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A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(Δημοσιεύσεις-Publications 2006-2012) 

 

 

1.Publications in Journals (Peer Reviewed)    

. 

1. Ladias Christos, Lacroix Richard-

Nicolas, “A Results Driven Sustainable Public Administration for Greece Based on 

Information Technology and Tele communications”, The World Scientific and 

Engineering Academy and Society (WSEAS), Transactions on Environment and 

Development, Volume 2, Issue 4, April 2006, ISSN 1790-5079, http:// www.wseas.org, 

Academic Journal of Regional Studies, pp:797-406. 

2. Ladias Christos, Lacroix Richard-Nicolas, “Information and Communication 

Technology and Sustainability”: Enabling Greece’s Regional Development , The 

World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Transactions on 

Environment and Development, Volume 2, Issue 5, May 2006, ISSN 1790-5079,  

http:// www.wseas.org, Academic Journal of Regional Studies, pp.619-627. 

3. Ladias Christos, “The Strategy of Therapeutic Spa Tourism in Central Greece,” 

Journal of Environmental Protection and Ecology, Volume 7, No 2, 2006 , Issue 2, 

Official Journal of the Balkan Environmental Association- B.E.N.A., ISSN 1311-5065, 

pp:388-396 www.gen.teithe.gr/~bena. 

4. Ladias Christos, Stamatiou Eleni, « La MacroRegion en tant qu’entité économique et 

d’Amenagement du Territoire », E. Montenegrin Journal of Economics, Volume 2, 

issue 3, July 2006, ISSN 1800-5845, Academic Journal of Regional Studies and Politics, 

pp:127-138, Web Site: www.mnje.com 

http://www.wseas.org/
http://www.gen.teithe.gr/~bena
http://www.mnje.com/
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5. Ladias Christos, “The National Strategic Reference Framework 2007-2013 is a 

Challenge for the Development of Greece in the Region of Northeastern Europe,” 

December 2006, Belgrade “Ekonomist”, Journal of Economics  

www.ekonomist. co.yu 

6. Ladias Christos, “Për një strategji të zhvillimt kulturor të Greqisë dhe të rajoneve të 

saj,” KËRKIME UNIVERSITARE, viti 2008, Nr. 19, ISBN 978-99 43-48-49-7, Prone 

Letrare e Universitetit “Eqrem Çabej Gjirokastër”. pp: 203-211. 

7. Ladias Christos, “La estrategia del desarrolo de la economía de la cultura en las 

distintas regiones de Grecia en relación con obra de arte y el patrimonio cultural,” 

Investigación en Ciencia Regional, Deciembre 2010, ISSN 1791-7417 (Print), ISSN 1791-

7743 (On Line), pp: 11-20, www.rsijournal.eu 

8. Alexiadis Stilianos, Ladias Christos, Polo Antoneta, “Converging and Diverging 

Regions in the EU: Implications for Regional Policy,” Regional Science Inquiry, 

December 2010, Volume II, Number 2, , ISSN 1791-5961 (Print), ISSN 1791-7735 (On 

line), pp:55-70. www.rsijournal.eu (Journal indexed in EconLit) 

9. Alexiadis Stilianos, Ladias Christos, Milionis Sotirios, “Regional Growth and 

Immigration: The Case of Greece,” Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 

Volume 1, Issue 2, September 2011,ISSN 2049-1395 (Printed), ISSN 2049-1409, pp:43-52, 

http://journalshub.com/journal-detail.php?journals-_id= 53 

10. Ladias Christos, Hasanagas Nikolas, Papadopoulou Eleni, “Conceptualizing 

macroregions: Viewpoints and tools beyond NUTS classification,” Studies in 

Agricultural Economics, Volume 113, number 2, Thematic Issue, Research Institute of 

Agricultural Economics, 2011, pp:138-144, HU ISSN 1418-2106 (printed), HU ISSN 2063-

0476 https://www.aki.gov.hu/studies 

11. Ladias Christos, “A strategy for the Contribution of Culture to Development of 

Greece and Its Regions,” China-USA Business Review, Volume10, Number 10, 2011, 

pp: 1035-1046. ISSN 1537-1514, David Publishing Company, (Database of 

EBSCO,OCLC,CEPS), www.davidpublishing.com 

12. Amiradis Christos, Ladias Christos, Psarrianou Vilelmini, „Didaktik des 

fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts in der Tourismusausbildung “ Zeitschrift 

fur die Regionale Wissenschaft, Volumen II, Nummer 1, 2011, pp 71-99, ISSN 1792-8060 

(Print), ISSN 1792-8087 (Online), www.rsijournal.eu 

13. Stayrakis Dimitrios, Geraga Efterpi, Ladias Christos, Psarrianou Vilelmini „ 

Griechischer Tourismus und regionale Entwicklung“, Zeitschrift für die Regionale 

Wissenschaft, Volumen II, Nummer 1, 2011, pp 23-29, ISSN 1792-8060 (Print), ISSN 

1792-8087 (Online), www.rsijournal.eu 

14. Stayrakis Dimitrios, Stavrulakis Dimitrios, Ladias Christos, „ Einführung für die 

Fremdenverkehrswerbung Griechenlands“, “Zeitschrift für die Regionale Wissen 

schaft, Volumen II, Nummer 1, 2011, pp 56-61, ISSN 1792-8060 (Print), ISSN 1792-8087 

(Online), www.rsijournal.eu 

15. Alexiadis Stilianos, Ladias Christos, “Optimal Allocation of Investment and Regional 

Disparities,” Regional Science Inquiry Journal, Volume III, Number 2, 2011, pp: 45-60, 

ISSN 1791-5961 (Print), ISSN 1791-7735 (On line), www. rsijournal.eu, (Journal indexed 

in EconLit ). 

16. Hasanagas Nikolaos,  Alexiadis Stilianos , Ladias Christos, “A Regional Pers-pective 

of the Common Agricultural Policy ”  Land Use Policy, LUP-D-12-00071 (Accept), 

http://ees.elsevier.com/lup/. Impact Factor: 2.360, Imprint: ELSEVIER, ISSN: 02 64-

8377. 

http://www.rsijournal.eu/
http://www.rsijournal.eu/
http://journalshub.com/journal-detail.php?journals-_id=%2053
https://www.aki.gov.hu/studies
http://www.davidpublishing.com/
http://www.rsijournal.eu/
http://www.rsijournal.eu/
http://www.rsijournal.eu/
http://www.rsijournal.eu/
http://ees.elsevier.com/lup/
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17. Papadopoulou Eleni, Ladias Christos, Hasanagas Nikolaos, Zafiri Nikoleta, 

Diamantopoulos Athanasios, Zacharopoulou Aliki, Stogianni Aggeliki,“ Quarry 

Disturbance & Restoration Scenarios: The Prosotsani (Greece) Quarry Case ”,  

Journal of Geodesy and Cadastre, ISSN 1583-2279, ( Accept ), http:// www. uab.ro/ 

reviste_recunoscute/revcad/index.html 

 
 

 

2.Presentations at International Conferences (Peer Reviewed and Published) 

 

1. Ladias Christos, Stamatiou Eleni, “Regional policy of Greece Tomorrow. The 

Perspectives of the Broader Regions,” 46
th

 Conference of the European Regional 

Studies Association, Volos, Greece 2006. (Nr 625), (e-Proceedings), www.ersa.org, 

University Connecticut Department of Economics (file is part of IDEAS, which uses 

RePEc data). 

2. Ladias Christos, “The Challenge of the National Strategic Reference Frame work” 

2007-2013 (4
th

 Community Support Framework) Volume of the International 

Conference, Delphi, 2006, Research Institute for Political Strategy, University of 

Central Greece, (e-proceedings), www.ucg.gr /poa, www.inerpost.gr 

3. Lacroix Richard, Ladias Christos, “Information Technology and Regional Sustainable 

Development in Greece,” WSEAS International Conference: Energy, Environment, 

Ecosystems, Sustainable Development (EEE SD’06), Athens, 2006, pp:535-196,           

(e-Proceedings), ISSN: 1790-5095, ISBN: 960-8457-48-3, http:// www.wseas.org 

4. Ladias Christos, Lacroix Richard, “Digital Conversion & Upgrading of Greece’s 

Public Administration services,” WSEAS International Conference: Energy, 

Environment, Ecosystems, Sustainable Development (EEESD ’06), Athens, 2006, 

pp:535-151, (e-Proceedings), ISSN: 1790-5095, ISBN: 960-8457-48-3, http:// www. 

wseas.org 

5. Stefanos Karagiannis, Dimitrios Apostolou, Christos Ladias, “The Greek Tourism 

Market Policy and the Contribution of Crete to the National Tourism Product,” 2nd 

International Conference on Tourism and Hospitality Management, Athens, 2010, 

Conference Proceedings, ISSN 1791 – 8685, Tourism Research Institute, pp:189-209, 

www.dratte.gr  

6. Alexiadis Stilianos, Ladias Christos, “A Model of Regional Planning with            

Geographical Perspective,” Heritage, Planning and e-Participation: The Evolving 

Forms of Information Society, Athens Greece, 2011, National Technical University of 

Athens, Dept. of Geography and Regional Planning and MICHIGAN STATE 

UNIVERSITY, (e-proceedings), http://www.Sur vey.ntua.gr 

7. Alexiadis Stilianos, Hasanagas Nikolaos and Ladias Christos, “Endogenous 

Knowledge and Innovation,” Knowledge as Business Opportunity’, International 

Conference, Celje (Slovenia), 2011, ISBN 978-961-92486-3-8, ISSN 2232-3309, pp: 399-406, 

International School for Social and Business Studies (e-proceedings), 

hhtp://www.mfdps.si/en/  

8. Alexiadis Stilianos, Ladias Christos and Milionis Sotirios, “The ‘Cohesion 

Competitiveness’ Dilemma: Detecting Areas of Intervention,” The Economics of 

Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, University of Piteşti 

Faculty of Economic Sciences and Kavala of Technology, 2011, Piteşti (Romania).   

(e-proceedings),in A. Karasavvoglou and P. Polychronidou (eds.), Balkan and Easte- 

rn European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis, Springer 2012. 

http://www.ersa.org/
http://www.ucg.gr/
http://www.inerpost.gr/
http://www.dratte.gr/
http://www.sur/
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9. Alexiadis Stilianos, Ladias Christos and Milionis Sotirios, “Searching for a relation 

between regional growth and migration” The Economics of Balkan and Eastern 

Europe Countries in the Changed World, University of Pitesti Faculty of Economic 

Sciences and Kavala of Technology, 2011, Pitesti (Romania), (proceedings), 

http://ebeec.teikav.edu.gr 
10.  Alexiadis Stilianos, Ladias Christos and Polo Antoneta, “Looking into the Future of 

EU: Regional Cohesion and Macro-Regions”, Conference: What Future for Cohesion 

Policy? An Academic and Policy Debate, Regional Studies Association (R.S.A.), 

Bled, Slovenia, 2011, (e-proceedings), www. ersa.org 

11.  Ladias Christos, Hasanagas Nikolas, Papadopoulou Eleni, “Conceptualizing    

‘macro-regions’:  Viewpoints and tools beyond NUTS classification”, Conference  

What future for Cohesion policy? An academic and Policy Debate, 2011, Bled, 

Slovenia ( e-proceedings), www.ersa.org 

12.  Alexiadis Stilianos, Hasanagas Nikolas and Ladias Christos, “Examining Agriculture 

from a Regional Perspective: Implications for the Common Agricultural Policy”, 5
th

 

International Conference on Information and Communication Technologies in 

Agriculture, Food and Environment, Skiathos (Greece), 2011, SET 978–960-89024–1–1, 

ISBN 978–960–89024–2-8, Hellenic Association of Information and Communication 

Technology in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Aristotle University 

of Thessaloniki.  

13.  Alexiadis Stilianos, Kokkinou Aikaterini and Ladias Christos, “Sustainable growth 

and adoption of innovation”, International Conference on Integrated Information, Kos 

(Greece), 2011, IC-ININFO 2011 International Conference on Integrated Information, 

(e-proceedings), http://www.icininfo.net  
14.  Alexiadis Stilianos, and Ladias Christos, Transfer and Adoption of Knowledge: 

Implications for Regional Policy, International Conference “ Rethinking Business and 

Business Education in the Age of Crisis,” Chios , 2011, University the Aegean,         

(e-proceedings), http://25years.ba.aegean.gr 
15. Alexiadis Stilianos, Kokkinou Aikaterini and Ladias Christos, “The Cumulative 

Nature of Economic Development”, XXXIII Conference of the International 

Sociological Association: Supporting Sustainable Communities in times of         

Emergency – Participation, Empowerment and Democratic Innovations at Local 

Level, International Sociological Association Athens (Greece), University of Central 

Greece, 2011, (e-proceedings), www.isa-sociology.org 
16. Alexiadis Stilianos, Korres, George and Ladias, Christos, “Internal and External 

Sources of Regional Growth”, Abstract accepted for the World Conference on 

Business, Economics and Management, Atalya, May 2012 and ELSEVIER, 

www.eslefier.com/locate/procedia, Science Direct, 2012. 

17. Papadopoulou Eleni, Ladias Christos, Hasanagas Nikolaos,  Zafiri Nikoleta, 

Diamantopoulos Athanasios, Zacharopoulou Aliki, Stogianni Aggeliki,  “Quarry 

Disturbance & Restoration Scenarios: The Prosotsani (Greece) Quarry Case”, 

University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia GeoCAD 2012 ScientificConference 

with International Participation, (e-proceedings),  ISBN 978-606-613-041-7 

 
 

           

 

 

http://www.ersa.org/
http://www.ersa.org/
http://www.icininfo.net/
http://25years.ba.aegean.gr/
http://www.isa-sociology.org/
http://www.eslefier.com/locate/procedia
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  Β. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 
        α.  Δημοσιεύσεις σε διεθνή αξιολογημένα  περιοδικά με κριτές 

 

C.1.1      

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Η σημασία της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών συνδέεται 

με την επιτάχυνση των διαδικασιών του καθημερινού βίου με τον περιορισμό των 

γραφειοκρατικών λειτουργιών, την εξάλειψη περιττών διαδικασιών, με την 

αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και παραγωγής. 

