ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 63/2009
Περίληψη
Έγκριση καταρχήν δωρεάν παραχώρησης κοινόχρηστης
δημοτικής έκτασης στο Α.Π.Θ. για την επέκταση των
κτιριακών του εγκαταστάσεων.
Σήμερα 2 Φεβρουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 29-1-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
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Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Μ. Τρανίδης
Γ. Κάκαρης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Γεωργιάδης, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 63/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Α. Δελαβερίδης, Ι.
Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Σ.
Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
(πρακτ. συζήτησης) αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ι.
Ακριβόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 88/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με το από 26-012-09 έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, μας γνωρίζουν ότι για να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις για την
φιλοξενία νέων τμημάτων και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ, επέκταση των εγκαταστάσεων του τμήματος που ήδη
λειτουργεί θα χρειαστούν και άλλο γήπεδο σε συνέχεια του υπάρχοντος.
Σε συνέχεια του υπάρχοντος υπάρχει το υπ’ αριθ’ 150 δημοτικό τεμάχιο του
Αγροκτήματος Αγ. Βαρβάρας χαρακτηρισμένο
χερσολίβαδον συνολικού
εμβ.=285.700μ2. εκ του οποίου τμήμα εμβ.=20.000μ2 περίπου, όπως φαίνεται στο
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, μπορεί να παραχωρηθεί στο Α.Π. Θεσσαλονίκης
για τις ανάγκες του.
Σύμφωνα με το άρθρο 184 του N. 3463/2006 ΦΕΚ Α΄114/2006 (Ν.Δ. &
Κ.Κ.).
1) Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την
πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου
κοινωφελούς σκοπού που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την προαγωγή των
τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
2) Αν η χρήση των ακινήτων, που έχουν δωρηθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της
δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει δωριστεί, η σύμβαση της
δωρεάς λύεται και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή
στην κοινότητα. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών.
Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει την
κατ’ αρχή παραχώρηση ή μη Δημοτικού ακινήτου στο Α.Π. Θεσσαλονίκης.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 1/2009
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Βαρβάρας, με την οποία αυτό εισηγείται
ομόφωνα την έγκριση της παραχώρησης της παραπάνω κοινόχρηστης δημοτικής
έκτασης στο Α.Π.Θ. για την επέκταση των εγκαταστάσεών του, εφόσον όταν γίνεται
πρόσληψη προσωπικού από το Α.Π.Θ. να γίνεται κατά προτίμηση από τους
κατοίκους του Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Υπάρχει ένα αίτημα της Πολυτεχνικής Σχολής, του τμήματος
μηχανικών και χωροταξίας, προς το Α.Π.Θ. και βεβαίως αναμένεται η απάντηση,
εμείς όμως το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν να λάβουμε το έγγραφο του
πρυτάνεως ακριβώς για να κερδίζουμε χρόνο γιατί όλες αυτές οι ενέργειες θα πρέπει
να γίνονται με τους συντομότερους ρυθμούς. Είναι ένα θέμα που τίθεται στο πλαίσιο
των προσπαθειών που καταβάλλει ο Δήμος μας για την επίσπευση δημιουργίας νέου
πανεπιστημιακού τμήματος στην Βέροια ή νέων πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην
μελέτη που έγινε για τα πρότυπα καινοτόμα σχέδια προβλέπεται και η δημιουργία
Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Σας λέω εν συντομία ότι έγιναν γι’ αυτό το
ζήτημα πολλές συναντήσεις πρόσφατα. Το πολύ τελευταίο διάστημα έγιναν δυο νέες
συναντήσεις με τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, υπάρχει σύμφωνη γνώμη

και του πρυτάνεως και, όπως σας είπα πριν, για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει μέσα
στο εισηγητικό και η απάντηση του πρυτάνεως. Είχαμε, οφείλω να πω, δυο
ανασχηματισμούς, τρεις στο συγκεκριμένο υπουργείο, πράγμα που δημιουργεί
καθυστερήσεις γιατί τώρα θα περιμένουμε να περάσει η δεκάτη του μηνός
προκειμένου να πάμε. Ενώ είχαμε έχει πάρει τις προτάσεις μας και είχαμε κάποιες
συμφωνίες με τον κ. Στυλιανίδη, θα πρέπει τώρα να πάμε στον κ. Σπηλιωτόπουλο για
να δούμε τις βουλές του νέου Υπουργού Παιδείας. Την απόφαση αυτήν, που ελπίζω
ότι θα πάρουμε σήμερα και σας καλώ να την πάρουμε γιατί είναι σημαντική, θα την
ενεχυρήσουμε και στον πρύτανη, φυσικά και στον Υπουργό της Παιδείας, διότι όπως
πολύ καλά ξέρετε, η πόλη δεν πρέπει να πηγαίνει με άδεια χέρια σε αυτές τις
συναντήσεις. Έτσι λοιπόν, όπως παλαιότερα χρειάστηκε και έγιναν τα κτίρια στην
Αγία Βαρβάρα, έτσι και τώρα θα πρέπει να δοθεί το υπόλοιπο κομμάτι ώστε να
συμπληρωθούνε με τις νέες εγκαταστάσεις. Το θέμα το μελετών έχει ήδη
προχωρήσει.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκοιμπόπουλος: Κε πρόεδρε, ήθελα καταρχήν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών να
μας δείξει στο τοπογραφικό διάγραμμα, επειδή δεν είχαμε το τοπογραφικό
διάγραμμα, πού βρίσκονται αυτά τα 20 στρέμματα. Από ό,τι θυμάμαι δημοτική
έκταση εκεί δεν υπάρχει. Όλες οι εκτάσεις είχαν παραχωρηθεί στο ΤΕΘΑ, η έκταση
που πήραμε και την δώσαμε στο πανεπιστήμιο ήταν του ΤΕΘΑ και με τον στρατό και
με το ΤΕΘΑ και με την ΥΑΜΣ την αρμόδια υπηρεσία αξιοποίησης του στρατοπέδου
και με την πρυτανεία είχαμε συνεννοηθεί να προχωρήσουμε την διαδικασία σύνταξης
μελέτης αξιοποίησης του στρατοπέδου της Αγίας Βαρβάρας, Καπετάν Κόρακα πρώην
ΕΣΑ, που ήταν εκεί κάτω, και στον Τριπόταμο τα 5 στρέμματα. Η μελέτη ανατέθηκε
σε μελετητικό γραφείο προκειμένου να μας παραχωρήσει ο στρατός όλες αυτές τις
εκτάσεις που είχε δώσει ή πρώην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Το ερώτημα είναι:
τι σχέση έχει αυτή η έκταση; Είναι δίπλα με αυτές τις εκτάσεις που είχε παραχωρήσει
η πρώην Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας στο ταμείο εθνικής αμύνης ή στο ΓΕΣ, δεν
ξέρω ακριβώς; Τι έγινε με τη μελέτη που κάναμε με την αξιοποίηση των
στρατοπέδων έχει συνταχθεί και έπρεπε εδώ και δυο χρόνια τουλάχιστον η υπηρεσία
να κινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να παραχωρήσουμε. Αυτή ήταν η συμφωνία
που είχαμε κάνει τότε με το Πανεπιστήμιο και όχι τα 20 στρέμματα. Αυτό που πάμε
να κάνουμε είναι στάχτη στα μάτια.
