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Ο Δημήτρης Αθανασόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (οικονομικής κατεύθυνσης) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006) και κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του
Παντείου Πανεπιστήμιου (2012). Απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα την περίοδο 20082013 και τώρα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης - μέλος της ερευνητικής ομάδας του
Παντείου Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα Θαλής από τον Ιούλιο του 2014, με επίκεντρο την
συλλογή δευτερογενών στοιχείων για τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα με
έμφαση στην απασχόληση και την εφαρμογή και ανάλυση αποτελεσμάτων από την
εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης των ανισοτήτων. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση των
Επιστημονικών Συνεδρίων του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας
Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR) το 2011 και το 2014. Tα ενδιαφέροντα του εστιάζονται
στην μελέτη της έννοιας της περιφερειακής ανθεκτικότητας και της σημασίας της για τις
περιφερειακές ανισότητες με έμφαση στα γεωγραφικά επίπεδα χώρας και περιφερειών.
Η Ελένη Ανδρικοπούλου (Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ 1972, Δρ. ΑΠΘ) είναι Καθηγήτρια
Χωρικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Πολιτικής στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Στις
δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται: Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΘΕΜΕΛΙΟ
1995), Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: Η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής
ανάπτυξης (συν-Επιμέλεια, ΘΕΜΕΛΙΟ 2000), και Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη (συν-Συγγραφή, ΚΡΙΤΙΚΗ 2014). Έχει αναπτύξει ερευνητική
δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με την ελληνική και την ευρωπαϊκή χωρική ανάπτυξη και
περιφερειακή πολιτική. E-mail:eandrikop@arch.auth.gr
Ο Παναγιώτης Αρτελάρης είναι λέκτορας Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου στο Τμήμα
Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και μέλος της ερευνητικής ομάδας του
Κέντρου Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (SEED Center) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης (B.Sc. και M.Sc.), και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα
Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (PhD). Τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως σε θέματα χωρικής μεγέθυνσης/ανάπτυξης,
περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης καθώς και μεθόδων χωρικής οικονομετρίας. Έχει
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προγράμματα
(FP/ESPON/ΘΑΛΗΣ/ΑΡΙΣΤΕΙΑ) και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά
όπως τα Journal of Economic Studies, Growth and Change, GeoJournal και International
Regional Science Review. E-mail: partelar@hua.gr
Η Γεωργία Γεμενετζή είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (ΑΠΘ, 2003) με μεταπτυχιακές σπουδές
στην Πολεοδομία-Χωροταξία (ΕΜΠ, 2005) και Διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΑΠΘ (2011). Έχει διδάξει στο Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ. Είναι μέλος
της Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά
προγράμματα, ενώ επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά

πρακτικά συνεδρίων καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα χωρικής ανάλυσης, πολιτικές χωρικής ανάπτυξης,
περιβαλλοντικό σχεδιασμό, πόλη και περιβάλλον.
Η Κωνσταντίνα Γιάρου είναι Οικονομολόγος (απόφοιτος του τμήματος Διεθνών &
Ευρωπαϊκών, Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
2008, MSc Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου 2013). Έχει συμμετάσχει σε
Ερευνητικά Προγράμματα και σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα Προγράμματα του
Παντείου Πανεπιστημίου, σε θέματα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομική Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκός
Προγραμματισμός, Περιφερειακή Πολιτική, Διεθνής Οικονομική ανάπτυξη, Οικονομικές
Ανισότητες. Παράλληλα έχει επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα ως
οικονομολόγος.
