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Περιγραφή  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του για ανάδειξη και προβολή 

της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης, τη διακίνηση ιδεών γύρω από την αρχιτεκτονική, ανακοινώνει τα 

“Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021”.  

Τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής διοργανώνονται για 3η συνεχή χρονιά και έχουν ως βασικό στόχο 

την ανάδειξη της ευρείας συμβολής της αρχιτεκτονικής στην κοινωνία και περαιτέρω την ανάδειξη της 

αριστείας στην εκπαίδευση. Τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

2021” τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απευθύνει πρόσκληση σε Φοιτητές Αρχιτεκτονικής από 

Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού να υποβάλουν εργασίες που εκπονήθηκαν το ακαδημαϊκό 

έτος 2020 - 2021.  

Οι υποψήφιες προτάσεις θα πρέπει 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 απονέμει ένα Βραβείο μέχρι και μία Εύφημη Μνεία σε κάθε 

Κατηγορία.  

Επιπρόσθετα θα απονεμηθούν Ειδικά Βραβεία στις ακόλουθες θεματικές: 

 “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική” του Οργανισμού Νεολαίας 

Κύπρου   

 “Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας.  

Τα Ειδικά Βραβεία δύναται να απονεμηθούν σε εργασία οποιασδήποτε Κατηγορίας.  



  3 

 

 

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 (πχ Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 4ο και 5ο έτος, RIBA Part I και RIBA 

Part II ή αντίστοιχο) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.   

Φοιτητές ή/και ομάδες Φοιτητών αρχιτεκτονικής πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 

“Φοιτητικών μελών” ή “Τακτικών μελών” του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Όσοι δεν έχουν 

εγγραφή η διαδικασία διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

www.architecture.org.cy 

Συμμετοχές: Εργασία που έχει παραχθεί κατά το τελευταίο έτος 2020 - 2021 ως μέρος ενός μαθήματος 

Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης επιπέδου Πτυχίου ή Διπλώματος, όπως περιγράφονται παραπάνω.  

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ως προς τα ακόλουθα: 

 Αρχιτεκτονικές φιλοδοξίες, ιδέες και 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 πρότασης με το άμεσο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 Χωρική εμπειρία και χρηστικότητα. 

 Επιλογή υλικών και έμφαση στην λεπτομέρεια. 

Επιπρόσθετα,  

Για την Ειδική Κατηγορία “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική” του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, βαρύτητα θα έχουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ανταπόκριση σε θέματα καινοτομίας στην τεχνολογία, είτε ως προς το αντικείμενο της 

αρχιτεκτονικής πρότασης (όπως το πρόγραμμα, αντικείμενο ή θεματική),  είτε  

ως προς το μέσο αναπαράστασης και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (χρήση καινοτόμων 

τεχνολογιών στην διαδικασία σχεδιασμού) 

Για την Ειδική Κατηγορία “Αειφορίας και Ενέργειας” της Πρεσβείας Βασιλείου της Ολλανδίας, 

βαρύτητα θα έχουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Ανταπόκριση σε θέματα αειφορίας και ενέργειας που μπορούν να περιλαμβάνουν προώθηση 

αειφόρου ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 

σχεδιασμός που ενθαρρύνει την ένταξη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο αστικό 

περιβάλλον ή και σχεδιασμό οικολογικής βιωσιμότητας. 
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Κριτική Επιτροπή 

Τα μέλη που θα απαρτίζουν την Κριτική Επιτροπή είναι οι Αρχιτέκτονες: 

 Δήμητρα Κούρρη  

 Κωνσταντίνος Μάρκου  

 Έλενα Τσολάκης  

 Ηρακλής Αχνιώτης  

 Λευτέρης Βομβολάκης  

 Μαρίνα Κυριάκου  

 Χριστιάνα Καραγιώργη  

 

Υποβολή Αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις υποψηφιότητες τους σε ψηφιακή μορφή μέσω του ακόλουθου 

συνδέσμου: https://formfaca.de/sm/yMPPSHvlk  

Η υποβολή περιλαμβάνει: 

 Στοιχεία υποψηφίου. 

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

 2 πανέλα Α1 σε οριζόντια διάταξη (landscape) σε υψηλή ανάλυση σε μορφή εικόνας JPG με 

πυκνότητα μέγιστη 300dpi και τουλάχιστον 59.4 εκ στη μικρότερη διάσταση με μέγιστο μέγεθος 

αρχείου τα 10MB έκαστο. Οι εικόνες να είναι αριθμημένες 01 και 02. Εάν υπάρχουν 

περισσότερες εικόνες μόνο οι πρώτες δύο θα χρησιμοποιηθούν. Τα πανέλα μπορούν να περιέχουν 

κείμενο στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. 

