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CYPRUS ARCHITECTS ASSOCIATION

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Η 33η Γενική μας Συνέλευση συμπίπτει με τη συμπλήρωση μιας υπερήφανης ιστορίας 40 
ολόκληρων χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Στα 40 χρόνια 
ιστορίας του, καταφέραμε να παραμείνουμε ένας επαγγελματικός και επιστημονικός 
Σύλλογος με ενδιαφέρον για την ποιότητα στη δημόσια και ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. 
Καταφέραμε να παραμείνουμε ένας ανιδιοτελής υπερασπιστής, του καλώς νοούμενου 
συμφέροντος των Αρχιτεκτόνων. Προωθήσαμε νέες ιδέες και ενθαρρύναμε το διάλογο σε 
θέματα ανάπτυξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και υπερασπιστήκαμε με 
σθένος την υιοθέτηση διάφανων διαδικασιών και θεσμών ανάπτυξης. 

H θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου συνέπεσε με την παγκόσμια υγειονομική κρίση covid-19, 
ως αποτέλεσμα να υιοθετηθούν νέες πρακτικές στη διεκπεραίωση εργασίας και δράσης του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Από την άλλη η πανδημία κατέδειξε ότι, η αρχιτεκτονική 
είναι ισχυρή στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας δημιουργώντας ένα νέο κώδικα 
κοινωνικοποίησης, όχι μόνο της κατοικίας, αλλά και των δημόσιων χώρων γενικότερα. Στις 
δύσκολες αυτές συνθήκες οφείλουμε να περιφρουρήσουμε τις κατακτήσεις που πετύχαμε 
προς όφελος της ποιότητας στα αρχιτεκτονικά έργα. Με αναστοχαστική διάθεση οφείλουμε 
να ορίσουμε εκ νέου το ρόλο του Αρχιτέκτονα δημιουργού που σέβεται την αποστολή του 
και διαβάζει τα μηνύματα της εποχής. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου οφείλει να συνεχίσει τη δραστηριοποίησή του, διεκδικώντας ένα υγιές πλαίσιο 
άσκησης του λειτουργήματος της αρχιτεκτονικής, χωρίς εκπτώσεις στη ποιότητα.

Στη σκιά των αρνητικών συγκυριών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανέπτυξε τη δράση 
του ανοίγοντας ένα διάλογο με τα μέλη του, διοργανώνοντας διαδικτυακά σεμινάρια. 
Αναβαθμίστηκε με την εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού. Έγινε ανασχεδιασμός της 
ιστοσελίδας.  Ανέδειξε την αρχιτεκτονική σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία 
με το ΕΤΕΚ και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και 
ουσιαστική, όπως επίσης και με τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Διοργανώθηκαν σημαντικές 
εκδηλώσεις και Εκθέσεις και τέθηκαν σε λειτουργία μόνιμες και ad-hoc Επιτροπές για τη 
καλύτερη δυνατή προώθηση και επίλυση θεμάτων. Προβλήθηκαν θέσεις στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και διευρύνθηκε η εκδοτική του δραστηριότητα. Οι παρεμβάσεις ήταν συνεχείς 
σε θέματα που αφορούσαν την ορθή προκήρυξη και διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αρμόδιες αρχές ως προς την επίλυση καίριων 
ζητημάτων.
   
Η μεταστέγαση των γραφείων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ήταν εξαρχής ένα 
θέμα που απασχόλησε έντονα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επιθυμούσε να υλοποιήσει 
μία ανάγκη που εκφραζόταν επανειλημμένα σε εργασίες Γενικών Συνελεύσεων. Μετά από 
επίπονες προσπάθειες, τον Ιούλιο 2021, τα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
στεγάζονται σε ιστορικό διατηρητέο ακίνητο στη παλιά Λευκωσία, δημιουργώντας παράλληλα 
με τα γραφεία του και το νεοσύστατο εκπαιδευτικό του κέντρο, το οποίο έχει πιστοποιηθεί 
από την ΑνΑΔ. Είναι πεποίθηση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, με την ενέργεια αυτή το 
Οίκημα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα καταστεί σημείο προσέλκυσης κοινωνικών 
συναθροίσεων κυρίως πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου ως αυτό παρουσιάζεται στο τεύχος του Απολογισμού 
είναι προϊόν συλλογικής εργασίας και άοκνων προσπαθειών αρκετών Αρχιτεκτόνων μελών 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ο Απολογισμός Δράσης είναι στη διάθεσή σας για 
σχόλια και κριτική.  

ΧΡΊΣΤΟΣ
ΧΡΊΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει τον απολογισμό του έργου του, το οποίο έχει επιτελεσθεί κατά την χρονική 
περίοδο Οκτώβριος 2017 –  Ιούνιος 2022 αναγνωρίζοντας ότι, πρόκειται για έργο όχι μόνο των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου αλλά και Αρχιτεκτόνων μελών, που με το δικό τους τρόπο συνέβαλαν στην ενδυνάμωση του έργου, στην 
πραγματοποίηση στόχων και επιδιώξεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από την 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6-10-2017 κατόπιν ψηφοφορίας εξελέγησαν τα 
ακόλουθα πέντε (5) μέλη κατ’ αλφαβητική σειρά: 

Βαφεάδης Αλέξης
Μάρκου Μάρκος
Παναγή Παναγιώτης
Παπαλλάς Ανδρέας
Σολωμού Χάρης 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διετούς θητείας παρέμειναν τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη κατ’ αλφαβητική σειρά: 

Μιχαήλ Αιμίλιος*
Παναγίδης Φλώρης*
Παττίχη Ελίνα*
Σκορδή – Δημητρίου Λουϊζα
Χριστοδούλου Χρίστος

Από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εξελέγησαν τα ακόλουθα έξη (6) μέλη, τα οποία θα αποτελούσαν μέρος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο με την ιδιότητα εκπροσώπων των Επαρχιακών Τμημάτων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.   

Γεωργίου Νίκη – Εκπρόσωπος Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού
Μιχαηλίδης Στέλιος – Εκπρόσωπος Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού
Σάββα Χρίστος – Εκπρόσωπος Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας / Αμμοχώστου
Κλεάνθους – Μπέλλου Αγάθη – Εκπρόσωπος Τμήματος Πάφου
Ευθυμίου Ανδρούλλα – Εκπρόσωπος Τμήματος Πάφου

Τα μέλη Μιχαήλ Αιμίλιος και Παναγίδης Φλώρης ενημέρωσαν γραπτώς ότι, οι ειλημμένες τους υποχρεώσεις δεν 
τους επέτρεπαν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της 32ης Γενικής 
Συνέλευσης επικυρώθηκε η αντικατάστασή τους από τα μέλη, Μιχαηλίδης Μάριος και Γεωργίου Σίμος, οι οποίοι ήταν 
οι επιλαχόντες της εκλογικής διαδικασίας της 31ης Γενικής Συνέλευσης. Η επικύρωση έγινε σύμφωνα με πρόνοια 
του Καταστατικού, Άρθρο 7, η οποία αναφέρει ότι, σε περίπτωση κενωθείσας θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για 
οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται από επιλαχόντες. Με απόφαση της 32ης Γενικής Συνέλευσης η Στέλλα 
Ευαγγελίδου διορίστηκε αριστίνδην μέλος, η οποία θα συμμετείχε στις εργασίες του νέου υπό σύσταση Διοικητικού 
Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της 32ης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 
και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος    Χριστοδούλου Χρίστος
Αντιπρόεδρος μελών   Μάρκου  Μάρκος
Αντιπρόεδρος Οικονομικών   Σολωμού Χάρης
Γενικός Γραμματέας   Παναγή Παναγιώτης* 
Ταμίας     Παττίχη Ελίνα* (Πισσαρίδης Χρύσανθος)
Γραμματέας φοιτητών & νέων αρχιτεκτόνων Παπαλλάς Ανδρέας
Συντονιστής Εκδηλώσεων   Σκορδή – Δημητρίου Λουΐζα
Μέλος      Γεωργίου Σίμος
Μέλος     Βαφεάδης Αλέξης
Μέλος     Μιχαηλίδης Μάριος
Αριστίνδην μέλος    Ευαγγελίδου Στέλλα
Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού   Γεωργίου Νίκη, Μιχαηλίδης Στέλιος
Επαρχιακό Τμήμα Πάφου   Κλεάνθους – Μπέλου  Αγάθη, Ευθυμίου Ανδρούλλα 
Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας – Αμμοχώστου Σάββα Χρίστος

Στις 3-12-2017 η Παττίχη Ελίνα* υπέβαλε τη παραίτηση της. Με βάση πρόνοια του Καταστατικού Άρθρο 7 την 
αντικατέστησε ο Πισσαρίδης Χρύσανθος, ο οποίος αναδείχθηκε επιλαχών από την εκλογική διαδικασία της 32ης 
Γενικής Συνέλευσης. Στις 4-3-2020 ο Παναγή Παναγιώτης* υπέβαλε τη παραίτηση του. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου τον αντικατέστησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαηλίδης Μάριος. Απόντα μέλη άνευ 
δικαιολογημένης απουσίας οι, Σκορδή - Δημητρίου Λουΐζα, Γεωργίου Σίμος, Γεωργίου Νίκη και Ευθυμίου Ανδρούλλα.
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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την ανάληψη των καθηκόντων του, καθόρισε τις προτεραιότητες του και έθεσε θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Με βάση τους μακροχρόνιους στόχους που 
τέθηκαν εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή υλοποίηση τους, ως προς τα ακόλουθα. 

Ανάδειξη αρχιτεκτονικής ως επιστήμης
 • Ενδυνάμωση του ρόλου του Αρχιτέκτονα
 • Ενδυνάμωση του ρόλου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Αναβάθμιση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
 • Μεταστέγαση γραφείων
 • Εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού
 • Έκδοση Κάρτας μελών
 • Ψηφιακή πληρωμή συνδρομής μελών

Ανάδειξη αρχιτεκτονικής σε Τοπικό και Διεθνές επίπεδο
 • Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστήρια, Εκθέσεις, Περιηγήσεις
 • Προβολή αρχιτεκτονικής
 • Mies van der Rohe Award
 • Μπιενάλε αρχιτεκτονικής
 • Τριενάλε αρχιτεκτονικής

Οικονομική ενίσχυση
 • Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου Λτδ (ΜΕΔΣΚ Λτδ) 
 • Συνεργασία και υποστήριξη από Εταιρείες Μέγας Χορηγός / Χρυσός Χορηγός 
 • Εξεύρεση κονδυλίων ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Πώληση Εκδόσεων  
 • Συνδρομή μελών 

Επάγγελμα Αρχιτέκτονα
 • Συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
 • Εξασφάλιση Νομικών Γνωματεύσεων
 • Επαφές με Υπουργεία, Δημαρχεία, Γενικό Λογιστήριο και άλλες Αρμόδιες Αρχές
 • Συνεργασία με Πανεπιστήμια 
 • Συνεργασία με άλλες επαγγελματικές Οργανώσεις
 • Δημιουργία Επιτροπών για παρακολούθηση θεμάτων, εισηγήσεις, παρεμβάσεις
 • Ενημέρωση για τον κλάδο αρχιτεκτονικής σε Σχολεία

Συντονισμός, Δημόσιες Σχέσεις
 • Εκδόσεις
 • Οργάνωση Επαρχιακών Τμημάτων
 • Σύσφιξη σχέσεων με τα μέλη
 • Αναβάθμιση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Αρθρογραφία στο τύπο

Νομικά θέματα
 • Τροποποίηση Καταστατικού
 • Συμβόλαιο Ανάθεσης Εργασίας 
 • Αναθέσεις Έργων του Δημοσίου  

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
 • Προώθηση / Προβολή Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ
 • Μητρώο Κριτών
 • Διορισμός Κριτών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
 • Ετοιμασία Οδηγού Εργασίας Κριτικής Επιτροπής σε αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς
 • Ετοιμασία πλαισίου Λειτουργίας Αγωνοθέτη σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
 • Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής

Φοιτητές και νέοι Αρχιτέκτονες
 • Βραβεία και Έκθεση Φοιτητών Αρχιτεκτονικής
 • Θερινά Εργαστήρια
 • Αντιμετώπιση θεμάτων νέων Αρχιτεκτόνων
 • Ευκαιρίες / δυνατότητα απασχόλησης νέων Αρχιτεκτόνων

Διεθνείς Σχέσεις
 • Architects Council of Europe (ACE)
 • Union of Mediterranean Architects (UMAR)
 • International Union of Architects (UIA)
 • Commonwealth Association of Architects (CAA)
 • Ίδρυμα Mies van der Rohe

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αξιολογώντας τις ανάγκες ορθότερης λειτουργίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προέβηκε στη λειτουργία μόνιμων Επιτροπών, με σκοπό τη καλύτερη δυνατή προώθηση και επίλυση θεμάτων. Μέσα 
από τις Επιτροπές δημιουργήθηκαν υπό Επιτροπές (ad-hoc) ανάλογα με τα θέματα που προέκυπταν. Η σύσταση και 
λειτουργία των Επιτροπών με την ενεργή συμμετοχή των μελών, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και είναι 
υψίστης σημασίας για τη χάραξη κοινής πολιτικής αλλά και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης τους. 
Με σκοπό την παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων τέθηκαν σε λειτουργία οι ακόλουθες σε τίτλους Επιτροπές:

Μόνιμες Επιτροπές
 • Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
 • Εκδηλώσεις – Ανάδειξη αρχιτεκτονικής
 • Επαγγελματική Πρακτική – Νομικά θέματα
 • Δημόσιες Σχέσεις – Εκδόσεις – Ηλεκτρονική Ενημέρωση
 • Φοιτητές και νέοι Αρχιτέκτονες
 • Πολεοδομικά θέματα – Αειφόρος Ανάπτυξη

Άλλες υπό λειτουργία Επιτροπές
 • Τροποποίηση Καταστατικού 
 • Μεταστέγαση γραφείων Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
 • Συμβόλαιο Ανάθεσης Εργασίας
 • Εργοδότηση επιστημονικού προσωπικού
 • Οργάνωση / Επιλογή πρότασης για εκπροσώπηση της Κύπρου στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
 • Οργάνωση / Επιλογή έργων για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Mies van der Rohe Award
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.architecture.org.cy
Ένας από τους βασικούς στόχους που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η βελτίωση και η δημιουργία 
πλατφόρμας επικοινωνίας με τους Αρχιτέκτονες και την κοινωνία γενικότερα. Με γνώμονα τον συγκεκριμένο στόχο 
αποφασίστηκε ο πλήρης ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας για να αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας μέσα από 
καθημερινή ενημέρωση και εύχρηστη λειτουργία. Στην ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες που σχετίζονται με τις 
δράσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και την προβολή της αρχιτεκτονικής γενικότερα μέσα από θεματικές 
ενότητες. Η ιστοσελίδα είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά). Για απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμής της ετήσιας 
συνδρομής από Αρχιτέκτονες μέλη, έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα η πλατφόρμα της JCC.  Τα τελευταία δύο 
χρόνια ο αριθμός χρήσης της ιστοσελίδας έχει ξεπεράσει τους 191,000 επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.     

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NEWSLETTER 
Με σκοπό τη τακτική επικοινωνία με τα μέλη έγινε αναβάθμιση του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο αποστέλλεται σε 
Αρχιτέκτονες μέλη, μέσω λογισμικού προγράμματος. Τα μέλη που για οποιοδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν ενημέρωση 
με αυτή την διαδικασία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για να 
υποδείξουν τη νέα ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

FACEBOOK.com/CyprusArchitectsAssociation 
Έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως είναι το facebook καθώς εκτιμάται 
ότι, με τη χρήση του διευρύνεται η μέθοδος πρόσβασης και ο τρόπος επικοινωνίας με τα μέλη. Η πληροφόρηση που 
παρέχεται μέσω του facebook αντιστοιχεί σε ότι, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ο 
λογαριασμός του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο facebook έχει πέραν των 4.800 ακόλουθους.

INSTAGRAM cyprus.architects.association
Λόγω της βαρύτητας που δίδεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αφού πλέον αποτελούν τον υπ’αριθμόν ένα 
τρόπο επικοινωνίας στη σύγχρονη εποχή, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι ενεργός χρήστης και στο 
Instagram προβάλλοντας την Κυπριακή αρχιτεκτονική μέσω φωτογραφιών και βίντεο. Ο λογαριασμός του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου στo instagram έχει ξεπεράσει τους 2.000 ακόλουθους.
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ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου από τον Ιούλιο 2021, έχει μεταστεγαστεί σε διώροφο 
διατηρητέο κτήριο (έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο δυνάμει διατάγματος διατηρήσεως ΚΔΠ 
232/89 - 3.11.1989) στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας στην οδό Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου 37 και Ξάνθης Ξενιέρου 27, δημιουργώντας παράλληλα με τα γραφεία του 
και το νεοσύστατο πολιτιστικό εκπαιδευτικό του κέντρο που αποσκοπεί, στην κατάρτιση – 
ειδίκευση των Αρχιτεκτόνων μελών και προβολής της αρχιτεκτονικής μέσα από διοργανώσεις 
επιστημονικών συζητήσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, εργαστηρίων κλπ. 

Είναι πεποίθηση του Διοικητικού Συμβουλίου πως με την ενέργεια αυτή, o Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναβίωση 
του ιστορικού κέντρου της πόλης, αξιοποιώντας το υφιστάμενο απόθεμα παραδοσιακών 
οικοδομών και προσέλκυσης κοινωνικών συναθροίσεων κυρίως πολιτιστικού και 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε ως βασική προτεραιότητα την 
έρευνα και μελέτη μεταστέγασης των γραφείων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε ένα 
ελκυστικό αρχιτεκτονικό χώρο υλοποιώντας απόφαση παλαιότερων Γενικών Συνελεύσεων.   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει η προσφορά 
εκπαίδευσης στους Αρχιτέκτονες, το Εκπαιδευτικό του Κέντρο έχει πιστοποιηθεί από την 
ΑνΑΔ ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ). H λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου 
εντός του Οικήματος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα επιφέρει σημαντικό όφελος ως 
προς την προώθηση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Αρχιτεκτόνων μελών. Σημειώνεται δε 
ότι, ο χώρος του Εκπαιδευτικού Κέντρου διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό και ήδη φιλοξένησε τις πρώτες εκδηλώσεις, εκθέσεις και επιχορηγημένα απο την 
ΑνΑΔ σεμινάρια. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
COVID-19

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, από την αρχή κρίσης της πανδημίας, έλαβε μέτρα για 
την προστασία της υγείας του προσωπικού του (τηλεργασία) και ταυτόχρονα φρόντισε 
ώστε να παρέχονται όλες οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή 
των Αρχιτεκτόνων μελών. Περαιτέρω με ανακοινώσεις του από τα πρώτα κρούσματα που 
εντοπίστηκαν έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη λήψη μέτρων αποτροπής εξάπλωσης 
του ιού, ειδικότερα για τα εργοτάξια και υπέβαλε εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
την ομαλή λειτουργία των μελετητικών γραφείων. Επιπρόσθετα, και με πρώτιστο σκοπό τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης αλλά και την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, 
προχώρησε σε σειρά σημαντικών παρεμβάσεων.

Με επιστολή του προς τα αρμόδια για το θέμα Υπουργεία, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων  
Κύπρου κατέθεσε εισηγήσεις σε ότι αφορά τα έκτακτα μέτρα καθώς προέκυπτε ανησυχητικός 
επηρεασμός λειτουργίας των αρχιτεκτονικών γραφείων και της οικοδομικής βιομηχανίας  
γενικότερα. Θέσεις υποβλήθηκαν προς τον Υπουργό Εσωτερικών με σκοπό να συμβάλει  
εποικοδομητικά και πρακτικά στην υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης υποβάλλοντας  
Οδηγό Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Πολεοδομική και Οικοδομική Άδεια για  
αξιοποίηση και άμεση εφαρμογή του από την Αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Βασικός στόχος του προτεινόμενου Οδηγού, τον οποίο επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος Μάρκος 
Μάρκου, ήτο η έναρξη αποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων  από τις Πολεοδομικές Αρχές, 
Επαρχιακές Διοικήσεις και Δημοτικές Αρχές σε συνθήκες μη έντυπης παραλαβής και φυσικής 
παρουσίας. Παρότι ο οδηγός υποβλήθηκε διαμέσου του ΕΤΕΚ στο ΥΠΕΣ / Πολεοδομία 
ως ενέργεια καλής συνεργασίας και ειδικής βαρύτητας, δεν ελήφθη καμία ενημέρωση, 
αντίδραση ή απάντηση από τα εμπλεκόμενα μέλη. Κατάθεση προτάσεων υποβλήθηκαν και 
στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), σχετικά με τον Οδηγό Διαχείρισης της πανδημίας, 
ο οποίος στόχευε στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη διαχείριση των 
ζητημάτων που είχαν προκύψει. 

Εν μέσω της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρώτιστο σκοπό να συνεχιστεί όσο το 
δυνατόν πιο απρόσκοπτα η λειτουργία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, συνεδρίαζε 
μέσω τηλεδιάσκεψης και προέβηκε στη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων.
 
