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Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας 
έργου : 
 
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Ο.Ε.Σ.) 

 
ΘΑΝΗ ΗΛΙΑ 

ΠΑΝΩΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Θεσσαλονίκη,  30/11/2015 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Η υνϊντηςη τησ Ερευνητικόσ Ομϊδασ πραγματοποιόθηκε την Παραςκευό 
18/1/2013 ςτην αύθουςα υνεδριϊςεων του Σμόματοσ Οικονομικών Επιςτημών 
του ΠΑΜΑΚ.. 

Παρόντεσ όταν οι: 

 Λαμπριανύδησ Λόησ, Καλογερϋςησ Θανϊςησ, Κουρτϋςησ Αρτϋμησ, 
Καραγιϊννη τϋλλα και Παναγιωτύδησ Άκησ  (μϋλη τησ ομϊδασ ΠΑΜΑΚ) 

 Ανδρικοπούλου Ελϋνη, Καυκαλϊσ Γρηγόρησ, Θωύδου Ελιςϊβετ (μϋλη τησ 
ομϊδασ ΑΠΘ) 

 Χυχϊρησ Γιϊννησ (μϋλοσ τησ ομϊδασ Παντεύου) 

 κορδύλη οφύα, Φατζημιχϊλησ Κωςτόσ  (μϋλη τησ ομϊδασ Φαροκοπεύου)  

Η ςυνϊντηςη ϊρχιςε ςτισ 10:00 και ολοκληρώθηκε ςτισ 17:00 

το διϊςτημα 11:00 – 11:45 ςτη ςυνεδρύαςη παραβρϋθηκε και η προώςταμϋνη 
τησ Επιτροπόσ Ερευνών κα. Αφροδύτη Παπαςημακοπούλου, η οπούα ϋδωςε 
διευκρινόςεισ ςε πολλϊ διαδικαςτικϊ θϋματα που απαςχολούςαν τα μϋλη τησ 
ομϊδασ  

Σα ζητόματα που αποφαςύςαμε να ςυζητόςουμε, ςύμφωνα και με την 
πρόςκληςη η οπούα εύχε αποςταλεύ 1 εβδομϊδα νωρύτερα ςε όλα τα μϋλη τησ 
ερευνητικόσ ομϊδασ εύναι: 

Ι. Διάφορα Διοικητικά Θέματα 

1. Ο τρόποσ διανομόσ των 14.000,00 € που όρθαν ωσ προκαταβολό  
2. Αναφορικϊ με την κατϊθεςη των τριών  παραδοτϋων 
3. Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτο οπούο θα ενταχθούν τα 

παραδοτϋα ϋργα 
4. Εξοπλιςμόσ και πλόρη καταγραφό αιτημϊτων για ϊμεςη προώθηςη 
 

ΙΙ. Τα ουςιαςτικά ζητήματα που αφορούν την βέλτιςτη οργάνωςη 
δουλειάσ τησ ερευνητικήσ ομάδασ 
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Ι. Διάφορα Διοικητικά Θέματα 

Ι.1.  Αναφορικϊ με το πρώτο θϋμα επικρϊτηςε η ϊποψη πωσ πρϋπει να 
δοθούν κατϊ προτεραιότητα ςτην ερευνητικό ομϊδα του Πανεπιςτόμιου 
Μακεδονύασ μιασ και αυτό η ομϊδα ανϋλαβε το μεγαλύτερο βϊροσ του ϋργου ϋωσ 
τώρα εϊν λϊβει κανεύσ υπόψη του την εξαιρετικϊ μακρϊ περύοδο που 
μεςολϊβηςε από τισ αρχικϋσ ςυζητόςεισ και την υποβολό του προγρϊμματοσ 
μϋχρι την ϋγκριςη του, πϊνω από τρύα χρόνια.  

