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Χορηγός

Νοέμβριος 2007

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα που θα το απασχολούσαν, αποδεχόμενο ότι η
στόχευση θα έπρεπε να ήταν συγκεκριμένη για να είναι και αποτελεσματική.
Προσπάθησε να ασχοληθεί με λιγότερα θέματα όπως αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω ώστε η προσπάθεια αυτή να είναι ολοκληρωμένη.
θέμα ένα:
		

Ο πολιτισμικός χαρακτήρας της Αρχιτεκτονικής με το σύνθημα «η αρχιτεκτονική είναι πολιτισμός». Η προσπάθεια
πρέπει να συνεχιστεί.

θέμα δύο:
		

Η γραφειοκρατία που κατάντησε την έκδοση των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, μέγιστη ταλαιπωρία,
κατασπατάληση δημόσιου χρήματος αλλά και αύξηση του κόστους των κατασκευών.

θέμα τρία:
		
		

Η υποστήριξη του επαγγέλματος μέσω εκδηλώσεων ακαδημαϊκού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Με διαλέξεις,
εκθέσεις κλπ. Συνειδητά αποφύγαμε να απαιτήσουμε επαγγελματικά ωφελήματα γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό θα το
πετύχουμε στη συνείδηση των πολιτών και της πολιτείας με τη δική μας συμπεριφορά.

Έχουμε ευθύνη όλοι μαζί και ο καθένας από μας ξεχωριστά, να πείσουμε για τη σημασία της ποιότητας του δομημένου
περιβάλλοντος, πόσο καθορίζει την ψυχολογία των ανθρώπων και την καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών.
Έχουμε ευθύνη να αναδείξουμε τη σημασία της Αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην γενικότερη αξία της
πόλης, μέσω της ποιότητας του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων.
Οι εκδηλώσεις με τους φοιτητές Αρχιτεκτονικής μας ενθάρρυναν για ουσιαστικότερες παρεμβάσεις στην πόλη. Δεν προλάβαμε
να πραγματοποιήσουμε το μεγάλο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών που το Συμβούλιο θα διοργάνωνε και θα προσκαλούσε όλους
τους Αρχιτέκτονες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τις πόλεις μας. Θα υπάρξει όμως συνέχεια.
Οι Αρχιτέκτονες οφείλουν να παρέμβουν στις πόλεις με τρόπο που να συνεισφέρουν στην ποιότητα της ζωής των πολιτών αλλά
και στην εικόνα της πόλης. Εμάς τους Αρχιτέκτονες δεν πρέπει να μας ενοχλούν τα έργα που προβάλλονται επειδή γνωρίζουμε
τη σημασία της προβολής των πόλεων μέσα από την αρχιτεκτονική των μεμονωμένων κτηρίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προβολή έργων Αρχιτεκτόνων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ελπίζουμε η προβολή
αυτή να συνεχιστεί και μέσω μιας δεύτερης έκδοσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια
προκηρύσσονται λιγότεροι.
Τέλος καλούμε την πολιτεία μέσω των εκλελεγμένων αντιπροσώπων της και μέσω αυτών που ορίσαμε για να διοικήσουν να
συνειδητοποιήσουν, ότι η ανάπτυξη στον πολιτισμό, στην οικονομία, στον τουρισμό, περνά μέσα από την αρχιτεκτονική και αυτή
θα παράξει αποτέλεσμα και ποιότητα μέσα από αξιοπρεπείς αναθέσεις έργων στους Αρχιτέκτονες.
Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από τις τελευταίες μεθόδους που η πολιτεία εφάρμοσε για αναθέσεις έργων, που ουσιαστικά
αναθέτει στον όποιον μελετητή αποδεχθεί την χαμηλότερη αμοιβή. Λογικά το κράτος μέσα από τέτοιες διαδικασίες πρέπει να
αναμένει χαμηλή απόδοση του μελετητή επιβλέποντα και χαμηλότερη ποιότητα στην κατασκευή.
Καλούμε την πολιτεία να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος γενικά αναβαθμίζοντας τον ρόλο
των ειδικών με αξιοπρεπείς αναθέσεις.
Εμείς οι αρχιτέκτονες θέλουμε να διαγωνιζόμαστε για το καλύτερο έργο.

		
Κωνσταντίνος Μαραθεύτης					
			
Πρόεδρος					

Παναγιώτης Παναγή
Γενικός Γραμματέας
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Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006-2007
Θέσεις – Παρεμβάσεις – Ενέργειες
1.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνέλθει κατά την περίοδο της θητείας του, από 16 Σεπτεμβρίου 2006 μέχρι 23 Οκτωβρίου 2007 σε 13 Συνεδρίες.
Κύριοι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο της θητείας του ήταν:
α. Η προβολή και ανάδειξη του έργου που επιτελεί η Αρχιτεκτονική:
		 Επιτεύχθηκε μέσω δημοσίων παρεμβάσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και διαφόρων εκδηλώσεων.
β.
		
		
		

Κατοχύρωση του Λειτουργήματος του Αρχιτέκτονα μέσω:
Διαφώτισης για το ρόλο του Αρχιτέκτονα στα ΜΜΕ
Συναντήσεις με Υπουργούς, Βουλευτές, Δήμους που επηρεάζουν αρχιτεκτονικά θέματα.
Προώθηση εισηγήσεων και θέσεων ΣΑΚ.

γ. Αναβαθμισμένες διαδικασίες ανάθεσης έργων του Δημοσίου – Ενίσχυση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με τις:
		 Παρεμβάσεις μέσω επιστολών, ΜΜΕ και συναντήσεων.
		 Επιστολές προς Υπουργεία και άλλους φορείς για ενημέρωση τους για τις ορθές διαδικασίες ανάθεσης μελετών.
δ.
		
		
		
		

2.

Παροχή συνεχούς επιμόρφωσης προς τα μέλη μέσω:
Εκθέσεων / Διαλέξεων.
Περιοδικό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου «ΑΡΧΕΙΟ»
Περιοδικό «Αρχιτέκτονες» που εκδίδει ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
Προώθηση Ημερολογίου Εργασιών ΣΑΚ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εργοδοτεί την Στάλω Κωνσταντίνου και την Έλλη Άλλεν.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει έδρα του στην Λευκωσία, στην οδό Στασικράτους 24, Πολυκατοικία ΕΛ.ΚΑ, 1ος όροφος,
γραφεία 103, 1065 Λευκωσία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Τηλεομοιότυπο:		
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ιστοσελίδα:		

22672887, 22660510
22672512
cyprus.architects.association@cytanet.com.cy
www.architecture.org.cy

Ώρες λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα - Πέμπτη 08:00 - 13:00, 14:30 - 17:30
					
Παρασκευή 08:00 - 13:00
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3.

ΠΡΟΒΟΛΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3.1 Περιοδικό Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου «ΑΡΧΕΙΟ»
Το Περιοδικό έχει τεθεί σε κυκλοφορία το 2006. Έχουν κυκλοφορήσει
μέχρι στιγμής δύο τεύχη και τα σχόλια που έχουν εισπραχθεί είναι
θετικά και ενθαρρυντικά για συνέχιση του. Ο αρχικός στόχος να
καταστεί το Περιοδικό «ΑΡΧΕΙΟ» ως το τοπικό έγκυρο αρχιτεκτονικό
περιοδικό έχει αρχίσει να επιτυγχάνεται.
Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού είναι: Π. Παναγή, Κ. Κυπρής, Μ.
Κοσμά, Στ. Φεραίος, Μ. Χριστοδουλίδης, Κ. Κωνσταντινίδου, Τ. Τούρβα.
3.2. Περιοδικό ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ «Αρχιτέκτονες»
Στα πλαίσια της συνεργασίας με το ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συνεχίζεται η αποστολή
του Περιοδικού «Αρχιτέκτονες». Το περιοδικό αποστέλλεται στα μέλη
που έχουν διευθετημένες τις συνδρομές τους.
3.3 Ιστοσελίδα - www.architecture.org.cy.
Η ιστοσελίδα του ΣΑΚ είναι το μέσο επικοινωνίας με τα μέλη του.
Καταβάλλεται προσπάθεια για αναβάθμιση και ενημέρωση της
καθώς και επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ώστε
να χρησιμοποιηθεί καλύτερα ως μέσο προβολής και ενημέρωσης.
3.1 Περιοδικό Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου «ΑΡΧΕΙΟ»

3.4 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Σε μία προσπάθεια για άμεση ενημέρωση των μελών για θέματα που
αφορούν τις εργασίες και ενέργειες του ΣΑΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεχίζει την ενημέρωση μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Τα
μέλη που επιθυμούν να ενημερώνονται με αυτή την διαδικασία, θα
πρέπει να αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στη Γραμματεία.
3.5 Προβολή Αρχιτεκτονικής από τα ΜΜΕ
Κατά την διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε
σε τακτά χρονικά διαστήματα να παραστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές
και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παρέμβαση σε επίκαιρα θέματα.
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου απηύθυνε πρόταση στον ΣΑΚ να
συνεργαστούν με σκοπό την παρουσίαση αρχιτεκτονικών έργων
μέσα από απογευματινή τηλεοπτική εκπομπή για προβολή
αρχιτεκτονικών έργων από μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο
απηύθυνε πρόσκληση στα μέλη για δήλωση συμμετοχής όπου το
ενδιαφέρον ήταν μεγάλο.
3.6 Ανακοινώσεις στον τύπο και παρουσία στα ΜΜΕ
Ο ΣΑΚ στα πλαίσια της προβολής των θέσεων του για τρέχοντα
θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική, δημοσιοποίησε τις ακόλουθες
ανακοινώσεις και παρεμβάσεις στον ημερήσιο τύπο και ΜΜΕ.

