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H oημεριvη 26η Γεvικη ΣυvΔλευoη τωv Μελcbv τoυ Σωματεioυ μαq διεξoγεται Yια
nρchτη Qoρo στιc) εYΚατασταoειg τoυ Klvτρoυ Διoδooη9 Επιoτημcbv και ΜoυoεΙoυ
TεyνoλoγΙαq. Τo Διoικητικo Συμβoυλιo κoι εγcb nρaoωntκi αιoθαv6μαoτε ιδιαΙτερη
ικαvoπoΙηoη YΠ αUτo τo ιoτaρtκo γεYoYoSl oταθμo oτηv nopεΙα εniτευξηgτωv aτoyωv
τoυ Σωματεioυ. Tιμouμε τα lδρυτtκα Μtλη τoυ Σωμoτεioυ, τoυ9 Πρotδρous Κoι τα

μ!λη των Διoικητικcbν Συμβoυλiωv, τα μελη τoυ Σωματεioυ

ΚαI

τα aτελtxη τωv

υπηρεaιcbv Toυ για τηv πoλυετξ nρooQoρα τoυ9xωρigτηv oπaio δεv θα ξταv εQικτξ
η avαψcbριoη τoυ !ργoυ αno τoυg ΘεooαλovικεΙg, τηv ΠoλιτεΙα και τηv Εuρωnαi'κξ

Εvωoη κaι κατ6 oυvtπεια η αvεYερση τoυ Klvτρoυ.

o

yρovog πoυ nεραoε oΠo τηv πρoηγoυμεvη Συv!λευoη αQιερcbθηκε κατo
nρoτεραι6τητα oτηv oPYαvωση τoυ lδρυματog ''Ktvτρo Δι6δoaηc, Εnοτημcbv και
Μoυoεio Tεγoλoγ[oq'' Κoι στηΥ αvtγερoη τωv vi,ωv εγκατooτ6oεωv τoυ Ktvτρoυ.
Εvog !ργoυ noυ ξεxωριζει για Tov αρχIτεKτavιΚo oxεδιαoμo τoU/ τιS λειτoυργικtc,
δυvoτoτητεc,, τα oΠτIKo-αΚoυoτικ6 θε6ματo Και τι9 αnεριoριaτεg πρoonτικtg
οvαπτυξη9 oτηv nεριayη Θrρμηq.

To Σωματε[o μαζ εχεΙ ω9 oκono τηv υnooτηριξη τoυ !ργoυ τoυ lδρυμoτoq καt
oυμμετtyει με εκnρoocbπouζ τoυ oτη ΔtoΙκηoξ τoυ, διατηρcbvταq oυγyρovωq τη
δυvατoτητo αUτovoμηS δρooηc,. Στo nλα[oιo αυτ6 αvo[γovται v['εc, πρoonτικεq γn
τηv εvεPYo σUμμετoχη τωv μελ6v και τη auμβoλξ τoυ9 aε lvα μεγ6λo αρ'θμo
Καlvoτoμωv δρooτηριoτητωv oτηv onoio nρooβλΔnoυμε με αιoιoδoζo.
Δημ η' ρ ηζ
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loτoρlκη καl lδloiτερο εvτunωolοκη 1οροκτηρioτηκε
-TEXΝιKo

Γεvlκη Συv6λευoη ToU Σωμoτεioυ

Ξ *η

26η

MOYΣElo

ΘEΣΣAΛONIKΗΣ" noυ τcbρα ovoμoζετοr "Φiλol τoυ Τεμlκo0

MouoεΙoυ Θεoooλoviκηq". To μεγδλo ομφlθθοτρo τoυ "K6vτρoυ
Δ16δoοη9 Enloτημdv καl Moυoεio Τεxvoλoγioq' ητov γεμ6τo.
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Εvτυnωolοκη l1τοv κol η εnioκει.|.lη oτo nρcbτo εκθετ{ρlo
πou λεrτoυργεi oτo vio κτiρlo. Πρ6κεlτοl γlο τη "ΣToA ΤΗΣ
EΠIΣTHMHΣ" noυ oxεδl6oTηKε Kοl κoτooκευ6oτηκε οn6 τo

ψωoτ6 γερμαvlκ6 ερευvητlκ6 lvoτlτo0τo Mοx Plοnk, κοl

nορoυoldoτηκε γlα nρcilτη Qoρ6 oτη δlεθνl1 iκθεoη ΕXPo 2000

Στo 25 xρ6vlο οn6 τηv iδρυoη τoυ Σωμοτεioυ ioωg ουτ{ l1ταv
η Συv6λευoη με τηv μεγαλιiτερη nρooθλευoη. Εvεvl1vτα n6vτε

oτo Av6βερo'

