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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν στατιστική έ-ρευνα, δρώµενα, κινηµατογραφικές προβολές,
ηµερίδα και φυσικά συζητήσεις:
24  Μαίου  -  Ευρωπαϊκή Ηµέρα Πάρκων: ΠΟΛΗ-
Πράσινο και ένα κουτί  µπροστά στο «Ολύ-
µπιον», διαφορετικό από τα άλλα, γιατί το
πράσινο δεν είναι διακοσµητικό αντικείµενο.
Και τα γραφεία του ΤΕΕ, αγνώριστα.  

25-330  Μαίου:  Η  πόλη  ποτέ  δεν  κοιµάται, γιατί πάει
σινεµά. Κινηµατογραφικό αφιέρωµα µε το Φε-
στιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. Προ-
βολές κάθε µέρα στις 8.00 και στις 10.30 το
βράδυ, στην αίθουσα «Π. Ζάννας». Στις 26  Μαί-
ου,  πρώτη προβολή της ταινίας µικρού µήκους,
παραγωγής ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 7.30 µ.µ.

29  Μαίου  -  Θεσσαλονίκη  κάθε  µέρα, ο λόγος των
Θεσσαλονικιών µε το λόγο ανθρώπων της επι-
στήµης, της τέχνης, της πολιτικής και της δη-
µοσιογραφίας, απ΄ όλη την Ελλάδα, σε συνήχη-
ση. Στο «Ολύµπιον», στις 7 το απόγευµα 

31  Μαίου:  Εco  Μentality, Αρχιτεκτονική  και  Οικολο-
γία, γιατί ο διάλογος µεταξύ αρχιτεκτονικής
και φύσης είναι τόσο παλιός όσο και η ίδια η
αρχιτεκτονική. 

Στην αίθουσα «Π. Ζάννας», στις 7 το βράδυ σε
συνδιοργάνωση µε το Ινστιτούτο Γκαίτε και την
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος
και Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς. 

5  Ιουνίου  -  Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος: Η
ταινία και οι απόψεις µας στα κανάλια, γιατί ό-
πως και να το κάνουµε η τηλεόραση είναι ση-
µαντικό µέσο. 

ΠΟΛΗΠΡΑΣΙΝΟ  
Το  πράσινο  δεν  είναι  διακοσµητικό
αντικείµενο,  είναι  πηγή  ζωής
Την Τετάρτη,  24  Μαίου,  Ευρωπαϊκή Ηµέρα των

Πάρκων, στις 7 το απόγευµα, έγινε η πρώτη
παρουσίαση διαδραστικής εγκατάστασης στην
Πλατεία Αριστοτέλους, µέσα στο χώρο πρασί-
νου µεταξύ των οδών Τσιµισκή και Μητροπό-
λεως. 

Θεσσαλονίκη  κάθε  µέρα
Όχι ότι µια στατιστική έρευνα, στο Πολεοδοµι-

κό Συγκρότηµα, έστω µε το κύρος του ΤΕΕ και
του ΑΠΘ, σε ικανό δείγµα και µε κατ΄ οίκον συνε-
ντεύξεις, θα προσδιορίσει επακριβώς τι µας
φταίει. 
Τα έργα υποδοµής που δεν έγιναν, τα κονδύλια

που στην πορεία πισωγύρισαν προς το Κέντρο,
το αίσθηµα της αδικίας και του δουλέµατος µε
κάτι «Συµπρωτεύουσες» και «Πρωτεύουσες των
Βαλκανίων», η συνεπαγόµενη αιµορραγία στελε-
χών, διανοούµενων, πολιτικών και οικονοµικών
παραγόντων προς την Αττική, είναι µέρος του

προβλήµατος, δεν εξαντλούν όλο το θέµα. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκίνησε να ψάξει και τα άλλα

προβλήµατα, τα µικρά, να µελετήσει λύσεις οικο-
νοµικά εφικτές, που δεν απαιτούν κυβερνητική
βούλα, να ρωτήσει τους ανθρώπους της πόλης
και κυρίως να τους ωθήσει να αναρωτηθούν και
να δράσουν. 
Η έρευνα τελείωσε και τα αποτελέσµατά της

είναι υπό επεξεργασία. Για την παρουσίαση και το
σχολιασµό της έρευνας κλήθηκαν άνθρωποι από
όλους τους χώρους, την Τέχνη, την Πολιτική, την
Επιστήµη, τη ∆ηµοσιογραφία. 
Θεσσαλονίκη  κάθε  µέρα,  τη ∆ευτέρα 29 Μαί-

ου, στις 7 το απόγευµα. Στο «Ολύ-
µπιον». Εκδήλωση ανοιχτή. Για ό-
λους. 

