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Π6.1: Έκθεση ενεργειών συντονισμού ερευνητικού προγράμματος 

Ο κύριος όγκος συντονισμού του ερευνητικού προγράμματος κινήθηκε γύρω από 

τους παρακάτω άξονες με κύριο γνώμονα την εύρυθμη συνολική λειτουργία της 

Πράξης. Η συμμετοχή πολλών ερευνητικών ομάδων, οι οποίες προέρχονται από 

διάφορα ιδρύματα της χώρας, με την ταυτόχρονη συμμετοχή ακαδημαϊκών από ξένα 

ιδρύματα καθιστούσε το συντονισμό του ερευνητικού προγράμματος ένα εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρημα το οποίο απαιτούσε ενέργειες και δράσεις που θα συνέβαλλαν 

στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων με τελικό σκοπό την ικανοποίηση των 

αρχικών ερευνητικών στόχων.   

Ένα μεγάλο μέρος του συντονισμού της πράξης σχετίζεται με ενέργειες σχετικές με τις 

μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις αφορούσαν σε συμμετοχή σε συνέδρια, επίσημες 

επιστημονικές συναντήσεις, επιστημονικές συναντήσεις μεμονωμένων μελών της 

Πράξης και τρίτων ερευνητών καθώς και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ο 

επιστημονικά υπεύθυνος ανέλαβε την έγκριση των συναντήσεων αυτών σε όλες τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις. Με τη σειρά τους οι μετακινούμενοι ανέλαβαν την 

υποχρέωση ενημέρωσης του επιστημονικά υπευθύνου τόσο για τους αρχικούς 

στόχους όσο  και των αποτελεσμάτων των μετακινήσεων.  Επίσης ο ίδιος ο 

επιστημονικά υπεύθυνος πραγματοποίησε έναν αριθμό μετακινήσεων με σκοπό την 

επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας και συντονισμού της Πράξης.  Ιδιαίτερη 

περίπτωση αποτελούν οι επίσημες επιστημονικές συναντήσεις της Πράξης. Πιο 

αναλυτικά Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου 

διοργανώθηκαν έξι (6) συναντήσεις των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων από 

το υντονιστή του προγράμματος. τις συναντήσεις αυτές, συμμετείχαν οι 

υπεύθυνοι των τεσσάρων (4) ερευνητικών ομάδων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο) με στόχος την καταγραφή της εξέλιξης του έργου, την ανασκόπηση 

και επίλυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις 

περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα και η μέτρησή τους. Βασικό ζητούμενο 

αποτέλεσε αφενός η εσωτερική αξιολόγηση της προόδου προς τους στόχους που 

έχουν τεθεί και αφετέρου η ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, μέσω της συνεργασίας 

και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ομάδων. Σην επίβλεψη τήρησης των 

πρακτικών κατά τις συναντήσεις αυτές είχε ο υντονιστής της Πράξης ο οποίος, υπό 

την μορφή παραδοτέων, παρέδωσε τα παρακάτω πρακτικά:  

Π1.3.1: Πρακτικά 1ης υνάντησης  

Π1.3.2: Πρακτικά 2ης υνάντησης  

Π1.3.3: Πρακτικά 3ης υνάντησης  
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Π1.3.4: Πρακτικά 4ης υνάντησης  

Π1.3.5: Πρακτικά 5ης υνάντησης  

Π1.3.6: Πρακτικά 6ης υνάντησης 

 

Ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες μετακινήσεων ανά  ερευνητική ομάδα: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 υναντήσεις Επιστημονικά Τπευθύνου Πράξης  

 

 

 Αθήνα 28-11-2012: Επίσκεψη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο του 

επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος και πραγματοποίηση 

συνάντησης με μέλη της ερευνητικής ομάδας (Ψυχάρη Γ, Λυμπεράκη Α., 

Ροβολή Α. από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και κορδίλη ., Χατζημιχάλη Κ. 

από Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο). Κατά τη συγκεκριμένη μετακίνηση 

συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με τη διοργάνωση του προγράμματος και 

ιδιαίτερα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν το πακέτο εργασίας ΠΕ 2.1 

(«Ανασκόπηση περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα») και της Δράσης 4 

(«Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών»). 

 Καβάλα 19-01-13: Επίσκεψη στην Καβάλα  και πραγματοποίηση συνάντησης 

με τον κ. Καρασαβόγλου Αναστάσιο, οικονομολόγο,  Καθηγητή Σμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΕΙ Καβάλας,  για «αναγνώριση» επιτυχημένων 

περιοχών στους νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης Ροδόπης και Έβρου. Οι 

πληροφορίες αυτές θα συνυπολογιστούν κατά τη λήψη απόφασης για την 

 επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών  που θα γίνουν οι έρευνες πεδίου από 

τις ομάδες: ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ και Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στα πλαίσια του 

Δράσης 4: «Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών». 

 Βόλος 12-03-2013:   Επίσκεψη στο Βόλο και πραγματοποίηση συνάντησης με 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Alex Deffner (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) για 

ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι 

πληροφορίες αυτές θα ληφθούν υπόψη στη Δράση 5: Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη.  

 Αθήνα 16/09/2013: Επίσκεψη στην Αθήνα και πραγματοποίηση συνάντησης 

με μέλη της ΚΕΟ της 4ης ερευνητικής ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου 
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και πιο συγκεκριμένα με τους  Ιωάννη Ψυχάρη, Αναπληρωτή 

Καθηγητή (υπεύθυνο της 4ης ερευνητικής ομάδας), Α. Λυμπεράκη, 

Καθηγήτρια και Α. Ροβολή, Επίκουρο Καθηγητή καθώς και την 

κα Κωνσταντίνα Γυάρου, μέλος της ΟΕ. Σα θέματα που θα συζητήθηκαν 

αφορούσαν στην ενημέρωση του Επιστημονικά Τπευθύνου από την 

ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου σχετικά με την πρόοδο της 

έρευνας της συγκεκριμένη ομάδας σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο και 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, το συντονισμό της υλοποίησης 

των οριζόντιων δράσεων καθώς και διοικητικά θέματα του προγράμματος. 

