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Θέμα: Διαγωνισμός για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
– Διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα.  

Παρουσιάζονται παρακάτω οι Απαντήσεις σε Ερωτήματα που       
διατυπώθηκαν από ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό       
για το Λογότυπο του ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

(Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται θεματικά και απαντώνται 
παρακάτω).  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  

1. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό πινακίδων Α4 που θα υποβληθούν για τη 
παρουσίαση της πρότασης;  

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος συμμετοχής υποβληθεί ταχυδρομικά, πρέπει να 
έχει φτάσει στο ΤΕΕ/ΤΑΚ μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η 
Διακήρυξη;  

2. Η ημερομηνία αποστολής ή η ημερομηνία παραλαβής του δέματος από εσάς 
είναι η 22η Μαΐου;  

3. Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής, αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός είναι 
ανοικτός σε Αρχιτεκτόνες κτλ. και σε : " .. άλλες συναφείς ειδικότητες και σε όλους, 
όσους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σύμφωνα με τους ειδικούς 



όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού... ̈  . Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να 
υποβάλλουν πρόταση π.χ. και ειδικότητες όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, αρκεί η 
πρόταση τους να πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού;  

4. Ποια μπορεί να είναι τα τεκμήρια για το δικαίωμα συμμετοχή; π.χ τίτλος 
πτυχίου για ειδικότητες Αρχιτεκτών κτλ; Τι χρειάζεται;  

4. Στη συσκευασία αναφέρεται στη παρ.4 : "Στον ίδιο φάκελο θα περιέχονται όλα 

τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το δικαίωμα συμμετοχής του διαγωνιζόμενου 
σύμφωνα με  
τους όρους της προκήρυξης". Ποια ακριβώς είναι τα στοιχεία αυτά (έναρξη 
επαγγέλματος λχ;)  

5. Χρειάζεται για την υποβολή πρότασης να έχει κάνει κάποιος έναρξη 
επαγγέλματος στην εφορία, σε περίπτωση που η πρότασή του επιλεγεί;  

6. Στον φάκελο με τις προτάσεις ζητάτε αποκλειστικά την παρουσίαση του 
λογότυπου σε μέγεθος 1.5 εκ και 15 εκ σε έγχρωμη και μαυρόασπρη εκτύπωση ή 
μπορούμε να καταθέσουμε επιπλέον πινακίδες Α4 με τις διαφορετικές εφαρμογές 
του λογοτύπου και τον εξήγηση της ιδέας;  

6. Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιηθεί η συντομογραφία ΤΕΕ/ΤΑΚ στην 
πρόταση του λογότυπου, οι λέξεις " Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα 
Ανατολικής Κρήτης " και αντίστοιχα στην αγγλική, χρειάζεται να είναι εντός του 
πλαισίου της μεγαλύτερη διάστασης του λογότυπου 15 εκ. , και κυρίως εντός 
του πλαισίου της μικρότερης διαστασης του λογότυπου 1,5 εκ. ; (Θα 
μπορούσε στην περίπτωση της μικρότερης διάστασης, οι λέξεις να είναι εκτός 

του 1,5 εκ; ). 6. Θα πρέπει να σταλεί και η πλήρης αγγλική εκδοχή του 
λογότυπου: TECHNICAL CHAMΒER OF GREECE- DEPARTMENT OF EAST 
CRETE.  

7. Μπορούμε να στείλουμε το δέμα συστημένο;  



8. Ο διακριτικός κωδικός είναι επταψήφιος και τον δημιουργούμε εμείς;  

9. Στο φάκελο "Ομάδα Μελέτης" τι στοιχεία πρέπει να αναγράφονται και τι 
εννοείται με την πρόταση: "Στον ίδιο φάκελο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν το δικαίωμα συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης." ;  

10. Οι εκτυπώσεις των πινακίδων της πρότασης να εμπεριέχονται σε φάκελο 
Α4 ή Α3;  

10. Το δέμα πρέπει να είναι κουτί ή μπορεί να είναι και φάκελος;  

10. Το μέγεθος το χαρτιού εκτύπωσης του κειμένου περιγραφής είναι 
συγκεκριμένο (πχ Α4) ή είναι της επιλογής μας;  

11. Ο αριθμός των λέξεων για το επεξηγηματικό κείμενο με το σκεπτικό της 
πρότασης πρέπει αυστηρά να μην ξεπερνάει τις 300; Π.χ. σε καταμέτρηση word 
αν βγαίνουν περίπου 450 μαζί με τα άρθρα, τα και κλπ. και είναι απαραίτητη η 
έκταση αυτή του κειμένου για την πιο άρτια επεξήγηση της πρότασης, είναι 
αποδεκτό ένα τέτοιο κείμενο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

1. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό πινακίδων που εσείς επιλέγετε για να 
παρουσιάσετε την πρότασή σας. (βλ. Διακήρυξη, "ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ" και 
"ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ" (παρ. 4).  

