
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
150 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΑΘΗΝΑ

Μ.Α.Χ. 11,12,13 ΜαΤου 1988



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, 
11, 12, 13, ΜΑΙΟΥ 1988

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λ. Βασενχόβεν, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος 
Ν. Κόνσολας, Καθηγητής Π.Α.Σ.Π.Ε., Αντιπρόεδρος 
Μ. Καρανδεινός, Καθηγητής Α.Γ.Σ.Α., Γ. Γραμματέας 
Κ. Λάσκαρις, Αγρ. Τοπογρ. Μηχ.-Αρχ/των, Ταμίας 
Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.. Μέλος 
Γ. Κριμπάς, Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών, Μέλος 
θ . Λιανός, Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Μέλος 
Κ. Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγ. Α.Γ.Σ.Α., Μέλος 
Δ. Ράκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.. Μέλος

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του επιστημονικού τριημέρου είναι να εν- 
θαρρυνθεί ο διάλογος γύρω από την ανάγκη της διε
πιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων μελέτης, 
έρευνας, διδασκαλίας, σχεδιασμού και πραγματο
ποίησης της ανάπτυξης. Θα δοθεί η ευκαιρία κατα
γραφής των υφισταμένων προβλημάτων και διατύπω
σης προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο, που εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για 
τα 150 χρόνια του Πολυτεχνείου με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Διαρθρώνεται σε 6 συνεδριάσεις (μία πρωινή και 
μία απογευματινή για κάθε μέρα του Συνεδρίου). 
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα αναπτυχ
θούν οι εισηγήσεις, κατανεμημένες σε τρεις ενότητες, 
θα δοθεί χρόνος για περιορισμένο αριθμό παρεμβά
σεων, ενώ στο τέλος κάθε συνεδρίασης θα ακολουθεί 
συζήτηση πάνω στις εισηγήσεις που θα αναπτυχθούν 
από τους εισηγητές. Στην τελευταία συνεδρίαση θα 
γίνει «στρογγυλό» τραπέζι, με στόχο τη διατύπωση 
των πρώτων συμπερασμάτων του Συνεδρίου.

Ως χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει ορισθεί 
το μεγάλο αμφιθέατρο των Χημικών Μηχανικών του 
Ε.Μ.Π. (Μ.Α.Χ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εναρκτήρια τελετή, Τετάρτη 11.5.1988 (9.30 -10.10'). 
9.30': Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π.

Καθηγητή κ. Α. Φραγκίσκο.
9.40': Χαιρετισμός Υπουργού Πολιτισμού και Επι

στημών.
9.50': Χαιρετισμός Υπουργού Εθν. Οικονομίας. 

10.00': Ομιλία του προέδρου της Οργ. Επιτροπής 
Καθ. κ. Λ. Βασενχόβεν.

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 11.5.1988 (17.00 -20.30 ).
Η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης των προ

βλημάτων της ανάπτυξης. Ανάλυση σε επίπεδο: α) 
Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό, β) Μεθοδολογίας και 
τεχνικών, γ) Μελετών υποδομής, δ) Διοικητικό και 
οργανωτικό, ε) Αξιολόγησης και εκτέλεσης.

Προεδρείο: Γ. Κριμπάς, Αντιπρύτανης Παν. Αθηνών 
Λ. Βασενχόβεν, Καθ. Ε.Μ.Π.

17.00' Κ.Παπαγεωργίουΐ.«Διεπιστημονική προσέγγιση της 
Σ. Ευστράτογλου/πολυδραστηριότητας στη γεωργία».

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 11.5.1988 (10.15 -14.00 ).
Η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης των προ

βλημάτων ανάπτυξης. Ανάλυση σε επίπεδο: α) Εκ
παιδευτικό και Ερευνητικό, β) Μεθοδολογίας και Τε
χνικών, γ) Μελετών υποδομής, δ) Διοικητικό και ορ
γανωτικό, ε) Αξιολόγησης και εκτέλεσης.

Προεδρείο: Θ. Λιανός, Πρύτανης Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Ν. Κόνσολας, Καθηγητής Π.Α.Σ.Π.Ε. 
Πρόεδρος Ι.Π.Α.