Εco  Μentality,
Αρχιτεκτονική  
και  Οικολογία  
Ο διάλογος µεταξύ αρχιτεκτο-

νικής και φύσης είναι τόσο παλιός
όσο και η ίδια η αρχιτεκτονική.
Μόνο στο πολύ πρόσφατο παρελ-
θόν εξαφανίστηκε αυτή η σχέση. 
Οι όροι «περιβάλλον» και «α-

ειφορία» σηµαίνουν πολλά και
διαφορετικά πράγµατα. Η βιοκλι-
µατική είναι µια προσέγγιση στο
σχεδιασµό που εµπνέεται από τη
φύση και εφαρµόζει λογική της α-
ειφορίας σε κάθε πλευρά του έρ-
γου, φροντίζοντας να ελαχιστο-
ποιεί την περιβαλλοντική υποβάθ-
µιση και να υποστηρίζει ένα αί-
σθηµα ευεξίας. 
Πάνω σ’ αυτή την οπτική θα πα-

ρουσιαστούν επιλεγµένες προ-
σεγγίσεις, στην ηµερίδα Εco  Μen-
tality:  Αρχιτεκτονική  και  Οικολο-
γία,  που θα γίνει στις 31  Μαίου,
στις 7 το απόγευµα, στην αίθουσα
«Π. Ζάννας», µε οµιλητές τους: 

Ηelmut  F.Ο.  Μ  ller,  αρχιτέκτονα, καθηγητή του
Πανεπιστηµίου του Ντόρτµουντ 

Dietmar  Riecks,  αρχιτέκτονα Μπόχουµ 
Stefan  Κohler, διευθυντή του Γερµανικού Ινστι-

τούτου Ενέργειας 

Οργανωτές  ηµερίδας

ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ινστιτούτο Γκαίτε, Ελληνική Εταιρεία
για την προστασία του περιβάλλοντος και της
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 
Χορηγός: Τράπεζα Αττικής 
Χορηγοί Επικοινωνίας: Εφηµερίδες «Αγγελιο-

φόρος», «Ελευθεροτυπία», «Μακεδονία»

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Εκδηλώσεις για τις αστικές οχλήσεις
«Θεσσαλονίκη, κάθε µέρα»
Με κεντρικό θέµα «Θεσσαλονίκη, κάθε µέρα» άρχισαν στις 24 Μαίου
και ολοκληρώνονται στις 5 Ιουνίου, οι δεκαήµερες εκδηλώσεις του
ΤΕΕ-ΤΚΜ για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη.  Είναι το πρώτο µέρος
µιας µακράς σειράς δράσεων που προγραµµατίζονται για την
υπόλοιπη χρονιά (και όχι µόνο) και βασίζονται στην πολύµηνη δουλειά
των ανθρώπων του ΤΕΕ, της διοίκησης, των συνεργατών και των
στελεχών του, µε στόχο να γίνει καλύτερο το αστικό περιβάλλον. 
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Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε το πενθήµερο σεµι-
νάριο εκπαίδευσης των τεχνιτών οικοδοµικών

έργων που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιµελητήριο -
Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας. 
Στα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ-Τ∆Μ στην Κοζάνη, οι
τεχνίτες οικοδοµών που συµµετείχαν, είχαν τη δυ-
νατότητα να επιµορφωθούν στην τεχνολογία σκυ-
ροδέµατος και στην τεχνολογία χαλύβων, εστιάζο-
ντας στην κρισιµότητα πρακτικών λεπτοµερειών
που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα
και στην ασφάλεια των οικοδοµών. 
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν, όπως τόνισε ο

Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας -

Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας Νί-
κος  Κοϊµτσίδης, να επιµορφωθούν
όλοι οι συντελεστές της παραγω-
γής τεχνικών έργων, ούτως ώστε να
µπορούν από τον απλό χτίστη µέχρι
τον διπλωµατούχο µηχανικό να µι-
λούν την ίδια τεχνική γλώσσα και
να συνεργάζονται αποτελεσµατικά
προς όφελος της ποιότητας και της
οικονοµίας των κατασκευών. 
Για το λόγο αυτό, είπε ο Ν. Κοϊµ-

τσίδης, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελ-
λάδας - Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας,
ως Τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτεί-
ας, το οποίο άλλωστε εκδίδει και τις
άδειες άσκησης επαγγέλµατος για
τους διπλωµατούχους µηχανικούς, προτείνει σε
συµφωνία µε την πολιτεία, να πιστοποιεί και τις ι-
κανότητες των τεχνιτών οικοδοµών µε στόχο να
γίνει υποχρεωτική και γι’ αυτούς η άδεια άσκησης
επαγγέλµατος. 
Στο πενθήµερο σεµινάριο εκπαίδευσης των τε-

χνιτών οικοδοµικών έργων εισηγητές ήταν, ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας Νι-
κόλαος  Κοϊµτσίδης πολιτικός µηχανικός, ο αρχιτέ-
κτων µηχανικός ∆ηµήτριος  Γκάσης, ο πολιτικός µη-
χανικός και συγγραφέας Απ.  Κωνσταντινίδης και ο
πολιτικός µηχανικός Γ.  Μανωλόπουλος.  

