δίκη ως προς το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας υποβληθέντος

σχεδίου - έργου, η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να
απορρίψει τη συµµετοχή του έργου στο διαγωνισµό και να ανακαλέσει το

βραβείο, εάν το έργο βραβευθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΒΑΚΩ ουδεµία ευθύνη φέρει για τη χρήση στον

παρόντα διαγωνισµό ενδίκου σχεδίου που υποβάλλεται από µεµονωµένο
διαγωνιζόµενο ή από οµάδα διαγωνιζόµενη,

κατά παράβαση της αµέσως

παραπάνω διατάξεως, και του οποίου σχεδίου την πνευµατική πατρότητα
επικαλείται και αξιώνει οποιοσδήποτε τρίτος, εάν η αξίωση αυτή δεν έχει
γνωστοποιηθεί προς τη διοργανώτρια ΠΟΒΑΚΩ εγκαίρως, νοµοτύπως και επί
αποδείξει.

Άρθρο 3

Υλικά Κατασκευής – ∆ιαστάσεις, Σχήµα και Μορφή Μεταλλίου
1. Στο σχέδιο του µεταλλίου πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από :

α.Το σήµα της Οµοσπονδίας, κατά το «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α» που γνωστοποιείται

ευκρινώς στους διαγωνιζόµενους, ως παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού,
β. Τον επετειακό αριθµό «40» (σαράντα),

γ. Τις χρονολογίες ιδρύσεως και επετείου (1979-2019).

2. Σε περίπτωση χρήσης χρώµατος (σµάλτων ή πολύτιµων λίθων) είτε στο

σχέδιο είτε / και στο υλικό του µεταλλίου, οι χρωµατισµοί να έχουν τόνους του
µπλε ή / και του γαλάζιου.
3. Το µετάλλιο πρέπει:

α. να έχει σχήµα στρογγυλό και

β. να είναι κατασκευάσιµο από τα ακόλουθα υλικά – µέταλλα, σε τόνους των

φυσικών χρωµάτων και ειδικότερα, είτε από ένα εξ αυτών είτε από συνδυασµό
αυτών:

(1) Χρυσό

(2) Ασήµι

(3) Χαλκό

(4) Ορείχαλκο

(5) Πολύτιµους λίθους

4. ∆ιαστάσεις του έργου: Η διάµετρος του µεταλλίου πρέπει να κυµαίνεται από
τέσσερα (4) έως πέντε και ½ (5,50) cm, ενώ το πάχος αυτού πρέπει
να κυµαίνεται από τρία (3) έως πέντε (5) mm .

5.Το µετάλλιο θα έχει µόνον εµπροσθότυπο (σχεδιασµός µόνον στη µία

όψη) και δεν θα φέρει κρίκο ανάρτησης.

Άρθρο 4

∆ηµιουργία και Παρουσίαση Σχεδίου

1. Τα σχέδια του µεταλλίου πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι αντιγραφές) και να

υποβάλλονται για πρώτη φορά σε διαγωνισµό. Το κάθε σχέδιο θα συνοδεύεται

από ένα κείµενο, µε ανώτατο όριο τις 150 λέξεις. Στο κείµενο αυτό θα
περιγράφεται το σκεπτικό του σχεδιαστή, οι πηγές έµπνευσης και έρευνας.

2. Η κατασκευή του µεταλλίου πρέπει να περιγράφεται επαρκώς (τρόπος

κατασκευής για όλα τα πιθανά µέρη αυτού, πιθανές συνδέσεις κλπ).
3.Στη

σχεδιαστική

προσπάθεια,

οι

διαγωνιζόµενοι

µπορούν

να

χρησιµοποιήσουν και ηλεκτρονικά µέσα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής

δηµιουργίας των σχεδίων, αυτή θα αναφέρεται ρητά µε ειδική µνεία επί του
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Β».

4. Θα εκτιµηθεί η προσπάθεια σχεδιασµού µε το χέρι.