Σελικϊ αποφαςύςτηκε να δοθούν ςτην ερευνητικό ομϊδα του Πανεπιςτόμιου 
Μακεδονύασ το μεγαλύτερο τμόμα του χρηματικού ποςού ενώ το υπόλοιπο να 
κατανεμηθεύ ςτισ υπόλοιπεσ ομϊδεσ με ςκοπό να ελεγχθεύ καλύτερα ο τρόποσ 
λειτουργύασ του ςυςτόματοσ. Η τελικό απόφαςη, η οπούα λόφθηκε ομόφωνα, 
όταν πωσ 9.000,00 € θα δοθούν ςτην ερευνητικό ομϊδα του Πανεπιςτόμιου 
Μακεδονύασ και το υπόλοιπο μϋροσ των χρημϊτων θα διατεθούν ςε μϋλη των 
υπόλοιπων ομϊδων.  Αναλυτικϊ τα χρόματα διαθϋτονται ωσ εξόσ: 

 Λαμπριανύδησ Θεολόγοσ (μϋλοσ Κ.Ε.Ο. – Καθηγητόσ Παν. Μακ.) - 5.000 € 
 Καλογερϋςησ Αθανϊςιοσ (μϋλοσ Ο.Ε.. – Λϋκτορασ Α.Π.Θ.) – 3.000 € 
 Κουρτϋςησ Αρτϋμησ (μϋλοσ Ο.Ε.. – Λϋκτορασ Α.Π.Θ.) – 1.000 € 
 Ανδρικοπούλου Ελϋνη (μϋλοσ Κ.Ε.Ο. - Καθηγότρια Α.Π.Θ.) - 1.000 €  
 κορδύλη οφύα (μϋλοσ Κ.Ε.Ο. – Επ. Καθηγότρια Φαροκοπεύου 

Πανεπιςτημύου) - 1.000 € 
 Χυχϊρησ Γιϊννησ (μϋλοσ Κ.Ε.Ο. - Αναπλ. Καθηγητόσ Πϊντειο 

Πανεπιςτημύου) - 1.000€ 

Αποφαςύςτηκε επύςησ από το ποςό αυτό να πληρωθούν τα παρακϊτω ϋξοδα: 

 Έξοδα πρόςκληςησ ενδιαφϋροντασ για πρόςληψη ερευνητών 1.600 ευρώ 
 Έξοδα μετακύνηςησ του ςυντονιςτό του προγρϊμματοσ κ. Λαμπριανύδη 

με ςκοπό να πραγματοποιόςει ςυναντόςεισ ςτην Αθόνα  (με μϋλη τησ 
ερευνητικόσ ομϊδασ (Χυχϊρη, Λυμπερϊκη, Ροβολό από το Πϊντειο και 
κορδύλη, Φατζημιχϊλη Φαροκόπειο) και με Καραςαβόγλου Καθηγητό 
Σμόμα Διούκηςησ Επιχειρόςεων, ΣΕΙ Καβϊλασ,  ςτην Καβϊλα 

Ι.2. Αναφορικϊ με το δεύτερο ζότημα η ομϊδα μασ ϋχει όδη παραδώςει ςτην 
Επιτροπό Ερευνών 3 Παραδοτϋα Έργα που εύναι: 

 ΠΕ 1.1. Η επιςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ για τα ζητόματα τησ ανϊπτυξησ 
και των περιφερειακών ανιςοτότων. 
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 ΠΕ 1.2. Η επιςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ για τα ζητόματα τησ μϋτρηςησ 
των περιφερειακών ανιςοτότων 

 ΠΕ 3.1. Η επιςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ για τα ζητόματα που αφορούν 
το χώρο και το ανθρώπινο κεφϊλαιο  
 

τα πρώτα δυο παραδοτϋα (ΠΕ 1.1 και ΠΕ 1.2)  ςυνϋβαλαν όλεσ οι ομϊδεσ ενώ 
ςτο δεύτερο εμπλϋκεται (ΠΕ 3.1) ςυνϋβαλε μόνο η ομϊδα του Α.Π.Θ.  