3.3 Ιστοσελίδα - www.architecture.org.cy
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Γνωστοποίηση εκδηλώσεων που πραγματοποίησε ο ΣΑΚ
Ο ΣΑΚ υποστηρίζει την υλοποίηση του Έργου της Πλατείας Ελευθερίας.
Έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομών Αδειών.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καταγγέλλει τις διαδικασίες που ακολουθεί
ο Δήμος Αραδίππου για την Ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου
Συμβόλαια Ανάθεσης Οικοδομικών Έργων του Δημοσίου
Προσφορά για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή για τη
Μελέτη και Επίβλεψη της επέκτασης Εσωτερικών Ιατρείων στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού
Κατεδάφιση της ανατολικής εισόδου του Δημοσίου Κήπου της Πάφου

3.6 Ανακοινώσεις στον τύπο και παρουσία στα ΜΜΕ

Ανάλυση Δράσεων Δ.Σ.ΣΑΚ 2006-2007 | 07

3.7 Προώθηση Αρχιτεκτονικής
Στα πλαίσια των στόχων του ΣΑΚ καταρτίστηκε η Επιτροπή
Προώθησης Αρχιτεκτονικής όπου κατά τις συνεδρίες που
πραγματοποίησε αποφάσισε την προώθηση των ακόλουθων θεμάτων:
•
Ανάδειξη της σύγχρονης και τρέχουσας Αρχιτεκτονικής
•
Καταγραφή της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής από την δεκαετία
του ’60 μέχρι σήμερα σε έκδοση
•
Προώθηση Αρχιτεκτονικής στα σχολεία
•
Νομοθετική κατοχύρωση της Αρχιτεκτονικής ως πολιτισμός.
•
Ευαισθητοποίηση του κοινού για την Αρχιτεκτονική
•
Προβολή Αρχιτεκτονικής με συστηματικότερη αρθρογραφία στα ΜΜΕ
•
Συμμετοχή της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Mies Van
Der Rohe και Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
•
Θέσπιση Βραβείων Αρχιτεκτονικής από τον ΣΑΚ
Στάλθηκε επιστολή στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας για συνεργασία, καθώς θέματα που θα τροχιοδρομηθούν
και εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά του όπως είναι η καταγραφή,
αρχειοθέτηση και κριτική των αρχιτεκτονικών κτηρίων του 20ου
αιώνα και η παρουσίαση επιλεγμένων κτηρίων ή και συνεντεύξεις
των εν ζωή Αρχιτεκτόνων της περιόδου 1960 - 1974 σε 45λεπτο
ντοκιμαντέρ.
Την Επιτροπή Προώθησης Αρχιτεκτονικής αποτελούν: Ηρακλής
Παπαχρίστου, Στέφανος Φεραίος, Μάριος Χριστοδουλίδης,
Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου.
3.8 Εκδόσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες
διευκολύνσεις προς τα μέλη του ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα
να προωθηθούν οι εκδόσεις του ΣΑΚ.
3.8 Βιβλίο «10 χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
- Η αλλαγή στο Κυπριακό τοπίο»

3.8 Ημερολόγιο Εργασιών
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Βιβλίο «10 χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί - Η αλλαγή στο
Κυπριακό τοπίο»
Στην έκδοση αυτή προβάλλεται ο θεσμός των Αρχιτεκτονικών
Διαγωνισμών και γίνεται παρουσίαση όλων των μελετών που
διακρίθηκαν με την διαδικασία αυτή την δεκαετία 1989-1999. Η
έκδοση είναι συλλεκτική και θέλοντας να προωθηθεί το βιβλίο
δίδεται στα μέλη η ακόλουθη προσφορά πώλησης:
1 βιβλίο προς ΛΚ15 | 2 βιβλία προς ΛΚ20 | 5 βιβλία προς ΛΚ40 | 10
βιβλία προς ΛΚ50
Ημερολόγιο Εργασιών
Ο ΣΑΚ κυκλοφορεί από το 2005 το Ημερολόγιο Εργασιών. 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 την πρόοδο του έργου από την αρχή
μέχρι την παράδοση του. Η τιμή πώλησης του Ημερολογίου προς
τους εργολάβους είναι ΛΚ10. Ο ΣΑΚ πωλεί το Ημερολόγιο προς τα
μέλη του στην τιμή των ΛΚ5 τα οποία με τη σειρά τους θα
προωθούν στους Εργολάβους. Το Ημερολόγιο διατίθεται προς
πώληση από την Γραμματεία.

4.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

4.1 Διορισμός Κριτών
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας του κλήθηκε
να διορίσει κριτές στους ακόλουθους διαγωνισμούς:
Ανέγερση Δημοτικού Μεγάρου Πάφου
Εκπρόσωπος: Dickon Irwin
Περιβαλλοντικό Κέντρο στις Αλυκές Λάρνακας
Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Πιερίδης

4.2

Α´ Βραβείο - Ομάδα Μελέτης:
Μάριος Οικονομίδης, Μαρία Ακκελίδου

Σημείωση: Οι διορισμοί έγιναν σύμφωνα με τον Κατάλογο Μητρώου Κριτών ΣΑΚ.
Τα μέλη που επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια για συμπερίληψη τους στο
Μητρώο Κριτών, θα πρέπει να ζητήσουν από την Γραμματεία το σχετικό έντυπο.

4.2 Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί που ολοκληρώθηκαν
Ετοιμασία μελέτης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κάβο Γκρέκο.
Εκπρόσωπος: Στέλιος Πελεκάνος
Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου
Εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοσμά
Ο βρετανικός αρχιτεκτονικός οίκος Hopkins Architects ήταν ο
νικητής του διεθνή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό
του Μεγάρου Πολιτισμού Κύπρου. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα
από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από διεθνείς
προσωπικότητες και εκπροσώπους των τριών επαγγελματικών
οργανισμών. Ο νικητής επιλέγηκε ανάμεσα σε οκτώ διεθνείς
αρχιτεκτονικούς οίκους, οι οποίοι είχαν επιλεγεί από την Κριτική
Επιτροπή για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Τη δεύτερη θέση
πήρε ο αυστριακός αρχιτεκτονικός οίκος Coop Himmelb (l) au και τη
τρίτη θέση το γραφείο του Πορτογάλου αρχιτέκτονα Joao Luis
Carrilho da Graça.
Κατά την περίοδο συζητήσεων πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού
και συγκεκριμένα στις 20.10.06, ο Πρόεδρος του ΣΑΚ Κ. Μαραθεύτης
παρευρέθηκε σε σύσκεψη που έγινε στην παρουσία των εκπροσώπων
του ΕΤΕΚ, ΣΠΜΑΚ και την Κριτική Επιτροπή του Πολιτιστικού
Μεγάρου για θέματα που αφορούσαν την προκήρυξη. Ο Πρόεδρος
ΣΑΚ μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο διαγωνισμός αυτός μπορούσε
κάλλιστα να ήταν ανοικτός προς όλους του Αρχιτέκτονες και ότι
υπήρχαν τρόποι για να διασφαλιστεί ο Εργοδότης στα θέματα
εφαρμογής της μελέτης. Ζητήθηκε τουλάχιστον να διασφαλιστεί η
συμμετοχή των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων.

4.2 Β´ Βραβείο – Ομάδα Μελέτης: Μάριος Κ. Φωκάς,
Χρίστος Χατζηχρίστος, Δημήτρης Οικονομίδης

4.2 Γ´ Βραβείο – Ομάδα Μελέτης Στέλλα Ευαγγελίδου, Σκεύη Φαραζή

4.2 Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου (Α Βραβείο) Hopkins Architects

Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2007
Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής απονέμονται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κάθε τρία χρόνια. Βασικός στόχος του θεσμού είναι η
δημόσια αναγνώριση των εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης
αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και γενικότερα η ενθάρρυνση ψηλού
επιπέδου αρχιτεκτονικής. Η Κριτική Επιτροπή, που απαρτιζόταν από τους:
Ιωάννη Κίζη, Πρόεδρο και Αθηνά Αριστοτέλους, Ανδρούλα Φλωρίδου,
Νάσω Χρυσοχού, Αρτέμη Αστραίο και Κώστα Κουτσοφτίδη, Μέλη,
αποφάσισαν όπως βραβεύσουν κατά κατηγορία τα πιο κάτω έργα:
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Κατηγορία Α - Αξιόλογο Αρχιτεκτονικό Έργο
Κτίριο Επιστημών Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας
Αρχιτέκτονες: Ζήνωνας και Χριστίνα Σιερεπεκλή
Κατηγορία Β - Έργο Νέων Αρχιτεκτόνων
Εμπορικό Κέντρο στην Κολωνακίου
Αρχιτέκτονας: Γιάννης Αρμεύτης

4.3  Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο:
Ελευθερία Σεργίτου, Βασίλης Πασιουρτίδης

Κατηγορία Γ - Σύγχρονες επεμβάσεις σε παραδοσιακά/
ιστορικά κτίρια
Οικία Έλλης Παρασκευά
Αρχιτέκτονες: Φλώρης Παναγίδης και Aida Spinazzola
Τα Κρατικά Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2007 είναι αφιερωμένα στη
μνήμη του Πεύκιου Γεωργιάδη.

