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ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ

15 Νοεμβρίου 2008

Χορηγός

Νοέμβριος 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε την πολιτική που καθόρισε τον προηγούμενο χρόνο, ενισχύοντας τις προσπάθειες για
ανάδειξη του πολιτισμικού χαρακτήρα της Αρχιτεκτονικής συμμετέχοντας σε δραστηριότητες και συνεργασίες με
άλλους φορείς, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια.
Αξιοσημείωτο πιστεύουμε είναι το αποτέλεσμα του εντύπου της αρχιτεκτονικής «ΑΡΧΕΙΟ», το οποίο κυκλοφορεί
ανάμεσα μας εμπλουτίζοντας τον πολιτισμό μας και γι’ αυτό η Συντακτική Επιτροπή αξίζει τα συγχαρητήρια μας.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες της πολιτείας για απλοποίηση των
διαδικασιών έκδοσης των Αδειών, με αποτέλεσμα ορισμένες αιτήσεις να εξασφαλίζουν Πολεοδομική Άδεια σε ένα
μήνα. Η προσπάθεια θα πρέπει συνεχιστεί αφού αυτές οι αιτήσεις αφορούν μόνο το 20% των αιτήσεων για Πολεοδομική
Άδεια, ενώ για τις Οικοδομικές Άδειες δεν επιτεύχθηκε καμία αλλαγή, αντίθετα ο χρόνος έκδοσης στους περισσότερους
Δήμους αυξήθηκε από 6 μήνες σε 12-18 μήνες. Αλλά και οι άλλες αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια που δεν εμπίπτουν
στην κατηγορία για να εκδοθούν σε ένα μήνα, αύξησαν τον χρόνο έκδοσης τους από 3 μήνες που προβλέπεται στην
Νομοθεσία σε 6-12 μήνες.
Δυστυχώς δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε στους τρεις διαδοχικά Υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων ότι οι
συγκεκριμένοι Λειτουργοί των Δημοσίων Έργων προφανώς στερούμενοι ή αγνοώντας την σημασία που έχει η
ποιότητα της ζωής και του δομημένου περιβάλλοντος, μετέτρεψαν την διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
σε διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού προσφοράς υπηρεσιών για την ανάθεση έργων.
Δεν καταφέραμε να πείσουμε την πολιτεία ότι η διαδικασία της ελάχιστης αμοιβής των μελετητών που επέλεξε για προσφορά
υπηρεσιών θα προσφέρει στο κράτος την ελάχιστη ποιότητα στις υπηρεσίες και κατά συνέπεια στις κατασκευές.
Έχουμε την γνώμη ότι το κράτος ούτε άθελα του δεν έχει το δικαίωμα να υποβαθμίσει την ποιότητα των έργων του
δημοσίου. Ως εμπειρογνώμονες δηλώνουμε ότι ο δρόμος που επέλεξε το κράτος είναι λανθασμένος και δυστυχώς αυτή
η θέση θα δικαιωθεί σε τρία με τέσσερα χρόνια, όταν θα εμφανιστούν και τα προβλήματα. Φυσικά για τα προβλήματα
σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνος θα είναι ο μελετητής και όχι το κράτος που αυτό επέλεξε αυτή την διαδικασία.
Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο κάθε Υπουργός προσπαθεί για το καλό αυτού του τόπου γι’ αυτό την ευθύνη να
πείσουμε την πολιτεία την αναλαμβάνουμε ως μέλη του συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ως
αρχιτέκτονες επαγγελματίες και ως πολίτες αυτού του κράτους.
Ελπίδα αισιόδοξη η συμμετοχή των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία για δεύτερη
φορά. Ευχαριστούμε το κράτος και ειδικά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τους Υπουργούς του. Τον
αείμνηστο πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Πεύκιο Γεωργιάδη και νυν Υπουργό Δρ Ανδρέα Δημητρίου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των Επιτροπών που εργάστηκαν για την
επιτυχία των θεμάτων που χειρίστηκαν και όλους εσάς, τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου που στηρίζετε
τις προσπάθειες όσων εργάζονται για το σύνολο των Αρχιτεκτόνων, για την αρχιτεκτονική, για τον πολιτισμό αλλά
κυρίως για το Δημόσιο Συμφέρον.

Κωνσταντίνος Μαραθεύτης					
			
Πρόεδρος				

Στέφανος Φεραίος
Γενικός Γραμματέας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO
ΣΥΜΒΟYΛΙΟ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Μαραθεύτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΩΝ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Βασίλης Ιερείδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μάριος Χριστοδουλίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στέφανος Φεραίος

ΤΑΜΙΑΣ

Ανδρέας Ζωδιάτης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
& ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Κωνσταντίνα Κωνταντινίδου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τερέζα Τούρβα

ΜΕΛΟΣ

Αιμίλιος Μιχαήλ

ΜΕΛΟΣ

Ζήνων Ζήνωνος

ΜΕΛΟΣ

Μαρία Γεωργίου

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΟΣ

Χρίστος Μαραθοβουνιώτης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Άντια Στυλιανού, Παναγιώτης Μάστρου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Τεύκρος Αγγελίδης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΦΟΥ

Ανδρέας Βάρδας, Ανδρέας Ψωμάς

02 | δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2007 - 2008

05

1. Στόχοι Διοικητικού Συμβουλίου

05

2. Προσωπικό / Γραμματεία

05

3. Προβολή / Ενημέρωση

06

4. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

09

5. Κυπριακή συμμετοχή στην 11η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στην Βενετία

11

6. Αναθέσεις Έργων του Δημοσίου με άλλες διαδικασίες

14

7. Ενοποίηση Αρχιτεκτόνων

15

8. Νομικά Θέματα

15

9. Εσωτερικά Θέματα

16

10. Εκδηλώσεις

18

11. Γραμματεία Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων

20

12. Διεθνείς Σχέσεις

21

13. Επαρχιακά Τμήματα

24

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

26

Γ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

26

δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08 | 03

04 | δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
		
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2007-08
		 ΘEΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ - ΕΝEΡΓΕΙΕΣ
1.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνέλθει κατά την περίοδο της θητείας του, από 6.11.2007 σε εννέα τακτικές συνεδρίες
και τρεις διευρυμένες συνεδρίες.
Κύριοι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας του ήταν:
1.

Η προβολή και ανάδειξη του έργου που επιτελεί η αρχιτεκτονική. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω:
δημοσίων παρεμβάσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
εκδηλώσεων.

2.

Κατοχύρωση του λειτουργήματος του Αρχιτέκτονα μέσω:
διαφώτισης για το ρόλο του Αρχιτέκτονα στα ΜΜΕ,
συναντήσεις με Υπουργούς, Δήμους που επηρεάζουν αρχιτεκτονικά θέματα και
προώθηση εισηγήσεων και θέσεων του.

3.

Αναβαθμισμένες διαδικασίες ανάθεσης έργων του Δημοσίου - Ενίσχυση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών 		
Διαγωνισμών με τις:
παρεμβάσεις μέσω επιστολών, ΜΜΕ και συναντήσεων και
επιστολές προς Υπουργεία και άλλους φορείς για ενημέρωση τους για τις ορθές διαδικασίες ανάθεσης μελετών.

4.

Παροχή συνεχούς επιμόρφωσης προς τα μέλη μέσω:
εκθέσεων / διαλέξεων,
περιοδικό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου «ΑΡΧΕΙΟ»,
προώθηση Ημερολογίου Εργασιών και
ιστοσελίδας

2.

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, 2ος όροφος, γραφεία
201-202, 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
Νέα γραφεία
Η ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο για να καταστεί το γραφείο λειτουργήσιμο, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στην
απόφαση για μεταστέγαση του γραφείου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου από τον πρώτο όροφο της υφιστάμενης
πολυκατοικίας στον δεύτερο.
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3.

ΠΡΟΒΟΛΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3.1 Περιοδικό Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου «ΑΡΧΕΙΟ»
Τέθηκαν σε κυκλοφορία τρία τεύχη Περιοδικού με θεματολογία
«Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο» και «Περιοχές Ειδικού
Χαρακτήρα» (διπλή έκδοση). Οι κριτικές που αποδέχεται το
Περιοδικό είναι πολύ ενθαρρυντικές τόσο από τον χώρο
αρχιτεκτονικής όσο και από το ευρύ κοινό. Έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον των Δημοτικών Αρχών, Οργανώσεων και
εμπορικών εταιρειών για καταχώρηση διαφημίσεων.
Έχει επιτευχθεί συνεργασία με τα βιβλιοπωλεία
«Παπασωτηρίου» για κυκλοφορία του περιοδικού και στον
ελλαδικό χώρο. Η επιτυχία του Περιοδικού οφείλεται στην
συλλογική εργασία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής που
απαρτίζεται από: Μάριο Χριστοδουλίδη, Στέφανο Φεραίο,
Αιμίλιο Μιχαήλ, Κωνσταντίνο Κυπρή, Κωνσταντίνα
Κωνσταντινίδου, Μιχάλη Κοσμά και Τερέζα Τούρβα.

