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ΘΕΜΑ: Κοινή επιστολή – διαμαρτυρία Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων 

& Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.) Κυκλάδων προς Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου. 
 
ΣΧΕΤ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. 

  
 

Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη, 
 

Με ενδιαφέρον αλλά και απορία διαβάσαμε στο από 12/3/2015 Δελτίο Τύπου της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη συνάντηση που είχατε με εκπροσώπους του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και 
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ) με αντικείμενο την προετοιμασία  για τη διενέργεια 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που αφορούν σε αστικό εξωτερικό εξοπλισμό δημοσίων χώρων 
(πλατειών, παραλιών κ.λ.π.), που θα προκηρυχθούν σε επτά νησιά της Δωδεκανήσου και των 
Κυκλάδων. Η απορία μας έγκειται στο ότι η συνάντηση έγινε μόνο με τους  φορείς των μηχανικών 
του Ν. Δωδεκανήσου και αγνοήθηκαν οι μηχανικοί του Ν. Κυκλάδων την πλειοψηφία των οποίων 
εκπροσωπούν οι δύο Σύλλογοι που υπογράφουμε το παρόν, παρότι οι διαγωνισμοί θα αφορούν 
και νησιά όπως Σαντορίνη, Σίφνο, Αμοργό και Μήλο όπως αναφέρεται στο ίδιο παραπάνω δελτίο 
τύπου.  
 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν έγινε σκόπιμα και ότι οφείλεται στις γνωστές 
δυσχέρειες που παρουσιάζουν τα νησιά μας στον προγραμματισμό συναντήσεων μεταξύ 
κοινωνικών φορέων και εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού, λόγω ακριβώς των φυσικών 
δυσκολιών επικοινωνίας που υπάρχουν. 
 

Θα  ήταν ευκταίο όπως γίνει άμεσα ανάλογη συνάντηση  για το σχετικό θέμα  στις 
Κυκλάδες. Στο μέλλον  δε, θα ήταν δεοντολογικά  ορθό  να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις και 
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στην έδρα της Περιφέρειας στην Ερμούπολη στη Σύρο ή σε άλλο νησί των Κυκλάδων, αφού είναι 
αυτονόητο ότι οι μηχανικοί που ζουν και εργάζονται στις Κυκλάδες έχουν την πληρέστερη και πιο 
άμεση εικόνα για το φυσικό και δομημένο τοπίο και χωρικό περιβάλλον τους και αναμφισβήτητα 
απαιτούν  να έχουν άποψη για τα δρώμενα σε αυτό, όπως αντίστοιχα ισχύει και για τους 
συναδέλφους στα Δωδεκάνησα και τη σχέση τους με το εκεί περιβάλλον. 
    

Μετά τιμής  
 
 

Γεώργιος Φρέρης  
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

 

Συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο  είχε την Τετάρτη η  

διοίκηση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ), με κύριο 

αντικείμενο την προετοιμασία για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, το προσεχές διάστημα.  

Στη συνάντηση αποφασίστηκε η προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σε Δωδεκάνησα και 

Κυκλάδες, που αφορούν τον αστικό εξοπλισμό  σε επτά νησιά,  Ρόδο, Κω, Λέρο, Σαντορίνη, Σίφνο, 

Αμοργό και Μήλο. Ενδεικτικά θέματα των διαγωνισμών αποτελούν τα καθιστικά εξωτερικού χώρου, τα 

στέγαστρα στάσεων, οι κάδοι απορριμμάτων, τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου και ο εξοπλισμός 

παραλιών. Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για το κάθε νησί ξεχωριστά, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη 

τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ξεχωριστή 

φυσιογνωμία του κάθε τόπου. 

 

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε να προκηρυχτεί ελεύθερος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα αφορά 

τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κολυμβητηρίου και των κτηριακών υποδομών του 

Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (ΝΟΡ). Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε από την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, λόγω της περίοπτης θέσης των εγκαταστάσεων,  που αποτελούν εμφανές σημείο για 

τον επισκέπτη κατά την εν πλω είσοδο του στο νησί. 

 

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ των δύο 

πλευρών, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014 πριν την διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, 

όπου αμοιβαία είχε συμφωνηθεί η αναγκαιότητα της υλοποίησης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. 

 

Είναι η πρώτη φορά που διενεργηθούν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στο Νότιο Αιγαίο, οι οποίοι θα 

«απελευθερώσουν» την δημιουργική φαντασία του αρχιτεκτονικού δυναμικού της περιοχής, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην αισθητική αναβάθμιση των νησιών, ως εκ τούτου, το ΤΕΕ χαιρετίζει 

την πρωτοβουλία της Περιφέρειας ως εξαιρετικά σημαντική.   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ανεξάρτητα από την έκβαση του, 

αποτελεί αφορμή για ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο τόσο μεταξύ αρχιτεκτόνων, όσο και μεταξύ 
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επίσημων φορέων και πολιτών. Αυτή η ανταλλαγή είναι και μία από τις σημαντικότερες προσφορές του 

θεσμού στην αρχιτεκτονική του τόπου, αφού ακόμη και από προτάσεις που δεν βραβεύονται 

προκύπτουν προβληματισμοί και ζυμώσεις που μπορούν να διαμορφώσουν την εξέλιξη των ιδεών αρκεί 

να τους δοθεί η ευκαιρία να δημοσιοποιηθούν.  

 

Οι παραπάνω διαγωνισμοί θα διεξαχθούν με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

ενώ το ΤΕΕ Δωδεκανήσου και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ) θα συνδράμουν στην 

επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού.  

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έναρξη της διαδικασίας αυτής καθώς το έργο που θα αναδειχθεί από 

τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μπορεί να συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του τόπου και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

 

Γεώργιος Χατζημάρκος          Ιάκωβος Γρύλλης     Γεώργιος Σκιαδόπουλος  

Περιφερειάρχης  

Νοτίου Αιγαίου 

               Πρόεδρος  

     ΤΕΕ     Δωδεκανήσου 

             Πρόεδρος ΣΑΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