 Αθήνα 30/11-01/12/2013: Επίσκεψη στην Αθήνα και πραγματοποίηση 

συνάντησης με μέλη της ΚΕΟ της 4ης ερευνητικής ομάδας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα με τους  Ιωάννη Ψυχάρη, Αναπληρωτή 

Καθηγητή (υπεύθυνο της 4ης ερευνητικής ομάδας), Α. Λυμπεράκη, 

Καθηγήτρια και Α. Ροβολή, Επίκουρο Καθηγητή καθώς και την 

κα Κωνσταντίνα Γυάρου, μέλος της ΟΕ.  Σα θέματα που συζητήθηκαν 

αφορούσαν τη γενικότερη ενημέρωση επί της προόδου της έρευνας της 

ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σα θέματα της ημερήσια διάταξης 

αποτέλεσαν: το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ο συντονισμός της 

υλοποίησης των οριζόντιων δράσεων καθώς και διοικητικά θέματα του 

προγράμματος. Επί των αμιγώς ερευνητικών ζητημάτων συζητήθηκαν 

εκτενώς οι υφιστάμενες πηγές  στατιστικών στοιχείων οι οποίες θα 

επιτρέψουν την πληρέστερη  μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων. Η 

συλλογή των δεδομένων αυτών θα οδηγήσει στη  συστηματική διερεύνηση 

των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Σα στοιχεία αυτά θα 

συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων η οποία θα τροφοδοτήσει τις 

αναλύσεις που ακολουθούν στο χρονοδιάγραμμα  του ερευνητικού 

προγράμματος. τον επιστημονικά υπεύθυνο παρουσιάσθηκαν οι κύριες 

πηγές άντλησης των δεδομένων, που είναι  η Eurostat, ο OECD και η ΕΤΕ. 

Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα διαμορφωθεί  μια 

ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί για 

τις ανάγκες αυτής της έρευνας (Π2.2.1: «Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με 

στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες, νομούς και δήμους της χώρας» της 

ΤΔ2.2 «υλλογή δευτερογενών στοιχείων» της Δ2: «Περιφερειακές 

Ανισότητες στην Ελλάδα με έμφαση στο ρόλο της απασχόλησης»). Σα κύρια 

ζητήματα προβληματισμού αποτέλεσαν η δομή βάσης δεδομένων,  η 

προστιθέμενη αξία της βάσης, το γεωγραφικό επίπεδο καθώς και η χρονική 

περίοδο αναφοράς της. 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

7 
 

 Αθήνα 11-12/01/2014: Επίσκεψη στην Αθήνα και πραγματοποίηση 

συνάντησης Σα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη γενικότερη 

ενημέρωση επί της προόδου της έρευνας της ομάδας του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Σα θέματα της ημερήσια διάταξης αποτέλεσαν: το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου,  καθώς και διοικητικά θέματα του 

προγράμματος όπως επίσης η αξιολόγηση της εξέλιξης συγκεκριμένων 

παραδοτέων της πράξης/υποέργου. Επί των αμιγώς ερευνητικών ζητημάτων 

συζητήθηκαν εκτενώς τα παραδοτέα Π2.2.1: Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με 

στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες, νομούς και δήμους της χώρας ΤΔ2.2. 

υλλογή δευτερογενών στοιχείων και Π2.3.1: Ένα κείμενο εργασίας της ΤΔ2.3 

Κατασκευή μοντέλου μέτρησης ανισοτήτων στην Ελλάδα. Σα βασικά 

ζητήματα προβληματισμού εστιάστηκαν: αναφορικά με τη βάσης δεδομένων 

στην κάλυψη ενός μεγάλου όγκου μεταβλητών ικανών να καλύψει τις 

απαιτήσεις όλων των προεκτάσεων του έργου και αναφορικά με το μοντέλο 

μέτρησης των ανισοτήτων επί  του τρόπου χρησιμοποίησης των δεδομένων 

αυτών με στόχο την κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη ανάπτυξης ο οποίος θα 

συμβαδίζει με τις σύγχρονες απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αποτύπωσης και ανάλυσης της έννοιας της ανάπτυξης. 

 Αθήνα 28/07/2014: Επίσκεψη στην Αθήνα και πραγματοποίηση συνάντησης 

με τον επιστημονικά υπεύθυνο της ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. 

Ψυχάρη Ιωάννη. τα πλαίσια των εργασιών του Προγράμματος ΘΑΛΗ και 

συγκεκριμένα στην επεξεργασία των δεδομένων (τα οποία προέκυψαν από 

την έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας στα 

πλαίσια της Δ5: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη» και 

πιο συγκεκριμένα στην ΤΔ5.4 «Έρευνα Πεδίου») κρίθηκε σκόπιμη η 

πραγματοποίηση συνάντησης με τον κ. Ψυχάρη Ιωάννη, προκειμένου να 

συνδράμει (τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική σκοπιά) στην ορθή 

αξιολόγηση των δεδομένων, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη σύγκριση 

του ΑΕΠ/κεφαλή με το Subjective well-being (SWB). Σα ερευνητικά θέματα 

τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν  την εννοιολογική οριοθέτηση των 

ζητημάτων της ανάπτυξης σε αντιπαραβολή με τις κλασικές προσεγγίσεις της 

οικονομικής θεωρίας (βλ. νομισματικές/εισοδηματικές μεθόδους).  Επί των 

αμιγώς ερευνητικών ζητημάτων συζητήθηκε εκτενώς η υποδράση ΤΔ5.5 

«υγγραφή Σελικών Κειμένων» και πιο συγκεκριμένα το παραδοτέο  Π5.5.2: 

«Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό». Σα βασικά ζητήματα 

προβληματισμού εστιάστηκαν: στον τρόπο συμβολής της βάσης δεδομένων 

που προσέφερε η ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου (Π2.2.1: 

«Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες, 
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νομούς και δήμους της χώρας»), στη χωρική αποτύπωση του SWB καθώς και 

στην ανάλυση του ρόλου της εκπαίδευσης τόσο στη μεγέθυνση όσο και στην 

ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας.   

 Γλασκώβη 07-15/08/2014: κοπός της μετακίνησης ήταν η πραγματοποίηση 

συνάντησης με τον κ. Καραλιώτα Λάζαρο, Ερευνητή Πανεπιστημίου της 

Γλασκώβης. Ανάμεσα στα διάφορα ζητήματα τα οποία ερευνά η Πράξη 

επικεντρώνεται και στο πώς οι μετακινήσεις/ μεταναστεύσεις που 

παρατηρούνται από και προς διάφορες περιοχές μεταβάλλουν το απόθεμα 

του ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών. Ορισμένες περιοχές ευνοούνται 

από αυτή τη διαδικασία (κυρίως οι ανεπτυγμένες περιοχές και κατεξοχήν τα 

πολύ μεγάλα αστικά κέντρα) ενώ άλλες υποφέρουν  (κυρίως οι λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές και οι περιοχές της υπαίθρου). Αυτό λοιπόν που έχει 

ενδιαφέρον και στο οποίο επικεντρώθηκε η συνάντηση είναι ποιες είναι 

εκείνες οι συνθήκες που κάνουν τα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα ελκτικά στο 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε τελευταία ανάλυση εάν είναι οι 

εξειδικευμένοι άνθρωποι που μετακινούνται εκεί που υπάρχουν δουλειές ή 

αντίστροφα οι δουλειές πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν ήδη εξειδικευμένοι 