5. Τα σχέδια µπορούν εγκύρως να υποβληθούν και µε τους δύο τρόπους.
Άρθρο 5

Τεχνική Παρουσίασης
Η παρουσίαση του σχεδίου γίνεται:

1. Με επικόλληση αυτού σε σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 0,50 x 0,35 cm,

ανεξάρτητα αν οι διαστάσεις του καθ’ εαυτού σχεδίου ή των επιµέρους σχεδίων
είναι µικρότερες.

2. Με γραµµικά τεχνικά σχέδια του µεταλλίου, (όψη, κάτοψη, πλάγιες όψεις,

τοµές) και γραµµικές λεπτοµέρειες της συνδεσµολογίας.

3. Με απαραίτητες τεχνικές επεξηγήσεις για την κατασκευή του, είτε είναι

χειροποίητο, είτε είναι χυτό.

Άρθρο 6

Τόπος και Χρόνος Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής

1. Στην περίπτωση φυσικής, αυτοπρόσωπης ή ταχυδροµικής, υποβολής, η

αίτηση συµµετοχής µε το σχέδιο και τον φάκελο κατατίθεται ή αποστέλλεται
στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ, στην Αθήνα, στην οδό Λέκκα αριθ. 20, Τ.Κ. 10562,
τηλ.: (+30) 21032229047.
2. Στην

περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η αποστολή του ηλεκτρονικού

µηνύµατος µε την αίτηση και τα συνηµµένα αρχεία θα γίνεται προς την
ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΒΑΚΩ: info@povako.gr.

3. Ως χρόνος υποβολής των αιτήσεων λογίζεται αυτός της σφραγίδας
ταχυδροµείου.

4. Καταληκτική ηµεροµηνία για την -

µε οποιονδήποτε από τους

προαναφερθέντες τρόπους - υποβολή αιτήσεως συµµετοχής ορίζεται η
13η Μαρτίου, ηµέρα Τετάρτη, έτους 2019 και ώρα 15:00.
Άρθρο 7

Τρόπος Υποβολής και Περιεχόµενο Φακέλου Συµµετοχής
1. Όλα τα σχέδια θα συνοδεύονται απαραιτήτως από κλειστό και σφραγισµένο

φάκελο, επικολληµένο στην πίσω όψη του σχεδίου, µέσα στον οποίο θα
περιέχονται:

α. Βεβαίωση της σχολής, στην οποία σπουδάζει ο διαγωνιζόµενος.

β. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του διαγωνιζόµενου, που θα περιλαµβάνει

υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του διαγωνιζοµένου σχεδιαστή (µε

κεφαλαία).

(2) Την ακριβή διεύθυνσή του (πόλη, οδός, αριθµός, ταχ. κώδικας).
(3) Τον αριθµό τηλεφώνου του (κινητού ή/και σταθερού).

(4) Την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail address).

(5) Tην ηλικία του.

(6) Συνοπτική αναφορά σε οτιδήποτε σχετικό µε συµµετοχές ή µε

βραβεύσεις του διαγωνιζοµένου σε ανάλογους διαγωνισµούς.

2. Σε κάθε συµµετοχή οµάδας, πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω
στοιχεία κάθε ενός από τα δύο µέλη αυτής.

Άρθρο 8

∆ιαδικασία Παράδοσης – Υποβολής Φακέλου
1. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν το σχέδιο και το φάκελο τους

αποκλειστικά µε έναν από τους εξής τρόπους: α. ιδιοχείρως, καταθέτοντας αυτά
στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ, β. ταχυδροµικώς, αποστέλλοντας αυτά µε

συστηµένη επιστολή ή µέσω courier στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ, ή
γ. ηλεκτρονικώς, µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της

ΠΟΒΑΚΩ:

info@povako.gr,

απαιτούµενα στοιχεία σε αρχεία µορφής pdf.

επισυνάπτοντας όλα τα

2. Η υποβολή των σχεδίων και των φακέλων, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον

οποίον αυτή γίνεται (ιδιοχείρως, ταχυδροµικώς ή ηλεκτρονικώς), συνοδεύεται

υποχρεωτικά από σχετική «Αίτηση Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό», κατά το
«υπόδειγµα Β» , το οποίο προσαρτάται στον παρόντα Κανονισµό.