Ορφανίδης: Η κα Δήμαρχος στην τοποθέτησή της μίλησε για βιομηχανικό
σχεδιασμό και ντιζάϊν. Αυτό προέκυψε κατόπιν κάποιων συζητήσεων, εμείς το
θέλουμε ή μας το πρότειναν; Τι σημαίνει όταν λέει το αίτημα «και άλλων
δραστηριοτήτων»; Μπορεί να κάνουν π.χ. και αποθήκες ή γήπεδα τένις.; Πώς θα γίνει
η παραχώρηση; Κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή μόνο κατά χρήση; Και ένα ρητορικό
ερώτημα: όταν συζητούσαμε την πρώτη φορά μέχρι τις έξι το πρωί για η σχολή των
Βαλκανικών σπουδών τι έγινε; Ξεχάστηκε από την Δήμαρχο και την παράταξή της,
όταν έλεγε ότι αυτή τη σχολή ήθελε;
Δελαβερίδης: Στο εισηγητικό κε πρόεδρε μιλάει για νέα τμήματα και ήθελα να
ρωτήσω ποια είναι αυτά τα τμήματα και πόσα; Κατά τα άλλα με κάλυψαν οι κ.κ.
Ορφανίδης και Σκουμπόπουλος.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, επειδή πολλές φορές εδώ μας παρεξηγούν κάποιοι για
την ουσία και για τον τύπο, στο εισηγητικό λέει «το από 26/12/09 έγγραφο του
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας» αλλά δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο
είναι με αριθμό πρωτοκόλλου 636/21-1-09. Αυτό είναι το έγγραφο του Τμήματος
Μηχανικών. Το άλλο με ημερομηνία 26/12/09 χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου είναι
………….

Πρόεδρος: Κε Σακαλή, σας παρακαλώ πάρα πολύ διαμορφώστε την ερώτηση.
Αυτό είναι μια παρατήρηση την οποία θα μπορούσατε να κάνετε στην τοποθέτησή
σας. Σας παρακαλώ κάντε το ερώτημά σας.
Σακαλής: Αυτό το έγγραφο που δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου, δεν το
υπογράφει κανένας. Από κάτω λέει ότι πρόκειται για εσωτερική αλληλογραφία της
γραμματείας του τμήματος μηχανικών χωροταξίας και ανάπτυξης προς τον κ.
πρύτανη. Θα υπενθυμίσω στην κ. Δήμαρχο ότι παλιότερα έλεγε ότι δεν υπάρχει καμιά
απόφαση για σχολή. Εδώ το ίδιο τμήμα μας λέει ότι υπάρχει προοπτική ίδρυσης νέου
τμήματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Βέροια, για το οποίο
ήδη υπάρχει ομόφωνη παλιότερη απόφαση της πολιτείας. Άρα υπάρχει απόφαση της
πολιτείας για έγκριση νέου τμήματος. Με δεδομένο ότι επίκειται η συζήτηση του
θέματος στο δημοτικό συμβούλιο της Βέροιας εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμη ή μια
επίσημη διατύπωση του σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο Βέροιας από το
πρυτανικό συμβούλιο άρα το αίτημα έπρεπε να έρθει από το πρυτανικό συμβούλιο
και όχι από ένα διαβιβαστικό της γραμματείας που απευθύνεται προς τον πρύτανη.
Ξέρουμε εμείς όταν πήρε το αίτημα το πρυτανικό συμβούλιο τι απάντησε; Απαντήστε
μου. Θέλω απάντηση για το από ποιόν υπογράφτηκε. Υπάρχει αίτημα του πρυτανικού
συμβουλίου; Εδώ η γραμματεία ζητάει από τον πρύτανη να μας στείλει έγγραφο για
να πάρουμε εμείς απόφαση;
Μαυροκεφαλιδης: Υπάρχει ένα αίτημα της πόλης με ομόφωνη απόφαση και
έτοιμη μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας όχι για το τμήμα Βαλκανικών
σπουδών αλλά Ελληνικών σπουδών, της ομάδας του κ. Φωτιάδη. Ένα δεύτερο αίτημα
είναι η ίδρυση σχολής βιομηχανικού σχεδιασμού, αναφέρθηκε ήδη η κα Δήμαρχος
στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης, όπου συμπεριλαμβανόταν η πρότασή
μας και η τελευταία πρόταση που έγινε τον Μάρτιο για την Σχολή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Στατιστικής. Πληροφοριακά σας λέω ότι τις επόμενες 15-20
ημέρες θα είναι έτοιμη και η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από τον κ.
Αντωνίου, τον πρόεδρο του μαθηματικού τμήματος. Όλες αυτές οι προτάσεις είχαν
υποβληθεί στον Υπουργό Παιδείας, κ. Στυλιανίδη, ο οποίος επισκέφτηκε τον χώρο
δίπλα από τη σχολή, με σύσσωμη την ηγεσία του υπουργείου. Ήταν ο ίδιος ο
υφυπουργός γενικοί και ειδικοί γραμματείς κ.λ.π και για κάθε μια περίπτωση
ενημερώθηκε από την κα Δήμαρχο. Τέλος, στις αρχές Δεκεμβρίου επιχειρήσαμε να
κλείσουμε ένα ραντεβού με τον υπουργό αλλά ήταν περίοδος ανασχηματισμού, δεν
κλείστηκε το ραντεβού κι έτσι εκκρεμεί μία κάθοδος στο υπουργείο για να
ξαναθέσουμε τα ζητήματα. Αυτό βέβαια ίσως να γίνει μετά την παρουσίαση εδώ στο
χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου της παρουσίας τρίτης πρότασης από τον κ.
Αντωνίου. Υπάρχει μια σκέψη να έρθει ως ώριμη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο
το Μουσείο Εκπαίδευσης να ενταχθεί στις δομές του Υπουργείου Παιδείας γιατί έτσι
θα μπορεί να χρηματοδοτείται και βεβαίως να στελεχωθεί κατάλληλα. Είναι ένα θέμα
το οποίο το συζήτησε ο κ. Τσολάκης με τον προηγούμενο υπουργό και νομίζω ότι
ήταν στις προθέσεις του προηγούμενου υπουργού να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί είναι
μοναδικό το Μουσείο που φιλοξενούμε στον Δήμο μας.
Δήμαρχος: Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα ερωτήματα. Πριν απαντήσω,
να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, όποιες και να ήταν οι προτάσεις για αυτά τα
θέματα, πάντοτε ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις. Κε Ορφανίδη έχουμε λάβει, όπως
απάντησε και ο κ. Μαυροκεφαλίδης προηγουμένως, κάποιες αποφάσεις ως Δημοτικό
Συμβούλιο. Η σχολή Ελληνικών Σπουδών δεν ξεχάστηκε και μάλιστα ήταν αυτή που
έδειξε να προτιμά ο κ. Στυλιανίδης. Δυστυχώς υποτίθεται ότι προχωρούσανε τότε
πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα αλλά αυτή τη στιγμή ερχόμαστε πάλι στην
αρχή. Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών προχωρά, όπως σας είπε ο κ.

