
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)

για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και 
των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Διεπιστημονικές Ημερίδες και Διημερίδες του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 
σε συνεργασία με το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στις 

εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο

Το Ε.Μ. Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π., σε 
συνεργασία με τη 2η κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με 
αντικείμενο  «Περιβάλλον  και  Ανάπτυξη  των  Ορεινών  Περιοχών»,  οργανώνουν  και  θα 
πραγματοποιήσουν στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π) στο Μέτσοβο τις παρακάτω 
δύο Διεπιστημονικές Διημερίδες και τη Διεπιστημονική Ημερίδα οι οποίες απευθύνονται σε επιστήμονες 
της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου και του Νομού Ιωαννίνων: 

1. Διεπιστημονική  Ημερίδα  «Εισαγωγή  στις  επιστήμες  και  τεχνικές  της  φωτοερμηνείας, 
τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων», 24 Νοεμβρίου 
2008. 

2. Διεπιστημονική  Διημερίδα:  «Θεωρητική  υποδομή  και  πρακτικές  εφαρμογές  ψηφιακών 
επεξεργασιών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων σε θέματα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος»  από 25 
ως και 26 Νοεμβρίου 2008.

3. Διεπιστημονική Διημερίδα: «Εφαρμογές της Φωτοερμηνείας –Τηλεπισκόπησης και των Ψηφιακών 
Επεξεργασιών  Τηλεπισκοπικών  Απεικονίσεων  στη  μελέτη,  την  έρευνα  και  την  αντιμετώπιση 
θεμάτων και προβλημάτων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των Ορεινών περιοχών», από 27 ως και 
28 Νοεμβρίου 2008. 

Οι  Διεπιστημονικές  Ημερίδες  και  Διημερίδες  πραγματοποιούνται  από  το  Ε.Μ.Πολυτεχνείο,  το 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π και το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», (του οποίου η 2η 

κατεύθυνση σπουδών με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» λειτουργεί 
από τις 29.9.2008 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο), στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτισμικών  δράσεών τους για «επιστροφή μέρους του χρέους 
τους, στην πατρίδα των Ιδρυτών και Μεγάλων Ευεργετών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου» αλλά και για το 
ξαναζωντάνεμα των Ορεινών Περιοχών του τόπου μας. 
Οι  επιστήμονες οι  οποίοι  μπορούν να παρακολουθήσουν τις  Διεπιστημονικές Διημερίδες πρέπει  να 
έχουν  γνωστικό  υπόβαθρο  θετικών  κατευθύνσεων  (Αγρ.  Τοπ.  Μηχανικοί,  Γεωπόνοι,  Δασολόγοι, 
Γεωλόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωγράφοι κλπ.) και άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Όσοι  επιλεγούν  με  βάση  τα  αντικειμενικά  τους  προσόντα  και  παρακολουθήσουν  επιτυχώς  τη 
Διεπιστημονική Ημερίδα και τις δύο Διεπιστημονικές Διημερίδες, θα πάρουν σχετική βεβαίωση από το 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.



Πληροφορίες για το  Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. για την προστασία και 
ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών και το Διεπιστημονικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» μπορούν 
να  πάρουν  οι  ενδιαφερόμενοι  στις  ιστοσελίδες:  http://www.ntua.gr/MIRC/ και 
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  αντίστοιχα. 
Οι εργασίες θα διεξάγονται από τη Δευτέρα 24.11.2008 ως και την Παρασκευή 28.11.2008 από τις 9 
ακριβώς το πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με αντίγραφο του πτυχίου τους, στην οποία θα 
δηλώνουν και θα τεκμηριώνουν με ευθύνη τους, την επάρκεια των γνώσεών τους χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τη δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν πλήρως τις σχετικές εργασίες. 
Υπεύθυνοι των εργασιών της Διεπιστημονικής Ημερίδας και των Διεπιστημονικών Διημερίδων είναι ο 
Δρ. Μηχανικός Πολυχρόνης Κολοκούσης, Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης 
του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και η 
Δρ. Ειρήνη Γαλανού, Φυσιογνώστρια και επιστημονικός συνεργάτης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλούν στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του 
Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, υπ’ όψη κ. Μάνιας Λάμπρου,
Τηλ. 2656029040, -47
Email: manialamb  @  yahoo  .  gr     
μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2008.

Από τη Γραμματεία του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 
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