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Αντικείμενο και σκοπός   

Η αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό στο σύστημα διοικητικής οργάνωσης μιας 

χώρας με συμβολή στην εξασφάλιση των τοπικών δημοσίων αγαθών και γενικότερα στην 

διαμόρφωση του κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της 

‘τοπικότητας’ σε μια χώρα. Η αυτοδιοίκηση μεταβάλλεται και εξελίσσεται μαζί με την 

εξέλιξη της κάθε κοινωνίας και η διεθνής εμπειρία παρέχει πλήθος εφαρμογών και 

εμπειρικών παραδειγμάτων. Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ότι η οργάνωση του κράτους 

γίνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. Ωστόσο τόσο οι δομές οργάνωσης του 

κράτους όσο και η αυτοδιοίκηση παρουσιάζουν ακόμη και σήμερα μικρή αυτοτέλεια και 

μεγάλο βαθμό εξάρτησης από την κεντρική διοίκηση. Στις σημερινές συνθήκες και ενόψει 

των προκλήσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας για αναδιοργάνωση του κράτους 

και εξόδου από την οικονομική κρίση ο ρόλος και η σημασία της αυτοδιοίκησης αποκτά 

ακόμη μεγαλύτερη σημασία.  

Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης σκοπεύει στο ετήσιο 

συνέδριό του να θέσει στο επίκεντρο της επιστημονικής διερεύνησης όψεις και προκλήσεις 

της οργάνωσης και των οικονομικών της αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι 

εισηγήσεις αναμένεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην 

αξιολόγηση του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος με την εφαρμογή του ‘Καλλικράτη’, στις 

πολιτικές που ασκεί η αυτοδιοίκηση και στον ιδιαίτερο ρόλο της στην διαχείριση και έξοδο 

από την οικονομική κρίση, στην δημοσιονομική αποκέντρωση και εξασφάλιση οικονομικών 

πόρων για την επιτέλεση των λειτουργιών της καθώς και στις προκλήσεις αναμόρφωσης της 

σημασίας της στο σύστημα αναδιοργάνωσης του κράτους και των δημοσίων πολιτικών στην 

Ελλάδα.  

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν επιστήμονες από την πανεπιστημιακή και ερευνητική 

κοινότητα στην Ελλάδα, στελέχη και συλλογικοί φορείς της διοίκησης, παραγωγικοί φορείς, 

καθώς επίσης προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.  



Τόπος και χρόνος διεξαγωγής   

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος 

Συγγρού 130, 26-27 Ιουνίου 2015, Αθήνα.   

Θεματικοί άξονες  

Στο συνέδριο θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση εισηγήσεις που άπτονται των θεματικών 

πεδίων της περιφερειακής επιστήμης. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα 

της αυτοδιοίκησης και της σημασίας της στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Προβλέπεται να υπάρχουν ορισμένες συνεδρίες με προσκεκλημένους ομιλητές και ειδικές 

συνεδρίες για νέους ερευνητές.  

Ενδεικτικά πεδία της θεματολογίας του συνεδρίου είναι τα παρακάτω.  

1. Αυτοδιοίκηση και τοπική ανάπτυξη  
2. Ανταγωνιστικότητα και τοπική ανάπτυξη  
3. Εισοδηματικές ανισότητες και χώρος  
4. Ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτοδιοίκηση και τοπική ανάπτυξη  
5. Βιώσιμη ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον  
6. Απασχόληση, ανεργία, αγορές εργασίας 
7. Φτώχεια, μετανάστευση, κοινωνικός αποκλεισμός 
8. Ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνικό κεφάλαιο, εκπαίδευση   
9. Χωρική ανάλυση και χωρική οικονομετρία   
10. Αστική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  
11. Τουρισμός, πολιτισμός, ταυτότητα του τόπου       
12. Περιφερειακή πολιτική, υποδομές, κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης   
13. Χρηματοοικονομικό σύστημα και τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη  
14. Ενδογενής τοπική ανάπτυξη  

 

Οργανωτική Επιτροπή 
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Γιάννης Ψυχάρης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Πρόεδρος ERSA-GR 

 

Υποβολή περιλήψεων και τελικών άρθρων  

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση στο επιστημονικό 

συνέδριο να αποστείλουν περίληψη από 250 έως 350 λέξεις μέχρι και τις 20 Απριλίου 2015. 

Η αποστολή θα γίνει προς την κ. Σταυρίνα Λαμπροπούλου στο e-mail: ipa@hol.gr. Το 

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2109234448. Παρακαλούμε όπως για την υποβολή των 

κειμένων ακολουθήσετε τις προδιαγραφές που θα βρείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου.  

 

mailto:ipa@hol.gr


Οι απαντήσεις για την αποδοχή των περιλήψεων θα σταλούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Τα 

κείμενα των εισηγήσεων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή έκδοση των 

πρακτικών, θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014. 

Κόστος συμμετοχής  

Για μέλη ERSA-GR: 30€ (Με την προϋπόθεση εξόφλησης της συνδρομής του 2015, 20 €). 

Κόστος συμμετοχής για μη μέλη: 60 €. Κόστος συμμετοχής για φοιτητές: 10 €. 

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

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