Μαυροκεφαλίδης. Επισημαίνω και πάλι ότι στο παρελθόν ό,τι ερχόταν σχετικό με
αυτά τα ζητήματα το ψηφίζαμε όλοι με κλειστά τα μάτια. Το ερώτημα είναι ένα:
θέλουμε ή δεν θέλουμε να προχωρήσουμε; Εμείς αντιμετωπίσαμε τεράστια
προβλήματα με τις αλλαγές των υπουργών. Δεν θα συνεχίσω κε πρόεδρε. Έθεσα ένα
ερώτημα και θα ήθελα όλοι να απαντήσουν ειλικρινά.
Δάσκαλος: Σε επίσκεψη και κουβέντα με τον κ. κοσμήτορα τον κ.
Ρουσσόπουλο, ο οποίος προέρχεται από το τμήμα μηχανολόγων, μας διαβεβαίωσε για
το έκδηλο ενδιαφέρον της πολυτεχνικής σχολής για δημιουργία νέου τμήματος και
μετά από το έγγραφό μας, ήρθε ψάξαμε να βρούμε κάποια έκταση που μπορούσαμε
να παραχωρήσουμε ώστε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε με την
πανεπιστημιακή κοινότητα. Έτσι λοιπόν μέσα από την μελέτη που αναφέρεται κε
Σκουμπόπουλε, θα σας αναφέρω ύστερα για τις μελέτες του στρατοπέδου,
διαπιστώσαμε ότι κάτω από την Εγνατία οδό η ιδιοκτησία του Δήμου είναι 74
στρέμματα και πάνω από την Εγνατία οδό είναι τα υπόλοιπα γύρω στα 200, όπου
σκεφτόμαστε αν μπορούμε να κάνουμε ένα τοπικό ρυμοτομικό. Έτσι λοιπόν από τα
74 στρέμματα αυτά, δίνουμε τμήμα 20 στρεμμάτων του αριθ. 150 τεμαχίου. Σήμερα
αποφασίζουμε για την παραχώρηση καταρχήν της χρήσης της έκτασης. Τους όρους
και τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε σε άλλη συνεδρίαση. Το διπλανό τμήμα με
αριθμό 67 είναι ιδιοκτησία και αν χρειαστεί θα ξεκινήσουμε διαδικασία ανταλλαγής
για 8 στρέμματα. Είμαι σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν και θα προσπαθήσουμε να
του δώσουμε σε κάποιο άλλο σημείο στην ίδια περιοχή από το ίδιο τμήμα. Έτσι
θαυπάρχει μια συνέχεια για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεν έχει καμία σχέση με
τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί πέρα είναι η θερινή θέση και αυτά
παραχωρήθηκαν προς αποτύπωση και αυτήν την στιγμή κάνουμε τοπογραφικά γιατί
χρειαζόμαστε τοπογραφικά για να μπορούμε αν συνεχίσουμε τις μελέτες μας.
Δήμαρχος: Μια κουβέντα επιπλέον σας παρακαλώ γιατί λησμόνησα να το
απαντήσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην φωτοτυπία που πήρατε όλοι. Έχει κοπεί η
υπογραφή. Φαίνεται το μισό εκεί που γράφει «με εκτίμηση» ο Νικόλαος Καλογήρου.
Υπάρχει και απάντηση του πρυτάνεως αλλά δεν την λάβαμε ακόμη. Έχει σταλεί αλλά
δεν την λάβαμε ακόμη. Είπαμε να φέρουμε το θέμα στο συμβούλιο για να κερδίσουμε
χρόνο. Αν δείτε το πρωτότυπο έγγραφο, το υπογράφει ο κ. Καλογήρου. Εν πάσει
περιπτώσει κε πρόεδρε παραμένει το δικό μου ερώτημα, αν δηλαδή θέλουμε ή δεν
θέλουμε να προχωρήσουμε για να φέρουμε κι άλλες σχολές στην πόλη μας.
Σακαλής: Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και απόφαση τοπικού
συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας;
Σκουμπόπουλος: Αυτό το σχεδιάγραμμα το έκανε ο Κυριάκος Μοσχοτάς και
ξέρουμε πώς κάνει σχεδιαγράμματα ο Κυριάκος Μοσχοτάς. Έχει ολοκληρωμένα
τοπογραφικά διαγράμματα ο Μανώλης Θωμαδάκης. Αυτή είναι η έκταση κε
Αντιδήμαρχε κι επιμένω ότι είναι παραχωρημένη στο ΥΕΘΑ. Οδηγούμαστε σε λάθος
απόφαση. Καμία σχέση δεν έχει το διάγραμμα που μας παρουσιάζετε με την
πραγματική κατάσταση. Εφόσον εσείς λέτε ότι αυτό ανήκει στην ιδιοκτησία του
Δήμου, να δώσουμε τα είκοσι στερέματα στο πανεπιστήμιο. Θέλω όμως να ρωτήσω
τι έγινε η απάντηση; Γιατί μέχρι τώρα δεν προχώρησε η ολοκληρωμένη μελέτη
αξιοποίησης του στρατοπέδου προκειμένου να πολεοδομήσουμε; Είπατε ότι σας
επισκέφτηκε ο αρμόδιος διευθυντής της υπηρεσίας ανταλλαξίμων στρατοπέδων. Τι
κάνατε δυο χρόνια; Εμείς την είχαμε προκηρύξει, την παραδώσαμε, ήταν έτοιμη για
να την υλοποιήσετε. Θα πολεοδομήσουμε ό,τι είναι να πολεοδομήσουμε και να
δώσουμε όχι 20 στρέμματα αλλά 100-150 στρέμματα αν θέλουμε να μιλάμε για
πανεπιστήμιο. Αν είναι να τους κοροϊδέψουμε τους λέμε «σας δίνουμε 20 στρέμματα
για να κάνετε ένα κτιριάκι». Και πάμε τώρα και στην περιβόητη σχολή. Υπάρχει το

έγγραφο και που αμφισβητούσατε την προηγούμενη φορά, απ’ όπου προκύπτει ότι
είχε αποφασιστεί από την σύγκλητο να γίνει τμήμα και ανέθεσαν στην επιτροπή
κοσμητόρων να εισηγηθεί το θέμα. Εισηγήθηκε η επιτροπή κοσμητόρων για αυτό το
τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού. Από τότε τι κάνατε δυο χρόνια μέχρι τώρα; Τι
κάνατε με την μελέτη που είχαμε αναθέσει εμείς, οι κακοί που κάναμε τέσσερα
χρόνια κακό σε αυτήν πόλη επειδή δεν λέγαμε καλημέρα την κ. Χαρούλα; Εμείς
αφήσαμε την μελέτη του Καλογήρου, τη μελέτη αξιοποίησης του στρατοπέδου, τη
μελέτη της γέφυρας, την οποία δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Εμείς οι κακοί της
προηγούμενης τετραετίας τα κάναμε αυτά. Και έρχεστε σήμερα να κοροϊδέψετε το
Πανεπιστήμιο με την παραχώρηση αυτών των 20 στρεμμάτων. Να τα εγκρίνουμε
ολόψυχα αυτά τα 20 στρέμματα. Εμείς δεν στέλναμε μυστικά έγγραφα κα Δήμαρχε
στα Υπουργεία επί της θητείας μου. Πάλευα μόνος μου την πανεπιστημιακή σχολή.
