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Η ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 
ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 
Επιστρέφοντας ένα µέρος του χρέους στην πατρίδα των ιδρυτών και 

µεγάλων ευεργετών του Πολυτεχνείου. 

 
∆ηµήτριος Ρόκος, Καθηγητής 

∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Θέλοντας, για λόγους ηθικούς και έκφρασης έµπρακτης ευγνωµοσύνης 
προς τους ιδρυτές και µεγάλους ευεργέτες του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, να επιστρέψουµε ένα µέρος του χρέους µας στην ορεινή 
γενέθλια γη τους, αποφασίσαµε το 1993 να σχεδιάσουµε και να 
πραγµατοποιήσουµε, µε όλους τους κανόνες της επιστήµης και τεχνικής, 
στο Μέτσοβο, ένα όνειρο: "το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής 
Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του 
ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών". 
Θεµελιακής σηµασίας αφετηρία της προσπάθειάς µας, στην οποία και 
στηρίχθηκαν οι σχετικές ενέργειες και δράσεις µας σε όλα τα επίπεδα, ήταν 
η κοινά αποδεκτή διαπίστωση ότι: 
"Τα βουνά του πλανήτη µας καλύπτουν το ένα πέµπτο της επιφάνειας της 
γης, αποτελούν τόπο κατοικίας για το 10% περίπου του παγκόσµιου 
πληθυσµού και προµηθεύουν µε νερό, ενέργεια, ορυκτά και δασικά και 
ποιοτικά γεωργικά προϊόντα τις πεδινές περιοχές. 
Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος το 71% της 
έκτασης της χώρας ανήκει σε ορεινούς και ηµιορεινούς δήµους ενώ 
σύµφωνα µε σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ορεινές εκτάσεις 
της χώρας µας φτάνουν το 78%. 
Ο φυσικός και πολιτισµικός πλούτος των ορεινών περιοχών είναι 
µοναδικός, αλλά ταυτόχρονα οι περιοχές αυτές αντιµετωπίζουν πολύ 
σοβαρά προβλήµατα, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι η φτώχεια, η 
εγκατάλειψη, η γήρανση του πληθυσµού, η γεωγραφική αποµόνωση, το 
απότοµο και ραγδαία εναλλασσόµενο τοπογραφικό ανάγλυφο, οι δυσµενείς 
για τη γεωργία τοπογραφικές και κλιµατικές συνθήκες, ο κατακερµατισµός 
του γεωργικού κλήρου, η αλλοίωση και/ή η απώλεια των τοπικού 
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πολιτισµικού πλούτου και οι κίνδυνοι για το ιδιαίτερα εύθραυστο φυσικό 
περιβάλλον." 
Τα παραπάνω απετέλεσαν την απαραίτητη τεκµηρίωση για την ίδρυση και 
λειτουργία από το Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο ενός ∆ιεπιστηµονικού Ερευνητικού 
Κέντρου στην Ελλάδα, µε αντικείµενο την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των 
Ορεινών Περιοχών. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν σχεδιάσθηκε µετά από 
επιτυχή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, κατασκευάσθηκε και εξοπλίσθηκε µετά 
από δηµόσιους µειοδοτικούς διαγωνισµούς µε τη συµβολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την εθελοντική συνεισφορά πολλών συναδέλφων, από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και λειτουργεί ήδη το Μετσόβιο 
Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την 
προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών 
ευρωπαϊκών πολιτισµών.            
Το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. ιδρύθηκε το 1993 και συγκροτήθηκε το 1998 µε 
αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. µε σκοπό : 
• την πραγµατοποίηση ουσιαστικής σύνδεσης του Ιδρύµατος µε την 

γενέτειρα των Ιδρυτών του, ώστε το Μέτσοβο να γίνει σηµαντικός 
πόλος αποκεντρωµένης διεπιστηµονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής, 
τεχνολογικής και πολιτισµικής δραστηριότητας του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου στη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την 
Ευρώπη και 

• την αποτελεσµατική συνεισφορά του στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 
της Ηπείρου και των Ορεινών Περιοχών γενικότερα.  

