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Νοέμβριος 2009
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 2009 ήταν μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η κρίση αυτή εκδηλώθηκε
σε όλο τον κόσμο ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο αρχικά με χρηματοοικονομικό χαρακτήρα, αλλά που σύντομα
απέκτησε πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σήμερα, είναι σαφές ότι η κρίση αυτή πυροδότησε μια αμφισβήτηση
στις δομές των σύγχρονων κοινωνιών και μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού θεσμών και αξιών έχει ήδη
ξεκινήσει.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αρχιτεκτονική, ως δημιουργός του τοπίου μέσα στο οποίο δρουν οι σύγχρονες
κοινωνίες, μπορεί να διεκδικήσει ξανά τον ρυθμιστικό ρόλο που εντατικά αναζήτησε στις αρχές του 20ου
αιώνα με το μοντέρνο κίνημα. Στο μήνυμα της για την παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής η πρόεδρος της UIA
Luise Cox προσπαθεί να επαναδιατυπώσει το κυρίαρχο σύνθημα της εποχής εκείνης “less is more” με σύγχρονους
όρους χρησιμοποιώντας τον ευρηματικό τίτλο “How can we do more, better, with less?”.

Στο έντυπο που έχετε στα χέρια σας, παρατίθενται αναλυτικά οι δράσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
για το φετινό έτος. Προτεραιότητα όπως κάθε χρόνο είναι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, με δυναμικές
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, να αποτελεί ουσιαστικό συνομιλητή, για την πολιτεία σε θέματα ανάπτυξης.
Πεποίθηση μας είναι ότι μόνο μέσα από την αναζήτηση ενός τέτοιου θεσμικού ρόλου μπορούμε να πείσουμε
για καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος και η ανάδειξη
της Αρχιτεκτονικής ως αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού μας.
Ένα υγιές πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος είναι αναγκαίο για μια ποιοτική κυπριακή αρχιτεκτονική που μπορεί
να σταθεί επάξια στο διεθνές στερέωμα αλλά ταυτόχρονα μια ποιοτική κυπριακή αρχιτεκτονική που παρακολουθεί
τις διεθνείς εξελίξεις μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατοξίωση του επαγγέλματος.
Η πρόκληση είναι διττή λοιπόν και γι’ αυτό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από την Γενική
Συνέλευση θα πρέπει να συνεχίσει με στοχευμένες δράσεις μια ουσιαστική πολιτική που θα απευθύνεται τόσο
στα επαγγελματικά όσο και στα επιστημονικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

Κωνσταντίνος Κωνσταντή					
Πρόεδρος 							
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Στέφανος Φεραίος
Γενικός Γραμματέας
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2008-09
Θέσεις - Παρεμβάσεις - Ενέργειες

1.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνέλθει κατά την περίοδο της θητείας του, από 18.11.2008 σε
έντεκα τακτικές συνεδρίες.
Κύριοι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας του ήταν:
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1.
Η προβολή και ανάδειξη
του έργου που επιτελεί
η Αρχιτεκτονική. Αυτό
επιτεύχθηκε μέσω:

2.
Κατοχύρωση του
Λειτουργήματος του
Αρχιτέκτονα μέσω:

3.
Αναβαθμισμένες διαδικασίες
ανάθεσης έργων του Δημοσίου
Ενίσχυση του θεσμού των
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
με τις:

• Δημοσίων Παρεμβάσεων
στα ΜΜΕ
• Εκδηλώσεων και Σεμιναρίων
• Έκδοση Περιοδικού
«ΑΡΧΕΙΟ»
• Αναβάθμιση Ιστοσελίδας

• Διαφώτισης για το Ρόλο του
Αρχιτέκτονα στα ΜΜΕ
• Διευθετήσεις συναντήσεων
με κρατικούς και ιδιωτικούς
φορείς
• Προώθηση εισηγήσεων
και θέσεων του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου

• Παρεμβάσεις μέσω
επιστολών, ΜΜΕ
και συναντήσεων.
• Συναντήσεις με Υπουργούς
και άλλους κρατικούς και
ιδιωτικούς φορείς
για ενημέρωση τους
για τις ορθές διαδικασίες
ανάθεσης μελετών.

4.
Διεκδίκηση εφαρμογής
ευέλικτων και αξιόπιστων
διαδικασιών έκδοσης Αδειών
μέσω συναντήσεων με
Υπουργούς και Δημοτικές
Αρχές με στόχο:
• Τη βελτίωση της διαδικασίας
έκδοσης Αδειών.
• Ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων.

5.
Ενεργοποίηση των Επιτροπών

6.
Θέματα που έτυχαν μελέτης και προωθήθηκαν είναι:

• Φοιτητών και Νέων
Αρχιτεκτόνων
• Εσωτερικών και
Νομικών Θεμάτων
• Συντακτική Επιτροπή

•
•
•
•

Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων
Διαδικασίες Ελέγχου Ανάπτυξης
Ανάθεση Έργων του Δημοσίου
Εγγραφή Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης στο ΕΤΕΚ
• Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την
Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων
• Ενοποιήση Αρχιτεκτόνων
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Περιοδικό «ΑΡΧΕΙΟ»
«παραλιακές αναπτύξεις»
«Μοντέρνο»
«Relax in Cyprus»

2.

3.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εργοδοτεί την Στάλω Κωνσταντίνου. Έχει έδρα του την Λευκωσία
στην οδό Στασικράτους 24, Πολυκατοικία ΕΛ.ΚΑ, 2ος όροφος, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Περιοδικό «ΑΡΧΕΙΟ».
Τέθηκαν σε κυκλοφορία δύο τεύχη του Περιοδικού «ΑΡΧΕΙΟ» με θεματολογία «Μοντέρνο» και
«παραλιακές αναπτύξεις». Το Περιοδικό έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον σε Αρχιτέκτονες,
Φοιτητές Αρχιτεκτονικής, Δημόσιο, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Δημοτικές Αρχές και εμπορικές
εταιρείες.

Τηλέφωνα:
Τηλεομοιότυπο:
Ηλ. διεύθυνση:
Ιστοσελίδα:

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

Ώρες γραφείου: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 08:00 – 13:00, 14:30 – 17:30
Τετάρτη, Παρασκευή 08:00 – 13:00

Η επιτυχία του Περιοδικού οφείλεται στην συλλογική εργασία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής
που απαρτίζεται από: Στέφανο Φεραίο, Αιμίλιο Μιχαήλ, Κωνσταντίνο Κυπρή, Μάριο Χριστοδουλίδη,
Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, Βύρωνα Ιωάννου, Μαρία Κωστή και ειδικούς συνεργάτες που
επιλέγονται ανά τεύχος.
Ιστοσελίδα – www.architecture.org.cy.
Ένας από τους στόχους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός
της Ιστοσελίδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ώστε να χρησιμοποιείται ως μέσο
προβολής και ενημέρωσης με τα μέλη. Σε συνεργασία με εταιρείες με ειδικότητα στο τομέα αυτό,
η ιστοσελίδα έχει αναθεωρηθεί και προβάλλεται ανασχεδιασμένη.
Κυπριακή συμμετοχή στην Μπιενάλε.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διατηρεί τις πιο κάτω Ιστοσελίδες στις οποίες παρουσιάζονται
οι μελέτες που συμμετείχαν στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
1η συμμετοχή 2006 με θέμα «Διαπερατά Όρια» www.porousborders.org
2η συμμετοχή 2008 με θέμα «Relax in Cyprus» www.relaxincyprus.com
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 τη διαδικασία
θα πρέπει να αποστείλουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στη Γραμματεία.
Προβολή Αρχιτεκτονικής από τα ΜΜΕ.
Κατά τη 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.
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Νέο Δημοτικό Μέγαρο Δερύνειας

4.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ημερολόγιο
Εργασιών

Βιβλίο «10 χρόνια
Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις στον τύπο και παρουσία στα ΜΜΕ.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στα πλαίσια προβολής των θέσεων του για τρέχοντα θέματα
που αφορούν την Αρχιτεκτονική, δημοσιοποίησε τις ακόλουθες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις στον
ημερήσιο τύπο και ΜΜΕ:
• Διαφωνία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την Απευθείας Ανάθεση
της Πλατείας Στροβόλου στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
• Καρτέλ στις μελέτες δημοσίων κτηρίων.
• Νέος Καθεδρικός Ναός Λευκωσίας.
• Διαφωνία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την κατεδάφιση
του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
• Ψηλά Κτήρια στην κυπριακή πόλη
• Συνάντηση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού και ανακοίνωση δεσμεύσεων του.
• Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου τάσσεται εναντίον της ανέγερσης
Καθεδρικού Ναού στο Δημοτικό Κήπο Πάφου
• Γνωστοποίηση εκδηλώσεων που πραγματοποίησε
ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Εκδόσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί στις ακόλουθες διευκολύνσεις προς τα μέλη του
για να δοθεί η δυνατότητα να προωθηθούν οι ακόλουθες εκδόσεις: .
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 τη περίοδο 1989-1999. Η έκδοση είναι
συλλεκτική και θέλοντας να προωθηθεί το βιβλίο δίδεται στα μέλη η προσφορά πώλησης:
1 βιβλίο x €25 | 2 βιβλία x €34 | 5 βιβλία x €68 | 10 βιβλία x €85
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Διορισμός Κριτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας του κλήθηκε να διορίσει κριτές
στους ακόλουθους διαγωνισμούς:
Ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ.
Εκπρόσωπος: Φλώρης Παναγίδης
Κτηριακές Εγκατάστασεις της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου.
Εκπρόσωπος: Ζήνωνας Σιερεπεκλής
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου.
Εκπρόσωπος: Άδωνης Κλεάνθους
Διαγωνισμός Ιδεών για τη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού κόμβου
στο τέρμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου (είσοδος πόλης).
Εκπρόσωπος: Δημήτρης Οικονομίδης
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Εκπρόσωπος: Γιώργος Χατζηχρίστου
Πάρκο αναψυχής και Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς.
Εκπρόσωπος: Μαρία Χατζησωτηρίου
Ανέγερση Λυκείου Δασούπολης.
Εκπρόσωπος: Μάριος Χριστοδουλίδης
Σημείωση: Οι διορισμοί έγιναν σύμφωνα με τον Κατάλογο Μητρώου Κριτών Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κύπρου. Τα μέλη που επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια για συμπερίληψη τους στο Μητρώο Κριτών,
θα πρέπει να ζητήσουν από την Γραμματεία το σχετικό έντυπο.
Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί που ολοκληρώθηκαν.
Νέο Δημοτικό Μέγαρο Δερύνειας.
Εκπρόσωπος: Τάκης Σκουρής
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Πολυτεχνική Σχολή
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε στα γραφεία του στις 18.5.2009 συνάντηση
μεταξύ των εκπροσώπων ΕΤΕΚ, ΣΠΜΑΚ για τις διαδικασίες προκήρυξης του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού της Πολυτεχνικής Σχολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κύπρου ανέφερε την διαχρονική του θέση, η οποία είναι η ανοικτή διαδικασία συμμετοχής σε
όλους τους Αρχιτέκτονες όπως καθορίζεται μέσα στους κανονισμούς προκήρυξης και διεξαγωγής
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ετοιμασία “λευκώματος” σε συνέχεια της
προηγούμενης έκδοσης, για την παρουσίαση των μελετών που διακρίθηκαν την περίοδο 1999 - 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμενο τις ανησυχίες του εργοδότη, αποδέχτηκε την πρόταση
λόγω της φύσεως και του μεγέθους του έργου, στην ομάδα μελέτης των Αρχιτεκτόνων να
συμμετέχουν αρχιτέκτονες με εμπειρία. Έθεσε όμως ως προϋπόθεση, ο διαγωνισμός να είναι δύο
φάσεων. Μία διαδικασία η οποία παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα έναντι της διαδικασίας της
μίας φάσης ειδικότερα για έργα μεγάλης κλίμακας όπως το συγκεκριμένο, με αποτέλεσμα το τελικό
προϊόν του διαγωνισμού να είναι πολύ ψηλού επιπέδου, γεγονός το οποίο είναι προς το συμφέρον
και του εργοδότη αλλά και της αρχιτεκτονικής γενικότερα.

