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ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ & Φ. ΒΑΒΥΛΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ UIA , REGION II 

ΣΤO BAKU, AZERBAIJAN 

02 Ιουνίου 2017 

 
 

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2017 

11:00-11.15 Η συνάντηση των Προέδρων της UIA ξεκίνησε την 2 Ιουνίου, όπου 
απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αρχιτεκτόνων 
του Αζερμπαϊτζάν Mr. Elbay Gasim-zade, ο Υπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και η Αντιπρόεδρος της 
Region II Mrs. Deniz Incedayi. 

Έγινε αποδοχή των θεμάτων της agenda. 

Ακολούθησε η εισήγηση της Αντιπροέδρου Region II Deniz Incedayi, η 
οποία έγινε δεκτή. 

11:30-12:15 Έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις των μελών του Συμβουλίου της Region II 

και των αναπληρωτών τους. 

12:45-13:15 Έγιναν παρεμβάσεις από τους αντιπροσώπους των περιφερειακών 

οργανισμών. 

13:15-14:00 Έγιναν παρεμβάσεις από τα μέλη των τμήματος της Region II και από 

τους Προέδρους και/ή τους αντιπροσώπους τους. Στο σημείο αυτό η 

Πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος Φανή Βαβύλη παρουσίασε 

διαφάνειες με όλη την δραστηριότητα του ΤΕΕ και ειδικότερα με τις 

δραστηριότητες της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ. Μεταξύ αυτών παρουσίασε την Ημερίδα 

του ΤΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα της UIA Thomas Vonier και τον 

υπεύθυνο εκπαίδευσης Fernando Ramos, την Ημερίδα του ΤΕΕ με 

την Κινεζική αντιπροσωπεία και την Ημερίδα του ΤΕΕ με το Ελληνο- 

Αζέρικο Επιμελητήριο στην οποία προσεκλήθη ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου των Αρχιτεκτόνων του Αζερμπαϊτζάν Mr. Elbay Gasim-

zade, ο οποίος δέχθηκε την πρόσκληση με χαρά. Από τις 

τοποθετήσεις των εκπροσώπων των μελών συζητήθηκαν 

επαγγελματικά θέματα και οι δυσκολίες από έλλειψη projects ιδιαίτερα 

στα κράτη της δυτικής περιοχής της Region II. Στο Αζερμπαϊτζάν  και 

το Καζακστάν αναφέρθηκε πως υπάρχει έντονη δραστηριότητα στους 

κατασκευαστικούς τομείς. Όσον αφορά τις πενταετείς σπουδές 

Αρχιτεκτονικής αυτές βρίσκουν σύμφωνους όλους τους εκπροσώπους 

της Region II. Η προσαρμογή στους κανονισμού της UIA – UNESCO 

όπως έχουν επικαιροποιηθεί υποστηρίζονται ασυζητητί. 

15:00-16:15 Έγιναν παρεμβάσεις από τα μέλη του Συμβουλίου της UIA. Στο σημείο 

αυτό ο Νίκος Φιντικάκης ανέπτυξε τις δραστηριότητες  που διευθύνει 

μέσω του Ελληνικού τμήματος του ΤΕΕ, όπως το Διεθνές Πρόγραμμα 

«Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», καθώς και τις 
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θέσεις του ΤΕΕ σε σχέση με τα Επαγγελματικά δικαιώματα των 

Αρχιτεκτόνων, όπου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 

συνεχούς πενταετούς κύκλου σπουδών. Επίσης ανέφερε την κοινή 

οργάνωση ΤΕΕ και Ένωσης Ξενοδόχων για την παρουσίαση 

Βιοκλιματικών Ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Τέλος αναφέρθηκε στην 

εκδήλωση στο ΤΕΕ του Ελληνο-Αζέρικου Επιμελητηρίου και 

προσκάλεσε τον Πρόεδρο των Αζέρων Αρχιτεκτόνων Mr. Elbay 

Gasim-zade, εκ μέρους του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού 

να έρθει στην κοινή εκδήλωση Ελλήνων και Αζέρων Μηχανικών στις 

17-19 Οκτωβρίου 2017. 

16:15-17:00 Συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν :  

-  Την έκθεση της Region II στο Παγκόσμιο Συνέδριο στη Σεούλ τον 
Σεπτέμβριο και ειδικότερα την παρουσίαση του Ελληνικού 
περιπτέρου από την Πρόεδρο του Ελληνικού τμήματος Φανή 
Βαβύλη.  

-  Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι υποψηφιότητες για την περίοδο 
2017-2020 του Νίκου Φιντικάκη στη θέση του Αντιπροέδρου, της 
Φανής Βαβύλη στη θέση του μέλους του Συμβουλίου και του 
Κυριάκου Πιπίνη στη θέση του αναπληρωματικού μέλους.  Οι 
Ελληνικές υποψηφιότητες έτυχαν θερμής υποδοχής. 

 Οι συνάδελφοι του Αζερμπαϊτζάν ζήτησαν την υποστήριξη μας στην 
υποψηφιότητα τους για να αναλάβουν το Παγκόσμιο Συνέδριο της 
UIA στο Baku το 2023. 

-   Αναπτύχθηκαν στη συνέχεα οι κοινοί στόχοι και θέματα της Region 

II κυρίως στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των κλάδων των 

Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 

Παγκόσμιο Συνέδριο στη Σεούλ 2-12 Σεπτεμβρίου 2017. 

 
 

Αθήνα, 09/06/2017 

Νίκος Φιντικάκης και Φανή Βαβύλη 
Τακτικό και Αναπληρωματικό Μέλος της UIA  
 


