ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.)
Για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών
Ευρωπαϊκών Πολιτισµών
Ανακοίνωση-Πρόσκληση
Μέτσοβο 2.4.2012
Το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.) και το Ίδρυµα Ανάπτυξης του
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Ερευνών Κτηµατολογίου και τη δεύτερη κατεύθυνση
σπουδών του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.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 ∆ιεπιστηµονικών Ηµερίδων/ ∆ιηµερίδων/ ∆ιαλέξεων του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. για το 2012,
σας προσκαλούν να πάρετε µέρος:
Στην ∆ιεπιστηµονική Ηµερίδα η οποία θα γίνει την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 από τις 9:00 το πρωί ως τις
15:00 µ.µ. στη µεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.∆.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 ∆ιεπιστηµονικές Μεταπτυχιακές Εργασίες
των φοιτητών του ∆.Π.Μ.Σ., µε τη διερεύνηση και τεκµηρίωση εναλλακτικών σεναρίων Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης του ∆ήµου Κόνιτσας. Οι τρεις διεπιστηµονικές οµάδες των µεταπτυχιακών φοιτητών µε την
συµβολή των Καθηγητών του Ε.Μ.Π. ∆. Ρόκου και Ε. ∆ηµοπούλου, του Επιστηµονικού Συνεργάτη του
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. Β. Κώτσιου στα θέµατα µεθοδολογίας, του Καθηγητή Κ. Κουτσόπουλου και των ∆ρ.
Μηχ. Π. Κολοκούση και Μ. Πηγάκη στα θέµατα τεχνολογιών αιχµής και του Καθηγητή ∆. Καλιαµπάκου στα
θέµατα ερευνών πεδίου, θα συζητήσουν µε τους εκπροσώπους της Περιφερειακής και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των επιστηµονικών φορέων και των οργανώσεων των παραγωγών, των εργαζοµένων και των
κατοίκων, για να αξιοποιήσουν και την πολύτιµη εµπειρία τους, στη διαδικασία για την επιλογή του
βέλτιστου σεναρίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ∆ήµου.
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 ∆ήµου.
Η ∆ιεπιστηµονική 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

Οµ. Καθηγητής ∆. Ρόκος
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.

