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Περιγραφή Προγράμματος 
Το πρόγραμμα επιδιώκει την υποστήριξη νέων Αρχιτεκτόνων στην αρχή της 
επαγγελματικής τους πορείας μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης για την αντιμετώπιση 
των εργασιακών προκλήσεων του επαγγέλματος, επιτρέπει την μεταφορά τεχνογνωσίας, 
ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών, αξιοποίησης επαγγελματικών ευκαιριών κ.α. Το 
πρόγραμμα απορρέει από την ευρύτερη “Δράση - Στόχους” του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου όπως καθορίζεται από το Καταστατικό του και ως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από 
την Επιτροπή Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου κατά 
τις εργασίες της το 2018-2019.   

 

Μέντωρ : σώφρων φίλος και σύμβουλος. 
Σε μια από τις μεταμορφώσεις της η Αθηνά, θεά της σοφίας και των επιστημών, 
προκειμένου να βοηθήσει τον προστατευόμενο της Οδυσσέα να ξανακερδίσει την Ιθάκη 
του, παρουσιάζεται στον νεαρό και αδύναμο γιο του τον Τηλέμαχο, με τη μορφή του 
Μέντορα, πιστού πατρικού φίλου, για να τον εμψυχώσει, να τον καθοδηγήσει και να τον 
συμβουλεύσει. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού, 
υποστήριξης και επικοδομητικής ενθάρυνσης μεταξύ ενός πιο έμπειρου και ενός 
λιγότερου έμπειρου αρχιτέκτονα. Απαραίτητο στοιχείο αυτής της σχέσης είναι η θέληση 
να εκπαιδευτείς, να μοιραστείς, να προβληματιστείς και να αναπτυχθείς. 

Το Πρόγραμμα “Μέντορας στην Αρχιτεκτονική” θα αποτελεί μια σχέση συνεργασίας 
μεταξύ ενός έμπειρου επαγγελματία Αρχιτέκτονα και ενός νέου Αρχιτέκτονα, η οποία θα 
προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των εργασιακών 
προκλήσεων, θα επιτρέπει την μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγή απόψεων, 
πληροφοριών, αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών, εφαρμογή νομοθεσιών / 
κανονισμών, διαχείριση συμβολαίων, επισκέψεις σε εργοτάξια, κ.α. 

Δικαιούχοι: 
Συμμετέχοντες: “Τακτικά μέλη”  του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τακτοποιημένες 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με έτος εγγραφής στο ΕΤΕΚ από 2013 
(συμπεριλαμβανομένου). 

Μέντορες: “Τακτικά μέλη” του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τακτοποιημένες τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις, εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ, με πείρα τουλάχιστον 7 έτη. 
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Περίοδος Εφαρμογής Προγράμματος 
Το πρόγραμμα θα ισχύσει σε πιλοτική βάση από Δεκέμβριο 2019 μέχρι Δεκέμβριο 2020. 

Οι μέντορες θα πρέπει να αποδεχτούν την ελάχιστη χρονική δέσμευση των 2 ωρών ανά 
μήνα για σκοπούς επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να σέβονται τις χρονικές δεσμεύσεις του συναδέλφου τους. 

Υλοποίηση 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θέτει τα πλαίσια του προγράμματος τα οποία πρέπει 
να ακολουθηθούν από τους συμμετέχοντες και μέντορες. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου δεν θα παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος παρά στην ολοκλήρωσή 
του με κυκλοφορία ερωτηματολογίου και δεν φέρει ευθύνη για όποιες δεσμεύσεις 
απορρέουν από το πλαίσιο του προγράμματος που τυχόν δεν εφαρμοστούν από 
συμμετέχοντες ή μέντορες.  

Γενικό Πλαίσιο Προγράμματος 
Τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος είναι: 

1. Δημόσια πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος από δικαιούχους (μέντορες και 
συμμετέχοντες). 

2. Υποβολή ενδιαφέροντος από δικαιούχους. 
3. Ομαδοποίηση μεντόρων - συμμετεχόντων σε αναλογία 1:1. 
4. Αξιολόγηση προγράμματος με την ολοκλήρωση ενός έτους με ειδικό ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν όλοι οι δικαιούχοι. 

Κόστος 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση, είναι διαθέσιμο μόνο σε μέλη του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και είναι δωρεάν, χωρίς όποια δέσμευση από μέρους του 
ΣΑΚ. 

Υποβολή Αιτήσεων 
Αριθμός Αιτήσεων: Κάθε δικαιούχος (μέντορας ή συμμετέχοντας) έχει δικαίωμα υποβολής 
μόνο μιας αίτησης. 
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Έντυπο Αίτησης: Οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής το 
οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 
www.architecture.org.cy 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι Δευτέρα 9 
Δεκεμβρίου 2019. 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων: Σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας το έντυπο στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου www.architecture.org.cy 

Αξιολόγηση Αιτήσεων 
Η αντιστοίχιση μεντόρων - συμμετεχόντων θα γίνει έχοντας υπόψη την πόλη εργασίας και 
διαμονής των εμπρόθεσμων αιτητών σε πρώτη διαλογή και με τυχαία ταξινόμηση σε 
δεύτερη διαλογή.  

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια και στη Συμπλήρωση του 
προγράμματος 
Η αξιολόγηση θα γίνεται από ομάδα στο ΣΑΚ μόνο για σκοπούς βελτίωσης του 
προγράμματος. Ο ΣΑΚ θα διοργανώσει σε χρονικά διαστήματα του προγράμματος 
συνάντηση/σεις για υποστήριξη του προγράμματος.  

Εμπιστευτικότητα 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η σχέση των μερών είναι εμπιστευτική. 
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