10.15' Δ. Ράκος: «Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανά
πτυξης. Ένα διεπιστημονικό μεθοδο
λογικό εργαλείο για την προσέγγισή 
της».

10.35' Κ. Καραλής: «Η διεπιστημονική προσέγγιση της 
ανάπτυξης από επιστημολογική 
άποψη».

10.55' Ε. Καρνάβου: «Μελέτη της ανάπτυξης: Διεπιστημονι
κή προσέγγιση ή μεθοδολογικός επα
ναπροσδιορισμός».

11.15-11.35' Διάλειμμα.

11.35' Λ. Λεοντίδου: «Διεπιστημονικότητα και κατακερμα
τισμός στη σύγχρονη ανθρωπογεωγρα
φία».

11.55' Κ.Χατζημιχάλης: «Το Διεθνές και το Τοπικό: Τα νέα 
όρια της άνισης ανάπτυξης στη 
δεκαετία του 1940».

12.15' Η. Κουρλιούρος: «Ιδεολογικές συνιστώσες στην προβλη
ματική της περιφερειακής ανάπτυξης».

12.35' Σ. Θεοφανίδης: «Το αναπτυξιακό έργο (σχέδιο ανά
πτυξης) ως τόπος διεπιστημονικής 
συνεργασίας».

12.55' Παρέμβαση Καθ. Δ. Τριχόπουλου.

13.05 -14.00' Συζήτηση.

17.20' Α. Πασχαλίόης: «Υποδομές και περιφερειακή αναπτυ
ξιακή διαδικασία. Η περίπτωση των 
μεταφορικών υποδομών».

17.40' Π. Καρΰδης: «Η αντισεισμική) τεχνολογία, μία διε
πιστημονική περιοχή που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη».

18.00' Α. Αγγελάκης: «Ανάγκη για διεπιστημονική έρευνα 
και εκπαίδευση σε αντικείμενα 
επιστήμης νερού».

18.20 -18.40' Διάλειμμα.

18.40' Ν. Γιακουμέλλος: «Οι διαστάσεις της ανάπτυξης και ο 
διεπιστημονικός χαρακτήρας του 
προγραμματισμού».

19.00' Κ. Παππής 1 «Επιχειρησιακή έρευνα και 
Ι.Πατρικαλάκης)' ανάπτυξη».

19.20 -20.30' Συζήτηση.

3η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12.5.1988 (9.40 -13.30 ).
Η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης των προ

βλημάτων της ανάπτυξης. Παρουσίαση της σύγχρο
νης ελληνικής πραγματικότητας στο πεδίο των «σχε- 
διασμών» ανάπτυξης.

Προεδρείο: Μ. Καρανδεινός. Καθηγητής Α.Γ.Σ.Α.
Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

9.40' Γ. Κριμπάς: «Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της
ανάπτυξης. Δημοσιονομικές όψεις των 
σχετικών προβλημάτων».

10.00' Κλ. Κουτσούκης: «Η ανάπτυξη ως σύνθετο φαινόμενο: 
η πολλαπλή του διάσταση στην 
ελληνική κοινωνία».

10.20' Κ. Παχάκη: «Το πρόγραμμα Αμόρακικού ως παρά
δειγμα διεπιστημονικής προσέγγισης 
της ανάπτυξης».
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10.40' Ε. Βαλιάντζα: «Ο θεσμός της εκτίμησης των περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων στην αναπτυξια
κή διαδικασία».

11.00' Η. Γιαννίρης: «Διεπιστημονικότητα και ανάπτυξη: 
το παράδειγμα των βοσκοτόπων».

11.20 -11.40' Διάλειμμα.

11.40' Κ. Κασσιός: «Μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και η διεπιστημονική συμβολή στην 
ανάπτυξη».

12.00' Α.Α. Λαγός: «Το αναπτυξιακό πρότυπο των 
Μ.Ο.Π. Η περίπτωση της Ελλάδας».

12.20' Σ.Λαμπρόπουλος : «Η αστοχία των δημόσιων έργων, απο
τέλεσμα της έλλειψης διεπιστημονικού 
σχεδιασμοΰ».