Αντικείµενο των δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι η 
σχετική διεπιστηµονική έρευνα, η διδασκαλία σε µεταπτυχιακό επίπεδο, η 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση, καθώς και η διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων 
και συναντήσεων εργασίας στα σχετικά πεδία, σε συνεργασία µε το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τα άλλα Α.Ε.Ι., την Νοµαρχιακή και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς  κοινωνικούς και πολιτισµικούς φορείς. 
Μέχρι σήµερα, το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. έχει πραγµατοποιήσει από το 
1995 στο Μέτσοβο πέντε ∆ιεπιστηµονικά, ∆ιαπανεπιστηµιακά Συνέδρια 
στο πλαίσιο του θεσµού των ανά τριετία Συνεδρίων του Ε.Μ.Π. και του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε γενικό τίτλο “Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο για το 
Μέτσοβο. Επιστρέφοντας µέρος του χρέους στην πατρίδα των Ιδρυτών και 
Μεγάλων Ευεργετών του”. Τα πρακτικά των τεσσάρων πρώτων εκδόθηκαν 
µε επιστηµονική επιµέλεια του υπογράφοντος και συγκεκριµένα: 
• "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας 

ένα Μέρος του Χρέους", εκδόθηκαν από τις Πανεπιστηµιακές 
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Εκδόσεις του Ε.Μ.Π., Αθήνα 1998, σελ. 752 (περιλαµβάνουν 39 
ερευνητικές εργασίες και µελέτες και περιλήψεις τους στα Αγγλικά). 

• "Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση", εκδόθηκαν από τις 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2001, σελ. 757 (περιλαµβάνουν 50 
ερευνητικές εργασίες και µελέτες και περιλήψεις τους στα Αγγλικά). 

• "Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και 
Πράξη", εκδόθηκαν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2004, 
σελ. 1004 (περιλαµβάνουν 55 ερευνητικές εργασίες και µελέτες και 
περιλήψεις τους στα Αγγλικά). 

• "Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ηπείρου", εκδόθηκαν από τον 
Εκδοτικό Οργανισµό Λιβάνη, Αθήνα 2007, Τόµος Ι-σελ. 507, Τόµος 
ΙΙ-σελ. 797 (περιλαµβάνουν 65 ερευνητικές εργασίες και µελέτες και 
περιλήψεις τους στα Αγγλικά). 

Το πέµπτο Συνέδριο (2007) µε θέµα «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το 
χθες στο αύριο» πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο 
Μέτσοβο (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.), στις οποίες προετοιµάζεται 
συστηµατικά από τώρα και θα λειτουργήσει από το 2008 η 2η κατεύθυνση 
σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», µε 
αντικείµενο το "Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές". 
Την ευθύνη σχεδιασµού, προγραµµατισµού και πραγµατοποίησης των 
δραστηριοτήτων του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  έχει η οκταµελής 
Επιστηµονική Επιτροπή του, η οποία αποτελείται από τους Καθηγητές 
του Ε.Μ.Π. Α.Ανδρεόπουλο, Ε.Γαλανή, ∆.Καλιαµπάκο, Ι.Κουµαντάκη, 
Ν.-Χ.Μαρκάτο, ∆.Μαρίνο-Κουρή, ∆.-∆.Μπαλοδήµο και ∆.Ρόκο, ο 
οποίος είναι και ο Επιστηµονικός και ∆ιοικητικός Υπεύθυνος του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

1993: Ίδρυση µε απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, µετά 
από εισήγηση του τότε Πρύτανη, Καθηγητή Ν. Μαρκάτου. 

1998: Συγκρότηση και ορισµός της Επιστηµονικής Επιτροπής του, µε 
απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, µετά από εισήγηση 
του τότε Πρύτανη, Καθηγητή Θ. Ξανθόπουλου. 

2007: Ανασυγκρότηση και διεύρυνση της Επιστηµονικής Επιτροπής του, 
µε απόφαση της Συγκλήτου, µετά από εισήγηση του  Πρύτανη, 
Καθηγητή Κ. Μουτζούρη. 
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Από το 1993 που έγινε η δωρεά του οικοπέδου από τον ∆ήµο Μετσόβου, 
(∆ήµαρχος Αλ. Καχριµάνης), µέχρι το 2005, που ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο, 
πραγµατοποιήθηκαν ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός, η µελέτη και ο 
εξοπλισµός τους. Ενώ οι συνεργάτες του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., µετά την 
δωδεκάµηνη πιλοτική του λειτουργία, µέχρι να ιδρυθούν, προκηρυχθούν 
και πληρωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στο Μέτσοβο, εργάζονται µαζί µε 
την Επιστηµονική Επιτροπή του στα γραφεία του στο ΕΜΠ στην Αθήνα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