Πάλευα μόνος μου την χρηματοδότηση. Πάλευα μόνος μου την ανέγερση των
κτιρίων εκείνων που καμαρώνετε τώρα εσείς. Πείτε μου τι ενέργειες κάνατε; Στείλατε
ή δεν στείλατε έγγραφο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ρωτάτε τότε αν μπορεί να
παραχωρηθεί αυτή η έκταση και τι σας απάντησε τότε ο υπουργός αφού δεν θέλετε
να σας λέμε ότι είστε ΠΑΣΟΚ;
Ορφανίδης: Η ομιλία του κ. Σκουμπόπουλου μου θύμισε λίγο τα παλιά. Εγώ
δεν θα αναφερθώ στο ζήτημα να πρέπει ή δεν πρέπει να παραχωρήσουμε την έκταση
αυτή. Θέλω να πω δυο κουβέντες μόνο. Τότε όντως υπήρχε μια ένταση σε αυτό το
θέμα, όλοι συμφωνούσαμε και αυτό είναι το περίεργο. Τότε ήτανε και επιστημονικοί
φορείς και εμπορικοί φορείς και όλοι είχανε την διάθεση και την επιθυμία να
δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο, που στην ουσία είναι τμήμα σχολής και όχι
πανεπιστήμιο, για να μπορέσουμε, όπως λέγαμε τότε όλοι, να λύσουμε οικονομικά
προβλήματα, να εισέλθουν φοιτητές, να γίνεται έρευνα ανάπτυξη και πάρα πολλά
ακόμα που δεν θέλω να τα αναφέρω και να κουράζω το σώμα γιατί οι περισσότεροι
ήταν παρόντες και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο στην οποία συζητήθηκε
αυτό το θέμα. Και τότε και τώρα επαναλαμβάνω ότι εμείς, η παράταξη μας, δεν
πιστεύει σε αυτού του τύπου την ανάπτυξη της παιδείας και αν θέλουμε να το πάμε
και παρά πέρα δεν πιστεύουμε ούτε στην πολυδιάσπαση των σχολών, των τμημάτων
ούτε την πολυδιάσπαση των πανεπιστημίων για να λύσουμε κάποιες επιθυμίες
κάποιων περιφερειακών Δήμων. Δεν θα τους κάνουμε την χάρη και να πάρουμε και
εμείς το ξεροκόμματο. Δεν πιστεύουμε ότι η παιδεία βοηθιέται με το να
ανακαλύπτουμε πτυχία και τίτλους όταν δεν υπάρχει αντίκρισμα των πτυχίων στην
μετέπειτα πορεία των φοιτητών όσον αφορά την εύρεση εργασίας και την
αποκατάστασή τους. Τα λέω όλα αυτά γιατί ακόμα και σήμερα ο τίτλος αυτός που
συζητιέται για βιομηχανικό σχέδιο ή ντιζάϊν, αν μπορεί κανένας να καταλάβει τι
σημαίνει γιατί κι εμένα δεν μου λέει τίποτα παρόλο που είμαι και ανήκω σε
πανεπιστημιακό επίπεδο στο πολυτεχνείο. Εγώ τον τίτλο «Βιομηχανικός σχεδιασμός»
πρώτη φορά τον ακούω. Διερωτώμαι κιόλας τι αντικείμενο θα έχει. Αν άκουσε κανείς
σχολή για βιομηχανικό σχεδιασμό να μου το πει γιατί εγώ μπορεί να είμαι και λίγο
πίσω. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι ανακαλύπτουμε τίτλους για να μπορούμε να
κάνουμε πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο δεν ωφελεί ούτε στην πόλη της Βέροιας ούτε
στα παιδιά που θα έρθουν να σπουδάσουν και αύριο θα βρεθούν στην ανεργία
παρόλο που θα σπουδάσουν και θα ξοδέψουν πέντε χρόνια και ούτε και θα
δημιουργηθεί το κέντρο της μόρφωσης των επιστημών κλπ στην Βέροια που λέγαμε
κάποτε. Να σας πω κι ένα παράδειγμα: 3 χρόνια ή 4 δεν λειτουργεί η σχολή μας στις
Βαρβάρες;. 3 χρόνια από 70 φοιτητές μας κάνουν 210 φοιτητές αν κάνω καλά τον
υπολογισμό. Πήγατε καμιά φορά να ρωτήσετε πόσοι παρακολουθούν τα μαθήματα;
10, 12, 6 και αυτό το ρώτησα όχι στους καθηγητές αλλά στο κυλικείο γιατί στο

κυλικείο συνήθως πηγαίνουν οι φοιτητές. Μπορεί να μην πηγαίνουν στο
πανεπιστήμιο αλλά στο κυλικείο πηγαίνουν. Ερωτώ λοιπόν εμείς τι θέλουμε να
κάνουμε στην Βέροια; Να δημιουργούμε σχολές οι οποίες και τα παιδιά μας μπορεί
να περάσουν ακόμα και να μην έχουν αντίκρισμα και να μην βοηθηθούμε σε κάτι;
Γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ολοφάνερο ότι ούτε ανάπτυξη γίνεται ούτε
κέντρο επιμόρφωσης γίνεται ούτε και βοήθεια προς τα παιδιά μας και στους
επόμενους μπορούμε να δώσουμε. Δημιουργούμε δηλαδή εντυπώσεις ή
εντυπωσιασμούς, όπως θέλετε πάρτε το, για να καλύψουμε τις αδυναμίες μας και να
πούμε ότι κάνουμε κάτι. Πρέπει να δούμε ξεκάθαρα τέλος πάντων τι θέλουμε, πώς το
θέλουμε και όχι ό,τι μας δίνουν να λέμε «καλό είναι». Επαναλαμβάνω ξανά δείτε το,
ρωτήστε πανεπιστημιακούς και την άλλη φορά που θα έρθετε ελάτε να μου πείτε τι
σημαίνει βιομηχανικός σχεδιασμός και πώς ανταποκρίνεται για εξεύρεση εργασίας
στο μέλλον. Δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί θα έρθω αντιμέτωπος με πολλά
πολιτικά, όμως αυτή η στάση του να δημιουργούμε, να ζητάμε και να ζητιανεύουμε
πανεπιστήμια και σχολές, με βρίσκει παντελώς αντίθετο.