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 τη 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
στη τιμή των €8 τα οποία με τη σειρά τους θα προωθούν στους Εργολάβους. Το Ημερολόγιο διατίθεται
προς πώληση από την Γραμματεία.

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Λύκειο Δασούπολης Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με επιστολή του στο Υπουργείο Παιδείας εξέφρασε την ικανοποίηση του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την απόφαση να προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για
την ανέγερση του Λυκείου Δασούπολης. Μία διαδικασία η οποία τα τελευταία χρόνια απουσίαζε
από τις διαδικασίες που ακολουθεί το Υπουργείο. Πέραν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε
τις εισηγήσεις του επί των εγγράφων που του δόθηκαν για σχόλια και ζήτησε μεταξύ άλλων, την
αύξηση του ποσοστού αμοιβής των Μελετητών.
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5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει ενεργή συμμετοχή στην Συμβουλευτική Επιτροπή
Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ τις οποίες θέσεις του παρουσιάζει
πιο κάτω:
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6.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Προκηρύξεις Προσφορών από το Δήμο Λευκωσίας.
Στον ημερήσιο τύπο είχε δημοσιευθεί από το Δήμο Λευκωσίας προκήρυξη προσφοράς με αριθμό
204/2008. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ως επιστημονικός φορέας ο οποίος έχει πρώτιστα
άποψη για την αρχιτεκτονική του δομημένου περιβάλλοντος και τον αστικό σχεδιασμό, εξέφρασε την
δυσαρέσκεια του προς το Δήμο για το γεγονός ότι, προβαίνει σε προκήρυξη προσφορών για παροχή
υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για έργα, στην οποία δεν απαιτείται η συμπερίληψη αρχιτεκτόνων
στην ομάδα μελέτης στη βάση της διεπιστημονικότητας. Η θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
είναι ότι για όλα τα έργα του δημοσίου θα πρέπει να απαιτείται η συμμετοχή Αρχιτεκτόνων. Έργα χωρίς
έμπνευση, αρχιτεκτονική ιδέα και έκφραση, πέραν των άλλων, έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον
και την αισθητική των πόλεων, αλλά και στη ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου κάλεσε το Δήμο Λευκωσίας να προβεί σε διορθώσεις στην ήδη προκηρυχθείσα προσφορά.
Ανέγερση Κολυμβητηρίου Δήμου Στροβόλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορήθηκε ότι, ο Δήμος Στροβόλου θα προβεί στην ανέγερση
Κολυμβητήριου επί της Λεωφόρου Προδρόμου (σε χώρο που θα παραχωρηθεί από το υφιστάμενο
στρατόπεδο). Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με επιστολή του ζήτησε ενημέρωση και κάλεσε το
Δήμο να ακολουθήσει τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Πλατεία Στροβόλου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώθηκε από την τοπική εφημερίδα «Στρόβολος» (αρ.φ.17) ότι ο
Δήμος Στροβόλου προβαίνει στην δημιουργία πλατείας γύρω από το κτήριο του Δημαρχείου και πάνω από
το ποτάμι. Η ιδέα δημιουργίας πλατείας στο χώρο αυτό, καθώς και σύνδεσης της με την ευρύτερη περιοχή
είναι πολύ ενδιαφέρουσα, τόσο από αρχιτεκτονικής όσο και από πολεοδομικής και περιβαλλοντικής άποψης.
Δυστυχώς όμως ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διαπίστωσε ότι ένα τόσο σημαντικό έργο ανατίθεται
από μέρους του Δήμου Στροβόλου απευθείας στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αντί να προκηρυχθεί
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τη στιγμή που ο Δήμος Στροβόλου έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο σημαντικούς
υλοποιημένους διαγωνισμούς, με θετικά αποτελέσματα (Δημαρχείο Στροβόλου και Πάρκο Ακρόπολης).

Ανέγερση νέου κτηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προκηρύξει προσφορές με την διαδικασία Αυτοχρηματοδότησης για την
ανέγερση του νέου του κτηρίου. Με επιστολή του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξέφρασε τη λύπη του
που για ακόμη μία φορά, μετά το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Εσωτερικών ακολουθεί
την ίδια μέθοδο για την ανέγερση του κτηρίου του. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου τόνισε ότι ανέμενε από
τα δύο αυτά Υπουργεία, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την προβολή και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής
στην Κύπρο, να επέλεγαν την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη των κτηρίων τους.
Προκήρυξη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού
για σκοπούς Σχεδίασης / Κατασκευής / Εκτέλεσης / Επίβλεψης του Παραλιακού Πεζόδρομου /
Ποδηλατοδρόμου στα Περβόλια.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξέφρασε την έντονη αντίθεση του καθώς το Κοινοτικό Συμβούλιο
Περβολιών έχει προβεί στην υπό αναφορά προσφορά για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων με ειδικότητα
Πολιτικού Μηχανικού, για ένα αρχιτεκτονικό έργο. Η συγκεκριμένη προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση με το
θεσμικό πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματος το οποίο ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζήτησε να
σεβαστούν. Επίσης, εκφράστηκε η αντίθεση για την διαδικασία που πρότειναν η οποία δεν διασφάλιζε την
απαιτούμενη ποιότητα του έργου, αφού το μοναδικό κριτήριο επιλογής ήταν η οικονομική προσφορά και όχι τα
ποιοτικά κριτήρια. Ζητήθηκε η αναθεώρηση της προκήρυξης, προχωρώντας είτε με την διαδικασία του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, είτε με την διαδικασία των δύο φακέλων, η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο
λόγο για τα έργα του δημοσίου.
Ανέγερση Νέου Δημοτικού Μεγάρου Ιδαλίου.
Ο Δήμος Ιδαλίου ζήτησε προσφορές για αγορά γης για ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Ιδαλίου. Ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με επιστολή του ζήτησε ενημέρωση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί
για την ανάθεση της μελέτης και εξέφρασε την γνωστή θέση του που είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
Προκήρυξη προσφοράς για τη μίσθωση υπηρεσιών τεχνικού / σχεδιαστή
για σκοπούς σχεδίασης και επίβλεψης έργου: ανάπλαση πλατειών
και δρόμων εντός του ιστορικού πυρήνα Ιδαλίου.
Εκφράστηκε η έντονη αντίθεση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σχετικά με την υπό αναφορά προσφορά
για παροχή υπηρεσιών με ειδικότητα Τεχνικού / Σχεδιαστή, για ένα αρχιτεκτονικό έργο. Ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου κάλεσε το Δήμο Ιδαλίου να προβεί σε διόρθωση της προκήρυξης με την απαίτηση η
σχεδίαση και η επίβλεψη του έργου να είναι από Αρχιτέκτονα.

Για ακόμη μία φορά ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επεσήμανε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
έχει να εκτελέσει σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής για τον πολεοδομικό σχεδιασμό του τόπου μας, όπως
και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος της εξέτασης των αιτήσεων των πολεοδομικών αδειών, το
οποίο έχει καταντήσει μείζον και χρόνιο πρόβλημα, και δεν θα πρέπει να ασχολείται με την εκπόνηση
αρχιτεκτονικών μελετών, εργασία η οποία πρέπει να γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κάλεσε δημόσια το Δήμο Στροβόλου να κάνει δεύτερες σκέψεις για ένα τόσο
σημαντικό έργο και να προχωρήσει με τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Δημιουργία Παλαί Ντε Σπορ στην Πάφο.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, ότι ο Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού θα προβεί στην ανέγερση Παλαί Ντε Σπορ στη Πάφο. Από την ανακοίνωση αυτή
ο ΚΟΑ και ο Δήμος Πάφου ανέφεραν ότι, τα έγγραφα για την ετοιμασία του Master Plan για το μεγάλο αυτό
έργο ετοιμάζονται. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με επιστολή του τόνισε ότι ένα τέτοιο έργο πρέπει
να είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Στις 17.8.2009 ο Δήμος Πάφου με επιστολή του προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου ανακοίνωσε την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ότι θα ακολουθήσει την διαδικασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
με βάση την ισχύουσα πολιτική του Δήμου Πάφου.
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7.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Έγινε επιτέλους το μεγάλο βήμα για στέγαση όλων των Αρχιτεκτόνων κάτω από την ομπρελά του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου έκανε αποδεκτό
το «Πρωτόκολλο Ενοποίησης» και αναμένεται η επικύρωση του από την Γενική μας Συνέλευση.

8.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στην προσπάθεια του να συμβάλει στη νέα Αναθεώρηση των Τοπικών
Σχεδίων που άρχισε ξανά, απέστειλε τις προτεινόμενες εισηγήσεις του με στόχο τον εκσυγχρονισμό των
Σχεδίων Ανάπτυξης, την πρωτοτυπία και μεγαλύτερη δυνατότητα σχεδιασμού για τους Αρχιτέκτονες, την
απλοποίηση, την ξεκάθαρη και αξιοκρατική εφαρμογή των προνοιών των Σχεδίων.
Βασικός γνώμονας των δημιουργικών προτάσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι ένα γενικότερο
όραμα, βασισμένο στην ποιοτική αναβάθμιση της Αρχιτεκτονικής και κατ’ επέκταση της ζωής, στο βιοκληματικό
σχεδιασμό και στην οικονομική και κοινωνική ανταγωνιστικότητα των αστικών περιοχών των πόλεων.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αφουγκραζόμενος τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και σύγχρονες
τάσεις στον αστικό σχεδιασμό και λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των πολιτών όπως εκφράστηκαν μέσα
από δημόσιες συζητήσεις, ετοίμασε τις προτάσεις του με γενικές εισηγήσεις και προτάσεις επί των Σχεδίων
και ειδικές προτεινόμενες εισηγήσεις που αφορούν Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα των Τοπικών Σχεδίων.
Συνάντηση με Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Σε συνάντηση που είχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2.10.2009 με τον Διευθυντή Πολεοδομίας
κ. Χρ. Κτωρίδη και άλλων Λειτουργών της Πολεοδομίας τέθηκαν οι γενικότερες και ειδικότερες εισηγήσεις
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου που κατατέθηκαν και γραπτώς.
Γενικά συζητήθηκαν τα τοπικά και περιφερειακά εμπορικά κέντρα και η ανάγκη ενδυνάμωσης των τελευταίων,
η ισχύς του ιδίου συντελεστή δόμησης στις ζώνες ΚΓ και η γενικότερη φιλοσοφία των τοπικών σχεδίων.
Επίσης επισημάνθηκαν θέματα όπως η αύξηση του ύψους των οικοδομών, μήκος προβόλων, αύξηση του
ποσοστού των καλυμμένων βεραντών, διεύρυνση βοηθητικών χρήσεων που θα εξαιρούνται του συντελεστή
δόμησης σε υπόγεια, ενθάρρυνση φύτευσης οροφής κλπ. Τέλος ζητήθηκε η ανάρτηση Σχεδίων Ανάπτυξης,
ζωνών και άλλων πληροφοριών στο διαδίκτυο.