Τέλος, σχετίζεται με την πρόοδο, την ευημερία και την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη. Στο παρόν άρθρο συζητείται ο ρόλος του Η/Υ και των Τηλεπικοινωνιών 

στη μεταμόρφωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε έναν αποτελεσματικότερο 

και βιώσιμο, σύγχρονο δημόσιο οργανισμό με κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα 

για τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του 21ου αιώνα. Αυτό το άρθρο 

λαμβάνει υπόψη του τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της βελτίωσης 

του ανταγωνισμού και τα σημαντικά βήματα που σημείωσαν μέχρι σήμερα οι 

πρόσφατες κυβερνήσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων 

υπηρεσιών. Πραγματοποιείται αναφορά στο νομικό πλαίσιο και στα στρατηγικά και 

σημαντικά επιτεύγματα του εθνικού σχέδιου μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας που 

παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2005 στη Λισσαβώνα ενώπιον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο προτείνει λύσεις σε σημαντικά ζητήματα και προτεραιότητες για 

τα οποία επεκτείνουμε και παρουσιάζουμε ένα λειτουργικό και εφικτό σχέδιο. Το 

σχέδιο, ακόμη και αν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει, θα αποδώσει άμεσα μετρήσιμα 

αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και δημόσια διοίκηση και να είναι 

βιώσιμο ώστε να αξιοποιήσει τις προόδους σε νέες τεχνολογίες ως απάντηση στα 

επίμονα δομικά προβλήματα παραγωγικότητας και ποιότητας υπηρεσιών στην 

Ελλάδα, καθώς και σε φαινόμενα διαφθοράς, στη διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη 

των υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης σε νέες δεξιότητες, και για την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Λέξεις-κλειδιά: αποτελεσματοκεντρική βιώσιμη δημόσια διοίκηση, τεχνολογία της 

πληροφορίας και τηλεπικοινωνίες, Ελλάδα. 

 

C.1.2 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Η Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών έχει θεμελιώδη σημασία 

για τη δυνατότητα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιδίως δε για την εξυπηρέτηση 

των πλέον απομακρυσμένων και φτωχών περιοχών της χώρας. Αυτό το άρθρο 

συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της διαπίστωσης. Δεδομένου του υπάρχοντος 

προβλήματος των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα, το παρόν άρθρο 

εξετάζει το ρόλο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΤΠ) και των Τηλεπικοινωνιών 

για τη δυνατότητα της βιωσιμότητας, της αποκέντρωσης, για τη σχέση μεταξύ 

ηλεκτρονικής επανάστασης και ατόμου, και για κάθε σχετική επίδραση της 

τεχνολογίας, του ζητήματος της ΤΠ και της Εξουσίας, την τεχνολογική πρόοδο και 

τις μεταβολές στο σύγχρονο καθημερινό βίο μας, με παραδείγματα από όλο τον 

κόσμο που αποδεικνύουν ότι η ΤΠ και η βιωσιμότητα είναι και εφικτές, και 

κερδοφόρες, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε σχέση με περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά ζητήματα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογία της πληροφορίας και τηλεπικοινωνίες, βιωσιμότητα, 

περιφερειακή ανάπτυξη, Ελλάδα. 

 

C.1.3 

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχαν προβλεφθεί αλλαγές που θα επηρέαζαν 

την παγκόσμια αγορά τουρισμού. Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος 

των εσόδων της ελληνικής οικονομίας η οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει σημειώσει 

πτώση. Δεδομένης της παγκόσμιας πτώσης του τουρισμού, νέες μορφές τουρισμού 

αναζητούνται για την ικανοποίηση του εγχώριου και ξένου ανταγωνισμού, σε 

συνδυασμό με τις αυξανόμενες προσδοκίες για βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών σε 

ανταγωνιστικές τιμές. Το παρόν άρθρο απαντά στην πρόκληση της πτώσης του 

τουρισμού με μια νέα ευκαιρία που παρέχει η προταθείσα στρατηγική 

Θεραπευτικού Τουρισμού Σπα στην Κεντρική Ελλάδα, βάσει της κατάλληλης 

χρήσης των φυσικών πόρων και σύμφωνα με τη φιλοσοφία της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Εξετάζεται η στρατηγική θέση της Κεντρικής Ελλάδας, το ευνοϊκό 

νομοθετικό πλαίσιο, τα γεωγραφικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής με 

τα πολλά φυσικά θεραπευτικά σπα που υπήρχαν από την αρχαιότητα. Τα νέα 

προγράμματα που βασίζονται στις αναλύσεις πιλοτικών έργων και στατιστικών 

δεδομένων από τοπικές και κυβερνητικές πηγές συνιστούν συγκεκριμένες νέες 

κατευθύνσεις, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους που παρέχουν μια ελκυστική 

απάντηση στις απαιτήσεις της αυριανής αγοράς διακοπών φυσικής και υγιεινής 

ζωής. 

 

Λέξεις-κλειδιά: θεραπευτικός τουρισμός σπα, Κεντρική Ελλάδα, φυσικοί πόροι. 



8 

 

C.1.4 

 

Η ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ 

Στην Ελλάδα το παρόν διοικητικό σύστημα με 13 περιφέρειες, όπως είναι σήμερα, 

θεωρείται ότι δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι πολιτικές των 

οικονομικών βοηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα απαιτούν την αλλαγή 

του διαχειριστικού συστήματος των περιφερειών αυτών σε μακροπεριφέρειες. Στο 

παρόν άρθρο παρουσιάζουμε το μοντέλο της μακροπεριφέρειας σαν οικονομική και 

χωρική οντότητα και τη βιωσιμότητά της σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων. 

Συγκεκριμένα, εξετάζουμε την περίπτωση της προτεινόμενης μακροπεριφέρειας 

που αποτελείται από τις περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, το πλαίσιο 

και τις προοπτικές ανάπτυξης, το ρόλο των αστικών κέντρων και των υποδομών 

κ.τ.λ. με έμφαση στη μακροπρόθεσμη προοπτική της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 

Λέξεις-κλειδιά: μακροπεριφέρεια, διοικητικό σύστημα Περιφερειών, Ελλάδα, 

χωροταξικός σχεδιασμός, περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

C.1.5 

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Η διαγραφείσα πορεία της οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδος τελευταία ήταν 

μάλλον σταθερή και η οικονομία της πραγματοποίησε επιτεύγματα που είχαν το 

στοιχείο της σύγκλισης της με την Ευρώπη των 15. Σ’ αυτό συνετέλεσαν η 

Οικονομία των Ολυμπιακών Αγώνων και οι χρηματικοί πόροι των κοινοτικών 

πλαισίων στήριξης. Τα μακροοικονομικά μεγέθη όπως το δημόσιο έλλειμμα, το 

χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ο πληθωρισμός και η ανεργία, είναι εκείνα που 

στην επικείμενη περίοδο χρειάζεται να τιθασευτούν σε συνδυασμό με την πολιτική 

της υλοποίησης των στόχων του λεγόμενου τετάρτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης 

στην Ελλάδα. Η νέα στρατηγική με SWOT ανάλυση θα καθορίσει τις σύγχρονες και 

δυναμικές επιλογές για ευρύτερες ακόμη πράγμα που θα βοηθήσει όχι μόνον στην 

άμβλυνση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων αλλά και θα επιταχύνουν την 

σύγκλιση προς τα κριτήρια της Λισσαβόνας με απώτερο στόχο την κυριαρχία στην 

ευρύτερη παρουσία στην Νοτιανατολική Ευρώπη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, Ανάλυση SWOT, σύγκλιση 

Λισσαβόνας, κυριαρχία, νότια Ευρώπη. 
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C.1.6 

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 

 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονομίας του πολιτισμού είναι η 

δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εδραίωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, δεδομένου ότι μία από τις πλέον πολύτιμες αποστολές της είναι η 

συστηματική ενημέρωση του κοινού για την καλλιτεχνική και πνευματική 

δημιουργία. Οι κρατικές ή ιδιωτικές χορηγίες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και 

τους συνδέσμους της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, την ενεργή διαχείριση, τα 

φορολογικά θέματα και τη διαχείριση των αγαθών και των υπηρεσιών της 

οικονομίας του πολιτισμού, θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται ως θέματα μιας 

στρατηγικής για την ανάπτυξη της οικονομίας αυτού του είδους. Στην Ελλάδα, αν 

και η εκπαίδευση επηρεάζει άμεσα το πολιτιστικό επίπεδο του λαού, υπάρχει 

έλλειψη πληροφόρησης για πολιτιστικές δραστηριότητες, στις δε απομακρυσμένες 

περιφέρειες της χώρας αυτή η έλλειψη πληροφόρησης καθίσταται πιο έκδηλη. Η 

στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών στην σχέση με τα έργα 

τέχνης και τα πολιτιστικά τους αγαθά μπορεί να συνδεθεί με τις επιστημονικές 

θεωρίες που πραγματεύονται την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών. Τα 

πλουσιότατα πολιτιστικά κοιτάσματα, η ποικιλία των μουσείων, η πολύπλευρη και 

μακρά ιστορική παράδοση σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας μπορεί, με την 

ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού, να καταστούν πόλοι που συμβάλλουν 

στην ενδογενή ανάπτυξη, με τη δε εισαγωγή καινοτομιών στον τομέα του 

πολιτισμού αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία θα καταστεί πολύ δυναμικότερη. Τέλος, 

η προαναφερθείσα στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζεται με χορηγίες που θα 

επηρεάζουν άμεσα τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διαχείριση των 

τεχνών, των αγαθών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, αυτό το είδος 

διαχείρισης πρέπει να στηρίζει την πολιτική του στην εμπορία και στην 

αποτελεσματική προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: πολιτισμός, οικονομία του πολιτισμού, καλλιτεχνική δημιουργία, 

περιφερειακές περιοχές, στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης. 

 

C.1.7 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονομίας του πολιτισμού είναι η 

δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εδραίωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, δεδομένου ότι μία από τις πλέον πολύτιμες αποστολές της είναι η 

συστηματική ενημέρωση του κοινού για την καλλιτεχνική και πνευματική 

δημιουργία. Οι κρατικές ή ιδιωτικές χορηγίες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και 

τους συνδέσμους της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, την ενεργή διαχείριση, τα 

φορολογικά θέματα και τη διαχείριση των αγαθών και των υπηρεσιών της 

οικονομίας του πολιτισμού, θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται ως θέματα μιας 

στρατηγικής για την ανάπτυξη της οικονομίας αυτού του είδους. Στην Ελλάδα, αν 

και η εκπαίδευση επηρεάζει άμεσα το πολιτιστικό επίπεδο του λαού, υπάρχει 

έλλειψη πληροφόρησης για πολιτιστικές δραστηριότητες, στις δε απομακρυσμένες 

περιφέρειες της χώρας αυτή η έλλειψη πληροφόρησης καθίσταται πιο έκδηλη. Η 

στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών στην σχέση με τα έργα 

τέχνης και τα πολιτιστικά τους αγαθά μπορεί να συνδεθεί με τις επιστημονικές 

θεωρίες που πραγματεύονται την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών. Τα 

πλουσιότατα πολιτιστικά κοιτάσματα, η ποικιλία των μουσείων, η πολύπλευρη και 

μακρά ιστορική παράδοση σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας μπορεί, με την 

ανάπτυξη της οικονομίας του πολιτισμού, να καταστούν πόλοι που συμβάλλουν 

στην ενδογενή ανάπτυξη, με τη δε εισαγωγή καινοτομιών στον τομέα του 

πολιτισμού αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία θα καταστεί πολύ δυναμικότερη. Τέλος, 

η προαναφερθείσα στρατηγική θα πρέπει να υποστηρίζεται με χορηγίες που θα 

επηρεάζουν άμεσα τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διαχείριση των 

τεχνών, των αγαθών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, αυτό το είδος 

διαχείρισης πρέπει να στηρίζει την πολιτική του στην εμπορία και στην 

αποτελεσματική προώθηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: πολιτισμός, οικονομία του πολιτισμού, καλλιτεχνική δημιουργία, 

περιφερειακές περιοχές, στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης. 

 

C.1.8 

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Το παρόν άρθρο ερευνά την έκταση της περιφερειακής συνοχής μεταξύ των 

περιφερειών της Ευρώπης, ένα θέμα με αύξουσα σημασία στην ταχέως 

αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία περί περιφερειακής οικονομίας. Αυτό το άρθρο 

σκοπεύει να φωτίσει περισσότερο το ζήτημα της περιφερειακής συνοχής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των υφιστάμενων τεχνολογικών κενών μεταξύ 

των περιφερειών. Η περιφερειακή συνοχή εξετάζεται από τη σκοπιά της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τις περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 κατά το 

χρονικό διάστημα 1995-2006. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη δύο 

ξεχωριστών ομάδων ή λεσχών. Η πρώτη περιλαμβάνει τις περιφέρειες των 

προηγμένων χωρών της βόρειας Ευρώπης, ενώ τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εντοπίζονται κυρίως στα νέα κράτη-μέλη και σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, 
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θέτοντας το ζήτημα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής σε νέο πλαίσιο. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα σημαίνουν πολλά για την (ανα-) κατεύθυνση της 

περιφερειακής πολιτικής στην Ευρώπη προς νέους στόχους και νέα εργαλεία. 

 

Λέξεις-κλειδιά: περιφερειακή συνοχή, τεχνολογικό κενό, περιφερειακή πολιτική. 

