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Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2010

Προς τον ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
Αθήνα

Θέμα:  Συμμετοχή  στην  Τακτική  16η  Γενική  Συνέλευση  της  Ένωσης  Αρχιτεκτόνων 
Μεσογείου (UMAR) και στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ : «Μεσογειακή Αρχιτεκτονική Ταυτότητα».   

− Η τακτική Γεν.  Συνέλευση και  το συνδεδεμένο συμπόσιο πραγματοποιήθηκαν στις  4,  5 και  6 

Μαρτίου 2010 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

− Η Ελλάδα  εκπροσωπήθηκε  από  τον  Ισίδωρο  Σέμψη (εκπρόσωπος  Ελλάδας  στην  UMAR - 

Μέλος ΔΣ ΣΑΔΑΣ) .

− Συμμετείχε στις εργασίες επίσης ο συν.  Βασίλης Γρηγοριάδης (συντονιστής των καλοκαιρινών 

σπουδαστηρίων της UMAR).  

− Η έναρξη των εργασιών της συνέλευσης κηρύχθηκε από τον πρόεδρο της  UMAR,  O.  Farkani.  

(Μαρόκο) .

− Ο Γ. Γραμματέας F. Llisteri (Ισπανία) ανακοίνωσε τις παρουσίες των αντιπροσώπων ένδεκα (11) 

χωρών: Μαρόκο (3),  Ισπανία (1),  Γαλλία (3),  Ιταλία  (2),  Ελλάδα (1),  Κύπρο (2),  Τουρκία (2), 

Λίβανο (2), Παλαιστίνη (1), Μάλτα (2) και Αίγυπτο (8). Δεν απουσίαζε καμμία χώρα.

− Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία και έγινε αποδεκτή η προταθείσα Ημερήσια Διάταξη,.   

− Αντί  απολογισμού  πεπραγμένων  ο  Πρόεδρος  O.  Farkani εξέθεσε  την  στρατηγική  για  την 

διεύρυνση της λειτουργίας – ακτινοβολίας της UMAR με προσέλκυση συμμετοχής μεμονωμένων 

συναδέλφων, ινστιτούτων, οργανισμών και  νέων μελών χωρών και χορηγών.

− Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν  υποστηρίχθηκε ότι οι μεμονωμένοι συνάδελφοι μπορούν να 

συμμετέχουν στο τμήμα CLUB UMAR, η δε προσέγγιση τους να γίνει από τους εθνικούς φορείς 

που είναι μέλη της  UMAR  κοινοποιώντας δράσεις, θέσεις, διαγωνισμούς που θα εκπορεύονται 

από  το  εκτελεστικό  γραφείο  και  θα  αναρτώνται  σε  αναβαθμισμένη  ιστοσελίδα  της  UMAR.  Η 

συμμετοχή στην  UMAR είναι ευθύνη και δικαίωμα μόνο των αντιπροσωπευτικών φορέων  των 

χωρών και όχι άλλων νομικών προσώπων. Η συμμετοχή νέων μελών χωρών  να γίνει  με τα 

κριτήρια που προβλέπει το καταστατικό.

− Ακολούθησε  ο  οικονομικός  απολογισμός  από  τον  ταμία  T.  Wella.  Υπάρχουν  προβλήματα 

ρευστότητας λόγω καθυστερήσεων συνδρομών και εκκαθάρισης αναμενομένων προσόδων από 

συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SOLAR BUILD.  Στην συζήτηση διατυπώθηκε ότι μερικές 

χώρες συνεισφέρουν οικονομικά και  με  άλλους τρόπους πέραν της συνδρομής τους που δεν 

φαίνεται στον οικονομικό απολογισμό.



− Το επόμενο θέμα ήταν η τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε η  UMAR να αναγνωρίζεται 

σαν  «μη κερδοσκοπικός οργανισμός» και να συμμετέχει  άμεσα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

¨Έγινε ομόφωνα αποδεκτό. Αποφασίστηκε επίσης για ότι κάθε σημαντικό θέμα στο μέλλον θα 

ενημερώνονται  εγκαίρως  (πριν  την  Γεν.  Συνέλευση)  τα  μέλη,  ώστε  οι  αντιπρόσωποι  να 

μεταφέρουν την άποψη των φορέων που εκπροσωπούν.

− Ο  αντιπρόεδρος  M.  Barmaki παρουσίασε  το  πρωτόκολλο  συνεργασίας  UMAR –  UIA που 

υπογράφηκε στην Βυρητό.  Στα  πλαίσια αυτού ανήκει  η Μεσογειακή Αρχιτεκτονική Σχολή για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Τανγκέρη του Μαρόκου και η συμμετοχή στην διεθνή διάσκεψη για 

το περιβάλλον στην Κοπενγχάγη . Δημιουργήθηκαν σχετικές ομάδες εργασίας.

− Στο  θέμα  της  εισόδου  νέων  μελών  χωρών  και  αποβολής  παλαιών  μελών  (λόγω  οφειλών) 

αποφασίστηκε να γίνουν χωριστές διαπραγματεύσεις με κάθε χώρα και να συνεκτιμηθεί η κάθε 

είδους προσφορά τους. Ειδικά για την είσοδο νέων μελών να τηρηθεί το καταστατικό.

− Ο Γ.Γρ. F. Llisterii παρουσίασε τον απολογισμό του έτους που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά.

− Ακολούθησε ενημέρωση για τα projects / ομάδες εργασίας :

1. Μεσογειακή Αρχιτεκτονική Σχολή στην Τανγκέρη

2. Σχολές Αρχιτεκτονικής στην Μεσόγειο 

3. Αειφόρος και Μεσογειακή Ανάπτυξη

4. Οχυρώσεις
5. Club UMAR
6. Καλοκαιρινά Σπουδαστηρια.

7. Abitare il mediterraneo. 

− Εγκρίθηκαν όλα τα projects και ζητήθηκε η στελέχωση τους και από άλλους συναδέλφους (από 

όλες  τις  χώρες).  Ο συν.  Γρηγοριάδης  ζήτησε  την  αντικατάσταση του,  και  του  προτάθηκε  να 

συνεχίσει για ένα ακόμη χρόνο, ώστε  να προετοιμαστεί η διαδοχή του.

− Ακολούθησαν οι ετήσιες ενημερώσεις από τους αντιπροσώπους κάθε χωρας.

− Η Ελληνική αναφορά επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις στο επάγγελμα του ¨Ελληνα αρχιτέκτονα 

από  την  οικονομική  κρίση,  στα  νέα  χωροταξικά  νομοθετήματα,  στην  ρύθμιση  για  τους 

υμιυπαίθριους χώρους, στην δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην μεγάλη σχετικά με τον 

πληθυσμό  «παραγωγή»  αρχιτεκτόνων  και  στην  πρόθεση  για  την  οργάνωση  του  επόμενου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων.

− Τέλος εγκρίθηκε ψήφισμα – διακήρυξη (επισυνάπτεται) σχετική με «Ταυτότητα της Μεσογειακής 

Αρχιτεκτονικής» που ήταν και το θέμα του συμποσίου που προηγήθηκε της Γεν. Συνέλευση.

Ο Εκπρόσωπος του  ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.  

           Ισίδωρος Σέμψης  