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

Επιµόρφωση 
των τεχνιτών 
της οικοδοµής

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Ηπείρου Γιώρ-
γος  Παπαδιώτης  απέστειλε προς την Περιφέ-

ρεια Ηπείρου, τη Ν.Α. Ιωαννίνων, το ∆ήµο Παµβώτι-
δας και την ΤΕ∆Κ Ν. Ιωαννίνων το ακόλουθο έγ-
γραφο:
Είναι γνωστό ότι ένα από τα πλέον καταστροφι-

κά φαινόµενα, που συχνά -και ιδίως κατά τη χειµε-
ρινή περίοδο- ταλανίζουν τη χώρα µας, είναι αυτά
των κατολισθητικών κινήσεων.
Ιδιαίτερα στην περιοχή µας, διάφοροι παράγο-

ντες όπως η λιθολογική σύσταση των γεωλογι-
κών σχηµατισµών, η δράση των τεκτονικών δυνά-
µεων, η γεωµορφολογική εξέλιξη και το ιδιόµορ-
φο γεωλογικό υπόβαθρο που συνίσταται από τους
σχηµατισµούς του φλύσχη της Ιονίου γεωτεκτονι-
κής ζώνης, έχουν δηµιουργήσει συνθήκες κατάλ-
ληλες για την εκδήλωση κατολισθητικών φαινο-
µένων σε ευρεία κλίµακα και µεγάλη συχνότητα.
Στα τέλη του περασµένου έτους, εντός του οικι-

σµού του Χαροκοπίου του ∆ήµου Παµβώτιδας, έ-
λαβε χώρα σηµαντικό κατολισθητικό φαινόµενο
µε αποτέλεσµα την πλήρη καταστροφή τριών οι-

κιών, τη δηµιουργία έντονου προβληµατισµού για
την κατοίκηση ή µη σε παρακείµενες οικίες και την
αποκοπή της 31ης επαρχιακής οδού προς την πε-
ριοχή των Τζουµέρκων.
Το Τµήµα Ηπείρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου

Ελλάδος, στο πλαίσιο του θεσµοθετηµένου ρόλου
του επιστηµονικού συµβούλου της πολιτείας, αλλά
και ως φορέας µε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία,
σε συνεργασία µε µηχανικούς της «Εγνατίας Ο-
δός ΑΕ» και το Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµο-
σίων Έργων Ηπείρου, θέλοντας να συµβάλει στην
αντιµετώπιση του φυσικού αυτού φαινοµένου και
των κοινωνικών συνεπειών του, συγκρότησε οµά-
δα εργασίας αποτελούµενη από τους: Σταµουλάκη
Γεώργιο, Χηµικό Μηχανικό, Χατζηβασιλείου Στάθη,
Πολιτικό Μηχανικό, Παπαδάτο Ιωάννη, Γεωλόγο,
Ζήνα ∆ηµήτριο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό,
µε σκοπό την εξακρίβωση των αιτιών που προκά-
λεσαν την κατολίσθηση, τον έλεγχο της εξέλιξής
της και τη διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης
και µέτρων προστασίας των παρακείµενων οικιών.
Η οµάδα εργασίας ανταποκρινόµενη στην εντο-

λή της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΗ κατέθεσε τη µελέτη,
στην οποία επισηµαίνεται, επιπλέον, η αναγκαι-
ότητα έγκαιρης προετοιµασίας (καταγραφή κρί-

σιµων πρανών και κτιρίων, διενέργεια γεωτρήσε-
ων, αναλύσεις ευστάθειας, κλπ.), για την οργάνωση
προληπτικών παρεµβάσεων και την αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση πιθανών κατολισθητικών φαινο-
µένων στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού. 
Σας αποστέλλουµε την παραπάνω µελέτη, θεω-

ρώντας ότι θα συµβάλει σηµαντικά στη λήψη σω-
στών αποφάσεων για την αντιµετώπιση του φαι-
νοµένου.
Σας γνωρίζουµε, επίσης, ότι στο άµεσο µέλλον

θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε, να κατα-
γράψουµε και να ιεραρχήσουµε όλες τις πιθανές
περιοχές της Ηπείρου, όπου υπάρχει σηµαντική πι-
θανότητα για εκδήλωση κατολισθητικών φαινοµέ-
νων.