Ο Ηλίας Θάνης είναι Οικονομολόγος – Πολιτικός Επιστήμονας (Πτυχίο Οικονομικών
Επιστημών, Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2005, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 2011,
ΜΔΕ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ 2012, ΜΔΕ Τμήματος Δ.Ε.Ο.Π.Σ,
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2008), Υπ. Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας και
Ανάπτυξης του Α.Π.Θ. και μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του στρέφονται γύρω από τη συμβολή
της ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, τα οικονομικά της
ευτυχίας και της ανθρώπινης ανάπτυξης. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και
έχει πάρει μέρος σε συνέδρια που σχετίζονται με τις περιφερειακές ανισότητες, το ρόλο της
εκπαίδευσης και την προσέγγιση των δυνατοτήτων και των οικονομικών της ευημερίας σε
περιφερειακό επίπεδο. E-mail: iliasth@gmail.com
Η Ελισάβετ Θωίδου (Δίπλωμα Τμ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 1983, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου 1991, Δρ. Τμ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 2005)
είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Χωροταξίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον δημόσιο
τομέα για θέματα περιφερειακού σχεδιασμού - χωρικής ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει σε
ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια. Έχει
δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και σε επιστημονικά περιοδικά, όπως (2013):
“Strategic spatial planning in the era of crisis: Current trends and evidence from the
metropolitan area of Thessaloniki” (SPATIUM 30) “The climate challenge and EU cohesion
policy: implications for regional policies” (IJISD 7/3). Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν
θέματα όπως: χωροταξικός σχεδιασμός, χωρικός σχεδιασμός για την κλιματική αλλαγή,
περιφερειακή και αστική πολιτική της ΕΕ, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών
περιοχών - χωρική διακυβέρνηση, ανθρώπινο δυναμικό και χωρική διαφοροποίηση,
χωρικός σχεδιασμός και ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης. E-mail: thoidouel@auth.gr
Η Χριστίνα Κακδέρη είναι περιφερειακή οικονομολόγος (Πτυχίο Οικονομικού
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2003, MSc Cardiff University 2004, Δρ. Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2014) και ερευνήτρια στην Ερευνητική Μονάδα Χωρικής
Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ). Ασχολείται με την έρευνα από το 2005 συμμετέχοντας σε εθνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με κύριο αντικείμενο τη χωρική ανάπτυξη και τα

οικοσυστήματα καινοτομίας. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα
συστήματα καινοτομίας και οι τεχνολογικές πολιτικές, καθώς επίσης και οι ευφυείς πόλεις
και συνοικίες. E-mail: ckakderi@arch.auth.gr
Ο Δημήτρης Καλλιώρας είναι οικονομολόγος (BSc Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1998, MBA Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2001, PhD Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2007). Είναι
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη» και μέλος της επιστημονικής ομάδας του οικείου Εργαστηρίου
Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών. Στα κύρια ερευνητικά του
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, περιφερειακών
ανισοτήτων, οικονομικής γεωγραφίας, οικονομικής ολοκλήρωσης και οικονομικής
ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει
δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. E-mail:
dkallior@uth.gr
O Θανάσης Καλογερέσης είναι οικονομικός γεωγράφος (Πτυχίο Οικονομικού
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1994, MSc Cardiff 1995, Δρ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2003),
Επίκουρος Καθηγητής Χωρικής Ανάπτυξης και Διεθνών Στρατηγικών Χωροθέτησης στο
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και μέλος της Ερευνητικής Μονάδας
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ από την ίδρυσή της. Τα ερευνητικά,
διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες:
την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα (χωρικά, κοινωνικά, θεσμικά και
πολιτιστικά) οργάνωσης της παραγωγής. Έχει εργαστεί ερευνητικά και έχει δημοσιεύσει σε
μια σειρά ζητημάτων όπως η δημιουργική οικονομία, ο ρόλος της πολυεθνικής παραγωγής
και του εμπορίου στη διάχυση γνώσης, οι σχέσεις μεταξύ διεθνών και τοπικών
παραγωγικών συστημάτων, οι πηγές των περιφερειακών ανισοτήτων και ο ρόλος του
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κεφαλαίου
και
των
ανθρώπινων
δυνατοτήτων.
E-mail:
kaloger@plandevel.auth.gr
Ο Γρηγόρης Καυκαλάς (Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ 1972, M.A. Sussex 1979, Δρ. ΑΠΘ
1984, D.Phil Sussex 1987) είναι Καθηγητής Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Χωρικού Προγραμματισμού στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και συνοτνίζει την
Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ). Έχει γράψει και επιμεληθεί βιβλία μεταξύ
των οποίων τα Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης (Επιμέλεια, ΚΡΙΤΙΚΗ 2004), Overcoming
Fragmentation in Southeast Europe (συν-Επιμέλεια, ASHGATE 2007), Η Θεσσαλονίκη στο
Μεταίχμιο (συν-Επιμέλεια, ΚΡΙΤΙΚΗ 2008) και Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη (συν-Συγγραφή, ΚΡΙΤΙΚΗ 2014). Έχει διευθύνει και συμμετάσχει
σε πολλά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της
συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Πόλη και Περιφέρεια και Τόπος. Τα ενδιαφέροντα
του εστιάζονται στη θεωρία και τις εφαρμογές του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής
ανάπτυξης σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα από το τοπικό στο διεθνές. E-mail:
gkafkala@arch.auth.gr

Ο Αθανάσιος Λακριντής είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Γεωγραφίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Παντείο
Πανεπιστημίο 2007, MSc in Political Science - University of Amsterdam 2010). Στο παρελθόν
