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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Παρασκευή, 2 ∆εκεµβρίου, στις 7:00 µ.µ., στην αίθουσα του Πνευµατικού 

Κέντρου Βελβεντού, θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση µε θέµα: 

 

"Καλλικράτης και Ορεινές Περιοχές: Αναζητώντας νέους 

δρόµους ανάπτυξης" 

 

Η εκδήλωση οργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μ.Κ.Ο. 

«Κοινωνία  Των Πολιτών Του Βελβεντού». Κύριος οµιλητής θα είναι ο καθηγητής 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ∆ηµήτρης Καλιαµπάκος, συντονιστής του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" 

και µέλος της επιστηµονικής επιτροπής  του «Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής 

Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού 

περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών». 

 

Θα αναπτυχθεί το ζήτηµα των προβληµάτων στο σχεδιασµό της διοικητικής 

µεταρρύθµισης του «Καλλικράτη» και των επιδράσεων της. Επίσης, θα 

παρουσιαστούν τρόποι και προτάσεις, µε τις οποίες το ερευνητικό δυναµικό του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µπορεί να συµβάλλει στην αναζήτηση νέων 

αναπτυξιακών δρόµων για την ευρύτερη περιοχή του Βελβεντού. 
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Η επιστηµονική οµάδα του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε., που δηµιουργήθηκε το 1993, 

εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω στα ζητήµατα της ανάπτυξης των ορεινών 

περιοχών. Αντέδρασε και αντιδρά σθεναρά στον πρόχειρο αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 

του «Καλλικράτη», ειδικά για τις ορεινές περιοχές και την ελληνική περιφέρεια, 

απευθυνόµενη µε κάθε τρόπο σε όλους τους αρµόδιους φορείς.  Η συµβολή της 

οµάδας πάνω στα ζητήµατα που αφορούν το Βελβεντό αλλά και την ευρύτερη 

περιοχή, θα αποτελέσει ένα εξαιρετικής σηµασίας σηµείο αναφοράς, ειδικά σε 

καιρούς οικονοµικής κρίσης και αυτοδιοικητικής αποµόνωσης.   

 

ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ  «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

 

 

 