•
		
•
		
•
		
•

Αναλυτικό πρόγραμμα Απαιτήσεων του Εργοδότη, το οποίο να δίδεται στους
μελετητές αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ανάθεσης Υπηρεσιών.
Καθιέρωση του συμβολαίου ανάθεσης όπως έχει εγκριθεί από το ΕΤΕΚ και καθιέρωση
διαδικασιών για την υλοποίηση της σύμβασης, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα δύο μέρη ισότιμα.
Διαδικασία προσφοροδότησης του έργου, η οποία να διασφαλίζει την καλύτερη
οικονομική διαχείριση.
Ενίσχυση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών.

Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια του για την πολιτική
που ακολούθησαν συγκεκριμένες αναθέτουσες αρχές προκηρύσσοντας έργα με εξευτελιστικές αμοιβές για
την ομάδα των συμβούλων μελετητών, με πρόφαση ότι έχουν δοθεί από τους μελετητές πολύ χαμηλότερες
προσφορές. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει τονίσει ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να στηρίξει τους
μελετητές για να αντεπεξέλθουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση και να διαφυλάξει την επαγγελματική
τους αξιοπρέπεια.
Ανάθεση Έργων του Δημοσίου με την διαδικασία Αυτοχρηματοδότησης (BOT).
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ετοιμάσει μελέτη για την Ανάθεση Έργων του Δημοσίου με την διαδικασία
Αυτοχρηματοδότησης (BOT), στην οποία διαφαίνεται ότι η διαδικασία αυτή προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην
αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ποιότητα των κτηρίων. Η πηγή έρευνας για ετοιμασία των συμπερασμάτων
έγινε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η μελέτη
αυτή θα σταλεί στις αρμόδιες αρχές.
Διαδικασίες Ελέγχου της Ανάπτυξης.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξέφρασε την απογοήτευση του για τον μη εκσυγχρονισμό του
συστήματος αδειοδότησης. Ιδιαίτερα, εκφράζει την δυσαρέσκεια του για την μη υλοποίηση της πολιτικής
δέσμευσης για δημιουργία Ενιαίων Αρχών Ελέγχου της Ανάπτυξης, αλλά και την μη αξιοποίηση της
τεχνολογίας για εκσυγχρονισμό του όλου συστήματος.
Εγγραφή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
Το ΕΤΕΚ έχει ετοιμάσει προσχέδιο πρότασης Νόμου, με την ψήφιση του οποίου μέλη του ΕΤΕΚ θα μπορούν
να εγγράψουν τα γραφεία τους στον Έφορο Εταιρειών ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Το νομοσχέδιο
έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και αναμένεται η κατάθεση και συζήτηση του
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Σχέδιο Συνταξιοδότησης μελών ΕΤΕΚ.
Έχει ετοιμαστεί το τελικό κείμενο των Κανονισμών του Ταμείου Συνταξιοδοτικών παροχών για τα μέλη του
ΕΤΕΚ. Θα διευθετηθούν παρουσιάσεις για τις πρόνοιες των Κανονισμών ανά επαρχία. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου χαιρετίζει την όλη προσπάθεια και αναμένει το ταχύτερο την εφαρμογή του.

Ανάθεση Έργων του Δημοσίου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεση του για τις διαδικασίες
προκήρυξης των έργων του Δημοσίου με την λογική του Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει τονίσει την σημαντικότητα της διασφάλισης της ποιότητας των δημοσίων έργων, για
την οποία απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η καθιέρωση της ενδεδειγμένης διαδικασίας για την επίτευξη του
σωστού προγραμματισμού του έργου, της διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης και της κατασκευαστικής ποιότητας,
καθώς και την καθιέρωση σωστών διαδικασιών που να επιτρέπουν την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων μερών. Συνοπτικά έχει εισηγηθεί τα πιο κάτω:
•
Σωστή εκτίμηση του κόστους του έργου.
•
Καθιέρωση των ενδεδειγμένων αμοιβών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
		
των Συμβούλων Μελετητών, όπως συστήνονται από το ΕΤΕΚ.
•
Εφικτά χρονοδιαγράμματα, τα οποία να δεσμεύουν και τα δύο μέρη
		
της σύμβασης (Εργοδότης / Μελετητές)
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Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού.

9.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Νέος Καθεδρικός Ναός Λευκωσίας.
Σε σχέση με την απόφαση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου να ανεγείρει Καθεδρικό Ναό στην ευρύτερη
περιοχή του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αφού μελέτησε τα σχέδια τα οποία
υποβλήθηκαν στο Δήμο Λευκωσίας για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, προέβηκε στις εξής δηλώσεις στον
ημερήσιο τύπο:
Η εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα Αρχιτεκτονικής και
Πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, και για το λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί από τη πολιτεία ως Αρχαίο
Μνημείο. Οποιαδήποτε νέα επέμβαση, θα πρέπει όχι μόνο να σέβεται το περιβάλλον και την ιστορία του χώρου,
αλλά μέσα από ένα σύγχρονο σχεδιασμό – ο οποίος θα μπορεί να καταθέτει το στίγμα της δικής μας εποχής
να αναδεικνύει τα μνημεία που την περιβάλλουν. Έχουμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη πρόταση όπως
έχει υποβληθεί, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πιο πάνω παραμέτρους.

Πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι, στα πλαίσια προκήρυξης του διεθνούς αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού, να περιληφθεί η μελέτη της ένταξης του κυρίως κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου στο
κτιριολογικό πρόγραμμα του νέου αρχαιολογικού Μουσείου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κάλεσε δημόσια το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όπως, υιοθετήσει
την πρόταση του Συλλόγου και προβεί στην άμεση σύγκλιση συνάντησης με όλους τους αρμόδιους
φορείς και την Τεχνική Επιτροπή του διαγωνισμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο, για συζήτηση του
θέματος, προτού προβεί σε βεβιασμένες ενέργειες που είναι η κατεδάφιση του ιστορικού αυτού κτηρίου.

Χωροθέτηση.
Ο πυκνός ιστός της παλιάς Λευκωσίας δεν προσφέρεται για την ανέγερση ενός ναού στο μέγεθος και την
χρήση που προτείνεται. Με την πρόταση αυτή γίνεται σημαντική ανατροπή του υφιστάμενου πολεοδομικού
ιστού της περιοχής. Επίσης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, πιστεύει ότι η παρουσία ενός τόσου μεγάλου
χώρου στάθμευσης στη περιοχή, θα εντείνει ακόμη περισσότερο το ήδη πολύ έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα
στην εντός των τειχών πόλη, αφού θα αποτελεί πόλο έλξης των αυτοκινήτων.

Καταγραφή Αξιόλογων Κτηρίων του Δημοσίου.
Σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων
Έργων, Αλέκο Μιχαηλίδη, για συζήτηση του θέματος κατεδάφισης του παλαιού Νοσοκομείου Λευκωσίας,
διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης καταγραφής και αξιολόγησης κτηρίων του δημοσίου, η αρχιτεκτονική των
οποίων εμπίπτει σε αυτό που ακαδημαϊκά είναι γνωστό ως «μοντέρνο κίνημα», και αφορά μεγάλο μέρος των
κτηρίων που έχουν κτιστεί την περίοδο αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το 1974.

Μορφολογία.
Η αντιγραφή Βυζαντινών ναών είναι ατυχής. Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του Δήμου για περιορισμένο
ύψος το αποτέλεσμα είναι εντελώς ξένο, ως αποτέλεσμα το προτεινόμενο κτήριο όχι μόνο δε θα μπορέσει
να ενταχθεί αρμονικά στο δομημένο περιβάλλον του, αλλά και θα λειτουργεί μονίμως αρνητικά σε σχέση
με την ανάδειξη των μνημείων του ευρύτερου χώρου, αφού με τη μεγάλη του κλίμακα θα υποβάλλεται
στις υπόλοιπες οικοδομές που το περιβάλλουν.

Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κλήθηκε να διορίσει εκπρόσωπο του για τη σύσταση
επιτροπής για καταγραφή σημαντικών δημοσίων κτηρίων της νεότερης αρχιτεκτονικής της Κύπρου. Στόχος
της επιτροπής, μεταξύ άλλων, θα είναι ο εντοπισμός αξιόλογων οικοδομών που ενδείκνυται να διατηρηθούν
ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό μελλοντικών αναπτύξεων. Εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα είναι ο Στέφανος Φεραίος.

Εισηγήσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου:
1.
Να γίνει έρευνα για την ανάγκη ανέγερσης νέου ναού, σε σχέση με τον αριθμό
		
και το μέγεθος των ναών που υπάρχουν σήμερα.
2.
Να ενθαρρύνει ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου την ανανέωση της ναοδομίας
		
στην Κύπρο. Υπάρχουν παραδείγματα νέων χώρων λατρείας σε όλο τον κόσμο
		
που είναι μνημεία, σταθμός στην σύγχρονη αρχιτεκτονική.
3.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου μπορεί να συνεργασθεί με την εκκλησία
		
για την οργάνωση ενός συνεδρίου για την σύγχρονη Ναοδομία.
4.
Αποτέλεσμα ενός τέτοιου συνεδρίου θα ήταν το κτιριολογικό πρόγραμμα
		
για ένα αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα μιαν σύγχρονη εκκλησία.
Κατεδάφιση Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου μέσα στα πλαίσια της πρόθεσης του Κράτους για προκήρυξη διεθνούς
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που αναμένεται το 2010, έθεσε το ερώτημα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων, γιατί λαμβάνονται βεβιασμένες αποφάσεις για κατεδάφιση του κυρίως κτηρίου του παλαιού
Γενικού Νοσοκομείου, χωρίς προηγουμένως να μελετείται το θέμα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Όπως είναι γνωστό, το κυρίως κτήριο χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες είναι έργο του Πολύβιου
Μιχαηλίδη κτισμένο τέλη του 1939. Ένα έργο το οποίο είναι το μοναδικό κυπριακό κτήριο που έχει δημοσιευτεί
στο γαλλικό περιοδικό L’Architecture d’aujourd’hui που αφορά το σύνολο του γαλλόφωνου αρχιτεκτονικού
πληθυσμού και ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου. Ξενίζει ιδιαίτερα η ευκολία με την οποία το Υπουργείο
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Συγκοινωνιών & Έργων διατηρεί και ανακαινίζει υφιστάμενα κτήρια (εντός του ευρύτερου χώρου που θα
ανεγερθεί το νέο μουσείου), αμφιβόλου αρχιτεκτονικής αξίας, με δαπάνες πολλών εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες στέγασης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Αρχείου
Πληθυσμού, τη στιγμή που τα κτήρια αυτά καταλαμβάνουν το πλεονεκτικότερο μέρος της έκτασης όπου θα
ανεγερθεί το νέο μουσείο, καθώς εφάπτονται του ποταμού «Πεδιαίου» χώρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
ως δημόσια πλατεία, σε ενδεχόμενες προτάσεις στα πλαίσια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που εκκρεμεί.

Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.
Ύστερα από πέντε χρόνια ανάθεσης της κατασκευής σχολικών κτηρίων με τη μέθοδο του μειοδοτικού
διαγωνισμού, ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε ότι θα προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Λύκειο
Δασουπόλεως. Η δέσμευση δόθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποίησε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με τον Υπουργό Παιδείας στις 26.8.2009.
Στη συνάντηση ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο γίνεται αναφορά ότι ο
σχεδιασμός των σχολικών κτηρίων αντιμετωπίζεται με τη λογική της ταχύτητας και της ποσότητας. Είναι
αδιανόητο σε μια εποχή όπου προκηρύσσονται περίπου 20 μελέτες σχολικών κτηρίων ετησίως, καμία από
αυτές να μην γίνεται με την διαδικασία Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
εισηγήθηκε την προκήρυξη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για την ανέγερση των σημαντικών δημοσίων
έργων, όπως είναι τα σχολικά κτήρια.
Για το θέμα των μειοδοτικών διαγωνισμών αναφέρθηκε από πλευράς Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ότι το
τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι το Δημόσιο προχωρεί σε προκηρύξεις ανάθεσης έργων με κριτήριο
επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά. Σε κανένα σημείο των προκηρύξεων αυτών δεν φαίνεται να διασφαλίζεται
η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αφού το μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι η οικονομικότερη
προσφορά.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου τόνισε ότι, η συμπίεση της αμοιβής αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε
χαμηλότερη ποιότητα κατασκευής ή σε εφαρμογή συνοπτικών ή ελλιπών διαδικασιών με αποτέλεσμα την
παράταση του χρόνου των εργασιών και το αυξημένο κόστος που το κράτος θα κληθεί να πληρώσει στο τέλος.
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Συνάντηση με Δήμαρχο
Λευκωσίας.

Συνάντηση με υπουργό
εσωτερικών.

Συνάντηση με Δήμαρχο Λευκωσίας.
Στις 17.2.2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κύπρου και της Δημάρχου Λευκωσίας κα Ελένης Μαύρου. Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν και πάρθηκαν
αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:
Διαμόρφωση του παλαιού χώρου ΓΣΠ.
Εκφράστηκε από πλευράς Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου η ικανοποίηση για την απόφαση του Δήμου
για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, για τη διαμόρφωση του παλαιού χώρου ΓΣΠ και κάλεσε τη Δήμαρχο
να προβεί άμεσα στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η Δήμαρχος Λευκωσίας συμφώνησε
με τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού και θα είναι το επόμενο βήμα της όλης προσπάθειας. Ανέφερε
ότι το έργο του ΓΣΠ εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και ζητήθηκε η παρέμβαση του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για να στηρίξει το Δήμο στην προσπάθεια του να αναβαθμίσει τη
συγκεκριμένη περιοχή, η οποία αποτελεί μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την
Πλατεία Ελευθερίας και την κοίτη του Πεδιαίου.

στην ομάδα μελέτης. Η Δήμαρχος αναγνώρισε την ανάγκη παρουσίας Αρχιτέκτονα στην Ομάδα
Μελέτης, πράγμα που θα γίνεται στο εξής.

Πρόθεση για ανέγερση νέου Καθεδρικού Ναού στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής.
Εκφράστηκε η αντίθεση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού στη
συγκεκριμένη περιοχή. Επισημάνθηκε ότι, η Επιτροπή Αισθητικού Ελέγχου με ομόφωνη απόφαση απέρριψε
την ανέγερση του έργου, αλλά αναμένονται απόψεις από την Πολεοδομική Αρχή, το Τμήμα Αρχαιοτήτων
και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Δήμαρχος, η οποία εξέφρασε την ίδια θέση με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Κύπρου, ζήτησε γραπτώς τις θέσεις του Συλλόγου, οι οποίες, όπως είπε, θα βοηθήσουν το Δημοτικό
Συμβούλιο στις αποφάσεις του.

Ο Δημοτικός Κήπος Πάφου είναι αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού κέντρου της Πάφου, ένα από τα
σημαντικότερα σημεία αναφοράς της πόλης και ένας από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου.
Σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης επιτρέπεται μόνο η ανέγερση περιορισμένου μεγέθους εγκαταστάσεων,
με σκοπό την εξυπηρέτηση και ενίσχυση της λειτουργίας του Δημόσιου Κήπου, ο οποίος διαχρονικά
αποτέλεσε ένα σημαντικό χώρο κοινωνικής συνάθροισης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για τους πιο
πάνω λόγους η χωροθέτηση οποιουδήποτε κτηρίου στο χώρο του Δημόσιου Κήπου δεν μπορεί να
τεκμηριωθεί επιστημονικά και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η παροχή Πολεοδομικής Άδειας Κατά
Παρέκκλιση, καθώς δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια και οι αρχές που σαφώς καθορίζονται στην σχετική
νομοθεσία.

Πολιτική χωροθέτησης Ψηλών Κτηρίων.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημέρωσε τη Δήμαρχο για τη πρόθεση του να προβεί στη
διοργάνωση ημερίδας σχετικά με την χωροθέτηση Ψηλών Κτηρίων και ζήτησε τη στήριξη του Δήμου,
αίτημα που έγινε αποδεκτή. Η Δήμαρχος εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό της για την αδρανούσα γη
και τη συντήρηση παλιών κτηρίων. Σκοπός του Δήμου είναι να αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης το
οποίο φθίνει.
Διαδικασία Έκδοσης Αδειών.
Η Δήμαρχος ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει να μην απαιτείται πολεοδομική άδεια για απλές αναπτύξεις,
όπως οι κατοικίες. Επίσης τέθηκε το θέμα του περιορισμού του ύψους και η Δήμαρχος συμφώνησε ότι είναι
αχρείαστες οι σχετικές πρόνοιες, εφόσον υπάρχει ο περιορισμός του αριθμού των ορόφων. Η Δήμαρχος
ανέφερε ότι παρόλο που έγιναν προσπάθειες για επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου της ανάπτυξης,
(αγορά υπηρεσιών κ.α.) το πρόβλημα καθυστέρησης έκδοσης αδειών εξακολουθεί να παραμένει.
Ο Δημοτικός Μηχανικός Φαίδωνας Νικολάου τόνισε ότι η διαδικασία έκδοσης αδειών χρειάζεται
ριζοσπαστικές αλλαγές, για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Εκφράστηκε η σκέψη για συνεργασία με
ιδιωτικά γραφεία που θα ασκούν τον έλεγχο.
Ενημέρωση για έργα.
Η Δήμαρχος ενημέρωσε το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για έργα τα οποία στηρίχθηκαν από τα διορθωτικά
ταμεία, όπου έχει βοηθήσει τα μέγιστα η Ομάδα Μελέτης του Δήμου η οποία έχει συσταθεί πρόσφατα.
Αυτά είναι αναπλάσεις στην Πλατεία Σολωμού (διαμετακομιστικός σταθμός, λεωφορεία στο χώρο
στάθμευσης του Holiday Inn, κυκλοφοριακή διαχείριση δημόσιας κίνησης και ιδιωτικής, τοπιοτέχνηση
σύνδεση με τάφρο), στον Τακτακαλά, Καϊμακλί, Πύλη Πάφου, Πλατεία Ελευθερίας, στο χώρο στάθμευσης
κάτω από την Ομήρου, Πεδιαίο, Δημαρχείο, αγορά Αγίου Αντωνίου και οδικά έργα στην Προδρόμου,
Αγίου Ιλαρίωνος, Λάρνακος, Καλλιπόλεως, Κέννετι.
Προκηρύξεις Προσφορών από Δήμο Λευκωσίας.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αναφέρθηκε στις προκηρύξεις προσφορών για παροχή υπηρεσιών
Συμβούλων Μελετητών για τεχνικά έργα, στις οποίες δεν απαιτείται η συμπερίληψη και Αρχιτεκτόνων
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Δημιουργία διαγωνισμού για αστικό εξοπλισμό.
Η Δήμαρχος Λευκωσίας πρότεινε στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου τη δημιουργία ομάδας που θα
αναλάβει την προκήρυξη διαγωνισμού ιδεών για τον αστικό εξοπλισμό όπως είναι οι στάσεις λεωφορείων,
παγκάκια κλπ.
Ανέγερση Ναού στο Δημόσιο Κήπο της Πάφου.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με δημόσια παρέμβαση του, τάχθηκε κατά της απόφασης της Ιεράς
Μητρόπολης Πάφου να ανεγείρει τον νέο Καθεδρικό Ναό στο Δημόσιο Κήπο, καθώς η ανέγερση
οποιουδήποτε κτιρίου αυτού του μεγέθους στο χώρο αυτό δεν συνάδει με το πνεύμα και το όραμα
του Τοπικού Σχεδίου Πάφου.

Για τους πιο πάνω λόγους ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κάλεσε δημόσια την Ιερά Μητρόπολη Πάφου
όπως εγκαταλείψει την ιδέα της ανέγερσης Ναού στο χώρο αυτό και αντί αυτού να επενδύσει στην
αναβάθμιση του χώρου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία και αθλητισμό από τους
νέους και όχι μόνο δημότες της Πάφου.
Θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι ότι η χωροθέτηση του νέου Καθεδρικού Ναού της πόλης θα
πρέπει να εξεταστεί με επιστημονικά κριτήρια και με σεβασμό στα σχέδια ανάπτυξης και στο ιστορικό
χαρακτήρα της πόλης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού,
ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο πολιτιστικά όσο και θρησκευτικά.
Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα:
1.
Ανέγερση Κυβερνητικών κτηρίων στο χώρο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.
2.
Διαδικασίες Έκδοσης Αδειών (Πολεοδομικές και Οικοδομικές).
3.
Αναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων / Εισηγήσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
4.
Ανάρτηση Σχεδίων Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, Δήλωση Πολιτικής κ.α) στο Διαδίκτυο.
Για το πρώτο θέμα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζήτησε την ετοιμασία μελετών (κυκλοφοριακή,
περιβαλλοντική κ.α.) που θα δεικνύουν τη δυνατότητα του συγκεκριμένου χώρου να φιλοξενήσει τις
αναπτύξεις που προτείνονται. Επίσης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εισηγήθηκε την προκήρυξη
διαγωνισμού για το «master plan» της περιοχής έτσι ώστε συλλογικά, με διαφάνεια και συμμετοχικότητα
να ληφθούν οι καλύτερες αποφάσεις για την ανάπτυξη του χώρου.
Για το δεύτερο θέμα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εισηγήθηκε την επέκταση του εντύπου
Αυτοελέγχου για όλες τις αναπτύξεις σε εγκεκριμένα οικόπεδα. Εισηγήθηκε επίσης όπως αξιολογηθεί
η μέχρι σήμερα πορεία του εντύπου αυτοελέγχου και αν χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
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Εις ότι αφορά την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξέφρασε την
δυσαρέσκεια του για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται ιδιαίτερα από πλευράς Έπαρχων
στην έκδοση των αδειών.
Αναφορικά με το τρίτο θέμα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου εξήγησε το σκεπτικό των προτάσεων του
για την αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζήτησε επιτακτικά την αξιοποίηση της τεχνολογίας από μέρους του
κράτους, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αλλά και να διευκολυνθούν οι Αρχιτέκτονες στην
καθημερινή τους δραστηριότητα. Τέτοιες ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν είναι:
(α)
Ανάρτηση όλων των Σχεδίων Ανάπτυξης στο διαδίκτυο.
(β)
Δυνατότητα πρόσβασης στα κτηματικά σχέδια του Κτηματολογίου μέσο διαδικτύου.
(γ)
Δυνατότητα κατάθεσης Αδειών μέσο διαδικτύου.
Παρουσία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών της Βουλής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε να παραστεί σε Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και
Βιομηχανίας στις 3.2.2009, η οποία εξέτασε τα θέματα:
«Ο Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», «Ο περί
Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτηρίων Κανονισμοί του 2009» και «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης
των κτηρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί
του 2009»
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.
Shanghai 2010 World Expo – Κυπριακή Συμμετοχή – Τεχνική Επιτροπή.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του προς τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Κύπρου ανακοίνωνε τη συμμετοχή της Κύπρου στη Διεθνή Έκθεση του 2010 που θα φιλοξενηθεί στη Σαγκάη,
με θέμα «Καλύτερη Πόλη, Καλύτερη Ζωή», όπου θα συμμετάσχουν πάνω από 220 χώρες και 100 Οργανώσεις
από όλο το πλανήτη. Για τη προβολή της Κύπρου έχει συσταθεί ειδική Τεχνική Επιτροπή και ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου όρισε εκπρόσωπο του τον Παναγιώτη Παναγή.
ΜΕΔΣΚ – ΜΕΤΕ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενεργήσει θετικά και αποδέκτηκε την πρόταση για σταδιακή
αποκοπή των £10.000 από το μερίδιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη το θετικό
κλίμα συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων ΣΑΚ, ΣΠΜΑΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ. Το ποσό αυτό δίδεται μετά από απαίτηση
του ΣΠΟΛΜΗΚ για απώλεια εσόδων μη έκδοσης Συμβολαίου για τα Τεχνικά Έργα.
Εκπρόσωποι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στις Επιτροπές ΜΕΔΣΚ - ΜΕΤΕ είναι:
ΜΕΔΣΚ: Χρίστος Μαραθοβουνιώτης Ντίνος Σιακαλλής
ΜΕΤΕ: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης, Χρίστος Χριστοδούλου
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Συνεχίστηκε με επιτυχία η συν-διοργάνωση σειράς Αρχιτεκτονικών Διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2008/09
μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΑ-ΣΠΜΑΚ. Εποικοδομητική είναι η συνεργασία με το Τμήμα
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο ανέλαβε την επιστημονική ευθύνη - επίβλεψη του Θερινού
Εργαστηρίου και στήριξε την επιστημονική ημερίδα «ψηλά κτήρια», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε το ετήσιο χρηματικό βραβείο για τον καλύτερο φοιτητή
Αρχιτέκτονα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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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. Πεποίθηση είναι 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.
Στην Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου διόρισε εκπρόσωπο του τον
Νίκο Γ. Γεωργίου.
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 7.