4.3  Κτήριο Επιστημών Αγγλικής Σχολής: Ζήνωνας Σιερεπεκλής

4.3 Κυπριακή Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Mies
Van Der Rohe
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΣΑΚ για το Βραβείο Ευρωπαϊκής
Αρχιτεκτονικής Mies Van Der Rohe 2007, επέλεξε όπως η Κύπρος
εκπροσωπηθεί από τα ακόλουθα έργα, τα οποία διακρίνονται για
την αρχιτεκτονική τους αξία:
Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο - Αρχιτέκτονες Ελευθερία Σεργίδου,
Βασίλης Πασιουρτίδης
Κτήριο Επιστημών Αγγλικής Σχολής - Αρχιτέκτονας Ζήνων Σιερεπεκλής
Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο - Αρχιτέκτονες Σκεύη Φαραζή
& Γιώργος Χατζηχρίστου
Κατοικία - Αρχιτέκτονες Χ. Φεραίος & Συνεργάτες

4.3 Κατοικία: Αρχιτέκτονες Χ. Φεραίος & Συνεργάτες

Αρεταίειο Νοσοκομείο - Αρχιτέκτονας Χάρης Χατζηβασιλείου
Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή των έργων ήταν: Μάριος Κ.
Φωκάς, Ηρακλής Παπαχρίστου, Κωσταντίνος Μαραθεύτης, Ανδρέας
Ζωδιάτης, Ιωάννης Αρμεύτης, Dickon Irwin

4.3 Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο:
Αρχιτέκτονες Σκεύη Φαραζή & Γιώργος Χατζηχρίστου

4.4 Παρεμβάσεις
Πλατεία Ελευθερίας
Ο ΣΑΚ έχει υποστηρίξει με δημόσιες παρεμβάσεις σε τηλεοπτικούς,
ραδιοφωνικούς σταθμούς και ανακοινώσεις στον ημερήσιο τύπο
την υλοποίηση του έργου της Πλατείας Ελευθερίας, καθώς το έργο
είναι αποτέλεσμα Διεθνή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ενός θεσμού
που υιοθετήθηκε από το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας. Το έργο
εντάσσεται σε έναν ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει
σκοπό πέρα από την διατήρηση και ανάδειξη του ενετικού τοίχους,
την δημιουργία μιας πορείας από και προς την παλιά και την νέα
πόλη, με σημαντικά κομβικά σημεία που στόχο έχουν την
αναζωογόνηση του πολεοδομικού ιστού με επίκεντρο την παλιά πόλη.
Το θέμα της Πλατείας Ελευθερίας συζητήθηκε και στην Βουλή
Αντιπροσώπων στις 17.5.07 με εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του ΣΑΚ
κ. Μαραθεύτη.

4.3 Αρεταίειο Νοσοκομείο: Χάρης Χατζηβασιλείου
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Κτήριο Γραφείων Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
Μετά την κοινοποίηση από τον Αρχιτέκτονα του έργου αλληλογραφίας

του με την Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία φαινόταν η απαγόρευση της τοποθέτησης διακριτικής πινακίδας με το όνομα του, ο
ΣΑΚ με επιστολή του προς τη ΚΟΕ ζήτησε να επιτραπεί η τοποθέτηση της πινακίδας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα διδόταν
δημοσιοποίηση γι αυτή την συμπεριφορά.
Ανέγερση Νέου Δημοτικού Μεγάρου Έγκωμης
Ο ΣΑΚ ζήτησε ενημέρωση από τον Δήμο Έγκωμης για την διαδικασία που προτίθεται να ακολουθήσει για την ανάθεση της
μελέτης για ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου, αφού προηγουμένως πληροφορήθηκε ότι αναρτήθηκε πινακίδα σε
συγκεκριμένο χώρο όπου γνωστοποιείται η πρόθεση αυτή. Διαβεβαιώθηκε από τον Δήμο Έγκωμης ότι θα προκηρυχθεί
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

5. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
5.1 Προσφορά για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή για τη Μελέτη και Επίβλεψη της επέκτασης Εσωτερικών
Ιατρείων στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Ο ΣΑΚ με ανακοίνωση του στον ημερήσιο τύπο εξέφρασε την δυσφορία του για τον τρόπο που ζητήθηκε η προσφορά υπηρεσιών
μελέτης και επίβλεψης. Σε κανένα σημείο της προκήρυξης δεν φαινόταν να διασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών αφού και σε αυτή την περίπτωση, το μοναδικό κριτήριο επιλογής ήταν η χαμηλότερη αμοιβή των μελετητών. Στην
Ευρώπη η καλύτερη αμοιβή θεωρείται αυτή που είναι πλησιέστερη στον μέσο όρο των προσφορών. Η πρόνοια αυτή ωθεί τους
μελετητές να υποβάλουν την ορθότερη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου της προκήρυξης. Επίσης η
συμπίεση της αμοιβής αναπόφευκτα οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα μελέτης με αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου των
εργασιών και το αυξημένο κόστος που θα κληθεί το κράτος να πληρώσει. Στην ανακοίνωση του ο ΣΑΚ τόνισε επίσης ότι το κράτος
θα έπρεπε μέχρι σήμερα να αντιληφθεί ότι το πρόβλημα στα Οικοδομικά Έργα του Δημοσίου είναι οι καθυστερήσεις οι οποίες
αυξάνουν το κόστος του έργου. Η λύση στο πρόβλημα θα ήταν η ανάθεση σε προσοντούχο επιστήμονα της παρακολούθησης του
χρονοδιαγράμματος κάθε έργου ο οποίος έγκαιρα θα ειδοποιεί τον κάθε ένα που καθυστερεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του και
αν απαιτείται να καταλογίζει τις ευθύνες για τις αποζημιώσεις που θα απαιτούν οι Εργολάβοι από το Κράτος.
Ο ΣΑΚ μέσα από την ανακοίνωση του καλεί το Κράτος να υιοθετήσει τις διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρώπη, διαδικασίες οι οποίες
διέπονται από δικασμένες υποθέσεις και την υφιστάμενη νομολογία διεθνώς. Σε διαφορετική περίπτωση οι Αρχιτέκτονες ως διαχειριστές
των Συμβολαίων Οικοδομικών Έργων δε θα δεχθούν να επωμιστούν οποιαδήποτε ευθύνη για την ασυνεννοησία που θα υπάρξει μεταξύ
των Μελετητών.
5.2 Κατεδάφιση της ανατολικής εισόδου του Δημοσίου Κήπου της Πάφου
Ο ΣΑΚ με ανακοίνωση του στον ημερήσιο τύπο εξέφρασε την απογοήτευση του για τον τρόπο που ο Δήμος Πάφου χειρίζεται το έργο
ανάπλασης του Δημόσιου Κήπου. Η απόφαση του Δήμου Πάφου να προβεί στην κατεδάφιση της ανατολικής εισόδου του Δημοσίου
Κήπου χωρίς να προβεί προηγουμένως σε διάλογο με τους Μελετητές, Αρχιτέκτονες του έργου αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού προς
τους δημιουργούς. Η επέμβαση σε αρχιτεκτονικό έργο πρέπει να γίνεται από Αρχιτέκτονες του έργου και όχι να γίνονται αυθαίρετες
παρεμβάσεις κατεδαφίσεων τι στιγμή που την όλη ευθύνη της μελέτης και επίβλεψης του έργου την έχουν οι Αρχιτέκτονες.
Η ανάθεση στους Μελετητές έγινε από τον τέως Δήμαρχο Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα και προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια.
Σχεδιάστηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε. Μία επιστημονική μελέτη με βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και
του δημοσίου χώρου. Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε να σεβαστεί τις αποφάσεις και τα έργα που δρομολογήθηκαν τα
5 ¶.ºÈÏ›Ô˘, ∞. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ & A.Swiny
προηγούμενα
χρόνια, αφήνοντας τα να ολοκληρωθούν και όχι να τα κατεδαφίζει χωρίς να γνωστοποιεί τις αποφάσεις του.
    Urban Pieces in Warfare

Ο ΣΑΚ επεσήμανε πως το Δημαρχείο Πάφου στο παρελθόν ακολουθούσε με σεβασμό όλες τις διαδικασίες αρχιτεκτονικών έργων
του δημοσίου και μας εκπλήττει η νέα πρακτική. Είναι απόλυτο δικαίωμα σε κάθε πολίτη να έχει άποψη για κάθε δημόσιο κτήριο,
δεν έχει όμως το δικαίωμα κατεδάφισης και να ακυρώνει με αυτό τον τρόπο επιστημονικές μελέτες έργων.
5.3 Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Αραδίππου
Ο ΣΑΚ με επιστολή του προς τον Δήμο Αραδίππου και με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο εξέφρασε την διαφωνία του για την
διαδικασία που ακολουθείται για την εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση του Δημοτικού Μεγάρου Αραδίππου. Ο ΣΑΚ κάλεσε τα μέλη
του να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκεια του για τον τρόπο που ο Δήμος ζήτησε την
προσφορά. Σε κανένα σημείο της προκήρυξης δεν φαινόταν να διασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, αφού το
μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη αμοιβή των μελετητών. Ο ΣΑΚ ζήτησε την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
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6.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ίσως το θέμα που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν ήταν στις αρχικές του επιδιώξεις,
είναι η ενοποίηση των Αρχιτεκτόνων. Ένα θέμα όμως τόσο σοβαρό ήθελε και την καλύτερη προετοιμασία. Για το λόγο αυτό το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΚ συνειδητοποιώντας την ειλικρινή επιθυμία του ΣΠΜΑΚ για ενοποίηση όλων των Αρχιτεκτόνων σε
μια οργάνωση και ταυτόχρονα των Πολιτικών Μηχανικών σε μια άλλη, κάλεσε σε συνεδρίες τα μέλη του.
Στις 12.4.2007 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε ανοικτή συνεδρία στα γραφεία του ΣΑΚ για συζήτηση του θέματος.
Επίσης στις 31.6.2007 προσκλήθηκαν σε συζήτηση όλα τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια (1981 - 2006) για συζήτηση στο
ξενοδοχείο Hilton. Για το θέμα κλήθηκε και Νομικός Σύμβουλος για τυχόν καταστατικές αλλαγές.
Οι τρεις οργανώσεις, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων και Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών ελπίζουν ότι η μεταβατική περίοδος της ενοποίησης θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2007 και θα κρατήσει τέσσερις με έξι μήνες.