άνθρωποι. Αποτελεί μια ανοικτή συζήτηση με εξέχουσες συμβολές μεταξύ 

άλλων από τους: Florida R.,  Storper D.  κ.ά.. Σα συμπεράσματα της 

συγκεκριμένης συνάντησης  εντάσσονται στην υποδράση  ΤΔ1.2 «υγγραφή 

κειμένων βιβλίου» και πιο συγκεκριμένα στο παραδοτέο Π1.2.1: «υλλογικός 

τόμος» με τίτλο: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Περιφερειακές Ανισότητες στην 

Ελλάδα» της δράσης Δ1: «Οριζόντιες δράσεις», όπου κεντρικό ζήτημα της 

συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η ανάδειξη όλων εκείνων των παραγόντων 

που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, συνοψίζοντας τις πιο 

πρόσφατες απόψεις της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας σχετικά με τις 

περιφερειακές ανισότητες και το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας 

ως ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ελληνική πραγματικότητα. Γι'αυτό το λόγο, 

απόψεις και σκέψεις που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις μετακινήσεις του 

πληθυσμού, ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού εκείνου που χαρακτηρίζεται 

από αυξημένο επίπεδο γνώσεων (υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο) δε θα 

μπορούσε να μην αποτελέσει κεντρικό άξονα ανάλυσης του συλλογικού 

τόμου της Πράξης.   

 Αθήνα 28-29/11/2014: Επίσκεψη στην Αθήνα και πραγματοποίηση 

συνάντησης με τον επιστημονικά υπεύθυνο της ομάδας του Παντείου 

Πανεπιστημίου κ. Ψυχάρη Ιωάννη. Θέματα της συνάντησης αποτέλεσαν: Η 

εννοιολογική οριοθέτηση των ζητημάτων της ανάπτυξης σε αντιπαραβολή με 

τις κλασικές προσεγγίσεις της οικονομικής θεωρίας (βλ. 
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νομισματικές/εισοδηματικές μεθόδους) (ΤΔ5.5 «υγγραφή Σελικών 

Κειμένων» και πιο συγκεκριμένα το παραδοτέο  Π5.5.2: «Ένα άρθρο προς 

υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό»), ο τρόπος συμβολής της βάσης 

δεδομένων που προσέφερε η ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου 

(Π2.2.1: «Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία για τις 

περιφέρειες, νομούς και δήμους της χώρας») στη χωρική αποτύπωση του SWB 

καθώς και στην ανάλυση του ρόλου της εκπαίδευσης τόσο στη μεγέθυνση όσο 

και στην ανάπτυξη των περιφερειών της. 

 Αθήνα 05-13/01/2015: Επίσκεψη στην Αθήνα και πραγματοποίηση 

συνάντησης με τον επιστημονικά υπεύθυνο της ομάδας του Παντείου 

Πανεπιστημίου κ. Ψυχάρη Ιωάννη. τα πλαίσια των εργασιών του 

Προγράμματος ΘΑΛΗ και συγκεκριμένα στην επεξεργασία των δεδομένων 

(Δ5: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη» και πιο 

συγκεκριμένα στην ΤΔ5.4: «Έρευνα Πεδίου») κρίθηκε σκόπιμη η 

πραγματοποίηση συνάντησης με τον κ. Ψυχάρη Ιωάννη, προκειμένου να 

επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την οργάνωση της βάσης δεδομένων, το 

σύνθετο μοντέλο μέτρησης της ανάπτυξης και κάποια διαδικαστικού τύπου 

θέματα.                                                                                                                                                                                                           

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν συνδέονται 

με τα εξής παραδοτέα: Π5.5.2: «Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό 

περιοδικό» και Π2.2.1: «Ηλεκτρονική βάση δεδομένων». 

 Αθήνα 04-05/02/2015: υνάντησης Επιστημονικά Τπευθύνου της Πράξης με 

τον Τπεύθυνο της Ερευνητικής Ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. 

Ψυχάρη και με την Καθηγήτρια κα. Καραγιάννη τέλλα μέλος της ομάδας 

ΚΕΟ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης 

αποτέλεσαν τα ζητήματα ενσωμάτωσης των Δημοσίων Οικονομικών στο 

σύνθετο μοντέλο μέτρησης της ανάπτυξης και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο 

μπορούν να ενσωματωθούν τα τελευταία στην Τποδράση ΤΔ5.5 «υγγραφή 

Σελικών Κειμένων».   

 

Μετακινήσεις Μετακαλούμενου Ερευνητή της Πράξης κ. Ballas Dimitris 

 

τα πλαίσια της Πράξης ο μετακαλούμενος ερευνητής πραγματοποίησε δύο 

μετακινήσεις από το Πανεπιστήμιο του Sheffield στο γραφείο του Επιστημονικά 

Τπευθύνου της Πράξης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

 1η Μετακίνηση 09-26/04/2014: την επίσκεψη ο κ.Ballas ήταν ιδιαίτερα 

κατατοπιστικός όσον αφορά τη μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων μέσω 
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microsimulation. Η επεξήγηση του κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί στην 

ανάλυση, καθώς και η σύνδεση των βάσεων δεδομένων μεταξύ τους που 

χρειάζονται για να γίνει η χωρική ανάλυση ήταν από τα βασικά ζητήματα 

που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Επίσης, η συζήτηση 

γύρω από τις ευρύτερες εφαρμογές της μεθόδου ήταν αρκετά 

εποικοδομητική μιας και βοήθησε στην περεταίρω εξειδίκευση των 

ερευνητικών ερωτημάτων της ομάδας εργασίας του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και στους τρόπους που μπορούν να αξιοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που θα πραγματοποιήθηκε κατά την 

Τποδράση 5.4: «Έρευνα πεδίου». Έτσι, λοιπόν, η συμμετοχή του κ.Ballas  

τόσο στην προαναφερθείσα Τποδράση 5.4 και πιο συγκεκριμένα στο 

παραδοτέο της 5.4.1: «Βάση δεδομένων πρωτογενών στοιχείων», αλλά και 

στην Τποδράση 5.3:"Ανάπτυξη μεθοδολογίας, εργαλείων και πιλοτική 

έρευνα" και στο παραδοτέο της 5.3.1: "Σελικό ερωτηματολόγιο ή άλλα 

ερευνητικά εργαλεία", κρίνεται ως άκρως βοηθητική. Σέλος, ο κ. Ballas 

προέβη και σε σημαντικά σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά τόσο με τις 

αρχικές υποδράσεις  του προγράμματος (Δ1: Οριζόντιες δράσεις, ΤΔ1.1 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας με παραδοτέα τα: Π1.1.1: «Ένα κείμενο 

εργασίας σχετικά με τις θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, τις μεθόδους και 

τεχνικές μέτρησής τους» και Π1.1.2: «Ένα κείμενο εργασίας σχετικά με τις 

θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, τις μεθόδους και τεχνικές μέτρησής 

τους»)  όσο και με τις αρχικές υποδράσεις της Δράσης 5: «Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη» (ΤΔ5.1: «ύγχρονες απόψεις 

σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

περιφερειακή ανάπτυξη» με παραδοτέο Π5.1.1: Ένα Κείμενο εργασίας: «Ο 

ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή 

ανάπτυξη» καθώς και ΤΔ5.2 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και επιλογή 

αντικειμένων έρευνας για την εμπειρική διερεύνηση του ρόλου της 

εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη» με 

παραδοτέο Π5.2.1: «Αρχικό ερωτηματολόγιο ή άλλα ερευνητικά εργαλεία»). 

