
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 
 

1. Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017.   
 

2. Μετά το πέρας της 30ης Απριλίου 2017, η Συντονιστική Ομάδα αποτελούμενη από Καθηγητές των πέντε 
Πανεπιστημίων θα αξιολογήσει τις δηλώσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν 
γραπτώς.     

 
3. Οι επιλεγέντες είναι υποχρεωμένοι στις 15 Μαΐου 2017, να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής ύψους €60. Για 

διευκόλυνση, κυρίως των φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων που προέρχονται από το εξωτερικό ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα ανακοινώσει τις επιλογές για διευθέτηση της πληρωμής.  
 

4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας καταβάλει την πληρωμή αλλά για λόγους που δε θα του 
επιτρέψουν να παραστεί στην Α’ Φάση του Εργαστηρίου (ημερομηνία έναρξης 14 Ιουνίου 2017) το ποσό θα 
του επιστρέφεται, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Β΄ Φάση που είναι η υλοποίηση της κατασκευής 
στην Κένυα και η θέση του θα δοθεί σε επιλαχόντα.   

5. Όπως διευκρινίζεται και στο brief, το Θερινό Εργαστήρι είναι δύο φάσεων. Για το έτος 2017 (Α΄ Φάση) θα γίνει 
ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής μελέτης στην Λευκωσία. Για το έτος 2018 (Β΄ Φάση)  μετάβαση της 
ομάδας στο Ναΐρόμπι της Κένυας για υποστήριξη της υλοποίησης της κατασκευής. Η μετάβαση στην Κένυα 
θα γίνει εφόσον οι Εθελοντές Γιατροί Κύπρου εξασφαλίσουν έγκαιρα τις σχετικές άδειες οικοδομής και τη 
χρηματοδότηση του έργου. Στην Κένυα θα έχουν δικαίωμα να μεταβούν μόνο οι συμμετέχοντες της Α΄ Φάσης. 
Το κόστος μετάβασης και διαμονής στην Κένυα θα επωμισθεί ο κάθε συμμετέχοντας. Θα καταβληθούν 
προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ειδική τιμή στα ναύλα και την διαμονή.  

 
6. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα το έντυπο δήλωσης συμμετοχής καθώς ένα από τα 

κριτήρια αξιολόγησης είναι η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 
 

7. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην Α’ Φάση δεν θα ξεπερνά τα 50 άτομα. 
 

8. Το ποσό των €60 αφορά τα έξοδα συμμετοχής της Α΄ Φάσης.   
 

9. Όπως ορίζει η θεματολογία, το Εργαστήρι θα επικεντρωθεί στην έρευνα και τον πειραματισμό, τον 
αρχιτεκτονικό και οικοδομικό - κατασκευαστικό σχεδιασμό, την κατασκευή μακετών μικρής και μεγάλης 
κλίμακας. 

 
10. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα θεωρητικής και πρακτικής 

προσέγγισης, θα έρθουν σε επαφή με μεθόδους παραδοσιακής - τοπικής κατασκευής της Κένυας, σε 
συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και κατασκευής. 

 
11. Το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του 

Εργαστηρίου. 
 

12. Ο χώρος διεξαγωγής του Εργαστηρίου της Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί  στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Λήδρας 68, Λευκωσία). Τα υπόλοιπα τοπικά Πανεπιστήμια θα φιλοξενήσουν δράσεις 
και εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του Εργαστηρίου. 

 
13. Εκδηλώσεις και δράσεις σχετικά με την θεματολογία του Εργαστηρίου θα παρουσιαστούν σε κεντρικά σημεία 

της παλιάς περιοχής στην Λευκωσία για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν 
αργότερα).  