7.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1 Διαδικασίες Ελέγχου της Ανάπτυξης
Ο ΣΑΚ εξέφρασε επανειλημμένα την δυσαρέσκεια του για τον μη εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και ταυτόχρονα
κατέθεσε τις δικές του απόψεις. Μεταξύ άλλων ο ΣΑΚ υποστηρίζει τη Δημιουργία των Ενιαίων Αρχών Ελέγχου της Ανάπτυξης, την
αναβάθμιση του ρόλου των Ιδιωτών Μελετητών, τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων για Άδειες μέσω του διαδικτύου, υιοθέτηση
του Εντύπου Αυτοελέγχου για όλες τις αναπτύξεις σε εγγεγραμμένα οικόπεδα (με δέσμευση έκδοσης άδειας σε 30 ημέρες). Επίσης
ο ΣΑΚ προτείνει τη δημιουργία στο διαδίκτυο Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S), παρακολούθηση διαδικασίας
μελέτης αιτήσεων μέσο διαδικτύου, εκσυγχρονισμό του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του Περί Οδών και
Οικοδομών Νόμου, Σχεδιασμός Οδικού Δικτύου σε Περιοχές Ανάπτυξης.
7.2 Μελέτες για Έργα του Δημοσίου
Η επεξεργασία των εγγράφων έχει ολοκληρωθεί εκ μέρους του κράτους και αναμένονται σχόλια επί των εγγράφων από το ΕΤΕΚ.
Μετά από ενημέρωση και μελέτη των εγγράφων ο ΣΑΚ εξέφρασε την αγανάκτηση του για το ύφος και τη φιλοσοφία των
εγγράφων τα οποία θεωρεί απαράδεκτα και προσβλητικά για τους Αρχιτέκτονες και τους Μηχανικούς γενικότερα. Ο ΣΑΚ έχει
καλέσει το ΕΤΕΚ, όπως ζητήσει από το κράτος να αποσύρει τα έγγραφα μέχρι να γίνουν οι αναγκαίες, ουσιαστικές τροποποιήσεις.
7.3 Εγγραφή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Έχει ετοιμαστεί προσχέδιο πρότασης Νόμου από το ΕΤΕΚ και έχει σταλεί στο ΣΑΚ για σχόλια. Ο ΣΑΚ χαιρετίζει την προσπάθεια του
ΕΤΕΚ και επισημαίνει συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω μελέτη όπως:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Αποκλειστικοί μέτοχοι εταιρειών και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων μόνον μέλη του ΕΤΕΚ.
Να γίνει ρύθμιση για τα ονόματα των συνεταίρων.
Παράλληλη υποχρεωτική ασφάλιση για επαγγελματική ευθύνη τόσο της εταιρείας όσο και των μελών της (ομαδική από το ΕΤΕΚ).
Καθορισμός ύψους ασφαλιστικής κάλυψης.
Συνέχιση προσωπικής πειθαρχικής ευθύνης μελών.

Τέλος ο ΣΑΚ υποστήριξε ότι οι Εταιρείες θα πρέπει να είναι μίας Ειδικότητας (Αρχιτεκτονική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Μηχανολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κ.α.).
7.4 Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ
Ο ΣΑΚ συμμετείχε στη Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Οδηγίας 2002|91|ΕΚ με εκπρόσωπο τον
Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Παναγή.
Συνοπτικά τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
1. Προκαταρκτικά η οδηγία έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ελάχιστη απόδοση για τα νέα κτήρια και ακολούθως τη διαβάθμιση
του συνόλου των κτηρίων ανάλογα με την ενεργειακή του απόδοση. Έπρεπε να εφαρμοστεί την 1/1/2006 με δυνατότητα
παράτασης κάποιων παραμέτρων της μέχρι 1/1/2009, δυνατότητα την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποίησε.
Η νομοθεσία έχει ψηφιστεί και αναμένεται οδηγία του αρμόδιου Υπουργού για να τεθεί σε ισχύ.
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2.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού / Τμήμα
Ενέργειας ως η υπηρεσία που έχει την ευθύνη για την εφαρμογή
προσανατολίζεται στη σταδιακή εφαρμογή της σε 3 φάσεις τις εξής:

2.1
		
		
		
		
		

Παράλληλα με την υποβολή των εγγράφων για εξασφάλιση
Άδειας Οικοδομής, θα υποβάλλονται πληροφορίες, μέσω
κοινού εντύπου, για το κέλυφος του κτηρίου (οροφή, τοιχοποιία
και υαλοστάσια) στοιχειώδεις υπολογισμοί και λεπτομέρειες
που θα ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια για το κάθε ένα
στοιχείο του αποτελεί το κέλυφος.

2.2 Στο επόμενο στάδιο τα πιο πάνω (§2.1) θα συνδυάζονται και
		 με υποβολή αποτελεσμάτων λογισμικού, στο οποίο θα έχουν
εισαχθεί δεδομένα του κτηρίου για το οποίο ζητείται η άδεια.
2.3
		
		
		

Στο τελικό στάδιο όλα τα πιο πάνω (§2.1 & §2.2) θα συνδυάζονται
με έκδοση και υποβολή πιστοποιητικού Ενεργειακής
απόδοσης, το οποίο θα κατηγοριοποιεί τα κτήρια σε κλάσεις,
όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τις ηλεκτρικές συσκευές.

3.

Πιθανή ημερομηνία εφαρμογής του σταδίου που περιγράφεται στην
παράγραφο §2.1 η 1η Οκτωβρίου 2007. Η υποβολή για εξασφάλιση
πολεοδομικής άδειας πριν την εξαγγελία της οδηγίας απαλλάσσει
τον μελετητή από οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με την οδηγία.

4.

Αυτή η πληροφόρηση γίνεται για σκοπούς ενημέρωσης και
καλύτερου προγραμματισμού των μελετητών. Η πληροφόρηση
είναι προϊόν συζητήσεων στην επιτροπή όπου ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου κλήθηκε με καθαρά συμβουλευτικό και
όχι εκτελεστικό ρόλο. Ο εκπρόσωπος θεωρεί ότι σε αυτό εδώ
το σημείο να γίνει σαφές ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει
δέσμευση του υπογράφοντος για οτιδήποτε από τα πιο πάνω
γιατί με την εξαγγελία του Υπουργού μπορεί να υπάρχουν
αποκλίσεις μπορεί και έντονες διαφοροποιήσεις σε θέματα
ουσίας ή / και χρονοδιαγραμμάτων.

8.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8.1 Συνάντηση με Δήμαρχο Λευκωσίας
Στις 18 Απριλίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε
συνάντηση με την Δήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Μαύρου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
Πλατεία Ελευθερίας
Ο ΣΑΚ εξέφρασε την υποστήριξη και την χωρίς καθυστέρηση
προώθηση του έργου.
Διαγωνισμός Ιδεών για Αστικές Παρεμβάσεις
Ο ΣΑΚ πρότεινε την διοργάνωση διαγωνισμού ιδεών για αστικές
παρεμβάσεις σε σημεία του αστικού ιστού της πρωτεύουσας. Η
Δήμαρχος με ευχαρίστηση δήλωσε την επιθυμία της όπως στηρίξουν
μια τέτοια διοργάνωση.

8.1 Συνάντηση με Δήμαρχο Λευκωσίας Ελένη Μαύρου
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Περιοχή Αγίου Ανδρέα
Ο ΣΑΚ ανέφερε πως ο Άγιος Ανδρέας λανθασμένα υποδείχτηκε ως
Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ), καθώς η συγκεκριμένη περιοχή
συμπυκνώνει όλες τις τάσεις της αρχιτεκτονικής που για την εποχή
τους ήταν πρωτοποριακές. Με την ενέργεια του Δήμου Λευκωσίας
να ενταχθεί η περιοχή αυτή στην ΠΕΧ υποβαθμίζεται η ποιότητα της
αρχιτεκτονικής μέσα από στείρες κανονιστικές διατάξεις. Ο ΣΑΚ θα
προωθήσει μελέτη για την πιο πάνω περιοχή.
Πολεοδομικές Άδειες
Η Δήμαρχος Λευκωσίας ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο πως
ανέθεσε στο ΕΤΕΚ μελέτη των υφιστάμενων διαδικασιών που ο
Δήμος εφαρμόζει και διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν ριζικές
τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σύστημα.
8.2 Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε συναντήσεις με τον τέως
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στις 20.10.2006 και με
τον νυν Υπουργό Χρήστο Πατσαλλίδη στις 27.7.2007.
Κατά την πρώτη συνάντηση με τον κ. Ν. Συλικιώτη κατατέθηκε η
έντονη διαφωνία για το τελευταίο διάταγμα που αφορούσε την
έκδοση των Πολεοδομικών Αδειών και ζητήθηκε η ριζική λύση του
προβλήματος με την υιοθέτηση του σχεδίου του ΣΑΚ το οποίο
κατατέθηκε το 1998. Το σχέδιο του ΣΑΚ εξασφαλίζει την έκδοση των
αδειών σε ένα μήνα και ταυτίζεται με τα ισχύοντα στην Ευρώπη,
όπου οι ευρωπαίοι πολίτες εξασφαλίζουν την άδεια σε περίοδο από
μία εβδομάδα μέχρι και τρεις μήνες το αργότερο. Ο Υπουργός
Εσωτερικών ανέλαβε να μελετήσει το θέμα.
Στην συνάντηση με τον Υπουργό Δρ. Χρ. Πατσαλλίδη, ο Πρόεδρος του
ΣΑΚ Κωνσταντίνος Μαραθεύτης αναφέρθηκε στο ιστορικό της όλης
διαδικασίας από το 1990 μέχρι σήμερα. Έγινε αναφορά με ενδεικτικά
παραδείγματα των Ευρωπαϊκών Χωρών που εξασφάλισε ο ΣΑΚ από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων μετά από έρευνα, όπου εκδίδονται
άδειες από 1 βδομάδα μέχρι 3 μήνες. Τονίστηκε η αναγκαιότητα
έκδοσης πολεοδομικών αδειών εντός 3 μηνών, καθώς οι καθυστερήσεις
έχουν κόστος για τους πολίτες. Έγινε αποδεκτό το πρόβλημα αθλιότητας
στον εργασιακό χώρο της πολεοδομίας και ο Υπουργός δεσμεύτηκε
στην επίλυση των προβλημάτων.
8.3 Συνάντηση με Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
Το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφοροι Οργανισμοί του Δημοσίου που
ανέλαβαν την ανέγερση κτηρίων (όπως Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου
Λεμεσού, Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Αραδίππου) ζητούν υπηρεσίες από
Συμβούλους Μελετητές με την μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς.
Δυστυχώς αυτά τα έγγραφα προκήρυξης ετοιμάστηκαν από τα Δημόσια Έργα
από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων επί υπουργίας κ. Χάρη Θράσου. Με
την μέθοδο αυτή το δημόσιο χρήμα θα περάσει στα χέρια των επιτηδείων,
αφούόσοιμελετητέςέχουναξιοπρέπειαθαπαραμείνουνεκτόςτωνδιαδικασιών
που δρομολογείται. Ενόψει του γεγονότος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο
πραγματοποίησε στις 11.6.2007 συνάντηση με τον τέως Υπουργό κ. Θράσου.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το Έγγραφο Αμοιβών.
8.3 Συνάντηση με Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Χάρη Θράσου