12.40-14.00 Συζήτηση.

4η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12.5.1988 (17.00 - 20.00 ).
Η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης των προ

βλημάτων της ανάπτυξης. Παρουσίαση της σύγχρο
νης ελληνικής πραγματικότητας στο πεδίο των «σχε- 
διασμών» ανάπτυξης.

Προεδρείο: Κ. Παπαγεωργίου, Αναπλ. Καθηγητής 
Α.Γ.Σ.Α
Κ. Λάσκαρις, Αγρόν, Τοπογρ. Μηχ. 
Αρχιτέκτων

17.00' Μ. Κούκιος: «Προοπτικές ανάπτυξης 
βιοσυστημάτων».

17.20' Σ. Τσιλένης: «Διεπιστημονικότητα στις έρευνες για 
τον αστικό χώρο».

17.40'Α.Πολυχρονιάδηςι 
Γ. Μακρής 1 
Π. Τότσικας Ί

«Εμπειρία από την επεξεργασία του 
■.πενταετούς Τ.Α.Π. Δήμου 
Περάματος».

18.00 -18.20' Διάλειμμα.

18.20' Ν. Κομνηνός: «Αστικότητα και καθεστώτα ανάπτυ
ξης. Μια θεωρητική συνηγορία της 
διεπιστημονικότητας της ανάπτυξης».

18.40' Π. Καλδής 1. 
Κ. Λάσκαρις]’

«Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής 
διερεύνησης του αναπτυξιακού δυνα
μικού και των πόρων επιλεγμένων 
ορεινών και μειονεκτικών αγροτικών 
περιοχών της Ελλάδας».

19.00 -20.00' Συζήτηση.
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5η Συνεδρίαση, Παρασκευή 13.5.1988 (10.00 -13.30 ).
Η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης των προ

βλημάτων της ανάπτυξης. Προτάσεις για τη διεπιστη
μονική προσέγγιση των προβλημάτων ανάπτυξης.

Π ροεδρείο: Ν. Κόνσολας, Καθηγητής Π .Α .Σ .Π .Ε . - 
Π ρόεδρος Ι.Π .Α .
Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ .Π.

10.00' Ε. Γαβριελάτος: «Η διεπιστημονική προσέγγιση στις 
πρόσφατες εξελίξεις για την ανάλυση 
της άνισης χωρικής ανάπτυξης».

10.20' Δ. Λαγός: «Η αναγκαιότητα επιστημονικής προ
σέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης».

10.40' Μ. Μυρίδης 1 «Γεωγραφικές μέθοδοι και συστήματα
Γ. Μανιάτης |  πληροφοριών: το πρόβλημα

σχεδιασμοΰ της ανάπτυξης».

11.00' Λ.Κυριακόπουλος: «Η πολιτική βούληση στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για προγράμματα 
ανάπτυξης ως μορφή συνολικής 
άποψης για εθνικές επιλογές».

11.20 -11.40' Διάλειμμα.

11.40' Α. Σιαπκαράς: «Τεχνογνωσία και τεχνοχρησία στην 
υπηρεσία της ανάπτυξης».

12.00' Η. Σιδηρόπουλος: «Η στρατηγική τής από την βάση 
ανάπτυξης, νέα αντίληψη για την 
περιφερειακή ανάπτυξη».

12.20' Ντ. Βαιου: «Άνιση ανάπτυξη χωρίς φύλο: τα
όρια της θεωρίας».

12.40' Παρέμβαση του κ.Α. Κατσαμάνη.

12.50 -13.30' Συζήτηση.

6η Συνεδρίαση, Παρασκευή 13.5.1988 (17.00 -20.00 ). 
Συμπεράσματα και προοπτικές.
Συντονιστής: Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Θ. Λιανός - Γ. Κριμπάς - Μ. Καρανδεινός : Σύνθεση πορι
σμάτων συνεδρίου.
Ν. Κόνσολας - Λ. Βασενχόβεν - Κ. Κουτσόπουλος: Μια 
πρόταση προοπτικής για την εκπαίδευση, την έρευνα και 
την πληροφόρηση.