 

C.1.9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να συζητηθούν ορισμένες επιπτώσεις των 

σύγχρονων μεταναστευτικών τάσεων για την ελληνική οικονομία. Αναπτύχθηκε 

ένα σύνολο μεταβλητών για να διερευνηθούν οι διαφορικές επιπτώσεις της 

μετανάστευσης στην οικονομία της Ελλάδας. Πιθανές θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στη χώρα υποδοχής, προσδιορίζονται βάσει χωρικών οικονομετρικών 

τεχνικών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: μετανάστευση, ελληνική οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

C.1.10 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ «ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ NUTS 

 

Οι ορισμοί επιβάλλονται, όχι όμως και οι ιδιότητες. Το βασικό ζήτημα που θίγει η 

παρούσα εργασία είναι το πώς να «ανιχνευθούν» αντικειμενικές 

κοινωνικοοικονομικές χωρικές δομές, αντί αυτές να «καθορίζονται» αυθαίρετα. Το 

πρότυπο ταξινόμησης NUTS είναι μάλλον αυθαίρετο. Όχι μόνο οι διοικητικές 

μονάδες έχουν δομηθεί μέσα από «τυχαίες» ιστορικές συνθήκες, αλλά και η 

αξιοπιστία της μέτρησης του πληθυσμού σε μια περιοχή είναι αμφίβολη όσο η 

κινητικότητα ενισχύεται και η «συνήθης διαμονή» καθίσταται όλο και πιο ασαφής. 

Όσον αφορά τα επικουρικά κριτήρια, είναι επίσης ετερογενή και συνιστούν μάλλον 

αντιλήψεις που επιβάλλονται από τους ιθύνοντες παρά από φυσικά πρόσωπα. Η 

προσέγγιση μέσω της ποσοτικής ανάλυσης δικτύων (ΠΑΔ/QNA) προτείνεται ως 

εργαλείο για την ανίχνευση μακροδομών που θεωρούνται κοινωνικοοικονομική και 

φυσική υποδομή της «μακροπεριφέρειας». Αυτή βασίζεται στην ανάλυση μιας 

σειράς από μεταβλητές όπως οι ροές της μετανάστευσης ανθρώπων, τα οικονομικά 

μέσα, η πληροφορία, οι ανέσεις, τα στοιχεία βιοποικιλότητας και οι παράμετροι της 

νέας σχέσης μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Στο παρόν άρθρο, με τη 

χρήση αλγορίθμων της ΠΑΔ, όπως η Πυκνότητα των ροών ή η Κεντρικότητα του 

«Ενδιάμεσου [Betweenness]» των τόπων, τα «πυκνότερα» δίκτυα ροών μεταξύ 
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τόπων ή πιο «κεντρικών» τόπων μπορούν να διαφοροποιηθούν από άλλα, με 

αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια πιο ουσιαστική οριοθέτηση 

των «μακροπεριφερειών». 

 

Λέξεις-κλειδιά: μακροπεριφέρεια, NUTS, ροές, ποσοτική ανάλυση δικτύων, 

μετανάστευση, σχέση μεταξύ αγροτικού και αστικού, τόπος. 

 

C.1.11 

 

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αποδείξει ότι ο πολιτισμός είναι μια οικουμενική αξία 

με ειδικό ρόλο στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων των λαών και των αρχών που 

διέπουν τις κοινωνικές σχέσεις. Το άρθρο υπογραμμίζει επίσης τις πολλαπλές 

διαστάσεις του πολιτισμού ως φαινομένου ουσιαστικού για την κοινωνική συνοχή, 

για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική, και για την αποδοχή του 

«Ετέρου», καθώς και ως πεδίου μέσω του οποίου μπορούν να ενισχυθούν η 

βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση. Το άρθρο αποφαίνεται υπέρ της ιστορικής, 

εθνικής και καλλιτεχνικής αξίας του πολιτισμού, καθώς και υπέρ τωνθετικών 

επιδράσεών του στην οικονομία και στην κοινωνία. 

 

Λέξεις-κλειδιά: πολιτισμός, ανάπτυξη, Ελλάδα, περιφέρειες, στρατηγική. 

 

C.1.12 

Διδακτική γλωσσών για ειδικούς σκοπούς στην τουριστική εκπαίδευση 

 

Οι γλώσσες για ειδικούς σκοπούς προήλθαν από την ανάγκη μονοσήμαντης 

περιγραφής αντικειμένων, πραγματικών καταστάσεων και διαδικασιών σε κάθε 

τομέα. Στον τουρισμό χρησιμοποιείται μια γλώσσα για ειδικούς σκοπούς που 

μπορεί να θεωρηθεί υποκατηγορία της οικονομικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς. 

Η εκπαίδευση των σπουδαστών των τουριστικών επαγγελμάτων περιλαμβάνει 

απαραίτητα την εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς οι τελευταίες αποτελούν 

σημαντικό προσόν. Γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της 

ικανότητας επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα για ειδικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί βάσει των θεωρητικώς θεμελιωμένων διδακτικών αρχών της 

«διδασκαλίας ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς (ΔΞΓΕΣ/FFSU)». Σύμφωνα με 

αυτές, ο διδάσκων θα πρέπει να σχεδιάζει τη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη 

κάποιους σημαντικούς παράγοντες. Το παρόν άρθρο εστιάζει στη διδασκαλία 

γλωσσών για ειδικούς σκοπούς, με τις διδακτικές και μεθοδολογικές βάσεις και 
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αρχές της, οι οποίες διέπουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ΔΞΓΕΣ. Βάσει 

αυτών, η ΔΞΓΕΣ παρουσιάζεται ως σύμπλεγμα παραγόντων. Κατ’ αρχάς 

παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν από κοινού και 

διαμορφώνουν τη διδασκαλία. 

 

Λέξεις-κλειδιά: γλώσσες για ειδικούς σκοπούς, διδασκαλία γλωσσών για ειδικούς 

σκοπούς, διδακτική, τουριστική εκπαίδευση. 

 

C.1.13 

 

Ο ελληνικός τουρισμός και η περιφερειακή ανάπτυξη 

Στο παρόν άρθρο θα δείξουμε ότι σήμερα ο τουρισμός και η περιφερειακή 

ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν είναι πια η ίδια όπως παλαιότερα. Η ταχεία ανάπτυξη 

του τουρισμού κατά την περίοδο 1990-2003, αλλά και η γενικότερη κοινωνική 

δομή της χώρας ,οδήγησαν σε μια νέα, διαφοροποιημένη εξέλιξη στον εν λόγω 

τομέα. Το κόστος και τα οφέλη του τουρισμού για την περιφερειακή οικονομία 

ενδιαφέρουν άμεσα όλο τον κόσμο, γι’ αυτό και σε τούτο το άρθρο η συζητήσεις 

περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: τουρισμός, περιφερειακή ανάπτυξη, διοίκηση επιχειρήσεων, Ελλά 

δα. 

C.1.14 

 

Εισαγωγή στην τουριστική διαφήμιση της Ελλάδας 

Η χρήση της διαφήμισης για διαφημιστικές εκστρατείες αποτελεί τη βάση της 

πώλησης προϊόντων σε ομάδες-στόχους ποικίλου προσανατολισμού. Όλα όσα 

συνδέονται με αυτήν είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και εξυπηρετούν τους σκοπούς 

της. Γενικά, τα προϊόντα που διαφημίζονται μπορεί να είναι παροχές, ιδέες, 

συμπεριφορές, ή ψυχικές στάσεις. Στον τουρισμό, στόχος της διαφήμισης είναι οι 

τουρίστες. Αυτός ο βαθύς ψυχολογικός μηχανισμός χρησιμοποιείται, με στόχο τον 

επηρεασμό της συμπεριφοράς μας, σε πολλούς τομείς και με τη χρήση μιας 

πλούσιας ποικιλίας από κατάλληλα σχεδιασμένες μεθόδους. Η παρούσα συζήτηση 

αποτελεί μια απόπειρα διερεύνησης ενός παράξενου και ιδιαίτερα επικερδούς 

πεδίου του νέου ευρωπαϊκού βίου. Ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο πολλοί 

από εμάς -πολύ περισσότερο απ’ όσο συνειδητοποιούμε- επηρεαζόμαστε και 

χειραγωγούμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Η πώληση τουριστικών υπηρεσιών, 

αξίας δισεκατομμυρίων, επηρεάζεται σημαντικά -για να μην πούμε επαναστατικά- 

από αυτές τις μεθόδους, που μόλις τώρα διαδίδονται στις μικρές επιχειρήσεις 

τουρισμού. Εν τω μεταξύ, πολλοί κορυφαίοι ευρωπαίοι επαγγελματίες της 
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διαφήμισης έχουν κάνει κτήμα τους τη θεωρία της διαφήμισης, ούτως ώστε να 

κινούνται ακόμη πιο έξυπνα όταν πρόκειται να μας επηρεάσουν. Παρά τη σημερινή 

διαφάνεια της αγοράς, η αύξηση των μεριδίων στην αγορά μπορεί να εξασφαλιστεί 

μόνο μέσα από σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και μεθόδους όπως η τουριστική 

διαφήμιση, ούτως ώστε να αυξηθούν στον αναγκαίο βαθμό τα έσοδα των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, ο γερμανικός όρος «διαφήμιση [Werbung]» 

αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του λεξιλογίου των ελλήνων επαγγελματιών 

του τουρισμού και του ξενοδοχειακού τομέα στην Ελλάδα. Διαφημίζουν υπηρεσίες 

όπως η «ήσυχα δωμάτια», «υψηλής ποιότητας υπηρεσίες», «υπηρεσίες σε λογικές 

τιμές», οι οποίες, ως γνωστόν, αποτελούν τις σημαντικότερες λειτουργίες στον 

ξενοδοχειακό και εστιατοριακό τομέα. Η τουριστική διαφήμιση αποκτά όλο και 

μεγαλύτερη σημασία μέσα στο σύγχρονο μίγμα εμπορικών στρατηγικών στις 

ξενοδοχειακές και εστιατοριακές επιχειρήσεις. Αυτές όμως οι πωλήσεις δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, αλλά απαιτούν γνώση των κινήτρων και 

της συμπεριφοράς των πελατών. Έτσι, προϋπόθεση για την επιλογή του 

διαφημιστικού μηνύματος αποτελεί η αναγνώριση των αναγκών των ομάδων-

στόχων. 

Λέξεις-κλειδιά: τουριστική διαφήμιση, Ελλάδα, ελληνικός ξενοδοχειακός τομέας, 

εστιατοριακός τομέας, ταξιδιωτικά γραφεία. 

 

C.1.15 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

Στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται ένα μοντέλο βέλτιστης κατανομής των 

επενδύσεων στις περιφέρειες. Θα δειχθεί ότι οι όροι βελτιστοποίησης μπορεί να 

οδηγήσουν σε αύξηση των ανισοτήτων στο χωρικό επίπεδο. Η εισαγωγή ενός 

στοιχείου ενδογενούς καινοτομίας δημιουργεί μια δυαδική κατάσταση. Μια 

εμπειρική ανάλυση, με τη χρήση στοιχείων για τις περιφέρειες NUTS-2 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιάζει να επιβεβαιώνει αυτό το επιχείρημα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: κατανομή των επενδύσεων στις περιφέρειες, περιφερειακές 

ανισότητες, περιφερειακή πολιτική. 

 

C.1.16  

Μια περιφερειακή οπτική της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

 

Η περιφερειακή σύγκλιση είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να θίξει το ζήτημα αν, κατά 

την περίοδο 1995-2004, οι περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 εμφάνισαν τάση 
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σύγκλισης από την άποψη της παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας. 

Υπολογίζεται ένας χαμηλός ετήσιος ρυθμός απόλυτης σύγκλισης για τις περιφέρειες 

NUTS-2 κατά την περίοδο1995-2004. Το ποσοστό της περιφερειακής σύγκλισης 

παρουσιάζει σημαντική διακύμανση μεταξύ των διαφόρων εδαφικών τμημάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία αυτών των αποτελεσμάτων συζητείται στο πλαίσιο 

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και εκδίδονται αντίστοιχες συστάσεις. 

 

Λέξεις-κλειδιά: γεωργία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΚΓΠ 

 

C.1.17 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει μια ποσοτική ανάλυση των 

συμπεριφορών του πληθυσμού προς τις επιπτώσεις του λατομείου και τα σενάρια 

αποκατάστασης του λατομείου Προσωτσάνης, Δράμα, Βόρεια Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση τυποποιημένων 

ερωτηματολογίων. Η κυρίαρχη στάση απέναντι στα λατομεία είναι ότι 

χαρακτηρίζονται από κακή αισθητική. Η αίσθηση ότι αποτελούν περιβαλλοντική 

καταστροφή έρχεται σε δεύτερη θέση, η θεώρησή τους ως επικίνδυνων για την 

υγεία έρχεται σε τρίτη θέση, και η άποψη ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον 

τουρισμό έρχεται σε τέταρτη θέση. Ωστόσο, σε τέταρτη θέση έρχεται και η θετική 

στάση σύμφωνα με την οποία η διατάραξη μιας περιοχής από τη δραστηριότητα 

ενός λατομείου παρέχει μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου τοπίου. Η πλέον 

επιθυμητή εναλλακτική λύση αποκατάστασης είναι η αποκατάσταση της βλάστησης 

στην πράσινη πλαγιά (με ελεύθερη δενδροφύτευση), δεύτερη έρχεται η πράσινη 

πλαγιά χωρίς δέντρα (μόνο με χαμηλή βλάστηση), Τρίτη η οικοδόμηση ενός 

θεάτρου, και τέταρτη η δημιουργία εθνικού βοτανικού κήπου. Οι λιγότερο 

επιθυμητές εναλλακτικές λύσεις αποδείχθηκαν το γήπεδο, η έκθεση μνημείων και 

γλυπτών, το εργοστάσιο, το πάρκο παιχνιδιού, το εμπορικό κέντρο, και ο 

ζωολογικός κήπος. Τα λατομεία θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία από τα 

έγγαμα άτομα, καθώς ανησυχούν για την ασφάλεια της οικογένειάς τους. Άτομα 

που πιστεύουν ότι τα λατομεία είναι επικίνδυνα είναι απρόθυμα να πληρώσουν για 

την αποκατάστασή τους. Τα λατομεία θεωρούνται ένα όμορφο στοιχείο του τοπίου 

από παρατηρητές που προέρχονται από αστικές περιοχές. Οι στάσεις δεν 

εξαρτώνται από το αν οι παρατηρητές έχουν δει πραγματικά τα λατομεία ή όχι, ενώ 

η προθυμία να πληρώσουν για την αποκατάστασή τους εξαρτάται όντως από την 

προσωπική τους στάση. Έτσι, οι στάσεις φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως από 

άλλους παράγοντες, όπως οι φήμες ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά από 

εμπειρικά στοιχεία, ενώ η προθυμία πληρωμής δεν καθοδηγείται αναγκαστικά από 

ορθολογικά κίνητρα. Οι προτιμήσεις για σενάρια αποκατάστασης (π.χ. πράσινη 

πλαγιά, θέατρο, εθνικός βοτανικός κήπος, έκθεση μνημείων, γήπεδο) και η 
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προθυμία πληρωμής και επίσκεψης, καθώς και τα πρότυπα κοινωνικοποίησης της 

επίσκεψης (με συντρόφους, φίλους κ.λπ.) φαίνεται να εξαρτώνται από τις 

εκάστοτε αντιλήψεις για το τι συνιστά μια διαταραγμένη περιοχή, από το 

μορφωτικό επίπεδο, την απασχόληση, την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, 

την ηλικία, την αγροτική/αστική προέλευση και το φύλο. 