Σα 3 αυτϊ παραδοτϋα θα κατατεθούν ςτην Επιτροπό Ερευνών μαζύ με τισ 
ςχετικϋσ εντολϋσ προώθηςησ των ςυμβϊςεων και πληρωμόσ των ερευνητών, 
όπωσ αναφϋρθηκαν προηγουμϋνωσ. 

Ι.3. Επύ του θϋματοσ του χρονοδιαγρϊμματοσ ςυζητόθηκαν διϊφορα 
ζητόματα που ϊπτονται των προθεςμιών και τησ εξόγηςησ επιμϋρουσ θεμϊτων 
των υποϋργων τησ κϊθε ομϊδασ. Απόφαςη λόφθηκε για την ςυνϊντηςη τησ 
ομϊδασ γύρω ςτισ αρχέσ Μαΐου. ε αυτόν την ςυνϊντηςη η κϊθε ομϊδα 
ξεχωριςτϊ θα παρουςιϊςει το βιβλιογραφικό πακϋτο του ϋργου που ϋχει 
αναλϊβει.  Επύςησ, θα γραφτεύ και ϋνα κεύμενο ςτο οπούο θα γύνεται λόγοσ τόςο 
για την πρόοδο τησ ϋρευνασ και των παραδοτϋων ϋργων.  

Σο κεύμενο αυτό, το οπούο ουςιαςτικϊ θα ενϋχει την μορφό μιασ ειςόγηςησ θα 
αποςταλεύ ςτουσ ξϋνουσ ςυνεργϊτεσ του προγρϊμματοσ (D. Perrons, M. Dunford, 
R. Hudson). Αυτού με την ςειρϊ τουσ θα κληθούν ςτην Αθόνα ςτισ αρχϋσ (5-8) 
επτεμβρύου όπου θα τοποθετηθούν: α)  επύ των ςχετικών ειςηγόςεων και 
ανϊλογων ςχετικών κειμϋνων που αφορούν την επιςκόπηςη τησ βιβλιογραφύασ 
β) επι τησ μεθοδολογύασ η οπούα θα πρϋπει να ακολουθηθεύ ςτο ερευνητικό 
πεδύο (πού θα γύνει η ϋρευνα πεδύου, ερωτηματολόγια, ςε ποιουσ θα 
απευθυνθούμε κλπ). που θα τουσ αποςταλούν αλλϊ και επύ γενικότερων 
θεμϊτων του ϋργου.  

Θα τουσ ζητηθεύ επύςησ από τουσ ξϋνουσ (D. Perrons, M. Dunford, R. Hudson) 
ςυνεργϊτεσ: α)  να παραβρεθούν ςτο τϋλοσ του προγρϊμματοσ ςε ϋνα μεγϊλο 
Διεθνϋσ υνϋδριο που θα πραγματοποιηθεύ, β) να ςχολιϊζουν ϊρθρα που θα 
δύνονται προσ δημοςύευςη από τισ ερευνητικϋσ ομϊδεσ καθώσ επύςησ γ) να 
προςφϋρουν τισ γνώςεισ τουσ αναφορικϊ με το ποιεσ θεωρούν «επιτυχημϋνεσ 
περιπτώςεισ» περιοχών ςτο εξωτερικό για να αναλύςει η ομϊδα του 
Φαροκοπεύου τη ςχετικό βιβλιογραφύα και πιθανόν να πραγματοποιόςει κϊποιο 
αντύςτοιχο ταξύδι.  

ε κϊθε περύπτωςη, οι προςεχεύσ ςταθμού του προγρϊμματοσ θα εύναι ο Μϊιοσ 
όπου θα πραγματοποιηθεύ η επόμενη ςυνϊντηςη τησ των 4 ερευνητικών 
ομϊδων και ο επτϋμβριοσ όπου θα παραβρεθούν ςτην ςυνϊντηςη και οι τρεύσ 
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ςυνεργϊτεσ του εξωτερικού.  