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:
Επιστημονική Ημερίδα «Ψηλά Κτήρια στην κυπριακή πόλη: Μια νέα πρόκληση».
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 4.4.2009 στο Ξενοδοχείο
Holiday Inn στη Λευκωσία, την επιστημονική ημερίδα «Ψηλά κτήρια στην Κυπριακή πόλη: μια νέα πρόκληση».
Το θέμα της ημερίδας είναι επίκαιρο λόγω της προγραμματισμένης αναθεώρησης των σχεδίων ανάπτυξης.
Γι΄ αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Αρμοδίων Αρχών, των επαγγελματικών ομάδων που σχετίζονται
με την ανάπτυξη των πόλεων και του ευρύτερου κοινού.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θεωρεί ότι ο στόχος της ημερίδας, που ήταν η ενημέρωση για τα θέματα
που σχετίζονται με την αύξηση των συντελεστών δόμησης και με τον καθορισμό πολιτικής για τα «ψηλά κτήρια»
στις πόλεις της Κύπρου, καθώς και η καταγραφή θέσεων και απόψεων των διαφόρων εμπλεκομένων ομάδων
μέσα από το δημόσιο διάλογο που ακολούθησε, έχει επιτευχθεί.
Συμπερασματικά, έχουν καταγραφεί τα ιδιαίτερα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή και πιο
λεπτομερειακή μελέτη του θέματος, ώστε η διαμόρφωση και οι τελικές αποφάσεις να μπορούν να υλοποιηθούν
και να εξυπηρετήσουν τον βασικό στόχο της αναθεώρησης της πολιτικής ανάπτυξης, που είναι η αναβίωση
των αστικών περιοχών, η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών.
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Επιπρόσθετα, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την ιστορία, το παρόν και το μέλλον των πόλεων μας και των
ανθρώπων τους, ώστε οι πόλεις μας να αναπτυχθούν με χαρακτήρα λειτουργικό, οικολογικό και προπαντός
ανθρωποκεντρικό.
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών από το Λονδίνο (Κυπρίων που διαπρέπουν στο τομέα τους στο εξωτερικό) Λώρας
Νικολάου, Αρχιτέκτονα/Urban Designer και Ανδρέα Μαρκίδη, Συγκοινωνιολόγου και της Αφροδίτης Συννέφα
από την Ελλάδα, Φυσικού Κτιριακού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικές.
Τα θέματα που ανέλυσαν είναι:
1)
Η μεθοδολογία εξέτασης της ένταξης ψηλότερου συντελεστή στην υποδομή
		
και μορφολογία των πόλεων.
2)
Συνοπτική αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ένταξης
		
των ψηλών κτηρίων στον αστικό ιστό.
3)
Παραδείγματα από εμπειρίες άλλων Ευρωπαικών πόλεων που είχαν
		
παράλληλους προβληματισμούς με τις πόλεις της Κύπρου.
4)
Η σημασία της υποδομής των δημόσιων συγκοινωνιών, ως βασική προϋπόθεση
		
της αλλαγής των συντελεστών δόμησης. Οι ευκαιρίες που πιθανόν
		
παρουσιάζονται με την αλλαγή των συντελεστών για την παράλληλη
		
ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής της πόλης.
5)
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηλών κτηρίων, συμπεριλαμβανομένης
		
της βιοκλιματικής απόδοσης.
6)
Η απαίτηση για υψηλή ποιότητα αρχιτεκτονικής των ψηλών κτηρίων.
7)
Οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται από κατασκευαστική και ενεργειακή
		
άποψη, όπως και θέματα ασφάλειας και υγείας.
Σημαντικές ήταν και οι αναφορές των κύπριων ομιλητών Γλαύκου Κωνσταντινίδη, Σύμβουλου Πολεοδόμου
και του Σωκράτη Στρατή, Δρ Αρχιτέκτονα / Πολεοδόμου /Λέκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε τοπικά θέματα, όπως:
1)
Στην σύνδεση του θέματος πυκνότητας και αστικότητας, ως ευρύτερο περιβαλλοντικό
		
θέμα και προβληματισμό αστικού σχεδιασμού.
2)
Πολεοδομικοί προβληματισμοί για την Λευκωσία, παρουσίαση ειδικών χαρακτηριστικών
		
της πόλης και της καταλληλότητας συγκεκριμένων περιοχών για εφαρμογή ειδικής πολιτικής.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αναμένει ότι οι Αρμόδιες Αρχές θα αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα
της ημερίδας με γνώμονα πάντοτε το Δημόσιο Συμφέρον και δηλώνει έτοιμος να συμβάλει περαιτέρω
και να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς αυτή την κατεύθυνση. Συντονιστές της ημερίδας ήταν η
Άννα Γαλαζή - Ιακώβου και η Λώρα Νικολάου.
Εκδηλώσεις - Συζητήσεις.
Στις 22.12.2008, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν το Σχέδιο Συνταξιοδότησης των μελών του ΕΤΕΚ και η Τροποποίηση του ΕΤΕΚ για το
Νόμο για δημιουργία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια
του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα από σειρά εκδηλώσεων, να συζητηθούν θέματα που απασχολούν
τον αρχιτεκτονικό κόσμο, έτσι ώστε οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι όσο το δυνατό
πιο συλλογικές και να λαμβάνονται με μεγαλύτερη διαφάνεια. Στόχος είναι η πραγματοποίηση τέτοιων
εκδηλώσεων ανά τριμηνία με διαφορετική θεματολογία.
Σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής Κύπρου 2008 - 2009.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ΣΑΚ και ΣΑ-ΣΠΜΑΚ πραγματοποίησαν την 3η σειρά
διαλέξεων Αρχιτεκτονικής για το έτος 2008-09 με τους ακόλουθους ομιλητές:
Didier Rebois «Inventing urbanity around public spaces and new mobility» – 12.12.2008
Jonathan Hill «Weather Architecture: Submitting to the Seasons» – 21.1.2009
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Πάνος Τζώνος «Το Νόημα» - 18.2.2009
Evan Douglis «Surface Luminescence» – 21.5.2009
Catherine Ingraham «Antigone: Blood, Sovereignty and architecture» – 19.10.2009
Ημερίδες με τίτλο «το ξύλο σαν στοιχείο αρχιτεκτονικής έκφρασης στον εσωτερικό χώρο
Νέα υλικά από ξύλο για την επικάλυψη των εσωτερικών επιφανειών»¨.
Η εταιρεία Σύνοδος Λτδ διοργάνωσε αρχιτεκτονικές ημερίδες με το πιο πάνω θέμα στις 18 και 19 Μαρτίου
2009, με κύριο ομιλητή τον καθηγητή Γιώργο Νταλό. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε τις ημερίδες.
Καρναβαλίστικος χορός.
Το ΕΤΕΚ, ΣΑΚ, ΣΠΜΑΚ και ΣΠΟΛΜΗΚ πραγματοποίησαν από κοινού στις 27.2.2009 στο ξενοδοχείο St. Raphael
στη Λεμεσό καρναβαλλίστικο χορό.
Φεστιβάλ, Ντοκιμαντέρ, αφιέρωμα στην Αρχιτεκτονική.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε την όλη προσπάθεια.
Επιστημονική συνάντηση Κυπριακού Docomomo - Μοντέρνο και η πρόκληση της αλλαγής.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε την υπό αναφορά εκδήλωση.
Έκδοση φωτογραφικού άλμπουμ - βιβλίου «Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης».
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά την έκδοση του βιβλίου προβαίνοντας σε
αγορά 100 εντύπων.
Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς.
Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην «Αρχιτεκτονική του Μοντέρνου Κινήματος στην Κύπρο»
και τα εγκαίνια της πραγματοποιήθηκαν στις 9.10.2009. Η έκθεση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των
Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς είχε τίτλο «learning from the sixties, η αρχιτεκτονική ως φόντο
νεωτερικότητας» η οποία μέσα από μεγάλες φωτογραφίες της περιόδου 60΄ αποτύπωναν κοινωνικές
δραστηριότητες με φόντο κτήρια της εποχής. Εκδόθηκε ειδικός κατάλογος ο οποίος παρουσίαζε τα ογδόντα
κτήρια της περιόδου αυτής.
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Διάλεξη Eric Lloyd Wright.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στήριξε την διάλεξη του Eric Lloyd Wright η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 5.10.2009.

11.

«Μέσα από Σπασμένο Καθρέφτη - Η αρχιτεκτονική του Ζήνωνα Σιερεπεκλή».
Στις 6.11.2009 ο Ζήνωνας Σιερεπεκλής παρουσιάσε έκθεση με τα σημαντικότερα του έργα. Ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Κύπρου στηρίξε το όλο εγχείρημα.

Έκθεση Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων ΣΠΜΑΚ συν-διοργάνωσαν τη φετινή
Έκθεση Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων, που πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Ιουλίου 2009, στην αίθουσα
Σπηλαίων στο Σκαλί Αγλαντζιάς.

