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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών), το Επιστημονικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK) και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

ανακοινώνουν την προκήρυξη Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για νέους 

Αρχιτέκτονες με τίτλο “Συλλογική Κατοίκηση”. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους 

Αρχιτέκτονες και έχει με σκοπό τη συλλογή καινοτόμων αρχιτεκτονικών προτάσεων που 

συνδέονται άμεσα με την εν λόγω θεματική. 
 

Οι αρχιτεκτονικές πρακτικές καλούνται να επινοήσουν -κυρίως μέσα από συλλογικά 

σχήματα- νέες λύσεις προσανατολισμένες σε προτάσεις που αναδεικνύουν τη 

συλλογικότητα. Ζητήματα όπως οι εγκαταλελειμμένες περιοχές των κέντρων των 

πόλεων και των οικισμών, η ποικιλόμορφη απαξίωση του κατοικημένου χώρου 

δημόσιου και ιδιωτικού, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, η αναίρεση θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (περιλαμβανομένου του δικαιώματος στη στέγη), καθώς 

επίσης και οι κάθε λογής πρωτοβουλίες δημιουργίας τόπων αλληλεγγύης, 

αποκαλύπτουν πρωτόγνωρες χωρικές συνθήκες που επείγει να αναδειχθούν. 

 

Με τον όρο “Συλλογική Κατοίκηση” καθορίζονται δομές οικιστικής χρήσης, στις οποίες 

μπορεί να περιλαμβάνονται: συγκροτήματα κατοικιών με κοινόχρηστους δημόσιους ή 

ημιδημόσιους χώρους, κοινωνικές στέγες, στέγες φροντίδας, φοιτητικές εστίες αλλά και 

πολυκατοικίες, οι οποίες αναδεικνύουν τη μέγιστη μεταβλητότητα των μοντέλων 

κατοίκησης σε περιβάλλοντα των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

που θα επιλέξουν οι διαγωνιζόμενοι. 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Στο πλαίσιο της νέας τάξης πραγμάτων που επέφερε η οικονομική, υγειονομική, 

μεταναστευτική και κατ’ επέκταση η κοινωνική κρίση των τελευταίων χρόνων, οι δομές 

συλλογικής κατοίκησης έχουν να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο, στις - συνεχώς 

αυξανόμενες - ανάγκες για στέγαση της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας 

ποιοτική στέγη σε άτομα διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων.  

 

Στη σύγχρονη κατοίκηση, το κατοικείν καλείται να διατηρήσει σε ισορροπία την 

ιδιωτικότητα - αυτοσυγκέντρωση, με την κοινωνικοποίηση - συντροφικότητα και την 

επανασύνδεση του ανθρώπου (ως μονάδα), με την κοινωνία (ως σύνολο). Στόχος είναι 

η ανάδειξη δομών, που δια της αρχιτεκτονικής τους σύνθεσης, αφενός συνδιαλέγονται 

με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας θετικά στην αναβάθμισή του, 

και αφετέρου στρέφονται προς την κοινωνία, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής των 

χρηστών και επισκεπτών τους.  

 

Παράλληλα, η προσιτότητα της τιμής αλλά και οι υψηλές παροχές που διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τις προκλήσεις του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας και του 

κόστους διαβίωσης, συνδυάζοντας τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και τη 



 
 

χρήση περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων, θα αποτελέσουν σημαντικές 

παραμέτρους στην αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους Αρχιτέκτονες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 

1987 και μετά. 

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, εφόσον όλα τα μέλη 

της ομάδας πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. 

 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, 

πρόσωπα που συνδέονται με τα ανωτέρω πρόσωπα άμεσα επαγγελματικά ή έχουν με 

αυτά συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας). 

 

Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενους/άλλους διαγωνισμούς δεν είναι 

αποδεκτές. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ως προς τα ακόλουθα: 

• Ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ιδιωτικότητας - κοινωνικοποίησης 

• Συνδυασμός αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, χρήσης περιβαλλοντικά 

φιλικών συστημάτων 

• Βελτίωση ποιότητας ζωής μέσω οικονομικά προσιτών σχεδιαστικών 

προσεγγίσεων 

• Ποιοτικοί κοινόχρηστοι χώροι που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των 

κατοίκων και αναδεικνύουν τη συλλογικότητα 

• Επίλυση πολύπλοκων κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Κυπριακή 

κοινωνία 

• Αλληλοεπίδραση  συλλογικής κατοίκησης με την ευρύτερη περιοχή μελέτης 

(δομημένο και φυσικό περιβάλλον) 

• Προσβασιμότητα των χώρων 

 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

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

 

1. Ελένη Ζουππουρή, Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

2. Αντρέας Παπαλλάς, Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ 

3. Χρίστος Παύλου, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

 



 
 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους και ένα 8ψήφιο κωδικό που 

θα επιλέξουν μέσω της φόρμας https://forms.gle/ZzaVQGyj8z4RksBX6 μέχρι τις 24 

Μαρτίου 2023 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 να υποβάλουν τα παραδοτέα ανώνυμα με 

την αναγραφή του κωδικού μόνο στα αρχεία, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

https://forms.gle/pAVGouqBoguNabxQ6 

 

Η υποβολή περιλαμβάνει: 

• 8ψήφιο κωδικό πρότασης  

• Συνοδευτικό επεξηγηματικό κείμενο (μέχρι 500 λέξεις) στην ελληνική ή/και αγγλική 

γλώσσα. Στο κείμενο δε θα υπάρχει πουθενά στοιχείο που να αποκαλύπτει την 

ταυτότητα των Συμμετεχόντων. 