εvεργ6 μdλη κοl noλλoi oυψεvεiq κοr Qiλol 6δωoov τo nορ6v
τo nρωi τηq 21ηg Mορτioυ 200Δ,για vο nαροκoλoυθl1ooυv τη
δlοδlκοoiα τηq Γεvlκηg Συv6λευoηq Kοl Vα σUμμετdoxoυv oτo

"nρooQθρεl οnρ6oμεvεq εlκ6vεq οn6 κ6oμoυ9 noυ
πρlv {τοv κρυμμ6vol. Kooμoυg noυ βρioκovτοl τ6oo μ6oα
μοq, 6oo κοl γ0ρω μog. Mοg nορoυoldζεl τlq nρoλl1oεlq
ΠoU οvTlμετωniζoυv o{μερα ol εnlοτημovεq στlζ δl6Qoρεg

εvδloQ6ρov Kοl εvημερωTlκ6 nρ6γραμμο.

δlαoτooεlg τηg ι1noρξηg μοg".

Πρrv αn6 τη Γεvlκη Συv6λευoη υnl1ρ1ε

η ευκαlρiο γlo μlo
πριbτη ovoψωρloτlκη ξεv6γηoη οτoυq 1cbρoυg τoυ εnlβλητlκo0
κτl ρlο κo0 oυγκρoτriμοτoq, noυ nερrλομ β6vε l noλλ6 κα lvoτoμ l κ6

Koτ6 τη δ16ρκεlο τηq Συv6λευoηq nορoυoldoτηκοv nληρη
oτolxεiο οn6 τlg δρooτηρl6τηTεζ ToU Moυoεioυ Kοl Tηγ

oτol1εiα 6nωg εivοr η oQοiρo τoυ Πλαvητ6ρlou/ με δlομετρo
26 μdτρo, πoυ εivοt τo πρcbτo oQαlρlκδ κτiρlo οn6 onλloμ6vo
οκυρ6δεμο ΠoιJ KοTοσKεUαoτηκε οτηv Ελλ6δο, καl τo κεvτρlκ6

O

Qoυαγl6 μηκoυg 1ΟΟ μθτρωv

oυμnοροoταoη oτo 6ργo τoυ lδρriμοτoζ'.

H Στoο

olκovoμlκri τou κοτ6oτοoη κοτ6 τηv nερooμ6vη δlετiο.

Πρ6εδρo9 δlευκρivloε κol oγiλuoε τlg εnlnτιboεlg noυ θο
dxεl η πoρdλληλη λεlτoυργiο τoυ Σωμοτεioυ με τo lδρυμo κol
τ6vloε 6τl "κυρlog oκon6g τoυ Σωμoτεioυ εivοl η με κοθε τρ6no
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Πρ6εδρ0ζ Kαl η Γρομμοτ6αg Tηζ ΓεvιKηζ Συviλευoηg, κ.
M6voq lοτρiδηg κοl κ. Δr\μητρο Τζl1μκo, nλoIolωμθvoι αΠ6 Toγ
Πρoεδρo καθ. κ. Δ. Ψilλλo (ορloτερo} κοl Tov Γεv. Γρ_αμμοτdο
τoυ Σωματεioυ, κ. Γlοwη Παπoευoτoθiou, nοροκoλoυθoιiv τηv
πρooQcbvηoη τoυ Πρotδρoυ τoυ lδριiμοτoζ Kαl olκoδεon6τη
τηq εκδl1λωoηg κοθ κ. Aθ. Τoουτ6ρη. 2.
Συviλευoηg oτo AμφlθθαTρo ToU Kθvτρoυ. 3. Πριbτoq-ω6
ορloτερα o *αθ. *. Aθοvdolog Toουταρηg κοl τελευταioq δεξ16

Γεvικr\ αnoι|.lη τηg

o

πρcbτoq Πρ6εδρo9 τou Τεxvlκoιi Moυοεioυ Θεοoαλoviκηg,

5.

o

κοθ. K' Νlκ6λαoq oικov6μoυ. 4. o ΓεγIκ69 Γρομματdαq
τoU Σωματεioυ K" |ω6wηq Παnοευοτοθiου nορoυoι6ζει
Toγ Aπoλoγloμ6 Τωv nεπρογμdvωv ToU Σωματεiοu.
olκovoμlκ6g Anoλoγlομδc γivεταl οπ6 τηv Ταμiα

6. Η

κ"

Aψο\rκη

Eκθεoη τηg Εξελεγκτlκηg Enlτρonl1g απδ
τηv κ. Mαργαρiτo Miλφoυ. 7 κοl 8. Eoωτερrκη κοr εξωτερrκη

Νταλl6vη.

