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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Σο 4ο Διεκνζσ υνζδριο τθσ Επιςτθμονικισ 
Εταιρείασ Κοινωνικισ Πολιτικισ αποςκοπεί ςτθν 
ανάδειξθ των κεωρθτικϊν προβλθματιςμϊν και 
τθσ διαμάχθσ για το ρόλο τθσ κοινωνικισ 
πολιτικισ ςιμερα. Σο υνζδριο ζχει ωσ ςκοπό να 
ενκαρρφνει τθν παρουςίαςθ  πρωτότυπων 
επιςτθμονικϊν εργαςιϊν που εςτιάηουν ςτθν 
επίδραςθ των ςφγχρονων προκλιςεων ςτο 
πεδίο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ.  

Η παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και οι 
ςθμαντικζσ κοινωνικοοικονομικζσ, πολιτικζσ και 
πολιτιςτικζσ επιπτϊςεισ τθσ, οδθγοφν ςε ζντονθ 
αμφιςβιτθςθ του κυρίαρχου κεωρθτικοφ 
παραδείγματοσ για τθν οργάνωςθ και τθν 
διαχείριςθ των ςφγχρονων κοινωνιϊν. Η 
κοινωνικι πολιτικι δανείηεται κεωρθτικά και 
μεκοδολογικά εργαλεία που ζχουν αναπτυχκεί 
ςτο ευρφτερο πεδίο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. 
Αποτελεί λοιπόν ζναν ιδιαίτερα προνομιακό 
χϊρο ζκφραςθσ των ςφγχρονων 
αντιπαρακζςεων τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο 
όςο και ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ και 
αξιολόγθςθσ πολιτικϊν. 

το υνζδριο κα γίνουν δεκτζσ, μετά από κρίςθ, 
εργαςίεσ που ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του 
επιςτθμονικοφ διαλόγου ςτισ παρακάτω 
κεματικζσ ενότθτεσ και πεδία (ςτθν Ελλάδα και 
διεκνϊσ).  

Θεματικζσ ενότητεσ και πεδία 

 Κοινωνικζσ επιςτιμεσ και κοινωνικι 
πολιτικι. Θεωρθτικζσ και ιςτορικζσ 
επιρροζσ.  

 Οικονομικι κρίςθ και κοινωνικό κράτοσ. 

 Κοινωνικζσ και οικονομικζσ ανιςότθτεσ. 
Φτϊχεια, αποςτζρθςθ, αποκλειςμόσ. 

 Απαςχόλθςθ – Εργαςιακζσ χζςεισ 

 Τγεία  

 Κοινωνικι αςφάλιςθ 

 Κοινωνικι πρόνοια 

 Κοινωνικι εργαςία  

 Οικογζνεια – Φφλο 

 Εκπαίδευςθ 

 Αντεγκλθματικι πολιτικι 

 Μετανάςτευςθ 

 Περιβάλλον 

 Κατοικία 

 
Επιςτημονική Επιτροπή  
Δ. Βενιζρθσ, . Βιδάλθ, . Γεωργοφλασ, Δ. 
Γράβαρθσ, Α. Δεδουςόπουλοσ, Κ. Δθμουλάσ, 
Κ. Δικαίοσ, Ο. Θζμελθ, Γ. Κατροφγκαλοσ, Ν. 
Κοταρίδθσ, Γ. Κουηισ, . Μαυρουδζασ, Δ. 
Παπαδοποφλου, Χ. Παπακεοδϊρου, Ε. 
Πρόκου, Μ. Πετμεηίδου, Π. Πολυηωίδθσ, . 
Ρομπόλθσ, Χ. καμνάκθσ, Μ. πουρδαλάκθσ, 
Ε. Σςακαλϊτοσ, Π. Σςακλόγλου, Α. Φερϊνασ, 
Ι. Ψθμμζνοσ 

 
Οργανωτική Επιτροπή 
Δ. Βενιζρθσ, . Βιδάλθ, Κ. Δθμουλάσ,  
Χ. καμνάκθσ, Α. Καηάνθ, Δ. Παπαδοποφλου, 
Χ. Παπακεοδϊρου,  Α. Τφαντι 
 
 
Προθεςμία υποβολήσ (μόνον ηλεκτρονικά)  

Περιλιψεων (μζχρι 300 λζξεισ) θ 16
θ
 
 
Μαΐου.  

Ειςθγιςεων (μζχρι 6000) θ 16
θ
 
 
επτεμβρίου.  

 
Δεκτζσ θα γίνονται ειςηγήςεισ ςτην ελληνική 
ή αγγλική γλώςςα.  

τισ παρουςιάςεισ δεν προβλζπεται 
ταυτόχρονθ μετάφραςθ. 
 
Επικοινωνία για πληροφορίεσ και αποςτολή 
κειμζνων (γραμματεία ςυνεδρίου):   

Αγγελικι Τφαντι  

Αγγελικι Καηάνθ 
e-mail: conference2011@eekp.gr 
 