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου της νέας τάξης πραγμάτων που βιώνει η κοινωνία και ο 
κλάδος της αρχιτεκτονικής με την έλευση του CoVid-19, o Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
υποστήριξε δραστηριότητες που αφορούσαν στην καταγραφή της σημερινής κατάστασης 
στην κοινωνία και την ενδεχόμενη συμβολή των Αρχιτεκτόνων μελών στην αντιμετώπιση αυτής. 
Ενόψει αυτού υποστηρίχθηκε και τέθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
ο  Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών με τίτλο Pandemic Architecture, το οποίο διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία της Design Ambassador και του Archisearch.gr. Ο διαγωνισμός στόχευε στην 
ανάδειξη του στίγματος της περιόδου, επιχειρώντας σχεδιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα 
που θέτει η συγκυρία, όπου Αρχιτέκτονες υπέβαλαν προτάσεις απαντώντας στο ερώτημα: 
“Τι μπορεί να κάνει η αρχιτεκτονική για την διασφάλιση της υγεία μας;”. Στον διαγωνισμό 
υποβλήθηκαν  800 προτάσεις από 60 διαφορετικές χώρες. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ενόψει της νέας νομοθεσίας όλα τα σωματεία και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου και του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου κλήθηκαν να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους, ώστε 
αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες της νέας ισχύουσας νομοθεσίας των περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή θέματα Νόμο του 2017 (τροποποιητικός 2018). 
Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, σε συνεργασία με το Νομικό του 
Σύμβουλο εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση για τη συμμόρφωση του Καταστατικού με 
βάση τις διατάξεις της νέας αυτής νομοθεσίας. 

Στις 19.7.2019, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΤΕΚ πραγματοποιήθηκε Καταστατική 
Συνέλευση, όπου ο Νομικός Σύμβουλος παρουσίασε και επεξήγησε στα παρόντα μέλη τις 
βασικές αλλαγές και νέες ρυθμίσεις του σχετικού Νόμου και πως αυτές επηρεάζουν την 
υφιστάμενη λειτουργία αλλά και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
έναντι αυτού. Τα παρευρισκόμενα μέλη ψήφισαν ομόφωνα το τροποποιημένο Καταστατικό, 
δίδοντας εντολή επέκτασης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του τροποποιητικού Καταστατικού από την Επαρχιακή 
Διοίκηση Λευκωσίας / Έφορο Σωματείων και ακολούθως η Γενική Συνέλευση συγκληθεί με 
βάση το νέο ενεργοποιημένο Καταστατικό. 

Ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία υποβολής του τροποποιητικού Καταστατικού, ο Έφορος 
Σωματείων γνωστοποιεί την απόφασή μη έγκρισής του, με την αιτιολόγηση ότι, οι σκοποί αυτού 
δεν συνάδουν με Σωματείο αλλά με Συντεχνία. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε άμεσα 
στην υποβολή προσφυγής για προσβολή της διοικητικής αυτής απόφασης, τεκμηριώνοντας 
τη θέση ότι, η απόφαση του Εφόρου Σωματείων είναι αδικαιολόγητη - αστήρικτη καθώς ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι εγγεγραμμένο Σωματείο από το 1981. Η προσφυγή του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου vs του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων (μέσω Επαρχιακής 
Διοίκησης Λευκωσίας) δια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σε εξέλιξη στο Διοικητικό 
Δικαστήριο. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν εξασφάλισης νομικής γνωμάτευσης, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
πραγματοποίησε στο Εκπαιδευτικό του Κέντρο στις 23-02-2022  Έκτακτη Γενική Συνέλευση με 
σκοπό την άρση της υφιστάμενης απόφασης (παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
μέχρι και την έγκριση του τροποποιητικού Καταστατικού), έτσι ώστε συγκληθεί σε άμεσο 
χρόνο η Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια εκλογών με βάση το υφιστάμενο Καταστατικό. H 
εν λόγω πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη. 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά του Architects 
Council of Europe έχει προβεί στην ετοιμασία Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για όσους 
παρέχουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Ο Κώδικας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Οδηγίας 
SIM, με την πεποίθηση ότι, η ανάληψη δυναμικής δράσης είναι καλύτερη από το να αναμένει 
κάποιος ενέργειες από εξωτερικούς Οργανισμούς στο επάγγελμα. Όμως, για να θεωρηθεί 
ότι το επάγγελμα έχει καταφέρει ένα αξιόπιστο και ευεργετικό βήμα προς το συμφέρον των 
μελετητών και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, κανένας 
Κώδικας Δεοντολογίας, που βρίσκεται σε ισχύ σε κάποιο Κράτος μέλος ή ετοιμάζεται από 
κάποιον Οργανισμό μέλος του Architects Council of Europe, δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τις 
αρχές και τις επιπτώσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κώδικα. Μετά την 
υιοθέτηση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, τότε το πρώτο βήμα για το 
Architects Council of Europe θα είναι να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτησή 
του. Το δεύτερο βήμα θα είναι κάθε Οργάνωση μέλος του Architects Council of Europe να 
εξετάσει το δικό του Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου να διασφαλίσει ότι, δεν υπάρχουν 
αντιφάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας και αυτού που ισχύ στη χώρα του. 
Ο εν λόγω Κώδικας έχει μελετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου και αποφάσισε την υιοθέτηση του.
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρακολουθεί τις εξελίξεις για αρχιτεκτονικά θέματα και 
όπου κρίνει απαραίτητο τοποθετείται με έκδοση σχετικής ανακοίνωσης. Καταγράφονται πιο 
κάτω οι ανακοινώσεις που εξέδωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε τίτλους:   

 • Αυθαίρετες Ανακαινίσεις Κτηρίων
 • Ένσταση Αρχιτεκτόνων για Ψήφιση Νομοσχεδίου ΦΠΑ για την 1η   
  Κατοικία
 • Ανάθεση έργων του Δημοσίου με τη διαδικασία Design and Build –    
  Κτήριο Ψυχικής Υγείας
 • Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε Εκτροχιασμό σε Αναθέσεις Έργων του   
  Δημοσίου
 • Ειδικοί καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ακυρώσει   
  διαγωνισμούς δημοσίων κτηρίων
 • Το δημόσιο αγνοεί την αρχιτεκτονική
 • Στα χαρτιά οι φιλόδοξοι πολεοδομικοί σχεδιασμοί
 • Παράνομη η Κατεδάφιση Διατηρητέων Οικοδομών από την Ιερά   
  Αρχιεπισκοπή Κύπρου
 • Διατήρηση ή Κατεδάφιση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης
 • Αναστολή εργασιών στα εργοτάξια λόγω πανδημίας
 • Μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας Covid-19 - μελετητικά γραφεία
 • Ανέγερση ψηλού κτηρίου σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα, οδός   
  Γλάδστωνος
 • Δημιουργία Ενιαίων Αρχών Αδειοδότησης και Ελέγχου της Ανάπτυξης
 • Πυρκαγιές στον Ακάμα
 • Διακήρυξη ACE – UIA: Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί – Ένα σημαντικό   
  μέσο Διαμόρφωσης Πολιτικής για τη Διασφάλιση της    
  Ποιότητας στο Δομημένο Περιβάλλον. 
 • Έκθεση EU Mies Van Der Rohe Award 2019 – What’s Old What’s New
 • Παράνομη άσκηση του επαγγέλματος από μη αδειοδοτούμενους.
 • Ανέγερση Καθεδρικού Ναού στον Δημοτικό Κήπο Πάφου
 • Κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Για πόλεις σωστά σχεδιασμένες
 • Νέο Γήπεδο στη Λεμεσό
 • MANIFESTO Architects Council of Europe για τις εκλογές στο   
  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Εργατικά Ατυχήματα
 • Εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου Λευκωσίας
 • Γυναίκες στην αρχιτεκτονική
 • Ανάδειξη εορτασμών Διεθνούς Ημέρας Αρχιτεκτονικής
 • Πρόκληση η βιώσιμη πόλη
 • Παρουσίαση Κυπριακής Συμμετοχής στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
 • Παρέμβαση για την Αγία Σοφιά
 • Καταστροφές Ιστορικών Κτηρίων 
 • Ιστορικά Σχολεία
 • Για πόλεις σωστά σχεδιασμένες
 • Συμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές για αρχιτεκτονικά θέματα
 • Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 
 • Θερινά Εργαστήρια
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου μετά από επίπονη προσπάθεια, έχει διευρύνει την εκδοτική 
του δραστηριότητα ολοκληρώνοντας την επιμέλεια και τον σχεδιασμό της επιστημονικής 
έκδοσης με τίτλο “Το Παράδειγμα της Κυπριακής Πόλης: Ζητήματα Αστικότητας στο Χωρικό 
Σχεδιασμό” σε επιμέλεια των Αρχιτεκτόνων και Πανεπιστημιακών, Νικόλα Πατσαβού και 
Ιωάννη Πισσούριο. Σκοπός της έκδοσης είναι η περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας της κυπριακής πόλης. Συμπεριλαμβάνει κείμενα από ένα ευρύ φάσμα ειδικών 
από τον επαγγελματικό, διοικητικό και ακαδημαϊκό χώρο καθώς και εκτενή φωτογραφικά 
τεκμήρια, σχέδια γραφήματα και χάρτες. Ο όγκος της έκδοσης ξεπερνά ενδεικτικά τις 600 
έγχρωμες σελίδες, είναι δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) και έχει σχεδιαστεί στη βάση 
των πλέον σύγχρονων αισθητικών και τυπογραφικών προδιαγραφών. Η έκδοση έρχεται 
να καλύψει ένα εξαιρετικά σημαντικό κενό στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία και 
απευθύνεται σε όλη την αρχιτεκτονική κοινότητα της Κύπρου και της Ελλάδας, σε μηχανικούς 
και πολεοδόμους αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την 
σημαντική αυτή πτυχή της αρχιτεκτονικής. Η έκδοση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο μελέτης και 
προβληματισμού από τις Αρμόδιες Αρχές σε ζητήματα που αξιολογούνται ως κομβικά για την 
κατανόηση στον ορθό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΔΟΜΕΣ παρουσίασαν την αρχιτεκτονική αυτή έκδοση 
στα πλαίσια εκδηλώσεων στη Λευκωσία και Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη). Η έκδοση διατίθεται 
προς αγορά από τα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΤΟΠΙΟ
Στην έκδοση αυτή προβάλλεται ο θεσμός των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γίνεται 
παρουσίαση όλων των μελετών που διακρίθηκαν τη περίοδο 1989-1999. Η έκδοση είναι 
συλλεκτική και θέλοντας να προωθηθεί το βιβλίο δίδεται στα μέλη η προσφορά πώλησης: 1 
βιβλίο x €25 - 2 βιβλία x €34 - 5 βιβλία x €68 - 10 βιβλία x €85

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κυκλοφορεί από το 2005 το Ημερολόγιο Εργασιών 
Εργοταξίου. Το Ημερολόγιο Εργασιών είναι το επίσημο έγγραφο εργοταξίου και είναι νομική 
υποχρέωση του Εργολάβου, Μελετητή, Επιβλέποντα να το τηρεί στα εργοτάξια. Ο κάθε 
Αρχιτέκτονας επιβάλλεται να τηρεί στο εργοτάξιο το Ημερολόγιο για την καταγραφή όλων 
των στοιχείων που επηρεάζουν τη πρόοδο του έργου από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή 
του. Η τιμή πώλησης του Ημερολογίου προς τους εργολάβους είναι €15. Ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου διαθέτει το Ημερολόγιο προς τους Αρχιτέκτονες μέλη του στη τιμή των 
€5 οι οποίοι με τη σειρά τους το προωθούν στους Εργολάβους στην πραγματική του αξία. 
Το Ημερολόγιο διατίθεται προς αγορά από τα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει σημαντική δράση και υλοποιεί συνεχείς παρεμβάσεις για θέματα που 
αφορούν την ορθή προκήρυξη και διεξαγωγή των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Κύριο μέλημα των παρεμβάσεών 
είναι η τήρηση των βασικών αρχών που ακολουθούνται διεθνώς στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και κυρίως 
με βάση τους Κανονισμούς Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ, οι οποίοι αποτελούν επιβεβλημένο 
οδικό χάρτη για την υλοποίηση επιτυχημένων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Οποιαδήποτε παρατυπία, προχειρότητα 
ή στρέβλωση επί αυτών των αρχών θέτει σε κίνδυνο τα οφέλη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και δημιουργεί μια 
κατάσταση με αρνητικό αντίκτυπο, όχι μόνο στην αναθέτουσα αρχή, αλλά και στην αρχιτεκτονική ποιότητα του έργου, 
στην επιτυχημένη οικονομική του διαχείριση και εντέλει στην κοινότητα που αναμένεται να ωφεληθεί από αυτό. 

Σε δεύτερο επίπεδο οι παρεμβάσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αφορούν περιπτώσεις, όπου οι αναθέτουσες 
αρχές επέλεξαν άλλες μεθόδους ανάθεσης έργων του δημοσίου, τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους θα έπρεπε 
να υλοποιηθούν με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνταν σε σχέση 
με τις αναθέσεις δημόσιων Συμβάσεων μελετητικών υπηρεσιών απασχολούν επίσης τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, η διαδικασία που ακολουθεί το δημόσιο την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον, 
στην προμήθεια μελετητικών υπηρεσιών έχει εν γένει αδυναμίες και λάθη και οδηγεί τους ιδιώτες μελετητές να 
ανταγωνίζονται αποκλειστικά επί της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς κανένα πλαίσιο προστασίας, ούτε 
για τους ίδιους, ούτε για το δημόσιο συμφέρον. Εις ότι αφορά, ενέργειες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου που 
αφορούν το νομικό πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας γίνεται αναφορά στην ενότητα “Επαγγελματική Πρακτική – 
Νομικά Θέματα”.

Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται οι πιο κάτω παρεμβάσεις:

 • Ακαδημαϊκοί, ΕΤΕΚ και Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έθεσαν την πολιτεία προ των ευθυνών  
  τους και κάλεσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ακυρώσει διαγωνισμούς δημοσίων κτηρίων. 
 • Συναντήσεις με τις Τεχνικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Κύπρου – Γραφείο Ανάπτυξης   
  Πανεπιστημιούπολης εις ότι αφορά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τις Φοιτητικές Εστίες Β’  
  Φάση. 
 • Παρέμβαση προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων για αναθέσεις έργων του δημοσίου. Συγκεκριμένα,  
  εκφράστηκε η έντονη αντίδραση στη προσπάθεια επινόησης νέας διαδικασίας ανάθεσης των  
  έργων και συγκεκριμένα για το νέο Κτήριο του Κτηματολογίου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.
 • Παρέμβαση εις ότι αφορά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Αθλητικό Κέντρο της ΚΟΠ στον  
  Κόρνο αναφορικά με τη διαδικασία προκήρυξης, βραβείων και σύστασης κριτικής επιτροπής. 
 • Νέο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου και Μετατροπή του σε Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας  
  και Επιχειρηματικότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πάφο.
 • ΚΟΑ: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την Επισκευή του Αθλητικού Κέντρου  
  Γλαύκος Κληρίδης στον Αγρό. 
 • Παρέμβαση προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου σχετικά με τις εξελίξεις  
  ανέγερσης του Νέου Κτηρίου του Ινστιτούτου. 
 • Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Λάρνακας για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση  
  της αυλής και αποκατάσταση μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχούρι. Η παρέμβαση  
  προσανατολίστηκε κυρίως στο θέμα της απαίτησης για καταβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης  
  από τον επιτυχόντα Αρχιτέκτονα. 
 • Παρέμβαση στο Δήμο Λάρνακας για τη δημιουργία χώρου εκδηλώσεων / αναψυχής στον  
  κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό. 
 • Παρέμβαση για την Αναβάθμιση του νέου Οικήματος του Παγκύπριου Συντονιστικού   
  Συμβουλίου Εθελοντισμού
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 • Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Λάρνακας για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών  
  για την εκπόνηση μελετών και επίβλεψης έργων στην Λάρνακα τα οποία διενεργούνταν   
  μέσω προσφορών αντί προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού:     
  Ανάπλαση της Πλατείας Ακροπόλεως,  Πλατεία Αλκής και δρόμων στη γύρω περιοχή   
  / Ανάπλαση Οδών  και Δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών Μεσόγειος στη    
  Παραλιακή Τ/Κ Συνοικία Σκάλα / Αποκατάσταση και αναδόμηση διατηρητέας οικοδομής στη  
  Λάρνακα (πρώην κατοικία Αστυνομικού Διευθυντή). Η παρέμβαση προσανατολίστηκε και στο  
  θέμα του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου, στις προϋποθέσεις / κριτήρια συμμετοχής και απαίτησης  
  εγγύησης πιστής εκτέλεσης.
 • Παρέμβαση προς το Δήμο Πάφου για την Ανάπλαση της Περιοχής του Ιστορικού Κέντρου της  
  Πάφου που περικλείει τον παλιό Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, τον περιβάλλοντα χώρο,  
  τον δημόσιο κήπο και μέρος της περιοχής Μουσαλλά / Καθεδρικού Ναού Αγίου Θεοδώρου.
 • Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Πάφου για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Πάρκο των  
  Χρωμάτων στην Πάφο. Εκφράστηκε ανησυχία για τη στρέβλωση των διαδικασιών του εν λόγω  
  διαγωνισμού και τον αντίκτυπο που θα είχε στη διεξαγωγή και την επιτυχή υλοποίησή του. 
 • Παρέμβαση προς το ΤΕΠΑΚ για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη μελέτη και επίβλεψη της  
  ανέγερσης φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. 
 • Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Πάφου για την προκήρυξη του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών  
  για την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη της κατασκευής δύο γραμμικών Πάρκων.
 • Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Λεμεσού για την Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων και Παρόδων  
  σχετικά με τον όρο απαίτησης εγγύησης πιστής εκτέλεσης.
 • Παρέμβαση προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου για την ανάπλαση της Κεντρικής   
  Πλατείας Αυγόρου, η οποία διενεργήθηκε μέσω προσφοράς αντί αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  
  Η παρέμβαση προσανατολίστηκε και στις προϋποθέσεις / κριτήρια συμμετοχής, εγγύηση  
  πιστής εκτέλεσης
 • Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Τσερίου για τον σχεδιασμό και επίβλεψη αποκατάστασης  
  της παραδοσιακής οικίας Θεμιστού. Η παρέμβαση εστιάστηκε στους όρους συμμετοχής στις  
  τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες όπου αποκλείονταν από τη διαδικασία μεγάλο ποσοστό  
  Αρχιτεκτόνων και τον Υπεύθυνο Ομάδας Έργου.
 • Παρέμβαση στον ΚΟΑΓ για την απόφαση του να ακυρώσει τους εν ενεργεία διαγωνισμούς.
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ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΙΤΩΝ 
Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί βασίζονται στη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων, ικανών 
να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και του αστικού χώρου. Ταυτόχρονα, 
ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί πηγή καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων δεδομένου ότι, 
αποδίδει έμφαση σε αποτελεσματικές και ποιοτικές ιδέες  στο δομημένο περιβάλλον. Οι 
διορισμοί μελών σε Κριτικές Επιτροπές αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και γίνονται σύμφωνα με το Μητρώο Κριτών που διατηρεί ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας του κλήθηκε να διορίσει εκπροσώπους 
σε Κριτικές Επιτροπές στους ακόλουθους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

ΚΟΑΓ Ανέγερση Συγκροτήματος Κοινωνικής Κατοικίας στον Δήμο Αγλαντζιάς
Εκπρόσωποι στη Κριτική Επιτροπή: Παναγιώτης Παναγή, Κωνσταντίνος Κυπρής
Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε

Δήμος Πάφου: Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην οδό Αθηνάς και την ανέγερση 
νέου κτηρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Μαρία Ακκελίδου
Ά Βραβείο: Στέλλα Χατζηλαμπρή Αρχιτέκτονες & Spacegroup AS

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου masterplan
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή
Α’ Βραβείο: Δημήτρης Οικονομίδης - Ομάδα μελετητών: Δημήτρης Οικονομίδης, Μάριος Κ. 
Φωκάς, Γιώργος Τρύφωνος

Κέντρο ΠΑΣΥΚΑΦ
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Άννα Γαλαζή – Ιακώβου
Α’ Βραβείο: Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ιωακείμ – Λοϊζάς Ε.Π.Ε με συνεργάτες Δέσποινα 
Παττίχη, Αλκίνοος Σταθόπουλος, Προκόπης Παττίχης

Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών Β’ Φάση Πανεπιστημίου Κύπρου
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Χάρης Χατζηβασιλείου
Δεν απονεμήθηκε Α’ Βραβείο 

ΚΟΠ Αθλητικό Κέντρο στον Κόρνο
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Σωτήρης Πολυδώρου
Ά  Βραβείο: Fereos Architects LLC – Tsampikos Petras

ΚΟΑΓ Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στα Πάνω Πολεμίδια επαρχίας Λεμεσού
Εκπρόσωποι στη Κριτική Επιτροπή: Μάριος Καζαμίας, Αλέξης Παπαδόπουλος
Ά  Βραβείο: ΕP. Architects LLC Ελένη Παττίχη, Taulant Tozaj

ΤΕΠΑΚ Φοιτητικές Εστίες
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Νάτια Χαραλάμπους
Α’ Βραβείο: Ηρακλής Παπαχρίστου, E. Papachristou LLC

Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα στο Δήμο Λάρνακας
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Αντωνία Θεοδωσίου
Α’ Βραβείο: Έλενα Σοφιανού

Αποκατάσταση των εσωτερικών όψεων του συμπλέγματος καταστημάτων «Ζουχούρι», 
συμπεριλαμβανομένων και της Αποκατάστασης / Αναδόμησης του ξενώνα και δύο 
καταστημάτων
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Λουκαϊδης Δημήτρης
Α’ Βραβείο: Σωκράτους Ηλιάνα, Πολεμίτης Παναγιώτης, Ονησιφόρου Γιώργος

ΚΟΑΓ Συγκρότημα Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου στη Λάρνακα
Εκπρόσωποι στη Κριτική Επιτροπή: Ανδρέας Βάρδας, Αλέξης Βαφεάδης 
Α’ Βραβείο: Anagram A-U & Gruppa (Marina Kounavi, Jan Kudlika, Anne-Sereine Tremblay)

Δημοτικό Πάρκο Χρωμάτων
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Σοφοκλής Χατζηγεωργίου
Α’ Βραβείο: Γιώργος Ονησιφόρου, Παναγιώτης Πολεμίτης, Ελευθέριος Βομβολάκης

Ανάπλαση Ανατολικού Παραλιακού Μετώπου Αγίας Νάπας (Λιμανάκι – Κόννος)
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Κάριν Γεωργιάδου
Ενεργός διαγωνισμός

Κόμβοι Υποδομών Διαχείρισης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα
Εκπρόσωποι στη Κριτική Επιτροπή: Χρίστος Θεοδώρου, Χριστιάνα Καραγιώργη
Α’ Βραβείο: Μιχάλης Αναστασίου, Στέφανη Μισέρη

Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων και Παρόδων
Εκπρόσωποι στη Κριτική Επιτροπή: Γιώργος Σταματίου, Μαρκέλλα Μενοίκου
Β’ Βραβείο: Σωκράτης Στρατής – AA&U for Architecture, Art and Urbanism | Χρήστος 
Πασαδάκης – KIS architecture

Ανέγερση Νέου Κτηρίου Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου
Εκπρόσωπος στη Κριτική Επιτροπή: Χαρίλαος Κυθρεώτης
Α’ Βραβείο: Daskalaki | Papadopoulos Architects.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ “Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”
Με σκοπό να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τον θεσμό και τον ρόλο των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη χώρα μας, στην παραγωγή κατά κύριο λόγο, έργων 
δημόσιας ωφέλειας, με έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα, την προαγωγή της 
αρχιτεκτονικής και θεμάτων διαχείρισης του δημόσιου χώρου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου κάλεσε τους Αρχιτέκτονες μέλη του να συμμετάσχουν στο εν λόγω ερωτηματολόγιο. 
Η έρευνα αποσκοπούσε  μεταξύ άλλων στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με το ενδιαφέρον 
των Αρχιτεκτόνων να συμμετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, τη συχνότητα 
συμμετοχής τους και στον εντοπισμό αιτιών για τους οποίους υπάρχει πιθανή απροθυμία 
συμμετοχής. Σημαντική κρίθηκε η συλλογή στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση των 
βραβευμένων μελετών, καθώς και των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με την ποιότητα 
των υλοποιημένων έργων. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, 
τα οποία συζητήθηκαν στo πλαίσιο κοινής συνάντησης με το ΕΤΕΚ.

ΟΔΗΓΟΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Λαμβάνοντας ως δεδομένο τη βαρυσήμαντη υπόσταση που έχει ο ρόλος εκπροσώπων στις 
εργασίες Κριτικών Επιτροπών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προέβηκε στην ετοιμασία 
του εν λόγω Οδηγού, το οποίο διανέμεται στον εκπρόσωπο – Κριτή με την επίσημη επιστολή 
διορισμού του. Το έντυπο έγινε στη βάση των Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ, το οποίο ο διορισμένος Κριτής καλείται να μελετήσει διεξοδικά και 
σχετίζονται με το ρόλο και τα καθήκοντα του. Στα περιεχόμενα παρατίθενται στοιχεία και 
κατευθυντήριες γραμμές που απορρέουν από τους Κανονισμούς, καθώς και Όροι Εντολής.

ΟΔΗΓΟΣ – ΠΛΑΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΩΝΟΘΕΤΗ 
Το εν λόγω έντυπο επιμελήθηκε η Επιτροπή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την ενημέρωση και καθοδήγηση του Αγωνοθέτη, ως προς 
την διαδικασία και υποχρεώσεις του. Το έντυπο έγινε στη βάση των Κανονισμών Διεξαγωγής 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ και αποστέλλεται σε Αγωνοθέτες  αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών ταυτόχρονα με τον διορισμό εκπροσώπων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
στη Κριτική Επιτροπή, ως μία υπενθύμιση για τον ρόλο του Αγωνοθέτη στη διαδικασία 
προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΕΚ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υποστηρίζει τους Κανονισμούς Διεξαγωγής 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ. Τους εν λόγω Κανονισμούς το Διοικητικό Συμβούλιο τους 
πρότεινε και τους παρουσίασε σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποίησε με Αρμόδιες 
Αρχές και περαιτέρω τους υπέδειξε μέσα από γραπτές επιστολές / παρεμβάσεις.

Επιτροπή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Συντονιστές: Στέλλα Ευαγγελίδου, Μάρκος Μάρκου 
Μέλη Επιτροπής: Ανδρέας Παπαλλάς, Χρίστος Χριστοδούλου, Στέλιος Μιχαηλίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ACE & UIA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως μέλος του Architects Council of Europe (ACE) και της 
International Union of Architects (UIA) κλήθηκε να προβεί σε ενέργειες προβολής της εν λόγω 
Διακήρυξης για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με σκοπό την ενθάρρυνση των αρμοδίων 
για τη χάραξη κρατικής πολιτικής να συμπεριλάβουν τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ως 
μία προτεινόμενη διαδικασία στη νομοθεσία Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, έτσι ώστε, 
να προωθηθούν ανθεκτικές, άριστες, και υπεύθυνες λύσεις για κτήρια και κοινότητες. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανέλαβε τη πρωτοβουλία δημιουργίας ενός 
πρωτοποριακού βίντεο με προβολή έργων της Σύγχρονης Κυπριακής Αρχιτεκτονικής, η 
ανάθεση των οποίων έγινε, με τη διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, 
είτε μέρος αυτών, υλοποιήθηκαν με υψηλά ποιοτικά κριτήρια. Η ενέργεια του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου μέσα από το εν λόγω βίντεο αποσκοπεί να παροτρύνει τους αρμοδίους 
– κυβερνητικούς φορείς να υιοθετήσουν τον θεσμό προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
και να συμπεριλαμβάνουν ποιοτικά κριτήρια στις Συμβάσεις Ανάθεσης Έργων δημοσίου 
χαρακτήρα. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που καθίσταται αναγκαίος ο καθορισμός κρατικής 
πολιτικής για τον τρόπο υλοποίησης δημοσίων έργων, ούτως ώστε, προωθηθούν διάφανες, 
ανθεκτικές, υπεύθυνες λύσεις για κτήρια και κοινότητες ποιοτικής και σχεδιαστικής αριστείας 
καθώς τα αποτελέσματα αυτών έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κτιριακή ταυτότητα της 
χώρας. 
Η απήχηση που έχει το εν λόγω βίντεο είναι μεγάλη καθώς το παρακολούθησαν πέραν 
των 51.662 ατόμων. Το βίντεο προβλήθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου και αναδημοσιεύθηκε από άλλες Οργανώσεις όπως, Architects Council 
of Europe (ACE), International Union of Architects (UIA), Fundacio Mies van der Rohe, Union of 
Mediterranean Architects (UMAR).
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MIES VAN DER ROHE AWARD 
Τα Βραβεία Mies van der Rohe θεσπίστηκαν το 1997 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τιμήν του Αρχιτέκτονα Mies van der Rohe και θεωρούνται τα πιο σημαντικά 
Βραβεία της Ευρώπης στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το Βραβείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Mies van der Rohe, απονέμεται ανά διετία, σε έργα που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα δύο 
χρόνια και αναδεικνύει την αριστεία, την δημιουργικότητα και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή 
αρχιτεκτονική. Προβάλλει την καθοριστική συμβολή των ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων στη 
δημιουργία νέων ιδεών, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη αστική ανάπτυξη. Το 
βραβείο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το Ίδρυμα Mies van der Rohe ανά διετία καλεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
ως τον κατεξοχήν θεσμικό φορέα που αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική στην Κύπρο 
να υποβάλει προτάσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η Κύπρος έχει 
δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι και πέντε (5) έργα.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2019
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου για τη συμμετοχή της Κύπρου το 2019 προέβηκε στη 
σύσταση Ειδικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους Αρχιτέκτονες Φλώρη Παναγίδη, 
Μαρκέλλα Μενοίκου και Ανδρέα Σαββίδη, η οποία Επιτροπή μελέτησε και αξιολόγησε 
διεξοδικά τις δεκαπέντε (15) προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου. Με κριτήριο την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου, η Επιτροπή επέλεξε τα 
ακόλουθα πέντε (5) έργα:  

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
Armeftis & Associates

ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Simpraxis architects Μάριος Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου

SMALTO DENTAL CLINIC 
Γιώργος Χατζηχρίστου αρχιτέκτονες

3CX OFFICE BUILDING 
Seroff & Papadopoulos architects

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ (Pavilions)
xo-architects & Sigma & Co Χρύσω Ονησιφόρου και Ηλιάνα Σωκράτους
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2021 – 2022
Με διαφορετικούς όρους εντολής διεξήχθη ο διαγωνισμός για τα Βραβεία Mies van der 
Rohe λόγω της πανδημίας Covid-19. Το Ίδρυμα Mies van der Rohe για την εκπροσώπηση της 
Κύπρου κάλεσε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, να συμμετάσχει στον διαγωνισμό σε δύο 
Φάσεις. Τα έργα που υποβλήθηκαν στη Α’ Φάση μαζί με αυτά της Β’ Φάσης θα αποτελούσαν 
τον κατάλογο έργων που θα διαγωνίζονταν για το EU Mies Award 2022. Οι ημερομηνίες που 
καθορίστηκαν για τα Mies van der Rohe Award 2021 – 2022 είχαν προσαρμοστεί ανάλογα, 
προκειμένου να εξεταστούν όλες οι συμμετοχές αρχιτεκτονικών έργων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτα τα κριτήρια αξιολόγησης.

Για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Α’ Φάση ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προέβηκε 
στη σύσταση Ειδικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους Αρχιτέκτονες: Michael Seroff, 
Μαργαρίτα Κρητιώτη και Παύλο Φεραίο. Υποβλήθηκαν δεκαπέντε (15) προτάσεις έργων και 
κατόπιν μελέτης και με βάση τα κριτήρια που θέτει το Ίδρυμα Mies Van Der Rohe , η Επιτροπή 
επέλεξε τα ακόλουθα πέντε (5) έργα:

Κατοικία με τέσσερις Κήπους draftworks*architects 
Χριστιάνα Ιωάννου, Χρίστος Παπαστεργίου

Το Σπίτι Κήπος στην πόλη 
Χρίστος Παύλου Αρχιτεκτονική

SINGLE – MULTI – RESIDENCE IN NICOSIA 
NOA Architects (CSKZ notonlyarchitecture) Σπύρος Θ. Σπύρου, Χάρης Χριστοδούλου

HOUSE 1607 
Simpraxis architects Μάριος Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου

Concrete House @ Paniotis 
Markella Menikou Chartered Architect

Για τη Β’ Φάση υποβλήθηκαν δέκα (10) προτάσεις έργων και η Επιτροπή αποτελούμενη από 
τους Αρχιτέκτονες, Μαργαρίτα Κρητιώτη, Michael Seroff και Παύλο Φεραίο επέλεξε το έργο:

Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και Περιβάλλοντα Χώρου
Architects: Zaha Hadid Architects (ZHA)
Design: Zaha Hadid, with Christos Passas and Patrik Schumacher
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What’s Old What’s New
Exhibition European Union Prize for Contemporary Architecture 
Mies van der Rohe Award 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του για ανάδειξη, 
προβολή και διακίνηση ιδεών της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης είχε τη τιμή να 
φιλοξενήσει για πρώτη φορά στα πολιτιστικά κυπριακά δρώμενα, μία από τις σημαντικότερες 
Εκθέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, την Έκθεση του Ιδρύματος Mies van der Rohe με τίτλο 
What’s Old What’s New. Η εν λόγω Έκθεση είχε ως βασικό στόχο την διάδοση των Βραβείων 
Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής και ταξίδεψε μόνο σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου.  Η αρχιτεκτονική βρίσκεται στο επίκεντρο 
των δυναμικών πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων της Ευρώπης και η φιλοξενία της εν 
λόγω Έκθεσης στην Κύπρο χαρακτηρίστηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ένα 
γεγονός πολιτισμού, η οποία έφερε τους Αρχιτέκτονες και το ευρύτερο κοινό σε επαφή με 
νέες αντιλήψεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και αφετέρου την ενημέρωση, συζήτηση για 
την οικοδόμηση της Ευρώπης στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. 

Η Έκθεση What’s Old What’s New παρουσίασε τα 383 υποψήφια έργα που υποβλήθηκαν 
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής 2019, συμπεριλαμβανομένων των 
διακριθέντων και βραβευθέντων έργων, είχε θεματική οργάνωση, προβάλλοντας μακέτες 
και οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Η Έκθεση What’s Old What’s New, είχε την στήριξη των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και φιλοξενήθηκε στον 
εκθεσιακό χώρο της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ στη Λευκωσία από 
τις 5 έως 25 Οκτωβρίου 2019. Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 7-10-2019 
στη παρουσία της Διευθύντριας του Ιδρύματος Mies van der Rohe, Anna Ramos και πολλών 
άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων. Επιμελητής της Έκθεσης ήταν ο Μάριος Μιχαηλίδης.

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης και συγκεκριμένα για ένα 20ήμερο ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε εμβόλιμες εκδηλώσεις. Παρουσιάστηκαν διαλέξεις 
από Αρχιτέκτονες που εκπροσώπησαν με έργο τους την Κύπρο στον εν λόγω ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό και ακολούθησαν συζητήσεις για τον Ρόλο της αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών βραβείων. Η συνεργασία με τα τοπικά Πανεπιστήμια ήταν ιδιαίτερα 
εποικοδομητική καθώς πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και οργανωμένες επισκέψεις Φοιτητών 
με αφιέρωση διδακτικού χρόνου. Διαλέξεις παρουσίασαν επίσης οι Χορηγοί του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου Muskita Aluminium Industries, Φάνος Επιφανίου ΔΕ Λτδ. Την Έκθεση 
επισκέφθηκαν πέραν των 1.500 ατόμων.  
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ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών) έχει την ευθύνη προκήρυξης 
των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Βασικός στόχος του θεσμού, που έχει καθιερωθεί από το 1992, είναι αφενός η δημόσια 
αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και 
γενικότερα η ενθάρρυνση δημιουργίας ψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικής, και αφετέρου η 
προβολή προς την κοινωνία του ρόλου του Αρχιτέκτονα για τη διαμόρφωση του δομημένου 
περιβάλλοντος. Κάθε τριετία βραβεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι Αρχιτέκτονες 
των καλύτερων δειγμάτων ολοκληρωμένων μεμονωμένων οικοδομών ή συμπλεγμάτων/
έργων διαφόρων κατηγοριών, που κρίνονται ως εξαίρετα στο είδος τους ανεξαρτήτως 
μεγέθους, τύπου και κόστους κατασκευής. Βασικό κριτήριο βράβευσης είναι η ποιότητα 
της αρχιτεκτονικής, η οποία συνίσταται από παραμέτρους όπως η συνθετική αρτιότητα, η 
λειτουργία, η κατασκευή, η αισθητική. Ειδικότερα, ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής είναι 
η βασική ιδέα και συνοχή, η συνέπεια και πρωτοτυπία στο σχεδιασμό, η συνθετική και 
αισθητική αρτιότητα του έργου, η ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του κτηριολογικού 
προγράμματος, η καταλληλότητα του έργου ως προς τη χρήση και τον σκοπό που καλείται 
να εξυπηρετήσει, η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής, η καινοτομία και αυθεντικότητα 
στη χρήση υλικών, τεχνολογίας και λεπτομερειών κατασκευής.

Για το 2019, τέθηκαν οι ακόλουθες τρεις Κατηγορίες για τα Βραβεία: 

 1. Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο, που αναφέρεται στη γενική κατηγορία   
  αρχιτεκτονικών έργων.
 2. Έργο Νέου Αρχιτέκτονα, που για την παρούσα βράβευση θα έχουν   
  δικαίωμα συμμετοχής οι αρχιτέκτονες που γεννήθηκαν μετά   
  την 31.12.1979.
 3. Ειδικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής, που για την παρούσα βράβευση   
  καθορίστηκε το θέμα «Κτήριο δημόσιας/συλλογικής χρήσης ενταγμένο  
  σε αστικό περιβάλλον».

Η Κριτική Επιτροπή ήταν επταμελής και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διόρισε τον 
Αρχιτέκτονα, Χάρη Χατζηβασιλείου. Την ευθύνη εκπροσώπησης του ΣΠΜΑΚ έχει ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και διόρισε τον Αρχιτέκτονα, Γιάννη Αγησιλάου.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με ανακοίνωση του στις 11-10-2019 γνωστοποίησε τα 
αποτελέσματα ως ακολούθως: 

Κατηγορία Α – Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο
Tο Σπίτι Κήπος στην πόλη
Αρχιτέκτονας: Χρίστος Παύλου

SMALTO οδοντιατρική κλινική
Αρχιτέκτονας: Γιώργος Χατζηχρίστου

Κατηγορία Γ – Ειδικό Βραβείο «Κτήριο δημόσιας /συλλογικής χρήσης ενταγμένο σε 
αστικό περιβάλλον»
Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου
Αρχιτέκτονες: Simpraxis Architects – Μάριος Χριστοδουλίδης & Χρίστος 
Χριστοδούλου

Μνεία στην Κατηγορία Α
Αίθουσα Επιβατών Νέο Λιμάνι Λεμεσού
Irwin Kritioti Architecture

Κατηγορία Β – Έργο Νέων Αρχιτεκτόνων
Δεν έχει απονεμηθεί Βραβείο

Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2022 είναι σε εξέλιξη. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην Κριτική Επιτροπή είναι οι, Παύλος Φεραίος και Μιχάλης Γεωργίου.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Νομικούς Συμβούλους για συζήτηση διαφόρων 
θεμάτων εις ότι αφορά ερμηνείες νομοθεσιών, τροποποίηση Καταστατικού, Αναθέσεις Έργων 
του Δημοσίου / Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης καθώς και άλλων επαγγελματικών θεμάτων που 
επηρεάζουν τον ρόλο και τη λειτουργία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.   

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε συνάντηση με το Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας / Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, όπου συζητήθηκαν θέματα όπως: Ο 
ρόλος του Αρχιτέκτονα ως Υπεύθυνος και Συντονιστής της Ομάδας Έργου / Η αμοιβή των 
Αρχιτεκτόνων στις Δημόσιες Συμβάσεις / Ποιοτικά κριτήρια των υποβληθέντων προτάσεων, 
τρόποι πιστοποίησης τους / Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης / Κριτήρια για επιλογή διαδικασίας 
ανάθεσης αντί ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 

Συνοπτικά συζητήθηκαν τα ακόλουθα:
• Το Γενικό Λογιστήριο πρότεινε την έκδοση εγκυκλίου με βέλτιστες πρακτικές 
διαμόρφωσης των πρότυπων εγγράφων για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών 
Έργων, όπου θα εμπεριέχει διευκρίνηση, ότι στην περίπτωση Οικοδομικών Έργων ο 
υπεύθυνος θα πρέπει να είναι Αρχιτέκτονας ενώ στην περίπτωση Τεχνικών Έργων ο 
υπεύθυνος θα είναι Πολιτικός Μηχανικός. 
• Το Γενικό Λογιστήριο επιθυμεί ποιοτικά κριτήρια μετρήσιμα και αντικειμενικά. Ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επιθυμεί να συμβάλει σε αυτή την εργασία και να 
συντάξει μελέτη με μετρήσιμα ποιοτικά κριτήρια ανάλογα με το αντικείμενο κάθε 
μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του έργου. Αναθεώρηση του πίνακα που 
υπάρχει στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 
Μελετητών Έργων, και δίνει τιμές ανά επαγγελματία και ανά παραδοτέο, με την 
προσθήκη στήλης εργατοωρών.
• Να ετοιμαστεί πρόταση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως προς την μη 
αναγκαιότητα ύπαρξης της Εγγυητικής σε διαγωνισμούς, ούτως ώστε να διασφαλίζεται  
η συμμετοχή μικρότερων αρχιτεκτονικών γραφείων. Επίσης, να εξεταστεί το σενάριο 
σταδιακής μείωσης της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ανάλογα με την παράδοση των 
σταδίων της μελέτης.
• Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επιθυμεί την συμμετοχή του σε κάθε εργασία 
αναθεώρησης των Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ 
και η οποία έχει να κάνει με την ενσωμάτωση ορισμένων Νόμων και νομοθετικών 
ορολογιών σε αυτούς.
• Ενέργειες προώθησης της διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών αντί της 
μεθόδου Design – Build. Προτάθηκε  συζήτηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
με τα Δημόσια Έργα και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ώστε να 
προωθηθούν οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί αντί της επιλογής των μειοδοτικών 
διαγωνισμών.
• Στην περίπτωση που επιλέγεται η μέθοδος Design – Build για την ανάθεση έργου, 
κρίνεται απαραίτητο να προηγείται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με ελάχιστα 
παραδοτέα και με εγκεκριμένη κριτική επιτροπή η οποία θα αξιολογεί το Design 
λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένους παραμέτρους και κριτήρια αξιολόγησης. 
Ακολούθως ο προσφοροδότης να καταθέτει προσφορά σύμφωνα με την επιλεχθείσα 
πρόταση του διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό το έργο θα είναι αποτέλεσμα 
αρχιτεκτονικής κρίσης με συγκεκριμένη αποστολή και ταυτότητα.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Έχει παρατηρηθεί ότι, τόσο στα πλαίσια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, όσο και σε 
διαγωνισμούς για παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών στα έγγραφα των διαγωνισμών 
ακολουθείται η πρακτική καταβολής Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης από τον επιτυχόντα 
του διαγωνισμού Αρχιτέκτονα. Η συγκεκριμένη πρακτική που εφαρμόζεται από τους 
Αγωνοθέτες, αψηφά τις παρεμβάσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αλλά και του 
ΕΤΕΚ, ως αποτέλεσμα να επιβαρύνει αλόγιστα και αδικαιολόγητα τους μελετητές. Ενόψει 
αυτού ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζήτησε τη γνωμάτευση Νομικών Συμβούλων για 
να τεκμηριώσει τις θέσεις του προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας / Αρμόδια Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα η γνωμάτευση των Νομικών αναφέρει ότι, δεν επιβάλλεται καθ́  οιονδήποτε 
τρόπο από τη κείμενη νομοθεσία οι αναθέτουσες αρχές να απαιτούν με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού την υποβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης από τον επιτυχών προσφοροδότη. 
Ούτε βεβαίως τέτοια συμπερίληψη στα έγγραφα διαγωνισμού καθίσταται υποχρεωτική 
ή επιτάσσεται από οποιανδήποτε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Τονίστηκε ωστόσο 
ότι, αναθέτουσες αρχές έχουν τη διακριτική εξουσία κατά τη σύνταξη των εγγράφων του 
διαγωνισμού να προσδιορίζουν και να προκαθορίζουν τους όρους του διαγωνισμού, πάντοτε 
εντός των πλαισίων της νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένου και του όρου για υποβολή 
εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, απαίτηση η οποία διαφαίνεται ότι, δεν εκφεύγει των 
ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας των αναθέτουσων αρχών. 
Διά μέσου των Νομικών Συμβούλων υποβλήθηκαν γραπτώς οι θέσεις του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας / Αρμόδια Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων εκφράζοντας περαιτέρω ότι, η απαίτηση για υποβολή εγγυητικής 
πιστής εκτέλεσης δημιουργεί επιπρόσθετες δυσχέρειες  περιορίζοντας δραστικά τον κύκλο 
των συμμετέχοντων  ενδιαφερομένων προσώπων, γεγονός που αντίκειται στον ελεύθερο 
ανταγωνισμό, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδη αρχή των δημοσίων συμβάσεων.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υπέβαλε γραπτό αίτημα σε Προέδρους Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών, εξηγώντας την αναγκαιότητα συμμετοχής του σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
στις οποίες συζητούνται θέματα και λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα που άπτονται της 
αρχιτεκτονικής. Κατά την διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσκλήθηκε να εκπροσωπηθεί σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, όπου 
υπέβαλε τις επιστημονικές του θέσεις, απόψεις και εισηγήσεις. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται μια σταχυολόγηση της συμμετοχής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου.

• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2019
• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
 Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα   
 προβλήματα που δημιουργούνται 
• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Τροποποιητικός)   
 Νόμος του 2020 – Συζήτηση επί της αρχής
• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Τροποποιητικός)   
 Νόμος του 2020 – Συζήτηση κατ’ άρθρον
• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των  Κτηρίων (Εγκαταστάσεις   
 Τεχνικών Συστημάτων Κτηρίου) Κανονισμοί του 2017 – Εναρμονιστικοί   
 Κανονισμοί.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη των Αρχιτεκτόνων μελών 
του για ύπαρξη μιας σύμβασης αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, προχώρησε στην ετοιμασία 
Πρότυπου Συμβολαίου Ανάθεσης Εργασίας και Πρότυπου Συμβολαίου Ανάθεσης Έργου 
Ανακαίνισης. Η ετοιμασία των παραπάνω δύο πρότυπων Συμβολαίων εντάσσεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 
από Αρχιτέκτονες, έτσι ώστε ο εντολέας να δύναται να πάρει μία πληροφορημένη απόφαση 
ανάθεσης. Η συγγραφή του Συμβολαίου Ανάθεσης Εργασίας έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί 
για νομοτεχνικό έλεγχο.  
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου αναλαμβάνει κάθε δύο χρόνια τη διοργάνωση 
για συμμετοχή των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Οι 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναθέτουν στον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου τη διοργάνωση της Κυπριακής συμμετοχής, της οποίας είναι ο κύριος 
χορηγός. Την ευθύνη επιλογής του Επιμελητή έχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. O 
Επιμελητής επιλέγεται κατόπιν αξιολόγησης από Ειδική Επιτροπή η σύσταση της οποίας 
γίνεται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του το Διοικητικό 
Συμβούλιο ανέλαβε τον συντονισμό διοργάνωσης δύο συμμετοχών. Ακολουθεί περιγραφή 
των προτάσεων από τις ομάδες Επιμελητών της 16ης και 17ης Κυπριακής συμμετοχής στην 
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής.   

16Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
I Am Where You Are
Επιμελητές: Βερόνικα Αντωνίου, Alessandra Swiny, Γιώργος Χατζηχρίστου

Το Κυπριακό περίπτερο στη 16η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής στην Μπιενάλε Βενετίας 
συμμετείχε με τη πρόταση I Am Where You Are (Είμαι Τζιαμαί που Είσαι) η οποία αποτελούσε 
μία πλατφόρμα επικοινωνίας. 

Φέρνουμε στο προσκήνιο, αμφισβητούμε και αποδομούμε διπολικές δυαδικότητες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για να διαμορφώσουν πολιτισμικές αντιλήψεις τόσο στην όσο 
και για την ίδια την Κύπρο. Αποδεσμευόμαστε, έτσι, από τις συμβάσεις που υποβάλλουν. Στο 
χώρο του Περιπτέρου αναδύονται πολλαπλότητες που εδράζονται ανάμεσα σε δυαδικότητες 
όπως τα “κτιστό – άκτιστο”, “παράδοση – νεωτερικότητα”, “νησί της Αφροδίτης – νήσος 
μαρτύρων”, “μετανάστευση – τοπικότητα”, επιτρέποντάς μας την απόλαυση απροσδόκητων 
συναντήσεων και εμπειριών.

Εμμένουμε στη σημαντικότητα της αρχιτεκτονικής διάστασης του Περιπτέρου. Η Αρχιτεκτονική 
διαμεσολαβεί και λειτουργεί ως φακός μέσα από τον οποίο διερευνούμε αυτές τις ενδιάμεσες 
συνθήκες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Το Περίπτερο στεγάζει σημαντικά σύγχρονα, 
πρωτοπόρα και ενσωματώνει της καθημερινότητας δίπλα σε ιστορικό ιστό. Συμπτύσσουμε τις 
έννοιες του χώρου/χρόνου και της παρουσίας/ επιστρατεύοντας ψηφιακά και διαδραστικά 
μέσα. Η φυσική υπόσταση του σώματος των επισκεπτών διαλύεται καθώς περιβάλλεται από 
φορέσιμες συσκευές και βυθίζεται σε ένα οπτικό τοπίο ταυτόχρονων προβολών.

“Είμαι Τζιαμαί που Είσαι”, γιατί διατελούμε σε συνεχή κίνηση και μεταβολή μέσα στο φυσικό 
αλλά και στο ψηφιακό κόσμο. Βρισκόμαστε σε διαρκή μετάλλαξη, έτσι ώστε ‘εμπεριέχω κάτι 
από αυτό που είσαι και εμπεριέχεις κάτι από αυτό που είμαι’. Το Περίπτερο μετατρέπεται σε 
πομπό και δέκτη: στο πλαίσιο της έκθεσης, το κοινό αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους που 
βρίσκονται στην Κύπρο και μεταφέρεται εικονικά στον κυπριακό χώρο και χρόνο. Ποικίλες 
γλώσσες, συνήθειες, κουλτούρες, τύποι και αρχιτεκτονικές τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά 
σε επαφή, εναλλάσσονται και συμπτύσσονται για να αναδείξουν το διαφορετικό που μας 
συνέχει και μας κρατάει μαζί.

Επιτροπή Αξιολόγησης και Οργάνωσης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2018:

Πέτρος Δυμιώτης, Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Χρύσανθος Πισσαρίδης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Paolo Alessandro Corbidge, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Σωκράτης Στρατής, Επιμελητής Μπιενάλε 2016, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
Μιχάλης Γεωργίου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Γρηγόρης Καλνής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Frederick
Ευανθία Δόβα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος
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17Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
anachoresis upon inhabiting distances 
Επιμελητές: Νάσιος Βαρνάβας, Ήρα Σαββίδης, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Ευαγόρας Βανέζης

Το Κυπριακό περίπτερο στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής στη Μπιενάλε Βενετίας 
διερεύνησε τις χωρικές εμπειρίες που προκύπτουν όταν η «κατοίκηση αποστάσεων» 
προτείνεται ως πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων μορφών κοινωνικότητας. Η έννοια της 
αναχώρησης έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ρολάν Μπαρτ στο «πώς να ζήσουμε μαζί», για να 
δηλώσει την αιφνίδια μετάβαση που οδηγεί στη δημιουργία χώρων για άτυπες και ιδιόρρυθμες 
εκφάνσεις συμβίωσης. Στο Κυπριακό περίπτερο εισάγεται ως πράξη που λαμβάνει χώρα στο 
σημείο σύγκλισης του αστικού – δημόσιου χώρου και του εσωτερικού – προσωπικού χώρου – 
εκεί όπου η απόσταση μεταξύ τους αποθολώνεται και κατοικείται.

Η οριζόντια τοποειδική εγκατάσταση, μεγεθύνει μια από τις πιο αρχετυπικές δομές και 
ένα από τα πιο κοινωνικά αντικείμενα, το τραπέζι. Σε σχεδιασμό του Νάσιου Βαρνάβα και 
της Ήρας Σαββίδου (Urban Radicals) σε διάλογο με τους Ευαγόρα Βανέζη και Μαρίνα 
Χριστοδουλίδου, η εγκατάσταση βασίζεται στην αρχική οικιστική τυπολογία του περιπτέρου, 
με το τραπέζι να λαμβάνει μια σχεδόν μνημειώδη μορφή. Αυτή η αρχιτεκτονική χειρονομία 
ενοποιεί εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθοδηγώντας κάποιον σε ένα ρυθμικό 
περίπατο, μέσα από χώρους παύσης και διαδρομής και ενεργοποιώντας νέα πρωτόκολλα 
αποστασιοποίησης, καθώς εξισορροπεί την ανάγκη μας να είμαστε μαζί. Η βάση του 
τραπεζιού παραπέμπει σε τοπία της Κύπρου: πρώτες ύλες και τοπογραφίες. Η επιφάνεια του 
τραπεζιού τεμαχίζεται και επανασυναρμολογείται σε ένα μωσαϊκό «νησιών» που επιτρέπουν 
την πολλαπλότητα πολιτισμικών και κοινωνικών γλωσσών. Ενσωματωμένα στην επιφάνεια 
του τραπεζιού, αντικείμενα παιχνιδιού, υποδομής και χειροτεχνίας αρχειοθετούν αφηγήσεις 
συνύπαρξης και συνεργασίας, δημιουργώντας μια χαρτογραφία τοπίων και χαρακτήρων που 
βρίσκεται στο ενδιάμεσο τοπικών και παγκόσμιων κλιμάκων και ρυθμών.

Στο τραπέζι παρουσιάζονται προτάσεις αρχιτεκτόνων και διατομεακών ομάδων, από την 
Κύπρο και το εξωτερικό, που προσκαλούν αναστοχασμούς ως προς τις φυσικές και κοινωνικές 
διαστάσεις της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Μέσα από τις οπτικές του αστικού και του οικιακού 
τοπίου, του queerness, του παιχνιδιού, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και της τεχνολογίας, 
προτείνεται μια μικρογραφία φαντασιακών κοινοτήτων. Το πρότζεκτ αναδεικνύει επίσης την 
αναθεώρηση χωρικών σχέσεων με άλλα μέσα, όπως ο ήχος και ο χορός. Σε συνεργασία 
με τον συνθέτη Γιάννη Χριστοφίδη, παρουσιάζεται το ηχοτοπίο «things in the distance», το 
οποίο εντείνει την αίσθηση αναστρεψιμότητας του μέσα και του έξω, ενώ στα πλαίσια της 
πρακτικής dance-as-design των Μιχάλη Θεοφάνους και Γεωργίας Τέγου, παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα χορογραφικής έρευνας με τον τίτλο “anew”, θέτοντας σε νέα δομή τις 
καθημερινές μας πράξεις και τις τυπικές μας συμπεριφορές.

Η επιμελητική πρόταση anachoresis: upon inhabiting distances συνοδεύεται από μια έκδοση και 
εφημερίδα. Η έκδοση συγκεντρώνει τις επιμέρους θεματικές της επιμελητικής πρότασης και 
των συμμετεχόντων, ενώ ανοίγεται και σε συναφείς εισηγήσεις και κείμενα προσκεκλημένων 
συνεργατών. Η εφημερίδα περιλαμβάνει άρθρα που συνεισφέρουν επιμελητές και εκθέτες 
της φετινής Μπιενάλε, όπως και άλλοι επαγγελματίες του χώρου, και διανέμεται δωρεάν 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Στα πλαίσια του πρότζεκτ έχουν πραγματοποιηθεί σειρά 
παράλληλων δράσεων. 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Οργάνωσης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2020 - 2021

Πέτρος Δυμιώτης, Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Χάρης Σολωμού, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Μάριος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Χρύσανθος Πισσαρίδης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Αλέξης Βαφεάδης, Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
Ανδρέας Σαββίδης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου 
Γιώργος Χατζηχρίστου, Επιμελητής Μπιενάλε - Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Γιώργος Καλνής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημιου Frederick
Μιχάλης Σιούλας, Εκπρόσωπος Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 
Κατερίνα Κουτσογιάννη, Γραμματέας Επιτροπής  
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 23Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΕΝΑΛΕ 
“Hortus Ignotus” (O Άγνωστος Κήπος)

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείο Πολιτισμού κατόπιν μελέτης των κανονισμών και  
θεματολογίας στην 23η Διεθνής Έκθεση της Τριενάλε κάλεσαν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου, ως τον αρμόδιο φορέα, να αναλάβει τις διεργασίες συμμετοχής της Κυπριακής  
συμμετοχής, με εισήγηση ν’ ανατεθεί στην ομάδα Αρχιτεκτόνων της επιλαχούσα πρόταση 
της 17ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής, η οποία εισήγηση έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 
 
Η 23η Διεθνής Εκθεση της Triennale του Μιλάνου, με τίτλο “Unknown Unknowns. An 
Introduction to Mysteries”, άνοιξε τις πύλες της στις 15 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 11 
Δεκεμβρίου 2022. Εξετάζοντας το θέμα του αγνώστου και διερευνώντας “ό,τι δεν ξέρουμε, 
ότι δεν ξέρουμε”, μέσα από έναν συνδυασμό εκθέσεων, εγκαταστάσεων και ειδικών έργων, 
η 23η Διεθνής Έκθεση διευρύνει την οπτική σε ό,τι παραμένει εκτός της κατανόησής μας: 
από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του διαστήματος μέχρι τα βάθη των ωκεανών, από τα 
μυστήρια της συνείδησης μέχρι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
  
Η εθνική συμμετοχή της Κύπρου στην 23η Διεθνή Εκθεση Triennale αποτελούμενη από τους 
Χριστιάνα Ιωάννου, Δάφνη Κοκκίνη, Σπύρο Νάσαινα και Χρίστο Παπαστεργίου, με έδρα την 
Κύπρο, την Ελλάδα και την Ελβετία, ανταποκρινόμενοι στο γενικότερο θέμα της Τριενάλε, 
συνέλαβαν και σχεδίασαν το “Hortus Ignotus”, μια εγκατάσταση που επανασυστήνει την ιδέα 
του περίκλειστου κήπου ως συνθήκη προστατευμένη αλλά και ταυτόχρονα άγνωστη. 

Όπως αναφέρουν στην πρότασή τους: “Ο κήπος” ως βασική τυπολογία κατοίκησης 
συναντάται διαχρονικά στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Κύπρου ειδικότερα. 
Οι περίκλειστοι κήποι της Λευκωσίας εμφανίζονται πολύ συχνά σε περιγραφές ταξιδιωτών 
και οι μαρτυρίες είναι τόσο λυρικά εκλεπτυσμένες, ώστε μοιάζει ο κήπος να καταγράφεται 
ανεπίσημα ως το σημαντικότερο κρυφό στοιχείο της πόλης, ένα είδος “κοινού μυστικού”. 
Φυσικά και τυπολογικά στοιχεία που συνθέτουν τον κήπο θα έρθουν στο προσκήνιο ως 
εργαλεία διερεύνησης και διαπραγμάτευσης της σχέσης μας με το άγνωστο, εντός ή εκτός 
των τειχών. Θεωρούμε τον κήπο ως πρωταρχικό, περίκλειστο, ιδιωτικό στοιχείο της κατοικίας, 
το οποίο συμπυκνώνει αρχετυπικά στοιχεία της κατοίκησης και της σχέσης του ανθρώπου 
με το περιβάλλον, ενώ αντανακλά τις θρησκευτικές αντιλήψεις για το επέκεινα με τη μορφή 
του παραδείσου.“ Η εγκατάσταση “Hortus Ignotus” στέκει ως όριο ανάμεσα στο γνωστό και 
το άγνωστο, αξιοποιώντας οπτικοακουστικα μέσα που ενισχύουν τη σωματική/βιωματική 
εμπειρία του επισκέπτη, προκειμένου να αναδείξει τον κήπο ως τόπο ενατένισης αλλά και 
ενδοσκόπησης, πολυαισθητηριακό και στοχαστικό, ως ένα κατώφλι μετάβασης από το 
γνώριμο, στο φανταστικό εώς ανοίκειο.

Επιμελητές & Σχεδιασμός έκθεσης:  Χριστιάνα Ιωάννου, Δάφνη Κοκκίνη, Σπύρος Νάσαινας, 
Χρίστος Παπαστεργίου 
Συνεργάτες: Αριστοφάνης Χατζηχαραλάμπους, Παναγιώτα Πιερή 
Υπεύθυνη Ανάθεσης: Κατερίνα Κουτσογιάννη (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου) 
Συνδιοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου   
Υποστηρικτές:  Σχολή Αρχιτεκτονικής - Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πρεσβεία της Κυπριακής  
Δημοκρατίας στη Ρώμη 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασε θέσεις, εισηγήσεις 
τις οποίες απέστειλε γραπτώς σε Δημάρχους με σκοπό την έκδοση πολεοδομικών και 
οικοδομικών αδειών, έργα ανάπτυξης και αναθέσεις έργων του δημοσίου. Συναντήσεις για 
συζήτηση θεμάτων πραγματοποιήθηκαν με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Δήμαρχο Λεμεσού και 
Δήμαρχο Λάρνακας.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σειρά εισηγήσεων έθεσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στον αρμόδιο Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και ακολούθως, μετά τον ανασχηματισμό του, 
Δεκέμβριος 2019, με τον νέο Υπουργό κ. Νίκο Νουρή, με σκοπό να συμβάλει εποικοδομητικά 
και πρακτικά σε θέματα που απασχόλησαν το επάγγελμα. 
Μελετήθηκαν, υποβλήθηκαν θέσεις όπως:

• Οδηγός Ηλεκτρονικής Αίτησης για Πολεοδομική και Οικοδομική Άδεια, με   
 σκοπό την αξιοποίηση και άμεση εφαρμογή του από την Αρμόδια Αρχή του   
 Υπουργείου. Εκτενής αναφορά  γίνεται στην ενότητα Δράσεις - Παρεμβάσεις   
 κατά της πανδημίας Covid-19 του Απολογισμού. 
• Νέος Κανονισμός Πυροπροτασίας Νόμος
• Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής.
• Ανάθεση έργων του δημοσίου με την διαδικασία  προκήρυξης αρχιτεκτονικών   
 διαγωνισμών.
• Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Συστήματος Μηχανογράφησης Ιππόδαμος,   
 θέσεις οι οποίες εκφράστηκαν και κατ’ ιδίαν στον Διευθυντή Τμήματος   
 Πολεοδομίας και Οικήσεως.
• Αλλαγή νομοθεσίας του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην πρώτη Κατοικία.
• Υπολογισμός Εμβαδού Κλιμακοστασίου στο Δομήσιμο Εμβαδόν Οικοδομής –   
 Εντολή 1/2017
• Δημιουργία Ενιαίων Αρχών Αδειοδότησης και Ελέγχου της Ανάπτυξης
• Συμμετοχή στη παρουσίαση του Νέου Πλαισίου Πολεοδομικής και Οικοδομικής  
 Αδειοδότησης με τίτλο “Νέα εποχή στην έκδοση αδειών, νέα δεδομένα για τον   
 απλό πολίτη”, η οποία διοργανώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “Ιππόδαμος”
Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για πολεοδομική ή και οικοδομική άδεια μέσω του 
e-συστήματος Ιπποδάμος, βάσει της νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, η οποία 
εφαρμόστηκε από 1-10-2022, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκσυγχρονισμού των 
αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Παρά το θετικό πρόσημο της όλης προσπάθειας παρατηρούνται 
συχνά μικροπροβλήματα και καθυστερήσεις κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συλλέγει κάθε δεδομένο με σκοπό την οργάνωση ημερίδας, 
όπου θα γίνει ανασκόπηση και θα συζητηθούν θέματα όλων των εμπλεκόμενων μελών της 
διαδικασίας. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υπέβαλε τις θέσεις του προς τον αρμόδιο Υπουργό 
για θέματα όπως: Διαδικασίες Αναθέσεις Έργων του Δημοσίου, Θεσμοθέτηση Ελάχιστων 
Προσφερόμενων Υπηρεσιών / Παραδοτέων από μελετητικά γραφεία, Ενθάρρυνση και 
αξιοποίηση ιδιωτών Αρχιτεκτόνων για τεχνοοικονομικές μελέτες για έργα του Δημοσίου και 
Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων κτηρίων. 

