ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ UMAR ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2011
− Η τακτική Γεν. Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαρτίου 2011 στην Αθήνα στα
πλαίσια του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων.

− Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Ισίδωρο Σέμψη (εκπρόσωπος Ελλάδας στην UMAR – τότε
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 οκτώ (8)
χωρών: Μαρόκο (3), Ισπανία (2), Ιταλία (2), Ελλάδα (1), Κύπρο (2), Τουρκία (5), Λίβανο (2), και
Μάλτα (2). Απουσίαζαν οι αντιπρόσωποι της Γαλλίας, Παλαιστίνης, Τυνησίας και

Αιγύπτου.

Επίσης έγινε αποδεκτή η παρουσία της Βουλγαρίας σαν παρατηρητή

− Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία και έγινε αποδεκτή η προταθείσα Ημερήσια Διάταξη..
− Η Ημερήσια Διάταξη περιλάμβανε μετά τα τυπικά:
1. Τις Ετήσιες Εκθέσεις των Προέδρου, Γ. Γραμματέα και του Ταμία.
2. Ενημέρωση για την πορεία του πρωτοκόλλου συνεργασίας UMAR / UIA.
3. Ενημέρωση από τους συντονιστές των ομάδων εργασίας (Καλοκαιρινά σπουδαστήρια, Νέο
Website, Αρχιτεκτονική Σχολή στην Ταγγέρη, MARIE EU project, Abitare il Mediterraneo 2011,
Club UMAR.

4. Πολιτική και στρατηγική ανάπτυξης της UMAR - Είσοδος Νέων Μελών – Χωρών.
5. Εκθέσεις Μελών – Χωρών.

− Έγινε αποδοχή και επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.
− Διευκρινίστηκε και έγινε δεκτό ότι η Τυνησία δεν αποχώρησε ποτέ, παρά την επι τριετία απουσία
της από τα δρώμενα της UMAR.

− 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,
όπως το προαναφερθέν MARIE EU project. Επίσης προτάθηκε τροποποίηση του σχετικού
άρθρου για την οικονομική διαχείριση σε περίπτωση διάλυσης της UMAR. Έγιναν ομόφωνα
αποδεκτά.

− Συζητήθηκε η αίτηση της Βουλγαρίας για ένταξη της σαν μέλος στην UMAR. Το Εκτελεστικό
Γραφείο θα ερμηνεύσει το καταστατικό και θα κάνει προτάσεις στα μέλη για διαβούλευση. Εγινε
αποδεκτή η παρουσία της Βουλγαρίας σαν παρατηρητή.
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− Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία T. Wella. Διαπιστώθηκαν προβλήματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού λόγω υπέρβασης εξόδων στα καλοκαιρινά σπουδαστήρια.
Διατυπώθηκαν προτάσεις για εναρμόνιση του προτύπου διαχείρισης μα αυτά της ACE και UIA και
να χρησιμοποιηθούν πόροι στην ανάπτυξη της επαφής με τα μέλη και τους συναδέλφους.

− Στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας UMAR / UIA, ζητήθηκε απο την UIA εκθεσιακός
χώρος και συνεδριακός χρόνος στο παγκόσμιο Συνέδριο UIA στο Τόκιο.

− Ακολούθησε η ενημέρωση για τα projects / ομάδες εργασίας (WG):
Καλοκαιρινά Σπουδαστηρια
Εγινε αποδεκτή η υποψηφιότητα του Ισίδωρου Σέμψη για τον συντονισμό τους απο το 2012 μετά
την παραίτηση του Βασίλη Γρηγοριάδη στην προηγούμενη Γεν. Συνέλευση. Εκφράστηκαν
ευχαριστίες εκατέρωθεν για τον επιτυχή συντονισμό των σπουδαστηρίων επι μία δεκαετία και
πλέον. Αναπτύχθηκε προβληματισμός για την οικονομική στήριξη τους από την UMAR, την
οικονομική συμμετοχή των σπουδαστών και την πιθανή συνεργασία με τις Σχολές με στόχο και
την αύξηση του ποσοστού των συμμετοχών από το σημερινό 0.001% επί των 300.000
σπουδαστών αρχιτεκτονικής στην λεκάνη της Μεσογείου.
WEBSITE

Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του νέου WEBSITE από την Τουρκία. Η ευθύνη της περιορίζεται
στον Γραφικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του software με διαδραστικό χαρακτήρα, ενώ η
συντήρηση και η ενημέρωση του θα είναι στην ευθύνη της Γραμματείας της UMAR.
Επίσης ανακοινώθηκε από τον Γ.Γ. δημιουργία σελίδας της UMAR στο Face book.
Αποφασίστηκε ο συντονισμός του WB από τον Γ.Γ. με συμμετοχή της Τουρκίας, Ελλάδας και
Ιταλίας.
Μεσογειακή Αρχιτεκτονική Σχολή στην Τανγγέρη.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο : Ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο του 2010, ελπίζουμε να έχουμε την
υποστήριξη των κυβερνήσεων, με πρώτη αυτή του Μαρόκου. Δεν έχουμε ακόμη την συμμετοχή
των μεγάλων Σχολών Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Ακολούθησε συζήτηση για τις πιθανές
συμμετοχές των σχολών και την μετονομασία της σε Ινστιτούτο. Τονίστηκε ότι υπάρχει ομάδα
διοίκησης – διαχείρισης (project manager ) από τους O. Farkani (πρόεδρος) P. Genet (προηγ.
Πρόεδρος UMAR) και Mr. Heulot (Δ/ντης της Αρχ. Σχ. του Montpellier) που θα επεξεργαστεί τις
θέσεις που αναπτύχθηκαν.
MARIE EU Project
Ενημέρωση από τον Γ.Γρ. F. Llisteri (Spain)
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Έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 24 η /2/2011. Ο κύριος στόχος του είναι να
«εμπεδώσει τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας
(Energy Efficiency-ΕΕ) του Μεσογειακού κτιριακού αποθέματος στα πλαίσια των στόχων της
Ευρωπαϊκής πολιτικής, υπερβαίνοντας τα σύνορα και δημιουργώντας ευκαιρίες αειφόρου
ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου».
Η συμμετοχή της UMAR φθάνει στο 1,82% του προϋπολογισμού του (110.520€) , θα διαρκέσει 3
χρόνια. Θα συμμετέχει στον σχεδιασμό της πληροφόρησης και στα εκπαιδευτικά προγράμματα
που θα χρειαστούν. Εκπρόσωποι της UMAR είναι οι Γ.Γρ. και Ταμίας. Η εναρκτήρια συνάντηση
θα λάβει χώρα στην Μασσαλία στις 6-7 Απριλίου.
Ακολούθησε συζήτηση όπου διατυπώθηκαν προτάσεις χειρισμού του και η Ελλάδα δήλωσε την
διαθεσιμότητα και ικανότητα (Solar Build Project) της για συμμετοχή.
Η Γ. Συν. ενέκρινε την συνέχιση της συμμετοχής και της παρακολούθησης του προγράμματος.
ABITARE IL MEDITERRANEO
Ενημέρωση από τον R. Floridia (Italy)).
Δημιουργήθηκε το website www.abitareilmediterraneo.com.Πρέπει να προωθηθεί η αύξηση
συμμετοχών από μη Ιταλούς Αρχιτέκτονες. Προτάθηκε η αύξηση του ποσού του βραβείου από
1.000€ σε 2000 € με συμμετοχή του Σικελικού Συλλόγου Αρχ.
Το πρόγραμμα έγινε αποδεκτό από την Γ. Συνέλευση.
Club UMAR
Ενημέρωση από τον D. Pace (Malta).
Γίνεται προσπάθεια οργάνωσης εκπαιδευτικής κρουαζιέρας συναδέλφων σε όλη την Μεσόγειο με
αφετηρία την Βαρκελώνη.
Εγκρίνεται η συνέχιση της προσπάθειας.
“YOUNG ARCHITECTS FORUM “ Project
Εισαγωγή από τον αντιπρόεδρο M. Barmaki (Lebanon).
Έγινε δεκτό στην προηγούμενη Γ.Σ.. Παρακολούθηση από τον Μ.Β. και την

Τουρκία. Δεν

προχώρησε ακόμα. Διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις από τα μέλη της Γ.Σ. με επικρατούσα
την άποψη την οργάνωση δράσεων – διαγωνισμών στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας.
−

Είσοδος νέων μελων Στρατηγική και προυποθέσεις
Ο πρόεδρος O. Farkani (Morocco) εξέθεσε την στρατηγική για την διεύρυνση της λειτουργίας –
ακτινοβολίας της UMAR με προσέλκυση συμμετοχής μεμονωμένων συναδέλφων, ινστιτούτων,
οργανισμών και νέων μελών χωρών και χορηγών.
Ζήτησε και εγκρίθηκε από την Γ.Σ. να δοθεί εντολή στο Εκτελεστικό Γραφείο να συντάξει –
προτείνει δομικές αλλαγές στην UMAR.
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Ακολούθησε συζήτηση με αφορμή την αίτηση της Βουλγαρίας να γίνει μέλος της UMAR.
Επικρατούσα άποψη, το άνοιγμα της UMAR και σε χώρες που δεν βρέχονται από την Μεσόγειο.
Δόθηκε εγκριση της Γ.Σ. , το Εκτ. Γραφείο να συνεχίσει την διαβούλευση.

− .Εκθέσεις μελών χωρών
Συμφωνήθηκε να κατατεθούν ηλεκτρονικά στον Γ. Γραμματέα.
−

Επόμενη Γ.Σ.
Υποψηφιότητες από Τουρκία και Κύπρο. (Σε μεταγενέστερο χρόνο αποφασίστηκε από το Ε.Γ.να
γίνει στην Κωσταντινούπολη στις 22-23 Μαρ 2012)

Ο Εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
και Συντονιστής των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της UMAR.

Ισίδωρος Σέμψης
Αρχιτέκτων μηχανικός - πολεοδόμος
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