6noιpη τoυ εvτunωolοκoιj εκθετηρloυ "Η Στo6 τηq Εnιoτr\μηg''.
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Mετo τo τdλoq τηg Γεvlκηg Συvdλευoηg nρoγμoτoπorηθηκαv ol
αρxοrρεoiεqγlο τηv αvοδεlξη τoυ Δlolκητlκoι1Συμβoυλiou Kαl τηs
Eξελεγκτlκηq Enlτρon{g γlo Tηγ επ6μεvη δlετiα. Tηv ΕQoρευτlκl1

Εnlτρonη noυ εndβλει}ε τηv δloδrκοoiο οnoτελoιjoov τα μ6λη
τoυ Σωματεioυ, κυρiεg Moρiο Kαρv6ζoυ κοι Eλε6vο Mπολο κοl
o κ. Τ6ooq Moλo1iδηg, Πρoζ τoUζ oπoioυq τo Πρoεδρεio τηq
Γεvrκηg Συvdλευoηg εκQρ6ζεl τlg ευxαρloτiεq τoU γlα τηv οιpoγη
δlεκnεροiωoη τηg δlοδl κοoiοq.

Tο ελεγ6vτο μdλη oυvεδρiooοv oτlg 6 Anρlλioυ 2001 κοl
καθ6ρloοv τη oιlvθεoη τoυ v6ou Δlolκητlκoιj Συμβoυλioυ:
Πρ6εδρoq: κoθηγητιjq κ. Δημr\τρlog ΨUλλoq, Avτlnρ6εδρoq:
ΣτθQovoq Mπολr\q, Γεv. Γρομμοτiοg:
lωοwηq

κ.

Ποnοευoτοθioυ, Tομiοg:

K.

K. Αψελlκ{ Ντολlovη,

κoθηγητriq κ. Xορ6λομnog Bορβoγληg, κοθηγητηq

κ.

Mdλη:
Πdτρog

Kορlιbτoγλou Kοl o K. Xρηoτog Πonοδ6κηq.

Avonληρωμοτlκ6 μθλη εξελdγηoοv ol κιiρlol:

Kωvoτovτivog Γεωργοκοg, Γεcbργloq Xοτζηαργυρ6q,

Χρloτ6Qoρog Tooγκορ6κηg κol Booiλεloq Eψov6noυλoq.
Γlο τηv Εξελεγκτrκl1 Enrτρoπι] εξελdγηoοv κοl πoλl o κοθηγητl1g

κ. lω6wηg

ΣτoTμθvoq,

Δημιjτρloq Δοβoviλoq

η κ.

Moργορiτο M6λQoυ Kcll

o

o

Πρ6εδρo9 τoυ Δ.Σ. τoυ Σωμoτεioυ κοθηγητl1g κ. Δημl1τρηq
Ψι1λλog οvoQdρθηκε oτηv lδlοiτερα oημοvτlκιi nρooφoρ6 δio
lδρυτlκδv μελcbv τoυ Τ.M.Θ καl εn6δooε σTov K. Πoροoκευ6
Τoouκoλ6 τlμητlκη nλοκ€τo Kol στov K. M6vo loτρiδη
αvτiγροQo onoQooεωq τoυ Δ. Σ.

K.

κ' ΤlΛP^Σl<εYΛ τΣoYl<^ΛΔ
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Mε εγθoυolοoμ6

κοI οloloδoξiα μiληoε oτη Γεvlκl1 Συvθλευoη,

καl εποvαλαμβοvεl oτo ivrυno ουτ6, o Πρ6εδρo9 τoυ Σωμoτεioυ

κοθ. κ.
"

Δ'

Ι

Ψι1λλog. Στηv nρooQδvηoιj τoυ αvοQ6ρθηκε oτlq

..v6εg nρoonτlκ6q, noυ αvoiγovτοl γlο τηv εvεργ6 oυμμετoxη τωv

μελ<bv κοl τη oυμβoλl1 τoUζ σε 6vο

δροoτηρloτ{τωv. . .