Το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.: 
Συµβάλει στην ανάπτυξη και προστασία του ορεινού περιβάλλοντος και 
των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών και στην παροχή συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης και µεταπτυχιακών σπουδών (από το 2008). 
Πραγµατοποιεί έρευνες, µελέτες, σεµινάρια και διεπιστηµονικά συνέδρια 
σχετικά µε την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των 
τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών. 
Αξιοποιείται από τα µέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, δασκάλους, 
ερευνητές και προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε το 
Μέτσοβο να αποτελέσει Ευρωπαϊκό Κέντρο αποκεντρωµένης 
διεπιστηµονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής, τεχνολογικής και 
πολιτισµικής δραστηριότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην 
πατρίδα των Ιδρυτών και Μεγάλων Ευεργετών του. 
Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
συνεργάζεται στενά µε: το Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., 
το ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», το ∆.Π.Μ.Σ. του 
Ε.Μ.Π. «Γεωπληροφορική», τα ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. µε σχετικό 
αντικείµενο, το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. και τα 
Εργαστήρια των συνεργαζοµένων µε το ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον 
και Ανάπτυξη» Σχολών, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το ∆ήµο Μετσόβου, 
τη Νοµαρχία Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου, τους τοπικούς 
κοινωνικούς φορείς, τα άλλα Πανεπιστήµια και τα Ερευνητικά Κέντρα της 
χώρας και το Ίδρυµα «Εγνατία» Ηπείρου. 
Τόσο ο Επιστηµονικός και ∆ιοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. όσο και τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του είναι άµισθα και 
προσφέρουν τις σε όλα τα επίπεδα υπηρεσίες τους εθελοντικά. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