Design and Build 
Με αφορμή την απόφαση του Τμήματος Δημοσίων Έργων να προβεί στη προκήρυξη 
διαγωνισμού για το νέο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το νέο κτήριο του Κτηματολογίου με 
τη μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή (Design and Build), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
εξέφρασε έντονα την αντίθεσή του, η οποία διαδικασία χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ποιοτικών κριτηρίων ως προς τον σχεδιασμό, προχειρότητα προγραμματισμού, ασυνέπεια 
στις κατευθυντήριες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αδιαφάνεια στον τρόπο κρίσης. 
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων  έχει εφεύρει μια διαδικασία παραλλαγής της 
μεθόδου Μελέτης – Κατασκευής – Συντήρησης που περιλαμβάνει την επιλογή του Εργολάβου 
με την πιο χαμηλή τιμή “χωρίς σχέδια”. Στην συνέχεια καλείται ο επιτυχών να υποβάλει με 3 
διαφορετικά Αρχιτεκτονικά Γραφεία, σχέδια για να αποφασίσει μια επιτροπή ποιό από τα 3 
προτιμά χωρίς οποιαδήποτε διαφάνεια, κριτήρια ή να λάβει υπόψη το πραγματικό κόστος 
κάθε λύσης ή και το κόστος συντήρησης στην διάρκεια ζωής του έργου (Life cycle cost). Αυτό 
αποτελεί την ταφόπλακα στον Πολιτισμό, στο Δομημένο Περιβάλλον και στην Αρχιτεκτονική 
σαν πνευματική εργασία. Προσβάλλει την επιστημονικότητα και τον δημιουργικό πολιτισμό 
που κάθε κράτος έχει υποχρέωση να προσφέρει στους πολίτες του. Η Δημοπράτηση 
Δημοσίων Έργων με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, δυστυχώς αποτελεί πλέον ένα από 
τους κύριους “φορείς παραγωγής δημόσιας αρχιτεκτονικής” στην Κύπρο αντικαθιστώντας 
τον θεσμό των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών που εφαρμόζεται ευρέως για κτήρια Δημόσιου 
Χαρακτήρα στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν ως προβληματική την μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή 
είναι:

• Η έλλειψη κάθε προγραμματισμού και οι ευκαιριακές αποφάσεις που   
 προσδιορίζουν και διαμορφώνουντο δομημένο περιβάλλον και τις Πόλεις μας.
• Έλλειψη ποιότητας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στο δομημένο περιβάλλον  
 με αδιανόητες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
• Εξευτελισμός της επιστήμης των Αρχιτεκτόνων και άλλων μελετητών και απαξίωση  
 της επιστημονικής εργασία τους.
• Και το κυριότερο υποσκάπτεται η ποιότητα των έργων, η ποιότητα του δομημένου  
 περιβάλλοντος αφού μελέτες που εκπονούνται γι’ αυτά διακρίνονται κατά κανόνα  
 από προχειρότητα σε όλα τα επίπεδα της επιστημονικής προσέγγισής τους.
• Δεν υπάρχει διαδικασία αντικειμενικής κρίσης της ποιότητας της μελέτης   
 αλλά απλή μειοδοτική διαδικασία και επιλογή με βάση μόνο την    
 τιμή και καταστρατηγούνται οι κτευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ για να λαμβάνεται  
 υπόψη η ποιότητα και ο Πολιτισμός.
• Ενσωματώνεται η αμοιβή της επιστημονικής εργασίας στο αντικείμενο της   
 δημοπρασίας, συγκρινόμενη με οικοδομικά υλικά (χαλίκια, τούβλα κ.λπ.).
• Δημιουργούνται συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού λόγω πολύ μικρού αριθμού  
 οικονομικών φορέων που μπορούν να αναλάβουν σημαντικά έργα του Δημοσίου  
 με αυτή την διαδικασία, λόγω του οικονομικού μεγέθους, που πιθανόν να οδηγεί  
 σε ψηλότερες τιμές από τις τιμές αγοράς. Προκαλούμε το ΤΔΕ να παραθέσει   
 στοιχεία με αριθμό οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει προσφορές στα   
 τελευταία 10 μεγάλα έργα Design & Build.

Τα αποτελέσματα από τα ήδη υλοποιημένα έργα της μεθόδου Μελέτη – Κατασκευή, είναι 
ιδιαίτερα απογοητευτικά και χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης και ανάδειξης της 
ποιοτικής αρχιτεκτονικής και βελτίωσης των Πόλεων μας. Σημαντικά έργα έχουν υλοποιηθεί 
αλλά και πολύ περισσότερα προγραμματίζονται (νέα σχολικά συγκροτήματα, υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κτήρια κ.λπ.) όπου η αρχιτεκτονική όφειλε και οφείλει να είναι το κυρίως 
ζητούμενο, αλλά δυστυχώς φαίνεται να είναι μερικώς ή ολικά απούσα. 
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Η ανάθεση οποιοδήποτε έργου σημαντικής οικονομικής επένδυσης και κοινωνικής 
αποστολής οφείλει να πραγματοποιείται με διαφάνεια μέσω της προκήρυξης Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί είναι το κυρίαρχο 
μοντέλο για την ανάθεση έργων δημόσιου χαρακτήρα έχοντας αποφέρει κτήρια σημαντικής 
πολιτιστικής αξίας εντούτοις στην Κύπρο παρακάμπτονται, με προφάσεις ταχύτητας και 
κόστους, όπου σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου απαίτησε την ακύρωση της διαδικασίας για το νέο Κτήριο 
του Κτηματολογίου και Ψυχικής Υγείας άμεσης προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 
βάσει των Κανονισμών Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του ΕΤΕΚ. Η προσπάθεια 
αμφισβήτησης του ΕΤΕΚ από το Υπουργείο Μεταφορών και Έργων στην ουσία απαξιώνει το 
σύνολο των μελετητών του τόπου, τους οποίους αυτό αντιπροσωπεύει ως ο θεσμοθετημένος 
τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας που συμβάλει στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, 
απλοποίησης των νομοθεσιών και υλοποίησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 
προσφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη του σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα. Οι συνθήκες 
είναι τέτοιες που καθίσταται αναγκαίος ο καθορισμός κρατικής πολιτικής για τον τρόπο 
υλοποίηση δημόσιων έργων, που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τη ζωή του κοινωνικού συνόλου, 
το οποίο απαιτεί ποιότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία. Το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται τις 
δράσεις του με την ίδια ηθική που περιμένει και από τους πολίτες και να αποτελεί το καλό και 
σωστό παράδειγμα προς μίμηση. Πρέπει να επιμένει όπως όλες οι υπηρεσίες και προϊόντα 
τα οποία λαμβάνει πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα δίκαιης και αντάξιας αποζημίωσης και 
ανταμοιβής και όχι αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της θέσης ισχύος που το ίδιο απολαμβάνει. 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κάλεσε δημόσια τον Υπουργό και τον Διευθυντή του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων σε συζήτηση και εποικοδομητικό διάλογο για την βελτίωση 
των αξιοκρατικών διαδικασιών αντί της κατάργησης τους, καθώς και για ετοιμασία κοινού 
μνημονίου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και ανάδειξη 
της ποιοτικής αρχιτεκτονικής ως φορέας Πολιτισμού.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννη 
Καρούσο μεταξύ  εκπροσώπων του ΕΤΕΚ, ακαδημαϊκών από τις αρχιτεκτονικές σχολές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των διαδικασιών που υιοθετούνται για 
σκοπούς υλοποίησης έργων από το Υπουργείο με γνώμονα την αξιοποίηση εκείνων των 
μεθόδων που θα διασφαλίσουν την ποιότητα στα έργα που εκτελούνται από το κράτος, 
πάντοτε εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, 
συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας, η οποία συμπεριλαμβάνει την 
εκ των προτέρων περαιτέρω ενίσχυση της διαβούλευσης ώστε η προώθηση της υλοποίησης 
των έργων να γίνεται με τις καταλληλότερες μεθόδους, ανάλογα και με τον τύπο του έργου. 
Ενόψει των πιο πάνω αποφασίστηκε όπως καταγραφούν άμεσα από πλευράς του Υπουργείου 
και του Τμήματος Δημοσίων Έργων και προωθηθούν προς το ΕΤΕΚ οι ανάγκες που υπάρχουν 
για οικοδομικά έργα που θα υλοποιηθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για σκοπούς 
στέγασης κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών σε ορίζοντα τριετίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Με σκοπό τον συντονισμό και την οργάνωση της Κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε συναντήσεις με τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Η συνεισφορά των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας προς τις εργασίες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ήταν 
κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως αυτή, της Ευρωπαϊκής 
Έκθεσης με τίτλο What’s Old What’s New, η οποία φιλοξενήθηκε στη Κρατική Πινακοθήκη 
Σύγχρονης Τέχνης ΣΠΕΛ αλλά και άλλων σημαντικών εκδηλώσεων που φιλοξενήθηκαν 
στον εν λόγω χώρο.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετείχε σε συνεδρία του Υφυπουργείου Τουρισμού 
με θέμα “Αισθητική αναβάθμιση κοινοτήτων της υπαίθρου”, όπου παρουσίασε το πλαίσιο 
των παρεμβάσεων και των κριτηρίων, βάσει των οποίον θα επιλεγούν οι σχεδιαστικές 
παρεμβάσεις, ώστε να συνάδουν με την κλίμακα και το χαρακτήρα της εκάστοτε κοινότητας. 
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υλοποίηση έργων ή δράσεων μικρής κλίμακας 
στην ύπαιθρο στους πυρήνες των χωριών, ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα τους και να 
αναβαθμιστεί η αισθητική του χώρου. 

MANIFESTO ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Τον Μάιο 2019 και ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου με την ιδιότητα του ως μέλος στο Architects Council of Europe (ACE) απέστειλε 
στους υποψηφίους Ευρωβουλευτές το Manifesto του ACE με σκοπό να δεσμευτούν με την 
εκλογή τους στην προώθηση βιωσιμότητας και αρχιτεκτονικής ποιότητας στο δομημένο 
περιβάλλον. Το πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό, το οποίο ολοκληρώθηκε από το ACE, 
τον Δεκέμβριο 2018, υπογραμμίζει ότι, “απαιτούνται καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς 
διαδικασίες για την παροχή και διατήρηση ποιοτικής αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης που συμβάλλει στην ευημερία όλων των πολιτών”. Ορίζει 
επίσης, την Αρχιτεκτονική ως πειθαρχία που “περιλαμβάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνικών πτυχών για το κοινό 
καλό”.
Για το σκοπό αυτό κλήθηκαν οι μελλοντικοί Ευρωβουλευτές να συνεργαστούν με τους 
Αρχιτέκτονες:

• υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των επαγγελματικών   
 προσόντων, ιδίως μέσω της επικείμενης αναθεώρησης της Οδηγίας για τα   
 επαγγελματικά προσόντα.
• επιτευχθεί ποιοτική Αρχιτεκτονική, ιδίως μέσω του Σχεδίου Εργασίας του   
 Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον πολιτισμό και της νομοθεσίας που αφορά τις   
 δημόσιες συμβάσεις. 
• ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να αντιμετωπίσουν επειγόντως την έλλειψη  
 οικονομικά προσιτών και ποιοτικών κατοικιών.
• να ξανασκεφτούμε την αλλαγή κλίματος και του δομημένου περιβάλλοντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΚΑΜΑ
Στο ευρύτερο πλαίσιο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα 
της αποσπασματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για τον Ακάμα, την αλληλοκάλυψη 
σχεδιασμών και αρμοδιοτήτων, καθώς και την απουσία ενός στρατηγικού οράματος για την 
προστασία και την ανάπτυξη με όρους αειφορίας της ευρύτερης περιοχής. Ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετείχε στη παρουσίαση προόδου υλοποίησης του Σχεδίου 
Αειφορικής Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα που διοργανώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, επιδιώκει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με το ΕΤΕΚ 
και συμβάλλει στη διαμόρφωση θέσεων και απόψεων μέσα από μία διαδικασία αμφίδρομης 
επικοινωνίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμβάλει 
στην περαιτέρω εδραίωση και ενίσχυση του ΕΤΕΚ για εφαρμογή της νομοθεσίας και 
προώθηση του κλάδου αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και των Μηχανικών γενικότερα. Τα μέλη 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο Γενικό Συμβούλιο, στη Διοικούσα Επιτροπή και στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στηρίζουν και προάγουν το έργο του με απώτερο στόχο 
την προσφορά υπηρεσίας στο κλάδο που εκπροσωπούν και την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος. 
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Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αξιολογώντας τη μεγάλη σημασία της ενεργούς 
παρουσίας των Αρχιτεκτόνων στο Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ κάλεσε τα Μέλη 
του να προσέλθουν στις κάλπες των εκλογών του ΕΤΕΚ και να ψηφίσουν τους Αρχιτέκτονες. 
Η συμμετοχή Αρχιτεκτόνων μελών στα θεσμικά όργανα του ΕΤΕΚ είναι ευρεία και ουσιαστική. 
Με βάση τις εκλογές που διεξήχθηκαν το 2021, τις θέσεις Αρχιτεκτονικής στη Διοικούσα 
Επιτροπή και Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, κατέβαλαν οι Αρχιτέκτονες μέλη:  

Κωνσταντίνος Κωνσταντή - Πρόεδρος
Χρίστος Χριστοδούλου - Ταμίας
Αιμίλιος Μιχαήλ – μέλος Γενικού Συμβουλίου
Ελένη Λιασίδου – Χριστοδούλου – μέλος Γενικού Συμβουλίου
Κυριάκος Θεμιστοκλέους – μέλος Γενικού Συμβουλίου

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγηκαν οι Αρχιτέκτονες:

 Χρύσανθος Πισσαρίδης
 Φάνος Κυριακίδης

Στο πλαίσιο συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ ΕΤΕΚ και Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την συνέχιση του διαλόγου για θέματα που αφορούν 
τους Αρχιτέκτονες. Έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον θεσμό των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και την εξασφάλιση των απαραίτητων δικλείδων ασφαλείας που θα εγγυηθούν 
το βέλτιστο αποτέλεσμα αυτών. Από μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου “Ο ρόλος των Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών στην χώρα μας” με σκοπό να αξιοποιηθεί από μέρους του ΕΤΕΚ.  Η συζήτηση 
περιλάμβανε επίσης εισηγήσεις σε σημεία που χρήζουν βελτίωσης στους Κανονισμούς 
Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ΕΤΕΚ και στις δημόσιες συμβάσεις για προκηρύξεις 
έργων του Δημοσίου.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διόρισε τους ακόλουθους δύο Αρχιτέκτονες μέλη του να 
συμμετέχουν στην Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής ΕΤΕΚ

Σάββα Χρίστος
Ζάρκας Θεόδωρος

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΜΕΔΣΚ) 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι μία εκ των πέντε Οργανώσεων συνεταίρων 
στη ΜΕΔΣΚ. Τον Σεπτέμβριο 2020 η ΜΕΔΣΚ λειτουργεί ως Λτδ και αποτελείται από τις 
Οργανώσεις: 

Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ)
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Επιμετρητών Ποσοτήτων Κύπρου (ΣΕΕΠΚ) και την
Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Η ΜΕΔΣΚ Λτδ διαχειρίζεται τα Οικοδομικά Συμβόλαια, τα οποία και συνιστάτε στους 
Αρχιτέκτονες μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου να τα χρησιμοποιούν. Τα έσοδα 
από την πώληση των Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ Λτδ αποτελούν σημαντική ενίσχυση στα 
οικονομικά του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Στις εργασίες της ΜΕΔΣΚ Λτδ συμμετέχουν 
οι Αρχιτέκτονες μέλη: Χρίστος Χριστοδούλου, Αλέξης Βαφεάδης και Μάριος Μιχαηλίδης. 
Ενόψει των αλλαγών που έχουν επέλθει στην αναθεωρημένη σειρά Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ 
Λτδ διοργανώθηκε σειρά σεμιναρίων για να εκπαιδεύσει συνάδελφους στις αλλαγές αυτές, 
οι οποίοι με την ολοκλήρωση τους θα ενεργούν ως εκπαιδευτές. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
(ΣΠΜΑΚ) 
Ο ΣΠΜΑΚ, αποτελείται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και τον ΣΠΟΛΜΗΚ. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Καταστατικού του ΣΠΜΑΚ, το Διοικητικό του Συμβούλιο 
αποτελείται από έξι (6) Μέλη ως εξής: Τρείς (3) Πολιτικούς Μηχανικούς, αξιωματούχους 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΟΛΜΗΚ και τρείς (3) Αρχιτέκτονες, αξιωματούχους από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΠΜΑΚ απαρτίζεται από:

Ανδρέας Θεοδότου, Πολιτικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας
Μάριος Μιχαηλίδης, Αρχιτέκτονας, Γενικός Ταμίας
Βαρνάβας Βαρνάβα, Πολιτικός Μηχανικός, Βοηθός Γενικός Ταμίας
Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Μάρκος Μάρκου, Αρχιτέκτονας, μέλος

Με την διαθήκη της, η Μάρω Θεοδοσιάδη έχει κληροδοτήσει διαμέρισμά επί της οδού 
Θάλειας 4, διαμ. 302, Στρόβολος, στον ΣΠΜΑΚ, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
διά την χρηματοδότηση του Βραβείου που έχει θεσπιστεί εις την μνήμη του αδελφού της 
Αλέξη Θεοδοσιάδη. Το εν λόγω βραβείο θα τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχουν συμφωνηθεί Μνημόνια 
Συνεργασίας με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων με σκοπό 
την επέκταση των σχέσεων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. 
Τα Μνημόνια συνυπέγραψαν οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και ο Πρόεδρος και Γενικός 
Γραμματέας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Χρίστος Χριστοδούλου και Μάριος 
Μιχαηλίδης. . Βασικός στόχος του Μνημονίου είναι η υλοποίηση δράσεων για τη διασύνδεση 
της πανεπιστημιακής και της επαγγελματικής κοινότητας των Αρχιτεκτόνων, την προώθηση 
έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.  Η υπογραφή των Μνημονίων θεσμοθετεί 
μια μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των Μερών, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη 
περισσότερο με την υλοποίηση των προνοιών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας του έχει αναπτύξει πολύπλευρη 
συνεργασία με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές υποστηρίζοντας ερευνητικά προγράμματα των 
Πανεπιστημίων, απένειμε βραβεία στους πρωτεύσαντες Φοιτητές αρχιτεκτονικής, υποστήριξε 
και διοργάνωσε από κοινού εκδηλώσεις αρχιτεκτονικού περιεχομένου. Επιπλέον, ανέθεσε 
στα Τμήματα Αρχιτεκτονικών Σχολών την επιστημονική ευθύνη – επίβλεψη των Θερινών 
Εργαστηρίων και παρουσίασε σε Φοιτητές αρχιτεκτονικής το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ  
Στο πλαίσιο διοργάνωσης, από διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ημερίδων ενημέρωσης 
των μαθητών για τα διάφορα επαγγέλματα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με προθυμία 
αποδέχθηκε προσκλήσεις από γυμνάσια και λύκεια, για παρουσίαση του επαγγέλματος 
του Αρχιτέκτονα. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι λειτουργοί του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου και Αρχιτέκτονες μέλη, οι οποίοι παρουσίασαν στους μαθητές τον ρόλο που επιτελεί 
ο Αρχιτέκτονας στη κοινωνία. 

55 // 9654 // 96



ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Το Θερινό Εργαστήρι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργανώνεται ετησίως εκ’ 
περιτροπής, από όλα τα Αρχιτεκτονικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου και αποτελεί 
σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός. Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε αριθμό Φοιτητών 
και νέων Αρχιτεκτόνων, που φοιτούν ή εργάζονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να 
ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του 
Εργαστηρίου έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, που 
αρχίζει από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, την επεξεργασία ψηφιακών μέσων σχεδιασμού 
και αναπαράστασης, τη διαχείριση υλικότητας και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση 
της τελικής κατασκευής στον χώρο που επιλέγεται. Κατά την διάρκεια της θητείας του το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και συγκεκριμένα η Επιτροπή 
Φοιτητών Αρχιτεκτονικής και νέων Αρχιτεκτόνων με συντονιστή τον Ανδρέα Παπαλλά 
πραγματοποίησαν τρία Θερινά Εργαστήρια τα έτη 2018, 2019 και 2022. Δυστυχώς, λόγω της 
πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων αποτράπηκε η διοργάνωση Εργαστηρίων 
τα έτη 2020 και 2021.

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2019
Σμιλεύοντας το ΧΩΡΟ_ Υβριδική κατασκευή στις Πλάτρες  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας  διοργάνωσαν στις 2 έως 12 Ιουλίου 2019 το Θερινό Εργαστήρι 
με τίτλο Σμιλεύοντας το ΧΩΡΟ_ Υβριδική. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είχε αναλάβει την 
επιστημονική ευθύνη – επίβλεψη του Εργαστηρίου και με την συνεργασία του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Πλατρών φιλοξενήθηκε στις Πλάτρες. Το Εργαστήρι είχε την στήριξη της Union 
of Mediterranean Architects (UMAR) όπου συμμετείχαν Καθηγητές αρχιτεκτονικής από την 
Αίγυπτο αλλά και φοιτητές αρχιτεκτονικής από άλλες χώρες της Μεσογείου.
 
