Ε ΘΝΙΚΟ ΜΕ ΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και
των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Μέτσοβο 22.4.2013
Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου και τη δεύτερη κατεύθυνση
σπουδών του «Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον
και Ανάπτυξη», με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, στο πλαίσιο των κύκλων
Ανοιχτών Διεπιστημονικών Ημερίδων/Διημερίδων/Διαλέξεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για το 2013,
σας προσκαλούν να πάρετε μέρος :
Στη Διεπιστημονική Ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 από τις 10.00 το πρωί, ως
τις 15:00 μ.μ. στη μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, με
θέμα:

«Κτηματολόγιο, Ολοκληρωμένες Αποδόσεις και Πολιτική Γης ως Θεμέλια Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης για τις Ορεινές Περιοχές»

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν διεξοδικά οι Συλλογικές Διεπιστημονικές Μεταπτυχιακές Εργασίες των
φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., με τη διερεύνηση και τεκμηρίωση εναλλακτικών σεναρίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του
Δήμου Ζαγορίου. Οι διεπιστημονικές ομάδες των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη συμβολή των Καθηγητών του
Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκου, Κ. Κουτσόπουλου, Ε. Δημοπούλου και του Επιστημονικού Συνεργάτη του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Β. Κώτσιου στα θέματα μεθοδολογίας, των Δρ. Μηχ. Π. Κολοκούση, Δρ. Ε.Γαλανού και Δρ. Μ. Πηγάκη στα θέματα
τεχνολογιών αιχμής και του Καθηγητή Δ. Καλιαμπάκου στα θέματα ερευνών πεδίου, θα συζητήσουν με συντονιστή
τον Καθηγητή Δημήτρη Ρόκο, με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
επιστημονικών φορέων και των οργανώσεων των παραγωγών, των εργαζομένων και των κατοίκων, για να
αξιοποιηθεί και η πολύτιμη εμπειρία τους στη διαδικασία για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης του Δήμου Ζαγορίου.
Οι Καθηγητές του Ε.Μ.Π. και οι συνεργάτες τους θα τεκμηριώσουν τα σχετικά μεθοδολογικά και τεχνολογικά
εργαλεία που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από αντίστοιχες διεπιστημονικές ομάδες για την Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη κάθε ορεινού Δήμου.
Η Διεπιστημονική Ημερίδα είναι ανοιχτή και θα είναι πολύτιμη η ουσιαστική συμμετοχή όλων των ευαίσθητων,
ενεργών, συνειδητών και υπεύθυνων πολιτών και των πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων τους, που αγαπούν τον
τόπο τους και παλεύουν για την Ολοκληρωμένη του Ανάπτυξη.

Με εκτίμηση,

Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος
Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
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