∆ηµιουργήθηκε και ενηµερώνεται συστηµατικά ηλεκτρονικό αρχείο το 
οποίο αφορά στις παρακάτω θεµατικές κατηγορίες: 
Φυσικό, κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον των ορεινών 
περιοχών. Θεσµοί για τις ορεινές περιοχές. Ευρώπη και ορεινές περιοχές. 
∆ιεθνείς οργανώσεις και προγράµµατα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. 
Βιοποικιλότητα και κλίµα. Αξιοποίηση /∆ιαχείριση των φυσικών 
διαθεσίµων των ορεινών περιοχών. Τουρισµός για τις ορεινές περιοχές. 
Εκπαίδευση. Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 
Εκπονούνται έρευνες και µελέτες διεπιστηµονικού χαρακτήρα στα πεδία 
ανάπτυξης και προστασίας του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών 
ευρωπαϊκών πολιτισµών. 
Ιδρύθηκε σχετική µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων του βιβλιοθήκη. 
Οργανώθηκε, εξοπλίστηκε και λειτουργεί σεµιναριακό κέντρο 
διεπιστηµονικής συνεργασίας και επικοινωνίας ελλήνων και ευρωπαίων 
πανεπιστηµιακών και ερευνητών στα σχετικά πεδία δραστηριοποίησης του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. . 
∆ηµιουργήθηκαν και ενηµερώνονται συστηµατικά κατάλογοι µε χρήσιµες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αρχεία τα οποία αφορούν σε: 
Οργανισµούς και ηλεκτρονικές πύλες µε αντικείµενο τη «βιώσιµη 
ανάπτυξη». Οργανισµούς, ηλεκτρονικές πύλες και ερευνητικά 
προγράµµατα που αφορούν στις ορεινές περιοχές στην Ελλάδα και τον 
κόσµο. Προγράµµατα σπουδών για το ορεινό περιβάλλον. Οργανισµούς, 
ηλεκτρονικές πύλες και περιοδικά µε αντικείµενο «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη». Προγράµµατα σπουδών µε αντικείµενο «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη». Επιστηµονικές, ερευνητικές και πολιτισµικές δράσεις για την 
Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. 
∆ιεξάγονται ανά τριετία (από το 1995) ∆ιεπιστηµονικά ∆ιαπανεπιστηµιακά 
Συνέδρία για θέµατα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τα οποία 
πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. 
Στο πλαίσιο της συστηµατικής του συνεργασίας µε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. το ∆ιεπιστηµονικό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» διδάσκει 
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του και τους ασκεί στη διεπιστηµονική και 
ολιστική µεθοδολογία ολοκληρωµένης ανάπτυξης, ειδικολογώντας 
αναλυτικότερα τα σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών 
Περιοχών, «η οποία πρέπει να τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε 
σεβασµό στον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δηµιουργικά 
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στο φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης ή 
εκµεταλλευτής του, αλλά ως οργανικό και αναπόσπαστο µέρος του.» 
Και αυτό διότι π.χ. η κατασκευή ενός δρόµου, ενός ξενοδοχείου κλπ. στο 
ευάλωτο γεωλογικά, µε έντονο και ραγδαία εναλλασσόµενο ανάγλυφο 
γεωµορφολογικά και δασωµένο ορεινό περιβάλλον το οποίο συχνότατα 
παρουσιάζει έντονα έως ακραία καιρικά φαινόµενα και φυσικές καταστροφές 
(παρατεταµένες περιόδους χιονοπτώσεων και παγετού, πληµµύρες, 
κατολισθήσεις κλπ.), απαιτούν ειδική και ριζικά διαφορετική από τη 
συνηθισµένη αντιµετώπιση.  
Οι αναπτυξιακές επενδύσεις στις ορεινές περιοχές πρέπει να έχουν, 
αντικειµενικά, διαφορετικά µεγέθη, χαρακτήρα, ποιότητες, σκοπό και 
προσδοκίες και οι σχετικές διερευνήσεις, µελέτες σκοπιµότητας κλπ. πρέπει 
να λαµβάνουν υπ’ όψη τους τις συγκεκριµένες πραγµατικότητες των ορεινών 
περιοχών. 
Η δεύτερη κατεύθυνση του ∆.Π.Μ.Σ. σχεδιάζεται να λειτουργήσει από 
1.10.2008 ενώ την 15 Φεβρουαρίου 2008 λήγει η προθεσµία υποβολής των 
δικαιολογητικών και αιτήσεων των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών. 
Πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω συλλογικές ∆ιεπιστηµονικές Έρευνες 
του ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» σε συνεργασία µε 
το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Αναπτυξιακό Σχέδιο για το Νοµό Ευρυτανίας στη Βάση της Αρχής της 
Ολοκληρωµένης Αξιοβίωτης Ανάπτυξης. Προς ένα Εναλλακτικό Πρότυπο 
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη. Μελέτη 
περίπτωσης: Νοµός Αρκαδίας. Προσπάθεια Προσέγγισης Ολοκληρωµένης 
Ανάπτυξης του Νοµού Κοζάνης. Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη για 
το Νοµό Ζακύνθου. Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Νοµού Θεσσαλονίκης 
Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Νοµού Λακωνίας. Μια διεπιστηµονική 
προσέγγιση. Προσπάθεια Προσέγγισης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης για το 
Νοµό Λέσβου. Οι Αναπτυξιακοί Νόµοι της Ελλάδας Κριτική προσέγγιση 
από την σκοπιά της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η Περιβαλλοντική 
Νοµοθεσία στην Ελλάδα από τη σκοπιά της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. 
Νόµοι Χωροταξίας και Πολεοδοµίας – Κριτική προσέγγιση από τη σκοπιά 
της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Οικονοµική, Κοινωνική, 
Πολιτισµική, Τεχνική-Τεχνολογική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών της 
Ευρώπης µε Έµφαση στον Πολιτισµό. Ολοκληρωµένη και Αξιοβίωτη 
Ανάπτυξη των Ελληνικών Νησιών. Η Συνάντηση Κορυφής για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο (1992) και η Συµβολή της στη 
∆ιαµόρφωση των Σχέσεων Ανθρώπου – Περιβάλλοντος. Κριτική 
Παρουσίαση της Ιστορικής Εξέλιξης Πριν και Μετά. Η Αξιοβίωτη 
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Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Νοµού Άρτης. Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη του Νοµού Θεσπρωτίας. Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 
του Νοµού Ιωαννίνων. Η Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του Νοµού 
Πρεβέζης 
Από την 1-10-2008 στο πλαίσιο της σταθερής από το 1996, συστηµατικής 
και ουσιαστικής συνεργασίας του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε το 
∆ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Ε.Μ.Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.), η 2η 
κατεύθυνση σπουδών του ∆.Π.Μ.Σ. µε αντικείµενο το «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» (η οποία νοµοθετήθηκε το 
Σεπτέµβριο του 2007), µε τις ίδιες διαφανείς, δηµόσιες, αντικειµενικές και 
αξιοκρατικές διαδικασίες µε τις οποίες σχεδιάστηκε και λειτουργεί η 1η 
κατεύθυνση από το 1996. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλέγονται θα 
διαµένουν στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σε Επιστηµονικά Περιοδικά µε Σύστηµα Κριτών 
Ρόκος, ∆., "Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση. Μια απόπειρα 

ολοκληρωµένης θεώρησης, προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων 
σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους στα επίπεδα της 
πολιτικής και της κοινωνίας", Πρακτικά (Ρόκος, ∆. επιµ.), 2ο 
∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το 
Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση", Μέτσοβο 3-
6.6.1998, και Ουτοπία, τ.41, 2000. 