8.4 Συνάντηση με Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΚ πραγματοποίησε συνάντηση με τον
Οργανισμό Αναπτύξεως Γης με σκοπό να υιοθετήσει για τις μελέτες των
έργων του την διαδικασία Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Έγινε αναφορά σε
παραδείγματα Ευρωπαϊκών χωρών όπου Οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα χρησιμοποιούν την διαδικασία των
διαγωνισμώνκαιπαρουσιάζουνκτήριακαιοικισμούςψηλώνπροδιαγραφών,
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τα οποία προσφέρουν όχι μόνο στέγη στους πολίτες αλλά και ποιότητα στο
δομημένο περιβάλλον και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη
αρχιτεκτονική. Ο ΚΟΑΓ είδε θετικά την όλη συζήτηση και αναμένεται η
προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
8.5 Συνάντηση με Ιωάννη Κασουλίδη
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε πρόσκληση του Ιωάννη Κασουλίδη
και πραγματοποίησε συνάντηση μαζί του στις 16.5.2007 για συζήτηση
πολεοδομικών θεμάτων. Κατά την συνάντηση ο κ. Κασουλίδης ζήτησε
την άποψη του ΣΑΚ για θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη,
πολεοδομικά κλπ. Ο Πρόεδρος του ΣΑΚ Κ. Μαραθεύτης αναφέρθηκε στο
φλέγων ζήτημα της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών
όπου με συγκριτικά παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών ανέλυσε
την ανάγκη δημιουργίας Ενιαίου Φορέα Έκδοσης Πολεοδομικών και
Οικοδομικών Άδειών για να καταργηθούν οι σημερινές χρονοβόρες
διαδικασίες που έχουν κόστος σε χρήμα όσο και σε χρόνο. Επιπρόσθετα
έθιξε το θέμα εκσυγχρονισμού και μηχανογράφησης του συστήματος
εξυπηρέτησης του κτηματολογίου. Συζητήθηκε επίσης το θέμα του
δημοσίου χώρου ως προέκταση του δημοσίου βίου και του πολιτισμού
γενικότερα. Ο Πρόεδρος του ΣΑΚ υπέδειξε πως σε δημόσια κτήρια η
συμπεριφορά υπαλλήλων είναι προέκταση της χωρικής ποιότητας που
τους προσφέρεται καθώς κακό δημόσιο κτήριο σημαίνει κακή
εξυπηρέτηση. Τονίστηκε ότι η Κύπρος παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή
χώρα όπου η αρχιτεκτονική δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ως
αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού.

8.5 Συνάντηση με Ιωάννη Κασουλίδη

8.6 Κοινές Συναντήσεις Αρχιτεκτόνων Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ,
ΣΑΚ, ΣΑ-ΣΠΜΑΚ και Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερο συντονισμό
μεταξύ των οργανώσεων των Αρχιτεκτόνων και των Αρχιτεκτόνων
μελών του Γ.Σ. ΕΤΕΚ, συνεχίστηκαν και για την φετινή χρονιά οι
κοινές συναντήσεις για συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους
Αρχιτέκτονες με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση τους. Οι
συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται κάθε διμηνία.
8.7 Συναντήσεις ΜΕΔΣΚ, ΣΑΚ, ΣΠΜΑΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ, σε σχέση με
το Συμβόλαιο Μικρών Οικοδομικών Έργων, Συμβόλαιο για
Τεχνικά Έργα και Αιτήματα ΣΠΟΛΜΗΚ για ανακατανομή εσόδων
από τα Συμβόλαια
Κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. έγιναν συναντήσεις για
συζήτηση των υπό αναφορά θεμάτων. Όσον αφορά τα αιτήματα του
ΣΠΟΛΜΗΚ για διαφοροποίηση των ποσοστών όπως αυτά
καθορίστηκαν από την ΜΕΔΣΚ σε συμφωνητικό έγγραφο στις
20.12.1995 ήταν αρνητικ από πλευράς ΣΑΚ. Για το Συμβόλαιο Μικρών
Οικοδομικών Έργων βρίσκεται στο τυπογραφείο για εκτύπωση.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΚ στις Επιτροπές ΜΕΔΣΚ - ΜΕΤΕ είναι:
ΜΕΔΣΚ: Ηρακλής Παπαχρίστου, Ντίνος Σιακαλλής
ΜΕΤΕ: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, Χρίστος Ι. Χριστοδούλου
8.8 Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για δεύτερη συνεχή χρονιά συνεχίστηκε με επιτυχία η συνδιοργάνωση
σειράς Αρχιτεκτονικών Διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2006/07
μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΑ-ΣΠΜΑΚ.
Εποικοδομητική είναι η συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να απονέμει ετήσιο χρηματικό
βραβείο για τον καλύτερο φοιτητή Αρχιτέκτονα του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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8.9 ΕΤΕΚ
Ο ΣΑΚ παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του ΕΤΕΚ και
συμβάλλει στη διαμόρφωση θέσεων και απόψεων μέσα από μία
διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας. Συμβάλει
μέσα από την συνεργασία αυτή στην εδραίωση και περαιτέρω
ενίσχυση του ΕΤΕΚ στην αξιοποίηση της νομοθεσίας και την προώθηση
των επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων των Αρχιτεκτόνων
και των άλλων κλάδων των Μηχανικών. Ουσιαστική είναι η εμπλοκή
μελών του ΣΑΚ σε επιτροπές εργασίας που λειτουργούν υπό την
αιγίδα του ΕΤΕΚ. Είμαστε πεπεισμένοι, πως υπάρχει ακόμη πρόσφορο
έδαφος για ουσιαστικότερη και εποικοδομητικότερη συνεργασία στο
μέλλον, με απώτερο στόχο την προσφορά στους Μηχανικούς και στην
Κοινωνία προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος.
8.10 ΣΠΜΑΚ
Ο ΣΑΚ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΣΠΜΑΚ έχουν συνεργαστεί σε
κοινές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, με στόχο την προβολή
Αρχιτεκτονικής. Ο ΣΑΚ πιστεύει πως στα πλαίσια του θεσμοθετημένου
διαχωρισμού των επαγγελμάτων, ο παρεμβατικός λόγος θα ήταν
ακόμα πιο ισχυρός και αποτελεσματικός, αν ο αρχιτεκτονικός κόσμος
στεγαζόταν κάτω από ένα φορέα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν
αρκετές συναντήσεις οι οποίες αναφέρονται στο θέμα 6.
9.1 Ετήσια Διάλεξη 2006/07, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa

9.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου να δώσει την
ευκαιρία στα μέλη να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και να συμβάλει στην πολιτιστική
ζωή του τόπου οργάνωσε, θα οργανώσει ή/και υποστήριξε τις
παρακάτω εκδηλώσεις:

9.2 Ετήσια Διάλεξη 2008

9.1 Ετήσια Διάλεξη 2006-07, εις μνήμη του Πάνου Κουλέρμου
Πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2006 η 4η Ετήσια Διάλεξη εις
Μνήμην του Πάνου Κουλέρμου που ο ΣΑΚ έχει καθιερώσει ως θεσμό
από το 2000. Ομιλητές ήταν οι Ιάπωνες Αρχιτέκτονες Kazuyo Sejima
και Ryue Nishizawa. Η διάλεξη είχε μεγάλη επιτυχία και ο ΣΑΚ
ευελπιστεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση αυτού του θεσμού, που
προσελκύει το ενδιαφέρον ατόμων, τόσο από τον αρχιτεκτονικό
κόσμο όσο και από άλλες επαγγελματικές οργανώσεις.
9.2 Ετήσια Διάλεξη 2008, Ολλανδοί Αρχιτέκτονες MVRDV
Τον Μάρτιο 2008 θα φιλοξενηθούν οι Ολλανδοί Αρχιτέκτονες
MVRDV (Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries).