Σα αποτελέσματα της μετακίνησης κρίνονται ως απολύτως ικανοποιητικά. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της παραμονής του μετακλητού ερευνητή του 

προγράμματος  μας δόθηκε η δυνατότητα να αναλύσουμε τόσο τη θεωρητική 

διάσταση όσο και τις εμπειρικές εφαρμογές στις οποίες μπορούμε να 

προβούμε (χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και επεξεργασίας, βλ. 

microsimulation) προκειμένου να αξιολογήσουμε όσο πιο εμπεριστατωμένα 

γίνεται την έννοια «του ανθρώπινου δυναμικού ως βασική συνιστώσα της 
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αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση 

της Ελλάδας».  

 2η Μετακίνηση 01/11/2014-04/02/2015: Κατά την παραμονή του κ. Ballas 

προσέφερε τις ερευνητικές του υπηρεσίες σε: μεθοδολογία επεξεργασίας 

δεδομένων μέσω microsimulation, σύνδεση ευτυχίας και εκπαίδευσης, 

σύνδεση εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Επίσης προσέφερε στην ερευνητική 

ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνώσεις και πρακτικές περί της 

μεθοδολογίας του Multi-Level Modelling Approach σχετικά με την 

διερεύνηση του ρόλου της χωρικής διάστασης στην μελέτη της ευτυχίας και 

της μεταβλητής της ικανοποίησης της ζωής. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

αξιοποιηθούν σε όλες τις δράσεις της Πράξης και ειδικότερα σε:  Δ1: 

«Οριζόντιες δράσεις»  όσο και στη Δράση 5: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην 

περιφερειακή ανάπτυξη».    

 

Αθανάσιος Καλογερέσης 

 

 Μετακίνηση Αθήνα 3-4/04/2014: κοπός της μετακίνησης ήταν η 

συνεργασία του μετακινούμενου με τα μέλη της ομάδας του Παντείου 

Πανεπιστημίου με αντικείμενο τη συνεργασία για την επεξεργασία των 

στατιστικών δεδομένων της εκπαίδευσης που αποτελούν μέρος του 

Προγράμματος Θαλής που υλοποιείται από τις αντίστοιχες ερευνητικές 

ομάδες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Παντείου Πανεπιστημίου. 

τη συνάντηση ο μετακινούμενος παρουσίασε την πρόοδο στη διαμόρφωση 

των ερωτηματολογίων, ενώ αναζητήθηκαν πιθανές τροποποιήσεις των 

εργαλείων ώστε να περιέχουν δεδομένα τα οποία θα επιτρέπουν την 

αποτελεσματικότερη διερεύνηση των πιο πρόσφατων ερευνητικών 

ερωτημάτων, όπως αυτά προκύπτουν από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, 

την οποία επεξεργάζεται η ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, 

συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη δειγματοληψία των ερευνών, αλλά και οι 

πιθανοί τρόποι αξιοποίησης των ευρημάτων όταν αυτά θα αρχίσουν να 

γίνονται διαθέσιμα προς τις ομάδες. Η συνεργασία αυτή συνδέεται άμεσα και 

έμμεσα με τις περισσότερες υποδράσεις των δύο ερευνητικών ομάδων και τα 

παραδοτέα: ΤΔ2.4  «Εφαρμογή  και  Ανάλυση  αποτελεσμάτων  από  την  

εφαρμογή  του μοντέλου μέτρησης ανισοτήτων» - Π.2.4.1: «Ένα κείμενο 

εργασίας», ΤΔ5.4 «Έρευνα Πεδίου» - Π5.4.1: «Βάση δεδομένων πρωτογενών 

στοιχείων», ΤΔ5.5 «υγγραφή Σελικών Κειμένων» - Π5.5.1: «Ένα κείμενο 

εργασίας» , Π5.5.2: «Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό», 
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Π5.5.3: «Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό», Π5.5.4: «Ένα 

άρθρο προς υποβολή σε ε επιστημονικό περιοδικό». 

 

Αναστασία Πανώρη 

 

 Μετακίνηση Αθήνα 13-17/05/2014: κοπός της μετακίνησης ήταν η 

συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με την επιστημονική/ερευνητική ομάδα 

του Παντείου Πανεπιστημίου. Σα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην 

ενημέρωση για την πρόοδο της έρευνας και της συνεργασίας των ομάδων μας 

σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο, καθώς και διοικητικά θέματα του 

προγράμματος. Ειδικότερα, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από ζητήματα που 

αφορούν τη «Δράση 2 - Τποδράση 2.3: Κατασκευή μοντέλου μέτρησης 

ανισοτήτων στην Ελλάδα» και τη «Δράση 5 - Τποδράση 5.3: Ανάπτυξη 

μεθοδολογίας, εργαλείων και πιλοτική έρευνα» και τους τρόπους με του 

οποίους μπορούν να συνεργαστούν σε αυτές οι δύο ερευνητικές ομάδες.  Η 

συζήτηση που ακολούθησε αξιολογήθηκε ως άκρως εποικοδομητική τόσο για 

τη βελτίωση του θέματος όσο και για την περεταίρω πορεία του ερευνητικού 

προγράμματος εφόσον έγινε μία ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με 

τη δομή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στις υποδράσεις που 

προαναφέρθηκαν (σχεδιασμός ερωτηματολογίου για τον έλεγχο της σχέσης 

εκπαίδευσης ανάπτυξης-μεγέθυνσης στις ελληνικές περιφέρειες και 

κατασκευή μοντέλου μέτρησης ανισοτήτων στην Ελλάδα). 

 Μετακίνηση Αθήνα 16-20/09/2014: κοπός της μετακίνησης ήταν η 

συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας της ερευνήτριας με τον επιστημονικά 

υπεύθυνο της ομάδας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Ψυχάρη Ιωάννη. τα 

πλαίσια των εργασιών του Προγράμματος ΘΑΛΗ και συγκεκριμένα στην 

επεξεργασία των δεδομένων (τα οποία προέκυψαν από την έρευνα που 

διεξήγαγε η ομάδα του Παν. Μακεδονίας στα πλαίσια της Δ5: «Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη» και πιο συγκεκριμένα στην ΤΔ5.4 

«Έρευνα Πεδίου») κρίθηκε σκόπιμη η πραγματοποίηση συνάντησης με τον κ. 