3.1 Περιοδικό Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου «ΑΡΧΕΙΟ»

3.2. Περιοδικό ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ «Αρχιτέκτονες»
Υπήρξε αδυναμία από πλευράς ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ να αποστείλει
για την φετινή χρονιά το περιοδικό «Αρχιτέκτονες» λόγω
ανακατατάξεων στο Διοικητικό τους Συμβούλιο. Το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου πρέπει
να προχωρήσει στην υπογραφή νέου Πρωτοκόλλου
συνεργασίας με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για συνέχιση της κοινής
συνεργασίας..
3.3. Ειδικός κατάλογος κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε
Έχει τεθεί σε κυκλοφορία ο ειδικός κατάλογος της 1ης
κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στην
Βενετία 2006, με τίτλο «Διοπερατά Όρια». Στον ειδικό αυτό
κατάλογο συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις των δέκα ομάδων
που έλαβαν μέρος. Για παραλαβή του ειδικού καταλόγου,
μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
3.4 Ιστοσελίδα - www.architecture.org.cy
Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι το
μέσο επικοινωνίας με τα μέλη του. Καταβάλλονται προσπάθειες
για αναβάθμιση και ενημέρωσης της καθώς και επίλυσης των
τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, ώστε να
χρησιμοποιηθεί καλύτερα ως μέσο προβολής και
ενημέρωσης.

3.3. Ειδικός κατάλογος κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε

3.5. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Σε μία προσπάθεια για άμεση ενημέρωση των μελών για
θέματα που αφορούν τις εργασίες και ενέργειες του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 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.
3.6. 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.
3.7. Προώθηση Αρχιτεκτονικής
Στα πλαίσια των στόχων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
καταρτίστηκε Επιτροπή Προώθησης Αρχιτεκτονικής η οποία,
σε σειρά συνεδριών της, αποφάσισε την προώθηση των
ακόλουθων θεμάτων:
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3.6.

Προβολή Αρχιτεκτονικής από τα ΜΜΕ

-

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.

Η Επιτροπή, με επιστολή προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού, ζήτησε τη συνεργασία
τους σε θέματα που θα τροχιοδρομηθούν από τον Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, όπως είναι η δημιουργία αρχείου με
αξιόλογα κτήρια του 20ου αιώνα στην Κύπρο και η παρουσία
αξιόλογων οικοδομημάτων της περιόδου 1960 - 1974 ή και
συνεντεύξεις με Κύπριους αρχιτέκτονες της περιόδου αυτής,
σε ένα 45λεπτο ντοκιμαντέρ.
3.8. Ανακοινώσεις στον τύπο και παρουσία στα ΜΜΕ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 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.
Ενιαίες Αρχές Ελέγχου της Ανάπτυξης. Προβλήματα στην
έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών.
Χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης Οικοδομικών Αδειών από τις
Δημοτικές Αρχές.
Διαφωνία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τις προθέσεις
του Τμήματος Δημοσίων Έργων για το κόμβο παρά το
«Aluminium Tower»
Γνωστοποίηση εκδηλώσεων που πραγματοποίησε ο ΣΑΚ

3.9

Βιβλίο «10 χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
- Η αλλαγή στο Κυπριακό τοπίο»

3.9. 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
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 x €25 | 2 βιβλία x €34 | 5 βιβλία x €68 | 10 βιβλία x €85

3.9

Ημερολόγιο Εργασιών
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Ημερολόγιο Εργασιών
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 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 €17. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
πωλεί το Ημερολόγιο προς τα μέλη του στην τιμή των €8 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 Δερύνειας
Εκπρόσωπος: Χριστοφής Σκουρής
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Εκπρόσωπος: Γιώργος Χατζηχρίστου
Βραβείο Αρχιτεκτονικής (2008) στη μνήμη Αλέξη Θεοδοσιάδη
Εκπρόσωπος: Βασίλης Ιερείδης
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
Δημοτικό Μέγαρο Πάφου
Εκπρόσωπος: Dickon Irwin
Κοινοτικό Περιφερειακό Κέντρο στο Μονάγρι
Εκπρόσωπος: Πωλίνα Αντωνιάδου
Κέντρο Περιβαλλοντικής ενημέρωσης στις Αλυκές Λάρνακας
Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Πιερίδης
Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τα «πλέον
προσπελάσιμα και φιλικά δημόσια κτήρια» - Ειδικό χρυσό
βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA
Το ειδικό χρυσό βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων
δόθηκε στη συμμετοχή των Αρχιτεκτόνων Γιώργου
Χατζηχρίστου και Σκεύης Φαραζή για το έργο «Καλλινίκειο
Δημοτικό Μέγαρο Αθηαίνου». Το έργο επιλέγηκε μετά από
διαγωνισμό επιλογής που είχε προκηρύξει ο ΣΠΜΑΚ με σκοπό
να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην έκθεση που διοργάνωσε το
πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική για Όλους» της περιοχής II της
Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στα πλαίσια του XXIII
Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε
στο Τορίνο. Στην επιτροπή επιλογής της κυπριακής συμμετοχής
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον
Ηρακλή Παπαχρίστου.

4.2

Δημοτικό Μέγαρο Πάφου

4.2

UIA: Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθηαίνου

1ος Διαγωνισμός Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE Environment
- SUSCON (Αειφόρος κατασκευή στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος)
πραγματοποιήθηκε, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) σε
συνεργασία με το ΕΤΕΚ και την εταιρεία Cybarco PLC, ο
πρώτος
Διαγωνισμός
Αειφόρου
Κατασκευαστικής
Δραστηριότητας στην Κύπρο.
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Στον εν λόγω διαγωνισμό διαγωνίστηκαν τα πιο κάτω έργα για
την Κατηγορία Α’ - Κτήριο:
Νέα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο.
Βιοκλιματική Κατοικία Μιχάλη και Μαρίας Ιακωβίδη στη
Λεμεσό.
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για την Κατηγορία Β: Έργο Υποδομής / Διάπλασης Εξωτερικών
Χώρων διαγωνίστηκαν τα εξής έργα:
Ριζική Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών - Προδρόμου, Φάση Β’.
Αναβάθμιση του Κυκλικού Κόμβου Αγίου Αθανασίου
Παρακαμπτηρίου Λεμεσού.
Ανάπλαση Ακτής Ολυμπίων στη Λεμεσό.
Ανάπλαση Πυρήνα Καλοπαναγιώτη / Αναβάθμιση Προσόψεων.
Η Επιτροπή αποφάσισε να μην απονείμει πρώτο βραβείο στην
Κατηγορία Α’ και να απονείμει δεύτερο βραβείο στο κτήριο
των Νέων Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ στο Στρόβολο.

4.3

4.3

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Κύπρου
Αρχιτέκτονες: Χρύσανθος Χρυσάνθου & Ηρακλής Παπαχρίστου

Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, Κρήτης (Europan 4)
Αρχιτέκτονες: Σωκράτης Στρατής και Συνεργάτες

Για την Κατηγορία Β’ επίσης αποφασίστηκε να μην απονεμηθεί
πρώτο βραβείο και το δεύτερο βραβείο να απονεμηθεί εξίσου
στο έργο Ριζική Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών - Προδρόμου,
Φάση Β και στο έργο Αναβάθμιση του Κυκλικού Κόμβου Αγίου
Αθανασίου - Παρακαμπτήριου Λεμεσού. Τρίτο βραβείο
αποφασίστηκε να δοθεί στο έργο Ανάπλαση Πυρήνα
Καλόπαναγιώτη / Αναβάθμιση Προσόψεων.Το Διαγωνισμό
στήριζαν: ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Ειδικό Ταμείο για την Προώθηση και
Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Cybarco PLC.
Στην επιτροπή αξιολόγησης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
εκπροσωπήθηκε από τον Χρίστο Θεοδώρου.
4.3. Κυπριακή Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Mies
Van Der Rohe 2009
Η Επιτροπή Επιλογής Έργων για το βραβείο Ευρωπαϊκής
Αρχιτεκτονικής Mies Van Der Rohe Award 2009, επέλεξε όπως
η Κύπρος εκπροσωπηθεί από τα ακόλουθα έργα, τα οποία
διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους αξία:
Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Κύπρου
Αρχιτέκτονες: Χρύσανθος Χρυσάνθου & Ηρακλής Παπαχρίστου
Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Παλιάς Πόλης Ηρακλείου,
Κρήτης (Europan 4)
Αρχιτέκτονες: Σωκράτης Στρατής και Συνεργάτες