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ

Κατολίσθηση στον οικισµό Χαροκοπίου
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ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Περιφερει-ακό Τµήµα Θράκης, αποβλέποντας στην καλύ-
τερη ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης που αφο-
ρά στη βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Α-
σφάλειας της Εργασίας στα Τεχνικά Έργα, διορ-

γανώνει την Κυριακή 4.6.2006 και ώρα 09:00, στις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Ηλέκτρα» στην
Ορεστιάδα, σεµινάριο µε θέµα: «Υγιεινή  και  α-
σφάλεια  της  εργασίας  στα  Τεχνικά  Έργα».
Το σεµινάριο περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτι-

ση στα βασικά αντικείµενα του Τεχνικού Ασφάλει-
ας των Τεχνικών Έργων. Σκοπός είναι η ενηµέρω-
ση και κατάρτιση επιχειρήσεων και επαγγελµα-
τιών του κλάδου στις βασικές παραµέτρους που
διέπουν την Υγιεινή και την Ασφάλεια στη συγκε-
κριµένη περιοχή δραστηριότητας, ενώ οι εισηγη-
τές είναι επιλεγµένα στελέχη και συνεργάτες
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και του Πα-

νεπιστηµίου µε µακροχρόνια εµπειρία στο χώρο
των Τεχνικών Έργων. 
Οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν συµµε-

τοχή στο σεµινάριο έως και τις 31.5.2006 στα τη-
λέφωνα 2531-021.541, 35.313 ή στα γραφεία του
ΤΕΕ Θράκης. 
Το κόστος συµµετοχής είναι: 
• 40 ευρώ για µηχανικούς κάτω πενταετίας 
• 60 ευρώ για µηχανικούς άνω πενταετίας 

Το  πρόγραµµα  του  Σεµιναρίου

09.30: Χαιρετισµοί ΤΕΕ 
10.00: Νοµοθετικό Πλαίσιο Υγιεινής & Ασφάλειας
της Εργασίας 

Λουκίδης  Βασίλειος ηλεκτρολόγος - µηχανολό-
γος µηχανικός (Τεχνικός Ασφάλειας της «Ε-
γνατία Οδός ΑΕ».) 

11.00: Σύνταξη σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) &
Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 

Λουκίδης  Βασίλειος ηλεκτρολόγος - µηχανολό-
γος µηχανικός (Τεχνικός Ασφάλειας της «Ε-

γνατία Οδός ΑΕ») 
12.15: Ικριώµατα - Ανοίγµατα - Στέγες - Κατεδαφί-
σεις - Εκσκαφές 

∆όση  Μαρία αρχιτέκτων µηχανικός (Προϊσταµένη
Τµήµατος ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας - Θράκης) 

13.15: Υποχρεώσεις Παραγόντων Κατασκευής Τε-
χνικών Έργων 

∆όση  Μαρία αρχιτέκτων µηχανικός (Προϊσταµένη
- Τµήµα ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας - Θράκης) 

14.30: Επίδραση Ηλεκτρικού Ρεύµατος στον Αν-
θρώπινο Οργανισµό - Μέθοδοι προστασίας έ-
ναντι ηλεκτροπληξίας σε εγκαταστάσεις χαµη-
λής τάσης

Σαφιγιάννη  Αναστασία Dr ηλεκτρολόγος µηχανι-
κός  (Αναπληρώτρια καθηγήτρια του τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του ∆ΠΘ) 

15.45: Οργάνωση Πρώτων Βοηθειών σε Εργοτάξιο 
Θ.  Κ.  Κωνσταντινίδης ειδικός ιατρός Εργασίας, (Ε-
πίκουρος Καθηγητής - διευθυντής του Εργα-
στηρίου Υγιεινής και προστασίας Περιβάλλο-
ντος της Ιατρικής Σχολής του ∆ΠΘ) 

16.45: Κλείσιµο  

Υγιεινή και ασφάλεια στα έργα

Ορεστιάδα,  4  Ιουνίου  2006

Τροποποίηση  της 98/2005 
απόφασης της ∆.Ε. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/ΠΤΕ µε την υπ’ αριθµ. 42/2006
της 10ης Συνεδρίασής της, στις 08/05/2006,

τροποποιεί την 98/2005 απόφασή της που αφο-
ρά συγκρότηση ΟΕ για τη στήριξη του έργου
του ΤΕΕ/ΠΤΕ παρατείνοντας το χρόνο παράδο-
σης του έργου της Οµάδας µέχρι 30/06/2006.
Στην ΟΕ µετέχουν οι:

1. Ηλίας Χαράλαµπος Η-Μ  2. Αγγελή Ευφρο-
σύνη ∆.Ε.  3. Αντωνιάδου Παναγιώτα ∆.Ε. 