• Δυο (2) πινακίδες 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 πινακίδες 

να είναι αριθμημένες 01 και 02. Εάν υπάρχουν περισσότερες πινακίδες μόνο οι 

πρώτες δύο θα χρησιμοποιηθούν. Η σχεδίαση και η επιμέλεια του υλικού είναι 

ελεύθερη. Θα χρησιμοποιηθεί το μετρικό σύστημα. Οι λεζάντες, επεξηγήσεις, ή 

σημειώσεις σε σχέδια και εικόνες θα είναι στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά. Τα σχέδια 

θα συνοδεύονται από γραφική κλίμακα. 

• Στην πάνω δεξιά γωνία κάθε εγγράφου και πινακίδας θα τοποθετηθεί ο 8ψήφιος 

κωδικός αριθμός της συμμετοχής ΧΧΧΧΧΧΧΧ με μαύρα γράμματα, Arial, Bold, 

μεγέθους 30 pt. Κανένα από τα υλικά που θα υποβληθούν (εκτός των στοιχείων 

υποψηφίου που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας) δεν πρέπει να 

περιέχει οποιοδήποτε ονοματεπώνυμο. Οι υποψήφιες προτάσεις που περιέχουν 

αυτές τις πληροφορίες θα αποκλείονται από τη διαδικασία.   

 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
 

ΒΡΑΒΕΙΑ (2 βραβεία)       αξίας   €2.000 έκαστος   

 

ΕΠΑΙΝΟΙ  (3 βραβεία)       αξίας  €500 έκαστος   

 

 

Οι διοργανωτές θα ανακοινώσουν τις βραβευθείσες προτάσεις στα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουν. 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

Οι διοργανωτές δεν διεκδικούν το δικαιώματα ιδιοκτησίας από τις συμμετοχές που θα 

υποβληθούν για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών “ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ”.  

 

https://forms.gle/ZzaVQGyj8z4RksBX6
https://forms.gle/pAVGouqBoguNabxQ6


 
 

Υποβάλλοντας υποψηφιότητα για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών  “ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ” οι υποψήφιοι δίνουν αυτόματα τη συγκατάθεσή τους στους διοργανωτές 

να χρησιμοποιούν, να προβάλλουν και να δημοσιεύουν τις συμμετοχές σε έντυπες και 

ψηφιακές εκδόσεις για όλους τους σκοπούς σε σχέση με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών με τίτλο “Συλλογική Κατοίκηση” ή/και άλλους συναφείς μη-εμπορικούς σκοπούς.  

 

Αυτό περιλαμβάνει χρήση περιγραφικών κειμένων και εικόνων που αποτελούν μέρος 

της κάθε υποψηφιότητας σε τρίτους, προβολή σε εκθέσεις των συμμετοχών που 

υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό, σε διαλέξεις που χαρακτηρίζουν τον (τους) 

υποψήφιο (ες) ως συντάκτη (ες) της καταχώρισης, ή δημοσιεύοντας τις υποβληθείσες 

προτάσεις του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο “Συλλογική Κατοίκηση”.  

 

Υποβάλλοντας συμμετοχή στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο “Συλλογική 

Κατοίκηση”, 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.  

 

Οι διοργανωτές μπορούν, υπό τις κατάλληλες περιστάσεις και κατά τη διακριτική τους 

ευχέρεια, να επεξεργαστούν, να αφαιρέσουν από τη δημοσίευση ή να αποκλείσουν την 

κρίση μιας υποψηφιότητας για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο “Συλλογική 

Κατοίκηση”, όταν περιέχει οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει ή υφίσταται ισχυρισμός ότι 

παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Ανακοίνωση Διαγωνισμού                                                                          10.02.2023 
Υποβολή Ερωτημάτων                                                                                      21.02.2023 
Απαντήσεις Ερωτημάτων                                                                                  03.03.2023 
Προθεσμία υποβολής προτάσεων                                                31.03.2023 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός 30 ημερών από την  

λήψη προθεσμίας υποβολής προτάσεων. 
H ημερομηνία τελετής Βράβευσης θα ανακοινωθεί σε άμεσο χρόνο. 
  
Ερωτήματα σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο “Συλλογική 

Κατοίκηση”, θα υποβάλλονται και θα γίνονται αποδεκτά στη Γραμματεία της Κριτικής 

Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@architecture.org.cy. 

  

 

 

Εκ των διοργανωτών 