4.3

Ανακαίνιση Διατηρητέας Οικοδομής στο Καϊμακλί
Αρχιτέκτονας: Γιώργος Χατζηχρίστου

Ανακαίνιση Διατηρητέας Οικοδομής στο Καϊμακλί
Αρχιτέκτονας: Γιώργος Χατζηχρίστου
Κατοικία Ιωαννίδη
Αρχιτέκτονας: Πάρις Φιλίππου

4.3

Κατοικία Ιωαννίδη
Αρχιτέκτονας: Πάρις Φιλίππου
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Η Επιτροπή Επιλογής των έργων ήταν: Κωνσταντίνος
Μαραθεύτης, Μάριος Κ. Φωκάς, Μαργαρίτα Δανού, Κώστας
Κουτσοφτίδης, Αντώνης Πελεκάνος

4.4. Παρεμβάσεις
Προετοιμασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη
διαμόρφωσης του Αλιευτικού καταφυγίου Λιοπετρίου και του
ποταμού
Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην
κριτική επιτροπή του πιο πάνω διαγωνισμού Χρίστος Θεοδώρου
παρατήρησε ότι η ζώνη ανάπτυξης που δημιουργήθηκε εντός
της γειτνιάζουσας δασικής γης προς ανταλλαγή παραποτάμιας
γης είναι πολύ πλησίον και ύπερθεν του ποταμού με
αποτέλεσμα τα σπίτια που θα κτιστούν σύντομα εκεί θα
κυριαρχούν στο φυσικό τοπίο του όλου πάρκου.
Ο εκπρόσωπος ΣΑΚ έκαμε εισήγηση στην Τεχνική επιτροπή
και στον πρόεδρο της Κριτικής επιτροπής και ανώτερο
αξιωματούχο του Τμήματος Πολεοδομίας, όπως τα οικόπεδα
που γειτνιάζουν με το υπό διαμόρφωση πάρκο-αλιευτικό
καταφύγιο μετακινηθούν τουλάχιστον στην απέναντι και μέσα
πλευρά του υπό διαμόρφωση δρόμου της εν λόγω ανάπτυξης,
για να μειωθεί σε κάποιο βαθμό η έντονη παρουσία των
μελλοντικών κτισμάτων .
Επιπρόσθετα εισηγήθηκε όπως μετριαστεί το ύψος των
οικοδομών με την ανέγερση μόνο ισόγειων οικοδομών για να
καμουφλαριστούν οι κτιριακοί όγκοι μέσα στο πράσινο της
δασικής γης και όχι να υπερέχουν αυτάρεσκα στο χώρο του
φυσικού τοπίου. Πολύ φοβούμαστε όμως ότι πάλι δεν θα
εισακουστούμε παρά την κοινοποίηση της διαμαρτυρίας και
εισήγησης του αντιπροσώπου μας στο ΕΤΕΚ.
Ανέγερση Νέου Δημοτικού Μεγάρου Έγκωμης
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζήτησε ενημέρωση από
τον Δήμο Έγκωμης και πήρε διαβεβαιώσεις ότι για την
ανάθεση της μελέτης για ανέγερση του νέου δημοτικού
μεγάρου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού.
Αθλητικό Κέντρο στη Λάρνακα
Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, το Διοικητικό
Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού θα προέβαινε στην ανέγερση Αθλητικού Κέντρου
στη Λάρνακα. Ο ΣΑΚ με επιστολή του στον Πρόεδρο ΚΟΑ
τόνισε ότι ένα τέτοιο έργο πρέπει να είναι αποτέλεσμα
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
5 ¶.ºÈÏ›Ô˘, ∞. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ & A.Swiny
Urban Pieces in Warfare

5.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 11Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ο ΣΑ-ΣΠΜΑΚ σε
συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού διοργάνωσαν την συμμετοχή της
Κύπρου στην 11η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας που
πραγματοποιείται από τις 10 Σεπτεμβρίου - 23 Νοεμβρίου
2008. Θεματολογία της φετινής Μπιενάλε έχει τίτλο «Out
There. Architecture Beyond Building».

5.

Πρόσκληση: «In Relax in Cyprus as architects Reinterpret»
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5.

Light and Shadow - oases of relaxation Χάρης Χριστοδούλου και Αγγελική Ζησιμοπούλου

5.

The "Killing Free Time" @Cyprus project Σωκράτης Στρατής, Μαρία Λοϊζίδου και Ρικάρντο Ουρπάνο

5.

Papermachines & the Roofless Garden Χριστιάνα Ιωάννου και Χρίστος Παπαστεργίου

5.

Make souvla not war Δημήτρης Ταλιώτης και Μαρία Χριστίνα Παπαλεοντίου

Η Κύπρος συμμετέχει για δεύτερη φορά στη Μπιενάλε. Συναποφασίστηκε η Κύπρος να προβληθεί με το θέμα «In Relax
in Cyprus as architects Reinterpret». Η θεματική έχει να κάνει με το πως η Κύπρος συμμετέχει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
ως τόπος αναψυχής και ανάπαυσης, ως τουριστικού προορισμού. Για την διαμόρφωση της συμμετοχής διεξήχθησαν
δύο διαγωνισμοί, τοπικός και διεθνής όπου αρχιτέκτονες κλήθηκαν να επαναπροσδιορίσουν δρώμενα που αφορούν
την αναψυχή στην Κύπρο.
Από τον τοπικό διαγωνισμό, επελέγησαν οκτώ προτάσεις. Η κάθε πρόταση εξετάζει το θέμα από διαφορετική σκοπιά,
αλλά είναι όλες «γεμάτες ιδέες». Στόχος της κυπριακής συμμετοχής είναι οι προτάσεις να είναι «διασκεδαστικές και
προκλητικές». O επιμελητής Sir Peter Cook μαζί με τους συν-επιμελητές της συμμέτοχής Μάριο Χριστοδουλίδη και
Dickon Irwin προχώρησαν στην επεξεργασία της όλης συμμετοχής, αλλά συνεισφέροντας και με δικές τους προτάσεις,
ώστε η τελική παρουσίαση να προβάλει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την θεματική που καθορίστηκε εξ αρχής.
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5.

Beach is not pathetic Χρίστος Γεωργίου, Αλέξης Παπαδόπουλος και Γιώργος Ψάλτης

5.

Take off your shoes Σωτήρης Πολυδώρου, Όλγα Παυλή, Βασίλης
Πολυδώρου, Χρίστος Φυτιλλής, Άννα Κυπριανού, Μάρκος
Πολυδώρου και Κωνσταντίνος Κυπριανού.

5.

Easy Love Μαρκέλλα Μένικου, Μαρία Χατζησωτηρίου, Αλεσσάντρα Σουίνι, Άδωνις Κλεάνθους και Γιώργος Χατζηχρίστου

5.

4REALX02_Spatial Aphrodites Θεούλα Εύζωνα, Γιώργος Καλλής, Παναγιώτα Πύλα και Χρίστος Χατζηχρίστου

Συμμετέχουν οι ομάδες:
Χάρης Χριστοδούλου και Αγγελική Ζησιμοπούλου.
Σωκράτης Στρατής, Μαρία Λοϊζίδου και Ρικάρντο Ουρπάνο.
Χριστιάνα Ιωάννου και Χρίστος Παπαστεργίου.
Δημήτρης Ταλιώτης και Μαρία Χριστίνα Παπαλεοντίου.
Χρίστος Γεωργίου, Αλέξης Παπαδόπουλος και Γιώργος Ψάλτης.
Σωτήρης Πολυδώρου, Όλγα Παυλή, Βασίλης Πολυδώρου, Χρίστος Φυτιλλής, Άννα Κυπριανού, Μάρκος Πολυδώρου και
Κωνσταντίνος Κυπριανού.
Μαρκέλλα Μένικου, Μαρία Χατζησωτηρίου, Αλεσσάντρα Σουίνι, Άδωνις Κλεάνθους και Γιώργος Χατζηχρίστου.
Θεούλα Εύζωνα, Γιώργος Καλλής, Παναγιώτα Πύλα και Χρίστος Χατζηχρίστου.

δράσεις διοικητικού συμβουλίου 2007 / 08 | 13

Η κριτική επιτροπή που αποτελείτο από τους Sir Peter Cook,
Odile Decq, Μάριο Χριστοδουλίδη και Dickon Irwin επέλεξε τα
πιο κάτω έργα.
Πρώτο Βραβείο Maxim Bataev - Ρωσία
Επιλαχόντες: Simonetta Rossetti, Thomas Bisiani - Ιταλία,
Κώστας Πουλόπουλος - Ελλάδα,
Johan Ericsson, Felisia Guldberg, Andreas Eklund - Σουηδία.

5.