 

Λέξεις-κλειδιά: αποκατάσταση τοπίου, περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, 

χωροταξικός σχεδιασμός, χρήση γης, προθυμία πληρωμής. 

 

 

Β. Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις αυτών σε πρακτικά 

με Κριτές 

 

C.2.1 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 

Οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα μεταξύ των περιφερειών μπορούν να 

γεφυρωθούν με οικονομική πολιτική και αλλαγές στις δομές και τα διοικητικά όρια 

των υφιστάμενων περιφερειών της. Πιστεύεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα 

φέρουν τις πλούσιες και τις μειονεκτικές περιοχές στην ίδια ομάδα, κάνοντάς τες 

να μοιραστούν τις αντίστοιχες δυνάμεις τους και να επεκτείνουν τη νέα οικονομία 

τους από κοινού ως σταθερή, αυτοδύναμη και αυτάρκη μικροοικονομία της νέας, 

επαναπροσδιορισμένης περιφέρειας –της μακροπεριφέρειας. Στο παρόν άρθρο θα 

συζητήσουμε πώς αυτό το οικονομικό μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει με 

βάση πολύ συγκεκριμένους παράγοντες επιτυχίας και συγκεκριμένα ποιοτικά 

κριτήρια. Ως παράδειγμα θα επεκτείνουμε την ιδέα στην περίπτωση της νέας 

προτεινόμενης μακροπεριφέρειας Ηπείρου-Μακεδονίας-Θράκης, που βρίσκεται στο 

βόρειο τμήμα της Ελλάδας. Ο προτεινόμενος μακροοικονομικός επαναπροσ 

διορισμός των Μακροπεριφερειών προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την αναβάθμιση 

των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών και επιτρέπει τη μετάβαση της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας στην 

πρακτική των τοπικών διοικήσεων και της διοίκησης των Μακροπεριφερειών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: περιφερειακές οικονομικές ανισότητες, βιώσιμη ανάπτυξη, Ελλάδα, 

Αναδιοργάνωση της τοπικής οικονομίας και διοίκησης, Μακροπεριφέρεια. 

 

 

C.2.2 

 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

(Δ΄ΚΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Δεδομένης της μεγάλης πρόκλησης της επικείμενης εφαρμογής του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Δ΄ ΚΠΣ) για την Ελλάδα, το παρόν 

άρθρο τονίζει τη σημασία της υφιστάμενης κατάστασης και των δυνατοτήτων που 

διαγράφονται για την Οικονομία της, της περιόδου 1990-2005, διότι τούτο 

προσδιορίζει και την αφετηρία των μελλοντικών μας ενεργειών για την υλοποίηση 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Δ΄ΚΠΣ). Κατόπιν, είναι 

αναγκαίο να αναπτύξουμε τους παράγοντες που προσδιόρισαν την υφιστάμενη 
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κατάσταση της οικονομίας εν όψει του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και τις 

δυνατότητες αυτών για τη συμβολή τους στην πρόκληση του ανωτέρω αναπ 

τυξιακού πλαισίου. 

 

 

C.2.3 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Το άρθρο περιγράφει μια νέα ψηφιακή στρατηγική για την Ελλάδα με βάση τις 

προόδους στους τομείς των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Η επιτυχία της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η 

αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών είναι μερικά από τα τα 

ζητήματα που εξετάζονται. Η στρατηγική που προτείνουμε, η οποία στηρίζεται στην 

εμπειρία του συγγραφέα ως επιστήμονα που εργάστηκε, συμβούλεψε και δίδαξε 

στη δημόσια διοίκηση, μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο, την απόδοση και τη 

βελτίωση των υπηρεσιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αυτή η στρατηγική, η 

οποία παρουσιάζεται αρκετά λεπτομερώς, ενσωματώνει εθνικό σχέδιο 

μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας το οποίο παρουσιάστηκε τον 

Οκτώβριο του 2005 στη Λισαβόνα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε 

ότι, μόλις τεθεί σε εφαρμογή, αυτή η στρατηγική θα αποδώσει άμεσα μετρήσιμα 

αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και τη δημόσια διοίκηση, και ότι οι νέες 

τεχνολογίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

υπαρχόντων διαρθρωτικών προβλημάτων στην Ελλάδα, τα οποία αφορούν την 

παραγωγικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και τα φαινόμενα 

διαφθοράς, τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης 

εργαζομένων σε νέες δεξιότητες και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ελλάδα, δημόσια διοίκηση, ψηφιακή μετατροπή, υπολογιστές και 

επικοινωνιακή στρατηγική. 

 

 

C.2.4 

 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Το άρθρο εξετάζει την Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΤΤΠ/IT) και τις επιπτώσεις 

της στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η πληροφορική, πέραν του ότι 

καθιστά τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη και καλύτερη, με βραχυπρόθεσμα 

οφέλη σε πολλούς τομείς, τον Ακαδημαϊκό, της Επιστήμης, του Πολιτισμού, του 

Τουρισμού και των Ταξιδίων, της Τραπεζικής και της Οικονομίας, καθώς και άλλους 

τους τομείς της ζωής που επιφέρει νέες ομάδες ζητημάτων και προβλημάτων που 

κανείς δεν είχε προβλέψει. Μετά από μερικά χρόνια σύγκρισης ανάμεσα στα οφέλη 

και τα ζητήματα που γέννησε η πληροφορική στην περιφερειακή ανάπτυξη, θα 

εξετάσουμε τα ζητήματα της αποκέντρωσης και της τεχνολογικής μεταβολής, 

καθώς και τα ζητήματα της σχέσης του ανθρώπου με τις μηχανές όσον αφορά την 

ατομικότητά του και τη δύναμη που συνδέεται με τη χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφορίας. Κλείνουμε με μια νέα προσέγγιση, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο με 

έμφαση στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας της πληροφορίας η 

οποία τέθηκε στην υπηρεσία της Ελληνικής Οικονομίας, καθιστώντας έτσι δυνατές 

βιώσιμες κοινωνικοοικονομικές βελτιώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην 

αποκεντρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο. 
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Λέξεις-κλειδιά: Ελλάδα, στρατηγική, περιφερειακή ανάπτυξη, συμβολή της 

τεχνολογίας της πληροφορίας. 

 

 

C.2.5 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και την πολιτική του ελληνικού τουρισμού και προτείνει ως κύριο 

επιχείρημα ότι η Κρήτη αποτελεί το κλειδί του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. 

Η μελέτη προχωρεί περαιτέρω και συγκρίνει τον ευρωπαϊκό τουρισμό, ιδίως τον 

μεσογειακό, ο οποίος εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον ελληνικό, επιχειρεί 

δε να ανιχνεύσει τις προσπάθειες R&D στην περιοχή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εκθέτοντας τις τουριστικές υποδομές μαζί με άλλους θεμελιώδεις περιφερειακούς 

δείκτες ανάπτυξης στο επίπεδο του νησιού, συμπεραίνουμε ότι οι στόχοι θα πρέπει 

να κατευθυνθούν προς την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους 

τους τομείς που συνιστούν το τουριστικό προϊόν, και προς τη διατήρηση αυτής της 

ποιότητας μέσω του ολοκληρωτικού εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Κρήτη. 

 

Λέξεις-κλειδιά: τουριστικό προϊόν, Κρήτη, χαρακτηριστικά του τουρισμού. 

 

 

C.2.6 

 

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ 

 

Σχεδιάστηκε ένα εμπειρικό μοντέλο για να διερευνήσει τις δυνατότητες 

«συμβιβασμού» μεταξύ της περιφερειακής συνοχής και της συνολικής 

ανταγωνιστικότητας που προκύπτει συχνά στον περιφερειακό σχεδιασμό. Ένα 

βασικό επιχείρημα αυτού του μοντέλου είναι ότι η περιφερειακή ανάπτυξη 

αποδίδεται στη διαδικασία της ενδογενούς καινοτομίας και στο ρυθμό υιοθέτησης 

της τεχνολογίας σε όλες τις περιφέρειες. Το μοντέλο ελέγχεται χρησιμοποιώντας 

δεδομένα για τις περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 κατά το χρονικό διάστημα 1995-

2006. Αρχικά, τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν έναν «συμβιβασμό» σε όλες 

τις περιφέρειες της ΕΕ-27. Παρ’ όλα αυτά, από την περαιτέρω επεξεργασία αυτού 

του μοντέλου προκύπτουν πιθανοί τρόποι για να ξεπεραστεί αυτός ο 

«συμβιβασμός». Τέλος, προτείνεται ένα μοντέλο περιφερειακού σχεδιασμού, το 

οποίο εντοπίζει ορισμένους τομείς πολιτικής παρέμβασης. 

 

Λέξεις-κλειδιά: περιφερειακή συνοχή, περιφερειακή πολιτική. 

 

 

C.2.7 

 

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Αναπτύχθηκε ένα εμπειρικό μοντέλο σύμφωνα με τον οποίο η οικονομική 

ανάπτυξη αποδίδεται στη διαδικασία της ενδογενούς καινοτομίας και ο ρυθμός της 

μεταφοράς γνώσης (υιοθέτησης) σε όλες τις περιφέρειες. Το μοντέλο ελέγχεται 

χρησιμοποιώντας δεδομένα για τις περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου 1995 - 2005. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση 

της γνώσης και της τεχνολογίας έχει σημαντική και θετική επίδραση στη διαδικασία 

της περιφερειακής ανάπτυξης και σύγκλισης στην Ευρώπη. 
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Λέξεις-κλειδιά: μεταφορά γνώσης, περιφερειακή ανάπτυξη, ευρωπαϊκές περιφέ 

ρειες. 

 

C.2.8 

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΕΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑ; 

 

Το παρόν άρθρο ερευνά την έκταση περιφερειακής συνοχής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της οικονομίας που στηρίζεται στη γνώση. 

Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζουμε αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 

υπολογισμό διαφόρων περιφερειακών μοντέλων επί ενός εκτενούς συνόλου 

περιφερειακών δεδομένων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα φανερώνουν ένα 

αναπτυξιακό χάσμα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ-27. Προτείνονται δυνατοί 

τρόποι υπέρβασης αυτού του χάσματος και κάποια σημεία παρέμβασης. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, συνοχή, Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

C.2.9 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣ 

ΤΕΥΣΗΣ 

 

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να συζητήσει ορισμένες επιπτώσεις των σύγχρονων 

μεταναστευτικών τάσεων για την ελληνική οικονομία. Εξετάζονται οι  παράγοντες 

«άπωσης και έλξης» για τη σύγχρονη μετανάστευση, σε διεθνές επίπεδο, και 

ακολουθεί μια ανάλυση των βαθύτερων αιτίων της εισροής μεταναστών στην 

Ελλάδα. Επισημαίνονται οι τρεις βασικές καταστάσεις της μετανάστευσης, 

προκειμένου να εντοπιστούν οι διαφορικές επιρροές στην οικονομία της Ελλάδας. 

Επίσης, προβαίνουμε σε μια σύντομη ιστορική επισκόπηση της σύγχρονης 

μετανάστευσης στην Ελλάδα, μαζί με μια ανάλυση της απασχόλησης των 

μεταναστών. Η ανάλυση επεκτείνεται περαιτέρω εξετάζοντας τις επιπτώσεις της 

μετανάστευσης στη διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης και σύγκλισης στην 

Ελλάδα, που χρησιμοποιούν χωρικές οικονομετρικές τεχνικές. 

 

Λέξεις-κλειδιά: μετανάστευση, ελληνική οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

 

C.2.10 

 

ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΕ 

ΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

 

Το παρόν άρθρο ερευνά την έκταση της περιφερειακής συνοχής μεταξύ των 

περιφερειών της Ευρώπης, ένα θέμα με αύξουσα σημασία στην ταχέως 

αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία περί περιφερειακής οικονομίας. Αυτό το άρθρο 

σκοπεύει να φωτίσει περισσότερο το ζήτημα της περιφερειακής συνοχής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των υφιστάμενων τεχνολογικών κενών μεταξύ 

των περιφερειών. Η περιφερειακή συνοχή εξετάζεται από τη σκοπιά της 

παραγωγικότητας της εργασίας για τις περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 κατά το 

χρονικό διάστημα 1995-2006. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη δύο 

ξεχωριστών ομάδων ή λεσχών. Η πρώτη περιλαμβάνει τις περιφέρειες των 

προηγμένων χωρών της βόρειας Ευρώπης, ενώ τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εντοπίζονται κυρίως στα νέα κράτη-μέλη και σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, 
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θέτοντας το ζήτημα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής σε νέο πλαίσιο. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα σημαίνουν πολλά για την (ανα-) κατεύθυνση της 

περιφερειακής πολιτικής στην Ευρώπη προς νέους στόχους και νέα εργαλεία. 