3. Κατά την παράδοση – υποβολή των σχεδίων και φακέλων, εκδίδεται από

την Γραµµατεία της Οµοσπονδίας και παραδίδεται (ή αποστέλλεται,

αντιστοίχως) στον συµµετέχοντα διαγωνιζόµενο γενικός αριθµός πρωτοκόλλου
της αιτήσεως.

4. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η ΠΟΒΑΚΩ ουδεµία ευθύνη

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των σχεδίων και φακέλων που θα
αποσταλούν.

Άρθρο 9

Οργανωτική Επιτροπή και Επιτροπή Αξιολόγησης
1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται και διενεργείται υπό την εποπτεία της

Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτεί την Πενταµελή Επιτροπή Αξιολόγησης

των σχεδίων και ορίζει τα µέλη αυτής και την προέλευση τους.

3. Για την επίλυση κάθε ζητήµατος που τυχόν ανακύψει σχετικά µε τη

διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό ή

στις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας,
αρµόδια είναι η Οργανωτική Επιτροπή.

4. Για την επίλυση κάθε ζητήµατος που τυχόν ανακύψει σχετικά µε την

αξιολόγηση των έργων και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό,
αρµόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Άρθρο 10

Κανόνες Αξιολόγησης – Ανακήρυξη Νικητή
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απορρίπτει εξαρχής τα έργα:
α. Που δεν είναι σχετικά µε το θέµα.

β. Που υποβάλλονται από διαγωνιζόµενους, οι οποίοι δεν πληρούν τους

όρους συµµετοχής στον παρόντα ∆ιαγωνισµό.

γ. Που η παρουσίασή τους δεν είναι όπως ορίζεται παραπάνω.

δ. Που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους µε βάση τα επισυναπτόµενα

σχέδια και τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού υλικά.

Η απόρριψη επιβάλλεται ακόµη και στην περίπτωση που µόνο µία από τις
παραπάνω αρνητικές προϋποθέσεις συντρέχει.
2.Υποχρεωτικά

από την

Επιτροπή

Αξιολόγησης

βαθµολογούνται

και

κατατάσσονται όλα τα σχέδια που έχουν υποβληθεί, εκτός εκείνων που
καταρχήν µπορεί να απορριφθούν για τυπικούς λόγους, όπως παραπάνω.

3. Κριτήρια για την αξιολόγηση των έργων αποτελούν κυρίως η έµπνευση και

το µέτρο κατά το οποίο το έργο στο σύνολό του, η µορφή και τα
χρησιµοποιηθέντα υλικά αυτού, αποδίδουν την ιδέα και το θέµα του
∆ιαγωνισµού.

4. Η βαθµολογία των έργων γίνεται µε λίστες που φέρουν µόνο αύξοντα αριθµό

του έργου και µε κλίµακα βαθµολογίας από τον αριθµό ένα (1) έως τον αριθµό
δέκα (10), όπου ο βαθµός 10 αποδίδει το άριστο.

Κάθε αξιολογητής βαθµολογεί το έργο κατά την κρίση του. Στο τέλος, όλοι οι

βαθµοί αθροίζονται και το άθροισµα που εξάγεται αποτελεί και τον τελικό βαθµό
αξιολόγησης του έργου, ο οποίος προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης αυτού στον

σχετικό πίνακα που καταρτίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Το έργο που θα
συγκεντρώσει το υψηλότερο άθροισµα βαθµών, ανακηρύσσεται πρώτο και
βραβεύεται.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων έργων, ακολουθεί διαδικασία
κλήρωσης των έργων που ισοψηφούν από την επιτροπή αξιολόγησης.
Άρθρο 11

Ανακοίνωση Βραβευθέντος Έργου - Βραβείο
1. Μετά το πέρας της βαθµολόγησης και της τυχόν κλήρωσης των έργων, η

Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης και τον παραδίδει
προς την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει τα στοιχεία του έργου
που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθµολογία και του σχεδιαστή αυτού,
ανακηρύσσοντάς το ως βραβευόµενο.