9.3 Διεθνής Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2006
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9.3 Διεθνής Ημέρα Αρχιτεκτονικής 2006
Η Παγκόσμια Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) έχει ορίσει την πρώτη
Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου ως την Διεθνή Ημέρα Αρχιτεκτονικής και
οι επιμέρους Οργανώσεις μέλη της UIA, προβάλλουν την ημέρα
αυτή. Ο ΣΑΚ σε συνεργασία με τον ΣΑ-ΣΠΜΑΚ πρόβαλαν την ημέρα
πραγματοποιώντας έκθεση φωτογραφίας στο club fusion, μέσω
τηλεοπτικής διαφήμισης και διαφημίσεων σε περιοδικά
περιγράφοντας ότι στην «...Κύπρο οι οικοδομές πρέπει να
σχεδιάζονται από Αρχιτέκτονες».

9.4 Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής Κύπρου 2006-2007
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ΣΑΚ και
ΣΑ-ΣΠΜΑΚ πραγματοποίησαν την δεύτερη σειρά διαλέξεων
Αρχιτεκτονικής για το έτος 2006-07 με τους ακόλουθους ομιλητές:
18 Οκτωβρίου 2006 - Αίθουσα τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου
Θέμα: «Post - War Beirut». Ομιλητής: Bernard Khoury
1η Νοεμβρίου 2006 - Δημοσιογραφική Εστία
Θέμα: «Μες το μυαλό του Αρχιτέκτονα». Ομιλητής: Παναγιώτης Τουρνικιώτης
7 Φεβρουαρίου 2007 - Αίθουσα τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου
Θέμα: «Ψηφιακή Εξέλιξη. Επαναπροσδιορίζοντας την Αρχιτεκτονική
στη χιλιετία». Ομιλητής: Λουκάς Καλησπέρης

9.4 Θέμα: «Post – War Beirut» Ομιλητής Bernard Khoury

7 Μαρτίου 2007 - Αίθουσα τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου
Θέμα: «Image to Reality». Ομιλητής: Jan Knippers
30 Μαρτίου 2007- Αίθουσα τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου
Θέμα: «The City Pops». Ομιλητής: Peter Cook
18 Απριλίου 2007 - Δημοσιογραφική Εστία
Θέμα: «Από τη θεωρία στην πράξη». Ομιλητής: Αλέξανδρος Τομπάζης
9.4  Θέμα: «The City Pops». Ομιλητής: Peter Cook

2 Μαίου 2007 - Δημοσιογραφική Εστία
Θέμα: «Οι Πολλές Ζωές του Χασάν Φαθύ».
Ομιλητές: Σωκρατής Στρατής, Παναγιώτα Πύλα
9.5 Σταδιοδρομία 2006
Η έκθεση «Σταδιοδρομία» οργανώνεται από το 1999 σε ετήσια
βάση, με τη συνεργασία της Τράπεζας Κύπρου και του Κυπριακού
Συνδέσμου Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής. Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθή ενημέρωση των
μαθητών και του ευρύτερου κοινού για τα διάφορα επαγγέλματα και
τις προοπτικές τους, από επιστημονικούς και επαγγελματικούς
συνδέσμους. Ο ΣΑΚ σε συνεργασία με τον ΣΠΜΑΚ, συμμετείχε και
φέτος στην έκθεση με Αρχιτέκτονες, που μέσα από διαλέξεις,
δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις και ενημερωτικό υλικό,
καθοδήγησαν τους υποψηφίους φοιτητές. Διακόσιοι περίπου νέοι
έδειξαν ενδιαφέρον για το επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής, ένας
ενθαρρυντικός αριθμός για τα αρχιτεκτονικά δεδομένα στον τόπο.

9.4 Θέμα: «Image to Reality». Ομιλητής: Jan Knippers

9.6 Παρουσίαση για την Αρχιτεκτονική σε ιδιωτικό σχολείο
Ιδιωτικό σχολείο απέστειλε πρόσκληση στον ΣΑΚ να παραστεί σε
ειδική εκδήλωση για ενημέρωση των μαθητών για το επάγγελμα
του Αρχιτέκτονα. Η Γραμματέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων
Κ. Κωνσταντινίδου παρευρέθηκε στις 7.2.2007 όπου με
ενημερωτικό υλικό καθοδήγησε τους ενδιαφερομένους.
9.7 Διάλεξη για τον Αρχιτέκτονα Ξενάκη
Στις 4.12.2006 πραγματοποιήθηκε διάλεξη αφιερωμένη στον Ιάννη
Ξενάκη, η οποία διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Φάρος. Ομιλήτρια
ήταν η Νουρίτζα Ματοσσιάν, βιογράφος και φίλη του καλλιτέχνη
με θέμα την καριέρα του στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Ο ΣΑΚ
στήριξε την όλη προσπάθεια.

9.5 Σταδιοδρομία 2006
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9.8 Έκθεση Νίκου Βαλσαμάκη
Στις 16.2.2007 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Μουσείο
Μπενάκη η έκθεση του Νίκου Βαλσαμάκη. Ο χαρακτήρας της
έκθεσης ήταν κυρίως εικαστικός και οι φωτογραφίες συνοδεύονταν
από μικρές κατόψεις με σύντομη περιγραφή των έργων. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είχε αποφασίσει να αποστείλει την Συντονίστρια
Εκδηλώσεων Τ. Τούρβα με σκοπό τις εκεί διαβουλεύσεις για πιθανή
φιλοξενία της έκθεσης και στην Κύπρο. Το θέμα θα τροχιοδρομηθεί
στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
9.9 Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα η ρουμανική αρχιτεκτονική
«Βουκουρέστι, το μικρό Παρίσι»
Στις 26.3.2007 η Πρεσβεία της Ρουμανίας πραγματοποίησε έκθεση
φωτογραφίας για την ρουμανική αρχιτεκτονική. Ο ΣΑΚ συμμετείχε
στην έκθεση με ομιλητή τον Πρόεδρο του Κ. Μαραθεύτη.
9.10 Ημερίδα φύλο + αρχιτεκτονική | 14ο αρχιτεκτονικό
συνέδριο στο πλαίσιο της Έκθεσης Interior + Κατοικία 2007
Ο ΣΑΚ στήριξε την διοργάνωση Ημερίδα Φύλο + Αρχιτεκτονική
που πραγματοποιήθηκε στις 31.4.2007 στην αίθουσα διαλέξεων
Αρχής Κρατικής Έκθεσης. Οργανωτής της ημερίδας ήταν η
εταιρεία Synodos Ltd
9.11 Επιστημονική Ημερίδα εις μνήμη Πεύκιου Γεωργιάδη
Πραγματοποιήθηκε στις 13.10.2007 εις μνήμη του εκλιπόντος
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και Αρχιτέκτονα Πεύκιου
Γεωργιάδη επιστημονική ημερίδα με θέμα «Αρχιτεκτονικοί
Διάλογοι: Πτυχές Ανάπτυξης και Κοινωνία της Γνώσης» με
διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Διοργανωτής το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου,
ο ΣΑΚ συνέλαβε ως συνδιοργανωτής.
9.12 Διάλεξη Πορτογάλου Αρχιτέκτονα
Επί ευκαιρία της Πορτογαλικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
έγιναν διαβουλεύσεις με την Πολιτιστική Ακόλουθο της Πορτογαλικής
Πρεσβείας για συνδιοργάνωση διάλεξης με τον Πορτογάλο
Αρχιτέκτονα Eduardo Souto De Μoura. Το όλο θέμα θα
τροχιοδρομηθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

10 Γραμματεία Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων
Έκθεση Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων, Θερινό Εργαστήριο
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Έκθεση Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων
Στις 27-29.7.2007 ο ΣΑΚ πραγματοποίησε την έκθεση Φοιτητών και
Νέων Αρχιτεκτόνων. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του
Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην οδό
Λήδρας και τα εγκαίνια τέλεσε η Δήμαρχος Λευκωσίας κα Ελένη
Μαύρου. Στα πλαίσια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε και «θερινό
εργαστήρι ξύλινης κατασκευής» υπό την διοργάνωση του ΣΑΚ και
την επιστημονική επίβλεψη του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστήμιου Κύπρου. Οι εργασίες του εργαστηρίου έγιναν στο
κτήριο Αρχιτεκτονικής από τις 26 Ιουλίου - 06 Αυγούστου 2007 και
σε αυτό έλαβαν μέρος δώδεκα περίπου φοιτητές από τέσσερα
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν οι φοιτητές
μέσα από ομάδες να εμπεδώσουν την διαδικασία που διέπει μια

κατασκευή, από τη σύλληψη της, το σχεδιασμό ως και την
ολοκλήρωση της. Η κατασκευή αφού πέρασε από την διαδικασία
σχεδιασμού, κατασκευής, μεταφοράς και συναρμολόγησης
εγκαταστάθηκε στην Πλατειά Ελευθέριας.
Νέα Μέλη
Κατά την φετινή χρονιά 2006-07 έχουν εγγραφεί 18 νέα μέλη