Λέξεις-κλειδιά: περιφερειακή συνοχή, ΚΓΠ, περιφερειακές πολιτικές, μακροπεριφέ 

ρειες. 

 
c.2.11 

 

( Η παρουσίαση της εργασίας στο διεθνές συνέδριο δημοσιεύθηκε στο 

επιστημονικό περιοδικό της Βουδαπέστης που είχε ως αναφορά την Περιφερειακή 

Ανάπτυξη )  

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ «ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ NUTS 

 

Οι ορισμοί επιβάλλονται, όχι όμως και οι ιδιότητες. Το βασικό ζήτημα που θίγει η 

παρούσα εργασία είναι το πώς να «ανιχνευθούν» αντικειμενικές 

κοινωνικοοικονομικές χωρικές δομές, αντί αυτές να «καθορίζονται» αυθαίρετα. Το 

πρότυπο ταξινόμησης NUTS είναι μάλλον αυθαίρετο. Όχι μόνο οι διοικητικές 

μονάδες έχουν δομηθεί μέσα από «τυχαίες» ιστορικές συνθήκες, αλλά και η 

αξιοπιστία της μέτρησης του πληθυσμού σε μια περιοχή είναι αμφίβολη όσο η 

κινητικότητα ενισχύεται και η «συνήθης διαμονή» καθίσταται όλο και πιο ασαφής. 

Όσον αφορά τα επικουρικά κριτήρια, είναι επίσης ετερογενή και συνιστούν μάλλον 

αντιλήψεις που επιβάλλονται από τους ιθύνοντες παρά από φυσικά πρόσωπα. Η 

προσέγγιση μέσω της ποσοτικής ανάλυσης δικτύων (ΠΑΔ/QNA) προτείνεται ως 

εργαλείο για την ανίχνευση μακροδομών που θεωρούνται κοινωνικοοικονομική και 

φυσική υποδομή της «μακροπεριφέρειας». Αυτή βασίζεται στην ανάλυση μιας 

σειράς από μεταβλητές όπως οι ροές της μετανάστευσης ανθρώπων, τα οικονομικά 

μέσα, η πληροφορία, οι ανέσεις, τα στοιχεία βιοποικιλότητας και οι παράμετροι της 

νέας σχέσης μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Στο παρόν άρθρο, με τη 

χρήση αλγορίθμων της ΠΑΔ, όπως η Πυκνότητα των ροών ή η Κεντρικότητα του 

«Ενδιάμεσου [Betweenness]» των τόπων, τα «πυκνότερα» δίκτυα ροών μεταξύ 

τόπων ή πιο «κεντρικών» τόπων μπορούν να διαφοροποιηθούν από άλλα, με 

αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια πιο ουσιαστική οριοθέτηση 

των «μακροπεριφερειών». 

 

Λέξεις-κλειδιά: μακροπεριφέρεια, NUTS, ροές, ποσοτική ανάλυση δικτύων, 

μετανάστευση, σχέση μεταξύ αγροτικού και αστικού, τόπος.  

 

C.2.12 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η περιφερειακή σύγκλιση είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να θίξει το ζήτημα αν, κατά 
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την περίοδο 1995-2004, οι περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 εμφάνισαν τάση 

σύγκλισης από την άποψη της παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας. 

Υπολογίζεται ένας χαμηλός ετήσιος ρυθμός απόλυτης σύγκλισης για τις περιφέρειες 

NUTS-2 κατά την περίοδο 1995-2004. Το ποσοστό της περιφερειακής σύγκλισης 

παρουσιάζει σημαντική διακύμανση μεταξύ των διαφόρων εδαφικών τμημάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία αυτών των αποτελεσμάτων συζητείται στο πλαίσιο 

της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και εκδίδονται αντίστοιχες συστάσεις. 

Λέξεις-κλειδιά: γεωργία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΚΓΠ 

 

 

C.2.13 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

Αυτό το άρθρο αναπτύσσει ένα μοντέλο βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης το 

οποίο συνοψίζει τις επιπτώσεις των υποδομών στην απορροφητική ικανότητα μιας 

περιοχής. Μια συνέπεια αυτού του μοντέλου είναι ότι η σύγκλιση προς τις 

τεχνολογικά ηγετικές περιοχές είναι εφικτή μόνο για τις περιοχές με επαρκή 

ικανότητα απορρόφησης. 

 

Λέξεις-κλειδιά: βιώσιμη ανάπτυξη, απορρόφηση, καινοτομία. 

 

C.2.14 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕ 

ΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Αναπτύχθηκε ένα εμπειρικό μοντέλο για την εξέταση της διαδικασίας μεταφοράς 

γνώσης μεταξύ των περιφερειών. Το μοντέλο αυτό έχει δοκιμαστεί με τα στοιχεία 

για τις περιφέρειες NUTS-2 της ΕΕ-27 κατά το χρονικό διάστημα 1995-2005. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεταφορά της γνώσης έχει σημαντική και θετική 

επίδραση στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι περιφερειακές πολιτικές 

πρέπει να στοχεύουν στην εντατικοποίηση του βαθμού της μεταφοράς γνώσεων, 

ιδίως προς τις περιφέρειες που υστερούν. 

 

Λέξεις-κλειδιά: μεταφορά γνώσης, ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

 

C.2.15 

Η ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη έχει δυναμική φύση. Η διαδικασία της 

περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των διατομεϊκών σχέσεων, των εμπροσθοστρεφών/οπισ 

θοστρεφών διασυνδέσεων, των αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας, των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, της τεχνολογικής εξέλιξης, και 

ούτω καθεξής. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές σε κάθε σχεδόν πτυχή της οικονομικής 

και κοινωνικής δραστηριότητας φαίνεται να είναι ανθεκτικές σε όλες τις 
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περιφέρειες. Το παρόν άρθρο περιέχει μια επισκόπηση των διαφόρων θεωριών που 

έχουν προταθεί για την εξήγηση της διαδικασίας της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο «σωρευτικό» χαρακτήρα της περιφερειακής 

ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι ευεργετικές επιδράσεις της 

οικονομικής ανάπτυξης δεν εμφανίζουν ομοιόμορφη κατανομή σε όλο το χώρο, με 

αποτέλεσμα να διατηρούνται οι υπάρχουσες περιφερειακές ανισότητες. Αυτή η 

βιωσιμότητα αποτελεί το ισχυρότερο σκεπτικό για τις περιφερειακές πολιτικές. Η 

εξέλιξη των περιφερειακών πολιτικών εξετάζεται επίσης με κριτικό τρόπο, ενώ 

παρέχονται και κάποιες συστάσεις για μελλοντικές περιφερειακές πολιτικές. 

 

Λέξεις-κλειδιά: σωρευτική φύση, ευρωπαϊκή οικονομία, ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

 

C.2.16 

 

ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Αυτό το άρθρο εξετάζει το υπόδειγμα περιφερειακής ανάπτυξης η οποία οφείλεται 

στην ικανότητά των περιφερειών να υιοθετούν την τεχνολογία. Το αν  οι 

περιφέρειες εμφανίζουν «υψηλή» ή «χαμηλή» ανάπτυξη εξαρτάται από την 

υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας μπορεί 

να είναι είτε «ενδογενής» είτε «εξωγενής» στην περιφέρεια. Αυτή η προσέγγιση 

έχει δοκιμαστεί εμπειρικά με τη χρήση δεδομένων για 247 ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας έχει σημαντική και 

θετική επίδραση στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. 

 

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογική ενημερότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, ευρωπαϊκές 

περιφέρειες. 

 

c.2.17 

(H παρουσίαση δημοσιεύθηκε και στα πρακτικά αλλά και στο αντίστοιχο περιοδικό)  

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ: Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει μια ποσοτική ανάλυση των 

συμπεριφορών του πληθυσμού προς τις επιπτώσεις του λατομείου και τα σενάρια 

αποκατάστασης του λατομείου Προσωτσάνης, Δράμα, Βόρεια Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση τυποποιημένων 

ερωτηματολογίων. Η κυρίαρχη στάση απέναντι στα λατομεία είναι ότι 

χαρακτηρίζονται από κακή αισθητική. Η αίσθηση ότι αποτελούν περιβαλλοντική 

καταστροφή έρχεται σε δεύτερη θέση, η θεώρησή τους ως επικίνδυνων για την 

υγεία έρχεται σε τρίτη θέση, και η άποψη ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον 

τουρισμό έρχεται σε τέταρτη θέση. Ωστόσο, σε τέταρτη θέση έρχεται και η θετική 

στάση σύμφωνα με την οποία η διατάραξη μιας περιοχής από τη δραστηριότητα 

ενός λατομείου παρέχει μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου τοπίου. Η πλέον 

επιθυμητή εναλλακτική λύση αποκατάστασης είναι η αποκατάσταση της βλάστησης 

στην πράσινη πλαγιά (με ελεύθερη δενδροφύτευση), δεύτερη έρχεται η πράσινη 
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πλαγιά χωρίς δέντρα (μόνο με χαμηλή βλάστηση), Τρίτη η οικοδόμηση ενός 

θεάτρου, και τέταρτη η δημιουργία εθνικού βοτανικού κήπου. Οι λιγότερο 

επιθυμητές εναλλακτικές λύσεις αποδείχθηκαν το γήπεδο, η έκθεση μνημείων και 

γλυπτών, το εργοστάσιο, το πάρκο παιχνιδιού, το εμπορικό κέντρο, και ο 

ζωολογικός κήπος. Τα λατομεία θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία από τα 

έγγαμα άτομα, καθώς ανησυχούν για την ασφάλεια της οικογένειάς τους. Άτομα 

που πιστεύουν ότι τα λατομεία είναι επικίνδυνα είναι απρόθυμα να πληρώσουν για 

την αποκατάστασή τους. Τα λατομεία θεωρούνται ένα όμορφο στοιχείο του τοπίου 

από παρατηρητές που προέρχονται από αστικές περιοχές. Οι στάσεις δεν 

εξαρτώνται από το αν οι παρατηρητές έχουν δει πραγματικά τα λατομεία ή όχι, ενώ 

η προθυμία να πληρώσουν για την αποκατάστασή τους εξαρτάται όντως από την 

προσωπική τους στάση. Έτσι, οι στάσεις φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως από 

άλλους παράγοντες, όπως οι φήμες ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρά από 

εμπειρικά στοιχεία, ενώ η προθυμία πληρωμής δεν καθοδηγείται αναγκαστικά από 

ορθολογικά κίνητρα. Οι προτιμήσεις για σενάρια αποκατάστασης (π.χ. πράσινη 

πλαγιά, θέατρο, εθνικός βοτανικός κήπος, έκθεση μνημείων, γήπεδο) και η 

προθυμία πληρωμής και επίσκεψης, καθώς και τα πρότυπα κοινωνικοποίησης της 

επίσκεψης (με συντρόφους, φίλους κ.λπ.) φαίνεται να εξαρτώνται από τις 

εκάστοτε αντιλήψεις για το τι συνιστά μια διαταραγμένη περιοχή, από το 

μορφωτικό επίπεδο, την απασχόληση, την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, 

την ηλικία, την αγροτική/αστική προέλευση και το φύλο. 

 

Λέξεις-κλειδιά: αποκατάσταση τοπίου, περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, 

χωροταξικός σχεδιασμός, χρήση γης, προθυμία πληρωμής.  

 

 

 

 
 

     γ.Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά με Κριτές 
 
C.3.1 
 
1.Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΙ ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Χ. Γενιτσαρόπουλος, Χ. Μπότσαρης, Χ. Λαδιάς 
Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας 
 
Περίληψη 
 
    Οι επιδράσεις από τη λειτουργία ενός ΑΕΙ μπορούν μεθοδολογικά να διακριθούν σε 
δυο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις και περιλαμβάνει τις άμεσες και 
έμμεσες επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία τους και οφείλονται κυρίως στις 
λειτουργικές δαπάνες τους καθώς και τις δαπάνες φοιτητών και επισκεπτών, ενώ η δεύτερη 
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αφορά τις επιπτώσεις από τη δημιουργία και τη διάδοση της γνώσης όπως για παράδειγμα είναι 
η δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου και η ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης. 
Με την παρούσα εργασία γίνεται εκτίμηση τη συμβολής των ελληνικών περιφερειακών ΑΕΙ 
στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο Νομών (NUT-III). 
Συγκεκριμένα, εκτιμώνται οι γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ του αριθμού των φοιτητών 
με δείκτες οικοδομικής δραστηριότητας καθώς και με βασικά μακροοικονομικά περιφερειακά 
μεγέθη όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 
(ΑΠΑ) στους κλάδους του εμπορίου, της διαχείρισης ακινήτων, των ξενοδοχείων και των 
εστιατορίων και της εκπαίδευσης. Αρχικά οι συσχετίσεις εκτιμώνται για των σύνολο των 
Νομών που συμμετέχουν στο δείγμα ενώ στη συνέχεια επανεκτιμούνται με βάση το 
πληθυσμιακό μέγεθος τους. 
Από τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης προκύπτουν συνοπτικά τα κάτωθι: α. O 
μέσος αριθμός των φοιτητών σχετίζεται θετικά με την μέση οικοδομική δραστηριότητα 
εκφρασμένη ως επιφάνεια (m2) νέων οικοδομών καθώς επίσης με το μέσο ΑΕΠ και τις μέσες 
ΑΠΑ των κλάδων διαχείριση ακινήτων, εμπορίου, ξενοδοχείων/εστιατορίων καθώς και της 
εκπαίδευσης, β. Στους μικρούς και στους μεσαίους Νομούς ο μέσος αριθμός των φοιτητών δεν 
συσχετίζεται γραμμικά με κανέναν δείκτη και γ. Στους μεγάλους Νομούς 
(πληθυσμός>150.000) ο μέσος αριθμός των φοιτητών σχετίζεται θετικά με τη μέση επιφάνεια 
(m2) των νέων οικοδομών καθώς επίσης με το μέσο ΑΕΠ και τις μέσες ΑΠΑ της διαχείρισης 
ακινήτων, του εμπορίου και της εκπαίδευσης. 
 

Λέξεις κλειδιά: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ελληνική περιφέρεια, οικονομικοί 

 

C.3.2 

Ο Πολιτισμός ως μοχλός της Τουριστικής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ελλάδας 

 

Περίληψη. 

Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό ως πανανθρώπινη αξία με ιδιαίτερο ρόλο για την 

ανάδειξη της ταυτότητας των λαών και των αρχών που διέπουν την κοινωνική συμβίωση. 

Παράλληλα θα υπογραμμίσουμε τις πολλαπλές διαστάσεις του πολιτισμού ως φαινομένου 

απαραιτήτου για την ανάπτυξη αλλά και ως μοχλού απαραιτήτου για την βιώσιμη  τουριστική 

ανάπτυξη. Μετά ταύτα θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάδειξη τόσο αυτής της αξίας του 

πολιτισμού όσο και των επιπτώσεών του στην τουριστική περιφερειακή ανάπτυξη. 

Λέξεις κλειδιά: Τουριστική Ανάπτυξη περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτισμός και τουρισμός.  

 

 

δ. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια και δημοσιεύσεις αυτών σε Τόμους η 

Πρακτικά αυτών 

c.4.1 
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c.4.2 
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c.4.3 
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c.4.4 
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c.4.5 
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c.4.6 

Η νέα μεταναστευτική πολιτική για τις Ευρωπαϊκές Χώρες που θα στηρίζεται στη 

Γνώση θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην Κοινωνία 

του 2020 και θα εξαλείφει τους Κοινωνικούς αποκλεισμούς απ’ αυτήν. 

 

Χρήστος Λαδιάς, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, caladias@otenet.gr 

Νικόλαος Χασάναγας, ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Δράμας, 

n.hasanagas@gmail.com  

Ελένη Παπαδοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Αγροτικής 

Οικονομίας, epapa@agro.auth.gr 

 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται αρχικά σύγκριση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης προκειμένου να 

απεικονισθεί κοινωνικο-ιστορικά ο ρόλος της ροής γνώσης και της αμοιβαίας μάθησης στην 

ένταξη των μεταναστών και στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας. Η Ευρώπη δεν έχει 

εκείνες τις συνθήκες που είχαν οι ΗΠΑ για να επιτύχει γρήγορη ενσωμάτωση μεταναστών, 

αλλά έχει τώρα πλέον τεχνολογία και θεσμική υποδομή ενσωμάτωσης που εξελίσσεται 

βαθμιδόν. Στα πλαίσια της Στρατηγικής της «Ευρώπης 2020», η ομαλή ένταξη των 

μεταναστών φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμη μέσω της γνώσης, υπερβαίνοντας τυχόν 

κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η γνώση οδηγεί στην ομαλή ένταξη και αυτά τα δυο οδηγούν σε 

μια πιο ανταγωνιστική οικονομία. Η ισόρροπη κατανομή του οφέλους κοινωνικά και χωρικά 

είναι μια πρόκληση ωστόσο που παραμένει ανοικτή. Το διαδίκτυο και γενικά η ψηφιακή 

τεχνολογία και τα μέσα μεταφοράς και οι υποδομές μεταφοράς συμβάλλουν σε μια νέα 

μορφή κοινωνικοποίησης και ένταξης, και μετατρέπουν τους «χώρους τόπων» σε «χώρους 

ροών», διευκολύνοντας έτσι την ένταξη των μεταναστών.  

Λέξεις-κλειδιά: πολιτισμική ετερογένεια, ενότητα, συνέργεια, χώρος τόπων, χώρος ροών, 

αγροτικός και αστικός χώρος 

 

 

c.4.7 

 

 
H βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια εν όψει του 2020 

Μια πρώτη βιβλιογραφική διερεύνηση  

 

Λαδιάς Χρ., Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

 

Καραγιάννης Στ., Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

 

Περίληψη 

      H παρούσα εργασία επιχειρεί τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας τουριστική κατάστασης 

της ελληνικής περιφέρειας και τη σκιαγράφηση της πορείας που αυτή έχει διανύσει μέχρι 

σήμερα. Θέτει ερωτήματα που αφορούν επιστημολογικά ζητήματα και τη σχέση της 

τουριστικής ανάπτυξης με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρεται στις τουριστικές 

δραστηριότητες  που έχουν  ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και, μέσω αυτών, καταγράφει τη 

δυνατότητα αυτού του κλάδου, και του θεματικούς του προσανατολισμούς εν όψει του 2020. 

Παράλληλα ανιχνεύει τις αιτίες που δυσχεραίνουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αλλά  

προβάλλει και τη δυναμική της βιώσιμης ανάπτυξης με  έναν  χρονικό ορίζοντα για την 

επόμενη δεκαετία. 
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c.4.8 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης σε ορεινές κοινότητες για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης 

εναλλακτικών  μορφών τουρισμού εν όψει των Ευρωπαϊκών εξελίξεων 

 

Καραγιάννης Στ. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

Λαδιάς Χρ. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δεληθέου Βασιλική Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σχέση που αναπτύσσεται στο πεδίου της ανάπτυξης 

ορεινών κυρίως κοινοτήτων, όχι μόνον ως σχέση συγκρούσεων και ανατροπών με το 

φυσικό περιβάλλον αλλά και εργαλείο προοπτικών, αφού οι ορεινές κοινότητες διαθέτουν 

σημαντικά φυσικά αποθέματα,  και  μπορούν να τα αναδεικνύουν  μονομερώς,  η 

συμβολική τους δε  αξία για τον τουρισμό, είναι ιδανικές δυνατότητες οικοανάπτυξης. Η 

εκπαίδευση, των ντόπιων, σύμφωνα με την πρότασή μας, δε θα έχει ακαδημαϊκό χαρα-

κτήρα αλλά πρακτικό. Η τοπική κοινότητα θα γίνει πηγή μάθησης για τον τοπικό πληθυσμό 

και γνωριμίας των φυσικών πόρων της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας (το έδαφος, τα 

λιβάδια, τα δάση, το νερό, σπηλιές, βάραθρα, ιστορικά μονοπάτια, ιστορικά δένδρα, την 

άγρια πανίδα και χλωρίδα, αλλά και τους ανθρώπινους πόρους).  Αυτό σημαίνει ότι θα 

οδηγήσει τους ντόπιους να καταλάβουν πως, μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες και 

συμπεριφορές, μπορούν εργαστούν έξυπνα και ευρηματικά στην καθιέρωση ήπιων 

μορφών τουρισμού, έχοντας  παρόν και μέλλον, με προοπτική προϋπόθεση στον 

ελπιδοφόρο ρεαλισμό της οικοτουριστικής ανάπτυξης, τις τρομερές δυνατότητες των 

φυσικών πόρων αλλά και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή της κοινότητας.    
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c.4.9 
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C.4.10 
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C.4.11 

 

 

 

ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΥΜΕΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Χ. Λαδιάς  

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας/Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, 32100 Λεβάδεια 

 

Σ. Μηλιώνης
1
 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 

Βουλής 7, Σύνταγμα 

 

Περίληψη: Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει τον αντικρουόμενο ρόλο 

που διαδραματίζει ενίοτε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην αναπτυξιακή διαδικασία, 

προωθώντας την ανάπτυξη από τη μία πλευρά και παρεμποδίζοντάς την από την άλλη. 

Πιο συγκεκριμένα, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες φιλοδοξεί να καταστεί το βασικό θεσμικό εργαλείο 

για την ανάπτυξη του κλάδου. Από την άλλη, ο υφιστάμενος νόμος περί αιγιαλού-

παραλίας θέτει σοβαρά εμπόδια στη ανάπτυξη των χερσαίων υδατοκαλλιεργειών με 

τους περιορισμούς που θέτει. Το άρθρο καταλήγει στην ανάγκη τροποποίησης του 

Νόμου περί αιγιαλού-παραλίας έτσι ώστε οι προβλέψεις του Πλαισίου να μην 

ακυρωθούν στην πράξη από τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει ο Νόμος.       

 

Λέξεις κλειδιά: υδατοκαλλιέργειες, αιγιαλός, παραλία, χωροταξία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



35 

 

        

C.4.12
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C.4.13 
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C.4.14 
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c.4.15 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Γ. Ξανθός     

Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης 

Email: xanthosg@ret.forthnet.gr 

 

Χ.  Λαδιάς 

Λέκτορας  Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος 

Χ.  Γενιτσαρόπουλος 

Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι περιφερειακές ανισότητες είναι θέμα που απασχολεί με διάρκεια τόσο την ακαδημαϊκή 

κοινότητα όσο και τις αρχές λήψης αποφάσεων. Οι διαφορετικές  μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις  του προβλήματος προσφέρονται  για κριτική ανασκόπηση και για πιθανές 

τροποποιήσεις. Στην παρούσα εργασία θα προταθεί ένας σύνθετος σταθμικός δείκτης 

ανάπτυξης, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να αποτυπώσουμε τις περιφερειακές 

ανισότητες, προτείνοντας ταυτόχρονα και τη μεθοδολογία για την επιλογή του πλήθους των 

μεταβλητών που θα περιέχονται στο σύνθετο δείκτη. Η αποτύπωση των ανισοτήτων θα 

αφορά τόσο στις  ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της χώρας (NUTS 2) όσο και στις 

ανισότητες μεταξύ των πρώην νομών (NUTS 3)  

 

Λέξεις Κλειδιά: περιφερειακές ανισότητες, σύνθετοι δείκτες  

 

 

 

 

 

 

mailto:xanthosg@ret.forthnet.gr
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c.4.16 

 
 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρ.  

 

Λαδιάς1, Ν.Δ. Χασάναγας2*, Ε. Παπαδοπούλου3 1 Παν. Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 

Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης 2 Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης 

Πανεπιστημιακών Δασών, Δασαρχείο Περτουλίου 3 ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 

και Ανάπτυξης  

*nhasana@ad.auth.gr  

 

Περίληψη Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρα 

μας θεωρείται ότι αποτελεί στρατηγικό εργαλείο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της 

υπαίθρου καθότι επηρεάζει άμεσα το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Δασικού 

Κτηματολογίου. Για μια εμπειρική ανάλυση του ζητήματος αυτού είναι αναγκαίο να 

προσδιορισθούν οι έννοιες της χωροταξικής και της περιφερειακής διάστασης.  

Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μια δασικού χαρακτήρα περιοχή θα πρέπει προσεγγισθεί 

κυρίως χωροταξικά (ως γεωγραφική οντότητά) ή περιφερειολογικά (ως πολιτικο-διοικητικό 

αντικείμενο). Βάσει μιας τέτοιας προσέγγισης αναμένεται να συντελεσθεί η εναρμόνιση των 

Δασολογικών Χαρτών με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού.  

 

Λέξεις κλειδιά: Δασικό Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, χωροταξική και περιφερειακή 

διάσταση, Αναπτυξιακές Πολιτικές, 

 

c.4.17 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

Χ. Λαδιάς  

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας/Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, 32100 Λεβάδεια 

Σ. Μηλιώνης 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 

Βουλής 7, 10562 Αθήνα 

Email: sotirismilionis@yahoo.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν άρθρο αφού παρουσιάζει περιληπτικά το σχετικό με το συμμετοχικό σχεδιασμό 

θεωρητικό υπόβαθρο πραγματεύεται στη συνέχεια την απόπειρα εφαρμογής του στην 

πράξη. Για το σκοπό αυτό, διερευνάται η πορεία που ακολούθησε η εκπόνηση του Ειδικού 

mailto:sotirismilionis@yahoo.gr
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Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες 

όσον αφορά τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, είτε ως καθ’ ύλην αρμόδιων για τη 

εκπόνησή του, είτε ως επηρεαζόμενων από αυτό ομάδων. Το συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει είναι ότι κάποιες από τις επηρεαζόμενες ομάδες πληθυσμού έχουν μια στρεβλή 

αντίληψη περί συμμετοχικού σχεδιασμού. Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που 

προηγήθηκε της εκπόνησης, εξελήφθη από αυτές είτε ως δημοψήφισμα, είτε ως άμεση 

συμμετοχική δημοκρατική διαδικασία στην οποία εκφράστηκαν απολύτως αντίθετες και 

συγκρουόμενες θέσεις. Αυτό οδήγησε σε ιδιαίτερα σφοδρές αντιπαραθέσεις ομάδων και 

συλλογικών φορέων, με αμφιλεγόμενα κίνητρα και ασαφή επιχειρήματα. Μοιραία, ο 

αριθμός των χρηστικών παρατηρήσεων και προτάσεων ήταν περιορισμένος. Από την άλλη 

πλευρά, οι γνωμοδοτήσεις των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης, όπως και άλλων υπηρεσιών και 

φορέων υπήρξαν εν γένει εποικοδομητικές, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή εκπόνηση, 

έγκριση και έκδοση του Πλαισίου.  

Λέξεις Κλειδιά: συμμετοχικός σχεδιασμός, χωροταξία, υδατοκαλλιέργειες.    

 

 

                          Γ.  ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑ   

 

 

               Α.  ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 

 

α. Διδακτορική Διατριβή 

 

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. (Διδακτορική 

Διατριβή). 

 

       Tο εν λόγω επιστημονικό κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Έκδοση του 

Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας. Α.Ο.Σ.Α.Κ. ΝΠ.Δ.Δ. 

Κόρινθος 1993.  αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης          υδάτινων πόρων, καθώς 

επίσης γίνεται και εκτεταμένη αναφορά στην περίπτωση του Νομού Κορινθίας. Η 

εν λόγω Διδακτορική Διατριβή υποστηρίχθηκε στο Τμήμα Αστικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου την 3ην Οκτωβρίου του 

1993, με επιβλέποντα καθηγητή τον Η. Σιδηρόπουλο και μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής τους καθηγητές Ν. Κόνσολα, Α. Παπαδασκαλόπουλο. Η εξεταστική 

Επιτροπή, αποτελούνταν από τους Καθηγητές Ν. Κόνσολα, Η. Σιδηρόπουλο, Α. 

Παπαδασκαλόπουλο Λ. Δρακάκη, Κ. Ράνο και έκρινε αυτή με το βαθμό Άριστα. 

