
 

 

  
 

 

 
ΝΕΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ - ΦΑΣΗ Β’ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Αναρτήθηκε στις 30 Μαρτίου 2021 στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-
Procurement) η προκήρυξη, στην οποία προχώρησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για το Διεθνή  
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό της δεύτερης φάσης των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου. 
 
Οι νέες Φοιτητικές Εστίες – Φάση Β’ θα ανεγερθούν στο νότιο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης. Η 
προώθηση του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καταδεικνύει την πρόθεση του Πανεπιστημίου 
για διεθνοποίηση και επικεντρώνεται στη δημιουργία πράσινων και έξυπνων Φοιτητικών Εστιών. 
 
Στις νέες Φοιτητικές Εστίες θα εφαρμοστούν τεχνολογίες αιχμής, με κύριους στόχους την 
εξυπηρέτηση των χρηστών, την προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογίας, την ενεργειακή 
εξοικονόμηση και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Οι νέες Φοιτητικές Εστίες, θα είναι 
δυναμικότητας 730 κλινών και συνολικού μικτού εμβαδού περί τα 31000τ.μ. , περιλαμβανομένων 
όλων των υποστηρικτικών χρήσεων. 
 
Στις Φοιτητικές Εστίες - Φάση Β’ θα περιλαμβάνονται τρεις τύποι δωματίων και ένας τύπος 
διαμερίσματος ως εξής:  
 
Οι τύποι Α, Β και  Γ θα είναι δωμάτια με ιδιωτικό χώρο υγιεινής και κοινόχρηστους χώρους κουζίνας 
και καθιστικού ανά 8 δωμάτια και ο τύπος Δ θα είναι διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. 
 
Οι τύποι δωματίων Β και Γ, θα πληρούν τα κριτήρια εξυπηρέτησης των Ατόμων µε Ειδικές Ανάγκες 
(ΑμΕΑ).  
 
Το σύμπλεγμα των νέων Φοιτητικών Εστιών στην Πανεπιστημιούπολη θα διαθέτει επίσης 

κοινόχρηστους χώρους ψυχαγωγίας και εξυπηρέτησης όπως χώρο εκδηλώσεων, αναγνωστήριο, 

καφετέρια, κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων, , χώρο παιγνιδιών, δωμάτιο Πρώτων  Βοηθειών, 

ταχυδρομείο, χώρο πλυντηρίων/στεγνωτηρίων, σιδερωτήριο, αποθηκευτικούς χώρους κλπ. Θα 

περιλαμβάνει επίσης γραφειακή ενότητα για τη διοίκηση των εστιών καθώς και εκτεταμένες 

υπαίθριες διαμορφώσεις.  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης των Φοιτητικών Εστιών – Φάση Β’ υπολογίζεται στα 
€35.000.000 + ΦΠΑ και το Πανεπιστήμιο μέσα από την προώθηση της υλοποίησής τους, πέρα από τα 
κοινωνικά οφέλη προσδοκεί να συμβάλει και στην ενεργοποίηση της οικονομίας. 
 
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό είναι η Τρίτη, 29 Ιουνίου 
2021 και η διαδικασία παραλαβής θα γίνεται από τις 9:00π.μ. μέχρι τις 13:00. 
 
Η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό διεκπεραιώνεται μέσα από το 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (e-Procurement) και λήγει την Τετάρτη, 21 Απριλίου 
2021. 
Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.ucy.ac.cy/techsrv/el/architectural-competitions/on-going 
 
Η προκήρυξη και τα έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού βρίσκονται εδώ  
Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυπική μόνο πληροφόρηση: 
Γιάννης Ιωάννου (ΤΣΑ), τηλ. 22894360 
Αγγελική Πιλάτη (ΤΥ), τηλ. 22894217 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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