Η λόξη του χρονοδιαγρϊμματοσ εύναι η 28η Υεβρουαρύου του 2015, όπου ϋωσ 
τότε το ϋργο θα πρϋπει να κυλϊει ομαλϊ και να αντιμετωπύζονται εγκαύρωσ 
ενδεχόμενεσ καθυςτερόςεισ και προβλόματα που μπορεύ να προκύπτουν.  
Διατυπώθηκε απλϊ ότι πιθανόν ν α υπϊρχει η δυνατότητα παρϊταςησ του ϋργου 
μϋχρι τον επτϋμβριο του 2015 αλλϊ ςύςςωμοι οι παρευριςκόμενοι 
υποςτόριξαν ότι πρϋπει να ςτοχεύςουν να ολοκληρώςουμε το ϋργο εντόσ του 
χρονοδιαγρϊμματοσ δηλ. την 28η Υεβρουαρύου 2015. 

Ι.4. χετικϊ με το θϋμα του εξοπλιςμού και τησ καταγραφόσ των ςχετικών 
αιτημϊτων τα μϋλη ενημερώθηκαν πωσ ςτη κϊθε ομϊδα θα αποςταλεύ ο 
αναλυτικόσ λογαριαςμόσ δαπϊνησ και τότε αυτού θα εύναι ςε θϋςη να 
προτεύνουν τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ, δηλώνοντασ με ακρύβεια το εύδοσ τησ 
δαπϊνησ. Ανϊμεςα ςτισ διαφορετικϋσ κατηγορύεσ δαπανών μπορεύ να 
μετακινηθεύ το 20% του προώπολογιςμού. Σο ζότημα των αποςβϋςεων 
επιτϊςςει ο διαγωνιςμόσ να πραγματοποιηθεύ το ταχύτερο δυνατό.   

Επύςησ, η κϊθε ομϊδα αποφαςύςτηκε να ξαναδεύ προςεκτικϊ τισ ανϊγκεσ τισ 
οπούεσ ϋχει για αγορϊ βϊςεων δεδομϋνων που δεν διαθϋτει κανϋνα από τα 
ςυνεργαζόμενα πανεπιςτόμια. 

 

ΙΙ. Τα ουςιαςτικά ζητήματα που αφορούν την βέλτιςτη οργάνωςη 
δουλειάσ τησ ερευνητικήσ ομάδασ 

τη ςυνϊντηςη που πραγματοποιόθηκε, ςυζητόθηκαν επιπλϋον και κϊποια 
επιςτημονικϊ θϋματα που αφορούςαν ςτα εξόσ: 

Αναφορικϊ με τη βιβλιογραφικό επιςκόπηςη όλου του ϋργου αποφαςύςτηκε 
κϊθε ομϊδα να ςτεύλει ςτον επιςτημονικό υπεύθυνο του ϋργου (Λαμπριανύδη),  
τη βιβλιογραφύα που διαθϋτει ςε μορφό pdf όπου αυτόσ θα μεριμνϊ για την 
ενημϋρωςη των υπόλοιπων ομϊδων. υγκεκριμϋνα, όλη η βιβλιογραφύα που θα 
ςυγκεντρωθεύ από τισ ομϊδεσ θα τοποθετηθεύ ςε ειδικό λογαριαςμό ςτο 
dropbox ςτον οπούο θα ϋχουν πρόςβαςη μόνο τα μϋλη τησ ομϊδασ. 

1. Σουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ μπορεύ να γύνει μύα ςωςτό ςύνδεςη των 
αποτελεςμϊτων που θα προκύψουν από τισ τϋςςερισ ερευνητικϋσ ομϊδεσ, 
ϋτςι ώςτε ςτο τϋλοσ να μπορϋςει να προςδιοριςτεύ ϋνα ςυνολικό μοντϋλο 
που θα μπορεύ να ερμηνεύει το ρόλο που διαδραματύζει το ανθρώπινο 
δυναμικό ςτην περιφερειακϊ ανϊπτυξη. τα πλαύςια αυτόσ τησ 
ςυζότηςησ, τϋθηκε και το ερώτημα για το πώσ μπορούμε να 
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προςεγγύςουμε την ϋννοια του ανθρώπινου δυναμικού από μύα χωρικό 
και τοπικό ϊποψη. 