Επιπρόσθετα πρέπει να υποβληθούν τα 2 πανέλα Α1 σε φυσική μορφή αναρτημένα σε foam board 

πάχους 3mm πριν την λήξη προθεσμίας υποβολής των συμμετοχών. 

Κανένα από τα υλικά που θα υποβληθούν, έντυπα και ψηφιακά (εκτός των στοιχείων υποψηφίου που 

υποβάλλονται στην ηλεκτρονική φόρμα) δεν πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του Φοιτητή, του 

Διδάσκοντα, της Σχολής Αρχιτεκτονικής / Πανεπιστημίου. Οι υποψήφιες προτάσεις που περιέχουν αυτές 

τις πληροφορίες θα αποκλείονται  από τη διαδικασία. Οι συμμετοχές ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά και στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου τις ημέρες που αναφέρονται 

ακολούθως. Στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα υποβάλλονται μόνο τα πανέλα. Ο 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου δεν φέρει καμία ευθύνη για μη παραδοτέα, απώλειες αντικειμένων  / 

πακέτα και δεν θα επωμιστεί οποιαδήποτε έξοδα εκτελωνισμού, ΦΠΑ, και τέλη μεταφοράς που 

προκύπτουν κατά την αποστολή των συμμετοχών.  

 

 

https://formfaca.de/sm/yMPPSHvlk
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Συνιστάται ανεπιφύλακτα  η αποστολή των πανέλων ταχυδρομικώς ή μέσω  μεταφορικής εταιρείας με 

απόδειξη παράδοσης ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη διεύθυνση: 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες ΜΟΝΟ: 

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου έως Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου (από τις 9:00  έως  16:00) και Παρασκευή, 26 

Νοεμβρίου (από τις 09:00 έως 14:00) 

Οι υποψήφιοι καλούνται να  μεριμνήσουν για τη παραλαβή των πανέλων τους από τα γραφεία του 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης το αργότερο μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου 2021 

Βραβεία 

Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας    Βραβείο & χρηματικό Έπαθλο €1.000 

Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας    Βραβείο & χρηματικό Έπαθλο €600 

Εύφημες Μνείες και στις δύο Κατηγορίες   Τιμητικό Δίπλωμα, χρηματικό Έπαθλο  

€200 & αρχιτεκτονικό βιβλίο  

Ειδικό Βραβείο  

Εφαρμογής Καινοτόμων Τεχνολογιών  

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου    Δίπλωμα & χρηματικό Έπαθλο €500 

 

Ειδικό Βραβείο  

Αειφορίας και Ενέργειας  

Πρεσβείας Βασιλείου της Ολλανδίας   Δίπλωμα & χρηματικό έπαθλο €500 

Πνευματικά Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου δεν διεκδικεί δικαιώματα ιδιοκτησίας από τις συμμετοχές που θα 

υποβληθούν για το “Βραβείο Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021”. 

Υποβάλλοντας υποψηφιότητα για τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου 2021”, οι υποψήφιοι δίνουν αυτόματα 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 Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Κύπρου ή/και άλλους συναφή μη-εμπορικούς σκοπούς.  
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Αυτό περιλαμβάνει χρήση περιγραφικών κειμένων και εικόνων που αποτελούν μέρος της κάθε 

υποψηφιότητας σε 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 Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 

Υποβάλλοντας υποψηφιότητα για τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου 2021, 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 προσκομιστεί από τον 

υποψήφιο ή να χρησιμοποιήθηκαν με την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων και έχουν πιστώσει 

κατάλληλα τον κάτοχο των δικαιωμάτων.  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 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 Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021, όταν 

περιέχει οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει ή υφίσταται ισχυρισμός ότι, παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα 

τρίτων. 

Πρόγραμμα 

Ανακοίνωση           05.10.2021 

Υποβολή Ερωτημάτων          22.10.2021 

Απαντήσεις Ερωτημάτων         29.10.2021 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για όλες τις κατηγορίες*                        26.11.2021 

Τελετή Βράβευσης - Εγκαίνια Έκθεσης* με τις διαγωνιζόμενες προτάσεις  28.12.2021 

Λειτουργία Έκθεσης                         29.12.2021 - 28.01.2022   

 

Ερωτήσεις σχετικά με τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021 θα 

υποβάλλονται και θα γίνονται αποδεκτά στη Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  info@architecture.org.cy  

mailto:info@architecture.org.cy