Ψυχάρη Ιωάννη, προκειμένου να συνδράμει (τόσο από θεωρητική όσο και 

από εμπειρική σκοπιά) στην ορθή αξιολόγηση των δεδομένων, ιδιαίτερα σε 

θέματα που αφορούν στη σύγκριση του ΑΕΠ/κεφαλή με το Subjective well 

being. Σα ερευνητικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν  την 

εννοιολογική οριοθέτηση των ζητημάτων της ανάπτυξης σε αντιπαραβολή με 

τις κλασικές προσεγγίσεις της οικονομικής θεωρίας (βλ. 

νομισματικές/εισοδηματικές μεθόδους). Επί των αμιγώς ερευνητικών 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  

από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο  Έργο: ΘΑΛΗ. Επένδυση 

στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

13 
 

ζητημάτων συζητήθηκε εκτενώς η υποδράση ΤΔ5.5 «υγγραφή Σελικών 

Κειμένων».  

 Μετακίνηση Μυτιλήνη 11-15/11/2015: τα πλαίσια της Πράξης 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τους εξωτερικούς συνεργάτες της 

Πράξης κ. Θάνη Ηλία και κα. Πανώρη Αναστασία με τον κ. Μπάλλα. 

Αντικείμενα της συνάντησης αποτέλεσαν η  επίλυση ζητημάτων σχετικά με 

την οργάνωση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση του 

Παραδοτέου 5.5.3, τα οποία προέρχονται από τη βάση δεδομένων του 

προγράμματος, η επίλυση ζητημάτων σχετικά με την οργάνωση και 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 

των Παραδοτέων 5.5.3 και 5.5.4., η επίλυση ζητημάτων σχετικά με τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 

του Παραδοτέου 5.5.4 και τη χρήση τους για την κατασκευή χαρτών με το 

πρόγραμμα GIS. καθώς και η επίλυση ζητημάτων σχετικά με την κατασκευή 

χαρτών με το πρόγραμμα GIS στα πλαίσια του Παραδοτέου 5.5.4.  

 

υμμετοχή σε Εκπαιδευτικά εμινάρια 

 

 

 Αγγλία, 16/09/2014 - 20/09/2014:  κοπός της μετακίνησης ήταν η 

συμμετοχή στο workshop με τίτλο "An Introduction to Spatial 

Microsimulation with R", που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

του Cambridge (HB). το συγκεκριμένο workshop είχαμε την 

ευκαιρία να εξοικειωθούμε με τη σύγχρονη μεθοδολογική ανάλυση 

του microsimulation. Παρακολουθήσαμε τόση τη θεωρητική ανάλυση 

της μεθοδολογίας καθώς και τις εμπειρικές προεκτάσεις και εφαρμογές 

μέσω της χρήσης παραδειγμάτων. Σο σεμινάριο αυτό συμβάλλει στην 

υλοποίηση των παραδοτέων Π5.5.1: «Ένα κείμενο εργασίας», Π5.5.2: 

«Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό», Π5.5.3: «Ένα 

άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό», Π5.5.4: «Ένα άρθρο 

προς υποβολή σε ε επιστημονικό περιοδικό της υποδράσης» ΤΔ5.5: 

«υγγραφή Σελικών Κειμένων» της δράσης Δ5: «Ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη». Οι συμμετέχοντες ήταν οι 

Αναστασία Πανώρη και Θάνης Ηλίας ερευνητές της ερευνητικής 

ομάδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 

Συμμετοχή σε συνέδρια 
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Ο επιστημονικά υπεύθυνος συντόνισε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου είτε 

να οργανωθούν θεματικές ενότητες σε συνέδρια είτε μεμονωμένες συμμετοχές μελών 

της Πράξης. Παρακάτω παρατίθενται όλες οι συμμετοχές σε συνέδρια που 

πραγματοποιήθηκαν στην Πράξη ανά ερευνητική ομάδα.  

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

 

 Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4‐5 Απριλίου 2014, 

Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας SEED Center, Ελληνικό Παρατηρητήριο LSE, 

ΚΕΠΕ 

 

o Human Capital Vs Human Capabilities: Θεωρητικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις της σχέσης εκπαίδευσης – 

ανάπτυξης, Καλογερέσης Αθανάσιος και Θάνης Ηλίας 

 

o Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων των 

γεωγραφικών εκπαιδευτικών διαφοροποιήσεων, Καλογερέσης 

Αθανάσιος και Πανώρη Αναστασία 

 

 54ο Ευρωπαϊκό υνέδριο της ERSA (European Regional Studies Association) 

που ως κεντρικό τίτλο είχε „Regional development & globalization: Best 

practices‟ ("Περιφερειακή ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση: Άριστες 

πολιτικές") 

 

o Human capital and structural change of the Greek labour 

Market, Lois Labrianidis, Athanasios Kalogeresis, Dimitris 

Ballas, Anastasia Panori 

o Testing the links between Income Levels and SWB (human 

development. Happiness, QoL): The case of the Greek regions, 

Athanasios Kalogeresis, Lois Labrianidis, Ilias Thanis 

 

 2014 Annual Conference of the Human Development and Capabilities 

Association ‟Human Development in Times of crisis‟ 

o Human capabilities & regional disparities, Lois 

Labrianidis, Thanasis Kalogeresis, Elias Thanis, 

Natasa Panori, Eleni Andrikopoulou, Georgia 

Gemenetzi, Grigoris Kafkalas, Christina Kakderi, 

Elisavet Thoidou, Sophia Skordili, Yorgos Melissourgos, 
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Yannis Psycharis, Antonis Rovolis, Vasilis Tselios, 

Panagiotis Pantazis 

 

 2015 HDCA “Capabilities on the Move: Mobility and Aspirations”,  

Washington, D.C., September 10-13, 2015 

o “Assessing Poverty in Times of Crisis: A Regional 

Approach”, Panori, Anastasia; Thanis, Elias; Labrianidis, 

Lois 

 4ο Πανελλήνιο υνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Σμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

o «Διπλή Διαρροή» Εγκεφάλων: Διερευνώντας τη υνιστώσα 

των Εσωτερικών Μετακινήσεων στην Ελλάδα", 

Λαμπριανίδης Λόης, Καλογερέσης Αθανάσιος,  Αναστασία 

Πανώρη 

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 

 

 Κ. Χατζημιχάλης -  Θεσσαλονίκη 30/1/2013: υμμετοχή στην εναρκτήρια 

συνάντηση του προγράμματος και συνάντηση με τον επιστημονικά 

υπεύθυνο. 

 . κορδίλη -  Θεσσαλονίκη 30/1/2013 υμμετοχή στην εναρκτήρια 

συνάντηση του προγράμματος και συνάντηση με τον επιστημονικά 

υπεύθυνο. 

