
 
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 

 
 

Η ανώνυμη εταιρία επίπλων γραφείου «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»,  επιθυμώντας 
να συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας και στην εμπέδωση της  
σπουδαιότητας του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων για την  βιομηχανική 
παραγωγή  και κατ’ επέκταση, για την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και για να 
προκαλέσει το σχετικό ενδιαφέρον 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

6ο Διεθνή Διαγωνισμό Βιομηχανικού Σχεδίου  
Επίπλων γραφείου και σπιτιού 

 
με βράβευση των καλύτερων σχεδίων, με τα παρακάτω χρηματικά ποσά 
 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ      €   5.000 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ                €   2.000 
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ      €   1.000 
 
 
Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι παρακάτω: 
 
 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους. Κατ΄ εξαίρεση ΔΕΝ δικαιούνται 
συμμετοχής όσοι είναι ή υπήρξαν μέλη της διοίκησης της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, 
στελέχη ή υπάλληλοί της, τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης, καθώς και συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των ως άνω προσώπων. 
 
 
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Τα έγγραφα συμμετοχής των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι         
28/09/2012, στην έδρα της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ΒΙ.ΠΕ Σερρών, Τ.Κ 62121 
Σέρρες, τηλ. 23210-99220, ή στις εκθέσεις του ΔΡΟΜΕΑ: i) Λ. Μεσογείων 172 
Χολαργός, Τ.Κ. 15561, τηλ. 210-6525095,  ii) Λεωφ. Κηφισίας 324Α,  
Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233 τηλ. 210-6835250 iii) Κ.Καραμανλή 112 ΤΚ 54248 
Θεσσαλονίκη, τηλ 2310-311601. Τα έγγραφα της συμμετοχής μπορούν να 
αποστέλλονται και με συστημένη επιστολή στην έδρα της εταιρίας.  
Η συμμετοχή δεν θα είναι έγκυρη, εάν αυτά περιέλθουν στην εταιρία μετά την 
ανωτέρω προθεσμία. 
 
 



3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να καταθέσει τα σχέδιά του για 
ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω είδη : 

• Γραφεία Διευθυντικά 
• Γραφεία Εργασίας  
• Γραφεία Η/Υ 
• Σταθμοί Εργασίας  
• Αρχειοθήκες Σταθερές  
• Αρχειοθήκες Κινητές 
• Καθίσματα Διευθυντικά 
• Καθίσματα Εργασίας  
• Καθίσματα Επισκέπτη 
• Καθίσματα Αναμονής  
• Καθίσματα Σεμιναρίων 
• Καθίσματα Θεάτρου  
• Διαχωριστικά Σταθερά 
• Διαχωριστικά Κινητά 
• Καναπέδες  
• Τραπεζαρίες 
• Καθίσματα 
• Τραπεζάκια 
• Πολυθρόνες 
• Σύνθετα 
• Έπιπλα TV 
• Βοηθητικά Έπιπλα 
• Ντουλάπες 
• Παιδικά  

 
4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για τη συμμετοχή απαιτείται, απαραιτήτως, από τους διαγωνιζόμενους να 
υποβάλλουν: 
 

1. Σχέδια: Μια κάτοψη, 2 ή 3 όψεις, 1 ή 2 προοπτικά, 2 ή 3 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Κλίμακα σχεδίων: 1:20, κλίμακα 
λεπτομερειών 1: 5.   
Τα έργα θα πρέπει να είναι κολλημένα σε πινακίδες παρουσίασης 
(πάχος  5mm) διαστάσεων 35cmΧ50cm. Στην πινακίδα παρουσίασης, 
η οποία θα πρέπει να είναι ανώνυμη, να αναφέρεται ο τίτλος του έργου 
και η τεχνική περιγραφή. 

2. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα διαγωνιζόμενα  έργα (αυτούσια) και τις 
πινακίδες παρουσίασης,  σε μορφή .tif  ή .eps 300dpi. 

3. Τεχνική Περιγραφή, μέχρι 300 λέξεις (εκτυπωμένη αλλά και 
ηλεκτρονικά). 

4. Βιογραφικό Σημείωμα, (που θα περιλαμβάνει απαραίτητα την πλήρη 
διεύθυνση, τηλέφωνο κ  mail του διαγωνιζομένου), μέχρι 200 λέξεις 
(εκτυπωμένο αλλά και ηλεκτρονικά). 



5. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου περί ανεπιφύλακτης 
αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. 

 
H 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. 
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής αποτελούμενη από:  
 
1) εκπρόσωπο της Έδρας Εργονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
2) εκπρόσωπο του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ 
3) εκπρόσωπο  του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής 
4) εκπρόσωπο της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδος 
5) εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων  
    Σχολών 
6) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
7) Βιομηχανικό Σχεδιαστή 
 
 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

• Η χρηστικότητα τους στην σύγχρονη εποχή 
• Η εργονομία 
• Η σύγχρονη αισθητική 
• Η προσαρμοστικότητα στους χώρους εργασίας  
• Η δυνατότητα βιομηχανικής τους παραγωγής με τα υλικά και τα μέσα 

που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία 
• Η πρωτοτυπία 
• Ο οικολογικός χαρακτήρας του προϊόντος  

 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Μετά την λήξη της προθεσμίας συμμετοχής, το κάθε μέλος της Επιτροπής θα 
αξιολογήσει  όλες τις υποβληθείσες προτάσεις. Η ανάδειξη των τριών 
καλύτερων σχεδίων θα γίνει σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σε 
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες. Θα ακολουθήσει 
εκδήλωση απονομής των βραβείων και θα εκδοθεί λεύκωμα με τα βραβεία και 
τις συμμετοχές.  
 
8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ έχει δικαίωμα δημόσιας προβολής του διαγωνισμού και 
των διαγωνιζόμενων σχεδίων, ως και να δημοσιοποιήσει την βράβευση και 
ονόματα, φωτογραφίες, ή άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος αυτών 
που θα βραβευτούν. 
 
Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ουδεμία φέρει ευθύνη εάν διαγωνιζόμενοι υποβάλουν 
σχέδια κατά προσβολή  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 
προσώπων. 
 



Η ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ έχει δικαίωμα τροποποίησης των όρων του παρόντος 
διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Για την όποια τροποποίηση 
θα ενημερωθούνε όσοι εξεδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον . 
 
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων του από μέρους των διαγωνιζομένων. 
 
Ημ/νία έναρξης διαγωνισμού : 05/03/2012 
Ημ/νία λήξης διαγωνισμού     : 28/09/2012 

 
Το Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ  


