
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Μητροπόλεως 4,   85100 Ρόδος 

 σελ. 1/3 

 

Ρόδος 12/10/2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου μέσα στο σύνολο των πολυδιάστατων και 

πολύπλευρων δράσεών του, ανακήρυξε πέρσι με τη στήριξη πολλών Φορέων και Συλλόγων 

τον Οκτώβριο ως «μήνα Αρχιτεκτονικής, Πολιτισμού και Τουρισμού».  

Μέσα στα πλαίσια αυτά: 

 

 Στις 4 Οκτωβρίου του 2015 συνδιοργανώσαμε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

τον «1ο Αρχιτεκτονικό Περίπατο», ο οποίος πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Μνημείων της 

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου, του Δήμου Ρόδου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, του Σπιτιού της 

Ευρώπης στη Ρόδο, του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και 

του Γραφείου Υποψηφιότητας της Ρόδου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021.  

Εκείνη την ημέρα 3000 συμπολίτες μας θαύμασαν το Δώμα του Παλατιού του 

Μεγάλου Μαγίστρου και τον Προμαχώνα του Παλατιού, που άνοιξαν για πρώτη φορά 

ταυτόχρονα στη σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου για το κοινό. 

 

 Στις 24 Οκτωβρίου του 2015 διεξήχθη το «1ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και 

Τουρισμού» με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Γαλάζιο, μια συγγενής πορεία» στο ξενοδοχείο 

Platinum. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε θερμά (450 σύνεδροι) την συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία όπου το μεγάλο πλήθος των συμμετεχόντων δημιούργησε μια κατάμεστη 

αίθουσα μέχρι και τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.  

Το Συνέδριο συνδιοργανώσαμε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ένωση 

Ξενοδόχων Ρόδου, ενώ το στήριξαν ο Δήμος Ρόδου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, 

ο ΠΡΟΤΟΥΡ, το Γραφείο Υποψηφιότητας της Ρόδου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021, 

ενώ την επιμέλεια του συνεδρίου είχαν οι αρχιτέκτονες Γιώργος Σκιαδόπουλος, Γιώργος 

Περνάρης και Αναστασία Μαργιέ. 
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Πλέον είναι στη διάθεση του κοινού το οπτικοακουστικό υλικό του Συνεδρίου 

(συμπεριλαμβανομένου του συνοπτικού και του πλήρες βίντεο, καθώς και αυτών με τις 

ξεχωριστές εισηγήσεις του κάθε ομιλητή) στους παρακάτω συνδέσμους:   

https://www.youtube.com/watch?v=uZx6458unTQ  

https://www.youtube.com/user/sadodinfo) 

 

Φέτος τον Οκτώβριο του 2016:  

 

1. Θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων που θα έχουν κατατεθεί για τον 1ο 

Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί στη Ρόδο (Ιούλιος 2016) από 

τον Δήμο Ρόδου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και αφορά την 

«Ανάπλαση της Πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου». 

Σκοπός είναι να αποδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου μία πλατεία 

η οποία θα είναι ένας «ζωντανός οργανισμός» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μία πλατεία 

«όλων των ηλικιών».  Ένας από τους στόχους του διαγωνισμού είναι μέσω των κατάλληλων 

παρεμβάσεων να αποσυμφορηθεί το κέντρο, ενώ παράλληλα, λόγω της άμεσης γειτνίασης 

με το Νεστορίδειο καθώς και τις πολιτισμικές και καλλιτεχνικές κατευθύνσεις που έχει ο 

διαγωνισμός, να αναπτυχθεί η πολιτισμική και πολιτιστική ζωή του τόπου γύρω από νέες 

βάσεις και διαδικασίες που θα είναι σε άμεση διάδραση με τους επισκέπτες της πλατείας. 

 

2. Θα προκηρυχθούν εννέα Πανελλήνιοι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί Αστικού 

Εξοπλισμού στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.  

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Αστικού Εξοπλισμού που θα 

έχει προκηρυχτεί στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται να απονεμηθούν 27 έπαθλα στις 

διακριθείσες προτάσεις.  

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα αποτελέσει ο σχεδιασμός πρότυπου τύπου: 

 Καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) 

 Φωτιστικού εξωτερικού χώρου 

 Καλάθων Απορριμμάτων εξωτερικού χώρου 

 Στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς 

 Εξοπλισμού παραλιών (υπαίθριο αναψυκτήριο, αποδυτήριο, πύργος ναυαγοσώστη 

και ντουζιέρα) 

https://www.youtube.com/watch?v=uZx6458unTQ
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3.  Κατόπιν της επιτυχούς οργάνωσης του 1ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και 

Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2015 και το οποίο προσέλκυσε 450 

συνέδρους, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου θα επιμεληθεί και θα συνδιοργανώσει 

με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το «1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» 

που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Sheraton στις 17:00.   

 

Το Συνέδριο στηρίζουν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - 

Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής 

(ΕΙΑ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Δωδεκανήσου, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, η 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, ο Σύλλογος 

Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου και το Ίδρυμα Υποτροφιών Εμμανουήλ 

και Μαίρης Σταματίου. 

 

Η προαγωγή και η εξέλιξη της Παιδείας στον τόπο μας, καθώς και η προάσπιση 

θεμελιωδών αξιών και αρχών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για όλους τους συνδιοργανωτές 

και υποστηρικτές του Συνεδρίου. 

Το κύρος των ομιλητών θα είναι Διεθνούς και Πανελλήνιας εμβέλειας, ενώ το 

Συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους αρχιτέκτονες της Ελλάδας,  σε όλους τους φορείς και 

την επιστημονική κοινότητα γύρω από τον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε γονείς, 

εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές, καθώς και  σε ολόκληρη την κοινωνία ανεξαρτήτως 

μορφωτικού υποβάθρου. Ένας από τους στόχους είναι το Συνέδριο να αποτελέσει τα 

επόμενα χρόνια θεσμό αναγνωρίσιμο και έξω από τα σύνορα της χώρας μας.  

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

 

 

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος ΣΑΔ 

Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος ΣΑΔ 

Αναστασία Μαργιέ Γ. Γραμματέας ΣΑΔ 

Νίκος Παπαγρηγορίου Μέλος ΔΣ ΣΑΔ 

Γιάννης Ματσαμάς Μέλος ΔΣ ΣΑΔ 

 