 

Η Διατριβή αυτή διαρθρώνεται στα εξής έξι κεφάλαια: 

 

1. Η διαχείριση των υδατίνων πόρων και ο χώρος 

2. Η διαχείριση των υδατίνων πόρων: Σύγχρονες πολιτικές και 

προβλήματα. 

3. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στην Ελλάδα. 

4. Συγκριτική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας. 
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5. Η περίπτωση του Νομού Κορινθίας, πλαίσιο και φορείς διαχείρισης 

στο νομό. 

6. Διεξαγωγή Έρευνας και Συμπεράσματα. 

 

Επίσης, κρίθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή με ιδιαίτερες επισημάνσεις ότι δι’ 

αυτής: 

 

 Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανάλυση των κύριων σημείων της 

διεθνούς βιβλιογραφίας και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής πρακτικής, 

όσον αφορά τη διαχείριση υδάτινων πόρων. 

 Διατυπώνεται η θέση ότι η διαχείριση ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των 

υδατικών πόρων είναι υπηρεσία τοπικής υποδομής. 

 Υποστηρίζεται ο ρόλος του φορέα προσφοράς και οργάνωσης των 

υπηρεσιών αυτών που πρέπει να ασκήσουν οι ΟΤΑ ως οργανωμένοι 

φορείς άσκησης τοπικής διοίκησης και υποστήριξης τοπικών συμ- 

φερόντων. 

 Γίνεται συστηματικός έλεγχος λειτουργίας του μοντέλου αυτού στην 

Ελλάδα, με την οργάνωση και επεξεργασία πρωτότυπου 

Ερωτηματολογίου μεταξύ του συνόλου των φορέων μιας περιοχής όπως 

η Κορινθία, χαρακτηριστικά προικισμένης με φορείς και νομοθεσία, 

αλλά ελλειμματικής σε υδατικούς πόρους. 

         Τέλος, για την συνεισφορά της στην Επιστήμη κρίθηκε ότι: 

 Είναι ουσιαστική η συμβολή της μελέτης γιατί η εφαρμογή της (case 

study) παρέχει ένα πλήρες παράδειγμα ανάλυσης στο χώρο της διαχεί-

ρισης των φυσικών πόρων (resources management), που γίνεται για 

πρώτη φορά τόσο τεκμηριωμένα στον Ελληνικό χώρο. 

 

Το περιεχόμενο του ανωτέρω κειμένου εντάσσεται σε σημαντικό βαθμό στο       

γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης του υπό κρίση υποψηφίου. 

 

 

β.      Διπλωματική Εργασία  

  

1. «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕ 

ΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1990. Έκδοση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (Αστική Εταιρεία Μη 

Κερδοσκοπική). Πρόεδρος Χ. ΛΑΔΙΑΣ. ΕΔΡΑ: Σταδίου 28 ΑΘΗΝΑ.  

 

Το εν λόγω επιστημονικό κείμενο ασχολείται με την ανάπτυξη και εξέλιξη της 

καλλιέργειας του βάμβακος στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Στην αρχή, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά, του 

πρωτογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας και κατόπιν της Θεσσαλίας, 

συγκρίνοντας την περιφέρεια, για ορισμένα μεγέθη με τους αντίστοιχους δείκτες 

της χώρας. 

Στη συνέχεια, παρακολουθείται η εξέλιξη της καλλιέργειας από το 1950 έως το 

1983, σε επίπεδο περιφέρειας και χώρας, δίνοντας έμφαση στην καλλιεργούμενη 

έκταση, στον όγκο της παραγωγής, στην παραγωγικότητα και στις στρεμματικές 

αποδόσεις. 

Παρουσιάζονται για την περίοδο 1982-1983, λεπτομέρειες γύρω από την 

διάρθρωση, τα μεγέθη και τις δομές των καλλιεργειών βάμβακος. Επίσης, πα-

ρατίθενται στοιχεία, για τα επίπεδα ζιζανιοκτονίας, χρήσης λιπασμάτων, πα-

ραγωγής βαμβακοσπόρου, μηχανολογικού εξοπλισμού των εκμεταλλεύσεων, εκ-

κοκκισμού και βιομηχανοποίησης του βάμβακος, συγκρινόμενα όλα τα ανωτέρω 

μεγέθη, με τα αντίστοιχα της χώρας. 

Έπειτα γίνεται αναφορά σε στοιχεία τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών 

της βαμβακοκαλλιέργειας, την εξέλιξη των προσόδων, δαπανών, κερδών εισοδη-
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μάτων ελαστικοτήτων παραγωγής, σχέσεων οριακής παραγωγικότητας και κόστους 

για την περίοδο 1955-1980. 

     Κατόπιν, συγκρίνοντας οικονομικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά, κλάδων 

φυτικής παραγωγής και του βάμβακος, συγκρίνοντας τεχνοοικονομικούς συντε-

λεστές, προσόδους, δαπάνες, κέρδη, εισοδήματα και παραγωγικότητα εργασίας. 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα στοιχεία, σε επίπεδο χώρας εισαγωγών και εξα-

γωγών βάμβακος, νημάτων και υφασμάτων και τον ρόλο της Θεσσαλίας. 

Στο τέλος γίνεται επισκόπηση της όλης μελέτης, εξάγοντας τα αναγκαία 

συμπεράσματα, τα οποία σταθμίζουν και σκιαγραφούν την συμμετοχή και τη συμ-

βολή της καλλιέργειας του βάμβακος στην γεωργική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, 

αλλά και γενικότερα, όλου του φάσματος της οικονομίας της. 

Συμπερασματικά, η καλλιέργεια του βάμβακος στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 

πέτυχε σταδιακά ποιοτική αναβάθμιση και τυποποίηση του προϊόντος, χαμηλές πα-

ραγωγικές δαπάνες, περισσότερο ικανοποιητικά επίπεδα τιμών για τους 

παραγωγούς και ικανά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της εγχώριας κλω-

στοϋφαντουργίας. 

Ενισχύθηκε η χρησιμοποίηση στην καλλιέργεια βαμβακόσπορου υψηλών 

προδιαγραφών με στόχο την επίτευξη πρώιμου και ομοιόμορφου φυτρώματος. 

Αναπτύχθηκαν προηγμένα αρδευτικά συστήματα δημόσια και ιδιωτικά τα οποία 

συνδυάστηκαν με εκτεταμένα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

Εφαρμόσθηκε στην παραγωγή σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός από το 

στάδιο της σποράς μέχρι το στάδιο της συγκομιδής και της τυποποίησης του 

προϊόντος. Βελτιώθηκαν τα μέσα διακίνησης και εκκόκκισης του συσπόρου 

Βάμβακος αυξήθηκε ο αριθμός και το μέγεθος των εκκοκκιστηρίων. 

Η διάσταση που υπάρχει μεταξύ του πραγματικού επιπέδου παραγωγής και του 

δυνατού να επιτευχθεί άριστου παραγωγικού επιπέδου μας δίνει τα στοιχεία για τις 

απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να μεσολαβήσουν για την μεγιστοποίηση της 

παραγωγής. 

Το περιεχόμενο του ανωτέρω κειμένου εντάσσεται σε σημαντικό βαθμό στο 

γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης του υπό κρίση υποψηφίου. 

 

 

γ.    Άλλα Έργα. 

 

1. «ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ». Σημειώ  

σεις από τις διαλέξεις επί θεμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, στο Ι.Π.Α. 

του Παντείου Πανεπιστημίου, 1991-1993. 

  

Η εν λόγω συλλογή επιστημονικών κειμένων αναφέρεται σε θέματα 

περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

διαρθώνεται σε τρία μέρη. Αρχικά γίνεται αναφορά στις αναπτυξιακές δυνατότητες 

της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας, κατόπιν  στο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδος και τις 

διαδικασίες του περιφερειακού και Νομαρχιακού Προγραμματισμού αναπτύξεως. 

Τέλος, περιλαμβάνει τις προοπτικές των Νομαρχιακών Προγραμμάτων ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ 

– 092/2, ΣΑΝΤ –02012 και ΕΑΠΤΑ. 

Επίσης περιλαμβάνεται η περίπτωση του Ν. Κορινθίας σχετικά με τη διαχείριση 

των φυσικών πόρων και τη συμβολή τους στην Τοπική Ανάπτυξη καθώς και η 

Τοπική Νομοθεσία για την Διαχείριση από το Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

των υδάτινων πόρων. 

Το περιεχόμενο των ανωτέρω κειμένων εντάσσεται πλήρως στο γνωστικό 

αντικείμενο της προκήρυξης του υπό κρίση υποψηφίου. 

 

  2. «ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ             

ΧΩΡΟΥ (1987-1997)»,ΕΚΔΟΣΗ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕ 

ΡΕΙΟΛΟΓΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1999. Έδρα: Αθήνα. 
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Η εν λόγω συλλογή επιστημονικών κειμένων που αποτελεί έκδοση του 

Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής 

Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και διαρθρώνεται σε 

έντεκα επιμέρους επιστημονικά κείμενα. 

        Στην εν λόγω έκδοση έχουν περιληφθεί κείμενα τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενα Άρθρων και Εισηγήσεων σε διάφορα περιοδικά και συνέδρια. 

Ειδικότερα τα θέματα είναι τα εξής:   

 

1. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ». Αθήνα 9.5.97.  

   

     Η εν λόγω εισήγηση που κατατέθηκε στο 4ο Εθνικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης με θέμα: «Η Περιφερειακή Πολιτική της 

Ελλάδος προς τον 21ον Αιώνα», ανακοινώθηκε στο συνέδριο του Ελληνικού 

Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Περιφερειακής Επιστήμης και αναφέρεται 

σε θέματα Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα η εισήγηση αναφέρεται στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, η 

οποία κατά την τελευταία εικοσαετία έτσι όπως διαμορφώθηκε, έδειξε ότι δεν 

ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του μέλλοντος και συνεπώς δεν συνέβαλε στην 

τοπική ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών. Επιπλέον στην εν λόγω εισήγηση 

αναφέρεται ότι ο ρυθμός μεταβολής του Α.Ε.Π. κατά περιφέρεια (περίοδος 90-94) 

κατέδειξε την μη ισόρροπη ανάπτυξη αυτών. Επίσης η αδυναμία των δομών και 

των μηχανισμών υλοποίησης μέχρι το 1996 συνέτεινε στην απορρόφηση μόνο του 

32% των εισπράξεων, εκ των διαρθρωτικών ταμείων της κοινότητας. Κατά την 

ανωτέρω περίοδο κυριάρχησαν 3 διαφορετικές αντιλήψεις για την οργανωτική 

δομή της Ελληνικής Περιφέρειας. Η περιφέρεια – κρατική οντότητα, η περιφέρεια 

– προγραμματίζουσα αρχή και η αυτοδιοικούμενη περιφέρεια. Μετά την δημιουργία 

του Β΄ Βαθμού Τοπ. αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι η ελληνική περιφέρεια πρέπει να 

αποτελεί κρατική οντότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ή την 

συμβολή του κέντρου σε ρυθμούς τοπικής ανάπτυξης ισόρροπους για την 

Ελληνική Περιφέρεια. Η Ελληνική Περιφέρεια θα οργανώσει πάλι τις διάσπαρτες 

υπηρεσίες του κράτους σ' αυτήν και θα καταστεί αποτελεσματικότερα εάν ο 

αριθμός των περιφερειών περιορισθεί από 13 σε 6. 

      2. «ΤΗΕ PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN CORINTHIA» (Mετάφ- 

ραση).  

     Η εν λόγω εισήγηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Αποκέντρωσης 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τεύχος Νο 8, Αθήνα 1997, 

στην Αγγλική αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης όπως η μελέτη της τοπικής αναπτυξιακής πορείας του νομού που 

μελετάται για την περίοδο της εικοσαετίας 70-90. Εκ της ερεύνης προκύπτει ότι ο 

νομός στην πρώτη δεκαετία στήριξε την τοπική ανάπτυξη κυρίως στον πρωτογενή 

τομέα ο οποίος όμως είχε ελαφρά μόνο υπεροχή έναντι των άλλων τομέων. Στην 

δεύτερη όμως δεκαετία η τοπική ανάπτυξη του στηρίζεται στον δευτερογενή τομέα 

που καθιστά τον νομό πρώτο στην κατάταξη της κατανομής του ΑΕΠ σε επίπεδο 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα στο τέλος της εικοσαετίας 70-90 ο 

δευτερογενής τομέας τείνει να συμβάλλει στην τοπική αναπτυξιακή πορεία του 

Νομού κατά το ήμισυ αφού το 42% περίπου του Α.Ε.Π. προέρχεται από τον 

ανωτέρω τομέα. Όμως η επαύξηση των ρυθμών ανάπτυξης δύνανται να 

συντελεσθεί και με την διέγερση των συντελεστών τοπικής ανάπτυξης που 

υφίστανται άφθονοι σε όλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Οι 

συντελεστές αυτοί είναι τα έργα υποδομής που προτείνονται και είναι μεσαίας και 

μακράς προοπτικής. 
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    3.«ECONOMIC GROWTH AND FORESTS A NEW PROTECTION POLICY» (Μετάφ 

ραση).  

         

    Το εν άρθρο δημοσιεύτηκε στην Αγγλική στην Επιθεώρηση Αποκέντρωσης 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τεύχος Νο 9, Αθήνα 1996 

και αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής Οικονομικής πολιτικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία. 

Τα δάση αποτελούν ανανεώσιμο φυσικό πόρο με τεράστιες ανεξάντλητες 

δυνατότητες για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Δημιουργούν υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και ευκαιρίες για αναψυχή και 

απασχόληση, συγκρατούν το έδαφος εμποδίζοντας την διάβρωση και εμπλουτίζουν 

τα υπόγεια ύδατα. Επίσης αμβλύνουν τις θερμοκρασίες δημιουργούν υγιεινό κλίμα 

και συμβάλλουν στην διατήρηση της ισορροπίας στη φύση. 

Στις αρχές της 10ετίας του 1990 τα δάση της Ελληνικής Επικράτειας συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην παραγωγή της ρητίνης, ενώ η παραγωγή των βιομηχανικών 

ξύλων σε επίπεδο χώρας κάλυψε το 30% των αναγκών της. 

