Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανάδειξη και Αναβάθμιση της
Εισόδου της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας

Ερώτηση 1:
Γεια σας.
Είμαστε προπτυχιακοί φοιτητές της σχολής αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. και θα θέλαμε να μάθουμε εάν
χρειάζεται να εγγραφούμε για να συμμετέχουμε στο Διαγωνισμό. Ευχαριστούμε.

Απάντηση ερώτησης 1:
Δεν υπάρχει στάδιο εγγραφής στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.
Για τη συμμετοχή αρκεί η έγκαιρη αποστολή της πρότασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Ερώτηση 2:
Καλησπέρα σας,
είμαι φοιτήτρια αρχιτεκτονικής.
Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή στον φοιτητικό Διαγωνισμό αρκεί να στείλει μέχρι τις 16 Ιουνίου την
πρόταση του;

Απάντηση ερώτησης 2:
Όπως αναφέρεται και στην απάντηση της ερώτησης 1, δεν υπάρχει στάδιο εγγραφής στον Πανελλήνιο
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή αρκεί η έγκαιρη αποστολή της πρότασης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ερώτηση 3:
Ο διακριτικός κωδικός αριθμός των πέντε ψηφίων με ποια διαδικασία θα δοθεί στον καθένα από τους
συμμετέχοντες; (βλ. παράγραφο 2.5. Τόπος και τρόποι υποβολής. Η αυστηρή ανωνυμία του διαγωνισμού).

Απάντηση ερώτησης 3:
Ο διακριτικός κωδικός αριθμός που θα συνοδεύει την πρόταση κάθε ομάδας, θα επιλεγεί από τους ίδιους
τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ερώτηση 4:
Στα πλαίσια του διαγωνισμού θα θέλαμε να σας θέσουμε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν ανά ομάδα;
2. Τον κωδικό αριθμό που αναφέρετε και που θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πινακίδα πως θα
τον παραλάβουμε; Υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να γραφτούμε
πρώτα στο Διαγωνισμό;
3. Οι προτάσεις που αναφέρονται, τόσο του Γ.Π.Σ όσο και οι υπόλοιπες μελέτες, είναι δεσμευτικές;
Έχουν κάποιες από αυτές υλοποιηθεί;
4. Είναι μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού να αποδώσουμε χρήσεις σε κάποια από τα υπάρχοντα
κελύφη;

Απάντηση ερώτησης 4:
1. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων ανά ομάδα που θα
συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
2. Ο διακριτικός κωδικός αριθμός που θα συνοδεύει την πρόταση κάθε ομάδας, θα επιλεγεί από
τους ίδιους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.
3. Οι συνοδευτικές μελέτες έχουν υλοποιηθεί σε περιορισμένο βαθμό και σε καμία περίπτωση δεν
είναι δεσμευτικές.
4. Ναι, είναι.

Ερώτηση 5:
προς Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού
Ονομάζομαι … και μαζί με τον συμφοιτητή μου …, θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στον φοιτητικό αυτό
Διαγωνισμό. Παραδώσαμε την διπλωματική μας εργασία στα μέσα Μαρτίου του 2008. Ακόμα δεν
έχουμε αποφοιτήσει από την σχολή, έχοντας πάσο και όλα τα άλλα έγραφα που πιστοποιούν ότι
φοιτούμε ακόμα και μέχρι τις 16 του Ιούνη, ημέρα παράδοσης για το Διαγωνισμό. Η ερώτησή μας
είναι εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την συμμετοχή μας στο Διαγωνισμό.
Ευχαριστούμε πολύ

Απάντηση ερώτησης 5:
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό.

Ερώτηση 6:
Hello!
My name is ... I'm an Erasmus student in Architecture, in the N.T.U.A., from Spain, Barcelona.
I think that this competition is very nice, and also a great opportunity to deepen to my Greek knowledge.
I have some questions about it?
I would like to know if this competition is also open for the foreigner students or it is only for Greek ones.
Also if I can find the information in English, and the death line to participate in the competition, to
subscribe, if it's possible.

Thank you very much!

Απάντηση ερώτησης 6:
The competition is open for everyone who studies in an Architecture school in Greece. This means that if
you are an Erasmus Student in the Summer Semester you can also participate. Unfortunately, the relative
information is available only in Greek. You do not have to subscribe for the Competition. In order to
participate is only necessary to send or deliver your proposal until the 16th of June.

