
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΕΚΘΕΣΗ
 για την 18η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR). 

− Η  τακτική  Γεν.  Συνέλευση  πραγματοποιήθηκε  στις  22  και  23  Μαρτίου  2012  στην 

Κωνσταντινούπολη.. 

− Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον  Ισίδωρο Σέμψη (εκπρόσωπος Ελλάδας στην  UMAR – Β’ 

Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ - συντονιστής των καλοκαιρινών σπουδαστηρίων 

της UMAR).  

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

(Μαρόκο) με ευχαριστίες για την φιλοξενία των Τούρκων συναδέλφων  .

− Ο Γ. Γραμματέας  F.  Llisteri (Ισπανία) ανακοίνωσε τις παρουσίες των αντιπροσώπων οκτώ (8) 

χωρών: Μαρόκο (3),  Ισπανία (2),  Ιταλία (5),  Ελλάδα (1),  Κύπρο (2),  Τουρκία (5),  Λίβανο (1),  

Παλαιστίνης (1),  Τυνησίας (1)  και  Μάλτα (2),  Αιγύπτου (1).  Απουσίαζαν οι  αντιπρόσωποι της 

Γαλλίας και της Μαυριτανίας.  Επίσης έγινε αποδεκτή η παρουσία της Λυβίης σαν παρατηρητή

− Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία και έγινε αποδεκτή η προταθείσα Ημερήσια Διάταξη  με μια 

τροπολογία από τον Karim Mamdouh να περιληφθεί στην αναφορά για τις ομάδες εργασίας η 

Ομάδα των Σχολών Αρχιτεκτονικής..   

− Έγινε αποδοχή και επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.

− Η Ημερήσια Διάταξη περιλάμβανε μετά τα τυπικά:

1. Τις Ετήσιες Εκθέσεις των Προέδρου, Γ. Γραμματέα και του Ταμία.

Ο Γ.Γ. Fabian Llisterri αναφέρθηκε ειδικά στην πορεία συνεργασίας με την ΕΕ για το έργο MARIE, 

το  έγγραφο  συναντίληψης  με  την  ΕΕ  για  το  έργο  URBANMED  και  τις  επιστολές  διορισμού 

διευθυντού του προγραμματος MARIE του Fabian Llisterri και διαχειριστού του Anthony Fenech 

Vella. Η έκθεση εγκρίθηκε από την Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος O. Farkani τόνισε ότι το  νέο ΔΣ θα πρέπει να ορίσει ένα νέο τρόπο για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών θεμάτων,  να πάμε από τον πολιτισμό των Επιτροπών για την 

κουλτούρα των έργων (projects) και συνέστησε   να εμπλακούνι περισσότεροι συνάδελφοι στα εν 

εξελίξει έργα

Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό που εγκρίθηκε από την Γ.Σ. Επίσης Εγκρίθηκε 

το αίτημα της Τυνησίας για να καθυστερήσει την καταβολή των τελών για την UMAR λίγο μετά τη 

ΓΣ. Η κατάσταση της Μαυριτανίας και η οικονομική της θέση θα μελετηθεί από το νέο διοικητικό 

συμβούλιο.

 Ο Πρόεδρος εξέφρασει την ικανοποίησή της ΓΣ για την εκλογή του  προέδρου της UIA Arch. 

Albert Dubler
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2. Αναθεώρηση του καταστατικού .

 Παρουσίαση: 

Η UMAR έχει σημαντική αξία ως εγκάρσιο δίκτυο των μεσογειακών αρχιτεκτόνων. Στην 

πραγματικότητα, το δίκτυο έχει έναν αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, μία πολιτική που 

βασίζεται στα εθνικά συμβούλια των μεσογειακών χωρών. Το δίκτυο αυτό δεν έχει την 

κατάλληλη δομή για να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα ή για την ανάπτυξη 

άλλων ειδών δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και την κοινωνία.