 . κορδίλη - Θεσσαλονίκη 4/4/2013 υνάντηση εργασίας και 

παρουσίαση της προσωπικής της εισήγησης και την ενημέρωση επί της 

γενικότερης ερευνητικής δράσης της ερευνητικής ομάδας του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου στα μέλη των ερευνητικών ομάδων του Παν. Μακεδονίας και 

του Α.Π.Θ. ύνδεση με Δ4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών - 

ΤΔ4.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς υποβολή σε 

ελληνικό επιστημονικό περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / καταγραφή / 

χαρτογράφηση πετυχημένων περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών στο 

σύνολο της χώρας - Π.4.2.1: Ερευνητική έκθεση με αναλυτικούς πίνακες και 

χάρτες-Οδηγίες χρήσης για ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 . κορδίλη - Θεσσαλονίκη 31/5-2/6/2013 υμμετοχή στη πρώτη 

συνάντηση όλων των μελών των ερευνητικών ομάδων για ανταλλαγή 

απόψεων και διαμόρφωση των κατευθύνσεων της ερευνητικής διαδικασίας 
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στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗ - Δ4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών 

πρωτοβουλιών - ΤΔ4.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς 

υποβολή σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / 

καταγραφή / χαρτογράφηση πετυχημένων περιπτώσεων τοπικών 

πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας - Π.4.2.1: Ερευνητική έκθεση με 

αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες χρήσης για ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 Γ. Μελισσουργός - Θεσσαλονίκη 31/5-2/6/2013  Επίσκεψη στη Θεσ/νίκη 

με την ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με σκοπό τη συμμετοχή στη 

πρώτη συνάντηση όλων των μελών των ερευνητικών ομάδων για ανταλλαγή 

απόψεων και διαμόρφωση των κατευθύνσεων της ερευνητικής διαδικασίας 

στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗ. Παρουσίαση εισήγησης με τίτλο 

"Σουρισμός και τοπική/ περιφερειακή ανάπτυξη". Ανθρώπινο κεφάλαιο και 

κοινωνικοί δρώντες με εστίαση στον τομέα του τουρισμού. ΘΑΛΗ - Δ4: 

Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών - ΤΔ4.1 Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς υποβολή σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / καταγραφή / χαρτογράφηση πετυχημένων 

περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας - Π.4.2.1: 

Ερευνητική έκθεση με αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες χρήσης για 

ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 Μπεόπουλος - Θεσσαλονίκη 31/5-1/6/2013  Επίσκεψη στη Θεσ/νίκη με την 

ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με σκοπό τη συμμετοχή στη πρώτη 

συνάντηση όλων των μελών των ερευνητικών ομάδων για ανταλλαγή 

απόψεων και διαμόρφωση των κατευθύνσεων της ερευνητικής διαδικασίας 

στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗ. Εισήγηση με θέμα την 

αγροτικότητα και τη σύνδεσή της με το ανθρώπινο κεφάλαιο και κατ' 

επέκταση με σχετικές μελέτες περίπτωσης τοπικών πρωτοβουλιών. Δ4: 

Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών - ΤΔ4.1 Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς υποβολή σε ελληνικό επιστημονικό 

περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / καταγραφή / χαρτογράφηση πετυχημένων 

περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας - Π.4.2.1: 

Ερευνητική έκθεση με αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες χρήσης για 

ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 Π. Αρτελάρης - Θεσσαλονίκη 31/5/-2/6/2013 υμμετοχή στη πρώτη 

συνάντηση όλων των μελών των ερευνητικών ομάδων για ανταλλαγή 

απόψεων και διαμόρφωση των κατευθύνσεων της ερευνητικής διαδικασίας 

στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗ - Δ4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών 

πρωτοβουλιών - ΤΔ4.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς 

υποβολή σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / 
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καταγραφή / χαρτογράφηση πετυχημένων περιπτώσεων τοπικών 

πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας - Π.4.2.1: Ερευνητική έκθεση με 

αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες χρήσης για ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 Κ. Χατζημιχάλης - Θεσσαλονίκη 31/5-2/6/2013 Επίσκεψη στη Θεσ/νίκη 

με την ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με σκοπό τη συμμετοχή στη 

πρώτη συνάντηση όλων των μελών των ερευνητικών ομάδων για ανταλλαγή 

απόψεων και διαμόρφωση των κατευθύνσεων της ερευνητικής διαδικασίας 

στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗ. Παρουσίαση εισήγησης με τίτλο 

"Ανάπτυξη, κρίση και τοπικότητα". Η έννοια της τοπικότητας, δράσεις-

παραλείψεις κοινωνικών παραγόντων και προβληματισμοί σχετικά με την 

επιλογή περιπτώσεων κοινωνικών δρώντων για τη διεξαγωγή της έρευνας 

πεδίου. Δ4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών - ΤΔ4.1 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς υποβολή σε ελληνικό 

επιστημονικό περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / καταγραφή / χαρτογράφηση 

πετυχημένων περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας - 

Π.4.2.1: Ερευνητική έκθεση με αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες 

χρήσης για ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 . κορδίλη - Θεσσαλονίκη 16/10/2013 υμμετοχή στη συνάντηση της 

Ερευνητικής Ομάδας στο ΠΑΜΑΚ 

 . κορδίλη - Θεσσαλονίκη 19-20/12/2013 υμμετοχή στη συνάντηση όλων 

των υπευθύνων των ερευνητικών ομάδων για την ενημέρωση σχετικά με την 

εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας και την επίλυση οργανωτικών 

ζητημάτων για την πρόοδο του έργου.  Δ4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών 

πρωτοβουλιών - ΤΔ4.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς 

υποβολή σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό - ΤΔ4.2 Αναζήτηση / 

καταγραφή / χαρτογράφηση πετυχημένων περιπτώσεων τοπικών 

πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας - Π.4.2.1: Ερευνητική έκθεση με 

αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες χρήσης για ΤΔ 2.2, 4.3 και 5.2  

 Κ. Χατζημιχάλης - Καστοριά 1-8/3/2014 το πλαίσιο της μετακίνησης,  

από την 01/03/2014 έως 03/03/2014 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στη 

Θεσσαλονίκη σχετικές με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας 

πεδίου στην Καστοριά, καθώς και συναντήσεις με μέλη των ερευνητικών 

ομάδων του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από 04/03/2014 έως 

08/03/2014 ακολούθησε επιτόπια έρευνα στην Καστοριά που αφορούσε στην 

συγκέντρωση υλικού για τις γουνο-παραγωγικές μονάδες της περιοχής και 

πραγματοποίηση επισκέψεων και συνεντεύξεων με επιχειρήσεις και φορείς. Η 

έρευνα πεδίου ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στο πακέτο εργασίας 

ΠΕ 4.4 του προγράμματος.  
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 Γ. Μελισσουργός - Κυκλάδες & Κρήτη 29/7-9/8/2014: Διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης «Δίκτυα παραγωγής τουρισμού 

και ανθρώπινος παράγοντας». το πλαίσιο της μετακίνησης,  από την 

29/07/2014 έως 09/08/2014 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στη Νάξο και 

το Ρέθυμνο σχετικές με την υλοποίηση της έρευνας πεδίου. Σις συναντήσεις 

ακολούθησε επιτόπια έρευνα όπου αφορούσε στην συγκέντρωση υλικού για 

τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής και πραγματοποίηση επισκέψεων 

και συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων. Η έρευνα 

πεδίου ήταν προγραμματισμένη και εντάσσεται στο πακέτο εργασίας ΠΕ 4.4 

του προγράμματος. 