Μία σωστή εθνική δασική πολιτική που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική τους 

προστασία θα αποβεί προς όφελος της τοπικής δασοβίου και παραδασοβίου 

κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Ο άξονας αυτής της πολιτικής 

πρέπει να στηρίζεται στην ανάπτυξη φιλοδασικής συνείδησης, στην αξιοποίηση της 

ξένης δασικής εμπειρίας, στην αύξηση της χρηματοδότησης του αντιπυρικού 

αγώνα, στην εκτέλεση των απαραίτητων δασοτεχνικών έργων, στην λήψη 

δασοκομικών μέτρων κ.ά. 

     4. «Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ     

ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».     

     Η εν λόγω εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Ινστιτούτου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 19ος και 20ος 

αιώνα». Ιτέα-Γαλαξίδι 12-14 Νοεμβρίου 1993, αναφέρεται σε θέματα 

Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και πιο 

συγκεκριμένα η μεθοδολογία αυτή αφορά την συγκρότηση ερωτηματολογίων από 

τις τοπικές αρχές στα οποία διατύπωσαν απόψεις για την κατάσταση των τοπικών 

υδατίνων πόρων καθώς και την ανταλλαγή των εμπειριών τους στη διαχείριση 

αυτών. Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν, το γενικό πλαίσιο των υδατικών 

πόρων, την Οργάνωση της δημοσίας υπηρεσίας του νερού τις εγκαταστάσεις 

λυμάτων, την διαχείριση των υδατικών πόρων και την τοπική παραγωγή ενέργειας 

από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Επίσης περιελάμβαναν τις ανάγκες σε 

νερό καθώς και τις προτάσεις των τοπικών αρχών για την αναγκαιότητα 

συνεργασιών. Στην ανακοίνωση προτάθηκε η ίδρυση νέου φορέα διαχείρισης των 

υδατίνων πόρων που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθολογική διαχείριση και 

στην δυναμική τοπική ανάπτυξη.        

5.«Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΠΥΡΚΑΪΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».  

 

Η εν λόγω εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Νομαρχίας 

Κορινθίας και του Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας του Ισραήλ, με θέμα: 

«ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ». 

Κόρινθος 29-31 Μαρτίου 1993, αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής Οικονομικής 

Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και επικεντρώνεται κυρίως στο 

σημαντικότατο τμήμα του πρωτογενούς τομέα του Νομού Κορινθίας αποτελούν τα 
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δάση του που διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξή του. 

Συνεπώς η προστασία των δασών συμβάλλει αποτελεσματικά στην Τοπική 

ανάπτυξη δεδομένου ότι το 31% της έκτασης του Νομού καλύπτεται από αυτά. Η 

στρατηγική της πολιτικής πρέπει να στοχεύει στην δημιουργία δύο αξόνων – 

μέτρων. Ο πρώτος άξονας πρέπει να περιλαμβάνει πρόληψη και ο δεύτερος μέτρα 

καταστολής των δασικών πυρκαγιών. 

      

6.«Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ». 

 

      Η εν λόγω εισήγηση στο Συνέδριο της Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης και 

του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα: 

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ. Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Αθήνα 27-28 Μαρτίου 1993, αναφέρεται 

σε θέματα Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής και περιφερειακής Ανάπτυξης και 

πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την περιφερειακή πολιτική στον ελληνικό χώρο 

πριν την ένταξη της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., χαρακτηριζόταν από αναπτυξιακές 

προσπάθειες του κράτους που είχαν ως βάση την καθιέρωση νομοθεσίας κινήτρων 

κυρίως για την επαρχιακή βιομηχανία, οι οποίες όμως προσπάθειες δεν 

συνετέλεσαν στην ανάπτυξη των γρήγορων ρυθμών. 

Μετά την ένταξη στην ΕΟΚ η Περιφερειακή πολιτική Χαρακτηρίζεται από τον συ-

ντονισμό προσπαθειών αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πηγών της ΕΟΚ. 

Κατά την τελευταία δεκαετία η πολιτική για την ελληνική περιφέρεια στηρίζεται 

στην αρχή του Δημοκρατικού Προγραμματισμού που αποσκοπεί κυρίως στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. 

Για την ορθολογική και αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική προτείνεται το 

μοντέλο της οργάνωσης της ελληνικής περιφέρειας σε «Περιφέρεια – Κρατική 

οντότητα» που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην Τοπική Ανάπτυξη. 

 

7.«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».  

 

  Η εν λόγω εισήγηση στο Συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης -

Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης με θέμα: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ρόδος 18-20 Νοεμβρίου 1992, αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής 

Οικονομικής Πολιτικής και Περιφερειακής ανάπτυξης και επικεντρώνεται κυρίως 

στην πολιτική για την Περιφερειακή ανάπτυξη έχει μεγαλύτερη σημασία όταν το 

χωροταξικό στοιχείο εκλαμβάνεται ως ο βασικότερος παράγων για την χάραξή της. 

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες της τοπικής ανάπτυξης στην περιφέρεια είναι: ο 

πληθυσμός και η κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού, η κινητικότητα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων προς την υπό ενεργοποίηση ή υπό ανάπτυξη περι-

φέρεια, η απλούστευση των διαδικασιών του δημοκρατικού προγραμματισμού, η 

κατάργηση των ανωφελών διαπεριφερειακών υπηρεσιών, η χωροταξική 

αναδιάταξη των περιφερειών της χώρας κ.α. Τέλος σύμφωνα με το εν λόγω 

κείμενο οι ανωτέρω θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη που θα συνδυάζει την 

οικονομική μεγέθυνση με την ποιότητα ζωής. 
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    8.«ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ».  

 

   Το εν λόγω άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Οικονομική Καθημερινή. Τρίτη 6 

Αυγούστου 1991, αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και όσον αφορά τα δάση στο άρθρο αυτό αναφέρεται οτι 

το Δάσος είναι ένα φυσικό οικοσύστημα και μία πηγή ποικίλων αγαθών για τον 

άνθρωπο. Η πλημμυρογέννεση λοιπόν στις πεδινές περιοχές, το καταστρεπτικό 

αυτό αποτέλεσμα της στερεομεταφοράς γίνεται τόσο εντονότερη όσο αυξάνει η 

ένταση της καταστροφής και της υποβάθμισης του δάσους στον ορεινό χώρο. 

Η Χώρα μας είναι ορεινή κατά 80% και με κατεστραμμένα τα δάση μας στα ¾ του 

ορεινού της όγκου αντιμετωπίζει δυστυχώς επιπτώσεις στην τοπική και στην 

περιφερειακή ανάπτυξή της. Πέραν της συμβολής των δασών στην τοπική 

ανάπτυξη σημαντική είναι η συμβολή των στην υδρολογική ισορροπία απαραιτήτου 

στοιχεία πάλι της αειφόρου ή βιωσίμου αναπτύξεως. 

 

 

9.«ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».  

 

   Η εν λόγω εισήγηση στο Συνέδριο της Νομαρχίας Φθιώτιδας και των 

Πανεπιστημίων Αθηνών, Πατρών και Παντείου, με θέμα: «ΟΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» Λαμία 

Απρίλιος 1991, αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Νομού 

Φθιώτιδας, που τα Ιαματικά νερά των είναι μοναδικά θα δημιουργήσει ένα 

δυναμικό κλάδο που θα συμβάλλει τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην 

ανάπτυξη της χώρας. Η μέχρι τώρα αξιοποίηση ήταν περιορισμένη. Οι άξονες της 

αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να είναι: α) Η δημιουργία οργανωμένων 

λουτροπόλεων, β) Η αποτελεσματική βελτίωση των εγκαταστάσεων των ήδη 

υπαρχόντων, γ) η επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας των υδροθεραπευτηρίων, 

δ) η τουριστική οργάνωση της υδροθεραπείας κ.ά. 

     

10.«ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».  

 

    Η εν λόγω εισήγηση στο Συνέδριο της Νομαρχίας Φθιώτιδας και των 

Πανεπιστημίων Αθηνών και Παντείου, με θέμα: «Ο ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΖΩΗ ΜΑΣ» Λαμία Απρίλιος 1991, αναφέρεται σε θέματα Περιφερειακής Πολιτικής 

και Ανάπτυξης και επικεντρώνεται κυρίως στο περιβάλλον. Σύμφωνα με το εν 

λόγω κείμενο η καταστροφή του Περιβάλλοντος είναι η αιτία τάσεων κοινωνικών 

αλλαγών κοινωνικών ανακατατάξεων κοινωνικών εκρήξεων και συγκρούσεων. Η 

προστασία του Περιβάλλοντος εξασφαλίζει την ευημερία προστατεύοντας την 

κοινωνία από τα κόστη του κάθε είδους μορφών αντιοικονομικών που δημιουργεί 

η καταστροφή του περιβάλλοντος. Η κοινωνία ευημερεί όταν η τοπική ανάπτυξη 

είναι αλληλεξαρτημένη με το περιβάλλον και την διατήρησή του, αντιθέτως με την 

λογική που διατρανώνει ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ταυτισμένη μόνο με την 

οικονομική μεγέθυνση. Η τοπική ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον 

θεωρείται βιώσιμος ανάπτυξη (αειφόρος) και πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν της, την 

Γεωγραφική Θέση τις κλιματολογικές συνθήκες, τις γεωλογικές συνθήκες, τα 

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και τον πληθυσμό. Τέλος το μοντέλο της αειφόρου 

ανάπτυξης ενός τόπου πρέπει να στηρίζεται, στην ορθολογική διαχείριση του 

υδατίνου δυναμικού, στην προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, στην 

ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στον Πολεοδομικό σχεδιασμό κ.λ.π. 
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  11.«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟΝ 20ον ΑΙΩΝΑ».  

 

    Η εν λόγω εισήγηση στο 1ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών. Τρίκαλα, 

Καλαμπάκα, (6-8 Νοεμβρίου 1987) αναφέρεται στην Περιφερειακή Οικονομική 

Ανάπτυξη στη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα στην εισήγηση αυτή αναφέρεται ότι 

από της απελευθέρωσης της Θεσσαλίας στα 1881 ο νομός Τρικάλων είχε 

διατηρήσει τον γεωργικό του χαρακτήρα στην εξέλιξη της οικονομικής 

αναπτύξεως. Τον ανωτέρω χαρακτήρα τον διατήρησε μέχρι και την τελευταία 

τριακονταετία στην οποία ο πρωτογενής τομέας ήταν ο κυρίαρχος. Στην 

τριακονταετία αυτή επίσης είναι ο τελευταίος εκ των Θεσσαλικών Νομών στην 

κατάταξη κατά μέγεθος του Περιφερειακού προϊόντος. Η μη δυναμική τοπική 

ανάπτυξη οφείλετο, στην έλλειψη αρτίου οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, στην 

έλλειψη αρτίου οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, στην έλλειψη μεγάλων 

εγγειοβελτιωτικών έργων στην έλλειψη της βιομηχανικής περιοχής κ.α. Τέλος ο 

τριτογενής τομέας κυρίως οι υπηρεσίες στον τουρισμό, αν και έχει μεγάλες 

προοπτικές κυρίως λόγω των φυσικών καλλονών δεν έχει αναπτυχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 

    Το περιεχόμενο του ανωτέρω κειμένου εντάσσεται πλήρως στο γνωστικό 

αντικείμενο της προκήρυξης του υπό κρίση υποψηφίου. 

Βασική Κεντρική Φιλοσοφία η οποία διέπει τα εν λόγω κείμενα είναι η 

άποψη:Όσο σημαντικές είναι για την επίλυση των προβλημάτων της Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης οι επιλογές των θεωριών και των μεθοδολογιών άλλο τόσο 

σημαντικές είναι και οι επιλογές, για το ίδιο ζήτημα, των πολιτικών της χωρικής 

ανάπτυξης. 

Τα 11 κείμενα που έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση και τα οποία 

αναφέρονται στον Ελληνικό Χώρο, τονίζουν με έμφαση το ανωτέρω διατυπωθέν 

στηριζόμενα σε αυτές τις θέσεις και στις ποικίλες εμπειρίες εκ των περιφερειών της 

Ελλάδας. (Καθηγητής Η. Σιδηρόπουλος). 

 
 
 

3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Θεωρία και Πολιτική Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ ΤΕΥ- 

ΧΟΣ Α΄ 2011 ( Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. ( Ε CLASS, www.ucg.gr ) και 

σε έντυπη μορφή. 

 

Το Μέρος πρώτο του Α΄ τεύχους ασχολείται με την αναλυτική αποσαφήνιση 

της έννοιας της Περιφερειακής Οικονομικής, παραθέτοντας τους επιφανείς 

θεωρητικούς της και τις βάσεις των θεωριών που αυτοί ανέπτυξαν και θεμελίωσαν. 

Οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν σημαντική αιτία της εξέλιξης του ρόλου της 

περιφερειακής οικονομικής και του εφαρμοσμένου κλάδου αυτής, της περιφερειακής 

οικονομικής πολιτικής,  που αναλύεται στη συνέχεια του 1
ου

 κεφαλαίου. 

Μέσα στις νέες εξελίξεις οι θεωρίες και οι στρατηγικές της περιφερειακής 

ανάπτυξης αποκτούν βαρυσήμαντο ρόλο. Οι παρούσες σημειώσεις στοχεύουν να 

συμβάλλουν στη συστηματική και ολοκληρωμένη ανάλυση του περιεχομένου της 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

Στο 3 επόμενα κεφάλαια, ορίζεται η έννοια της Περιφερειακής Επιστήμης και 

προσδιορίζεται η αναγκαιότητα της Περιφερειακής Πολιτικής, όπως επίσης 

αναπτύσσονται οι έννοιες του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και του  

Χωροταξικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.  
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Τέλος, σκιαγραφείται ένας νέος όρος της ανάπτυξης, η Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της έννοιας, στις απόψεις δύο σχολών, της 

Κλασικής και της Μαρξιστικής, περί της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά γίνεται πάλι 

αναφορά στις κριτικές και τις απόψεις για την αειφορική ανάπτυξη.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


