
  

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4, 85100 ΡΟΔΟΣ 

ΣΕΛ 1/3 

 

Ρόδος 27/10/2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 550 

ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ 

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 3ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού το περα-

σμένο Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο Rodos Palace. Αρχιτέκτονες και ξενοδόχοι από όλη 

την Ελλάδα αγκάλιασαν θερμά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το μεγάλο πλήθος των συμ-

μετεχόντων δημιούργησε μια κατάμεστη αίθουσα μέχρι και τη λήξη των εργασιών του Συ-

νεδρίου αργά το ίδιο βράδυ, γεγονός που δίνει σημαντική ώθηση στους οργανωτές για να 

εντείνουν τις απαραίτητες διεργασίες με στόχο την οργάνωση του επόμενου μεγάλου βή-

ματος. 

Η Αρχιτεκτονική και ο Τουρισμός ήταν οι δύο κεντρικές έννοιες που διαπραγματεύτη-

καν έντεχνα όλοι οι εισηγητές του Συνεδρίου, θέτοντας τις βάσεις για έναν ουσιαστικό διά-

λογο και μία διάδραση μεταξύ των παραπάνω εννοιών οι οποίες πρέπει να εξελίσσονται 

από κοινού. 

 

Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού στη Ρόδο αποτελούν πλέον θεσμό και συν-

διοργανώνονται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, Το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Δωδεκανήσου, Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα Αρχιτεκτονι-

κής Archisearch, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο Δωδεκανήσου, τον Δήμο Ρόδου, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, τον ΠΡΟΤΟΥΡ και το Πα-

νεπιστήμιο Αιγαίου. 

Απευθύνονται σε επαγγελματίες του Τουρισμού, Μηχανικούς, στον κατασκευαστικό 

κλάδο, καθώς και σε όλη μας την κοινωνία. Όπως άλλωστε χαρακτηριστικά τονίζουν οι συν-

διοργανωτές, «η Αρχιτεκτονική και ο Τουρισμός μας αφορούν όλους και είναι κομβικό χρο-

νικά το σημείο που πλέον πρέπει να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας». 
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 Φέτος, μεταξύ των ιδιαίτερα επιφανών ομιλητών ήταν Διεθνούς φήμης Αρχιτεκτονικά 

Γραφεία από όλον τον κόσμο όπως οι Gensler, Squire and Partners, Εnnismore, Fletcher 

Priest,  Square One, κ.α. Η είσοδος ήταν και φέτος ελεύθερη για το κοινό, με περισσότερους 

από 550 Συνέδρους από όλη την Ελλάδα να παρακολουθούν τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 

εισηγήσεις του διημέρου, όπως και πέρυσι. 

 

Κοινό τόπο μεταξύ των αρμοδίων αποτέλεσε η πεποίθηση πως τα Συνέδρια αυτά λόγω 

της ευρύτερης σημασίας τους για το Νότιο Αιγαίο και όλη την Ελλάδα, είναι γόνιμο να εξε-

λιχθούν σε διεθνή, προσελκύοντας επισκέπτες από όλον τον πλανήτη και αποτελώντας έ-

ναν ισχυρό επιστημονικό και τουριστικό θεσμό για τα νησιά μας. 

Τα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού αποτελούν πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρ-

χιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Το 1ο Συνέδριο είχε συνδιοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2015 από 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και την Ένωση 

Ξενοδόχων Ρόδου, προσελκύοντας 450 συνέδρους. Το 2ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Του-

ρισμού είχε προσελκύσει 550 συνέδρους και συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτε-

κτόνων Δωδεκανήσου,  την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκα-

νήσου, το Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς και το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Είχε την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του 

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδας (ΤΕΕ), του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) και της Πα-

νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ). Στρατηγικοί συνεργάτες και συνεπιμελητές 

ήταν το ηλεκτρονικό περιοδικό Archisearch.gr 

 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τα ήδη πετυχημένα Συνέδρια αναβαθμίστηκαν με ουσια-

στικό τρόπο:  

Οι κυριότερες αλλαγές είναι ότι οι διπλωματούχοι Μηχανικοί όλης της χώρας – ανε-

ξαρτήτως ειδικότητας (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Πολεοδόμοι, Περιβαλλοντολό-

γοι, Συγκοινωνιολόγοι, κλπ), είχαν τη δυνατότητα να είναι Εισηγητές, καταθέτοντας και δη-

μοσιοποιώντας τις προτάσεις, την έρευνα, το όραμα, καθώς και τις ανακοινώσεις τους, για 

τα θέματα που διαπραγματεύεται το Συνέδριο. 

Η θεματολογία αποστολή εισηγήσεων του 3ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού 

ήταν : 

1. Θεματικός Τουρισμός. 

2. Αειφόρος Σχεδιασμός – Οικολογική Αρχιτεκτονική. 

3. Βραβευμένο – διακεκριμένο (υλοποιημένο ή μη) έργο συναφές με τον Τουρισμό. 

4. Η σχέση των φυσικών πόρων και των Υποδομών με την Τουριστική ανάπτυξη. 
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Την επιμέλεια του επιστημονικού τμήματος του Συνεδρίου είχαν αναλάβει οι Γιώργος 

Στασινός, Γιώργος Σκιαδόπουλος, Γιάννης Γλυνός, Βασίλης Μπαρτζώκας, Γιώργος Περνάρης, 

Νίκος Ζαρίφης, Γιάννης Ματσαμάς και Ανθούλα Τσιώκα. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αρχιτεκτονικής Archisearch.gr. Το Συνέδριο πραγματοποιή-

θηκε μέσα στα πλαίσια του Οκτωβρίου, που έχει ανακηρυχτεί με πρωτοβουλία του Συλλό-

γου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και τη στήριξη πολλών φορέων ως «Μήνας Αρχιτεκτονι-

κής, Πολιτισμού και Τουρισμού». 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ευχαριστεί θερμά: 

 το εξαιρετικό κοινό που για μία ακόμη χρονιά στήριξε με την παρουσία του τις εργασί-

ες του Συνεδρίου, 

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ηλε-

κτρονική πλατφόρμα Αρχιτεκτονικής Archisearch, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, τον Δήμο Ρόδου, την Ένωση 

Ξενοδόχων Ρόδου, τον ΠΡΟΤΟΥΡ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που με τη συνδιοργά-

νωσή τους διασφαλίζουν τη στρατηγική θεσμοθέτηση του Συνεδρίου, 

 τους 30 εθελοντές του Πανεπιστημίου Αιγαίου που συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό 

στην οργάνωση, 

 τους χορηγούς που στήριξαν την κοινή αυτή πρωτοβουλία. 

 

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος  Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Γιώργος Περνάρης  Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Νίκος Ζαρίφης  Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Γιάννης Ματσαμάς  Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Ανθούλα Τσιώκα  Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

 