Η Γ.Σ. συμφωνεί ότι ακόμη και η UMAR έχει την προέλευσή της ως αντιπροσωπευτική 

οργάνωση και θα ήταν θετικό να αναπτύξει ένα δεύτερο δίκτυο σε λειτουργικό επίπεδο, με 

τη συμμετοχή των Σχολών Αρχιτεκτονικής, ιδρυμάτων, ινστιτούτων κλπ. εξαρτόμενο 

πλήρως από τα πραγματικά όργανα διοίκησης της UMAR.

Δύο βασικές προτάσεις:

Η     δημιουργία ενός ιδρύματος   (το Ίδρυμα UMAR)? 

Παρουσιάστηκε από τον πρώην ΓΓ David Pace.

Πλεονεκτήματα: Η σύσταση ενός ίδρυματος  στην Μάλτα δεν είναι ακριβή (1.300 €) και 

θα  επιτρέψει να  έχει  έσοδα από κάθε  έργο στο  οποίο συμμετέχει η UMAR,  θα 

προστατεύσει την UMAR, διότι  όλοι οι εγγενείς κινδύνοι των δραστηριοτήτων θα να 

λαμβάνονται από το Ίδρυμα όχι από την Ένωση. Το Ίδρυμα θα πρέπει να είναι υπό 

τοω  έλεγχο UMAR,  Δ.Σ  και  Γ.Σ. μέσω του διορισμού  των  υπολόγων.

Μειονεκτήματα:  Το Ίδρυμα είναι  μια ανεξάρτητη  νομική  οντότητα ως  εκ  τούτου η 

UMAR θα χωριστεί σε  δύο διαφορετικές  δομές.  Το Ίδρυμα δεν είναι  η  λύση στις 

οικονομικές ανάγκες της UMAR. Το Ίδρυμα θα πρέπει προϋπολογισμό της UMAR και 

που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την Ένωση.

Η     δημιουργία ενός φόρουμ     στο πλαίσιο της     ίδιας της δομής     της     UMAR  ? 

Υποβληθείσα από τον Γ.Γ.

Πλεονεκτήματα: Η δημιουργία είναι άμεσα δυνατή και κάτω από την πραγματική δομή 

της UMAR. Δεν υφίσταται σύγκρουση μεταξύ των δύο οργανωτικές μορφές. Είναι 

εύκολο και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να διασπάται η Ένωση.

Μειονεκτήματα: Το φόρουμ δεν μπορεί να κάνει τα κέρδη σε κάθε έργο, διότι η UMAR 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η νομική διάρθρωση δεν είναι τόσο σαφής 

όσο η δομή του Ιδρύματος.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των χωρών.

Απόφαση Γ.Σ.:  Οι David Pace (Μάλτα) και Giorgio Parodi (Ιταλία) θα αναλύσουν σε βάθος την μορφή 

του φορέα και θα υποβάλουν έκθεση στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. θα συντάξει τελική πρόταση που θα εγκριθεί 

στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η πρόταση του Προέδρου και Γ.Γ. να αναθέσει η Γ.Σ.  στο Δ.Σ. το καθήκον  να αναλύσει και 

να βρει τρόπους χρηματοδότησης και να δημιουργήσουν πόρους για την UMAR, και να 

προτείνει την αναδιάρθρωση της οικονομικής διαχείρισης της UMAR
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3. Ενημέρωση για τα projects / ομάδες εργασίας (WG):

Καλοκαιρινά Σπουδαστηρια
Ο συντονιστής Ισίδωρος  Σέμψης εξέθεσε τις δυσκολίες για να τεθεί σε εφαρμογή το 

πρόγραμμα, λόγω της παγκόσμιας κρίσης και την ειδική κατάσταση στην Βορ. Αφρική. 

Σημείωσε την απροθυμία των χωρών μελών για την φιλοξενία του. Πρότεινε σαν πιθανές 

λύσεις, να ζητηθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών και συνεργασία με Πανεπιστήμια.

Ο ΓΓ υπενθύμισε  ότι δεν υπάρχουν προγράμματα εργασίας και οι συντονιστές, αλλά τα 

σχέδια που υποβάλλονται από οποιοδήποτε σημείο μέλη με συγκεκριμένο στόχο, ένα 

υπεύθυνο άτομο, έναν προϋπολογισμό, ένα χρονικό πλαίσιο, κλπ..Ο ΓΓ  ενθαρρύνει τον Ι. 

