
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

για συμμετοχή στο Θερινό Εργαστήρι Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2017 

Woodley DESIGN AID, Kenya 

 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την συνεργασία των Σχολών Αρχιτεκτονικής: 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις Πάφος και την συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν Θερινό 

Εργαστήρι με θέμα τον Σχεδιασμό Ιατρικού Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στο Ναϊρόμπι της 

Κένυας.  

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δράση των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου για παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες της Αφρικής.  

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 14-27 Ιουνίου 2017. Θα αποτελέσει 

την βάση των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του έργου, με κυρίως διερευνητικό και 

σχεδιαστικό χαρακτήρα. Εκτός από την αρχιτεκτονική εργασία, οι συμμετέχοντες 

προτρέπονται να εμπλακούν και στη διαδικασία προβολής και προώθησης της δράσης με 

στόχο την συλλογή εξεύρεσης  χρηματικών πόρων για την κατασκευή του έργου. Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα σε επόμενη φάση να μεταβούν στην Κένυα και να 

λάβουν μέρος στην επίβλεψη και υλοποίηση του έργου. Θα  έχουν δε την ευκαιρία να 

εξοικειωθούν και να ασχοληθούν με τις ιδιαιτερότητες των τοπικών υλικών και τεχνολογιών 

κατασκευής. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φοιτητές Αρχιτεκτονικής και Νέοι Αρχιτέκτονες από 

οποιαδήποτε χώρα προέλευσης. 

Πριν από τη διεξαγωγή του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφόρηση για το 

λεπτομερές πρόγραμμα του έργου, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

χρηστών του έργου, τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου, τις κλιματολογικές συνθήκες καθώς 

και για τα διαθέσιμα τοπικά υλικά και τεχνικές κατασκευής. 

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος.  

 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής: μέχρι 30 Απριλίου 2017 

Καταβολή κόστους συμμετοχής: 15 Μαΐου 2017  

 

 



 
 

OPEN CALL 

for the participation at the Cyprus Architects Association Summer Workshop 2017   

Woodley DESIGN AID, Kenya 

 

 

The Cyprus Architects Association in collaboration with the Faculties of Architecture of the 

University of Cyprus, University of Nicosia, Frederick University, Neapolis University and the 

University of Patras are organizing a Summer Workshop for the design of a Child Medical 

Centre in Nairobi, Kenya.   

The initiative is part of the action of the Volunteer Doctors Cyprus and will form part of 

humanitarian aid to African countries.   

The workshop will take place in Nicosia between 14-27 of June 2017.   It aims at formulating 

the base for the design and activities relating to the delivery of the project.  Other than 

participating at the design workshop, students and young architects will be asked to take part 

in a plan of action relating to the promotion, further development and fund raising for the 

actual construction of the project locally.   They will also have the opportunity to take part in 

the fieldwork, which will take place at later delivery phases of the project in Kenya.  Key 

opportunity will be the familiarization of students with the local culture and people as well as 

local materials and construction methods in Kenya.   

All students of architecture and recent graduates from any country will have the opportunity.  

Before and during the design workshop, participants will have the opportunity to familiarize 

themselves with relevant information on local social conditions, construction materials and 

construction techniques, local infrastructure, climatic conditions, etc. through specifically 

prepared and published material, introductory seminar etc.   

The number of places are limited.    

 

Registration Deadline: until 30th οf April 2017 

 

Application Fee Deadline: 15th of May 2017 

 

 

 

 


