
 

 

  

 
 

TO ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣTO 
ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Marie Curie ITN, RE-DWELL 
Στόχος η διεπιστημονική εκπαίδευση για βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση 

 
Tο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο νέο ευρωπαϊκό 
ερευνητικό έργο “RE-DWELL: Delivering affordable and sustainable housing in Europe”. Το ερευνητικό έργο 
έχει διάρκεια 48 μήνες (Οκτώβριος 2020-Σεπτέμβριος 2024) και είναι επιχορηγημένο από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Marie Curie Innovative Training Networks (ITN), Horizon 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του Έργου ανέρχεται σε €3,882,470. 
 
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν σήμερα πολλαπλές προκλήσεις για την αειφορία, από την 
κλιματική αλλαγή, την ανεργία, τη ρύπανση, τη βιώσιμη ενέργεια, τη μετανάστευση και τη γήρανση του 
πληθυσμού, με άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις σε ζητήματα στέγασης. Η πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή και βιώσιμη στέγαση θεωρείται πλέον ένα από τα πιο σημαντικά εθνικά ζητήματα στην Ευρώπη 
και η αντιμετώπιση του αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Το Έργο Re-Dwell στοχεύει στην εκπαίδευση 
μιας νέας γενιάς επαγγελματιών με τις διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
της εν λόγω πρόκλησης και τη διασφάλιση μιας διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς στεγαστικής 
ανάπτυξης. 
 
Για τη επίτευξη των στόχων του Έργου, έχουν ανακοινωθεί 15 θέσεις για νέους διδακτορικούς ερευνητές, 
για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, 
συμμετοχικού σχεδιασμού, χρηματοδότησης και στεγαστικής πολιτικής. Το έργο των νέων ερευνητών θα 
εποπτεύεται από εξειδικευμένο διεθνές συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, από διαφορετικά ακαδημαϊκά και 
επαγγελματικά πεδία (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/575578). 
 
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, τις εργασίες του προγράμματος συντονίζει η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Νάτια Χαραλάμπους και συμμετέχει ως επιβλέπων διδακτορικών ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης. Τη διεκπεραίωση των διδακτορικών ερευνών, υποστηρίζει με 
τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ). 
 
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από  εννέα χώρες: Κύπρο, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, 
Ολλανδία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Το Έργο συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτονικής La Salle, του Πανεπιστήμιου 
Ramon Llull University στη Βαρκελώνη.  
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.re-dwell.eu 

Τέλος Ανακοίνωσης 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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