έχει απασχοληθεί ως βοηθός έρευνας στο University of Helsinki (CEREN - SSKH) στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci - Lifelong Learning Programme. Στα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται ζητήματα σχετικά με την τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη, τα αγρο-τροφικά συστήματα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη
διακυβέρνηση. E-mail: alakrintis@hua.gr
Ο Λόης Λαμπριανίδης είναι οικονομικός γεωγράφος (Αρχιτέκτονας Μηχανικός - ΑΠΘ 1977,
MA Urban and Regional Studies –Sussex 1978, Ph.D. Economic Geography -LSE 1983). Είναι
καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
αντικείμενο «περιφερειακή οικονομική και περιφερειακή πολιτική» και συντονίζει την
Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). Έχει δημοσιεύσει
άρθρα και βιβλία μεταξύ των οποίων: Περιφερειακά πανεπιστήμια στην
Ελλάδα (Παρατηρητής 1993), Οικονομική Γεωγραφία (Πατάκης 2001), Αλβανοί μετανάστες
στη Θεσσαλονίκη (με Α. Λυμπεράκη, Πατάκης 2001), The future of Europe’s rural
peripheries (επιμέλεια, Ashgate, 2004), The Moving Frontier: The Changing Geography of
Production (επιμέλεια, Ashgate, 2008). Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο (επιμέλεια με
Καυκαλά Γ. και Παπαμίχο Ν., Κριτική, 2008). Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή
επιστημόνων από την Ελλάδα (2011, Κριτική). Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος
ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από
την Ελλάδα. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Journal of Immigrant and Refugee
Studies και παλιότερα των περιοδικών European Urban and Regional Studies, Τόπος κά. Email: loisl@uom.gr
Η Αντιγόνη Λυμπεράκη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει
σπουδάσει στην Αθήνα, και στο Πανεπιστήμιο του Sussex (Ινστιτούτο Αναπτυξιακών
Σπουδών), όπου το διδακτορικό της ήταν για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχει
διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο City University of New York (Queen’s College) και
στην Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, στο Παρίσι. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα Βιομηχανικής Αναδιάρθρωσης και Πολιτικής,
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Μετανάστευσης, Γηράσκουσες Κοινωνίες, όπως και τα
Οικονομικά του Φύλου. Έχει εκτενείς δημοσιεύσεις στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Το 2015
εκλέχτηκε Βουλετής Β’ Αθηνών με το Ποτάμι.
O Γιώργος Μελισσουργός είναι διδάκτορας ανθρωπογεωγραφίας (Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, 2008), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος χωροταξίας (LSE, 2001) και
διπλώματος αρχιτέκτονα μηχανικού (ΑΠΘ, 1999). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εστιάζουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και στον τουρισμό. Εργάζεται ως
εξωτερικός συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει εντεταλμένος
διδασκαλίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου την περίοδο 20032013. E-mail: yorgos.mel@gmail.com
O Παναγιώτης Πανταζής είναι Μηχανικός Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1995· Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην

Πολεοδομία-Χωροταξία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2011· υπ. Διδ. Πάντειο Πανεπιστήμιο),
και αποτελεί μέλος του ερευνητικού προσωπικού στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία
(ελληνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα) σε θέματα που άπτονται του
επιστημονικών πεδίων της ανάλυσης του χώρου με ποσοτικές μεθόδους και Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών, καθώς και της θεματικής χαρτογραφίας με έμφαση στην
επεξεργασία και τυποποίηση γεωχωρικών δεδομένων για την παραγωγή και έκδοση
εποπτικού υλικού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται αφενός στην διερεύνηση
χωρικών ανισοτήτων/ανισοκατανομών κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και
αφετέρου στην επιστημονική τεκμηρίωση εφαρμογής χωρικού σχεδιασμού. E-mail:
ppantaz@prd.uth.gr
Η Αναστασία Πανώρη είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (Δίπλωμα
Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2010, ΜΔΕ Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιου Μακεδονίας 2012), Υπ. Διδάκτορας Τμήματος
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της
Ερευνητικής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ. Τα ερευνητικά
και επαγγελματικά της ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες της
περιφερειακής ανάπτυξης: το ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτή και ζητήματα εφαρμογής νέων
υπολογιστικών μεθόδων στη μείωση της χωρικής κλίμακας για τη μελέτη της. Έχει εργαστεί
ερευνητικά και έχει πάρει μέρος σε συνέδρια που σχετίζονται με τις περιφερειακές
ανισότητες, το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και των ανθρώπινων δυνατοτήτων στην
ανάπτυξη των περιοχών. E-mail: apanori@uom.edu.gr
Ο Αντώνης Ροβολής (Πτυχίων Οικονομικών – ΕΚΠΑ 1988, MA Urban and Regional Studies –
Sussex 1993, Ph.D. Regional Planning – LSE 1999) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων στο
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ως
υπότροφος της Καναδικής κυβέρνησης έχει πραγματοποιήσειεπιστημονική έρευνα στα
πανεπιστήμια McGill, Concordia, Université du Québec, York University of Toronto,
University of Toronto. Έχει διδάξει στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Στα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Οικονομική Ανάλυση των Αγορών Ακινήτων, η Αστική και
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη, οι Αστικές και Περιφερειακές Διαστάσεις
Μετανάστευσης, η Νέα Οικονομική Γεωγραφία. E-mail: rovolis@panteion.gr
Η Σοφία Σκορδίλη (Δίπλωμα Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας 1982, ΜΔΕ Ινστιτούτο
Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου 1988, Δρ. Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 2000) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιομηχανικής
Γεωγραφίας στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου. Έχει μεγάλη
ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα που έχουν συντονιστεί από ελληνικά και ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια και επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον
ΕΟΜΜΕΧ και υπεύθυνη προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης σε Εταιρίες Μελετών.
Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και

πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα
χωροθέτησης, χωρικής οργάνωσης και τοπικής ενσωμάτωσης Διεθνικών Εταιριών με
έμφαση στις εταιρίες του αγρο-τροφικού τομέα. Ε-mail: skordili@hua.gr
Η Κωνσταντίνα Τσακοπούλου είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
(πτυχίο Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1996, ΜΑ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 2013). Είναι επίσης
απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και εργάζεται στο Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στον τομέα της τουριστικής πολιτικής και
ειδικότερα στην προπαρασκευή της τουριστικής νομοθεσίας. Στο παρελθόν έχει
δημοσιεύσει και έχει πραγματοποιήσει μεταφράσεις σε θέματα αφηγηματολογίας και
γενικότερα θεωρίας λογοτεχνίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται σήμερα
γύρω από τη συμβολή του τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη, τη διασύνδεσή του με την
τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα, τη σχέση των αλυσίδων αξίας εναλλακτικού και
μαζικού τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς και το σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής με
σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών. E-mail:
c.tsakopoulou@hua.gr
Ο Βασίλης Τσέλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Περιφερειακή Οικονομική στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πτυχίο μηχανικού (2000) και MSc (2001) από το ΤΜΧΠΠΑ
και PhD (2007) από το London School of Economics. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
αφορούν την περιφερειακή οικονομική και οικονομική γεωγραφία. Έχει εργαστεί ως:
ερευνητής στο London School of Economics, λέκτορας στο Newcastle University, σύμβουλος
στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), ερευνητής στο University of Groningen και
λέκτορας στο University of Southampton. E-mail: vtselios@prd.uth.gr
Ο Κωστής Χατζημιχάλης (Διπλ. Αρχ. Μηχ. ΑΠΘ 1968, ΜΑ Regional Planning UCLA 1976, Ph.D
Geography and Planning, UCLA 1980) είναι ομότιμος καθηγητής (παλιότερα καθηγητής
οικονομικής γεωγραφίας και τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης) στο Τμήμα Γεωγραφίας
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από το 1996. Μέχρι τότε ήταν ειδικός επιστήμων,
επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1980-1996). Έχει διατελέσει
επισκέπτης καθηγητής σε τμήματα γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης στα
πανεπιστήμια Roskilde, ΙΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, UCLA και UCBerkeley, Oslo, NIRSA,
Ireland, Macquire University, Sydney και Università deggli studi Padova. Έχει συγγράψει και
επιμεληθεί σημαντικό αριθμό βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μεγάλο αριθμό
επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Συμμετέχει σε
διεθνείς οργανώσεις και συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών και είναι
υπεύθυνος του περιοδικού Γεωγραφίες και section editor Regional Development της
International Encyclopedia of Human Geography,Elsevier. hadjimichalis@hua.gr
Ο Γιάννης Ψυχάρης είναι Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Επισκέπτης Ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο της Οικονομικής Σχολής

του Λονδίνου (LSE) και Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
Αυτοδιοίκησης. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντά εμπίπτουν στα πεδία
Περιφερειακής Οικονομικής, Οικονομικής Γεωγραφίας, Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσιονομικής Αποκέντρωσης. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του ελληνικού τμήματος
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA). E-mail: psycharis@panteion.gr
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O Michael Dunford είναι CAS Senior International Scientist του Institute of Geographical
Sciences and Natural Resources Research (Chinese Academy of Sciences, Beijing) και
Ομότιμος Καθηγητής του School of Global Studies (University of Sussex). Έχοντας
εξειδίκευση στην οικονομική γεωγραφία και την αστική και περιφερειακή ανάλυση, τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ανάπτυξη, τις ανισότητες και την
κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανασυγκρότηση, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τις
περιφερειακές διαφοροποιήσεις και την αστικοποίηση στην Κίνα, καθώς και την παγκόσμια
σύγκλιση και τις ρυθμιστικές θεωρίες. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει
πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Economic and Social Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου και το Leverhulme Trust.
