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Αθήνα 21/3/2023 

 

 

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο 

1ο Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Πολιτική 

Άγιος Ευστράτιος, 10-14 Ιουλίου 2023 

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 

σας γνωστοποιήσει τη διοργάνωση του 1ου Θερινού Σχολείου για την Κοινωνική 

Πολιτική που εντάσσεται στον φετινό προγραμματισμό της και θα λάβει χώρα στον 

Άγιο Ευστράτιο το διάστημα 10-14 Ιουλίου 2023.  

Στόχος του 1ου Θερινού Σχολείου είναι να αναδείξει ζητήματα της Κοινωνικής 

Πολιτικής σε πεδία όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία, η Στέγαση, η Κοινωνική Ασφάλιση 

και οι Εργασιακές Σχέσεις, η Αποστέρηση και οι Κοινωνικές Ανισότητες, η 

Παγκοσμιοποίηση και το κυρίαρχο παράδειγμα οικονομικής πολιτικής, οι κρατικές 

πολιτικές σε σχέση με το Έγκλημα και τον Σωφρονισμό, η ιδεολογία και οι 

στρατηγικές των πολιτικών κομμάτων. Ο κατάλογος των θεματικών βεβαίως 

παραμένει ανοιχτός για παρεμβάσεις και προσθήκες.  

Tο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) εισηγήσεις 

από μέλη ΔΕΠ, μέλη ερευνητικών κέντρων και φορέων σχετικών με την κοινωνική 

πολιτική, β) σεμινάριο μεθοδολογίας της έρευνας στο πεδίο της κοινωνικής 

πολιτικής γ) παρουσίαση ερευνών από νέους/νέες ερευνητές/-τριες κατόπιν 

κρίσεως της περίληψης της εργασίας τους, δ) ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με την 

κοινωνική προστασία με αφορμή ταινίες, λογοτεχνικά κείμενα κ.α.  

Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις του θερινού σχολείου θα γίνουν στην ελληνική ή 

την αγγλική γλώσσα.   

Ειδικά οι εισηγήσεις των νέων ερευνητών -αφού αυτές αξιολογηθούν- προβλέπεται  

να δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος του περιοδικού Κοινωνική Πολιτική, εντός του 

2023. 

 

Στις εργασίες του Θερινού Σχολείου καλούνται να συμμετάσχουν μαζί με τα μέλη 

της Εταιρίας, μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, υποψήφιοι/-ες διδάκτορες/-ισσες 

και μεταδιδάκτορες/-ισσες ερευνητές/-τριες σε πεδία που άπτονται της κοινωνικής 

πολιτικής.  
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Δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα ακολουθηθεί η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων συμμετοχής όπου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Ειδικότερα, όσοι και όσες επιθυμούν να υποβάλουν συμμετοχή στην ενότητα γ), 

των ανακοινώσεων, παρακαλούνται να αποστείλουν έως την 30η Απριλίου 2023 α) 

τον τίτλο της παρουσίασης, β) μια σύντομη περίληψη και γ) συνοπτικό βιογραφικό.  

 

Στην προσπάθειά μας αρωγός βρίσκεται ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου που μας 

παρέχει υλικοτεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις. Ωστόσο, καθότι οι πόροι μας δεν 

επαρκούν, έχει οριστεί κόστος συμμετοχής ανά άτομο 300 ευρώ (κρεβάτι σε δίκλινο 

ή τρίκλινο και ένα γεύμα). Όσοι/-ες επιλέξουν τη διαδρομή από την Καβάλα θα 

ταξιδέψουν στις 11 Ιουλίου και συνεπώς θα έχουν μια διανυκτέρευση λιγότερη και 

αντίστοιχα μειωμένο κόστος κατά 20 ευρώ.  

 

Σας καλούμε όλες και όλους  να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη διεύθυνση: 

info.eekp@gmail.com  

 

 

Περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά στον Άγιο Ευστράτιο 

 

 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Κ.Π.  

 

 

Χριστόφορος Σκαμνάκης 

Πρόεδρος Ε.Ε.Κ.Π. 
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