μεγ6λo αρlθμ6 κοlvoτ6μωv

"

η

Aπ6φαon ΔΣ: 8n/5/29'1.2004

αnoλειoτlκη, ouolooτlκ6, οπoox6ληoη Tηξ
Δroiκηoηg Kαl Τωr oτελε1cJ:v τoυ Σωμoτεiou στηγ γlγ6vτrα

nρoondθεrο τηg οvτlμετcbΠlσηζ τωv αnοlτηoεωv τoυ 6ργoυ τηg

λoμβdvovrαq υπ6ι|.lη τη oυμβoλη
τoυ lδρυτlκoιi μiλoυg κ. Mοvoυ lατρiδη (μ6λo9 με αρlθμ6
Mητρcboυ 1), oτηv oργοvωοη, αvοnτυξη, κoθ16ρωoη Kοl σTη

αviγερoηq τoυ γ6oυ κτlρioυ μεiωoε oτo ελοxloτo τrg εκδηλcboεIg
Πρoq Ko, οn6 το μ6λη. Tcbρο τo nλαiolo ευθυvci:v τoυ Σωματεioυ

oημερlvl1 κοτοξiωοη τoυ τεμtκoιi Moυoεioυ θεooαλoviκηg,
αn6 τlg θθoεlg τoυ ΑvτlnρoΞδρoυ τoυ Δ.Σ. Kol ToU Δlευθυvτoιj

Πραγμοτl,

nερloρiζετοI κοl τα nρ6γμοτα oλλ6ζoυv.
Kυρloq oξovοq τηq δροoτηρlonoiηoηg θο εΙvαl εvημερωτlκα

κol εnlμoρQωτlκο nρoγρομμoτο γlο To μ6λη, 61l μ6vo
με θθμο τo Moυoεio, oλλο κοi με Tηγ εnloτ{μη Kοl Tηr
τεμoλoγΙo γεvlκ6τερα: εnlοκ61Uεlg oε ολλο Moυoεiο καl
τεμoλoγικdg εγκοταoτοoεlg, τοκτlκ69 oμlλiεg κol δloλ6ξεlg
γιjρω οπ6 εvδlοQdρovτα θiματα τηg τεxvoλoγiοg αlxμl1g καr
τωv εQαρμoγcbv τηg κol λεlτoυργiα oμdδωv Eργοoiαg" Tov
τoμθα οuτ6v θο οvολοβεr o Σ0μβoυλoq Εκnoiδευoηq κoι εni
δεκοnεγτοετiα Δlευθuvτηg τoυ Moυοεioυκ. M. lοτρiδηg.

Η ουμβoλη τωv μελcbv σTηγ οvτlμεTcbnlοη τωv αvογκωv
λεlτoυργiαq τoυ Kιivτρoυ θο εnrκεvτρωθεi οτηv πρoon6θεlο
εξεiρεoηg olκovoμIκci:v Πoρωγ. Στηv οvοnτυξη τou θεoμoιj τωv
xoρηγlδv. Περloo6τερεg nληρoQoρiεg γlα τlζ δραoτηρ16τητε9
αυτdg θο υnορxoυv oτo εn6μεvο τε01oq τηE Εvημdρωoηg.
Σημερα τo Δlolκητlκ6 Συμβο0λlo ευxορloτεi θερμα τηv Ταμio
τoυ Σωματεioυ κ. A" Ντολrαvη, η εnlxεiρηoη τηq onoiαq κολυQε
τη δαnαvη τηg θκδooηq τou πριJ:τoυ αuτoιi τε0xoυg"

"Τo Δlorκητlκ6 Σuμβoιiλro

τoυ Moυoεioυ μd1ρr orjμερα, οno$οoiζεl vo τov οvοκηριiξεl
lo6βlo Εniτlμo Πρ6εδρo τoυ Δlotκητlκoι! Συμβouλioυ τoυ
Σωμοτεioυ noυ ol1μερo Qdρεl τov τiτλo "Φiλor τoυ Tεxvlκoιi

Moυoεioυ Θεoooλoviκηq".
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κοr ετolμ6ζετοl vο εnloκεQτεi τη ΣToΑ TΗΣ EΠlΣΤΗMΗΣ, oτηv
οiθoυoα τoυ Moυoεioυ.