2. Ο σχεδιαστής του έργου αυτού θα λάβει το ποσό των τριακοσίων (300,00)

ευρώ, ως βραβείο για την επιτυχία του.

3. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για την πορεία του

∆ιαγωνισµού και τα αποτελέσµατα αυτού από σχετικές ανακοινώσεις της
ΠΟΒΑΚΩ.

Άρθρο 12

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

Οι διαγωνιζόµενοι αποποιούνται ρητά των πνευµατικών δικαιωµάτων τους επί
των έργων µε τα οποία συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό

και

παραιτούνται από κάθε αξίωσή τους για χρηµατική ή και κάθε είδους
αποζηµίωση, σχετική µε τη χρήση και την προβολή των έργων τους από την

ΠΟΒΑΚΩ. Τα έργα, είτε βραβευθούν είτε όχι, από και δια της - µε οποιονδήποτε
τρόπο - υποβολής τους στον παρόντα διαγωνισµό, περιέρχονται άνευ
ανταλλάγµατος

και επ’ αόριστον στην ιδιοκτησία της ΠΟΒΑΚΩ,

η οποία

δικαιούται να κάνει χρήση αυτών κατά την κρίση της, ενώ οι διαγωνισθέντες δεν
δύνανται να τα αναζητήσουν.

Ενδεικτικώς: Η ΠΟΒΑΚΩ δικαιούται να

συµπεριλαµβάνει τα σχέδια και τα έργα του παρόντος διαγωνισµού σε εκδόσεις

και εν γένει δραστηριότητες προβολής αυτής και των σχετικών φορέων, να

χρησιµοποιεί και διαθέτει αυτά ως αναµνηστικά αντικείµενα και να τα
παρουσιάζει δηµοσίως µε οποιοδήποτε µέσο προβολής και δηµοσιοποίησης.

Απαγορεύεται όµως στην ΠΟΒΑΚΩ να παραχωρήσει περαιτέρω τα σχέδια –

έργα του διαγωνισµού σε παραγωγικές µονάδες για παραγωγή εµπορεύσιµων
ειδών και εν γένει για εµπορικούς / κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Άρθρο 13

Ακύρωση – Τροποποίηση – Αναβολή ∆ιαγωνισµού

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης ή της
αναβολής του διαγωνισµού, χωρίς αιτιολογία, µε τροποποίηση ή µη των όρων

και προδιαγραφών του παρόντος Κανονισµού, ακόµη και της ακύρωσης του

διαγωνισµού, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζηµίωσης

εξ

αυτού

του

λόγου

στους

διαγωνιζόµενους.

Κάθε τέτοια περίπτωση αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΠΟΒΑΚΩ
(www.povako.gr), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης θα αναρτώνται στην

ιστοσελίδα αυτή και οι τυχόν νέοι όροι του Κανονισµού.
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Γνωστοποίηση
και Ρητή Αποδοχή των Όρων του Παρόντος Κανονισµού
Με την συµµετοχή του ο κάθε διαγωνιζόµενος, είτε µεµονωµένος είτε σε οµάδα,
θεωρείται ότι έχει κατανοήσει και συµφωνεί µε τους όρους του διαγωνισµού.

Η υποβολή της αιτήσεως συµµετοχής στο διαγωνισµό, δια της - µε
οποιονδήποτε τρόπο - αποστολής του σχεδίου – έργου εκ µέρους του

διαγωνιζόµενου, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
παρόντος Κανονισµού.

Ο παρών Κανονισµός ∆ιαγωνισµού, συντάχθηκε σε 9 (εννέα) σελίδες.
Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Για την ΠΟΒΑΚΩ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Πέτρος Καλπακίδης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α
ΣΗΜΑ ΠΟΒΑΚΩ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το σήµα είναι η συµβολική παράσταση ενός διαµαντιού που περικλείεται
από τα ανοιχτά χέρια δύο ανθρώπων και εντός της παράστασης που είναι
κυκλική, αναγράφονται τα αρχικά αυτής και το έτος ιδρύσεως της
Οµοσπονδίας, ενώ περιµετρικά αυτής αναγράφεται η επωνυµία της.