Βασικός στόχος του Εργαστηρίου ήταν να προφερθεί μια πλατφόρμα για μια δημιουργική 
συνεργασία μεταξύ νεαρών αρχιτεκτόνων και φοιτητών αρχιτεκτονικής πρακτικής εφαρμογής 
σχεδιασμού, δίνοντας  έμφαση στην υλοποίηση. Η σχεδιαστική πτυχή  θα εκφραζόταν μέσω 
της διαδικασίας φυσικών δοκιμών που κυμαίνεται από την κλίμακα του επιμέρους στοιχείου, 
της άρθρωσης και συναρμολόγησης ως τη δημιουργία ενός συνόλου  και αντίστροφα, σε 
μια κυκλική διαδικασία προς την τελειοποίηση. Η κατασκευή και οι πρακτικές δοκιμές θα 
αποτελέσουν τη βασική δραστηριότητα του εργαστηρίου, ενώ ο σχεδιασμός θα αξιοποιηθεί 
ως συνεχές εργαλείο καθ ‘όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου ως μέσο εντοπισμού των 
προβλημάτων που προκύπτουν από την συνεχιζόμενη διαδικασία της πρακτικής εφαρμογής. 

Πέρα από την προφανή έμφαση στην υλοποίηση της ιδέας του εργαστηρίου, θέματα 
υλικότητας, περιβάλλοντος, προγραμματικών δυνατοτήτων και ανθρώπινης εμπειρίας θα 
ληφθούν επίσης υπόψη. Ο κύριος σχεδιασμός της κατασκευής θα προετοιμαστεί εκ των 
προτέρων. Λεπτομέρειες και κατασκευαστικοί σύνδεσμοι θα προταθούν και θα αναπτυχθούν 
με βάση συνδυασμό πρακτικών κατασκευής και ψηφιακού σχεδιασμού. Προτάσεις για την 
προβολή πληροφοριών σχετικά με το χωριό μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου, αλλά η παραγωγή και εγκατάσταση τους  θα πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 

Η προτεινόμενη κατασκευή στόχευε να λειτουργήσει ως σημείο ενημέρωσης και συνάντησης, 
τόσο για την τοπική / περιφερειακή κοινότητα, όσο και για τους επισκέπτες. Θα πρόβαλλε 
πληροφορίες σχετικά με διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος και ιστορικές πληροφορίες για 
το χωριό και παράλληλα θα εξυπηρετούσε την ανάρτηση ανακοινώσεων για εκδηλώσεις 
και άλλα θέματα που θα αφορούν την κοινότητα. Καθώς ο χώρος διαθέτει ευχάριστη θέα 
στη φύση, θα φιλοξενήσει σκιασμένο σημεία στάσης και ανάπαυσης, θέασης, διαλογισμού 
και κοινωνικής επαφής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πώλησης τοπικών 
προϊόντων. Η προτεινομένη κατασκευή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινότητα, 
προσφέροντας ένα άνετο χώρο στάσης και ξεκούρασης ενταγμένο στο περιβάλλον του, ενώ 
θα λειτουργήσει ως ακόμα ένα ιδιαίτερο, αναγνωρίσιμο στοιχείο των Πλατρών.

w
w

w
.a

rc
hi

te
ct

ur
e.

o
rg

.c
y

Οργανωτής: 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Συνδιοργάνωση & Επιστημονική Επίβλεψη:
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

“Σμιλεύοντας Το Χώρο” (Υβριδική κατασκευή στις Πλάτρες)

 Μέγας Χορηγός:  Χρυσός Χορηγός:Στήριξη:
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ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2018
FABRITOPIA
Το εργαστήρι έλαβε χώρα από 2 - 13 Ιουλίου 2018 στον χώρο 
του νέου προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας «Youth 
Makerspace Larnaka», στη Λάρνακα. Η επιστημονική ευθύνη – 
επίβλεψη του Εργαστηρίου ανατέθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος του Θερινού Εργαστηρίου 2018 
ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός φυσικού πρωτότυπου, 
σε πραγματική κλίμακα, με την ουσιαστική ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών σ’ ένα ολιστικό πλαίσιο διαδικασίας αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού και κατασκευής. Οι φοιτητές αρχιτεκτονικής που 
συμμετείχαν εφάρμοσαν μια ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης 
και υλοποίησης της αρχιτεκτονικής ιδέας, η οποία βασίζεται στις 
αρχές του υπολογιστικού σχεδιασμού (computational design) και της 
ρομποτικής κατασκευής (robotic fabrication).

Το Θερινό Εργαστήριο 2018, στοχεύει στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός φυσικού πρωτότυπου σε πραγματική κλίμακα με 
την ουσιαστική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, σε ένα ολιστικό 
πλαίσιο διαδικασίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής. 
Έχοντας ως αφετηρία και έναυσμα προβληματισμούς για τις 
χωρικές, λειτουργικές, περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους του 
χώρου, στον οποίο θα φιλοξενηθεί το πρωτότυπο του Εργαστηρίου, 
συγκεκριμένα στο προαύλιο χώρο του Youth Makerspace του 
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) στη Λάρνακα, η θεματολογία 
του Εργαστηρίου αναφέρεται στη δημιουργία ενός πρωτότυπου 
που θα λειτουργεί ως χώρος «καταιγισμού ιδεών» (brainstorming), 
και θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το δίκτυο λειτουργιών που 
προσφέρονται στον εσωτερικό χώρο του Makerspace. 

Η έμπνευση πηγάζει μέσα από το ρόλο που διαδραματίζει ένας τέτοιος 
χώρος στο κέντρο της πόλης, ο οποίος «παρέχει πρόσβαση στους 
νέους σε υψηλού επιπέδου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για 
την ανάπτυξη πρωτοτύπων και υλοποίηση των επιχειρηματικών τους 
ιδεών». Έτσι το Εργαστήρι αξιοποιεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας των νέων προς τον «εκδημοκρατισμό του σχεδιασμού, 
την μηχανοποίηση, την κατασκευή και την εκπαίδευση». Επίσης, 
φιλοδοξεί να προσφέρει μια αντίστοιχη εμπειρία, κατά την οποία, 
οι λειτουργίες του χώρου Makerspace να προσφέρονται και να είναι 
διαθέσιμες για το σχεδιασμό και υλοποίηση των ιδεών τους, αλλά 
παράλληλα, το πρωτότυπο του Εργαστηρίου (Brainstorming space) 
να γίνεται ένα αναπόσπαστο κύτταρο του χώρου για την αξιοποίηση 
των νέων που επισκέπτονται τον χώρο.    

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται μια ενοποιημένη διαδικασία ανάπτυξης 
και υλοποίησης των αρχιτεκτονικών ιδεών, οι οποίες βασίζονται 
σε αρχές υπολογιστικού σχεδιασμού (computational design) και 
ρομποτικής κατασκευής (robotic fabrication), και παράλληλα 
αξιοποιείται η προσφερόμενη τεχνολογία του Makerspace, η 
οποία αναφέρεται σε μηχανισμούς ψηφιακής κατασκευής (digital 
fabrication - 3D printers, laser cutters, etc.), ρομποτικής (robotics 
– Drones, Arduino, internet of things – IoT, etc.) και εικονικής 
πραγματικότητας (virtual reality – Oculus rift). Η διαδικασία αυτή 
είναι άμεσα συσχετισμένη με τους στόχους του Makerspace, που 
είναι να προάγει και να ενθαρρύνει τη χρήση της νέας τεχνολογίας, 
παρέχοντας τη δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης στην ανάπτυξη 
ιδεών, από τη σύλληψη, στο σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση 
της κατασκευής.  
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ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2022 
Μâteria

Το Θερινό Εργαστήρι 2022 με τίτλο “Μâteria” φιλοξενήθηκε στην 
Κοινότητα Οδούς της επαρχίας Λάρνακας για δύο εβδομάδες, από 
τις 20 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2022. Την επιστημονική ευθύνη 
και επίβλεψη του Εργαστηρίου ανέλαβε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick και σε αυτό συμμετείχαν 
22 Φοιτητές και νέοι Αρχιτέκτονες, προερχόμενοι από Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα της Κύπρου, Ελλάδας, Αγγλίας, Παλαιστίνης και Λιβάνου. 
Το Εργαστήρι είχε την υποστήριξη της Union of Mediterranean 
Architects (UMAR), του Κοινοτικού Συμβουλίου Οδούς, του Γραφείου 
Επιτρόπου του Πολίτη και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου 2022, ήταν ο σχεδιασμός 
και υλοποίηση δύο πρωτότυπων ξύλινων κατασκευών, οι οποίες 
τοποθετήθηκαν στις εισόδους της Κοινότητας Οδούς, με σκοπό την 
δημιουργία τοποσήμων για θέα και φωτογράφηση στη φύση, για 
ντόπιους και επισκέπτες. Το φυσικό ξύλο αποτέλεσε το βασικό υλικό 
της κατασκευής και το εξάγωνο σχήμα, από τα μελίσσια της Οδού, 
την πηγή της αρχιτεκτονικής έμπνευσης. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την ανάδειξη και 
προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης καθιέρωσε από 
το 2019 τον θεσμό “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου” τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία. Σκοπός των 
Βραβείων είναι να αναδείξουν την ευρεία συμβολή της αρχιτεκτονικής 
στην κοινωνία και να παρουσιάσουν την καινοτομία και αριστεία στην 
εκπαίδευση. Την διοργάνωση Έκθεσης και Βραβείων είχε η Επιτροπή 
Φοιτητών Αρχιτεκτονικής και νέων Αρχιτεκτόνων με συντονιστή τον 
Ανδρέα Παπαλλά.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2019
Στις 27-12-2019 στον εκθεσιακό χώρο της Κρατικής Πινακοθήκης 
Σύγχρονης Τέχνης ΣΠΕΛ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και η 
τελετή βράβευσης της Έκθεσης Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2019. Η 
Έκθεση παρουσίαζε τις 32 διαγωνιζόμενες προτάσεις Φοιτητών 
αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, 
οι οποίες εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 
2018 – 2019 για τα “Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2019” στις κατηγορίες “Διπλωματική 
Εργασία” και “Πτυχιακή Εργασία”. 

Τις διαγωνιζόμενες προτάσεις αξιολόγησε η ακόλουθη Κριτική 
Επιτροπή: 
Χρήστος Πασσάς, Νεοφυτούλλα Αγγελίδου, Μιχάλης 
Χατζηστυλλής, Ελίνα Κρητικού, Μάρκος Μάρκου, Άννα Μουσκή

Τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου 2019 απονεμήθηκαν ως ακολούθως:

Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας
Χρίστος Σιακαλλής, Αντωνία Παναγή
Πρόταση: Γεφυρώνοντας το Χρόνο – Κατοίκηση ηλικιωμένων και 
Κέντρο Κοινότητας στις όχθες του Πεδιαίου
Πανεπιστήμιο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας
Κατερίνα Νικολέττη, Ελένη Πλάτωνος
Πρόταση: ReedUse
Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εύφημος Μνεία Διπλωματικής Εργασίας
Εύη Μιχαήλ
Πρόταση: #newliving
Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Frederick

Εύφημος Μνεία Διπλωματικής Εργασίας
Αδάμος Νικολάου
Πρόταση: Architextile – Self-Supportive Knitted Textile Structures
Πανεπιστήμιο: Manchester School of Architecture

Εύφημος Μνεία Πτυχιακής Εργασίας
Όλγα Κουτρουμάνου
Πρόταση: Μουσείο Σύχρονης Λαικής Τέχνης και Χειροτεχνίας
Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Frederick
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2020
Στις 31-08-2020 στο νεοσύστατο εκπαιδευτικό κέντρο του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποιήθηκε η τελετή Βράβευσης 
και εγκαίνια Έκθεσης των συμμετεχόντων. Η Έκθεση παρουσίαζε 
28 διαγωνιζόμενες προτάσεις Φοιτητών αρχιτεκτονικής από 
Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, οι οποίες εκπονήθηκαν 
και ολοκληρώθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Τα Βραβεία 
Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2020, τέθηκαν  υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο 
εκπροσώπησε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Επίτροπος του Πολίτη 
κ. Παναγιώτης Σεντώνας. Της τελετής προσφώνησε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου Χρίστος Χριστοδούλου και 
απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό οι, Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην 
Κύπρο Elke Merks – Schaapveld και η Αναπληρώτρια Εκτελεστική 
Διευθύντρια του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Μαρία Μυλτιάδου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, 
Κωνσταντίνος Κωνσταντή και Πρόεδροι Αρχιτεκτονικών Σχολών από 
τα Πανεπιστήμια στην Κύπρο. 
Τις διαγωνιζόμενες προτάσεις αξιολόγησε η ακόλουθη Κριτική 
Επιτροπή: 
Ακκελίδου Μαρία, Δανού Μαργαρίτα, Δίκαιος Άλκης, Κοσμάς 
Μιχάλης, Κωνσταντή Κωνσταντίνος, Ονησιφόρου Χρύσω, 
Παναγίδης Φλώρης, Παύλου Χρίστος, Χριστοδούλου Έλενα

Τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου απονεμήθηκαν ως ακολούθως:

Βραβείο Διπλωματικής Εργασίας
Νίκος Σοκορέλης, Μαίρη Γιαννακά
Τίτλος Εργασίας: Διαπολιτισμικό Κοιμητήριο
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Βραβείο Πτυχιακής Εργασίας
Καλομοίρα Ξύχειλου, Άγγελος Ξενοφώντος, Παύλος Σοφοκλέους
Τίτλος Εργασίας: INTIMACY
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειδικό Βραβείο “Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην 
Αρχιτεκτονική” από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
Στεφανία Κώτσια, Άννα Λοΐζου, Μαρίνα Ματθαίου
Τίτλος Εργασίας: The P Hive
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειδικό Βραβείο “Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία 
Βασιλείου της Ολλανδίας
Αριστοφάνης Χατζηχαραλάμπους
Τίτλος Εργασίας: An Archive of Productive Landscapes. An 
experimental Platform Promoting agricultural Knowledge.
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εύφημος Μνεία Διπλωματικής Εργασίας
Γιάννης Χατζηζαχαρίας, Μιχάλης Κωνσταντίνου
Τίτλος Εργασίας: Αποκατάσταση και επανάχρηση του μοντέρνου 
κτηρίου της Κλινικής του Αυστριακού στη Λεμεσό.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Εύφημος Μνεία Πτυχιακής Εργασίας
Καλομοίρα Ξύχειλου, Άγγελος Ξενοφώντος
Τίτλος Εργασίας: Renovation of Fabrica da Polvora DE Barcare
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2021
Στις 27-12-2021 πραγματοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων τα εγκαίνια Έκθεσης και τελετή απονομής 
“Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
2021” για 3η συνεχόμενη χρονιά. 
Η Έκθεση παρουσίασε 47 έγκυρες διαγωνιζόμενες προτάσεις 
Φοιτητών αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμια της Κύπρου και 
του εξωτερικού, οι οποίες εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν το 
ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και διαγωνίστηκαν για τα “Βραβεία 
Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 2021” 
στις κατηγορίες Διπλωματική και Πτυχιακή Εργασία. Τα Βραβεία 
τέθηκαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
τον οποίο εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής 
απευθύνοντας χαιρετισμό. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους η Πρέσβειρα της Ολλανδίας στην Κύπρο Elke Merks –
Schaapveld, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή 
και Φοιτητές αρχιτεκτονικής που βραβεύθηκαν, εκ των οποίων οι 
βραβευθέντες στη κατηγορία Διπλωματική και Πτυχιακή Εργασία 
παρουσίασαν τις προτάσεις τους.

Την ευθύνη αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων προτάσεων είχαν οι 
Αρχιτέκτονες: 
Δήμητρα Κούρρη, Κωνσταντίνος Μάρκου, Έλενα Τσολάκης, 
Ηρακλής Αχνιώτης, Λευτέρης Βομβολάκης
Μαρίνα Κυριάκου, Χριστιάνα Καραγιώργη

Τα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου 2021 απονεμήθηκαν ως ακολούθως:
 
Βραβείο Διπλωματικής
Καλομοίρα Ξύχειλου – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος πρότασης: ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Εύφημος Μνεία Διπλωματικής
Χρήστος Χριστίδης, Μαρία Αγγελοπούλου – Πολυτεχνείο Κρήτης
Τίτλος πρότασης: Μετόχι Βοτύρηδων στο Άνω Μεραμπέλο: Πρόταση 
αποκατάστασης και ανάπτυξης ήπιων μορφών κτηνοτροφίας

Βραβείο Πτυχιακής
Ιωάννα Χειμώνα, Μαίρη Μαυρόχαννα, Αγνή Κουζάρη – Πανεπιστήμιο 
Κύπρου
Τίτλος πρότασης: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ x5

Εύφημος Μνεία Πτυχιακής
Ειρήνη Μουράτου – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τίτλος πρότασης: Φραγμίτες: Δίκτυο παραγωγής και επεξεργασίας 
καλαμιού στην Κίμωλο

Βραβείο “Εφαρμογής Καινοτόμων Τεχνολογιών” από τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου
Στέφανη Κωνσταντίνου, Χαρά Καυκαλιά – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης
Τίτλος πρότασης: Νοσταλγική κατοίκηση: Σχεδιασμός μοντέλου 
κατοίκησης βάσει του προσωπικού βιώματος

Βραβείο “Αειφορίας και Ενέργειας” από την Πρεσβεία Βασιλείου της 
Ολλανδίας
Έλενα Ρούσου, Κλειτος Κλείτου – Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος πρότασης: The Bonding Bridge
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού συμμετείχε στις ακόλουθες δράσεις:

 • Συμμετοχή στη δημόσια παρουσίαση για τη βραβευθείσα μελέτη του αρχιτεκτονικού   
  διαγωνισμού για την ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων.
 • Συμμετοχή στη παρουσίαση Πολιτική για Ανέγερση Ψηλών Κτηρίων – Διευκρινιστικό πλαίσιο  
  που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
 • Παρουσιάσεις σε σχολεία για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
 • Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού “Πολεοδομικοί συντελεστές και  
  μεγάλες αναπτύξεις”.
 • Περιοχή μεταξύ Νέου Λιμανιού και Μαρίνας Λεμεσού (1η Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού).  
  Το βασικό θέμα ήταν ανέκαθεν η επέκταση της διατήρησης στην περιοχή εφόσον υπάρχουν  
  ανεπανάληπτα συγκροτήματα βιομηχανικών κτηρίων από την περίοδο του μοντερνισμού και  
  παλαιότερα, η μορφή που θα πάρει η Ακταία Οδός και γενικά η κατάρτιση ενός master plan.
 • Συμμετοχή στη δημόσια παρουσίαση για τη δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην Ενορία  
  Αγίου Νικολάου.
 • Συμμετοχή σε σειρά συζητήσεων “Limassol 2040” με στόχο την δημιουργία ενός   
  μακροπρόθεσμου πλάνου για την Λεμεσό μέσα από την συμμετοχή των πολιτών, των   
  οργανωμένων συνόλων, αλλά και των αρχών της πόλης. 
 • Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση  για το Κυκλοφοριακό πρόβλημα: Όραμα προτεραιότητες  
  – στόχοι που διοργάνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και  
  Έργων και το ΣΒΑΚ
 • Εκπροσώπηση σε συνάντηση για συζήτηση του θέματος “Ανάπλαση της παραλιακής περιοχής  
  του Lady’s Mile και βιότοπος Ακρωτηρίου”.
 • Συνάντηση με το Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού.
 • Συνάντηση με Δήμαρχο Λεμεσού όπου συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με έργα   
  ανάπτυξης, αναθέσεις έργων, αδειοδοτήσεις και προβλήματα της πόλης γενικότερα.
 • Συμβολή στη διοργάνωση του Σεμιναρίου Εισαγωγή στο Αντικείμενο των Δομικών Συμβολαίων  
  με εισηγητή τον Άντη Χριστοφορίδη
 • Συντονισμός Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στη Λεμεσό. 
 • Προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της Λεμεσού
 • Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Αγίας Φύλας
 • Περιβαλλοντικές Γειτονιές Δυτικής Λεμεσού
 • Περιοχή Εναερίου (Δημόσια Διαβούλευση) 
 • Μουσείο Καρναβαλιού 
 • Πολιτική Δημόσιου Πρασίνου
 • Αιτίες Θαλάσσιας Ρύπανσης του Κόλπου της Λεμεσού

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ
Το Επαρχιακό Τμήμα Πάφου διοργάνωσε και συνέβαλε στις ακόλουθες δράσεις:
 • Παρουσίαση διάλεξης από την Αρχιτέκτονα Gilma Teodora Gylyt του  
  γραφείου DO ARCHITECTS με θέμα “Architecture For People”
 • Συστηματικές συνεδρίες μελών που απαρτίζουν το Επαρχιακό Τμήμα   
  Πάφου. 
 • Στο πλαίσιο του Θερινού Εργαστηρίου 2019 διοργανώθηκε η διάλεξη  
  με φιλοξενούμενο ομιλητή τον Toshifumi Saimon
 • Πραγματοποιήθηκε αρχιτεκτονικό Συμπόσιο με τη συμμετοχή   
  Αρχιτεκτόνων από Λιθουανία, Εσθονία και Λάτβια    
  (Architects Bureau G. Natkevicius & Partners, Salto    
  Architects, Mailitis Architects). Μια ιδιαίτερα εποικοδομητική   
  παρουσίαση και συζήτηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας στις   
  μικρές χώρες
 • Διοργάνωση διάλεξης με ομιλητή τον Ιάπωνα Αρχιτέκτονα Toshifumi   
  Saimon
 • Καταγράφηκαν θέσεις σχετικά για πολεοδομικά και τεχνικά θέματα   
  που διαδραματίζονται στη Πάφο όπως, Περιοχή Ιστορικού    
  Κέντρου – Δημόσιος Κήπος και κτήριο πρώην Αστυνομικού Σταθμού   
  Πάφου / Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί και      
  άλλες αναπτύξεις και Τοπικό Σχέδιο Πάφου
 • Συμμετοχή σε τελετές απονομής βραβείων πρωτεύσαντων φοιτητών   
  αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.
 • Συμμετοχή στο σεμινάριο Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφαλείας   
  στα Κατασκευαστικά Έργα που διοργάνωσε το Εμπορικό    
  και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με την   
  Quintessence Enterprises LTD  

 • Συμμετοχή στη παρουσίαση των μελετών που εκπονήθηκαν για τα   
  έργα του Δήμου Πάφου, Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα στη 
  Συνοικία Αναβαργού, Ανάπλαση της νότιας περιοχής του Εμπορικού   
  παραδοσιακού κέντρου και την ανάπλαση της πλατείας    
  Θεοσκεπαστής και περιβαλλόντων δρόμων. Παρουσίαση    
  της κυκλοφοριακής μελέτης που εκπόνησε το     
  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την τουριστική περιοχή της   
  πόλης.
• Επαφές με Δήμο Πάφου για βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο   
 Δήμος και καλύτερης εξυπηρέτησης των επαγγελματιών μελετητών με  
 απώτερο στόχο την μείωση των χρόνων χορήγησης αδειών 

 • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα μέλη της Πάφου
 • Παρουσιάσεις σε Σχολεία για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση “Γερμανικές πόλεις - μαθήματα αστικής   
  διαβίωσης”
 • Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα: Ασφάλεια και Υγεία στα    
  Κατασκευαστικά Έργα
 • Συμβολή για προγραμματισμό της αρχιτεκτονικής περιήγησης που   
  πραγματοποιήθηκε στη Πάφο.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου να δώσει την 
ευκαιρία στους Αρχιτέκτονες μέλη να 
συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά 
και να συμβάλει στην πολιτιστική ζωή του 
τόπου διοργανώθηκαν, υποστηρίχθηκαν 
οι παρακάτω εκδηλώσεις - εκθέσεις – 
συνέδρια. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας 
Covid-19 την χρονική περίοδο 2020 – 2021 
αναστάληκαν αρκετές εκδηλώσεις, οι 
οποίες ήταν προγραμματισμένες. 