1o Βραβείο Διεθνή Διαγωνισμού Maxim Bataev

Επιτροπή Μπιενάλε: ΣΑΚ: Στέφανος Φεραίος, Κωνσταντίνα
Κωνσταντινίδου, Εσπερία Ηλιάδου - ΣΑ-ΣΠΜΑΚ: Βέρα
Παρλαλίδου, Χρύσανθος Πισσαρίδης, Ιωάννα Πελεκάνου,
Χρίστος Παναγιωτίδης, Στέλιος Μαρκίδης
Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου
Η Κύπρος συμμετέχει στην Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών
Ευρώπης και Μεσογείου, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια σε διαφορετικές πόλεις της Μεσογείου. Στην εν λόγω
Μπιενάλε, παρουσιάζονται όλες οι μορφές της τέχνης. Η
επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια τον
Σεπτέμβριο 2009.
Την επιλογή των καλλιτεχνών για την εκπροσώπηση της Κύπρου
στην Μπιενάλε κάνουν διάφορες εξειδικευμένες επιτροπές. Για
το λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε από
τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου να εισηγηθεί δύο άτομα τα
οποία θα συμμετάσχουν στην επιτροπή για την επιλογή του
καλλιτέχνη στον τομέα Αρχιτεκτονικής / Βιομηχανικού σχεδίου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα εκπροσωπηθεί από τον
Κωνσταντίνο Μαραθεύτη και Ηρακλή Παπαχρίστου.

6.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κατασκευαστικά Σχέδια για την Λεωφόρο Καλλιπόλεως
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, διαφώνησε έντονα με τις
προθέσεις και διαδικασίες που ακολουθεί το Τμήμα Δημοσίων
Έργων για την κατασκευή ανισόπεδου κυκλοφοριακού κόμβου
παρά το «Aluminium Tower» στη Λευκωσία, όπως αυτές
διαφαίνονται και προδιαγράφονται μέσα από την προκήρυξη
προσφοράς για την ετοιμασία μελέτης κυκλοφοριακών
επιπτώσεων.
5.

Στιγμές από το Περίπτερο της
Κυπριακής Συμμετοχής

Η καθορισμένη από την προκήρυξη στελέχωση της ομάδας
μελέτης, από την οποία απουσιάζουν οι ειδικότητες με
επιστημονική κατάρτιση σε θέματα αστικού περιβάλλοντος,
αισθητικής των πόλεων και ποιότητας περιβάλλοντος, όπως οι
αρχιτέκτονες, οι πολεοδόμοι, οι μελετητές αστικού σχεδιασμού
και άλλοι με παρεμφερείς ειδικότητες, προδιαγράφει και το
αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε ανακοινώσεις του στον
ημερήσιο τύπο εξέφρασε ότι στόχος της μελέτης, που όπως
καθορίζεται είναι η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου λύσης με
τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση / επηρεασμό των ανέσεων της
ευρύτερης περιοχής και του περιβάλλοντος, θα μπορούσε να
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επιτευχθεί μέσα από την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Ο ΣΑΚ κάλεσε το Τμήμα
Δημοσίων Έργων να αναθεωρήσει τις θέσεις του και να τροχιοδρομήσει τις ορθές και δημοκρατικές διαδικασίες
παρέμβασης και σχεδιασμού, ώστε να διασφαλιστεί το Δημόσιον Συμφέρον.
Ανάθεση μελέτης και επίβλεψης έργων κοινοτικών συμβουλίων: Λυμπιών, Καπέδων, Αγίου Θεοδώρου
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με επιστολή του προς τον Έπαρχο Λευκωσίας εξέφρασε την έντονη διαφωνία του
για το ποσοστό αμοιβής που καθόρισε όπως και για τον αδόκιμο και αυθαίρετο τρόπο καθορισμού του ποσού επί του
οποίου θα υπολογιστεί η αμοιβή του μελετητή για τα πιο πάνω έργα. Τονίστηκε ότι η συμπίεση της αμοιβής
αναπόφευκτα οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα κατασκευής ή σε εφαρμογή συνοπτικών ή ελλιπών διαδικασιών με
αποτέλεσμα την παράταση χρόνου των εργασιών και το αυξημένο κόστος που το κράτος θα επωμισθεί στο τέλος.
Προσφορά Δήμου Γεροσκήπου για παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη & επίβλεψη ανέγερσης αυτόνομου Θεάτρου
Ο Δήμος Γεροσκήπου απέστειλε επιστολή στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου όπου ζητούσε τον διορισμό
εκπροσώπου του για σύσταση τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης, η οποία επιτροπή θα εξέταζε τις προσφορές με την
διαδικασία τεχνικής και οικονομικής πρότασης (2 φακέλων). Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα έγγραφα
προσφορών που ετοιμάστηκαν για το συγκεκριμένο έργο, διαπίστωσε ότι πρόκειται για μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με επιστολή του στον Δήμο Γεροσκήπου ανέφερε ότι είναι ενάντια στην εξασφάλιση
υπηρεσιών με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη προσφορά και γνωστοποίησε την άρνηση του να συμμετάσχει στη
διαδικασία με διορισμό εκπροσώπου του.

7.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Κατά τον προηγούμενο χρόνο έγιναν συναντήσεις των τριών Οργανώσεων για ολοκλήρωση του Πρωτοκόλλου της
ενοποίησης όπου δυστυχώς το νέο Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών έθεσε ως προϋπόθεση για την
ενοποίηση την κατανομή των εισοδημάτων του ΣΠΜΑΚ που εισπράττει από την ΜΕΔΣΚ.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θεωρεί ότι η ενοποίηση των Αρχιτεκτόνων δεν γίνεται για να ικανοποιήσει ο
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών τις οικονομικές του ανάγκες, αλλά γιατί ήταν επιθυμία των Αρχιτεκτόνων και των
Πολιτικών Μηχανικών να εκπροσωπούνται από μία Οργάνωση ο κάθε κλάδος ξεχωριστά.
Η ενοποίηση μόνο των Αρχιτεκτόνων είναι στη σκέψη μας χωρίς όμως να έχουν γίνει ουσιαστικές κινήσεις προς αυτή
την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι το παρόν Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών με τις απαιτήσεις του
πάγωσε την όλη προσπάθεια που έγινε το τελευταίο χρόνο.

8.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαδικασίες Ελέγχου της Ανάπτυξης
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για τον μη εκσυγχρονισμό του όλου συστήματος
αδειοδότησης. Ταυτόχρονα χαιρέτησε την εξαγγελία διαφόρων μέτρων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών
αδειοδότησης. Πολιτική του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στο θέμα, είναι η δημιουργία των Ενιαίων Αρχών
Ελέγχου της Ανάπτυξης, η αναβάθμιση του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, η υιοθέτηση του Εντύπου Αυτοελέγχου για όλες
τις αναπτύξεις σε εγγεγραμμένα οικόπεδα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας (G.I.S, η υποβολή αιτήσεων μέσω
διαδικτύου) κ.α.
Μελέτες για Έργα του Δημοσίου
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξέφρασε την αγανάκτηση του για το ύφος και τη φιλοσοφία των εγγράφων τα
οποία θεωρεί απαράδεκτα και προσβλητικά για τους Αρχιτέκτονες. Σε πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό
Συγκοινωνιών και Έργων υπήρξε δέσμευση για συζήτηση των ενστάσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε
επιτροπή που θα διορίσει ο Υπουργός με εκπροσώπους του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και ΕΤΕΚ.
Εγγραφή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Το ΕΤΕΚ έχει ετοιμάσει προσχέδιο Πρότασης Νόμου, με την ψήφιση του οποίου μέλη του ΕΤΕΚ θα μπορούν να εγγράφουν
τα γραφεία τους στον Έφορο Εταιρειών ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Το προσχέδιο έχει σταλεί στο ΣΑΚ για σχόλια.
Ο ΣΑΚ χαιρετίζει την προσπάθεια του ΕΤΕΚ και επισημαίνει θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω μελέτη όπως:
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(α) Αποκλειστικοί μέτοχοι εταιρειών και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων μόνον μέλη του ΕΤΕΚ.
(β) Να γίνει ρύθμιση για τα ονόματα των συνεταίρων.
(γ) Παράλληλη υποχρεωτική ασφάλιση για επαγγελματική ευθύνη τόσο της εταιρείας όσο και των μελών της
(ομαδική από το ΕΤΕΚ).
(δ) Καθορισμός ύψους ασφαλιστικής κάλυψης.
(ε) Συνέχιση προσωπικής πειθαρχικής ευθύνης μελών.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου υποστηρίζει ότι το ΕΤΕΚ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διασφαλίζει:
-

Την επώνυμη Αρχιτεκτονική
Την μη ύπαρξη εταιρειών «μαϊμού»
Βελτίωση του καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.

Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ως φορέας - σύμβουλος, συμμετέχει στην επιτροπή για υλοποίηση της πιο πάνω
οδηγίας, που σύστησε η Υπηρεσία Ενέργειας και κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις του για την εισαγωγή του U-mean
τεκμηριώνοντας τις απόψεις του.
Συνοπτικά και χωρίς τεχνοκρατικές αναλύσεις θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι ότι, με τους ελάχιστους
συντελεστές θερμοδιαπερότητας U-value που τέθηκαν για το κάθε στοιχείο του κελύφους ξεχωριστά (οροφή, τοίχοι,
υαλοστάσια) είναι δυνατόν να διασφαλιστούν όσο αυστηρά κριτήρια ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όταν κάποιος
επιθυμεί, ειδικά με την δυνατότητα αναθεώρησης των τιμών με Υπουργικό διάταγμα.

9.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάντηση με Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε στις 18 Ιουλίου 2008 συνάντηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών
και Έργων κ. Νίκο Νικολαίδη στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου και του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Στη
συνάντηση επίσης παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και του ΣΠΜΑΚ.
Κατά τη συνάντηση και οι τρεις φορείς δήλωσαν την αντίθεση τους στον τρόπο που ανατίθενται τα έργα του Δημοσίου,
στις αμοιβές που τις περισσότερες φορές είναι απαράδεκτα χαμηλές και για τα έντυπα συμβολαίου με τους
εργολάβους για οικοδομικά έργα που ετοίμασε το Τμήμα Δημοσίων Έργων και εγκρίθηκαν από τον Γενικό Λογιστή.
Μετά από έντονη συζήτηση ο Υπουργός έδωσε εντολή να δημιουργηθεί επιτροπή από το Τμήμα Δημοσίων Έργων που
να περιλαμβάνει και Αρχιτέκτονα του Τμήματος, για να μελετήσει το έντυπο συμβολαίου για οικοδομικά έργα της
ΜΕΔΣΚ και να καθορίσει τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε αυτό να χρησιμοποιείται για τα έργα του Δημοσίου.
Αναμένονται οι προτάσεις της Επιτροπής ενώ ο Υπουργός καθόρισε ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί σε
τρεις μήνες.
Συνάντηση με Δήμαρχο Στροβόλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο Στροβόλου
Σάββα Ηλιοφώτου, στην παρουσία εκπροσώπων του ΕΤΕΚ. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξευρεθούν τρόποι
επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εξέταση των αιτήσεων για οικοδομική άδεια και επίσπευσης
της σχετικής διαδικασίας. Ειδική αναφορά έγινε στη σύσταση του Υπουργού Εσωτερικών προς τις Δημοτικές Αρχές
να μην εξετάζουν ζητήματα που αφορούν στην πολεοδομική άδεια κατά τη διαδικασία εξέτασης της άδειας οικοδομής.
Από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι οι Δημοτικές Αρχές ελέγχουν θέματα, όπως οι χώροι στάθμευσης, που ήδη έχουν
ελεγχθεί για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, επειδή, κατά τη γνώμη τους, αυτά απαιτούνται από τον Περί Οδών
και Οικοδομών Νόμο. Συμφωνήθηκε ότι τα προβλήματα θα λυθούν με τη δημιουργία των Ενιαίων Αρχών Ελέγχου της
Ανάπτυξης αλλά μέχρι τότε ο Δήμος Στροβόλου, το ΕΤΕΚ και ο ΣΑΚ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν σεμινάριο
για επιμόρφωση των μελετητών και των τεχνικών των Δήμων. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της
έλλειψης προσωπικού, αλλά διαβεβαίωσε ότι από πλευράς του Δήμου θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση
των προβλημάτων.
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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.
Συναντήσεις ΜΕΔΣΚ, σε σχέση με (α) Συμβόλαιο Μικρών Οικοδομικών Έργων, (β) Συμβόλαιο για Τεχνικά Έργα και
(γ) Αίτημα ΣΠΟΛΜΗΚ για ανακατανομή εσόδων από τα Συμβόλαια
Το Συμβούλιο για τα Μικρά Οικοδομικά Έργα βρίσκεται σε στασιμότητα μετά από απαίτηση του Συλλόγου Πολιτικών
Μηχανικών να αντικατασταθεί ο όρος «Αρχιτέκτονας» με όρους όπως ο «επιβλέπων μηχανικός» ή άλλους παρόμοιους
όρους. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι οι ορολογίες και στο νέο συμβόλαιο πρέπει
να είναι οι ίδιες όπως στα υφιστάμενα συμβόλαια και δεν πρόκειται να αποδεχτεί σε καμία περίπτωση η αντικατάσταση
του όρου «Αρχιτέκτονας» όρος ο οποίος εμφανίζεται σε όλα τα συμβόλαια οικοδομικών έργων παγκόσμια.
Η σύνταξη του εντύπου Συμβολαίου τεχνικών έργων έχει ανατεθεί στον ΣΠΟΛΜΗΚ αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
οποιοδήποτε κείμενο.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ έθεσε επανειλημμένα την απαίτηση του όπως αλλοιωθεί ο καταμερισμός των εσόδων της ΜΕΔΣΚ προς
όφελος του. Οι μέχρι σήμερα εισηγήσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου προς τον ΣΠΟΛΜΗΚ δεν έγιναν
αποδεκτές και έτσι το θέμα παραμένει σε στασιμότητα.
Οι εκπρόσωποι του ΣΑΚ στις Επιτροπές ΜΕΔΣΚ - ΜΕΤΕ είναι:
ΜΕΔΣΚ: Ηρακλής Παπαχρίστου, Ντίνος Σιακαλλής
ΜΕΤΕ: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, Χρίστος Ι. Χριστοδούλου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Για τρίτη συνεχή χρονιά συνεχίστηκε με επιτυχία η συν-διοργάνωση σειράς Αρχιτεκτονικών Διαλέξεων για το
ακαδημαϊκό έτος 2007/08 μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΑ-ΣΠΜΑΚ. Εποικοδομητική είναι η συνεργασία
με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε το ετήσιο χρηματικό βραβείο για τον καλύτερο φοιτητή Αρχιτέκτονα του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΕΤΕΚ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 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 Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 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.
Εκλογές ΕΤΕΚ
Πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαίου 2008, οι εκλογές του ΕΤΕΚ. Δυστυχώς οι θέσεις των εκπροσώπων των
Αρχιτεκτόνων έχουν μειωθεί από πέντε σε τέσσερις.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θέλοντας να ενισχύσει το κλίμα συνεργασίας με τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες
του ΣΑ-ΣΠΜΑΚ εξέφρασε την επιθυμία συνεργασίας με στόχο την συμμετοχή εκπροσώπων και από τις δύο Οργανώσεις
στο ΕΤΕΚ. Προτάθηκαν πέντε συνάδελφοι και έχουν εκλεγεί οι: Άννα Γαλαζή - Ιακώβου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή,
Στέλιος Μαρκίδης, Χαράλαμπος Τσουρής.
ΣΠΜΑΚ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΣΠΜΑΚ έχουν συνεργαστεί σε κοινές εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν με στόχο την προβολή Αρχιτεκτονικής. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θεωρεί ότι 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 για τις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην παράγραφο 5.
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10. 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 και
υποστήριξε τις παρακάτω εκδηλώσεις:
10.1 Παρουσίαση της 1ης κυπριακής συμμετοχής στην
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2006
Σηματοδοτώντας τη δημιουργική διεργασία που παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια στο χώρο της αρχιτεκτονικής, η πρώτη
κυπριακή συμμετοχή στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κυπριακό κοινό,
στις 15-20 Απριλίου 2008, από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Κύπρου και τον ΣΑ-ΣΠΜΑΚ. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε η
διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ελένη
Νικήτα. Η παρουσίαση έγινε από τις επιμελήτριες της, Μόρφω
Παπανικολάου και Ρένα Σακελλαρίδου.