Σέμψη να εξετάσει νέες προτάσεις του ως ένα νέο έργο με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να παρουσιάσει ένα παράλληλο πρόγραμμα με την EB.

Ο Amir Τούρκι (Τυνησία) ανακοινώνει την πρόθεσή του να το κάνει

Abitare Mediterraneo:

Ο Roberto Floridia αναφέρει πολύ μικρή συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ζήτησε προτάσεις το 

θέμα της επόμενης προκήρυξης που θα πραγματοποιηθεί το 2013. Επίσης, ζήτησε αύξηση 

των βραβείων, με το πρώτο βραβείο να φθάσει τα  3.000 €.

Ο Ταμίας έκανε δυσμενή  κριτική για  την τελετή απονομής των βραβείων στη Σικελία. (δεν 

αναφέρθηκε επαρκώς η UMAR).

Λέσχη UMAR
O David Pace εκθέτει ότι καμία δραστηριότητα δεν έγινε. Η οικονομική κρίση και η Αραβική 

Άνοιξη έχουν παραλύσει κάθε δυνατότητα του έργου. Θα πρέπει να περιμένουμε καλύτερες 

μέρες.

Σχολές Αρχιτεκτονικής:

Ο Mamdouh Karim πρότεινε την οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου: «Αρχιτεκτονική για το 

Μέλλον».Ζήτησε επαρκείς πόρους για την ανάπτυξη του θέματος.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τους πρώην συντονιστές να υποβάλουν γραπτή αναφορά των 

δραστηριοτήτων των αντίστοιχων εργασιών τους.

Ο ΓΓ  Υπενθυμίζει ότι η Γ.Σ. της  Αθήνας έχει ήδη αποφασίσει να αλλάξει τη φιλοσοφία δράσης 

των ομάδων εργασίας και των συντονιστών των έργων και των project manager. Η UMAR δεν θα 

υποστηρίξει το έργο των ομάδων ή συντονιστών, εκτός εάν έχουν αποτελέσματα. Αυτό θα πρέπει 

επίσης να αντικατοπτρίζεται το νέο καταστατικό.

4. Παρουσία της Λυβίης σαν παρατηρητή της .Γ.Σ.
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Ο Πρόεδρος του  Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων Λιβύης,  Χακίμ Μπάντερ, απευθυνθηκε  στην GA με 

πολύ φιλικές λέξεις. Η Γ.Σ.  χειροκρότησε την παρέμβασή του.

Εκφράστηκαν καλωσορίσματα του Προέδρου, και των  Amir Τούρκι (Τυνησία), Ντενίζ Incedayi 

(Τουρκία), Anthony Fenech Vella (Μάλτα), Ισιδώρου Σέμψη (Ελλάδα), Ναχίντ Hamtami (Μαρόκο), 

David Pace (Μάλτα), Mamdouh Karim (Αίγυπτος) και André Bekhazi (Λίβανος).

Ο Πρόεδρος της UIA  Albert Dubler  καλωσόρισε επίσης.

5. Διανεμήθηκε η Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης. 

Ακολούθησε η  εκλογή του νέου Δ.Σ. Εξελέγησαν ομόφωνα και ανέλαβαν  επίσημα τις αντίστοιχες 

θέσεις τους

Πρόεδρος: André Bekhazi (Λίβανος)
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τσουρής (Κύπρος)
Γενικός Γραμματέας: Necip Mutlu (Τουρκία).
Ταμίας: Αντώνης Fenech Vella (Μάλτα).
Σύμβουλος: Fabian Llisterri (Ισπανία)
Πρώην Πρόεδρος: Ομάρ Farkhani (Μαρόκο)

Την  συνεδρίαση έκλεισε ο Πρόεδρος André Bekhazi στις 19:00 ώρα της 23 Μαρτίου 2012.

Ο Εκπρόσωπος του  ΤΕΕ (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ )  

                    Ισίδωρος Σέμψης
Αρχιτέκτων μηχανικός - πολεοδόμος

Β’ Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)  
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