Στηv εκδηλωoη nοροβρ6θηκοv τdooερlg οn6 τoυg Πρoθδρoυq

μοq. Στη QωτoγροQio, οn6 ορloτερd,

o

Πρ6εδρoζ

τoU

Σωμοτεioυ κοθηγητl1g κ. Δημητρηq Ψ0λλog, o onoiog μαg εixε
nρooκoλθoεl oτη Γεvrκη Συv6λευoη, o πρcJ:τoq Πρ6εδρoq τoυ
Σωμοτεioυ καl μετ6nεlτο Kol ToU iδρuμoτog κoθηγητl1q κ. Νiκog
Οlκov6μoυ, o oημερlv6g Πρ6εδρo9 τoυ lδρι1μοτoq κοθηγητ{q

K. Aθοvdοloq Toουτ6ρηq, o onoiog εiγαl Kοl μ6λoq
τoυ Σωμοτεioυ, Kα| o τρiτoq Πρ6εδρo9 τoυ lδρι!ματoq
K.

Ποραoκευ6q Tooυκολοg.

o

δε0τερog Πρ6εδρo9

τoυ

lδρ0μοτog, κοθηγητηq κ. An6oτoλog Γoιiλαg δεv riτοv nορcbv
λ6γω οnoυοiαg oτo εξωτερlκ6.
K6τω, μlo ιpηQlοκη QωτoγρoQio τoυ Νiκoυ Moιiτoη, nορμθvη
on6 τo δευτερo εninεδo τoυ κτlρioυ, κ6τω οn6 τηv κεvτρlκη

To "Kdvτρo Δr6δooηq Εnloτημcbv καl Moυoεio

Tεxvoλoγiαq''

εivοl {δη ψωoτ6 oε πo)ιλoιiq Θεoooλovlκεig κοθci:g nρoβdλεl
μεγολ6πρεno n6γω oτo λ6φo, λiγo xlλl6μετρο 6ξω οπ6 τηv
πoλη, nλ6l oτηv εθvlκl1 oδ6 Θεooολoviκηq - Aερoδρoμioυ.

εiooδo. Στo nρcbτo επ[nεδo Qοivετοr τo μεγολo Qoυoγl{ Kαl σTo
βοθoq η v6τlα εiooδog τoυ κτlρioυ. Στo nρcbτo πλοvo δεξlο, θvο
μ6ρoq τηg γυολlvηq oκoλοg.

onωg δloniοτωσοv Tο μdλη κοl or Qiλol τoυ Σωμοτεioυ
τηv Kυρlοκη 2i Mαρτioυ, τo κτiρlo βρioκεταr oημερo oτηv

τελευτοiα ευθεio τηg οπonερ6τωoηζ ToU Kοl o0vτoμο θο
nρooληθoιiμε oτο εnioημο εγκοivlο. Στo μεγαλo ομQlθiοτρo

τωv 2OO θdoεωv, 6πoυ Qlλoξεv{Θηκε η Γεvlκl1 Συv6λευoη, 6λο
θμorοζε vο εivol ηδη θτolμο.
Η μεγολη πρoo6λευoη μελcbv καl Qiλωv κοι η επιτυxiο oυvεπcbg
oε μεγoλo βοθμ6 oτηv

τηg Γεvlκηg Συv6λευοηg oQεiλετοl

καταλληλη, μεγολonρεπη κοl "δlκη μοq'' οiθoυoο. oλol 6oor
εnloκθnτovτov γlο nρcbτη Qoρ6 τo vio κτrρloκ6 oυγκρ6τημα

Kol -l1oοv

ol

nερloo6τερol- dμεlvοv εvθoυolαoμ6vol

KοΙ

εvτυnωoloομθvol on6 τo μdγεθog τou 6ργoυ κοl τo oιivτoμo
δlοoτημο oτo onoio oλoληρri:θηκε. Στηv QωτoγραQiο δεξ16 μlα
μεγολη oμ6δα μελcbv κοl Qiλωv βρioκετοl oτo μεγολo Qoυογl6

Γ

Ylευθυvog Εκδοοηq: Δημ. Ψυλλog, Σxεδ oομ6q κο Εnrμελεrο Εκδοοηq: Νiκog Motτoηg
Ynευθυvog Yληq: M6vog lοτρiδηq, Εκτυnωoη: Cοrtoline Α.B.E.E.
Τηλiφωvo εnlκolvωvioq: 2310799

773,

χoPHΓoΣ EKΔoΣΗΣ

:

e-moil: boord@tmth.edυ.gr, loτooελiδο: www.tmth.edυ.gr

ΑΣΦAΛlΣTlKoΣ oPΓAΝlΣMoΣ

NTAΛIANll