10.1 Παρουσίαση 1ης κυπριακής συμμετοχής στην Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2006

10.2 Ετήσια Διάλεξη 2007-08, εις μνήμη του Πάνου Κουλέρμου
Ομιλητής Winy Maas από MVRDV

10.2 Ετήσια Διάλεξη 2007-08, εις μνήμη του Πάνου Κουλέρμου
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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Η πρώτη κυπριακή συμμετοχή στην Μπιενάλε έγινε δυνατή
χάρη στην επιμονή του αείμνηστου Πεύκιου Γεωργιάδη και με
τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η 10η
Μπιενάλε, του 2006, είχε θέμα «Πόλεις, αρχιτεκτονική και
κοινωνία» και ήταν αφιερωμένη στο σχεδιασμό των πόλεων.
Οι ομάδες των Κυπρίων αρχιτεκτόνων ανέδειξαν το ζήτημα
της νεκρής ζώνης της Λευκωσίας που περιλαμβάνεται μέσα
στα όρια του ιστορικού της κέντρου. Η πρόταση αυτή, όπως
αναφέρθηκε και παλαιότερα, αφορούσε την ανοιχτή,
διερευνητική προσέγγιση με θέμα την ανίχνευση των ορίων
ενός συνόρου, αυτού της νεκρής ζώνης, και την πιθανή
αναίρεση τους μέσα από αρχιτεκτονικές προτάσεις που στόχο
είχαν να αποκαταστήσουν τη διαπερατότητα. Στα πλαίσια της
έκθεσης έγινε και η παρουσίαση του ειδικού καταλόγου που
συμπεριλαμβάνει τις προτάσεις των δέκα ομάδων. Στα πλαίσια
της έκθεσης έγινε και η εξαγγελία της θεματολογίας της 2ης
κυπριακής συμμετοχής.
10.2 Ετήσια Διάλεξη 2007-08, εις μνήμη του Πάνου Κουλέρμου
Πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαίου 2008, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Ολυμπιακού Μεγάρου, η 5η Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην του
Πάνου Κουλέρμου. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
φιλοξένησε το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο MVRDV,
με ομιλητή τον Winy Maas. Η Ετήσια Διάλεξη έχει καθιερωθεί ως
θεσμός από το 2002 και φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την επαφή ου
αρχιτεκτονικού κόσμου της Κύπρου με ξένους, καταξιωμένους
αρχιτέκτονες, οι οποίοι με το έργο και την παρουσία τους στο
χώρο καταθέτουν απόψεις και εμπειρίες που εμπλουτίζουν το
διάλογο και αναπτύσσουν τον προβληματισμό σε σχέση με την
αποστολή της αρχιτεκτονικής.
10.3 Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής Κύπρου 2006-2007
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ΣΑΚ και
ΣΑ-ΣΠΜΑΚ πραγματοποίησαν την 3η σειρά διαλέξεων
Αρχιτεκτονικής για το έτος 2007-08 με τους ακόλουθους
ομιλητές:

«Πτυχές Ανάπτυξης και Κοινωνία της Γνώσης»
Διάλεξη Σπύρος Πολλάλης - 13 Οκτωβρίου 2007.
«The Practice of Hopkins» Διάλεξη από Sir Michael Hopkins
30 Οκτωβρίου 2007
«When is Architecture Possible» Διάλεξη από Gamal
El-Zoghby - 12 Δεκεμβρίου 2007
«Δυνατότητα Εφαρμογής Αρχών Βιοκλιματικού
Σχεδιασμού στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες από τη
Θεωρία στην Πράξη» Διάλεξη Κλειώς Ν. Αξαρλή 27 Φεβρουαρίου 2008.
«Now Switch Off the Sound and Reverse the Film Koolhaas,
Constant and Dutch Culture in the Nineteen Sixties»
Διάλεξη από Bart Lootsma - 27 Μαρτίου 2008
Διάλεξη Αρχιτεκτονικής Κύπρου. Εισηγητής Αντρέας
Αγγελικάκης - 14 Απριλίου 2008.

10.4 Σταδιοδρομία 2007
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 Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε συνεργασία με τον ΣΑ-ΣΠΜΑΚ,
συμμετείχε και φέτος στην έκθεσης 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.
10.5 Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι «Συνάντηση στο Καϊμακλί»
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι,
πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2008 στο ARTOS ResArt
εκδήλωση, κατά την οποία οι αρχιτέκτονες Στέλλα Ευαγγελίδου
και Γιώργος Χατζηχρίστος παρουσίασαν έργα τους. Η
εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Συνάντηση στο Καϊμακλί», είχε
μεγάλη επιτυχία, καθώς έδωσε την ευκαιρία ενός γόνιμου
διαλόγου πάνω σε ζητήματα που προέκυψαν από τις
παρουσιάσεις. Οι διαλέξεις αυτές έχουν στόχο να δοθεί η
δυνατότητα σε αρχιτέκτονες να παρουσιάσουν το έργο τους,
με σκοπό την προώθηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, του
εποικοδομητικού διαλόγου και τη σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των συναδέλφων.

10.3 Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής Κύπρου 2006-2007

10.5 Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι «Συνάντηση στο Καϊμακλί»

10.6 Οι απόκριες στη Λεμεσό
Το ΕΤΕΚ και οι επαγγελματικές Οργανώσεις ΣΑΚ, ΣΠΜΑΚ και
ΣΠΟΛΜΗΚ συνδιοργάνωσαν για πρώτη φορά στις 7 Μαρτίου
2008, στο St. Raphael Hotel στη Λεμεσό, καρναβαλίστικο
χορό. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου
Λεμεσού Ανδρέα Χρίστου.
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10.7 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 συνέβαλε ως συνδιοργανωτής.
10.8 Το κτήριο του νέου Μουσείου Ακρόπολης
Στις 4 Ιουνίου 2008 η εταιρεία M & M Ekdilosis Ltd παρουσίασε
το κτήριο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης στην Αθήνα αποτέλεσμα διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με νικητές
τους Bernard Tschumi και Μιχάλη Φωτιάδη. Η εκδήλωση
τέθηκε υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

10.7 Επιστημονική Ημερίδα
εις μνήμη Πεύκιου Γεωργιάδη

10.9 Οι τοίχοι της Μάθησης: Αρχιτεκτονική του Σχολικού χώρου
Στις 6 Ιουνίου 2008, η Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου, το
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο
Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου διοργάνωσαν Συμπόσιο εις μνήμη του πρώην Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού Πεύκιου Γεωργιάδη. Στο συμπόσιο
ήταν ομιλητές Καθηγητές Αρχιτεκτονικής από τον ελληνικό
και κυπριακό χώρο.

11 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
11.1 Έκθεση Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων
Η Επιτροπή Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου διοργάνωσε την εκδήλωση «Έκθεση
και Εργαστήρι φοιτητών αρχιτεκτονικής». Σκοπός της
διοργάνωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους Φοιτητές να
παρουσιάσουν τις μελέτες τους, με στόχο την προώθηση της
Αρχιτεκτονικής δημιουργίας και του εποικοδομητικού διαλόγου
μεταξύ των Αρχιτεκτόνων και του ευρύτερου κοινού. Στα
πλαίσια της Έκθεσης διοργανώνεται και Εργαστήρι ξύλινης
κατασκευής υπό την επιστημονική επίβλεψη του Προγράμματος
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι εργασίες του εργαστηρίου έλαβαν χώρα στο σκαλί
Αγλαντζιάς και διήρκεσαν από τις 21 Αυγούστου 2008 μέχρι
την 1η Σεπτεμβρίου 2008 όποτε και το προϊόν της διαδικασίας
μεταφέρθηκε στον τελικό του προορισμό, στο χώρο των
φυσικών σπηλιών της περιοχής.
Ο χώρος τελικής εγκατάστασης αποτέλεσε για τους φοιτητές
πρόκληση σχεδιασμού, μια πρόκληση που στοχεύει στην
ενεργοποίηση της «κατοίκησης» του βράχου, που μέχρι την
στιγμή εκείνη αποτέλεσε μη προσβάσιμο χωρικό πεδίο.

11.1 Έκθεση Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων
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Μέσα από την υλικότητα της η κατασκευή αποπειράται να μεταδώσει
τις δυνατότητες της δημιουργικής σκέψης στην αρχιτεκτονική. Μίας
αρχιτεκτονικής σκέψης που μέσα από τις συνθήκες σχεδιασμού και
υλοποίησης αποκτά γεωμετρία, χρώμα και υφή -πάνω απ’ όλα υλική
υπόσταση- και δοκιμάζει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και, έστω και περιστασιακά,
να διαταράξει την φαινομενική ηρεμία του χώρου.

Στην έκθεση φοιτητών αρχιτεκτόνων και νέων φοιτητών
συμμετείχαν 26 φοιτητές από 6 αρχιτεκτονικές σχολές της
Ευρώπης. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος
Αγλαντζιάς, Ανδρέας Πέτρου, στις 01.09.08, στο Σκαλί
Αγλαντζιάς. Η κατασκευή, ως προϊόν του εργαστηρίου, θα
παραμείνει στο βράχο μέχρι τις 28.02.2009.
11.2 Νέα Μέλη
Κατά την φετινή χρονιά 2006-07 έχουν εγγραφεί 18 νέα μέλη.
11.3 Δωρεά του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για φοιτητικό
ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
Η Επιτροπή Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων, μετά από αίτημα των
τριτοετώνφοιτητώντουΤμήματοςΑρχιτεκτονικήςτουΠανεπιστημίου
Κύπρου, αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά το εκπαιδευτικό τους
ταξίδι στη Νέα Υόρκη. H Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε εταιρείες
που σχετίζονται με την οικοδομική βιομηχανία για εξεύρεση
χορηγών όπου υπήρξε θετική ανταπόκριση.
11.4 Εργοδότηση φοιτητών
Φοιτητές αρχιτεκτονικής από Πανεπιστήμια της Κύπρου και
του εξωτερικού εξέφρασαν την επιθυμία κατά την καλοκαιρινή
περίοδο να εργοδοτηθούν σε αρχιτεκτονικά γραφεία. Η
Επιτροπή Φοιτητών ανέλαβε να βοηθήσει προς αυτή την
κατεύθυνση και πολλά γραφεία εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Μ’
αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται τόσο το αίτημα των φοιτητών
για γνώση και εμπειρία, όσο και οι ανάγκες αρχιτεκτονικών
γραφείων για δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό.
11.5 Πάρτι γνωριμίας φοιτητών αρχιτεκτονικής
Η Επιτροπή Φοιτητών, στα πλαίσια των προσπαθειών της να φέρει
σε επαφή τους φοιτητές πανεπιστημίων της Κύπρου με φοιτητές
πανεπιστημίων του εξωτερικού, διοργάνωσε πάρτι γνωριμίας στις
18 Απριλίου 2008. Γύρω στους εκατόν φοιτητές από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Frederick και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο διασκέδασαν στο Fusion Club και εξέφρασαν την
επιθυμία η πρωτοβουλία να μη μείνει χωρίς συνέχεια.