Διαμαντής: Κε πρόεδρε, θα ξεκινήσω από το στρατόπεδο και την
παραχώρηση που έγινε. Τα οικόπεδα τα συγκεκριμένα ήταν κοινοτικά. Οταν ήρθε ο
στρατός παραχωρήθηκαν στο γενικό επιτελείο στρατού με την προϋπόθεση ότι όταν
θα αποχωρήσουν, θα ξαναέρθουν στις κοινότητες. Εμείς σαν τοπικό διαμέρισμα
συναινούμε και συναινούμε γιατί βλέπουμε το πρόβλημα της πόλης όλα αυτά τα
τελευταία χρόνια αλλά δεν μας κάνουν και καμία χάρη. Και στο σημείο αυτό να
ευχαριστήσω τους κυρίους «βολευτές» διότι δεν βοήθησε την πόλη κανένας. Δεν
μπορεί η Κοζάνη να έχει 13.000 φοιτητές και η Βέροια να έχει 210. Είχαμε τον
στρατό και μας τον πήραν. Δεν μας κάνει κανένας χάρη κύριοι και πρέπει κάποια
στιγμή να διεκδικήσουμε και αφού μας τα φέρουν οι κύριοι «βολευτές» τότε να βγω
και να τους ευχαριστήσω. Και θα ήθελα, κε πρόεδρε, εμείς ως Τοπικό Διαμέρισμα
Αγ. Βαρβάρας δεν θα σταθούμε εμπόδιο αλλά ας προσλάβουν και κανένα φύλακα
από το χωριό ανεξάρτητα το που ανήκει πολιτικά.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, θέλω να πω ότι το θέμα έτσι όπως εισήχθη αφορά
καταρχήν δωρεάν παραχώρηση και δεν χρειάζεται να αναλύουμε όλα τα άλλα τα
οποία έχουνε προαναφερθεί εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Πρέπει πάντα να υπάρχει μία
συνέχεια σε αυτά τα θέματα και αυτό είναι φρόνιμο να κάνει μια δημοτική αρχή ώστε
άμα κλείσει μια πόρτα να βρει ανοιχτή μια άλλη. Είτε αλλάζουν οι υπουργοί είτε
αλλάζει το ενδιαφέρον είτε μετακομίζει να υπάρχει συνέχεια. Αυτή η πρόταση, όπως
έρχεται τώρα, έχει να κάνει με ένα πανεπιστημιακό χώρο και προφανώς για αυτό
συμφώνησε ήδη η αντιπολίτευση. Σίγουρα αυτός είναι ένας χώρος όπου θα υπάρξει
εκπαίδευση και γνώση. Σίγουρα όταν διεκδικούμε σχολές πρέπει να γνωρίζουμε πού
θα εγκατασταθούν και όχι πρώτα να τις παίρνουμε και την επόμενη ημέρα να
ψάχνουμε για χώρο. Φέρνοντας το θέμα σήμερα στο Δ.Σ. πριν έρθει η απάντηση του
πρυτάνεως θεωρώ ότι εξοικονομούμε χρόνο.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, όπως αντιλαμβάνεστε και από τις λίγες τοποθετήσεις
που έγιναν κανένας δεν έχει αντίρρηση ως προς την καταρχήν παραχώρηση. Το να
επισημάνουμε κάποια πράγματα δεν είναι τόσο κακό αλλά αμέσως η Δήμαρχος έθεσε
τα διλλήματα «προσέξτε, ψηφίστε γιατί εμείς παλαιότερα ψηφίζαμε ομόφωνα» κ.λ.π.
Εμείς όμως φέρνουμε τεκμηριωμένες και τις προτάσεις και τα εισηγητικά. Το ότι
είναι λάθος παραδεχτείτε το. Πείτε «είναι λάθος». Συνεχίζεται η προχειρότητα, με την
οποία έρχονται τα θέματα στο δημοτικό συμβούλιο. Πέρα από το θέμα της
ημερομηνίας του εγγράφου, υπάρχει κοινοποίηση στο Δήμο Βέροιας; Δεν υπάρχει.
Σας το έφερα χέρι-χέρι και δεν αναφέρεται; Και πάμε στο άλλο που λέγατε
παλαιότερα ότι δεν υπάρχει απόφαση για ίδρυση της σχολής. Εδώ σας το λέει «όπως

γνωρίζετε υπάρχει προοπτική ίδρυσης νέου τμήματος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Βέροια για το οποίο ήδη υπάρχει ομόφωνη
παλαιότερη απόφαση της κομητείας και πρόσφατα αναλυτική αίτηση από την
αρμόδια επιτροπή της πολυτεχνικής σχολής» μάλιστα παρακάτω μιλάει και για
μελέτες «παράλληλα υπάρχουν δυνατότητες υλοποίησης των μελετών». Δεν είναι για
να κάνουμε μελέτες. Μιλάει για υλοποίηση των μελετών για επείγουσες ανάγκες
επέκτασης των εγκαταστάσεων. Γι’ αυτό σας ρώτησε ο κ. Σκουμπόπουλος τι γίνονται
οι μελέτες. Ο κ. Καλογήρου ξέρει ότι υπάρχουν μελέτες και ήδη το έχει πει φαίνεται
προφορικά και το γράφουν εδώ. Το άλλο, που είναι το κυριότερο, είναι ότι ήταν ένα
αίτημα από τη γραμματεία προς τον πρύτανη για να κάνει διατύπωση το πρυτανικό
συμβούλιο. Αυτές είναι αλήθειες, τις οποίες πρέπει να παραδεχτείτε. Πρέπει να μας
ενδιαφέρει η ουσία αλλά και ο τύπος. Και πάμε και στο άλλο το οποίο ακούσαμε εδώ
ότι ζητήσαμε Βαλκανικών σπουδών, Ελληνικών σπουδών μουσειολογίας μέχρι και
ΤΕΙ ζητήσαμε. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κ. Παυλίδη που λέει ας ζητήσουμε ό,τι
να’ ναι και ό,τι μας δώσουν. Η τελευταία πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου κύριοι
και σας θυμίζω ήταν όταν έγινε η εισήγηση για το τμήμα των μαθηματικών. Κε
Αντιδήμαρχε Μαυροκεφαλίδη θυμάστε; Η απόφασή μας έλεγε ναι στην ίδρυση του
τμήματος αυτού αλλά παράλληλα με το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού άρα η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για αυτά τα δυο συγκεκριμένα τμήματα.
Γιατί τώρα ακούω ότι θα έρθει και άλλη πρόταση. Τελικά εμείς πόσες προτάσεις θα
κάνουμε; Ήδη υπάρχει απόφαση της κομητείας που λέει να προχωρήσουμε.
Επομένως να παραχωρήσουμε το οικόπεδο για να προχωρήσουν σύμφωνα με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει για τμήμα μαθηματικών και
παράλληλα να διεκδικήσουμε το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού.
Καλαϊτζίδης: Δυστυχώς τίποτα στην Ελλάδα δεν πάει μπροστά ούτε από το
δημόσιο τομέα ούτε από τον ιδιωτικό τομέα γιατί δεν έχουν ωραίο περιτύλιγμα. Το
περιτύλιγμα, η συσκευασία αναδεικνύει το προϊόν. Αν αυτό το τοπογραφικό κε
Αντιδήμαρχε Τεχνικών συνοδεύσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο
πανεπιστήμιο, στην πρυτανεία που θα πάει, πιστεύω ότι θα είναι ένα αρνητικό σημείο
που θα δείχνει προχειρότητα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το χαρακτηρίσει
κανένας. Όσον αφορά τα έγγραφα, δεν ξέρω αν υπάρχουν υπογραφές και ονόματα
κάτω από αυτά αλλά ένας κακόπιστος άνθρωπος, κακοπροαίρετος, θα μπορούσε να
πει ότι αυτό τα χαρτί είναι κατά παραγγελία. Αυτά είναι πράγματα σημαντικά που θα
πρέπει να τα προσέχουμε γιατί η γυναίκα του καίσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια
αλλά και να φαίνεται κιόλας. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε όσον αφορά το
τοπογραφικό, δείτε τι μπορείτε να κάνετε ώστε να στείλετε ένα φάκελο
συμπληρωμένο, όμορφα και ωραία, που να μπορέσει να αναδείξει το αίτημά μας.