 . κορδίλη - HCDA/Athens 4/9/2014 "υμμετοχή στο συνέδριο 

""Human Development in Times of Crisis”, που διοργανώθηκε από τον 

Human Develpoment and Capability Assosiation (HDCA) από  2- 5/9/14 

στην Αθήνα. Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα 

ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού 

προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών 

κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων». 

 . κορδίλη - Εύβοια 10-11/10/2014 "Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο πλαίσιο 

της μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών δικτύων προμήθειας του 

αγρο-τροφικού τομέα». Η έρευνα πεδίου συνδέεται με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 

«Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών 

Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» ." 

 . κορδίλη - Κόρινθος 14/10/2014: "Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο πλαίσιο 

της μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών δικτύων προμήθειας του 

αγρο-τροφικού τομέα».    Η έρευνα πεδίου συνδέεται με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 

«Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών 

Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» ." 

 . κορδίλη - Θεσσαλονίκη 21-26/10/2014:  

 1. Η συμμετοχή της κ. κορδίλη στις εργασίες του 10ου Πανελλήνιου 

Γεωγραφικού υνεδρίου  που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (21-23 Οκτωβρίου), όπου συντόνισε την  

Ειδική υνεδρία με θέμα « Σα αγρο-τροφικά συστήματα στην 

Ανθρωπογεωγραφία και το χεδιασμό: η νέα ερευνητική ατζέντα» και 

παρουσιάζει προφορική εισήγηση με τίτλο «Νέες πρωτοβουλίες στον 

αγρο-τροφικό τομέα: ευκαιρίες και προβλήματα για ανθρώπινη 

τοπική ανάπτυξη», που προέρχεται από την εργασία της στο 

πρόγραμμα ΘΑΛΗ (MIS 380421). 
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 2. Η συνάντηση εργασίας με σκοπό την ενημέρωση του συντονιστή 

του προγράμματος (25 Οκτωβρίου) για την πορεία υλοποίησης των 

εργασιών που έχει αναλάβει η ομάδα του Χαροκόπειου και τη 

συμβολή της στη συγγραφή  των κεφαλαίων του βιβλίου της έρευνας. 

 3. Η διεξαγωγή προγραμματισμένης έρευνας πεδίου στο πλαίσιο της 

μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών δικτύων προμήθειας 

του αγρο-τροφικού τομέα».  (24-26 Οκτωβρίου), η οποία εντάσσεται 

στο ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του 

προγράμματος ΘΑΛΗ, και περιλαμβάνει συνεντεύξεις 

επιχειρηματίες και πληροφοριοδότες κλειδιά του αγροτροφικού 

τομέα. Ο σκοπός της μετακίνηση συνδέεται με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 

«Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες 

Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη»." 

 . κορδίλη - Leeuwarden 5-7/11/2014 το πλαίσιο της μετακίνησης, 

υλοποιήθηκε επιτυχώς η συμμετοχή της κ. κορδίλη στις εργασίες του 6ου 

Διεθνούς υνεδρίου της Ομάδας Εργασίας της AESOP (Association of 

European Schools of Planning) Sustainable Food Systems, στο Leeuwarden, 6 

έως 7 Νοεμβρίου, με τίτλο «Transformations of food retailing in crisis-hit 

Athens: the potential of “new” small-scale initiatives», η οποία αποτελεί 

μέρος της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗ  με κωδικό MIS 380221.Ο σκοπός της 

μετακίνηση συνδέεται με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες 

Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική 

Ανάπτυξη». 

 . κορδίλη -  Amsterdam & Wagenigen 8-16/11/2014 κοπός η 

συνεργασία με την κ. Αγνή Καλφαγιάννη, Assist. Professor at the Institute of 

Environmental Studies, VU University Amsterdam και η  συνέντευξη με 

ιδιοκτήτη επιχείρησης εμπορίας ελληνικών τροφίμων στο Wagenigen. Ο 

σκοπός της μετακίνηση συνδέεται με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 «Θεωρητικά 

Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και 

Σοπική Ανάπτυξη». 

 . κορδίλη - Κορινθία & Αργολίδα 19-20/1/2015 "Διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών 

δικτύων προμήθειας του αγρο-τροφικού τομέα».                        Η έρευνα 

πεδίου συνδέεται με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 «Θεωρητικά   Ενημερωμένες Μελέτες 

Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» ." 
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      . κορδίλη - Αυλώνας Αττικής 21/1/2015 "Διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών 

δικτύων προμήθειας του αγρο-τροφικού τομέα». Η έρευνα πεδίου συνδέεται 

με το ΤΔ 4.4 του ΠΕ 4 «Θεωρητικά       Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» ." 

 . κορδίλη - Ερυθρές Αττικής 27/1/2015 "Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στο 

πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών δικτύων 

προμήθειας του αγρο-τροφικού τομέα». Η έρευνα πεδίου συνδέεται με το ΤΔ 

4.4 του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες 

Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη»  

 . κορδίλη - Βόλος 24-27/9/2015 "υμμετοχή στο «4ο Πανελλήνιο 

υνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» από 24-

27/09/2015, για την πραγματοποίηση ανακοίνωσης με θέμα: «Νέες» 

Πρωτοβουλίες στον Αγρο-Σροφικό Σομέα: Αναβαθμισμένο Ανθρώπινο 

Δυναμικό, Δημιουργικότητα και Χωρική Ανάπτυξη, στην ειδική συνεδρία 

«Χωρική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό», στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος. Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο 

συνέδριο αφορά τα ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες 

Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» 

του ερευνητικού προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: 

«υγγραφή τελικών κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων»." 

 Π. Αρτελάρης - Βόλος 24-27/9/2015 "υμμετοχή στο «4ο Πανελλήνιο 

υνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» από 24-

27/09/2015, για την πραγματοποίηση ανακοίνωσης με θέμα: Χωρικές 

διακυμάνσεις των μεταβολών της απασχόλησης την περίοδο της κρίσης: Η 

μέθοδος της χωρικής προσαρμοσμένης, βάσει του εμπορίου, ανάλυσης 

απόκλισης-συμμετοχής, στην ειδική συνεδρία «Χωρική Ανάπτυξη και 

Ανθρώπινο Δυναμικό», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράμματος. Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα 

ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού 

προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών 

κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων»." 