Σε Πρακτικά Συνεδρίων µε Σύστηµα Κριτών 
Michailidou, E., Rokos, D. "Land policy measures affecting livestock 

production and forestry in mountainous areas and Worth living Integrated 
Development", in A.Georgoudis, A.Rosati and C.Mosconi (eds.), 
Proceedings, "Animal Production and Natural Resources Utilisation in the 
Mediterranean Mountain Areas", EAAP Publication 115, Wageningen 
Academic Publishers, Wageningen, 2005. 

Αβούρη, Ε., Ρόκος, Ε., Γαλανού, Ε. "Συµβολή της τηλεπισκόπησης και 
των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην υδρογεωλογική έρευνα 
ορεινών και ηµιορεινών περιοχών", Πρακτικά (Ρόκος, ∆. επιµ.), 3o 
∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο «Η Ολοκληρωµένη 
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Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Μέτσοβο 7-10 
Ιουνίου 2001, σελ. 904-925, ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004. 

Κολοκούσης, Π., Ιωσηφίδης, Χ., Ρόκος, ∆. "∆ιερεύνηση των 
δυνατοτήτων των νέων δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεκτών LANDSAT 7 
ETM+ και IKONOS στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των 
µεταβολών των ορεινών περιοχών", Πρακτικά (Ρόκος, ∆. επιµ.), 3o 
∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο «Η Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Μέτσοβο 7-10 
Ιουνίου 2001, σελ. 875-903, ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004. 

Μιχαηλίδου, Ε., Ρόκος, ∆. "Πολιτική γης για την Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τοµείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας 
και δασοπονίας", Πρακτικά (Ρόκος, ∆. επιµ.), 3o ∆ιεπιστηµονικό 
∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές 
Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Μέτσοβο 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 209-250, 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004. 

Παπαδηµάτου, Α., Ρόκος, ∆. "«Βιώσιµη» και Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του κόσµου", Πρακτικά 
(Ρόκος, ∆. επιµ.), 3o ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο «Η 
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», 
Μέτσοβο 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 141-171, ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 
2004. 

Ρόκος, ∆. "Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία 
και πράξη", Πρακτικά (Ρόκος, ∆. επιµ.), 3o ∆ιεπιστηµονικό 
∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο «Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στις Ορεινές 
Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Μέτσοβο 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 79-140, 
Μέτσοβο, ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2004. 

Ρόκος, ∆., "Θεµελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο αξιοβίωτης 
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση µιας ελληνικής περιφέρειας. 
Από τη θεωρία στην πράξη", Πρακτικά Συνεδρίου "Εξουσία και Κοινωνίες 
στη Μεταδιπολική Εποχή", Χανιά 25-27 Αυγούστου 2000, Τοµέας 
Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, σελ. 173-196, Ιωάννινα, 2001. 

Βιβλία 
Ρόκος, ∆. "Από τη "βιώσιµη" ή "αειφόρο" στην αξιοβίωτη 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη", Εκδοτικός Οργανισµός Α.Α.Λιβάνη, σελ. 551, 
Αθήνα, 2003. 
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Συµµετοχή σε Συλλογικά Βιβλία 
Ρόκος, ∆. "Ανάπτυξη και περιβάλλον. «Βιώσιµη» ή αξιοβίωτη 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη", στο "Επιστηµονικές Μελέτες προς τιµήν του 
Καθηγητού Νίκου Ι. Κόνσολα", Ανάτυπο, Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, σελ. 559-592, Αθήνα, 2005. 

Ρόκος, ∆. "Αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Για έναν ειρηνικό και 
καλύτερο κόσµο." στο «Ανάπτυξη και περιβάλλον. ∆ιαλεκτικές σχέσεις και 
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις», Επιστηµ.Επιµ. ∆.Ρόκος, Εναλλακτικές 
Εκδόσεις, σελ. 23-68, Αθήνα, 2005. 
 

 


