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Πέμπτη 25 Ιανοσαρίοσ 2018
Ζ θεληξηθή ζπλεδξίαζε ηωλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο UIA μεθίλεζε ηελ Πέκπηε 25
Ηαλνπαξίνπ, κε ραηξεηηζκό πνπ απεύζπλε ν Πξόεδξνο ηεο UIA Thomas Vonier. „Έγηλε
απνδνρή ηωλ ζεκάηωλ ηεο agenda.
Αθνινύζεζε εθηελήο ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ζην 132o
ζην 133o πκβνύιην ηεο UIA θαζώο επίζεο θαη ζηελ 27ε Γεληθή πλέιεπζε ηωλ
κειώλ ηεο.
Έγηλαλ δεθηέο νη εηζεγήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο UIA Thomas Vonier, ηνπ Γελ.
Γξακκαηέα Serban Tiganas θαη ηνπ Σακία ηεο UIA.
ηε ζπλέρεηα έγηλε δεθηή ε εηζήγεζε ηνπ πξώελ Πξνέδξνπ ηεο UIA Esa Mohamed.
Αθνινύζεζαλ νη εηζεγήζεηο ηωλ Αληηπξνέδξωλ Lorenz Braker, R I, Νίθνπ Φηληηθάθε,
R II, Roberto Simon R III,Jong Rhul Hahn R IV θαη ηνπ Mohammed Munyanya R V.
Από ηε Γξακκαηεία ηεο UIA ζπδεηήζεθαλ ηα παξαθάηω ζέκαηα επηθνηλωλίαο :
- Γεληθή ζηξαηεγηθή θαη ηαθηηθέο παξνπζίαζεο
- Ζ λέα θαη επηθαηξνπνηεκέλε ηζηνζειίδα ηεο UIA
- Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή από ηε βάζε δεδνκέλωλ ηεο Δπηηξνπήο Άζθεζεο
Δπαγγέικαηνο.
Παρασκεσή 26 Ιανοσαρίοσ 2018
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζπδεηήζεθαλ νη ζηόρνη θαη ηα
ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάηωλ
UNESCO / UIA Validation System, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ άζθεζε ηνπ
Δπαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα, ηελ Δπηηξνπή Γηεζλώλ Γηαγωληζκώλ, θαη ηελ
Δπηηξνπή επίηεπμεο ζηόρωλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο.
Αθνινύζεζαλ εηζεγήζεηο θαη ζπδεηήζεηο κεηαμύ ηωλ δηεπζπληώλ ηωλ πξνγξακκάηωλ
εξγαζίαο ηεο UIA, θαζώο επίζεο θαη ηα πιάλα ηνπο γηα ηνλ πξώην ρξόλν ηεο ηξηεηίαο
ηνπο.
πδεηήζεθαλ νη πηζαλέο ζπλεξγαζίεο κε βηνκεραλίεο θαη άιινπο παγθόζκηνπο
νξγαληζκνύο θαη ζρέδηα δξάζεο, από UNESCO-UIA, UN-Habitat & WUF 9 ζηελ
Κνπάια Λνπκπνύξ, Cop 24, 30-14 Γεθεκβξίνπ 2018 ζηελ Πνιωλία, Global Alliance
for Urban Crisis, World Cities Summit 8-12 Ηνπιίνπ 2018 ζηελ ηγθαπνύξε.
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ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε ηειηθή εηζήγεζε επί ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ
παγθόζκηνπ ζπλεδξίνπ Αξρηηεθηόλωλ ζηε ενύι ην 2017, θαζώο επίζεο θαη
παξνπζίαζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζην Ρίν ην 2020 θαη ζηελ Κνπεγράγε ην 2023.
Ο Ν. Φηληηθάθεο, Αληηπξόεδξνο ηεο Region II παξνπζίαζε αλαιπηηθά όιεο ηηο
πξνηάζεηο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο εθδειώζεηο από ηνλ επηέκβξην 2017Ηαλνπάξην 2018, όπωο ηνπο ηελ έζηεηιαλ από ην Αδεξκπαϊηδάλ, Βνπιγαξία, Γεωξγία,
Διιάδα, Οπγγαξία. Λεηνλία, Λίβαλν, Πνιωλία, Ρωζία, Ρνπκαλία θαη Σνπξθία. Όζνλ
αθνξά ηα πξνηεηλόκελα βξαβεία θαη ηνπο Γηεζλείο Γηαγωληζκνύο απηά ππνβιεζήθαλ
πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνύλ από ηελ UIA θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην εκεξνιόγην.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζην κείδνλ ζέκα ηεο ελδπλάκωζεο ηεο εύξεζεο εξγαζίαο
ηωλ Αξρηηεθηόλωλ ζηελ πεξηνρή καο θαη ζηελ αθύπληζε ηωλ θνηλωληώλ γηα κηα
πξνζαξκόζηκε ζην πεξηβάιινλ αλζξώπηλε θαη βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή. Γη απηόλ
αθξηβώο ην ιόγν πξόηεηλε ζηε Region II λα νξγαλώζεη δξαζηεξηόηεηεο θαη
εθδειώζεηο γηα ηελ ηξηεηία 2017-2020 βαζηζκέλεο ζηελ ηξηινγία :
1. Κλιματική Αλλαγή / Περιβάλλον 2. Κοινωνία / Οικονομία 3. Η Φιλοσουία της
Αρτιτεκτονικής.