 Γ. Μελισσουργός - Βόλος 25-27/9/2015 "υμμετοχή στο «4ο Πανελλήνιο 

υνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» από 24-

27/09/2015, για την πραγματοποίηση ανακοίνωσης με θέμα: Ανθρώπινο 

δυναμικό και τουριστική ανάπτυξη: η περίπτωση του Ρεθύμνου και της 

Νάξου, στην ειδική συνεδρία «Χωρική Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό», 
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στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος. Η ανακοίνωση που 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά 

Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και 

Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού προγράμματος και συνδέεται με την 

Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών κειμένων - Διάχυση των 

αποτελεσμάτων»." 

 Π. Πάντος - Βόλος 24-27/9/2015 "υμμετοχή στο «4ο Πανελλήνιο 

υνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» από 24-

27/09/2015, για την πραγματοποίηση ανακοίνωσης με θέμα: Ο Ρόλος του 

Ανθρώπινου Παράγοντα στην Ελλάδα της Κρίσης: Η Εμπειρία των 

Κοινωνικών υνεταιρισμών, στην ειδική συνεδρία «Χωρική Ανάπτυξη και 

Ανθρώπινο Δυναμικό», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράμματος. Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα 

ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού 

προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών 

κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων»." 

 Α. Λακριντής - Βόλος 25-27/9/2015 "υμμετοχή στο «4ο Πανελλήνιο 

υνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» από 24-

27/09/2015, για την πραγματοποίηση ανακοίνωσης με θέμα: Ο Ρόλος του 

Ανθρώπινου Παράγοντα στην Ελλάδα της Κρίσης: Η Εμπειρία των 

Κοινωνικών υνεταιρισμών, στην ειδική συνεδρία «Χωρική Ανάπτυξη και 

Ανθρώπινο Δυναμικό», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 

προγράμματος. Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα 

ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού 

προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών 

κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων»." 

 . κορδίλη - Σορίνο 7-10/10/2015 "υμμετοχή 1) στην ειδική συνεδρία 

“Feeding the Planet” του υνεδρίου της Διεθνούς Έκθεσης EXPO 2015, 

07/10/2015 στο Μιλάνο και 2) στο 7ο  Σακτικό υνέδριο της Επιστημονικής 

Ομάδας της AESOP (Association of European Schools of Planning) 

Sustainable Food Planning, 08-09/10/2015 στο Σορίνο. Η ανακοίνωση που 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά 

Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και 

Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού προγράμματος και συνδέεται με την 

Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών κειμένων - Διάχυση των 

αποτελεσμάτων»." 



 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο – ΕΚΣ) και  
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 . κορδίλη - Κορινθία & Αργολίδα 18-20/10/2015 Διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης «Η δυναμική των κοντινών 

δικτύων προμήθειας του αγρο-τροφικού τομέα». Η έρευνα πεδίου διεξάγεται 

στο πλαίσιο του ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: 

Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού 

προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών 

κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων» και ειδικότερα την ολοκλήρωση του 

Παραδοτέου Π4.6.3.  

 Γ. Μελισσουργός - αντορίνη 25-27/10/2015 Διεξαγωγή έρευνας 

πεδίου στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης «Δίκτυα παραγωγής τουρισμού 

και ανθρώπινος παράγοντας». Η έρευνα πεδίου διεξάγεται στο πλαίσιο του 

ΠΕ 4 «Θεωρητικά Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες 

Κοινωνικών Δρώντων και Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού 

προγράμματος και συνδέεται με την Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών 

κειμένων - Διάχυση των αποτελεσμάτων» και ειδικότερα την ολοκλήρωση του 

Παραδοτέου Π4.6.4.  

 . κορδίλη - Λονδίνο 18-22/11/2015 υμμετοχή στο "Χειμερινό 

Επιστημονικό υνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Regional Studies" και 

παρουσίαση εισήγησης με θέμα “Small agro-food supply chains and local 

development in crisis-hit Greece and beyond". Η ανακοίνωση που 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο αφορά τα ευρήματα του ΠΕ 4 «Θεωρητικά 

Ενημερωμένες Μελέτες Περίπτωσης: Πρωτοβουλίες Κοινωνικών Δρώντων και 

Σοπική Ανάπτυξη» του ερευνητικού προγράμματος και συνδέεται με την 

Τπο-δράση 4.6: «υγγραφή τελικών κειμένων - Διάχυση των 

αποτελεσμάτων». 
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τα πλαίσια επίσης του συντονισμού της Πράξης πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που 

ως σκοπό είχαν την παροχή υποστήριξης στα μέλη της Πράξης αναλωσίμων, 

εξοπλισμού, στατιστικών βάσεων, λογισμικού και βιβλίων προκειμένου να 

επιτευχθούν απρόσκοπτα και ενισχυτικά οι ερευνητικοί στόχοι της Πράξης. Για τις 
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παραπάνω ενέργειες ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες οι οποίες 

περιελάμβαναν συλλογή προσφορών, ανάρτηση σε σχετική ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρακτικά παραλαβής και ότι άλλο προβλέπεται σε 

ανάλογες περιπτώσεις.  τα μέλη της πράξης έπρεπε επίσης  να προστεθούν 

ερευνητές οι οποίοι δεν αναφέρονταν ονομαστικά στον Επεξηγηματικό Πίνακα 1 της 

Πράξης. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσω προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκαν τόσο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας όσο και στον ημερήσιο τύπο και ύστερα από την αξιολόγηση των 

υποψηφίων μέσω ειδικών επιτροπών αξιολόγησης υπογράφηκαν συμβάσεις και 

ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Ενέργειες επίσης διοικητικής φύσης ανελήφθησαν 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκδοση του συλλογικού τόμου της Πράξης 

(Π1.2.1 «υλλογικός Σόμος»). Κατά τη διάρκεια επίσης της 2ης Επιστημονικής 

υνάντησης της Πράξης ανάλογες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την 

κάλυψη της εστίασης των μελών που παρευρέθησαν στην συγκεκριμένη συνάντηση. 

Οι ενέργειες συντονισμού επίσης αφορούσαν την αμοιβή των μελών της Πράξης 

ύστερα από την παράδοση των παραδοτέων που είχαν αναλάβει σύμφωνα με τις 

συμβάσεις οι οποίες καταρτίστηκαν μέσω των αναθέσεων που κατατέθηκαν στο 

Γραφείο υμβάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Μέρος των ενεργειών συντονισμού εντοπίζονται σε επικοινωνίες του επιστημονικά 

υπεύθυνου με μέλη της Πράξης αλλοδαπών ιδρυμάτων με σκοπό την παροχή 

πολύτιμων ερευνητικών και επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων. Ο συντονισμός 

επίσης εστίασε τόσο στην οργάνωση και υλοποίηση της έρευνας πεδίου των 

ερευνητικών ομάδων όσο και στη διάχυση των σχετικών αποτελεσμάτων στα μέλη 

της Πράξης.      