11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
11.1 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αρχιτεκτονική Πολιτική
Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αρχιτεκτονική Πολιτικής – EFAP (European
Forum for Architectural Policies), αποτελεί ένα θεσμό που ξεκίνησε
το 2000 και στόχο έχει την σωστή χάραξη πολιτικής στην
αρχιτεκτονική, από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
συνέδριο διεξάγεται δύο φορές το χρόνο και φιλοξενείται στην
χώρα που προεδρεύει, κάθε φορά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε χώρα έχει ισότιμη μεταχείριση με τις υπόλοιπες και όλες
συμμετέχουν με εκπροσώπους από τρεις διαφορετικούς τομείς.
Όλοι οι εκπρόσωποι πρέπει άμεσα ή έμμεσα, να ασχολούνται με
θέματα της αρχιτεκτονικής. Ο πρώτος τομέας από τον οποίον
μπορούν να προέρχονται οι εκπρόσωποι είναι οι κυβερνητικοί
φορείς, ο δεύτερος οι επαγγελματικές οργανώσεις και ο τρίτος
ιδιωτικά ινστιτούτα ή σύνδεσμοι που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση
με την αρχιτεκτονική. Σε θέματα που απαιτείται ψηφοφορία, κάθε
χώρα, εάν το επιλέξει, έχει δικαίωμα μέχρι τριών ψήφων (ένας
εκπρόσωπος από κάθε τομέα εκπροσώπησης).
Το συνέδριο του πρώτου εξαμήνου του 2007 διεξήχθη στην Γερμανία
από τις 26-28 Απριλίου 2007, η οποία και προέδρευε την αντίστοιχη
περίοδο της Ε.Ε., στη πόλη του Αμβούργου. Η διάρκεια του ήταν
τρεις μέρες. Τις πρώτες δύο υπήρχαν συνεδριάσεις, παρουσιάσεις
και διαλέξεις, ενώ την τρίτη οργανώθηκε περιήγηση των εκπροσώπων
στην πόλη του Αμβούργου όπου παρουσιάστηκαν θέματα που
προέβαλαν την αρχιτεκτονική στην πόλη.

11.1 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αρχιτεκτονική Πολιτική, Αμβούργο

Φέτος η Κύπρος παρουσιάστηκε με αυξημένη εκπροσώπηση στο
Forum πράγμα που υποδεικνύει ίσως την συνειδητοποίηση για
δημιουργία μίας σωστής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής και στο νησί μας.
Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την περίοδο που για πρώτη φορά
γίνεται προσπάθεια δημιουργίας Κρατικής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής.
Ενημερωτικά, η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από το ΕΤΕΚ και
στην ομάδα σύνταξης αυτής της πολιτικής συμμετέχει και ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Την Κύπρο εκπροσώπησαν στο Forum από πλευράς κυβερνητικών
τμημάτων, η Α΄ Αρχιτέκτονας των Δημοσίων Έργων κα Λίλια
Παπαδούρη και ο Αντρέας Αγαπίου από την Πολεοδομία, από
πλευράς ΕΤΕΚ ο Θέμης Θεμιστοκλέους
και από πλευράς
Επαγγελματικών Οργανώσεων ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με
εκπρόσωπο του τον Νίκο Γ. Γεωργίου μέλος του Δ.Σ.
Στις 11-13.10.2007 πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία το δεύτερο
για την φετινή χρονιά συνέδριο με τους ίδιους εκπροσώπους.
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11.2 Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης | Architects Council
of Europe
Ο ΣΑΚ ως μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης συμμετείχε
τη χρονιά που πέρασε με εκπροσώπους του στις εργασίες των δύο
Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλες. Η
πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Νοεμβρίου 2006 και η δεύτερη
στις 20 -21 Απριλίου 2007.

11.2 Architects Council of Europe

11.2 Architects Council of Europe

Στη Συνέλευση έγινε αναφορά για τις οικοδομικές άδειες στην
υπόλοιπη Ευρώπη και αναφέρθηκε ότι οι εθνικοί Σύλλογοι της κάθε
ευρωπαϊκής χώρας μπορούν να ανταλλάσσουν χρήσιμες
πληροφορίες μεταξύ τους. Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε τους
μηχανισμούς της ΑCE στην διάθεση των εθνικών συλλόγων για
εποικοδομητικές συζητήσεις με τα αντίστοιχα κράτη τους για
επίλυση προβλημάτων όσον αφορά τις άδειες.
Ο Πρόεδρος ενθάρρυνε τα μέλη να χρησιμοποιούν την παρουσίαση
σε PowerPoint που υπάρχει στο site της ACE για να φανεί και προς τα
έξω η διαφορά της ACE με τα άλλα διεθνή όργανα. Έγινε αναφορά
για τις διαδικασίες συμμετοχής και αναζητήθηκαν τρόποι καλύτερης
συνεργασίας μεταξύ των μελών. Αναφέρθηκε πως η ιστοσελίδα είναι
ο χώρος ανταλλαγής απόψεων που ενισχύει τις δημοκρατικές
διαδικασίες ενώ η ιρλανδική αντιπροσωπεία τόνισε την ανάγκη
περισσοτέρων συντονιστικών συναντήσεων (coordination meetings)
των επιμέρους επιτροπών.
Παρουσιάστηκαν η μέχρι τώρα ενέργειες για την προετοιμασία της
συνόδου κορυφής (Summit) τον Απρίλη του 2008, όπου θα είναι
παρών και ο επίτροπος Baroso. Χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο
γεγονός που διοργανώνει η ACE στις Βρυξέλλες όπου και θα αυξήσει
την αναγνωρισιμότητα της προς τα έξω. Όσον αφορά το Sector
Study από τις 30 χώρες που αφορούσε η έρευνα λήφθηκαν μόνο 20
απαντήσεις οπότε δεν υπάρχει η στατιστική εγκυρότητα για να
δημοσιευθεί η έρευνα.
Έγινε εκτενής αναφορά στο ευρωπαϊκό φόρουμ για τις αρχιτεκτονικές
πολιτικές, (E-FAP). Υπάρχει από το 1989 και χαρακτηρίστηκε ως ο
μοναδικό όργανο που φέρνει κοντά το κράτος, το επάγγελμα και τα
επιστημονικά ιδρύματα. Τους «3 πυλώνες» όπως αναφέρθηκε. Τα
τελευταία 3 χρόνια περιέπεσε σε απραξία αλλά τώρα υπάρχει καλό
momentum που οφείλετε στην ACE. Η επόμενη συνάντηση στο
Αμβούργο θα συνδυαστεί με την ανεπίσημη συνάντηση των
υπεύθυνων υπουργών για την αστική ανάπτυξη. Έγινε εκτενής
αναφορά στην Χάρτα του Leipzig (Leipzig Charter) που υιοθετήθηκε
από όλους τους αρμόδιους υπουργούς. Αποτελεί ένα ιδρυτικό
έγγραφο που γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στις αρχιτεκτονικές και
πολεοδομικές πολιτικές.
Παρουσιάστηκε το νέο site της ACE στην διεύθυνση
www.gma-radio.org
Ως επίλογος έγινε παρουσίαση του περιοδικού wonderland, μιας
πρωτοβουλίας που ξεκίνησε στην Αυστρία το 2001 και έχει ως
σκοπό μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών απ’ όλες τις χώρες να
αναδείξει τις παραδόσεις που κάνουν το επάγγελμα διαφορετικό σε
κάθε χώρα.
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11.3 Πολιτικές για την αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον
στην Ελλάδα. Hμερίδα του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ - 24.02.2007 Αθήνα
Η ημερίδα ήταν η αφετηρία για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την ετοιμασία σχεδίου Κρατικής Πολιτικής για
την Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η καταγραφή των αρχιτεκτονικών φορέων
στην Ελλάδα και η διερεύνηση του υπάρχοντος πλαισίου δράσης
τους, καθώς και η έναρξη διαλόγου ανάμεσα στους φορείς αυτούς
που εμπλέκονται στην διατύπωση, ανάπτυξη και εφαρμογή
παραμέτρων των πολιτικών που αφορούν την αρχιτεκτονική.

11.3 Πολιτικές για την αρχιτεκτονική και το Αστικό
Περιβάλλον στην Ελλάδα

Εκπρόσωπος του ΣΑΚ στην ημερίδα ήταν η Άννα Γαλαζή Ιακώβου, η
οποία στα πλαίσια σύντομου χαιρετισμού αναφέρθηκε στις ενέργειες
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την προώθηση της
υιοθέτησης Κρατικής Πολιτικής για την Αρχιτεκτονική στην Κύπρο
και της σύστασης Επιτροπής στο ΕΤΕΚ για τη σύνταξη του σχεδίου,
καθώς και στις συνεχείς δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού και της πολιτείας για όλα τα θέματα που αφορούν την
αρχιτεκτονική και το περιβάλλον γενικότερα.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν:
•
Το γενικό πλαίσιο της υιοθέτησης πολιτικών για την
αρχιτεκτονική από τα κράτη μέλη, όπως καθορίστηκε από το
ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2001 για την
αρχιτεκτονική ποιότητα του αστικού και αγροτικού
περιβάλλοντος.
•
Το Πλαίσιο Άσκησης Αρχιτεκτονικής.
•
Η Εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων.
•
Η Προβολή-Προστασία-Προώθηση του Αρχιτεκτονικού Έργου.
•
Η συμβολή των Επαγγελματικών Οργανώσεων στην Προώθηση
της Αρχιτεκτονικής.
Οι οργανώσεις των αρχιτεκτόνων προκειμένου να προωθήσουν την
αναγνώριση και τις αξίες της αρχιτεκτονικής, πρέπει να φροντίσουν
να ενημερώσουν και να πείσουν τη κύρια ομάδα-στόχο
ενδιαφέροντος: την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να βρεθεί
αποτελεσματικός τρόπος, ώστε το περιεχόμενο της συζητημένης
μεταξύ των αρχιτεκτόνων Ευρωπαϊκής Λευκής Βίβλου: «Αρχιτεκτονική
και Ποιότητα Ζωής» να διαχυθεί, να αφομοιωθεί και να γίνει μέρος
της συνείδησης των πολιτών.