11.5 Πάρτι γνωριμίας φοιτητών αρχιτεκτονικής

12 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
12.1 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αρχιτεκτονική Πολιτική
Τα Ευρωπαϊκό συνέδριο Αρχιτεκτονικής Πολιτικής, αποτελεί
ένα θεσμό που ξεκίνησε από το 2001 και στόχο του έχει την
σωστή χάραξη πολιτικής στην αρχιτεκτονική, από τις χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες και συμμετέχουν στο
συνέδριο. Το συνέδριο διεξάγεται δύο φορές το χρόνο και
φιλοξενείται στην εκάστοτε χώρα που προεδρεύει της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε χώρα έχει ισότιμη μεταχείριση με τις υπόλοιπες και όλες
συμμετέχουν με τρεις εκπροσώπους. Όλοι οι εκπρόσωποι
πρέπει άμεσα ή έμμεσα, να ασχολούνται με θέματα τις
αρχιτεκτονικής. Ο πρώτος πρέπει να προέρχεται από
κυβερνητικό τμήμα, ο δεύτερος από επαγγελματική οργάνωση
και ο τρίτος από ιδιωτικά ιδρύματα ή συνδέσμους που να
έχουν έμμεση σχέση με την αρχιτεκτονική.

12.1 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για
την Αρχιτεκτονική Πολιτική
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Το συνέδριο του πρώτου εξαμήνου του 2008 διεξάχθηκε στην
πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας από τις 15-17 Ιουνίου,
η οποία και προέδρευε την αντίστοιχη περίοδο της Ε.Ε. Η
διάρκεια του ήταν τρεις μέρες. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου
έγιναν συνεδριάσεις, παρουσιάσεις διαλέξεις και εργαστήρια
ενώ οργανώθηκαν επίσης και δραστηριότητες που προέβαλαν
κυρίως θέματα αρχιτεκτονικής στην πόλη της Λιουμπλιάνας.
Από την Κύπρο παρέστησαν εκπρόσωπος των δημοσίων έργων
από πλευράς κυβέρνησης και εκπρόσωπος του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου από την πλευρά των επαγγελματικών
οργανώσεων. Δεν υπήρχε τρίτος εκπρόσωπος.

12.1 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για
την Αρχιτεκτονική Πολιτική

12.2 Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης | Architects Council
of Europe
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ως μέλος του Συμβουλίου
Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης, συμμετείχε με εκπροσώπους του
στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλες στις 29-30 Νοεμβρίου
2007 και 10-12 Απριλίου 2008.
Η Συνέλευση του Νοεμβρίου άρχισε με τον απολογισμό του
Προέδρου Jean François Sussini. Κατόπιν έλαβαν χώρα οι
εκλογικές διαδικασίες όπου:
1. Ψηφίστηκε η αναβάθμιση της Τουρκίας και της Κροατίας
- ως υποψήφιων χωρών για ένταξη στην Ε.Ε. - σε πλήρη
μέλη του ACE με ειδικό καθεστώς από την 1η Ιανουαρίου
2008. Η Κροατία θα έχει δικαίωμα 7 ψήφων και η
Τουρκία 29. Η Κύπρος έχει 4 ψήφους.
2. Εξελέγη Πρόεδρος του ACE για τα επόμενα δύο χρόνια
ο Φιλανδός J.Katainen
3. Εξελέγησαν τα πέντε νέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τα επόμενα 2 χρόνια: V. Cassar (MALTA)
D. Dziekonsky (POLAND), J. Querol (SPAIN), J.P. Scalabre
(FRANCE), J. Wright (ENGLAND).
Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι γενικότερες πολιτικές του ACE
και έγινε αναφορά στο ευρωπαϊκό συνέδριο που θα γίνει στις
Βρυξέλες τον Απρίλη 2008 υπό την αιγίδα του προέδρου της
Κομισιόν με θέμα “Design for future - quality for life”. Τονίστηκε
πως το συνέδριο αυτό σηματοδοτεί τον νέο προσανατολισμό
του ACE. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος «Δεν
είμαστε πια ένας σύλλογος, αλλά ένας πολιτικός οργανισμός».
Κατόπιν έγινε συζήτηση και ψηφίστηκαν οι αποφάσεις για τις
τρεις θεματικές ενότητες: Πρόσβαση στο επάγγελμα,
Επαγγελματική πρακτική, Αρχιτεκτονική και κοινωνία. Οι
εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με τον οικονομικό
απολογισμό.
Ο
Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων
Κύπρου
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Κωνσταντίνο Μαραθεύτη
και τον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Φεραίο.

12.2 Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης | Architects Council of Europe
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Στη συνέλευση του Απριλίου 2008, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Κύπρου εκπροσώπησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρίστος Μαραθοβουνιώτης και Μαρία Γεωργίου. Στα πλαίσια
της Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκε συνέδριο με θέμα «Design
for the Future: The Market and Quality of life». Έγιναν εισηγήσεις
από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ευρωπαϊκών
πόλεων και από αρχιτέκτονες. Το συνέδριο ήταν υπό την

αιγίδα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose M.
Baroso. Οι Εργασίες της Συνέλευσης συνεχίστηκαν τις
επόμενες δύο μέρες με εκτενή παρουσίαση και συζήτηση
θεμάτων που αφορούσαν κατά κύριο λόγο την οδηγία για την
επαγγελματική ισοτιμία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την επαγγελματική ασφάλιση, την αρχιτεκτονική σε σχέση με
την ποιότητα ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη.
Όσον αφορά την επαγγελματική ισοτιμία, αξιωματούχος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τη νέα οδηγία με την οποία
αναμένεται να εναρμονιστούν τα κράτη μέλη μέχρι το 2012. Η
οδηγία αυτή κάνει ξεχωριστή αναφορά στην αρχιτεκτονική και
την ιατρική, ενώ είναι κοινή για τα υπόλοιπα 260 επαγγέλματα!
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, καθορίζεται τελεσίδικα η διάρκεια
σπουδών, που είναι το λιγότερο πέντε χρόνια και ακολούθως δύο
χρόνια πρακτικής εξάσκησης. Το σκεπτικό της απόφασης για
εφαρμογή της οδηγίας αυτής της Ε.Ε. βασίστηκε πάνω στην
αξιολόγηση της σημασίας της αρχιτεκτονικής επιστήμης για το
πολιτιστικό περιβάλλον της Ευρώπης, και της αρχιτεκτονικής ως
ουσιαστικού επαγγέλματος δημοσίου συμφέροντος.
Το δεύτερο σε σημασία θέμα που συζητήθηκε ήταν αυτό της
επαγγελματικής ασφάλισης των αρχιτεκτόνων. Στα πλαίσια
της συζήτησης του θέματος αυτού καλέστηκαν από τη
Γραμματεία της ACE εκπρόσωποι αρχιτεκτονικών σωμάτων
και ασφαλιστικών εταιρειών από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την
Ισπανία, για να καταθέσουν τις απόψεις τους. Κατά τη
συζήτηση διαφάνηκε ότι ακόμα και στις χώρες όπου ισχύει ο
θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης εδώ και αρκετά
χρόνια, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν έχουν
αντιμετωπιστεί. Σημαντικό πρόβλημα παραμένει το ύψος των
ασφάλιστρων, το οποίο πολλές φορές είναι απαγορευτικό για
τα μικρά γραφεία. Επίσης διαφάνηκε ότι είναι προτιμότερο να
γίνονται εταιρείες καθαρά αρχιτεκτονικές, διότι η μορφή και η
δραστηριότητα της εταιρείας είναι πιο απλοποιημένη και
μειώνονται σημαντικά τα ασφάλιστρα.
Τέλος συζητήθηκε το θέμα της αίτησης των Αρχιτεκτόνων της
Fyrom για ένταξη της οργάνωσης ως παρατηρητή στην ACE. Η
ελληνική και κυπριακή αντιπροσωπεία εξέφρασαν τις επιφυλάξεις
τους για την ονομασία που θα χρησιμοποιείτο για την οργάνωση
αυτή. Τελικά αποφασίστηκε το τελικό όνομα της χώρας
προέλευσης της οργάνωσης να δοθεί όταν λυθεί το πολιτικό
θέμα. Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με συζήτηση των υπόλοιπων
θεμάτων και με την έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
12.3 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνής Ένωσης Αρχιτεκτόνων
(UIA) στο Τορίνο - Μεταδίδοντας την αρχιτεκτονική:
Πολιτισμός, Δημοκρατία, Ελπίδα
Το 23ο συνέδριο Αρχιτεκτονικής της Διεθνής Ένωσης
Αρχιτεκτόνων (UIA) πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου - 3
Ιουλίου 2008 στο Τορίνο στην Ιταλία με την συμμετοχή 10.000
Αρχιτεκτόνων από 116 χώρες. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Βασίλη Ιερείδη και Τερέζα Τούρβα. Γενικός τίτλος
του Συνεδρίου ήταν «Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ TRANSMITTING ARCHITECTURE»