Διάλεξη Peter Bishop «Shaping Cities in a Complex world».
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πραγματοποίησε στις 31.10.2009 διάλεξη με ομιλητή τον Peter Bishop,
Διευθυντή του Design for London. Η διάλεξη του ήταν επικεντρωμένη στην φιλοσοφία σχεδιασμού και
υλοποίησης μεγάλων αστικών προνομιακών έργων που προγραμματίζονται στο Λονδίνο και συνδέονται με
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Σκοπός της έκθεσης είναι να δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να παρουσιάζουν τις μελέτες τους, με στόχο
την προώθηση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των αρχιτεκτόνων
και του ευρύτερου κοινού.

Πρόταση για εργαστήριο Παραμετρικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού
για την κατεχόμενη Αμμόχωστο.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα πραγματοποιήσει το υπό αναφορά εργαστήριο τον Απρίλιο 2010
Η πρόταση του εργαστηρίου έχει βασιστεί στο υποθετικό γεγονός της επιστροφής της περιφραγμένης για
35 χρόνια πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατόχους της. Το εργαστήριο θα δώσει την δυνατότητα
σε ομάδες από σχολές Αρχιτεκτονικής να προτείνουν έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών αρχιτεκτονικών
παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της πόλης της Αμμοχώστου. Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου,
όλες οι προτάσεις θα εκτεθούν στην Λευκωσία και θα γίνουν προσπάθειες να παρουσιαστεί και στο
εξωτερικό.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Ανδρέας Δημητρίου. Στα πλαίσια της
έκθεσης έγινε και η παρουσίαση του θερινού εργαστηρίου από τους συμμετέχοντες φοιτητές και ακολούθησαν
παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών. Στην έκθεση συμμετείχαν 35 φοιτητές από αρχιτεκτονικές σχολές
της Κύπρου και του εξωτερικού.

Οργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας
«Τοπικά Σχέδια και Πολεοδομικός Σχεδιασμός».
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη προσπάθεια του να συμβάλει στη νέα αναθεώρηση των Τοπικών
Σχεδίων, μέσα από το γενικότερο όραμα του βασισμένο στην ποιοτική αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και
κατ’ επέκταση της ζωής και του αστικού περιβάλλοντος, θα διοργανώσει τον Ιανουάριο 2010 ημερίδα, με
στόχο να αρχίσει ένας προβληματισμός και μία συζήτηση γύρω από την διαμόρφωση των Πολιτικών
Ανάπτυξης. Μέσα από αυτήν την ημερίδα θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των εξής θεμάτων:
• Η φύση και τα κύρια χαρακτηριστικά των τοπικών σχεδίων στην Αγγλία και στην Ευρώπη γενικότερα.
• Η νέα γενεά Πολεοδομικής στρατηγικής και πως αυτή χρησιμοποιεί την τεκμηρίωση (evidence base plan)
• Ποιές οι διαδικασίες παραγωγής σχεδίων.
• Πόσο αποτελεσματικά είναι τα τοπικά σχέδια στο να επιφέρουν εκείνες τις δημιουργικές αλλαγές
		 και κάτω από ποιές προϋποθέσεις.
• Ποιά η δυνατότητα να υποστηριχτούν «Μεγάλα αστικά έργα» από τα Τοπικά Σχεδία και μόνον.
• Παραδείγματα επιτυγχημένων εφαρμογών τοπικών σχεδίων.
Συντονιστές της ημερίδας είναι η Μαρία Γεωργίου και η Λώρα Νικολάου.
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Πάρτι γνωριμίας φοιτητών
αρχιτεκτονικής

Θερινό Εργαστήρι Ξύλινης Κατασκευής 2009
Το Θεματικό Πλαίσιο – Οι Στόχοι.
Μέσα από την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης το εργαστήρι ξύλινης κατασκευής φέρνει τους φοιτητές και
νέους αρχιτέκτονες σε επαφή µε τους πραγματικούς όρους σχεδιασμού και υλοποίησης μιας αρχιτεκτονικής
ιδέας. Με την εισαγωγή της κατασκευής στο δημόσιο χώρο, το εργαστήρι στοχεύει στην δημιουργία μιας
νέας χωρικής εμπειρίας και μίας πιο συνειδητής κατανόησης της Αρχιτεκτονικής από τους χρήστες.
Το Θερινό Εργαστήρι Ξύλινης Κατασκευής 2009 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δράσεων της επιτροπής
Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο κτήριο
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και στο κόλπο της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι από τις 25 Ιουνίου
μέχρι τις 04 Ιουλίου 2009. Στις εργασίες του εργαστηρίου συμμετείχαν 17 φοιτητές από αρχιτεκτονικές σχολές της
Κύπρου και του εξωτερικού. Την επιστημονική επίβλεψη των εργασιών του εργαστηριού είχε το Πρόγραμμα
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Η Πορεία Σχεδιασμού και Υλοποίησης.
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από μια σύνθετη διαδικασία σχεδιασμού
και υλοποίησης. Ο σχεδιασμός της ξύλινης κατασκευής έχει ως στόχο την ενίσχυση της ενιαίας προσέγγισης
στο σχεδιασμό, η οποία προκύπτει από την παράλληλη επεξεργασία των προγραμματικών δεδομένων, της
αρχιτεκτονικής μορφής, και των κατασκευαστικών απαιτήσεων.
Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκινά με τη διερεύνηση του χώρου και των εναλλακτικών δυνατοτήτων που αυτός
προσφέρει. Οι πρώτες σκέψεις και σχεδιαστικές ιδέες αναπτύσσονται με σαφείς αναφορές στο φυσικό και τεχνικό
περιβάλλον, τις δυνατότητες παρέμβασης και τον τελικό χρήστη. Προτείνεται ο σχεδιασμός ενός ξύλινου
επιπέδου, το όποιο μέσω κατάλληλης μορφολογικής και κατασκευαστικής διερεύνησης προσφέρει εναλλακτικές
δυνατότητες χρήσης. Η σύλληψη μεταφέρεται σε σκίτσο και σε μία σειρά από μακέτες που εμφανίζουν ήδη τις
κατασκευαστικές και μορφολογικές προθέσεις, παράλληλα με τις δυνατότητες χρήσης και οικειοποίησης της
κατασκευής από τους χρήστες και επισκέπτες της περιοχής.
Ο σχεδιασμός αναπτύσσεται σε ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την παράλληλη διερεύνηση των
παραμέτρων σχεδιασμού, αυτών της μορφής, της κατασκευής και του δομικού συστήματος. Για την
κατασκευαστική υλοποίηση, επιλέγεται ένα δομικό σύστημα αποτελούμενο από γραμμικά στοιχειά αρθρωτά
μεταξύ τους. Το τελικό σχεδιαστικό προϊόν αναπτύσσεται με την τοποθέτηση παράλληλων τομών διαφορετικής
γεωμετρίας. Οι τομές αυτές προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες «κατάληψης» και παράλληλα το κύριο
δομικό σύστημα της κατασκευής. Η συναρμολόγηση της κατασκευής υπόκειται στην ιδία κατασκευαστική
λογική, με την σταδιακή ανάπτυξη των παράλληλα τοποθετημένων τόμων.
Συνύπαρξη με τον Τόπο.
Μέσα από την υλικότητα της, η κατασκευή αποπειράται να μεταδώσει τις δυνατότητες της δημιουργικής
σκέψης στην Αρχιτεκτονική, δυνατότητες που μέσα από τις συνθήκες σχεδιασμού και υλοποίησης αποκτούν
γεωμετρία, χρώμα και υφή, πάνω απ’ όλα υλική υπόσταση.
Το τελικό προϊόν καλείται να λειτουργήσει ως δορυφόρος της νεανικής σκέψης μέσα στο χώρο, να μεταδώσει
ιδέες και νοήματα, να αποδράσει από το επίπεδο της αρχιτεκτονικής ιδέας και αποκτώντας ύλη, χρώμα και υφή
να εισχωρήσει στο παραλιακό τοπίο, εκεί που συναντώνται η γη, η θάλασσα και ο ουρανός. Αφού διανύσει την
πορεία σχεδιασμού, ανάπτυξης και συναρμολόγησης, στοιχεία εξίσου σημαντικά και αναμφίβολα αλληλένδετα
και αλληλοεξαρτώμενα, επιχειρεί να συνυπάρξει και να συσχετιστεί µε τον χώρο και τους ανθρώπους του.

επισκεπτών της περιοχής. Η αρχιτεκτονική κατασκευή διεκδικεί ένα νέο ρόλο στο χώρο που τοποθετείται, να
τον οικειοποιηθεί και να δημιουργήσει αλληλεπιδράσεις µε αυτόν, καθιστώντας τον εν τέλει πολιτισμικό τοπίο.
Στις εργασίες έλαβαν μέρος οι φοιτητές:
Αγαθοκλέους Αλεξάνδρα, Βαρνάβας Νάσιος, Γεννάρη Έλενα, Γιατρός Νίκος, Ευριπίδου Αννα, Θεοδοσίου Ιωάννα,
Καλλής Γιώργος, Κυριαζής Γιώργος, Κωνσταντίνου Νέαρχος, Μηνά Μιχάλης, Μιχαηλίδου Άννα, Μπαλαπανίδου
Έλλη, Νεοφύτου Κατερίνα, Παλάτε Σάβια, Παναγίδου Άντρη, Ποστέκκης Αλέξανδρος, Τσαούσης Νικόλας
Νέα Μέλη.
Κατά την φετινή χρονιά 2008-2009 έχουν εγγραφεί 31 νέα μέλη
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.
Πάρτι γνωριμίας φοιτητών αρχιτεκτονικής.
Η Επιτροπή Φοιτητών, στα πλαίσια των προσπαθειών της να φέρει σε επαφή τους φοιτητές Πανεπιστημίων της
Κύπρου διοργάνωσε πάρτι γνωριμίας στις 9 Απριλίου 2009 στο Zoo Lounge Bar. Φοιτητές από τοπικά
Πανεπιστήμια διασκέδασαν και εξέφρασαν την επιθυμία η πρωτοβουλία να έχει και συνέχεια.

12.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αρχιτεκτονικής Πολιτικής στη Σλοβενία–Λουμπλιάνα.
Τα Ευρωπαϊκό συνέδριο Αρχιτεκτονικής Πολιτικής, αποτελεί ένα θεσμό που ξεκίνησε από το 2001 και στόχο
του έχει τη 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
της 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.
Το συνέδριο του πρώτου εξαμήνου του 2008 διεξήχθη στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, στις 15-17 Ιουνίου.
Κατά την τριήμερη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν συνεδριάσεις, παρουσιάσεις διαλέξεις και εργαστήρια ενώ
οργανώθηκαν επίσης και δραστηριότητες που προέβαλαν κυρίως θέματα αρχιτεκτονικής στην πόλη της
Λουμπλιάνας.
Από την Κύπρο παρέστησαν εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων από πλευράς κυβέρνησης και
εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου από την πλευρά των επαγγελματικών οργανώσεων.
Δεν υπήρχε τρίτος εκπρόσωπος.