12 ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθούν σε
όλες τις επαρχίες διευρυμένα συμβούλια έγινε εφικτός. Μετά από
πολλά χρόνια πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες και στην Πάφο και
Λεμεσό. Στις συνεδρίες δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη να εκφράσουν
και να συζητήσουν με το Διοικητικό Συμβούλιο τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στην επαρχία τους.
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12.1 Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου
Η Επιτροπή του Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας - Αμμοχώστου αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Αντιγόνη Στυλιανού
(Πρόεδρο), Πανίκο Μάστρου (Γραμματέα) Αθηνά Παπαφιλίππου (Ταμία), Ανδρέα Ζωδιάτη (Μέλος ΔΣ ΣΑΚ), Χρίστο Σάββα
(Αντιπρόεδρο Οικονομικής Διαχείρισης ΣΑΚ).
Η Επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα σε χώρο και ώρα που καθοριζόταν σε προηγούμενη συνάντηση. Οι
συνεδριάσεις ήταν ανοικτές για όλα τα μέλη του Τμήματος και των δύο επαρχιών. Προσπάθεια και στόχος του Επαρχιακού
Τμήματος είναι πρωτίστως η ανάπτυξη στενότερης επαφής μεταξύ των Αρχιτεκτόνων των πόλεων Λάρνακας / Αμμοχώστου και
εν συνεχεία την ορθή και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία έκδοσης Πολεοδομικών
και Οικοδομικών Αδειών.
Στις 12.6.07 το Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου διοργάνωσε Διευρυμένο Συμβούλιο στο Ξενοδοχείο Palm Beach στη
Λάρνακα. Στην Συνέλευση ήταν παρόντες οι: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, Χρίστος Σάββα, Παναγιώτης Παναγή, Ανδρέας Ζωδιάτης,
Άντια Στυλιανού, Γιώργος Γεωργίου, Παναγιώτης Μάστρου, Άννα Απαρτόγλου, Ανδρέας Ονουρφρίου, Γεώργιος Φιλίππου, Αθηνά
Παπαφιλίππου, Αναστάσιος Οικονόμου, Ηρακλής Παπαχρίστου, Ελένη Ζανέττου, Όλβια Σταυρίδου, Κατερίνα Σταυρίδου, Κατερίνα
Σεργίου, Κώστας Ιακώβου, Αντώνης Νεοφύτου, Μάριος Γεωργίου, Βασίλης Πασιουρτίδης, Τερέζα Τούρβα, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου,
Στέφανος Φεραίος, Μάριος Χριστοδουλίδης, Μάξιμος Παντελίδης, Φώτης Οικονομίδης, Χριστοφής Σκουρής, Γιώργος Παπακώστας.
Κατά την συνεδρία ο Πρόεδρος ΣΑΚ Κωνσταντίνος Μαραθεύτης έκανε εκτενή ενημέρωση για θέματα που αφορούν άμεσα το
επάγγελμα και για τα θέματα που χειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
•
Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες
•
Αστικός Αναδασμός
•
Ενοποίηση Αρχιτεκτόνων, Εισηγήσεις, Ερωτήσεις
•
Έγγραφο ΣΠΜΑΚ για κριτές σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς
•
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες, Υποβολή Μελετών
•
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Υποβολή Μελετών
•
Δήμος Αραδιππου, αξιολόγηση
Στη συνέχεια τα μέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες και προβληματισμούς τους για την ενοποίηση των Αρχιτεκτόνων καθώς επίσης και άλλα
παρεμφερή ζητήματα. Τα προβλήματα καταγράφηκαν και συζητήθηκαν με τον Πρόεδρο του ΣΑΚ. Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα
που εμπίπτουν από τις διαδικασίες υποβολής Ηλεκρομηχανολογικής μελέτης και Ενεργειακής μελέτης λόγω ασαφών πληροφοριών.
Δράσεις:
•
Η Πρόεδρος του Επαρχιακού Τμήματος Αντιγόνη Στυλιανού και άλλα μέλη που το απαρτίζουν συμμετείχαν ενεργά στις
τακτικές συνεδρίες του Δ.Σ.
•
Η Επιτροπή του Τμήματος Λάρνακας / Αμμοχώστου εισηγήθηκε όπως πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το ρόλο του
Αρχιτέκτονα μέσω εκδήλωσης διαφώτισης του κοινού
•
Εγγραφή Νέων Μελών
Πανίκος Σάρδαλος
Στις 27.11.06 το Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου έχασε ένα εκλεκτό και αγαπημένο συνάδελφο τον Πανίκο Σάρδαλο
από το Παραλίμνι έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία
χρόνια. Ο ΣΑΚ ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας του, ως ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού στον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο.
12.2 Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού
Στις 13.2.2007 πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρία στην Λεμεσό στο ξενοδοχείο Curium Palace. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
•
•

•
•

Ενημέρωση από Πρόεδρο ΣΑΚ για τους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες.
Πρόταση ΣΑΚ για Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης.
Καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών και οι συνέπειες τους.
Προτάσεις ΣΑΚ για άμεση απάμβλυνση του προβλήματος.
Αισθητικός Έλεγχος.
Αμοιβές σε σχέση με νέες ανάγκες και ευθύνες.

22 | Ανάλυση Δράσεων Δ.Σ.ΣΑΚ 2006-2007

•
•
•

Νέα Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ.
Ρόλος ΣΑΚ για τα αρχιτεκτονικά δρώμενα / σχέσεις με ΕΤΕΚ.
Ευρωπαϊκά προγράμματα / Διεθνείς Αρχιτεκτονικοί
Διαγωνισμοί / ενημέρωση.

Τα μέλη που παρευρεθήκαν είναι: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης,
Ηρακλής. Παπαχρίστου, Νίκος Γ. Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή,
Στέφανος Φεραίος, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, Τερέζα Τούρβα,
Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Τεύκρος Αγγελίδης, Γιώργος Ψάλτης,
Γιάννης Τηρητάς, Μιχάλης Ιακωβίδης, Πάνος Σπυρίδης, Αντώνης
Αθηνάκης, Ανδρέας Χατζηζαχαρίας, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Άρης
Στυλιανού, Στέλιος Μιχαηλίδης, Θέμης Θεμιστοκλέους, Παύλος
Σιακαλλής, Μίλτος Παπαδόπουλος, Χρύσης Σάββα, Φάνος Λοϊζίδης,
Βασίλης Ιερείδης, Ρωξάνη Κουδουνάρη, Βάκης Χατζηκυριάκος,
Αλέξανδρος Corbidge, Μαρία Κολώτα, Παναγιώτης Πιερίδης, Μάριος
Χριστοδουλίδης, Παύλος Αντωνιάδης, Ανδρέας Ευλευθερίου, Γιάννης
Αρμεύτης, Roger Γεωργίου, Ξένιος Οικονομίδης, Στέλλα Ζαρβού.

12.2 Επαρχιακή Συνέλευση Τμήματος Λεμεσού

12.3 Επαρχιακό Τμήμα Πάφου
Στις 4.11.2006 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε συνεδρία στην
Πάφο. Κύριο θέμα, οι δαιδαλώδεις διαδικασίες έκδοσης Πολεοδομικών
Αδειών. Κατά την συνεδρία αποφασίστηκε η επαναβεβαίωση της θέσης
του ΣΑΚ για τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Ελέγχου της Ανάπτυξης και να
καλέσει τον Υπουργό να δώσει στη δημοσιότητα χρονοδιαγράμματα
υλοποίησης της πολιτικής θέσης που είχε εξαγγελθεί παλαιότερα για
δημιουργία τέτοιων Αρχών, μιας σε κάθε επαρχία.

12.3  Συνεδρία Διοικητικό Συμβούλιο Πάφου
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το 2006 - 2007 ο ΣΑΚ είχε πλήρη οικονομική ανεξαρτησία στηρίζοντας για ακόμα ένα έτος τα έσοδα του κυρίως από τα Οικοδομικά
Συμβόλαια. Καταβλήθηκε προσπάθεια όπως τα έξοδα των εκδηλώσεων να καλύπτονταν στο μέγιστο, αν όχι ολοκληρωτικά, από
χορηγίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο από τις πρώτες του συνεδριάσεις έγκρινε προϋπολογισμό εξόδων για την χρονική περίοδο ο
οποίος τηρήθηκε αυστηρά.

Γ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Στο Δ.Σ. του ΣΑΚ παραμένουν λόγω διετούς θητείας οι ακόλουθοι:
Κωνσταντίνος Μαραθεύτης
Ανδρέας Ζωδιάτης
Μάριος Χριστοδουλίδης
Τερέζα Τούρβα
Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου

2.

Αποχωρούν και δικαιούνται επανεκλογής οι ακόλουθοι:
Χρίστος Σάββα
Ηρακλής Παπαχρίστου
Παναγιώτης Παναγή
Νίκος Γ. Γεωργίου
Στέφανος Φεραίος

3.

Στο Δ.Σ. του ΣΑΚ παραμένουν λόγω διετούς θητείας οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των Τμημάτων:
Τεύκρος Αγγελίδης - Λεμεσός
Άντια Στυλιανού - Λάρνακα / Αμμοχώστου
Παναγιώτης Μάστρου - Λάρνακα / Αμμοχώστου
Γεώργιος Ψωμάς - Πάφος
Ανδρέας Βάρδας - Πάφος

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ
1.

Εκλογή μελών Δ.Σ. (από όλα τα μέλη του ΣΑΚ)
Ψηφίζονται μέχρι 5 άτομα

2.

Εκλογή εκπροσώπων Τμημάτων στο Δ.Σ. (από όλα τα μέλη του ΣΑΚ)
Ψηφίζεται ένα άτομο ή δύο ανάλογα με τα μέλη που παραμένουν στη κάθε επαρχία
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