Κανένας δεν λέει όχι στο να γίνουν αυτές οι σχολές ή οποιαδήποτε σχολή. Όταν θα
έρθει ο καιρός θα συζητήσουμε και το θέμα της σχολής και τον τίτλο της σχολής και
το διδακτικό της πρόγραμμα αλλά στην πρώτη φάση κυριαρχεί αυτό.
Δάσκαλος: Θέλοντας η πανεπιστημιακή κοινότητα να προλάβει το ΕΣΠΑ, για
να προτείνει την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών σχολών, ήρθε και το θέμα ίσως τόσο
γρήγορα. Για την καταρχήν απόφαση δεν θέλαμε ούτε τοπογραφικό ούτε τίποτα.
Όταν θα έρθει η ώρα θα υπάρχει και το ανάλογο τοπογραφικό. Γνωρίζετε τις
δυνατότητες στις τεχνικές υπηρεσίες; Γνωρίζετε πόσους τοπογράφους έχουμε; Εναν
τον Ε. Θωμαδάκη.
Δήμαρχος: Εγώ δεν θ’ απαντήσω. Θα απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
Μαυροκεφαλίδης: Έβαλε καλόπιστα τα ερωτήματά του ο κ. Ορφανίδης. Στα
χέρια μου κρατώ κε Ορφανίδη τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την
ίδρυση του τμήματος, για το οποίο συζητάμε εδώ. Είπατε σε κάποια στιγμή ποιο

ακριβώς είναι το αντικείμενό του. Εάν διαβάσει κανείς μόνο τα περιεχόμενα στην 2η
σελίδα, απαντώνται όλα τα ερωτήματά του που είναι εύλογα. Αναφέρεται στην
υφιστάμενη κατάσταση για σπουδές βιομηχανικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνής εμπειρία, αγορά εργασίας
περιγραφή σχέσεων εργασίας, διοίκηση τμημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού,
επαγγελματική αποκατάσταση, γενικά σκοπός χωροθέτηση, υποδομές κ.λ.π. Τα
πάντα απαντώνται και βεβαίως στην σελίδα 3 αναφέρεται το εξής: «στην Ελλάδα το
μοναδικό αυτόνομο τμήμα που λειτουργεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ
στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού είναι το τμήμα μηχανικών σχεδίασης
προϊόντων και συστημάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και λειτουργεί από
το 2000». Άρα δεν είναι πρωτόγνωρο το επιστημονικό πεδίο αυτό. Επίσης
αναφέρεται σε τμήματα ΤΕΙ που είναι αρκετά από ό,τι λέει εδώ η μελέτη είναι το
τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Μετσόβιου είναι και άλλο τμήμα που έχει
παρεμφερή αντικείμενα και νομίζω παρακάτω έχει ΤΕΙ αρκετά ΤΕΙ τα οποία έχουν
παρεμφερές αντικείμενο. Απαντώνται όλα τα ερωτήματα αλλά επειδή θεωρώ ότι
έχετε ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση θα είμαι στην διάθεσή σας και αν θέλετε
την άλλη φορά λεπτομερέστερα μπορώ να απαντήσω και σε τέτοια ερωτήματα.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες
Σκουμπόπουλος: Δεν θα πω πολλά πράγματα κε πρόεδρε μόνο θα ζητήσω ο
Αντιδήμαρχος να τρέξει το θέμα της μελέτης της αξιοποίησης των στρατοπέδων. Δεν
νιώθω ιδιαίτερα ευχάριστα να δίνουμε στο πανεπιστήμιο 20 στρέμματα από ένα
αμφιβόλου για μένα προελεύσεως ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακίνητο. Εγώ κρατώ τις
επιφυλάξεις για το αν είναι δικό μας. Συμφωνώ να δοθεί το τμήμα των 20
στρεμμάτων αλλά αυτά είναι πολύ λίγα για να πάμε να τους πούμε να τι έχουμε να
σας δώσουμε γνωρίζοντας ότι εκεί έχουμε 280 στρέμματα γύρω-γύρω εάν τα
πάρουμε από τον στρατό. Εάν είχατε προχωρήσει την μελέτη, τώρα θα μιλούσαμε πιο
ξεκάθαρα, θα πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο και θα τους λέγαμε πάρτε 150 στρέμματα
και δώστε μας μια και δυο σχολές.
Παυλίδης: Καταρχάς εγώ δεν αναφέρθηκα σε ό,τι να’ ναι σχολές. Είπα
συγκεκριμένα τρία πράγματα, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, για Ελληνικών σπουδών,
βιομηχανικού σχεδιασμού και μαθηματικών. Το βιομηχανικού σχεδιασμού είναι κάτι
που το κάναμε και πρόπερσι στα Global grounds όταν και πρωτοαναλάβαμε και
προφανώς τότε παρουσιάστηκε αναλυτικά και προφανώς τότε ήταν κάτι που ήταν και
σε συνεργασία με τα Global grounds, με το πολυτεχνείο και το λέω με το ίδιο το
πολυτεχνείο γιατί υπήρχε μόνο αυτή η σχολή στη Σύρο, η οποία δεν ικανοποιούσε
γιατί, όπως μας είχε φέρει παράδειγμα ο ίδιος ο κοσμήτορας, όταν ζητήθηκε από το
ελληνικό κράτος ο σχεδιασμός της ολυμπιακής δάδας στους ολυμπιακούς αγώνες δεν
υπήρχε κάποιο τμήμα να το σχεδιάσει και μας ανέφερε και κάποια άλλα
παραδείγματα. Ήταν επιθυμία του ίδιου του Πολυτεχνείου το οποίο όταν επιθυμεί
κάτι για να αναπτύξει κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι σεβαστό. Αυτό το τμήμα
επιθυμεί όχι κάτι που θα αποφασίσουμε και θα πάμε να διεκδικήσουμε χωρίς να το
επιθυμεί η σύγκλητος ή το πολυτεχνείο γενικότερα. Επίσης τότε εμείς το είχαμε
συνδυάσει με το ινστιτούτο βιομηχανικού σχεδιασμού, το οποίο ινστιτούτο θα
απασχολούσε τους φοιτητές και θα περνούσε από τη γνώση στην εργασία και
μάλιστα τότε είχε συμβεί εδώ πέρα ένα παράδειγμα το είχε αναφέρει δεν ήταν δικό
