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Συμμετοχή στα:  
 

1. UIA Extraordinary General Assembly (EGA), Madid 16- 17 May 2022 
2. Affordable Housing Activation (AHA ), Madid 18- 20 May 2022 που οργανώθηκε από 

την UIA  &  τους Ισπανούς αρχιτέκτονες 
3. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.  Αναλυτικότερα θα αναφερθούν τα παρακάτω: 

1.α. παρουσιάσθηκαν από τους υπεύθυνους των UIA Working Programs (WP) και 
των Committees οι δράσεις και οι στόχοι και με στόχο το UIA Congress Copenhagen 
2023 
1.β. Σημειώνεται ότι στα WPs κτλ. συμμετέχουν πολλοί ‘Έλληνες συνάδελφοι όπως 
στο πολύ επιτυχημένο program Children & Architecture, Architecture for All, Public 
Health Group κα.  
1.γ. Σημαντική είναι η συζήτηση για το Professional Practice  αφού αφορά το 
επάγγελμα διεθνώς 
1.δ. καθώς και για το περιεχόμενο του Education Committee (EDUCOM) 
 
1.ε. Μεγάλη συζήτηση έγινε για το ψήφισμα που κατέθεσαν (το είχαν υποβάλλει 
και στις συνεδριάσεις του UIA Council) οι Βαλτικές χώρες +Σκανδιναβία + ΗΠΑ 
+Καναδάς… για την απομάκρυνση των Ρώσων αρχιτεκτόνων από την UIA λόγω του 
πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Το ψήφισμα δεν πέρασε μετά από 
ψηφοφορία στη βάση υποστήριξης των βασικών αρχών της UIA όπως εκφράζονται 
στα ιδρυτικά της άρθρα. 

 
 

4. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.  
a. Το θέμα του συνεδρίου είναι σημαντικό και κρίσιμο παγκόσμια. Οι 

εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν από ειδικούς στο ζήτημα αρχιτέκτονες και 
μηχανικούς γενικότερα, πολιτικούς, οικονομολόγους, εκπροσώπους των 
Ηνωμένων Εθνών (United Nations Habitat) και άλλους ανέδειξαν την 
σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα για δράσεις -επείγουσες και 
μακροχρόνιες , στον τομέα αυτό 

b. Πρόταση: Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα 
μέχρι την άνοιξη   

 
 
 
 
Αναλυτικότερα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση (EGA), 16 - 17 Μαΐου 2022 



 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (EGA). Περίπου 250 
εκπρόσωποι από 73 κράτη μέλη έλαβαν μέρος αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά στη 
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαΐου στη Μαδρίτη (Ισπανία). 
 
Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Προεδρείου, 
των επιτροπών και των προγραμμάτων εργασίας (WPs). Παρουσιάσεις και εκθέσεις είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της UIA / EGA. 
 
Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την παρουσίαση της Γενικής Γραμματέα της UIA για τις 
Προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς. Μετά από συζήτηση, η 
Συνέλευση ψήφισε και ενέκρινε όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες. 
 
Η ομάδα εργασίας για την αναδιάρθρωση του έργου (Task Force) παρουσίασε την 
ενδιάμεση έκθεση και τα αποτελέσματα της έρευνας με 
;eσω και ερωτηματολογίων των τμημάτων μελών της UIA και άλλων ενδιαφερόμενων 
φορέων. Μετά από συζητήσεις, η Συνέλευση συμφώνησε στην ανάγκη διοργάνωσης 
περιφερειακών διαδικτυακών συναντήσεων για περαιτέρω συζήτηση. Τα μέλη της 
Συνέλευσης κλήθηκαν επίσης να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους. Οι νέες 
προτάσεις θα παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση της UIA τον Ιούλιο του 2023 στην 
Κοπεγχάγη της Δανίας. 
 
2024 Διεθνές Φόρουμ MSA: 
H Αίγυπτος και η Μαλαισία παρουσίασαν τις υποψηφιότητές τους για το UIA Forum 2024. 
Η Συνέλευση ψήφισε την Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) για να φιλοξενήσει το 3ο Διεθνές 
Φόρουμ της UIA. Tο Μαλαισιανό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων (PAM) θα διοργανώσει αυτή την 
εκδήλωση στα μέσα Νοεμβρίου 2024 με θέμα την ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανθρωπότητα και 
βιώσιμη ανάπτυξη. 
 
Προσφορές τμημάτων μελών 
Η EGA συζήτησε προτάσεις / ψηφίσματα που παρουσίασαν τμήματα -μέλη. Τα 
αποτελέσματα είναι τα εξής: 
 
πρόταση / ψήφισμα 1: Ελβετικό τμήμα: εγκρίθηκε 
πρόταση / ψήφισμα 2: Σκανδιναβία, Βαλτική, Πολωνία, Γερμανία, Καναδάς και 
ΗΠΑτμήματα: δεν εγκρίθηκε 
πρόταση / ψήφισμα 3: Λίβανος: εγκρίθηκε 
 
Μετά από παρέμβαση του Τυνησιακού τμήματος, η EGA συμφώνησε να συγκροτήσει 
επιτροπή δεοντολογίας.  
Η EGA αποφάσισε επίσης να στείλει επίσημη επιστολή στην τουρκική κυβέρνηση κατά της 
ποινής φυλάκισης 18 ετών στους αρχιτέκτονες Muchelli Yapidja, Jan Atalay και Typhoon 
Kahraman για τη συμμετοχή τους στη διαμαρτυρία κατά της καταστροφής του Πάρκου 
Gezi. 





 
 
 
 


