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Περιγραφή  
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσκαλεί υποψηφιότητες για τα πρώτα Βραβεία 
Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2019 από φοιτητές Αρχιτεκτονικής που αφορούν εργασίες που 
εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  

Ο σκοπός των βραβείων είναι να αναδείξουν την ευρεία συμβολή της αρχιτεκτονικής στην 
κοινωνία και να παρουσιάσουν την καινοτομία και αριστεία στην εκπαίδευση. Συνεπώς οι 
συμμετοχές αναμένεται να έχουν εφαρμόσει: 

● Διεξοδική και πρωτότυπη ανάλυση και ανταπόκριση στο θέμα με το οποίο 
καταπιάνονται 

● Ολοκληρωμένη και συνεκτική αντιμετώπιση του επιλεγμένου θέματος 
● Άσκηση κριτικής σκέψης και ανάλυσης 
● Κατανόηση του κοινωνικού σκοπού της αρχιτεκτονικής, με δημόσιο όφελος και 

ενστερνίζοντας αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων προσκαλεί φοιτητές αρχιτεκτονικής να υποβάλουν συμμετοχές 
σε μία εκ των δύο κατηγοριών: 

● Πτυχιακή Εργασία (4ο έτος / πτυχίο / RIBA I ή αντίστοιχο) 
● Διπλωματική Εργασία (5ο έτος / δίπλωμα / RIBA II ή αντίστοιχο) 

 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα αποδώσει ένα βραβείο και μέχρι τρεις εύφημες 
μνείες σε κάθε κατηγορία. 

Δικαιούχοι 
Συμμετέχοντες: Φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που φοίτησαν σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ ή αντίστοιχο ινστιτούτο, για 
σκοπούς εγγραφής σε επαγγελματικό οργανισμό (π.χ δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού 4ο 
και 5ο έτος, RIBA Part I και RIBA part II ή αντίστοιχο) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
Φοιτητές ή/και ομάδες Φοιτητών Αρχιτεκτονικής πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα “Φοιτητικών μελών” ή “Τακτικών μελών” του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 

Συμμετοχές: Εργασία που έχει παραχθεί κατά το τελευταίο έτος (2018-2019) ως μέρος ενός 
μαθήματος Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης επιπέδου πτυχίου ή διπλώματος όπως 
περιγράφονται παραπάνω.  
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Κριτήρια Αξιολόγησης 
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ως προς: 

● Τις αρχιτεκτονικές φιλοδοξίες, τις ιδέες και την έκταση της καινοτομίας. 
● Σχεδιαστικό όραμα όπως αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού. 
● Καταλληλότητα για το σκοπό, ειδικά σε ανταπόκριση στη θεματική που 

καταπιάνεται η εργασία, αλλά και ανταπόκριση σε ευρύτερα θέματα σχεδιασμού 
όπως η προσβασιμότητα και η αειφορία. 

● Σχέση της πρότασης με το άμεσο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
● Τη χωρική εμπειρία και χρηστικότητα. 
● Την επιλογή των υλικών και την έμφαση στην λεπτομέρεια. 

Κριτική Επιτροπή 
Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Υποβολή Αιτήσεων 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους σε ψηφιακή μορφή σε ένα 
CD / DVD / USB Drive και σε έντυπη που να περιέχει: 

● Έντυπο υποψηφιότητας 
● 2 πανέλα Α1 σε υψηλή ανάλυση σε μορφή εικόνας JPG με πυκνότητα τουλάχιστον 

300dpi και τουλάχιστον 59.4 εκ στη μικρότερη διάσταση. Οι εικόνες να είναι 
αριθμημένες 01 και 02. Εάν υπάρχουν περισσότερες εικόνες μόνο οι πρώτες δύο θα 
χρησιμοποιηθούν 

● Συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο (μέχρι 200 λέξεις) στην ελληνική ή/και αγγλική 
γλώσσα  

● Επιπρόσθετα πρέπει να υποβληθούν τα 2 πανέλα Α1 σε φυσική μορφή 
αναρτημένα σε foamboard πάχους 3mm.  

Κανένα από τα υλικά που θα υποβληθούν, έντυπα και ψηφιακά (εκτός του εντύπου 
υποψηφιότητας) δεν πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, του διδάσκοντα, 
της Σχολής Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες που περιέχουν αυτές τις 
πληροφορίες θα αποκλείονται  επί της διαδικασίας. 

Οι συμμετοχές ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθούν στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται ακολούθως. 
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Ο ΣΑΚ δεν φέρει ευθύνη για μη παραδοθεντα, απώλειες αντικειμένων  / πακέτα και δεν θα 
επωμιστεί οποιαδήποτε έξοδα εκτελωνισμού, ΦΠΑ, και τέλη μεταφοράς που προκύπτουν 
κατά την αποστολή των συμμετοχών. 

Συνιστάται ανεπιφύλακτα  η αποστολή των συμμετοχών ταχυδρομικώς ή μέσω  εταιρείας 
μεταφορών με απόδειξη παράδοσης ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΣΑΚ στην οδό: 
Στασικράτους 24, γραφείο 201 – 202, 1065 Λευκωσία στις ακόλουθες ημερομηνίες και 
ώρες ΜΟΝΟ: 

Διπλωματική / Πτυχιακή Εργασία: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου (από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.) 

Οι υποψήφιοι αναμένεται να  μεριμνήσουν για τη παραλαβή των συμμετοχών τους από 
τον ΣΑΚ μετά την ολοκλήρωση της  Έκθεσης Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων το 
αργότερο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020. 

