ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των σχεδιαστών για συμμετοχή στο
διαγωνισμό «Δημιουργίες από Μετάξι».
Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Χρυσαλλίδα», αποφάσισε
να δεχτεί τελικά 18 νέους σχεδιαστές για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό έναντι των 15
που είχαν αρχικά προβλεφθεί.
Η λίστα (Α) που ακολουθεί, περιλαμβάνει τους σχεδιαστές που επελέγησαν.
Α) Λίστα σχεδιαστών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό (με αλφαβητική σειρά)
1. Βαρκά Αθ.
2. Γεωργίου Β.
3. Δανίκα Υβ.
4. Δεληβοριά Θ.
5. Κάββουρα Σ.
6. Καββαθά Σ.

7. Κατσιαδάκη Α.
8. Κότσαρη Αθ.
9. Κουρή Κων.
10. Κουρή Ολ.
11. Κουρτέζη Σ.
12. Λαμπροθανάση Ολ.

13. Λιάκου Ελ.
14. Πάντσιος Αν.
15. Πρίσκα Μ.
16. Σαπουτζή Ε.
17. Σκουλούδης Ι.
18. Φίλη Ελ.

Β) Λίστα επιλαχόντων σχεδιαστών (με σειρά προτεραιότητας)
1. Χαλούβα Κ.
2. Παπαδοπούλου Κ.
3. Ταμπακάκη Αντ.
4. Κορμπά Β.
5. Παπαγεωργίου Ελ.

* Σε περίπτωση αποχώρησης από τη λίστα (Α) θα κληθούν να συμμετάσχουν με σειρά
προτεραιότητας, σχεδιαστές από τη λίστα (Β) των επιλαχόντων.
Γ) Λίστα σχεδιαστών των οποίων οι φάκελοι αξιολογήθηκαν (με αλφαβητική σειρά)
1. Δοσούλα Μαρ.
2. Καμπάνη Εκ.
3. Καραγιάννη Αν.

4. Καρυτινού Ανδρ.
5. Κώτσου Ευ.
6. Λιγνός Γ.

7. Μαυρομανωλάκη
8. Σαλάχα Ουρ.

Δ) Λίστα σχεδιαστών που υπέβαλλαν υποψηφιότητα και απορρίφθηκαν
1. Στρουμπουλά Ε.
2. Τσοτάτου Εκ.
3. Καλτσά Θ.

4. Λυμπέρη - Χατζώκου
5. Σαββίδου Χρ.
6. Σταματοπούλου Κ.

Οι σχεδιαστές που επελέγησαν για το διαγωνισμό (λίστα Α) παρακαλούνται έως τη Δευτέρα
και
11
Νοεμβρίου
2013
να
επιβεβαιώσουν
στα
email
mk@skee.gr
eliza19676@hotmail.com, τη συμμετοχή τους επισυνάπτοντας φωτοτυπία της αστυνομικής
τους ταυτότητας όπου να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό τους με λατινικούς χαρακτήρες.
Στα πλαίσια οργάνωσης του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί για τους επιλεχθέντες
(λίστα Α) σειρά σεμιναρίων και επισκέψεων στις βιομηχανίες μετάξης στο Σουφλί στις 22 &
23 Νοεμβρίου 2013 (αναχώρηση από Αθήνα αεροπορικώς το πρωί της Παρασκευής 22/11
και επιστροφή το πρωί της Κυριακής 23/11 αεροπορικώς). Οι δαπάνες μετακίνησης,
διαβίωσης και διαμονής θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τους διοργανωτές του
διαγωνισμού Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα» και αφορούν αποκλειστικά το
κόστος αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα – Αλεξανδρούπολη και Αλεξανδρούπολη - Αθήνα,
το κόστος μετακίνησης από αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης προς Σουφλί και από Σουφλί
προς Αλεξανδρούπολη , τις δύο διανυκτερεύσεις στο Σουφλί και τα γεύματα και δείπνα για
τις 22 & 23/11. Δεν καλύπτεται το κόστος μετάβασης προς και από το αεροδρόμιο Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια του 2ημέρου, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη συνέχεια των
ενεργειών και τον προγραμματισμό του διαγωνισμού.
Τέλος, ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα» αποφάσισε οι σχεδιαστές που
περιλαμβάνονται στη λίστα επιλαχόντων (λίστα Β) και αξιολογηθέντων (λίστα Γ) να
μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια 20 ωρών που θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στα γραφεία του ΣΚΕΕ και να προετοιμάσουν εργασία η
οποία θα αξιολογηθεί εκτός συναγωνισμού στο τέλος του διαγωνισμού. Σε όλους τους
συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Συμμετοχής.
Οι σχεδιαστές που περιλαμβάνονται στις λίστες Β & Γ, θα πρέπει να δηλώσουν στα
παραπάνω email το ενδιαφέρον τους έως τις 15/11/2013.
Ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα» ευχαριστεί θερμά όλους τους νέους
σχεδιαστές που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό
«Δημιουργίες από Μετάξι» και ελπίζει ότι η εμπειρία αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και
διδακτική για όλους.