12.3 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνής Ένωσης
Αρχιτεκτόνων (UIA) στο Τορίνο
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Κάτω από τρεις θεματικές: Πολιτισμός (το παρελθόν), Δημοκρατία (το παρόν) και Ελπίδα (το μέλλον), Αρχιτέκτονες,
Πολεοδόμοι, Κοινωνιολόγοι, καλλιτέχνες και τεχνοκράτες ανέπτυξαν θέματα και προβληματισμούς που διαμορφώνουν
το αρχιτεκτονικό προσκήνιο του σήμερα αλλά και του μέλλοντος. Σε τρεις μέρες και μέσα από περίπου 60 εργαστήρια,
διαλέξεις και εκθέσεις, παρουσιάστηκαν θέματα αειφόρου ανάπτυξης, οικολογίας, δημοκρατίας, ποιότητας ζωής,
ιστορίας, θεωρίας, και τεχνολογίας.
Το επόμενο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Τόκιο το 2011 με τίτλο «En (circle): An ideal of the built environment Kaleidoscopic showcase».

13 ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
13.1 Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου
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 Αδειών και Αδειών Οικοδομής. Ακόμη
ένας στόχος του Επαρχιακού Τμήματος είναι η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά διαστήματα
στις πόλεις όπως επίσης και η ενημέρωση των μελών για τις αποφάσεις του κεντρικού συμβουλίου. Το Επαρχιακό
Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου λάμβανε ενεργά μέρος στις εκδηλώσεις ενημέρωσης της Πολεοδομικής Αρχής, για
τις αλλαγές στο σύστημα υποβολής και έκδοσης πολεοδομικών Αδειών.
Εκλογές ΕΤΕΚ
Στις 25 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Palm Beach στη Λάρνακα η ψηφοφορία ανάδειξης των
εκπροσώπων όλων των ειδικοτήτων του ΕΤΕΚ. Τα Μέλη του Επαρχιακού Τμήματος Αντιγόνη Στυλιανού και Χρίστος
Σάββα έλαβαν ενεργά μέρος στη διαδικασία της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης. Όλα τα μέλη της επιτροπής
εργάστηκαν στη προώθηση και εκλογή των μελών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, που επάξια διεκδίκησαν θέση
στο ΕΤΕΚ.
Σεμινάριο ενημέρωσης νέων διαδικασιών έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών.
Στις 31 Μαρτίου 2008 διοργανώθηκε Σεμινάριο Ενημέρωσης για τις Νέες Διαδικασίες Έκδοσης Πολεοδομικών Αδειών
και Αδειών Οικοδομής, που σκοπό έχουν την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου των αδειών
ανάπτυξης.
Περιφερειακή Επιτροπή ΕΤΕΚ Λάρνακας / Αμμοχώστου.
Ο Χρίστος Σάββα διετέλεσε πρόεδρος της περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ Λάρνακας Αμμοχώστου για τις χρονιές
2007 / 2008.
Δράσεις Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας -Αμμοχώστου
Οι Συνεδριάσεις των Μελών του επαρχιακού τμήματος Λάρνακας-Αμμοχώστου γίνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα
σε προκαθορισμένο χώρο και ώρα.
Η πρόεδρος του Επαρχιακού τμήματος Αντιγόνη Στυλιανού και άλλα μέλη του Επαρχιακού Τμήματος ήταν παρόντες
και λάμβαναν μέρος ενεργά στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Ο Χρίστος Σάββα διορίσθηκε από το ΕΤΕΚ στην Επιτροπή Αισθητικού ελέγχου στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
της Επαρχίας Λάρνακας.
Το Συμβούλιο του Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας / Αμμοχώστου εισηγήθηκε όπως πραγματοποιηθεί ενημέρωση για
το ρόλο του Αρχιτέκτονα μέσω μιας εκδήλωσης διαφώτισης του κοινού.
Μέλη Επιτροπής Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας / Αμμοχώστου:
Αντιγόνη Στυλιανού (πρόεδρος), Πανίκο Μάστρου (γραμματέας), Αθηνά Παπαφιλίππου (ταμίας), Ανδρέας Ζωδιάτης
(ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου), Χρίστος Σάββα (μέλος)
Πρόθεση συμμετοχής στις συνεδριάσεις εξέφρασε ο Κώστας Ιακώβου
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13.2 Επαρχιακό Τμήμα Λεμεσού
Στις 13 Φεβρουαρίου 2007 πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρία του Επαρχιακού Τμήματος Λεμεσού στο
ξενοδοχείο Curium Palace. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Μαραθεύτη για τους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου / Πολεοδομικές
και οικοδομικές Άδειες: Πρόταση του ΣΑΚ για Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης, οι 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 / Νέα Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ / Ρόλος του ΣΑΚ στα αρχιτεκτονικά δρώμενα / Σχέσεις
με ΕΤΕΚ / Ευρωπαϊκά προγράμματα / Διεθνείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.
Παρόντα μέλη ήταν: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, Ηρακλής Παπαχρίστου, Νίκος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κωνσταντή,
Στέφανος Φεραίος, Βασίλης Ιερείδης, Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, Τερέζα Τούρβα, Κυριάκος Θεμιστοκλέους,
Τεύκρος Αγγελίδης, Γιώργος Ψάλτης, Γιάννης Τηρητάς, Μιχάλης Ιακωβίδης, Πάνος Σπυρίδης, Αντώνης Αθηνάκης,
Ανδρέας Χατζηγεωργίου, Άρης Στυλιανού, Στέλιος Μιχαηλίδης, Θέμης Θεμιστοκλέους, Παύλος Σιακαλλής, Μίλτος
Παπαδόπουλος, Χρύσης Σάββα, Φάνος Λοϊζίδης, Ρωξάνη Κουδουνάρη, Βάκης Χατζηκυριάκος, Αλέξανδρος Corbidge,
Μαρία Κολώτα, Παναγιώτης Πιερίδης, Μάριος Χριστοδουλίδης, Παύλος Αντωνιάδης, Ανδρέας Ελευθερίου, Γιάννης
Αρμεύτης, Roger Γεωργίου, Ξένιος Οικονομίδης, Στέλλα Ζαβρού.
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το 2007 - 2008 ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είχε πλήρη οικονομική ανεξαρτησία στηρίζοντας για ακόμα ένα έτος
τα έσοδα του, κυρίως στα 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.

Γ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών Τμημάτων
Συγκεκριμένα:
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου παραμένουν λόγω διετούς θητείας οι ακόλουθοι:
1.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένουν λόγω διετούς θητείας οι ακόλουθοι:
Αιμίλιος Μιχαήλ
Βασίλης Ιερείδης
Ζήνων Ζήνωνος
Μαρία Γεωργίου
Στέφανος Φεραίος

2.

Αποχωρούν και δικαιούνται επανεκλογής οι ακόλουθοι:
Κωνσταντίνος Μαραθεύτης
Ανδρέας Ζωδιάτης
Μάριος Χριστοδουλίδης
Τερέζα Τούρβα
Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου

3.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένουν λόγω διετούς θητείας οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των Τμημάτων:
Άντια Στυλιανού - Λάρνακα
Κυριάκος Θεμιστοκλέους - Λεμεσός

Διαδικασία Εκλογών:
1.

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (από όλα τα μέλη που έχουν διευθετημένες τις συνδρομές τους προς τον ΣΑΚ)
Ψηφίζονται μέχρι 5 άτομα

2.

Εκλογή εκπροσώπων Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο (από όλα τα μέλη που έχουν διευθετημένες τις
συνδρομές τους προς τον ΣΑΚ)

3.

Ψηφίζεται ένα άτομο ή δύο ανάλογα με τα μέλη που παραμένουν στη κάθε επαρχία

4.

Εκλογή μελών Επιτροπών Τμημάτων 2 μέλη για 1 χρόνο
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