μου ο κ. Γιαννακάκης που θα το αναφέρω εδώ γιατί ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στην
ζωή μας σήμερα ότι δηλαδή κάποτε τα γιαούρτια γινόντουσαν με το κιούπι και όταν
το γιαουρτάκι έγινε έτσι σε αυτήν συσκευασία και έτσι στην άλλην και έτσι στην
άλλην και μπήκε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, απέκτησε αξία έτσι και το
ροδάκινο, η κομπόστα μπορεί να βοηθηθεί από τέτοια πράγματα από τον βιομηχανικό

σχεδιασμό έτσι ακόμα και οι κτηνοτροφικές μονάδες θα μπορούσαν να βελτιώσουν
την παραγωγή τους με τα εργαλεία, όλες οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να έχουν ένα
αποκούμπι στον βιομηχανικό σχεδιασμό και γι’ αυτό το βάλαμε τότε σε αυτό το
σχέδιο μας, το οποίο ήτανε και παραμένει ένας από τους στόχους μας. Αυτά ως προς
εκείνη την σχολή. Πάντως παλιά επί κ. Σκουμπόπουλου δεν διεκδικούσαμε ούτε
σχολή γεωπονίας, που την διεκδικούσαν όλοι οι άλλες πόλεις, αλλά διεκδικούσαμε
μια σχολή, η οποία δεν υπήρχε, η οποία ήταν αυτή των Ελληνικών Σπουδών. Το
έγγραφο το οποίο κοινοποίησε ο κ. Σκουμπόπουλος και μας έλεγε ότι εγκρίθηκε το
τμήμα εγώ το διαβάζω προσεκτικά και λέει αυτό το έγγραφο το στέλνει η γραμματεία
και λέει «συνεδρίασε η σύγκλητος διαπίστωσε την δυνατότητα ίδρυσης νέου
τμήματος και αποφάσισε να σας ορίσει μέλη επιτροπής προκειμένου να εισηγηθείτε
ως προς την γνωστική περιοχή που θα καλύψει το νέο τμήμα», δηλαδή πήγε ένα νέο
αίτημα περί Μουσειολογίας και Πολιτισμού και ήθελε αυτές τις μελέτες που έλεγε ο
κ. Μαυροκεφαλίδης για να φαίνεται τεκμηριωμένα ποιο είναι το γνωστικό
αντικείμενο και πώς θα πάει να εγκριθεί μια σχολή σε μια σύγκλητο. Αυτό ήταν
λοιπόν το έγγραφο. Ορίζει μέλη της επιτροπής. Εμείς, όπως σας είπε ο κ.
Μαυροκεφαλίδης, οργανωμένα έχουμε καταθέσει όλα αυτά στον υπουργό και στο
περιβάλλον του όταν ήρθανε στην Βέροια.
Καλαϊτζίδης: Εγώ μια παράκληση θέλω να κάνω μέχρι να γραφτεί η απόφαση
να καθαρογραφτεί κ.λ.π. φροντίστε κε Αντιδήμαρχε να σουλουπωθεί το τοπογραφικό.
Αυτό δεν είναι τοπογραφικό. Ούτε ο βοράς δεν υπάρχει επάνω.
Δάσκαλος: Μόλις αναλάβαμε ψάξαμε να βρούμε αυτήν την μελέτη, να δούμε
ποια είναι αυτή η μελέτη του στρατοπέδου. Μετά από πολύ καιρό διαπιστώσαμε ότι
κάπου βρισκόταν μια μελέτη σ’ ένα ντουλάπι, την βρήκαμε προσπαθήσαμε να την
παραλάβουμε υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση από τους υπαλλήλους για την παραλαβή
της και τελικά φτάσαμε στο σημείο που παραλήφθηκε η μελέτη. Μετά την παραλαβή
της μελέτης διαπιστώθηκε ότι ξεχάσατε στην προηγούμενη δημοτική αρχή να
ζητήσετε το στρατόπεδο του σταθμού του καπετάν Κόρακα, έτσι λοιπόν
τηλεφωνώντας στον κ. Τρυφωνίδη τον στρατηγό, τον διευθυντή της ΕΑΜΣ, μας είπε
ότι θα έρθει στην Βέροια για το θέμα. Έτσι λοιπόν όταν ήρθε επισκεφτήκαμε όλα τα
στρατόπεδα, πήγα και του έδειξα και το στρατόπεδο στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ ,επάνω από
τους αθίγγανους γιατί σκεφτόμασταν ψάχνοντας να βρούμε και χώρο για νεκροταφείο
μήπως μπορούσε να μας παραχωρηθεί εκείνο εκεί πέρα πηγαίνοντας προς Δοβρά.
Μας υπέδειξε τρόπους, υποβάλαμε εκ νέου αίτημα για τον καπετάν Κόρακα και
είμαστε στην διαδικασία σύνταξης τοπογραφικών. Σ’ αυτό το σημείο βρισκόμαστε σε
ό,τι αφορά τις μελέτες. Θα προγραμματίσουμε να κάνουμε και τις μελέτες σύμφωνα
με τις υποδείξεις της ΕΑΜΣ. Όσο για την έκθεση που είπατε κε Σκουμπόπουλε, θέλω
να πω πως τα είπε πολύ καλά ο συνάδελφος, πρόεδρος της Αγ. Βαρβάρας, ο κ.
Διαμάντης, ότι αυτή η έκταση των 74 στρεμμάτων, που είχε και ένα παλιό κτίριο
εκεί, είναι δημοτική, βρίσκεται κάτω από την Εγνατία οδό, πίσω από τις «Μορφές»
ξεκινάει αυτή όλη η έκταση και είναι στο αγρόκτημα της Αγίας Βαρβάρας, είχε
παραχωρηθεί τότε στο ΓΕΣ για χρήση μονάχα του στρατοπέδου μέχρι που ήταν το
στρατόπεδο. Από εκεί και πέρα ήταν δική μας. Το μόνο τμήμα που είναι εκεί
στρατιωτικό είναι η Λέσχη Αξιωματικών, όπου είχαμε προβλήματα πρόσφατα και με
παρέμβαση του στρατηγού προχθές την Παρασκευή λύθηκε και αυτό για να
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα τοπογραφικά που συντάσσουμε.
Πρόεδρος: Τριτομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Αναγκάστηκα μετά από αυτά που είπε ο κ. Δάσκαλος να
τριτομιλήσω. Λυπάμαι πολύ που μετά από πολύ καιρό ανακάλυψε ο κ. Δάσκαλος,
όντας υπάλληλος της ΔΕΥΑΒ και γνωρίζοντας την λειτουργία μιας υπηρεσίας, τη

μελέτη αξιοποίησης των στρατοπέδων που με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
ανατέθηκε σε συγκεκριμένους μελετητές Βεροιώτες και τώρα ακούω ότι ξεχάσανε να
ζητήσουν του καπετάν Κόρακα και κατηγορείτε τους υπαλλήλους για ανεπάρκεια
………….
Δάσκαλος: Βρείτε τον φάκελο και θα δείτε ότι αρνούνταν υπάλληλοι να την
παραλάβουν.