Μέσω της υλικής της υπόστασης, η κατασκευή δημιουργεί χωρικές προϋποθέσεις, τέτοιες ώστε να επιτρέπουν
την μεταβολή της δεδομένης εμπειρίας του χώρου, επιχειρώντας να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του φυσικού
και δομημένου περιβάλλοντος καθώς επίσης και να συνυπάρξει με την καθημερινότητα των χρηστών και
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Σλοβενία

Έκθεση του συνεδρίου και συμπεράσματα.
Η αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών αποτελεί άμεση προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αλλαγή του κλίματος δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γεγονός
που απαιτεί άμεση δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την διαχρονική / αειφόρα ανάπτυξη θα θεωρηθεί επιτυχημένη μόνο εάν η ποιότητα του
δομημένου περιβάλλοντος τύχει της πρέπουσας σημασίας στην πολιτική των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση.
Η προσαρμογή των πόλεων στην αλλαγή του κλίματος, απαιτεί τόσο μέτρα που αντανακλώνται σε τοπικό
επίπεδο, όσο και μέτρα που αναφέρονται σε γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική ανάπτυξης.
Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος απαιτεί όσον αφορά το σχεδιασμό των κτηρίων και των εξωτερικών
υπαίθριων χώρων. Για την εξομάλυνση της κατάστασης απαιτούνται άμεσα σημαντικές βελτιώσεις στα
υφιστάμενα κτήρια, καθώς και βελτίωση της ποιότητας στα νέα κτίρια. Η αρχιτεκτονική έχει ως στόχο να
μεσολαβήσει για την δημιουργία κτιριολογικής «πειθαρχίας» η οποία να ενοποιεί τις οικονομικές, πολιτιστικές
και κοινωνικές αξίες.
Εισαγωγή.
Ο ρόλος ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των
κλιματολογικών αλλαγών στην επαρχία, μέσα σε ένα πλαίσιο αειφόρας ανάπτυξης, συζητήθηκε κατά την
Σλοβενική προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 για τις αναπτυγμένες πόλεις και
συμφωνήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αρχιτεκτονικής Πολιτικής (ΕΦΑΠ) στην Λουμπλιάνα τον Ιούνιο του 2008, ανάδειξε τη
σημασία της αναζωογόνησης της περιφέρειας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό
αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΦΑΠ τονίζει τη σημασία και τον ρόλο της
αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού στη δημιουργία πετυχημένων και
ελκυστικών πόλεων στις νέες συνθήκες κλιματικών αλλαγών.
Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών ζει στις πόλεις και είναι βασικό να εξασφαλιστεί ότι οι πόλεις
αυτές θα συνεχίσουν να παρέχουν βιώσιμο, οικονομικά δραστήριο και πολιτιστικά πλούσιο περιβάλλον. Η
ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, αποτελεί βασικό μέρος της ζωής των πετυχημένων Ευρωπαϊκών
πόλεων, μια ιδέα που εκφράζεται μέσα από την έννοια του Baukultur που αναπτύχθηκε στο συνέδριο του
ΕΦΑΠ στο Αμβούργο και περιγράφηκε στο κεφάλαιο Leipzig (εκτενής αναφορά έχει γίνει στην έκθεση που
αφορούσε το συνέδριο που έγινε στο Αμβούργο και παρακολούθησε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου).
Ενώ όμως οι πόλεις δυνητικά παρέχουν συνεχώς αυξανόμενη ποιότητα στον τρόπο ζωής, είναι ταυτόχρονα
και τα μέρη που απειλούνται περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές, είτε με την αύξηση της θερμοκρασίας
και της στάθμης του νερού της θάλασσας, τη συχνότητα των καταιγίδων, τις πλημμύρες και τις επιδημίες,
είτε με την επίδραση του heat island effect.
Τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το πέραν του 40% της συνολικής εκπομπής ρύπων CO2 στην Ευρώπη.
Μια λεπτομερής εξέταση των υφιστάμενων κτηρίων είναι απαραίτητη ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
εκπομπές τους θα περιοριστούν μέχρι το 2020 μέσα στα πλαίσια της γενικότερης δέσμευσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να μειώσει τον άνθρακα και να περιορίσει τις κλιματικές αλλαγές.
Οι υποσχέσεις για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική οι οποίες δόθηκαν από την Επιτροπή στη συνάντηση
του Συμβουλίου την άνοιξη του 2007, συνοδευόμενες με το πακέτο ενέργεια–κλίμα, είναι φιλόδοξες
αλλά και απαραίτητες. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μαζί με την ασφάλεια της γενικότερης προσφοράς,
ορίζονται ως τα βασικά στοιχεία (συστατικά-κλειδιά) για την επιτυχία μίας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής
πολιτικής για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική, καθώς και για τη στρατηγική της αειφόρας ανάπτυξης.
Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αρχιτεκτονικής πολιτικής μελέτα ότι:
1.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός καθώς και η αρχιτεκτονική και η
		
κατασκευές αποτελούν βασικά στοιχεία αποτροπής κλιματικών αλλαγών και
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2.
		
		
3.
		
		
		
		
4.
		
		
		
		
5.
		
6.
		
		

προσαρμογής του δομημένου περιβάλλοντος σε αλλαγές που είναι ήδη αναπόφευκτες.
Για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών που έχουν ήδη γίνει, απαιτείται
να συμπεριληφθούν λύσεις σε όλες τα επίπεδα πολιτικής και στα σχέδια ανάπτυξης
και προγραμματισμού.
Η προσαρμογή των πόλεων στην αλλαγή του κλίματος, απαιτεί τόσο μέτρα τα οποία
ανταποκρίνονται σε τοπικό επίπεδο, όσο και μία γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική
ανάπτυξης. Οι πόλεις απαιτείται να συνεχίσουν να λειτουργούν αποδοτικά, οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά, ενώ θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιαίτερη
ταυτότητα τους και την ανταγωνιστικότητα τους.
Η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές απαιτεί αλλαγή στην προσέγγιση τους
σχεδιασμού του κτηρίου και του εξωτερικού του χώρου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί
ότι παρέχεται υψηλή ποιότητα ζωής και εργασίας σε ένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον.
Ειδικότερα, θα απαιτείται αναβάθμιση πολλών από τα υφιστάμενα κτήρια
για να μπορέσουν να είναι άνετα και αποτελεσματικά σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.
Η αποτροπή μελλοντικών κλιματικών αλλαγών απαιτεί άμεση δράση για μεγάλη
μερίδα κτηρίων στην Ευρώπη τα οποία είναι ανεπαρκώς αποδοτικά όσον αφορά την ενέργεια.
Η ποιότητα στην αρχιτεκτονική γενικά εκτιμάται και είναι σημαντική για την κοινωνία.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει βασικό ρόλο σε μια συντονισμένη προσπάθεια
ενάντια στις κλιματικές αλλαγές.

Επομένως Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αρχιτεκτονικής Πολιτικής.
α.
Επαναλαμβάνει έντονα τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
		
να λάβει υπόψη της το ρόλο της αρχιτεκτονικής σε όλα τα επίπεδα πολιτικής
		
και στα μέτρα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και να συμπεριλάβει την
		
αρχιτεκτονική στις υπάρχουσες πολιτικές, όπου τούτο είναι εφικτό και κατάλληλο.
β.
Καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να αντιληφθούν τη θετική συνεισφορά που μπορεί
		
να έχει η αρχιτεκτονική στην επιτυχία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τοπική
		
συνοχή και τη διαχρονική ανάπτυξη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα στην αρχιτεκτονική
		
και ακόμα γενικότερα στο δομημένο περιβάλλον, το οποίο θα λαμβάνει την πρέπουσα προσοχή
		
σε μελλοντική ανάπτυξη όσον αφορά αυτές τις στρατηγικές.
γ.
Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει ικανοποιητικούς πόρους για σκοπούς
		
σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
δ.
Καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο
		
τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της υφιστάμενης
		
προγραμματικής περιόδου, για ανακαινίσεις σπιτιών, και υποστηρίζει τις ενέργειες
		
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επεκτείνει τα ταμεία αυτά σε όλα τα κράτη μέλη.
ε.
Παροτρύνει τις αρχές σε όλα τα επίπεδα να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
		
στη συνεχόμενη περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικότερα στη διαδικασία της αναβάθμισης
		
του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος και να μειώσουν σημαντικά τα περιβαλλοντικά
		
αποτυπώματα των περιφερειακών κοινοτήτων στα πλαίσια του ελέγχου τους
στ
Καλεί τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να εφαρμόσουν στα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά
		
τους προγράμματα τόσο μέτρα προσαρμογής, όσο και καταπολέμησης
		
των κλιματικών αλλαγών.
ζ.
Αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο της αστική κοινωνίας στη βελτίωση της ποιότητας
		
του δομημένου περιβάλλοντος και στην επίτευξη της αλλαγής της συμπεριφοράς
		
τόσο ατομικά όσο και εταιρικά.
η.
Δίνει έμφαση στη σημασία του εθνικού και τοπικού πλαισίου διακυβέρνησης,
		
συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού κοινοτικού επιπέδου, για την αποτίμηση
		
των δημοσίων πολιτικών για τη βελτίωση του οικοδομημένου περιβάλλοντος
θ.
Εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην Σλοβένικη Προεδρία ότι θα εστιάσει
		
στην αναζωογόνηση της περιφέρειας στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών
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και προτρέπει τις προεδρίες που ακολουθούν να επενδύσουν σε αυτήν την κρίσιμη
		
πρωτοβουλία.
ι.
Καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Γαλλικής προεδρίας να ετοιμάσει τα συμπεράσματα
		
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο γενικότερο θέμα της αρχιτεκτονικής και της
		
αειφόρας πολεοδομικής ανάπτυξης.
Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσωπεί ο Νίκος Γ. Γεωργίου

Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Architects Council of Europe)
Εκπροσωπήσεις Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στις Γενικές Συνελεύσεις.
Βρυξέλες.
Στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου
Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE). Η συμμετοχή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στη διήμερη σύνοδο της
ACE ήταν πολύ χρήσιμη. Παρουσιάστηκαν έρευνες που έγιναν από διάφορες χώρες οι οποίες φαίνεται να έχουν
μια πιο ενεργή δραστηριότητα στα θέματα που συζητούνται, όπως είναι η Ιρλανδία. Παρουσιάστηκαν επίσης τα
αποτελέσματα έρευνας που έγινε από την ACE για τις συνθήκες απασχόλησης των αρχιτεκτόνων στις χώρες
μέλη.
Στο συνέδριο εκπροσωπήθηκε και η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων UIA με την πρόεδρο του Τομέα Ευρώπης.
Είναι φανερό ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχιτέκτονες σε όλη την Ευρώπη, είτε είναι στο
επίπεδο της σχέσης αρχιτέκτονα - αρμοδίων αρχών, είτε στο επίπεδο της σχέσης αρχιτέκτονα – εργοδότη
ή αρχιτέκτονα - εργολάβου, είναι παρόμοια.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις παρουσιάστηκε το Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Πόλης. Το Μανιφέστο, που
ετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αρχιτεκτονική Πολιτική (EFAP), αρχίζει με την φράση του
Αλβαρ Ααλτο «Η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο, αλλά μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα».
Το Μανιφέστο, σε τρεις σελίδες αναλύει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη σαν ένα χώρο όπου αναπτύσσεταιη
κοινωνική, οικονομική πολιτιστική και πολιτική ζωή. Σαν ένα σύμβολο και μια πηγή για την ευρωπαϊκή ταυτότητα
και πολιτισμό. Αναφέρεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, τις κλιματικές αλλαγές, την οικονομική
κρίση και τη μετακίνηση πληθυσμών, και κάνει προτάσεις για να δυναμώσουν οι αστικοί θεσμοί για μια
πιο ανθρώπινη διαβίωση.