PATRIK SCHUMACHER ∙ DESIGN AS 
SECOND NATURE
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
πραγματοποίησε στις 27.6.2018 την 
“Ετήσια Διάλεξη Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου εις μνήμη Πάνου Κουλέρμου 2018” 
με ομιλητή τον διεθνούς φήμης Αρχιτέκτονα 
Patrik Schumacher ∙ principal of Zaha Hadid 
Architects. Η διοργάνωση τέτοιων διαλέξεων 
φιλοδοξούν από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου να προάγουν τον διάλογο και να 
ενθαρρύνουν την επαφή του αρχιτεκτονικού 
κόσμου της Κύπρου με καταξιωμένους 
αρχιτέκτονες που με το έργο και την 
παρουσία τους στο χώρο της αρχιτεκτονικής 
είναι σε θέση να σταθούν ενώπιον μας 
καταθέτοντας εμπειρίες και θέσεις 
αναπτύσσοντας προβληματισμούς σε 
σχέση με την αποστολή της αρχιτεκτονικής. 
Η διάλεξη του Patrik Schumacher με τίτλο 
«Design as Second Nature» εκπλήρωσε τους 
στόχους της, στέφθηκε με επιτυχία και ήταν 
άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. 
Επί ευκαιρία της φιλοξενίας του Patrik 
Schumacher στη Κύπρο πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο υπό εξέλιξη έργο της Πλατείας 
Ελευθερίας στη παρουσία, αντιπροσωπείας 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 
της Συντονίστριας του Έργου κας Αγνής 
Πετρίδου, του Διευθυντή της εταιρείας 
Lois Builders κ. Νικόλα Λοή και μελών 
της ομάδας Εργοδότη, Αρχιτέκτονα και 
Εργολάβου. 
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Στις 6-11-2021, στο χώρο της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης 
Τέχνης πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με τίτλο “Γυναίκες 
στην Αρχιτεκτονική”. Η εκδήλωση αποτελούσε ανταπόκριση στην 
πρόσκληση της νέας Διεθνούς Επιτροπής “International Women in 
Architecture” (IWA) για ενεργοποίηση των γυναικών Αρχιτεκτόνων 
σε θέματα που τις αφορούν και σε σχέση με τη συμβολή τους στην 
αρχιτεκτονική. Η IWA υπάγεται στην Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων 
(UIA) που χωρίζεται σε πέντε περιφέρειες. Η Κύπρος είναι μέλος της 
Ένωσης και της Επιτροπής και ανήκει στην περιφέρεια της ανατολικής 
Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Την εισαγωγή στο θέμα και στους 
στόχους έκανε η Στέλλα Ευαγγελίδου, εκπρόσωπος της Κύπρου 
στην IWA. Αναφέρθηκε, αρχικά, η διαχρονική αναγνώριση, εκ 
μέρους της UIA, για την ύπαρξη έμφυλων ανισοτήτων που υπάρχουν 
στο επάγγελμα ανά το παγκόσμιο και η προσπάθεια εξάλειψης τους. 
Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν οι στόχοι της IWA, που επικεντρώνονται 
στις δραστηριότητες και ικανότητες των γυναικών Αρχιτεκτόνων. Η 
Επιτροπή, δίνει έμφαση στις ηγετικές ικανότητες και στο ταλέντο 
τους και στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής τους σε εθνικές 
και διεθνείς οργανώσεις, προς το απώτερο όφελος της κοινωνίας. 
Για το σκοπό αυτό, συστήνονται ομάδες που θα στηρίζουν και θα 
προωθούν ευκαιρίες για τις γυναίκες Αρχιτέκτονες, θα στηρίζουν 
τη συμμετοχή τους σε διεθνές επίπεδο, θα στηρίζουν και εμπνέουν 
τις νεαρότερες γενιές και θα ενδυναμώνουν τις δραστηριότητες 
τους σε σχέση με άλλες, που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα, 
την αντιμετώπιση κρίσεων, την κοινωνία κ.ά. Κατά συνέπεια, τέθηκαν 
προβληματισμοί για τις συνθήκες του επαγγέλματος στο Κυπριακό 
τοπίο, όπως: ποια η συμβολή των γυναικών Αρχιτεκτόνων στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, στη νομοθεσία, στους διάφορους τομείς 
του δομημένου χώρου, σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, στον δημόσιο 
τομέα, στο πεδίο έρευνας. Ποια η προβολή του έργου αυτού σήμερα 
και στο παρελθόν, αν υπάρχει ιδιαιτερότητα στο έργο των γυναικών 
Αρχιτεκτόνων, και αν υπάρχουν λόγοι ανάδειξης της. Αν ένα ιστορικό 
αρχείο είναι σημαντικό. Τέλος, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις 
κοινωνικές δομές και υποδομές που επηρεάζουν τη δημιουργικότητα 
τους και η ανάγκη καλυτέρευσης τους. Στη συνέχεια της εκδήλωσης, 
έγιναν δύο παρουσιάσεις σχετικά με τις γυναίκες Αρχιτέκτονες 
από την κα Ελεονώρα Αντωνιάδου με τίτλο “Το κτίριο είναι δικό 
της;” και από την Δρ. Άννα Παπαδοπούλου με τίτλο “Οικολογία 
και Αρχιτεκτονική: Μια Έμφυλη Προσέγγιση”. Στη συζήτηση που 
ακολούθησε των παρουσιάσεων ακούστηκαν σχετικές εισηγήσεις 
και παραδείγματα από άλλες χώρες, ενώ δόθηκαν χωρικές λύσεις 
σε τοπικά θεσμικά και κοινωνικά θέματα. Οι παρευρισκόμενες 
Αρχιτέκτονες εξέφρασαν απόψεις και μοιράστηκαν προσωπικές 
εμπειρίες, ενώ αναδείχθηκαν και βιώματα γυναικών Αρχιτεκτόνων 
που παραμένουν τα ίδια, ανεξαιρέτως των γενεών. Η συζήτηση 
παρέμεινε ανοικτή για το προσεχές μέλλον και η πλεύση της 
εναπόκειται στη γυναικεία αρχιτεκτονική κοινότητα του τόπου.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
αντιλαμβανόμενο ότι, η πρωτοφανής κρίση της πανδημίας Covid-19 
δεν θα έπρεπε να αποτελεί εμπόδιο στην εκπαίδευση και επικοινωνία 
με τους Αρχιτέκτονες μέλη, προέβηκε στη διοργάνωση εκπαιδευτικών 
διαδικτυακών σεμιναρίων “webinar”. Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν 
τα ακόλουθα διαδικτυακά σεμινάρια:

“CoVid-19 and Construction Contracts” 
Εισηγητής:  Άντης Χριστοφορίδης  BSc FRICS MCIArb 
(συγγραφέας των Οικοδομικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ)

“Υποχρεώσεις Αρχιτέκτονα σε θέματα Α & Υ στην εποχή του 
COVID-19” 
Εισηγητής: Δρ. Φλώρος Παντελή

“Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η εξέλιξη 
τους και η συμβολή τους στους στόχους για την ενέργεια και το 
κλίμα”
Εισηγητής: Νίκος Χατζηνικολάου

“Πυροπροστασία Κτηρίων – Σχεδιασμός και Θεσμικό Πλαίσιο”
Εισηγητής: Δρ. Σπύρος Σπύρου

SHARE ARCHITECTS 
To SHARE Forum έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια ένα βασικό δίκτυο 
networking για τους επαγγελματίες της βιομηχανίας κατασκευών 
και αρχιτεκτονικής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επί του 
παρόντος, οι εκδηλώσεις SHARE πραγματοποιούνται σε 10 χώρες 
και η Κοινότητα SHARE έχει πάνω από 50.000 μέλη παγκοσμίως. 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υποστήριξε και συμμετείχε 
σε διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώθηκαν έχοντας επίσης 
συμβάλει στην διοργάνωση Φόρουμ που πραγματοποιήθηκαν στην 
Κύπρο. Βασικός στόχος των Φόρουμ είναι η σύνδεση ανθρώπων 
μέσω της αρχιτεκτονικής και ανταλλαγής ιδεών και πρωτοβουλιών 
στην Ευρώπη, προκειμένου να αποκτήσει η αρχιτεκτονική κοινωνική 
ευαισθησία.  
Το 2ο σε σειρά Διεθνές Φόρουμ Αρχιτεκτονικής SHARE Nicosia 
2022, διοργανώθηκε από την SHARE architects και τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 09-
05-2022, στην παρουσία 200 και πλέον συμμετεχόντων από την 
Κύπρο και το εξωτερικό. Στο Διεθνές Φόρουμ Αρχιτεκτονικής 
φιλοξενήθηκαν διεθνείς ομιλητές και κορυφαίες προσωπικότητες 
της αρχιτεκτονικής σκηνής, οι οποίοι παρουσίασαν έργα τους, 
εμπειρίες και απόψεις για τον κλάδο και το μέλλον της αρχιτεκτονικής 
προσφέροντας εξαιρετικά ερεθίσματα επαγγελματικής δικτύωσης 
στους συμμετέχοντες. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Η Ημέρα Αρχιτεκτονικής εορτάζεται παγκόσμια και έχει ως βασικό 
σκοπό, να αποτίσει φόρο τιμής στον κλάδο αρχιτεκτονικής, 
καθώς είναι η ημέρα αναγνώρισης του έργου των Αρχιτεκτόνων 
για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Το 
1985, η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (International Union of 
Architects), ως ανταπόκριση στο αίτημα για περαιτέρω διαφώτιση 
και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τον κοινωνικό και 
πολιτιστικό ρόλο της αρχιτεκτονικής έχει καθιερώσει ως Διεθνή 
Ημέρα Αρχιτεκτονικής την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη. Επιλέγοντας 
κάθε χρόνο ένα διαφορετικό θέμα εορτασμών, αυτή η παγκόσμια 
ημέρα επιδιώκει να προσελκύσει τη προσοχή επαγγελματιών αλλά 
και του ευρύτερου κοινού, ως προς στη σημασία της αρχιτεκτονικής. 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανέδειξε την εν λόγω ημέρα 
μέσω εκδηλώσεων, ανακοινώσεων και προβολής βίντεο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε σε Λευκωσία, 
Πάφο και περιοχή Αμμοχώστου οργανωμένες αρχιτεκτονικές 
ενημερωτικές ξεναγήσεις με σκοπό την ανάδειξη δημόσιων 
εξαίρετων δειγμάτων της σύγχρονης Κυπριακής αρχιτεκτονικής. 
Τις ενημερωτικές ξεναγήσεις ανέλαβαν οι Αρχιτέκτονες μελετητές 
των έργων. Οι αρχιτεκτονικές περιηγήσεις πραγματοποιήθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία στα ακόλουθα κτήρια: 

Β’ Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο
Μουσείο Θάλασσα στην Αγία Νάπα
Κέντρο Πληροφόρησης ∙ Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Εργοτάξιο Κτηριακών Εγκαταστάσεων Πολυτεχνικής Σχολής
Περιφερειακά Γραφεία ΑΗΚ
Παρεκκλήσιο Αποστόλου Πέτρου και Αγίας Ελένης της Μάρτυρος
Ανάπλαση και Ανάδειξη Χώρων στην Συνοικία Μουττάλλου
Αποκατάσταση και Επανάχρηση του Χώρου του Χανιού Ιμπραήμ
Μαρκίδειο Θέατρο

ΔΙΑΛΕΞΗ MICHAEL TURNER ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 
ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
του για το “2018 - Έτος Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς” παρουσίασε 
την διάλεξη του καθηγητή Michael Turner υπό τον τίτλο “Managing 
Modern Heritage”. Στην  διάλεξη του ο Dr. Turner αναφέρθηκε στη 
«Λευκή  Πόλη» του Τελ Αβίβ, καθώς επίσης και την διαχείριση / 
συντήρηση των κτηρίων της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής.  Η “Λευκή 
Πόλη” (White City) αφορά περίπου 4,000 κτήρια που κτίστηκαν από 
το 1930 – 1950 στο Τελ Αβίβ, από Γερμανό-Eβραίους Aρχιτέκτονες, 
βάση των αρχών του Διεθνούς Μοντερνισμού. Η κατασκευή από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, η “πιλοτί”, η έμφαση στην οριζοντιότητα, 
οι κυκλικές καταλήξεις – χαρακτηριστικό του Bauhaus – και το 
λευκό που θεωρείται ως το χρώμα του μοντέρνου καθόρισαν τον 
χαρακτήρα της περιοχής και την ονομασία της.  Ενώ αρκετά από 
τα αρχικά κτήρια κατεδαφίστηκαν, τα περισσότερα διασώθηκαν 
λόγω της νομοθεσίας που επέβαλλε τη διατήρηση κι αποκατάσταση 
τους. Η αναγνώριση της αρχιτεκτονικής σημασίας αυτών των 
κτηρίων αλλά και του μοντέρνου πολεοδομικού σχεδιασμού της 
περιοχής, ένταξε την Λευκή Πόλη στον κατάλογο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, το 2003. Τον συντονισμό 
της εκδήλωσης είχε αναλάβει η Στέλλα Ευαγγελίδου.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: DO ARCHITECTS
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ∙ Επαρχιακό Τμήμα Πάφου παρουσίασε τη διάλεξη της 
Αρχιτέκτονα Gilma Teodora Gylyt του γραφείου DO ARCHITECTS. Τίτλος της διάλεξης 
“Architecture For People”

PAST-FORWARD: STAVROS ECONOMOU UNARCHIVED 
Η έκθεση Past– forward: Stavros Economou Unarchived αποτέλεσε την πρώτη αναδρομική 
έκθεση του έργου του Σταύρου Οικονόμου (1917-2004), ενός από τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής του Μοντέρνου στην Κύπρο. Ενεργοποιώντας το αρχείο 
του Αρχιτέκτονα, η έκθεση ανέδειξε την πολυδιάστατη πρακτική του, κατά την έντονη σε 
χωρικούς, κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς περίοδο των τελευταίων 
χρόνων της αποικιοκρατίας και των πρώτων δεκαετιών μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Παράλληλα, η έκθεση επέκτεινε το αρχιτεκτονικό αρχείο με τη χρήση ψηφιακών 
μέσων και αφηγηματικών μορφών (τρισδιάστατες απεικονίσεις, βίντεο, εφαρμογές εικονικής 
πραγματικότητας, κ.α.) και δημιουργεί μια σκηνή διαλόγου, θέτοντας ερωτήματα που αφορούν 
στη σύγχρονη κυπριακή πόλη και το δημόσιο χώρο της, καθώς και την ένταξη της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Η ενεργοποίηση και 
πολυμεσική παρουσίαση του αρχιτεκτονικού αρχείου του Σταύρου Οικονόμου προσφέρει μια 
περιήγηση στο κυπριακό αστικό τοπίο και στις δυναμικές που το διαμορφώνουν, από τα μέσα 
του 20ου αιώνα και έπειτα, λειτουργώντας ως μέσο για μια ανάγνωση και αναστοχασμό της 
ταυτότητας του τόπου και του κοινωνικού ρόλου του αρχιτέκτονα. O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου ήταν υποστηρικτής της σημαντικής αυτής Έκθεσης.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την συνεργασία του Εκπαιδευτικού Κέντρου Πεδίο 
Γνώσης πραγματοποίησε τα πρώτα σε σειρά επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικά 
σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων μελών του.
 • Ηγεσία στις Αρχιτεκτονικές Ομάδες (Inspired Leadership) – Εισηγητής:  
  Ανδρέας Νικολάου
 • Διαχείριση Έργου (Προδιαγραφές Εργοταξίου) – Εισηγητές: Φλώροs   
  Παντελή, Γιώργος Ιωάννου, Μιχάλης Θράσου.
 • Οικοδομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ – Ευθύνες & Υποχρεώσεις Αρχιτέκτονα  
  – Εισηγητές   Γιώργος Ιωάννου
Επιπλέον, διοργανώθηκαν τα ακόλουθα επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικά σεμινάρια 
όπου διατέθηκαν επιχορηγημένες θέσεις σε Αρχιτέκτονες μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου. 
 • Διαχείριση Έργου (Προδιαγραφές Εργοταξίου)
 • Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Έλεγχος για Μείωση Εκπομπών   
  Αερίων Θερμοκηπίου
 • Ενεργειακή Μετάβαση ∙ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 • Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προδιαγραφές   
  Εργοταξίου)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργάνωσε σε Λευκωσία και Λεμεσό Σεμινάρια με τίτλο 
«Εισαγωγή στο Αντικείμενο των Δομικών Συμβολαίων» με εισηγητή τον Άντη Χριστοφορίδη, 
BSc FRICS MCIArb.  Το Σεμινάρια παρουσίασε τις ακόλουθες ενότητες: Η φύση ενός 
Συμβολαίου: Προσφορά-Αποδοχή-Απαραίτητες Προϋποθέσεις / Τα Δομικά Συμβόλαια 
Διεθνώς / Τα Συμβόλαια με Προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου / Βασικά συμβατικά 
χαρακτηριστικά των Δομικών Συμβολαίων με προκαθορισμένο ποσό Συμβολαίου της 
ΜΕΔΣΚ / Οι βασικές υποχρεώσεις-ευθύνες στο Δομικό Συμβόλαιο με προκαθορισμένο 
ποσό Συμβολαίου της ΜΕΔΣΚ.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
MUSKITA Aluminium Industries Ltd
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με την MUSKITA Aluminium Industries Ltd 
διοργάνωσαν επιμορφωτικού χαρακτήρα επισκέψεις στις Εγκαταστάσεις Παραγωγής της 
Εταιρείας με έδρα τη Λεμεσό. Οι ενότητες  σεμιναρίου και επισκέψεων συμπεριλάμβαναν τις 
εξής θεματικές: Θεωρητική κατάρτιση - Επεξήγηση παραγωγικής διαδικασίας - Παρουσίαση 
συστημάτων κουφωμάτων και άλλων προϊόντων. Στόχος των σεμιναρίων ήταν οι Αρχιτέκτονες 
να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες παραγωγής και φινιρισμάτων και τι αντίκτυπο 
έχουν στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής. Να επιλέγουν το κατάλληλο σύστημα σύμφωνα με 
οικονομοτεχνικά κριτήρια για εφαρμογή στο έργο τους και να αξιοποιήσουν την δυνατότητα 
που προσφέρει η βιομηχανία MUSKITA για εξειδικευμένες λύσεις και κατασκευές. Τα 
σεμινάρια στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία με μεγάλο αριθμό συμμετοχής.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του με γενικό τίτλο 
Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι παρουσίασε την διάλεξη των Αρχιτεκτόνων Ελευθερίας Σεργίδου 
και Βασίλη Πασιουρτίδη με τίτλο θέμα «πρόγραμμα – τόπος»
Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι» και έχει ως βασικό στόχο την προβολή 
της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, την ανάπτυξη διαλόγου και επαφής των Αρχιτεκτόνων, την 
κατάθεση προβληματισμών, την δυνατότητα βελτίωσης της πορείας της αρχιτεκτονικής αλλά 
και του επαγγέλματος γενικότερα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΜΗ - Cyprus Architecture, Property & Interior Design Awards
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετείχε στις εργασίες της κριτικής επιτροπής των 
Βραβείων IMH 2021, με στόχο την επιβράβευση των κορυφαίων έργων, που αφορούν την 
αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και τον τομέα ακινήτων. Τα μέλη που 
συμμετείχαν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής εργάστηκαν με γνώμονα την βελτίωση των 
όρων συμμετοχής και την διασφάλιση της αρχιτεκτονικής.  
Εις ότι αφορά τη γενικότερη δράση της εταιρείας IMH ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
στήριξε και συμμετείχε στα σεμινάρια που διοργάνωσε με θεματικές: “Οι προκλήσεις και οι 
τελευταίες εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο”, “Συνέδρια Ανάπτυξης Γης” “Συνέδρια για 
τον Σχεδιασμό και Κατασκευή Κτηρίων”.