Βραβεία 
Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας  βραβείο και χρηματικό έπαθλο €500 

Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας βραβείο και χρηματικό έπαθλο €300 

Εύφημες Μνείες και στις δύο κατηγορίες θα βραβευτούν με τιμητικό δίπλωμα, χρηματικό 
έπαθλο €100 και αρχιτεκτονικό βιβλίο  

Πνευματικά Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου δεν διεκδικεί δικαιώματα ιδιοκτησίας  από τις 
συμμετοχές που θα υποβληθούν για το Βραβείο Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΣΑΚ. 

Υποβάλλοντας υποψηφιότητα για τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΣΑΚ, οι 
υποψήφιοι  δίνουν την συγκατάθεσή τους στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου να 
χρησιμοποιεί, να προβάλλει και να δημοσιεύει τις συμμετοχές σε έντυπες και ψηφιακές 
εκδόσεις για όλους τους σκοπούς σε σχέση με τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΣΑΚ 
και άλλους συναφή μη-εμπορικούς σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει χρήση περιγραφικών 
κειμένων και εικόνων που αποτελούν μέρος της κάθε υποψηφιότητας με τρίτους, 
προβολή σε εκθέσεις των συμμετοχών που υποβλήθηκαν για τα βραβεία, σε διαλέξεις που 
χαρακτηρίζουν τον (τους) υποψήφιο (ες) ως συντάκτη (ες) της καταχώρισης. ή 
δημοσιεύοντας τα ίδια τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΣΑΚ. 

Υποβάλλοντας υποψηφιότητα για τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής, ο (οι) υποψήφιος 
(οι) επιβεβαιώνουν ότι η υποψηφιότητα και όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται ή / 
και διανέμονται προς υποστήριξη της υποψηφιότητας δεν παραβιάζουν την πνευματική 
ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα όποιου τρίτου μέρους. Αυτό σημαίνει ότι η 
υποψηφιότητα και οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο πρέπει να έχουν 
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προσκομιστεί από τον υποψήφιο ή να χρησιμοποιήθηκαν με την άδεια του κατόχου των 
δικαιωμάτων και έχουν πιστώσει κατάλληλα τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Ο ΣΑΚ μπορεί, 
υπό τις κατάλληλες περιστάσεις και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επεξεργαστεί, να 
αφαιρέσει από τη δημοσίευση ή να αποκλείσει την κρίση μιας υποψηφιότητας για τα 
Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΣΑΚ όταν περιέχει οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει ή 
υφίσταται ισχυρισμός ότι παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. 

Πρόγραμμα 
Ανακοινωση  15.11.2019 

Υποβολή Ερωτημάτων  29.11.2019 

Απαντήσεις Ερωτημάτων  06.12.2019 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για όλες τις κατηγορίες   9:00 - 17:00  18.12.2019 

Βράβευση - εγκαίνια έκθεσης βραβείων και συμμετοχών 27.12.2019   

 

Ερωτήσεις σχετικά με τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής ΣΑΚ θα πρέπει να 
απευθύνονται στην Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
cyprus.architects.association@cytanet.com.cy  

   

mailto:cyprus.architects.association@cytanet.com.cy
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Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου  

Έντυπο υποψηφιότητας 
 
 

Προσωπικά Στοιχεία 

Όνομα:  Επίθετο: 

     

Email: 
(σε ισχύ μέχρι Ιανουάριο 2020) 

Τηλέφωνο: 
(κινητό κατά προτίμηση) 

     

Αριθμός Μητρώου Μέλους 
ΣΑΚ: 

Φύλο:  Ημερομηνία Γέννησης: 

       

 

Ακαδημαϊκά Στοιχεία 

Σχολή Αρχιτεκτονικής: 
(η σχολή κάτω από την οποία διεκπεραιώθηκε η εργασία που υποβάλλεται για αξιολόγηση) 

  

Πτυχίο/Δίπλωμα 
(όνομα πτυχίου/διπλώματος που αφορά την εργασία που υποβάλλεται; π.χ., BA Architecture) 

Επιβλέπων ακαδημαϊκός: 
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Πληροφορίες Συμμετοχής 

Η συμμετοχή αφορά την κατηγορία  
Πτυχιακή Εργασία 
(4ο έτος / πτυχίο / RIBA I ή αντίστοιχο) 

Η συμμετοχή αφορά την κατηγορία  
Διπλωματική Εργασία 
(5ο έτος / δίπλωμα / RIBA IΙ ή αντίστοιχο) 

Τίτλος εργασίας: 

  

Ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης της εργασίας: 

Έναρξη:   Ολοκλήρωση: 

   

Επεξηγηματικό Κείμενο 

(Παρακαλώ περιγράψετε την εργασία σας μέχρι 200 λέξεις. Αυτό το κείμενο θα βοηθήσει την κριτική 
επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την εργασία και θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επικοινωνίας και 
διάχυσης της εργασίας σε ενδεχόμενο βράβευσης όπως την σελίδα του ΣΑΚ, έντυπα, υλικό έκθεσης κ.α. 
Σας συμβουλεύουμε η πιο κάτω περιγραφή να είναι σύντομη και ξεκάθαρη. Παρακαλώ 
χρησιμοποιήστε εργαλείο καταμέτρησης λέξεων για να βεβαιωθείτε το κείμενό σας δεν υπερβαίνει τις 
200 λέξεις καθώς πιο μεγάλα κείμενα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά). 
 

  

 


