
Ο Σύλλογος Μηχανο-
λόγων - Ηλεκτρο-

λόγων Βορείου Ελλά-
δος πραγµατοποίησε
σε ιδιαίτερα εορταστική
ατµόσφαιρα, την καθιε-
ρωµένη κοπή της πίτας
για το έτος 2006 σε κέ-
ντρο διασκέδασης της
Θεσσαλονίκης.
Παρευρέθησαν πολ-

λά µέλη Μηχανολόγοι
και Ηλεκτρολόγοι Μηχα-
νικοί, καθώς και φίλοι
του Συλλόγου, όπως
βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, του Τεχνικού Επιµελητηρίου (Τµήµα Κεντρικής
Μακεδονίας), της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, των
Περιφερειακών Τµηµάτων Μηχανολόγων, Ηλε-
κτρολόγων, άλλων Συλλόγων Μηχανικών, Επιµε-
λητηρίων του Νοµού, κοινωνικών οργανώσεων και
Μέσων Ενηµέρωσης.

Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία µέσα
σε χαλαρή εορταστική ατµόσφαιρα να γιορτά-
σουν και να ανταλλάξουν απόψεις για θέµατα που
αφορούν τον κλάδο των Μηχανολόγων, Ηλεκτρο-
λόγων. Στους τυχερούς µε τα φλουριά δόθηκαν
σειρές επιστηµονικών βιβλίων, εκδόσεων του
Συλλόγου. 

ΤΕΕ 2384 (20/3/06) 75

σ
ύλ
λο
γο
ι τ
εχ
νι
κώ
ν

ΣΜΗΒΕ

ΠΣΧΜ

ΣΑΘ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ

Κοπή βασιλόπιτας

Κ αλούνται τα µέλη του Συλλόγου σε ΤακτικήΓενική Συνέλευση στην Αίθουσα Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Σύνταγµα,
5ος Όροφος, µε θέµατα:
Έγκριση Απολογισµού και Έκθεση Πεπραγµέ-

νων και Αποφάσεων ∆Σ, Έγκριση Ισολογισµού Οι-
κονοµικού Έτους 2005, Απαλλαγή του ∆Σ από την
ευθύνη των πεπραγµένων και αποφάσεών του, Έ-
γκριση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους
2006, Ενηµέρωση για τις ∆ραστηριότητες του Επι-

στηµονικού & Επιµορφωτικού Κέντρου ΧΜ, Εξελί-
ξεις στο Ασφαλιστικό.
Ηµεροµηνία πρώτης σύγκλησης της ΓΣ ορίζε-

ται η Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 και ώρα 11:00 π.µ.,
και αν δεν υπάρξει απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί
την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2006 και ώρα 11:00 π.µ. Ε-
φόσον δεν  υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση
θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή  2  Απριλίου
2005  και ώρα  11:00  π.µ., όπου απαιτείται η παρου-
σία του 1/5 των οικονοµικά εντάξει µελών για την
επίτευξη απαρτίας, στην Αίθουσα Αντιπροσωπεί-
ας του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4,  5ος όροφος. 

Γενική Συνέλευση

Π ρωτότυπο υλικό έργων του Le Corbysier θα
εκθέσει το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε
συνδιοργανωτή το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης και τη στήριξη των Τµηµάτων

αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Το υλικό αυτό συγκέντρωσαν νέοι Έλληνες

αρχιτέκτονες κατά τη διάρκεια δύο εκπαιδευτι-
κών ταξιδιών τους, σε µια διαδροµή αναζήτη-
σης έργων του Corbysier.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30  Μαρτίου.

Ώρες λειτουργίας: 11.00-15.00 και 18.00-21.00.

Εκλογές

Η ∆ιοίκηση της Ένωσης καλεί τα µέλη της να
συµµετάσχουν στις εκλογές που θα διεξα-

χθούν την Πέµπτη  30  Μαρτίου  2006  στο Γενικό
Χηµείο του Κράτους Τσόχα 16, από τις 8 το πρωί
έως τις 7 το απόγευµα. 
Οι εκλογές θα αναδείξουν τις νέες ∆.Ε. των

Τµηµάτων της Ένωσης, το ∆Σ, καθώς και τους α-
ντιπροσώπους για το Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜ∆Υ-
∆ΑΣ.
Για τη συµµετοχή στην ψηφοφορία απαιτείται

βιβλιάριο υγείας ∆ηµοσίου ή ΚΥΤ, για την ταυτο-
προσωπία απαιτείται αστυνοµική ταυτότητα.

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ∆ΝΜΕ

Συνάντηση Επιτροπής
Νέων Αρχιτεκτόνων

Η Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων του ΣΑ∆ΑΣ -
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που συ-

γκροτήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2006, θα πραγµα-
τοποιεί τακτικές συναντήσεις, την τελευταία Πα-
ρασκευή κάθε µήνα (ήτοι επόµενη συνάντηση: 31
Μαρτίου  2006) στις 7.00 µ.µ.,  στα γραφεία του
Συλλόγου, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, στο Μονα-
στηράκι.

ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ

Έκθεση για 
τον Le Corbysier 

∆ιάλεξη

∆ ιάλεξη µε θέµα «∆εξαµενόπλοια  -  Κοινοτι-
κή  και  ∆ιεθνής  Νοµοθεσία  -  Τελευταίες  ε-

ξελίξεις», διοργανώνει ο Σύλλογος ∆ιπλωµα-
τούχων Ναυπηγών Μηχανικών Eλλάδος,  στις 22
Μαρτίου  2006 στις 6 το απόγευµα, µε οµιλητές
τον Κωνσταντίνο Βασιλειάδη ∆ιευθυντή Μελε-
τών ΚΕΕΠ, και τον Σπύρο Σκαβάρα Τµηµατάρχη
ΜΑRΡΟL ΚΕΕΠ.
Η ∆ιάλεξη θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία

του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Ναυπηγών Μη-
χανικών Ελλάδος  (Φίλωνος 28 & Ελ. Βενιζέλου,
Πειραιάς).  