Έχει συγγράψει 200 άρθρα σε περιοδικά και κεφάλαια σε βιβλία καθώς και 10 βιβλία,
μεταξύ των οποίων The arena of capital (1983), Capital, the state and regional development
(1988), Rhône-Alpes in the 1990s (1991), Successful European regions: Northern Ireland
learning from others (1996) and After the three Italies (2006) and co-editor of Industrial
change and regional development (1991), Cities and regions in the new Europe (1992) και
The geographical transformation of China (2015). Το 2000 εκλέχτηκε στο Academy of Social
Sciences (AcSS) και έχει επίσης εκλεχτεί ως Honorary Member of the Società Geografica
Italiana. Το 2003 παρέλαβε το Royal Geographical Society Award για τη Γεωγραφική Έρευνα
στην Ευρώπη. Κατά την περίοδο 1996-2002 διετέλεσε επίτιμος συντάκτης του περιοδικού
Regional Studies, είναι μέλος των συντακτικών επιτροπών ενός αριθμού περιοδικών και
ιδρυτικό μέλος του νέου περιοδικού Area Development and Policy.
Ο Ray Hudson είναι καθηγητής Γεωγραφίας στο Durham University. Έχει διατελέσει σε
διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις εκεί και αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Acting Vice
Chancellor. Είναι κάτοχος πτυχίων των βαθμίδων BA (1st class honours), PhD και DSc από το
Bristol University και DLitt από το Durham University. Είναι εκλεγμένο μέλος των British
Academy, Academy of the Social Sciences, Academia Europaea, Royal Geographical Society
(όπου και διατέλεσε αντιπρόεδρος στο παρελθόν, όντας επικεφαλής του Research Division)
και του Regional Studies Association. Έχει αναδειχτεί επίτιμος διδάκτορας του Roskilde
University, ενώ έχει βραβευθεί με το Edward Heath Award, το Victoria Medal από το RGS
όπως και το Sir Peter Hall Award από το RSA. Έχει έντονη συγγραφική δραστηριότητα στο
πεδίο της οικονομικής γεωγραφίας, της πολιτικής οικονομίας και της περιφερειακής
ανάπτυξης. Έχει γράψει και επιμεληθεί βιβλία μεταξύ των οποίων Wrecking a Region;
Digging Up Trouble: The Environment, Protest and Opencast Coal Mining (με τους H Beynon
και A Cox); Producing Places; Placing the Social Economy (με τους A Amin και A Cameron);
και Economic Geographies: Circuits, Flows and Spaces. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού European Urban and Regional Studies. Η πρόσφατη
έρευνά του επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ της ροής των υλικών και την αξία, αλλά και
μεταξύ των νόμιμων και παράνομων οικονομιών.

Η Diane Perrons είναι Καθηγήτρια Οικονομικής Γεωγραφίας και σπουδών φύλου, καθώς
και Διευθύντρια του Gender Institute του London School of Economics. Η έρευνά της
επικεντρώνεται στην παγκοσμιοποίηση, την ισότητα των φύλων, τη μισθωτή εργασία,
φροντίδα και κοινωνική αναπαραγωγή, τον οικονομικό μετασχηματισμό, τις κρίσεις και τις
μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ των φύλων, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική
αλλαγή. Μεγάλο μέρος της δουλειάς της εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της
οικονομικής και κοινωνικής θεωρίας και της καθημερινής ζωής. Οι δημοσιεύσεις της
περιλαμβάνουν: Gender, Migration and Domestic Work 2013 (Co-authored with M.Kilkey
and A. Plomien), Gender Divisions and Working Time 2007 (co-edited), Globalization and
Social Change (2007). Το πιο πρόσφατο άρθρο της είναι το Gendering Inequality: A note on
Thomas Piketty, (2014) British Journal of Sociology.