2. Όπως σε όλους τους σχετικούς διαγωνισμούς και εδώ, ως καταληκτική 
ημερομηνία, σε περίπτωση που στέλνετε τη συμμετοχή σας μέσω ταχυδρομείου, 
λαμβάνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Το 
ίδιο ισχύει αν η αποστολή γίνει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courrier). Σας 



ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση έως 30 Μαΐου.  

3. Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής, η προκήρυξη αναφέρεται σε 
"αρχιτέκτονες, γραφίστες, σχεδιαστές και άλλες συναφείς ειδικότητες..." Η 
ειδικότητα του μηχανολόγου δεν θεωρείται "συναφής" με τις παραπάνω. Επειδή 
όμως υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής ομάδων δημιουργών και υπό τον όρο 
ότι στην ομάδα θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον δημιουργός συναφούς 
ειδικότητας, θα είναι δυνατόν στην ίδια ομάδα να συμμετέχει ως συνεργάτης και 
άτομο άλλης ειδικότητας.  

4. Το στοιχείο που τεκμηριώνει το Δικαίωμα συμμετοχής είναι (κατ' ελάχιστον) ο 
τίτλος σπουδών συναφούς ειδικότητας (Δίπλωμα Αρχιτέκτονα μηχανικού, 
Γραφίστα κ.λ.π.), αντίγραφο του οποίου θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Εφόσον υπάρχει η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καλό είναι να 
επισυνάπτεται, επίσης.  

5. Δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής η προηγούμενη δήλωση έναρξης 
επαγγέλματος. Σε περίπτωση βράβευσης θα γίνουν, κατά περίπτωση, οι 
κρατήσεις. σύμφωνα με το Νόμο.  

6. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι στη κρίση του διαγωνιζόμενου και το 
αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί από την Κριτική Επιτροπή.  

7. Βεβαίως! Επισημαίνεται πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη διατήρησης 
της ανωνυμίας του αποστολέα.  

8. Είναι κωδικός της επιλογής σας τον οποίο δημιουργείτε εσείς όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο " ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ". 

 9. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης 
"ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ" (παράγραφος 4). Το δεύτερο σκέλος της 
ερώτησης έχει απαντηθεί παραπάνω.  

10. Από τη διακήρυξη ορίζεται το μέγεθος της έντυπης πρότασης για το 



λογότυπο (Α4) καθώς και το μέγεθος του σφραγισμένου φακέλου που θα 
περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (Α3).  

11. Η αναφορά στις 300 λέξεις κατά τη Προκήρυξη έγινε στο πνεύμα του 
περιορισμού του επεξηγηματικού κειμένου,  ώστε αυτό να μη ξεπερνά τη μία 
σελίδα και όχι με την αυστηρή έννοια της καταμέτρησης λέξεων σε  word.  Αυτό 
που έχει σημασία είναι να αναπτύσσεται η κεντρική ιδέα της σύνθεσης ή ότι άλλο 
θεωρεί ο διαγωνιζόμενος ότι θέλει να επισημάνει για το έργο με το οποίο 
συμμετέχει. 

 

Συνεχής ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του        
ΤΕΕ/ΤΑΚ.  

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ Η 
Πρόεδρος  

Ειρήνη Βρέντζου  

Κοινοποίηση: 1. 
ΤΕΕ  
α. Υπόψη Προέδρου κ. Στασινού β. 
Προεδρείο και μέλη Δ.Ε. γ. Προεδρείο 
και μέλη ‘’Α’’ 2. ΤΕΕ/ Περιφερειακά 
Τμήματα  

Εσωτερική διανομή - Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
- Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ - 
Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ - 
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου - 
Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ - 
Γραφείο μηχανικών  
- Σύλλογοι Μηχανικών - Φάκελος 
Δ.Ε. 07-02-2019 & - Χρονολογικό 
Αρχείο - Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ - 
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ  