Εισήγηση της ACE είναι επίσης να αναθεωρηθούν οι οδηγίες των δημοσίων προκηρύξεων (Public Procurement
Directives) ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η αγορά παραμένει ανοικτή για την ανεμπόδιστη προσφορά
αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και ειδικότερα για καινοτόμα, νέα ταλέντα.
Σημειώνεται ότι υπάρχει η τάση σε μερικά κράτη μέλη της ACE να προωθούν τη συνεργασία δημοσίουιδιωτικού τομέα σε προκηρύξεις (όπως μελέτη-κατασκευή) οι οποίες είναι προβληματικές, έχουν αρνητικά
αποτελέσματα και δεν εγγυώνται την ανεξαρτησία του αρχιτέκτονα για τη διατήρηση και διασφάλιση ενός
ολοκληρωμένου ποιοτικού αποτελέσματος και δεν θα διασφαλίζουν κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον.
Γι΄ αυτόν τον λόγο, οι αρχιτέκτονες θα πρέπει να έχουν τέτοια προσόντα και εμπειρία, ούτως ώστε να παρέχουν
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Είναι λοιπόν
ανάγκη επιτακτική όπως όλα τα κράτη μέλη εναρμονιστούν το συντομότερο με την Οδηγία (Professional
Qualifications Directive 2005/36/EC) που αναφέρεται σε πέντε χρόνια αρχιτεκτονικών σπουδών στις χώρες της
Ε.Ε. και δύο χρόνια πρακτικής εξάσκησης, με απώτερο στόχο το 2012 όλες οι χώρες να είναι εναρμονισμένες.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε μετά τη Συνέλευση, η ACE υπογραμμίζει τη σημασία των διαδικασιών που
βασίζονται σε ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον και ειδικότερα αυτή την περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Η επιλογή και ανάθεση υπηρεσιών σε αρχιτέκτονες από Δημόσιους Φορείς θα πρέπει να
γίνεται με ποιοτικά κριτήρια και να διασφαλίζεται ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες επιτάχυνσης των διαδικασιών
προκήρυξης δεν θα έχουν αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική ποιότητα, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Το μήνυμα είναι ότι στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, σαν μια μοναδική ευκαιρία για ανάκαμψη, οι πολιτικοί
και όσοι παίρνουν πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων
κτιρίων, στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας έργων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αναβάθμιση και
αποκατάσταση συνοικισμών και κρατικών συγκροτημάτων και στην αναβάθμιση της υποδομής των πόλεων.
Προτείνεται η επένδυση σε μεγάλα έργα με κοινωνικό χαρακτήρα και αειφόρο και καινοτόμο ανάπτυξη.
Αυτή η πολιτική θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ευκαιρίες εργοδότησης και θα διασφαλίσει την ανάπτυξη
ενός ποιοτικού και αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος.

Άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια της Συνέλευσης.
Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσώπησαν ο Βασίλης Ιερείδης και ο Στέφανος Φεραίος, οι οποίοι
εισηγήθηκαν την ουσιαστικότερη συμμετοχή στην ACE, με σκοπό την παρακολούθηση των ερευνών και
ενεργειών που πραγματοποιούνται από το Συμβούλιο, όπως είναι η πολιτική για τις πόλεις γενικά, οι θεσμοί,
οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, οι αμοιβές και η θέση του αρχιτέκτονα στην Κύπρο και την Ευρώπη.
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L’ Aquila-Ιταλία.
Η Ιταλική αντιπροσωπεία ετοίμασε βίντεο με σκηνές πριν και μετά τον σεισμό της L’Aquila-Abruzzo, με μήνυμα
για προστασία των μνημείων και παραδοσιακών οικοδομών από τους σεισμούς και μήνυμα για καλύτερη, και όχι
περισσότερη δόμηση (to built well not to built much).

Ελσίνκι.
Στις 24 και 25 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου
Αρχιτεκτόνων Ευρώπης. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εκπροσώπησαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Μαρία Γεωργίου και Χρίστος Μαραθοβουνιώτης. Ο ΣΠΜΑΚ εκπροσωπήθηκε από τον Χρύσανθο
Πισσαρίδη.

Δεοντολογικός Κώδικας.
Παρουσιάστηκε με νέες αναθεωρήσεις ο Ευρωπαϊκός Δεοντολογικός Κώδικας για όσους προσφέρουν
αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, ο οποίος είχε κατατεθεί το Νοέμβριο του 2005. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
οδηγίες για τις αμοιβές, επαγγελματική ασφάλιση, γενικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις σε σχέση με ιδιώτες
πελάτες και δημόσιους φορείς.

Το θέμα που κυριάρχησε, σε συνέχεια της προηγούμενης συνέλευσης και ενόψει των εκλογών εκλογών
του Ιουνίου, ήταν η διασφάλιση των ποιοτικών κριτηρίων στις δημόσιες προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς.
Η ACE εισηγείται στις προκηρύξεις όλων των κατασκευών και κτηρίων που αποτελούν το δομημένο
περιβάλλον, και ειδικότερα αυτών που χρηματοδοτούνται από το κράτος, να διασφαλίζεται ότι θα γίνεται
επιλογή των καλύτερων ποιοτικά μελετών, που θα λαμβάνουν υπόψη την αειφορία, την αρχιτεκτονική ποιότητα
και το κόστος του κύκλου ζωής ενός κτηρίου. Η πρόταση που θα συνδυάζει την οικονομικότερη ανταγωνιστικά
προσφορά μαζί με ποιοτικά κριτήρια να είναι η προτιμητέα.

Οικονομική κρίση και επιπτώσεις.
Έγινε παρουσίαση μελέτης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα Κράτη μέλη της ACE για το πρώτο
τρίμηνο του 2009. Δόθηκαν έξι ερωτήσεις και τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν το Βέλγιο και η Ελλάδα.
Περίπου το 43.3% των ερωτηθέντων αρχιτεκτόνων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει
στους επόμενους τρεις μήνες. Επηρεάστηκαν κατά 24.3% τα γραφεία του ενός ατόμου και κατά 17% των δύο
ατόμων. Παρατηρήθηκε μείωση στο προσωπικό των αρχιτεκτονικών γραφείων της τάξης του 24.6%, δηλαδή
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Συνάντηση ΣΑΔΑΣ-ΣΑΚ

περίπου ένας στους τέσσερις αρχιτέκτονες έχει χάσει τη δουλειά του, και αυτό προβλέπεται και στους επόμενους
τρεις μήνες. Παρατηρήθηκε μείωση στις ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες αποτελούν το 45% της δουλειάς των
αρχιτεκτόνων, της τάξης του 46.7%. Στα κρατικά κτήρια, που αποτελούν το 4% της αγοράς, παρατηρήθηκε
μείωση της τάξης του 34.3% .Η εμπορική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί το 23% της δουλειάς των αρχιτεκτόνων,
επηρεάστηκε κατά 60% και στα σχολεία, κλινικές κλπ., που αποτελούν το 10% της δουλειάς των αρχιτεκτόνων,
παρατηρήθηκε μείωση κατά 15%.
Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
Έγινε δεκτή η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως παρατηρητής της ACΕ.
Sector Study.
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του Sector Study σχετικά με το αρχιτεκτονικό επάγγελμα στην Ευρώπη.
Η Κύπρος δεν συμμετείχε, λόγω μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού συμμετοχών αρχιτέκτονες Κάποια
στοιχεία που δημοσιεύονται δεν είναι ακριβή και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα προβεί σε διόρθωση
τους σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ.
Συνεργασία Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με ΣΑΔΑΣ
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.
Στα πλαίσια της ημερίδας του Συντονιστικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στις
26-28 Ιουνίου 2009, διευθετήθηκε κοινή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ. Κατά την συνάντηση εκτιμήθηκε ότι οι συναντήσεις
των αντιπροσωπειών των δύο Οργανώσεων είναι σημαντικές, καθώς ανταλλάσσονται απόψεις για μια σειρά
σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την αρχιτεκτονική και τους αρχιτέκτονες στις δύο χώρες
Επισφραγίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας και θα ετοιμαστεί νέο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο θα
υπογραφεί σε νέα συνάντηση που καθοριστεί τους επόμενους μήνες.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και τέθηκαν τα πλαίσια συνεργασίας για τα πιο κάτω θέματα:
1.
Κρατική Πολιτική για την αρχιτεκτονική.
2.
Αναθεώρηση των όρων προκήρυξης των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
3.
Συνεργασία εκπροσώπων των δύο Οργανώσεων στις εργασίες Ευρωπαϊκών
		
(ACE:Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης) και άλλων διεθνών οργανισμών.
4.
Συνεργασία εκπροσώπων των δύο Οργανώσεων για συζήτηση και ανταλλαγή
		
απόψεων και εμπειρίας σε κοινά θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες.
5.
Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στην οργάνωση εκδηλώσεων
		
που συμβάλουν στην προώθηση και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής
		
στις δύο χώρες.

Η Επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα σε χώρο και ώρα που καθοριζόταν σε προηγούμενη
συνάντηση. Οι συνεδριάσεις ήταν ανοικτές σε όλα τα μέλη του τμήματος 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 Αδειών και Αδειών Οικοδομής.
Ακόμη 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.
Περιφερειακή επιτροπή ΕΤΕΚ Λάρνακας / Αμμοχώστου.
• Ο Χρίστος Σάββα διετέλεσε πρόεδρος της περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ Λάρνακας
Αμμοχώστου για τις χρονιές 2008 / 2009.
• Η Αντιγόνη Στυλιανού διετέλεσε μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ
Λάρνακας Αμμοχώστου για τις χρονιές 2008 / 2009.
• Ο Χρίστος Σάββα διορίσθηκε από το ΕΤΕΚ στην Επιτροπή Αισθητικού ελέγχου
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Επαρχίας Λάρνακας και λάμβανε
μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις τις Πολεοδομικής Αρχής που αφορούν
τα συγκεκριμένα θέματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το 2008 – 2009 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.

13.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Επαρχιακό Τμήμα Λάρνακας / Αμμοχώστου.
Η Επιτροπή του επαρχιακού τμήματος Λάρνακας –Αμμοχώστου αποτελείται από:
1. Αντιγόνη Στυλιανού
(πρόεδρος)
2. Πανίκο Μάστρου
(γραμματέας)
3. Αθηνά Παπαφιλίππου
(ταμίας)
4. Χρίστος Σάββα
(ταμίας Δ.Σ.)
5. Αντρέας Ζωδιάτης
(μέλος)
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Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου εξέφρασε ο Κώστας Ιακώβου.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών Τμημάτων.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου παραμένουν
λόγω διετούς θητείας οι ακόλουθοι:
Κωνσταντίνος Κωνσταντή
Ντίνος Σιακαλλής
Χρίστος Σάββα
Χρίστος Μαραθοβονιώτης
Κωνσταντίνος Κυπρής
Αποχωρούν και δικαιούνται επανεκλογής οι ακόλουθοι:
Μαρία Γεωργίου
Στέφανος Φεραίος
Αιμίλιος Μιχαήλ
Βασίλης Ιερείδης
Κυριάκος Θεμιστοκλέους
Στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένουν λόγω διετούς θητείας
οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των Τμημάτων:
Άντια Στυλιανού - Λάρνακα
Θέμης Θεμιστοκλέους – Λεμεσός
Ανδρέας Βάρδας – Πάφος
Γεώργιος Ψωμάς - Πάφος
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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