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Τ∆Ε στην υπ’ α-ριθµ. 11η/9-5-2006 Συνεδρίασή της αποφάσισε
τη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα: «Μελέτη  α-
γοράς  εργασίας  Μηχανικών  Η/Υ  και  Πληροφορικής
στη  ∆υτική  Ελλάδα  -  Προοπτικές  κλάδου»,  αποτε-
λούµενη από τους: 

1. ∆ηµήτριο ∆ιακοδηµητρίου, διπλ. µηχανικό Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.  2. ∆η-
µήτριο Μωυσίδη, διπλ. µηχανικό Ηλεκτρονικών Υπο-

λογιστών και Πληροφορικής.  3. Χαράλαµπο - Φί-
λιππο Πουλαστίδη, διπλ. µηχανικό Ηλεκτρονικών Υ-
πολογιστών και Πληροφορικής.
Το αντικείµενο της οµάδας εργασίας θα είναι: Η

τεκµηριωµένη καταγραφή της αγοράς εργασίας
στη ∆υτική Ελλάδα. Η ενηµέρωση του ΤΕΕ και των
φορέων της πόλης, µε βάση τα αποτελέσµατα της
παραπάνω έρευνας της αγοράς εργασίας. Η κατα-
γραφή δυνατότητας έναρξης διαβούλευσης, για τη
χάραξη στρατηγικής µε τη βοήθεια της ακαδηµαϊ-

κής κοινότητας, των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και του Τεχνικού και Επαγγελµατικού Επιµελη-
τηρίου. 
Ο χρόνος παράδοσης του έργου της Οµάδας

Εργασίας ορίζεται σε (3) τρεις µήνες από την ηµε-
ροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Το έργο της οµάδας εργασίας θα πρέπει να πα-

ραδοθεί σε (3) τρία αντίγραφα σε έντυπη και ηλε-
κτρονική µορφή. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΥΥΒΒΟΟΙΙΑΑΣΣ  

Οµάδες Εργασίας 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υπό-
ψη την µε αρ. πρωτ. ΤΕΕ ∆υτ. Μακεδονίας 699/5-
5-2006 δήλωση παραίτησης του µέλους της ∆ιοι-
κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ∆υτ. Μακεδονίας συν.
Ρεπανά Ιωάννη και την µε αρ. πρωτ. ΤΕΕ ∆υτ. Μα-
κεδονίας 705/5-5-2006 δήλωση παραίτησης του
µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ∆υτ.
Μακεδονίας συν. ∆αβιδοπούλου Σταυρούλας,
προχώρησε στην αντικατάσταση του παραιτηθέ-
ντος µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
- ∆υτ. Μακεδονίας συν. Ρεπανά Ιωάννη, πολιτικού
µηχανικού, από το συν. Μαυροµατίδη ∆ηµήτριο, η-
λεκτρολόγο µηχανικό που είναι ο αµέσως επό-
µενος σε σειρά προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτί-
ου και στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος

µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ∆υτ.
Μακεδονίας συν. ∆αβιδοπούλου Σταυρούλας, µη-
χανολόγου µηχανικού από το συν. Φίλιο Φίλιππο,
αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό που είναι ο αµέ-
σως επόµενος σε σειρά προτίµησης του ιδίου
ψηφοδελτίου. 
Επίσης, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του

ΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υ-
πόψη την µε αρ. πρωτ. ΤΕΕ ∆υτ. Μακεδονίας
735/10-5-2006 δήλωση παραίτησης του µέλους
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ∆υτ. Μακεδο-
νίας συν. Φίλιου Φίλιππου, προχώρησε στην αντι-
κατάσταση του παραιτηθέντος µέλους της ∆ιοι-
κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ - ∆υτ. Μακεδονίας συν.
Φίλιου Φίλιππου, αγρονόµου - τοπογράφου µηχα-
νικού από τη συν. Χαντέ Γαλάτεια, µηχανολόγο µη-
χανικό, που είναι η αµέσως επόµενη σε σειρά
προτίµησης του ιδίου ψηφοδελτίου. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

Αντικατάσταση µέλους ∆.Ε. 