Δπηζήκαλε ηελ αλάγθε λα εληζρπζνύλ νη πξνζπάζεηεο γηα επηζηξνθή ζηελ νηθνγέλεηα
ηεο UIA ηωλ ρωξώλ ηεο Βνζλίαο, εξβίαο, Fyrom, Κηξηδηθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ,
Αθγαληζηάλ θαη Σαηδηθηζηάλ έηζη ώζηε λα αλνηρηεί ν δξόκνο θαη γηα άιιεο ρώξεο
όπωο ε Αιβαλία, ην Ηζξαήι θ.α. πνπ ελδερνκέλωο ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ κέιε ηεο
UIA.
Τπελζύκηζε ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο εγγξαθώλ λέωλ Αξρηηεθηόλωλ ζην Πξόγξακκα
CPD on Zero Energy τοσ E - Learning και τοσ Πανεπιστημίοσ Αθηνών.
Αλαθέξζεθε ζην πξόγξακκα Erasmus + e-Fiade πνπ πξνηάζεθε από ην 2016 από
ηελ ηέωο Αληηπξόεδξν ηεο R II Deniz Incedayi.  απηό ην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ νη
παξαθάηω νξγαληζκνί : Σν Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο Αϊληρόβελ, Οιιαλδία, COFAC,
Πνξηνγαιία, ε ρνιή Καιώλ Σερλώλ “Mimar Sinan” ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο, ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Εάγθξεκπ, Κξναηία, ε Δπξωπαϊθή Αθαδεκία γηα ηελ Δθπαίδεπζε
ηωλ Αξρηηεθηόλωλ ΔΑΑΔ θαη ε UIA πνπ εθπξνζωπείηαη από ηνπο Νίθν Φηληηθάθε θαη
Φαλή Βαβύιε. Σν πξόγξακκα θαη νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νξηζηηθνπνηήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ζην Εάγθξεκπ ηελ Άλνημε ηνπ 2017 θαη ζπκκεηείρε
ν ηέωο Πξόεδξνο ηεο UIA Esa Mohamed. Ο Ν. Φηληηθάθεο ελζάξξπλε όια ηα κέιε λα
ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ θαη επηζήκαλε όηη κεηά ηε ζπλάληεζε ζην Αϊληρόβελ
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018 ζα γλωζηνπνηεζνύλ ζε όια ηα κέιε θξάηε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζεθαλ ηα ζρέδηα γηα θνηλέο ζπλαληήζεηο κέζα ζηελ ηξηεηία
κεηαμύ ηωλ κειώλ ηωλ Region I θαη Region II, θαζώο επίζεο θαη ηωλ Πξνέδξωλ ηνπο
θαη ηωλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο UIA κε θνηλό ζηόρν ηελ
επίηεπμε νκνηνγέλεηαο ζε όινπο ηνπ ηνκείο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο UIA.
Γλωζηνπνηήζεθε ην εκεξνιόγην ηωλ επόκελωλ ζπλαληήζεωλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
UIA θαζώο επίζεο θαη ηωλ ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη εθδειώζεωλ, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη γηαηί απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη εθπξνζώπνπ ηνπ
ΣΔΔ Ν. Φηληηθάθε ε παξνπζία ηνπ.
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Ο Σακίαο ηεο UIA Fabian Llisterri δήηεζε ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο
ηνπ ΣΔΔ γηα ην έηνο 2018, πνζνύ 7.736 €.
Ζ ζπλάληεζε έθιεηζε κε αλνηρηή ζπδήηεζε πάλω ζην ζέκα ηεο Παγθόζκηαο Μέξαο
Αξρηηεθηνληθήο 2018 θαη ηελ 70ε επέηεην ηεο UIA.

Αζήλα, 31/01/2018
Νίθνο Φηληηθάθεο
Αληηπξόεδξνο ηεο UIA, Region II 2017-2020
Γ/ληήο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο γηα ην Δπάγγεικα θαη ηελ Δθπαίδεπζε
Γηεπζπληήο Γηεζλνύο Πξνγξάκκαηνο UIA ARES WP
Μέινο Διιεληθνύ Σκήκαηνο UIA
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