MARCEL WANDERS STUDIO
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε και συνέβαλε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 
από την  Epiphaniou Bath & Floors, εταιρεία Laufen και το Marcel Wanders Studio. 
Προσκεκλημένος Ομιλητής ήταν ο Gabriel Chiave, Creative Director του Marcel Wanders 
Studio, ο οποίος παρουσίασε τη διάλεξη με τίτλο “The Designer Behind the Scenes”.

ROBERTO PALOMBA  
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε και συνέβαλε στην διοργάνωση της εκδήλωσης 
που διοργάνωσε η  Φάνος N. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ∙ LAUFEN. Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν 
ο Ιταλός Αρχιτέκτονας, σχεδιαστής  Roberto Palomba, ο οποίος παρουσίασε τη διάλεξη  με 
τίτλο «The Design Process, The Approach of a Design Genius». 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Περιβάλλον, Κτήριο & 
Αστικός Σχεδιασμός
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε την εν λόγω διάλεξη με ομιλητή τον Αρχιτέκτονα 
Κωνσταντίνο Βασιλειάδη

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙA ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
Η εταιρεία Σύνοδος Λτδ πραγματοποίησε την εν λόγω επιστημονική ημερίδα και είχε την 
υποστήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν 
οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες για θέματα που αφορούν συστήματα και υλικά θερμικής 
προστασίας των κτιριακών κελυφών και τις εφαρμογές τους σε νέα αλλά και υφιστάμενα 
κτήρια.

LECTURE BY YEORYIA MANOLOPOULOU OF AY ARCHITECTS
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρουσίασε στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ 
τη διάλεξη της Prof. Yeoryias Manolopoulou με τίτλο EVOLVING
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ΑΡΧΗτεκτονας 
Η Επιτροπή Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
διοργάνωσε σεμινάρια κάτω από το τίλο «ΑΡΧΗτέκτονας». Τα Σεμινάρια απευθύνονταν σε 
νέους Αρχιτέκτονες και φοιτητές με σκοπό την ενημέρωσή για τα πρώτα επαγγελματικά 
τους βήματα. Παρουσιάστηκαν οι θεματικές: Συμβάσεις / Οικοδομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ 
/ Συμβόλαια Ανάθεσης Εργασίας (αρχιτέκτονας – πελάτης). Για τον ίδιο σκοπό Σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε με θεματικές: Μετάβαση από το Ακαδημαϊκό στο Επαγγελματικό 
Περιβάλλον και Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
Το Κυπριακό ICOMOS αναλαμβάνει ανά διετία την διοργάνωση συμμετοχής της Κύπρου 
στο Διεθνές Συνέδριο Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής. Στις 24-04-2021 φιλοξενήθηκε στη 
Λευκωσία η BRAU5 το μεγαλύτερο διαδικτυακό διεθνές συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 
σημαντικές προσωπικότητες στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αφορμή τη 
Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών 2021. Η θεματική που επιλέγηκε για το έτος 
2021 είχε ως τίτλο “Σύνθετο Παρελθόν - Πολύμορφο Μέλλον” με αναφορά στην ανάγκη 
αμερόληπτης προσέγγισης και ερμηνείας του παρελθόντος και στην ισότιμη προσέγγιση 
όλων των επιτευγμάτων της ανθρώπινης δημιουργίας. Η Έκθεση και το διαδικτυακό συνέδριο 
συνδιοργανώθηκαν από το Κυπριακό ICOMOS, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το ΤΕΠΑΚ, το Δήμο 
Λευκωσίας, το ΕΤΕΚ, τον ΣΠΟΛΜΗΚ, τον Σύνδεσμο Αρχαιολόγων Κύπρου, τον ΟΣΕΟΚ και 
τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Συμμετείχαν 12 ομάδες Αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγοι και φοιτητές. Οι θεματικές ενότητες της 
BRAU5, όπως και στις προηγούμενες Μπιενάλε είχαν ως εξής:
 • Permanent Maintenance of small historic towns.
 • Restoration of Monumental Complexes.
 • Strategies for the reappropriation of abandoned building located in   
  urban and extra-urban, industrial archaeology.
 • Interventions on the modern architectural heritage. 
Το Συνέδριο χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ICOMOS και Γενικός Συντονιστής BRAU5 Χρύσανθος 
Πισσαρίδης, όπως και άλλες προσωπικότητες από τους συνδιοργανωτες. Τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσώπησε η Στέλλα Ευαγγελίδου. Η BRAU6 προγραμματίζεται τον 
Μάιο 2023. 

ΠΑΡΤΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργάνωσε Πάρτι Γνωριμίας, το οποίο απευθυνόταν σε 
όλη την αρχιτεκτονική κοινότητα, φοιτητές, νέους και παλαιότερους αρχιτέκτονες με σκοπό 
την μεταξύ τους γνωριμία και διασκέδαση.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ 1878 – 1960
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετείχε και υποστήριξε την έκδοση του Καθηγητή 
Κώστα Γεωργίου, Αρχιτέκτονα Πολεοδόμου. Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί την πρώτη συνοπτική 
και επιστημονική σε βάθος μελέτη αξιόλογων και αντιπροσωπευτικών κτηρίων αστικού 
σχεδιασμού που δημιούργησαν οι Κύπριοι επί Αγγλοκρατίας, για τα οποία πολύ λίγα έχουν 
δημοσιευτεί.

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Στα πλαίσια της έκθεσης εξοικονόμησης ενέργειας “SAVENERGY 2018” οι διοργανωτές της 
Έκθεσης με τη συνεργασία έγκριτων επιστημόνων και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 
διοργάνωσαν την υπό αναφορά σε τίτλο ημερίδα με σκοπό να δοθούν κατευθυντήριες 
γραμμές για κάθε επιχειρηματία – ξενοδόχο, ο οποίος είτε προγραμμάτιζε ανακαίνιση 
της μονάδας του, είτε όχι, αλλά ψάχνει λύσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους στο 
ξενοδοχείο του. 

PARTY ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Τον Ιανουάριο 2020 διοργανώθηκε πάρτι υποδοχής του νέου έτους, όπου αρκετά μέλη 
παρευρέθηκαν και σε ένα ευχάριστο κλίμα έγινε γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

ARCHITECTS COUNCIL OF EUROPE (ACE)
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επαγγελματικός 
φορέας που εκπροσωπεί τους Αρχιτέκτονες στη Κύπρο είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ACE 
από το έτος 1999. Η αποδοχή εισδοχής στη σημαντική αυτή Ευρωπαϊκή Οργάνωση ήταν 
και είναι ορόσημο για τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και των μελών Αρχιτεκτόνων που 
εκπροσωπεί. Το ACE, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι μια οργάνωση της οποίας μέλη 
είναι οι επαγγελματικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των είκοσι πέντε (25) κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και όλων των υπό ένταξη κρατών, καθώς και της Ελβετίας και 
της Νορβηγίας. Αποτελεί οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 
450.000 Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων. Η ΑCE ιδρύθηκε το 1990 και η κύρια λειτουργία του 
είναι να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ, δίνοντας έμφαση στους 
τομείς της πολιτικής της ΕΕ που έχουν άμεση επίδραση στην αρχιτεκτονική πρακτική, την 
αρχιτεκτονική πολιτική και το δομημένο περιβάλλον. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ACE 
απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη: τον Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη που έχει επιλέξει η Γενική 
Συνέλευση ACE με πλειοψηφία και πέντε (5) μέλη που ορίζει η Εθνική Αντιπροσωπεία μέσω 
περιστροφής. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την ιδιότητα ως μέλος λαμβάνει μέρος 
στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων που διεξάγονται κάθε 6μηνο. Για την επόμενη διετία 
ο Χρίστος Χριστοδούλου θα εκπροσωπεί την Κύπρο στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ACE, 
βάσει της διαδικασίας περιστροφής των χωρών μελών.
Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσώπησε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
ACE ο Γενικός Γραμματέας Μάριος Μιχαηλίδης.

UNION OF MEDITERRANEAN ARCHITECTS (UMAR)
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση, η οποία έγινε από την Ελληνική αντιπροσωπεία στο Διεθνές 
Σεμινάριο του Αγεριού το 1983 για την ίδρυση μιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου, 
οι Αρχιτέκτονες των παρόχθιων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου, αποφάσισαν το 1994, 
την ίδρυση της UMAR,  ενός οργανισμού με σκοπό την παγίωση των δεσμών των χωρών 
τους για μια καλύτερη διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της ποιότητας ζωής και 
του περιβάλλοντος. Σήμερα η Ένωση απαρτίζεται από δέκα οκτώ (18) μέλη - Συλλόγους 
Αρχιτεκτονικής της λεκάνης της Μεσογείου. Εκ των ιδρυτικών μελών που υπογράφουν το 
Καταστατικό είναι και η Κύπρος την οποία εκπροσωπεί ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 
Ενεργή είναι η συμμετοχή του Συλλόγου εκ των εκπροσώπων του, στις γενικές συνελεύσεις 
και ομάδες εργασίας της UMAR με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των Αρχιτεκτόνων μελών 
του και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σημαντικά αρχιτεκτονικά θέματα με συναδέλφους 
της υπόλοιπης Μεσογείου. 
Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική καθώς υπάρχει 
αλληλοϋποστήριξη στη διοργάνωση Φοιτητικών Εργαστηρίων, όπως στα θερινά Φοιτητικά 
Εργαστήρια του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου τα έτη 2019 και 2022, όπου συμμετείχαν 
και φοιτητές από χώρες της Μεσογείου. Το 2019, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
ανέλαβε, επίσης, τη φιλοξενία του Διοικητικού Συμβουλίου της UMAR στην Κύπρο, για την 
πραγματοποίηση των εργασιών του. Επιπλέον, o Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετέχει 
στις εργασίες της Επιτροπής Think Tank της UMAR, που δημιουργήθηκε το 2020,  με 
εκπροσώπους του την Στέλλα Ευαγγελίδου και τον Μάρκο Μάρκου. Στόχος της επιτροπής 
αυτής είναι να δημιουργηθούν περαιτέρω και πιο ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ των Αρχιτεκτόνων 
των χωρών της Μεσογείου. Για αυτόν το λόγο προτάθηκαν καταστατικές αλλαγές και 
επιτροπές εργασίας που θα είναι ανοικτές στην ευρύτερη αρχιτεκτονική κοινότητα όλων 
των μεσογειακών χωρών και που αφορούν σε θεματικές όπως, αρχιτεκτονική κληρονομιά, 
επαγγελματική πρακτική, περιβάλλον, μετανάστευση, ανθρώπινη ανθεκτικότητα, νομοθεσία, 
αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί κ.α. Οι Κύπριοι εκπρόσωποι, συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση 
της UMAR, που έγινε τον Ιούλιο του 2022 στο Μονπελιέ, όπου και επικυρώθηκαν οι προτάσεις 
του Think Tank. 

85 // 9684 // 96



COMMONWEALTH ASSOCIATION OF ARCHITECTS (CAA)
Από τις 22-9-2012 ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει την ευθύνη παρακολούθησης και 
συμμετοχής στις εργασίες του CAA. Το CAA είναι ένας οργανισμός για επαγγελματικούς 
φορείς που εκπροσωπούν Σύλλογοι Αρχιτεκτονικής χωρών της Κοινοπολιτείας. Ιδρύθηκε το 
1965 και αριθμεί σήμερα 34 μέλη. Το CΑΑ είναι γνωστό για τις διαδικασίες επικύρωσης - 
αναγνώρισης των σπουδών αρχιτεκτονικής, με την σύγκληση διεθνών επιτροπών αξιολόγησης 
των σχολών αρχιτεκτονικής βάσει καθορισμένων κριτηρίων. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ανάγκη εξωτερίκευσης της αρχιτεκτονικής στην 
κοινωνία, είναι μέλος και εμπλέκεται στις εργασίες του CAA,  σε κοινό πλαίσιο δράσεων, στην 
οργάνωση σχετικών προγραμμάτων που εντάσσονται σε θέματα που αφορούν στο δομημένο 
περιβάλλον, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσωπεί ο Χρίστος Παναγιωτίδης, ο οποίος ήταν και εκλελεγμένο 
μέλος στο Εκτελεστικό του Συμβούλιο. Το 2019, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανέλαβε 
τη φιλοξενία του CAA Executive Meeting στη Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα από τις 
22-25 Μαρτίου. Συμμετείχαν τα μέλη του CAA Peter Oborn, Vincent Cassar, ο εκπρόσωπος της 
Κύπρου στο CAA Χρίστος Παναγιωτίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
Χρίστος Χριστοδούλου και ο  David Felice Ο Πρόεδρος του Commonwealth παρουσίασε 
στα μέλη τις πρόσφατες δράσεις της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου και της Διεθνούς 
Φοιτητικής Συνεργασίας με θέμα “delivering the New Urban Agenda” που διοργάνωσε η 
RIBA στο Λονδίνο ως μέρος των εκδηλώσεων της πρόσφατης Διεθνούς Εβδομάδας. 
Τα μέλη παρουσίασαν θέματα που απασχολούν τους Αρχιτέκτονες της κάθε περιοχής. 
Συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι ακόλουθες θεματικές:
 • Θεσμοθέτηση ελάχιστων προσφερόμενων υπηρεσιών / αμοιβών
 • Καθιέρωση του θεσμού Προκηρύξεις      
  Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για όλα τα δημόσια κτήρια
 • Αναθέσεις Έργων του Δημοσίου
 • Η προστασία και κατοχύρωση του      
  επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα. Ο ρόλος του Αρχιτέκτονα ως   
  δημιουργός του έργου και συντονιστής όλων των υπολοίπων μελετητών
 • Ενθάρρυνση και προαγωγή του ρόλου του     
  Αρχιτέκτονα και προώθηση της αξίας της αρχιτεκτονικής ως Επιστήμη  
  και Τέχνη
 • Ανησυχίες ως προς τις δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή και   
  αξιοπρεπή κατοικία

Όλα τα μέλη τόνισαν την ανάγκη ενδυνάμωσης της μεταξύ τους συνεργασίας με την 
διεξαγωγή διαλέξεων, εκθέσεων και σχεδιασμού βραβείων αρχιτεκτονικού περιεχομένου.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους, τα μέλη επισκέφθηκαν αξιόλογα κτήρια της 
σύγχρονης κυπριακής αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικούς χώρους. Τον συντονισμό είχε 
αναλάβει ο Χρίστος Παναγιωτίδης. 

INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (UIA)
H UIA είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που αντιπροσωπεύει περισσότερους από 
ένα εκατομμύριο Αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο μέσω των εθνικών αρχιτεκτονικών ενώσεων, 
οι οποίες διαμορφώνουν τα 104 τμήματα μελών UIA και συμβάλλει αποφασιστικά στην 
προβολή της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας και της σημασίας τους στο κοινωνικό σύνολο 
διεθνώς, μέσω των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Η UIA είναι ένα δημοκρατικά δομημένο 
σώμα και το μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο που ενώνει όλους τους Αρχιτέκτονες. Τα τελευταία 
χρόνια και λόγω των αυξανομένων προβλημάτων στην άσκηση του επαγγέλματος και στην 
εκπαίδευση διεθνώς, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετέχει ενεργά στις ομάδες 
εργασίας της Περιοχής ΙΙ της UIA “Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη”, στηρίζοντας το 
κύρος και την ενδυνάμωση του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, την προώθηση του επιστημονικού και 
κοινωνικού τους έργου για την προστασία και αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού χώρου. 
O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εργασίες 
της UIA και εκπροσωπείται από τους Μάρκο Μάρκου και Στέλλα Ευαγγελίδου. Το 2020, 
η Αρχιτέκτονας Στέλλα Ευαγγελίδου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίστηκε 
ως εκπρόσωπο της Κύπρου στην Διεθνή Επιτροπή “International Women in Architecture” της 
UIA. Σκοπός της εν λόγω επιτροπής είναι η προώθηση της συνεισφοράς και της συμμετοχής 
των γυναικών Αρχιτεκτόνων σε εθνικές και διεθνούς επίπεδου αρχιτεκτονικές οργανώσεις, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.

FOUNDATION MIES VAN DER ROHE
Το Fundaciô Mies van der Rohe ιδρύθηκε το 1983 από το Δήμο Βαρκελώνης με αρχικό σκοπό 
την ανακατασκευή του Γερμανικού Περίπτερου, από τους Ludwig Mies van der Rohe και Lilly 
Reich για τη Διεθνή Έκθεση της Βαρκελώνης το 1929. Εκτός από τη διατήρηση και τη διάδοση 
γνώσεων σχετικά με το περίπτερο Mies van der Rohe, το Fundaciô σήμερα ενθαρρύνει τη 
συζήτηση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ενθάρρυνση μελετών για το έργο των Ludwig Mies van 
der Rohe, Lilly Reich και το Μοντέρνο Κίνημα. Με βάση τους στόχους αυτούς, το Fundaciô 
διοργανώνει βραβεία, συνέδρια, εκθέσεις και εργαστήρια. Το πιο σημαντικό από αυτή τη 
δράση είναι η διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής το οποίο 
απονέμεται ανά διετία. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως ο αρμόδιος φορέας που 
αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική στην Κύπρο έχει την ευθύνη εκπροσώπησης της Κύπρου 
προτείνοντας μέχρι και πέντε έργα. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είχε την τιμή να 
προσκληθεί και συμμετείχε στην τελετή απονομής των Βραβείων Mies van der Rohe που 
διεξήχθη στην Βαρκελώνη στις 29 - 30 Απριλίου 2022, με εκπρόσωπο τον Γενικό Γραμματέα, 
Μάριο Μιχαηλίδη.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει πλήρη οικονομική ανεξαρτησία στηρίζοντας τα 
έσοδα του από τα Οικοδομικά Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ ΛΤΔ. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου ως μη κερδοσκοπικός Οργανισμός έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην 
υιοθέτηση χορηγικής πολιτικής, έτσι ώστε, να διασφαλίζει την οικονομική του υπόσταση 
και δυναμική για να είναι εφικτή η υλοποίηση των στόχων που υπηρετεί. Ενόψει αυτού, το 
Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε σχέδιο δράσης, το οποίο προνοούσε την εξασφάλιση 
χορηγιών από εταιρείες ή Οργανισμούς, οι οποίοι θα εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους για να 
ενταχθούν στο πλάνο δράσης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου κατόπιν αξιολόγησης των οικονομικών προτάσεων που 
είχαν υποβληθεί είχε προσέλθει σε γραπτή συμφωνία με την εταιρεία Muskita Aluminium 
Industries Ltd και την εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Λτδ.
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ MUSKITA Aluminium Industries Ltd
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Κυπριακή βιομηχανία MUSKITA καινοτομεί στο σχεδιασμό και στην παραγωγή προφίλ 
και συστημάτων αλουμινίου. Ως μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις στον 
κλάδο της παγκοσμίως, εξάγει προϊόντα σε πάνω από 25 χώρες, προσφέροντας λύσεις 
για όλες τις αρχιτεκτονικές κατασκευές ακόμη και για τις πιο εξατομικευμένες απαιτήσεις. 
Με σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής στην Κύπρο εξασφαλίζει μέγιστη 
ευελιξία και τη δυνατότητα να προσφέρει προϊόντα αλουμινίου μοναδικού σχεδιασμού, 
με εξαιρετικούς χρόνους παράδοσης, ανταποκρινόμενη στις υψηλότερες απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Με αφοσίωση στην ικανοποίηση των πελατών της και 
την πιστή εφαρμογή όλων των ελέγχων ποιότητας, η ΜUSKITA έχει θέσει τον πήχη ψηλά 
προσφέροντας προϊόντα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΔΕ ΛΤΔ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Ο όμιλος εταιρειών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, ένας οργανισμός με ιστορία 50 χρόνων, εξυπηρετεί με 
συνέπεια τις οικοδομές και τις κατασκευές στην Κύπρο, προμηθεύοντας  ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων. Η ελβετική εταιρεία Laufen Bathrooms, που αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή 
του τμήματος Epiphaniou Bath&Floors του οργανισμού, είναι από τις κορυφαίες εταιρείες 
κατασκευής ειδών υγιεινής, με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, το σχεδιασμό και 
την καινοτομία τους. Ο σημαντικός ρόλος που διεξάγει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και στην ενημέρωση και επιμόρφωση των αρχιτεκτόνων, 
συμβαδίζει με τους στόχους του ομίλου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, ο οποίος στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του έχει σαν κύρια προτεραιότητα τη διαρκή ενημέρωση των επαγγελματιών 
του κλάδου μας σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη της τεχνολογίας και των υλικών, αλλά 
και άλλων θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.
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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποχωρούν όλα τα μέλη 
που το απαρτίζουν, με δικαίωμα να επαναδιεκδικήσουν τις θέσεις τους 

H 33η Γενική Συνέλευση 2022 θα εκλέξει: 

Δέκα (10) Αρχιτέκτονες μέλη που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Έξι (6) μέλη που θα απαρτίζουν τα Επαρχιακά Τμήματα Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας / 
Αμμοχώστου 

CYPRUS ARCHITECTS ASSOCIATION
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