Σκουμπόπουλος: Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά και δεν μπορώ να τα
καταλάβω. Αυτά μόνο στον Δήμο της Βέροιας συμβαίνουν και αυτήν την δημοτική
περίοδο. Μα τέτοια ανεπάρκεια τέτοια ανικανότητα πλέον υπάρχει σε αυτόν τον
Δήμο;
Ορφανίδης: Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα συζητάμε εκτός θέματος. Έχει
δίκιο και ο κ. Σκουμπόπουλος που λέει για την αξιοποίηση των στρατοπέδων.
Υπάρχει μελέτη, πρέπει να δούμε τι προτείνει αυτή η μελέτη, να την αξιολογήσουμε
και αν θέλουμε την ακολουθούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ακούστηκαν εδώ πολλά
και διάφορα. Εγώ επαναλαμβάνω, και η θέση μου είναι πολιτική και όχι
σκοπιμότητας, ρωτήστε ένα προς ένα επίσημα τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν
σήμερα στην Ελλάδα και εκπροσωπούνται στην Βουλή εάν συμφωνούν με αυτή την
δομή που υπάρχει σήμερα στην Παιδεία και με αυτήν που κατευθύνεται. Σας
πληροφορώ ότι κανένας δεν θα συμφωνεί. Το γνωρίζουμε όλοι και το γνωρίζουν και
οι ίδιοι οι πολιτικοί ότι ενώ δεν συμφωνούν, υλοποιούν τέτοιες προθέσεις για καθαρά
μικροκομματικούς και μικροπαραταξιακούς σκοπούς. Έχουμε κι εδώ έναν
εκπρόσωπο εκπαιδευτικό ας μας πει και αυτός την γνώμη του εάν συμφωνεί στην
πολυδιάσπαση και σε τομείς και σε φόρους και σε γεωγραφικό επίπεδο και για
Παιδεία αυτής της μορφής. Ο κ. Παυλίδης θέλησε να ωραιοποιήσει τα πράγματα. Η
ολυμπιακή δάδα με τον βιομηχανικό σχεδιασμό έχει καμιά σχέση; Νομίζω καμία.
Αυτή η σχολή στην Σύρο, που την αναφέραμε και την ξανααναφέραμε και είναι και
η μοναδική στην Ελλάδα, ρώτησε κανένας, γιατί λειτουργεί από το 2000, αυτοί που
αποφοίτησαν τι απέγινα; Υπάρχουν; Έγιναν σουβλατζήδες, ταξιτζήδες ή γίνανε
βιομηχανικοί σχεδιαστές; Και κάτι ακόμη και βάλτε το καλά στο μυαλό σας τότε που
δημιουργούνταν να το πω κύτταρα πανεπιστημιακά τύπου Κοζάνης, τύπου Λάρισας,
τύπου κάποιας άλλης, σήμερα, το γνωρίζετε όλοι καλά και αν δεν το γνωρίζετε να το
μάθετε, στην Ελλάδα κάθε χρόνο μπαίνουν από 60.000 μέχρι 80.0000 φοιτητές αυτοί
είναι και αυτοί θα είναι και θα μειώνονται γιατί μειώνονται. Από 160.000 που
είχαμε, καταλήξαμε στους 70.000 μπορεί να κάνω και λάθος στα νούμερα αλλά
κάπου εκεί είναι. Εσείς δημιουργήστε σχολές και ευελπιστείτε και να ελπίζετε ότι θα
γεμίσει η Βέροια από φοιτητές.
Παυλίδης: Σήμερα υπάρχουν στις αποθήκες του πολυτεχνείου μηχανήματα
εκατομμυρίων ευρώ που μπορούν να σχεδιάσουν τρισδιάστατα σχήματα να
σχεδιάσουν πράγματα, τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία.
Δάσκαλος: Αρνήθηκαν οι υπάλληλοι γιατί ήταν ανεπαρκής η μελέτη έτσι
λοιπόν κάποια στιγμή παραδόθηκε στην υπηρεσία δίχως αριθμό πρωτοκόλλου.
Βρέθηκε σ’ ένα γραφείο της κας Γεωργιάδου, η οποία ήταν σε άδεια λόγω λοχείας.
Όταν φτάσαμε και βρήκαμε την μελέτη κε Σκουμπόπουλε διαπιστώσαμε ότι ήθελαν
συμπληρωματικά στοιχεία από τους μελετητές έτσι λοιπόν ζητήθηκαν νέα στοιχεία
για να μπορέσει να γίνει παραλαβή της μελέτης. Αυτό είπα αν θέλετε να το
καταλάβετε και δεν μίλησα για ανεπαρκείς υπαλλήλους.
Σακαλής: Ποιοι ήταν μελετητές;
Δάσκαλος: Πέντε ήταν δεν θυμάμαι τα ονόματα όλων, ο κ. Τ. Τσιλογιάννης
που ήταν υποψήφιος βουλευτής, η κ. Καλογήρου.

Μαυροκεφαλίδης: Μία απάντηση στο ερώτημα του κ. Ορφανίδη. Σας
βεβαιώνω, επειδή έχουμε μια τακτική επικοινωνία με το φοιτητικό κόσμο, ότι 150
φοιτητές μένουν στην Βέροια. Αυτό λέει κάτι και το λέω με υπευθυνότητα άρα
λοιπόν δεν είναι κομήτες.
Ορφανίδης: Πόσοι φοιτητές πάνε στο πανεπιστήμιο;
Μαυροκεφαλίδης: Πάντως εγώ όσες φορές πήγα δεν βρήκα φοιτητές μόνο στο
κυλικείο. Βρήκα λοιπόν και τα τμήματα που λειτουργούν.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-1-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη.
2.- Το από 26-1-2009 έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
3.- Την αναγκαιότητα παραχώρησης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης στο Α.Π.Θ.,
παρακείμενης στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, με σκοπό
την επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων, με σκοπό την επέκταση των
κτιριακών του εγκαταστάσεων για την κάλυψη αναγκών του υφιστάμενου τμήματος
της Πολυτεχνικής Σχολής και τη στέγαση νέων τμημάτων και άλλων εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.
4.- Ότι το τμήμα με στοιχεία (Α-Β-Γ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α) εμβαδού 20.000,00τ.μ.
του αριθ. 150 δημοτικού τεμαχίου αγροκτήματος Αγ. Βαρβάρας, χαρακτηρισμένο
χερσολίβαδο, συνολικού εμβαδού 285.700,00τ.μ., μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν
στο Α.Π.Θ. για τον παραπάνω σκοπό.
5.- Την αριθ. 1/2009 απόφαση του Τ.Σ. Αγ. Βαρβάρας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει καταρχήν τη δωρεάν παραχώρηση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, με σκοπό την επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων για την
κάλυψη αναγκών του υφιστάμενου τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής και τη
στέγαση νέων τμημάτων και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
του, της κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης υπό στοιχεία (Α-Β-Γ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-ΜΝ-Α) εμβαδού 20.000,00τ.μ., που αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθ. 150 δημοτικού
τεμαχίου του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας, συνολικού εμβαδού 285.700,00τ.μ.,
και εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Κυριάκο
Μοσχοτά, τεχνολόγο πολιτικό μηχανικό Δήμου, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον
Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού Πολεοδομίας Δήμου
Βέροιας και συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 63 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.
Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5/2/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