2. Τπόρξε μια γενικότερη αγωνύα ώςτε να διαςφαλύςουμε την μεγαλύτερη 
ςυνοχό του προγρϊμματοσ για να μην καταλόξει ςε «παρϊλληλα» πακϋτα 
εργαςύασ αλλϊ ςε μια ςυνεκτικό εργαςύα την οπούα ςυνεπικουρούν τα 
επιμϋρουσ πακϋτα εργαςύασ. 

3. Θεωρόθηκε πωσ πρϋπει να εντϊξουμε το ζότημα τησ κρύςησ και των 
επιπτώςεων τησ ςτην όλη προβληματικό του ερευνητικού 
προγρϊμματοσ, που βϋβαια αποτελεύ μια πρόςθετη εργαςύα που η 
ερευνητικό ομϊδα εύναι διατεθειμϋνη να κϊνει.  

4. Γενικότερεσ ϋννοιεσ που αφορούν ςτον τρόπο προςδιοριςμού του 
θϋματοσ. Αυτϋσ περιλαμβϊνουν πρακτικϊ κυρύωσ ερωτόματα όπωσ: 

 Ποια θα μπορούςε να εύναι η βαςικό γεωγραφικό μονϊδα 
αναφορϊσ και ποια θα εύναι τα πιθανϊ προβλόματα που μπορεύ να 
εμφανιςτούν ςτην πορεύα λόγω ϋλλειψησ δεδομϋνων; 

 Πώσ θα οργανωθεύ η ϋρευνα πεδύου;  

 Πώσ ορύζονται οι περιφερειακϋσ ανιςότητεσ και ποια ςτοιχεύα θα 
μπορούςαν να χρηςιμοποιηθούν ωσ δεύκτεσ για τη μϋτρηςη των 
περιφερειακών ανιςοτότων;  

 

Με βϊςη τα παραπϊνω ερωτόματα, προϋκυψαν κϊποια βαςικϊ ςυμπερϊςματα 
ςχετικϊ με τον τρόπο προςϋγγιςησ του ερευνητικού θϋματοσ. ύμφωνα με αυτϊ:  

 κρύθηκε δύςκολη η δημιουργύα ενόσ κοινού ςυνολικού δεύκτη για τη 
μϋτρηςη των περιφερειακών ανιςοτότων.  

 Παρόλ’ αυτϊ, υπόρξε μύα ςυμφωνύα για τη χρόςη ενόσ παραδοςιακού 
οικονομικού δεύκτη και την καταςκευό ενόσ νϋου δεύκτη, ο οπούοσ θα 
ςχετύζεται με το ανθρώπινο δυναμικό. τη ςυνϋχεια, θα γύνει μύα ςύνδεςη 
αυτών των δύο για να μπορϋςουν να εξαχθούν τα αντύςτοιχα 
ςυμπερϊςματα. 

 Επιπλϋον, θεωρόθηκε καλύτερο να εύναι εμφανόσ μύα ανϊλυςη των 
παραπϊνω δεικτών ςτισ επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ τουσ, με ςκοπό την 
καλύτερη κατανόηςη και αξιοπούηςό τουσ από όλεσ τισ ομϊδεσ.  
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 Σϋλοσ, ο προςδιοριςμόσ των επιμϋρουσ δεικτών που θα χρηςιμοποιηθούν 
για να ςυνθϋςουν τουσ γενικούσ δεύκτεσ, θα γύνεται ςταδιακϊ ςτη 
διϊρκεια του προγρϊμματοσ. 


