
Ενέργειες για τη συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής στις εκδηλώσεις του 2012 
 
Στη συνεδρία 3/11.11.2009 η Κοσμητεία αποφάσισε να υπάρξει συντονισμένη 
συμμετοχή της Σχολής στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε επίσης να συγκροτηθεί Επιτροπή με αρμοδιότητα τον 
συντονισμό – προγραμματισμό των εκδηλώσεων. Η εν λόγω Επιτροπή επιφορτίστηκε 
και με τις ενέργειες που αποτελούν προϋπόθεση για τη μελλοντική ίδρυση Μουσείου της 
Πολυτεχνικής Σχολής. 
 
Την Επιτροπή για τη συνεισφορά της Πολυτεχνικής Σχολής στον εορτασμό των 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης συναποτελούν οι 
Γ. Παπακώστας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Γ. Υφαντής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Μ. Μυρίδης, Τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών 
Σ. Μήτση, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Γρ. Παπαγιάννης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &Μ.Υ. 
Α. Ασημοπούλου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
Αθ. Κεχαγιάς, Γενικό Τμήμα 
με πρόεδρο, ex officio, τον Κοσμήτορα  
 
Στη συνεδρία 7/03.03.2010 η Κοσμητεία αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις 
προτάσεις της ως άνω Επιτροπής που περιελάμβαναν τις εξής επιμέρους δράσεις:  
-Διοργάνωση Έκθεσης της Πολυτεχνικής Σχολής με αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου 
της Σχολής και προοπτική έκθεσης διαθέσιμων κειμηλίων,  οργάνων που 
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα, φωτογραφιών και λοιπού κατάλληλου υλικού. 
-Ανάπτυξη Πολεοδομικού Αρχείου της Θεσσαλονίκης 
-Καταγραφή της Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικής συνέχειας της Θεσσαλονίκης και 
διοργάνωση Έκθεσης με θέμα τη «Νεότερη και Σύγχρονη Αρχιτεκτονική και 
Πολεοδομία στη Θεσσαλονίκη» και δυνατότητα ταυτόχρονης πρώτης παρουσίασης του 
πολεοδομικού αρχείου.  
-Βiennale με τη συμμετοχή νέων καλλιτεχνών και ενδεχομένως σύμπραξη της Σχολής 
Καλών Τεχνών.  
-Έκθεση σε σχέση με τη βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδο της Θεσσαλονίκης (με 
αναφορά σε επιτεύγματα παλαιότερης εποχής, όπως ο σιδηρόδρομος και το τράμ) καθώς 
και την καινοτομία (με έμφαση σε ευρεσιτεχνίες φοιτητών).  
 
Στη συνεδρία 8/14.04.2010 η Κοσμητεία αποδέχθηκε ομόφωνα πρόταση του Κοσμήτορα 
κ. Μουσιόπουλου να αξιοποιηθεί ως βάση χρηματοδότησης των ως άνω εκδηλώσεων το 
πρόσθετο ταμειακό υπόλοιπο της Κοσμητείας μετά τη θητεία του. Προϋπόθεση για τη 
διάθεση των χρημάτων είναι η έγκριση από την Κοσμητεία αναλυτικού προϋπολογισμού 
για καθεμιά από τις προγραμματιζόμενες δράσεις. Στις τελευταίες προστέθηκε η 
πραγματοποίηση διεθνούς συνεδρίου και έκθεσης στο αντικείμενο της «Βιώσιμης 
Πόλης», σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας. 


