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Αντικείμενο και ςκοπόσ  

Ο κφκλοσ τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ, τθσ μεγαλφτερθσ που γνϊριςε ποτζ θ χϊρα κατά τθν 

διάρκεια τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, ζχει μεταβάλει ςθμαντικά όλεσ τισ παραμζτρουσ 

λειτουργίασ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ. Μετά από ζξι χρόνια φφεςθσ θ ελλθνικι 

οικονομία ζχει υποςτεί τεράςτια απϊλεια τθσ παραγωγικισ τθσ δυναμικότθτασ και ζχει 

γνωρίςει ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν κλαδικι διάρκρωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ 

απαςχόλθςθσ. Επιπλζον, μεγάλεσ αλλαγζσ ζχουν επζλκει ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ και ςτισ 

περιφερειακζσ ανιςότθτεσ ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. ιμερα θ ανάπτυξθ και θ 

παραγωγικι αναςυγκρότθςθ ςυγκεντρϊνουν τθν προςοχι τόςο τθσ επιςτθμονικισ 

κοινότθτασ όςο και των φορζων άςκθςθσ πολιτικισ, ωσ θ μόνθ δυνατότθτα, προκειμζνου 

να εγκαταλειφκεί θ φφεςθ και να περάςει θ οικονομία ςε μια νζα εποχι. Ωςτόςο, θ 

παραγωγικι αναςυγκρότθςθ και θ οικονομικι ανάπτυξθ δεν είναι μια ‘χωρικά ουδζτερθ’ 

διαδικαςία. Αντίκετα, θ περιφερειακι ανάπτυξθ κα πρζπει να αποτελζςει ςυςτατικό 

ςτοιχείο τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ χϊρασ. 

Σο ελλθνικό Σμιμα τθσ Διεκνοφσ Εταιρείασ Περιφερειακισ Επιςτιμθσ με το ετιςιο ςυνζδριό 

του κζτει ςτο επίκεντρο τθσ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ όψεισ των επιδράςεων τθσ κρίςθσ 

ςτθν αςτικι και περιφερειακι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα και ευρφτερα, αλλά και ςτρατθγικζσ 

παραγωγικισ αναδιάταξθσ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Η 

αναςτροφι του οικονομικοφ κφκλου που πρζπει να αποτελζςει τον άμεςο ςτόχο 

περιλαμβάνει όλουσ τουσ φορείσ άςκθςθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ, ιτοι τον δθμόςιο, 

ιδιωτικό και κοινωνικό τομζα και όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, όπωσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

το κράτοσ και τθν αυτοδιοίκθςθ.  

Σο ςυνζδριο απευκφνεται ςτθν πανεπιςτθμιακι και ερευνθτικι κοινότθτα ςτθν Ελλάδα και 

το εξωτερικό, ςε ςτελζχθ και ςυλλογικοφσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και 

αυτοδιοίκθςθσ, ςε παραγωγικοφσ φορείσ, κακϊσ επίςθσ ςε προπτυχιακοφσ και 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Σο ςυνζδριο κα ζχει ειδικά πάνελ με προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ 

από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  



Τόποσ και χρόνοσ διεξαγωγήσ   

Σο ςυνζδριο κα πραγματοποιθκεί ςτο Ινςτιτοφτο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, Λεωφόροσ 

υγγροφ 130, 24-25 Ιουνίου 2016, Ακινα.   

Θεματικοί άξονεσ  

το ςυνζδριο κα γίνουν δεκτζσ για παρουςίαςθ ειςθγιςεισ που άπτονται των κεματικϊν 

πεδίων τθσ περιφερειακισ επιςτιμθσ. Ωςτόςο, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτα ηθτιματα 

τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Προβλζπεται να 

υπάρχουν οριςμζνεσ ςυνεδρίεσ με προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ και ειδικζσ ςυνεδρίεσ για 

νζουσ ερευνθτζσ.  

Ενδεικτικά πεδία τθσ κεματολογίασ του ςυνεδρίου είναι τα παρακάτω.  

1. Οικονομικι κρίςθ και περιφερειακι ανκεκτικότθτα  

2. Βιομθχανία, καινοτομία και νεοφυισ επιχειρθματικότθτα 

3. Πολιτιςμόσ, τουριςμόσ, ελεφκεροσ χρόνοσ, πολιτιςτικι βιομθχανία  

4. Ζρευνα, εκπαίδευςθ, μετανάςτευςθ και ανκρϊπινο δυναμικό 

5. Απαςχόλθςθ, ανεργία και αγορζσ εργαςίασ    

6. Αγροτικόσ τομζασ και τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ 

7. Νθςιά, ορεινζσ περιοχζσ και πόλεισ: ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ 

8. Πόλεισ, αςτικι ανάπτυξθ, αγορά ακινιτων    

9. Εξαγωγζσ, εμπορικό ιςοηφγιο, ανταγωνιςτικότθτα  

10. Νζεσ μορφζσ κινιτρων και αναπτυξιακόσ νόμοσ   

11. «Ευρϊπθ 2020» και πολιτικι περιφερειακισ ανάπτυξθσ   

12. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ενζργεια, περιβάλλον  

13. Δθμόςιοσ τομζασ, αποκζντρωςθ, πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ 

 

Υποβολή περιλήψεων και τελικϊν άρθρων  

Παρακαλοφνται όςοι ενδιαφζρονται να παρουςιάςουν ειςιγθςθ ςτο επιςτθμονικό 

ςυνζδριο να αποςτείλουν περίλθψθ από 250 ζωσ 350 λζξεισ μζχρι και τισ 27 Απριλίου 2016. 

Η αποςτολι κα γίνει προσ τθν κ. ταυρίνα Λαμπροποφλου ςτο e-mail: ipa@hol.gr . Σο 

τθλζφωνο επικοινωνίασ είναι 2109234448. Παρακαλοφμε όπωσ για τθν υποβολι των 

κειμζνων ακολουκιςετε τισ προδιαγραφζσ που κα βρείτε  αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα 

του ςυνεδρίου. Οι απαντιςεισ για τθν αποδοχι των περιλιψεων κα ςταλοφν μζχρι τισ 8 

Μαΐου 2016. Σα κείμενα των ειςθγιςεων, τα οποία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ψθφιακι 

ζκδοςθ των πρακτικϊν, κα πρζπει να αποςταλοφν μζχρι τισ 15 Ιουνίου 2016. 

Εκδόςεισ  

Όλεσ οι περιλιψεισ και τα άρκρα κα δθμοςιευτοφν ςε θλεκτρονικι ζκδοςθ, ενϊ επιλογι 

άρκρων κα ςυμπεριλθφκεί ςε ειδικό αφιζρωμα ςε περιοδικά τθσ ERSA.  

Εγγραφή 

Για μζλθ ERSA-GR: 30€ (Με τθν προχπόκεςθ εξόφλθςθσ τθσ ςυνδρομισ του 2016, 20 €). 

Κόςτοσ εγγραφισ για μθ μζλθ: 60 €. Κόςτοσ εγγραφισ για φοιτθτζσ: 10 €. 

Ιςτοςελίδα: http://grsa.prd.uth.gr/index.php/el/ 
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