ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022
ΓΕΝΙΚΑ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο
«Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022». Τα βραβεία Αρχιτεκτονικής θεσμοθετήθηκαν για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2000, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Τα
βραβεία απονέμονται ανά τετραετία και αφορούν πραγματοποιημένα αρχιτεκτονικά
έργα και τους δημιουργούς τους.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των βραβείων είναι η τελική αξιολόγηση μετά από
επίσκεψη των επιλεγμένων έργων από την κριτική επιτροπή, καθώς και επί τόπου
συζήτηση με τους αρχιτέκτονες και τους χρήστες. Η κρίση γίνεται σε δύο φάσεις, από
δύο ανεξάρτητες επιτροπές τις οποίες ορίζει το Δ.Σ. του Ε.Ι.Α. Στην Α΄ φάση
αξιολογούνται τα υποβληθέντα έργα και επιλέγονται τα 8 έως 10 επικρατέστερα, ενώ
στην Β’ φάση αξιολογούνται τα διακριθέντα έργα και επιλέγεται μεταξύ αυτών το
Βραβείο και οι τιμητικές διακρίσεις. Η κριτική επιτροπή της Α’ φάσης έχει το δικαίωμα
να προτείνει και να αξιολογήσει έργα τα οποία δεν έχουν υποβληθεί από τους
αρχιτέκτονές τους. Στον συνοδευτικό δίγλωσσο κατάλογο θα περιλαμβάνεται το
Βραβείο, οι τιμητικές διακρίσεις και το σύνολο των συμμετοχών.
Τα αρχιτεκτονικά έργα που υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι
υλοποιημένα, να βρίσκονται στην Ελλάδα και να έχουν ολοκληρωθεί στο διάστημα
2017‐2022. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των έργων που μπορεί να
υποβάλει κάθε αρχιτέκτων ή ομάδα αρχιτεκτόνων.
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό έργα που έχουν μελετηθεί
από ομάδες στις οποίες συμμετέχει, ως μέλος ή ως σύμβουλος, μέλος της κριτικής
επιτροπής του παρόντος διαγωνισμού.
Μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κρίσης αλλά δεν έχουν δικαίωμα
βράβευσης:
Έργα Ελλήνων αρχιτεκτόνων τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό.
•
•
Έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί από εν ενεργεία τακτικά ή αναπληρωματικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Α.
•
Έργα αρχιτεκτόνων οι οποίοι έχουν διακριθεί στην αμέσως προηγούμενη
διοργάνωση των βραβείων του Ε.Ι.Α.
Στα έργα αυτά, εφ’ όσον κριθούν άξια προς βράβευση, αντί βραβείου ή άλλης
διάκρισης, μπορεί να απονεμηθεί ειδική μνεία. Εξαιρούνται και μπορούν να
συμμετάσχουν και να βραβευθούν στον διαγωνισμό έργα στη μελέτη των οποίων,
όσοι έχουν τις παραπάνω ιδιότητες, συμμετέχουν ως σύμβουλοι ή συνεργάτες και όχι
ως κύρια μέλη της μελετητικής ομάδας. Δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί για

άλλες ειδικότητες μηχανικών (πολιτικοί μηχανικοί, Η/Μ μηχανικοί κ.α.).
Στον παρόντα διαγωνισμό, θα απονεμηθούν 1 Βραβείο και μέχρι 3 τιμητικές
διακρίσεις, ανεξάρτητα από την κλίμακα και την κτιριολογική ή άλλη ενότητα στην
οποία θα μπορούσε να ενταχθεί.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την κάλυψη μέρους των εξόδων του διαγωνισμού, για κάθε έργο που θα
συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, θα καταβληθεί το ποσό των 100€ στον
λογαριασμό της Alpha Bank: 359‐0020‐0200‐7317, δικαιούχος Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής (ΙΒΑΝ: GR63 0140 3590 3590 0200 2007317). Εφόσον η πληρωμή γίνει
μέχρι και 10 Ιουνίου 2022, το ποσό που θα καταβληθεί είναι 60€, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου της συμμετοχής.
Για κάθε έργο θα υποβληθεί φάκελος με εμφανή στοιχεία αποστολέα, που
θα περιέχει:
α) τρία φύλλα Α3, με περιεχόμενο που θα επιλέξει ο διαγωνιζόμενος
β) USB με το ίδιο περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή jpg)
γ) το αποδεικτικό πληρωμής της συμμετοχής και
δ) τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των διαγωνιζομένων
μελετητών.
Ο φάκελος θα αποσταλεί προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
Μουσείο Μπενάκη, οδός Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα ΤΚ 11 854.
Το υλικό που θα παρουσιαστεί στην έκθεση θα προσδιοριστεί εγκαίρως με
ειδική ανακοίνωση και θα οργανωθεί με επιμέλεια του κάθε διαγωνιζόμενου, βάσει
προδιαγραφών του Ε.Ι.Α.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Επιτροπή Α’ φάσης
•
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ε.Ι.Α. (συντονιστής)
•
Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος (ΤΑΝ)
•
Ζήσης Κοτιώνης
•
Μιχάλης Ραυτόπουλος (AREA)
•
Φάνια Σινανιώτη (VOIS)
Επιτροπή Β’ φάσης
•
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Ι.Α (συντονιστής)
•
Μπούκη Μπαμπάλου - Νουκάκη
•
Αλκμήνη Πάκα
•
Διονύσης Σοτοβίκης, μέλος του ΔΣ του Ε.Ι.Α.
•
Βαγγέλης Στυλιανίδης, μέλος του ΔΣ του Ε.Ι.Α.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη 31 Μαΐου 2022
Δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού
Έως και Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022
Κατάθεση των συμμετοχών (ημερομηνία άφιξης στα γραφεία του Ε.Ι.Α. ή ημερομηνία
ταχυδρομικής αποστολής)
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση των διακριθέντων έργων της Α’ φάσης του διαγωνισμού και δημοσίευσή
του αποτελέσματος στον ιστότοπο www.heliarch.gr
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022
Ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος της βράβευσης
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022
Τελετή απονομής και εγκαίνια της έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ε.Ι.Α.
στο 210-7216670 ή στο info@heliarch.gr Υπεύθυνη: Θεοδώρα Αλεξανδρή

