
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία/ΕΚΕ διοργανώνει το Τέταρτο 

Τακτικό της ΣΥΝΕΔΡΙΟ,το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 

12 έως 14 Δεκεμβρίου, 2013, με θέμα: 

«Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική Συνοχή: 

Προκλήσεις και Προοπτικές» 
 

Κύρια θεματική του Συνεδρίου είναι οι κοινωνικές ταυτότητες και η 

κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό θα 

παρουσιάσουν ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές. Το συνέδριο είναι 

ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει με 

επιστημονική ανακοίνωση στην παραπάνω θεματική ή και σε 

οιονδήποτε τομέα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος.  

Στο Συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων εκτός από ζητήματα που 

αφορούν την πολλαπλότητα των σύγχρονων μορφών ταυτοποίησης και 

το πρόβλημα της κοινωνικής συνοχής, θέματα σχετικά με την κοινωνική 

αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση, τις πολλαπλές εκφάνσεις των 

κοινωνικών ανισοτήτων, το πρόβλημα της φτώχειας και της 

περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων πληθυσμού, τα προβλήματα της 

μετανάστευσης και των πληθυσμιακών μετακινήσεων, τα ζητήματα 

φύλου και έμφυλων ανισοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τα 

κοινωνικά κινήματα, την εκπαίδευση, τις μεταβολές της οικογένειας, τις 

διαγενεακές σχέσεις, την πολιτική διακυβέρνηση, τις μεταλλάξεις στις 

τεχνολογίες και τις μορφές εξουσίας, τις μεταβολές στη συγκρότηση 

των κοινωνικών τάξεων, ζητήματα σχετικά με την κοινωνιολογική 

θεωρία και τη μέθοδο, κ.λπ.  



Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπονται: Κεντρικές Ομιλίες,  Θεματικές 

Συνεδρίες και Προφορικές Εισηγήσεις. Θα γίνουν δεκτές προτάσεις 

ευρύτερου κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος στις πιο πάνω 

αναφερόμενες θεματικές.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου: 

eke.sociologyconference2013@gmail.com το συνημμένο Δελτίο 

Συμμετοχής με τις προτάσεις τους για εισήγηση ή για οργάνωση 

Θεματικής Συνεδρίας (έως 300 λέξεις), μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013. 

Απάντηση για την αποδοχή της πρότασης θα σας αποσταλεί εγκαίρως. 

Προβλέπεται η ηλεκτρονική δημοσίευση των εισηγήσεων μετά από 

κρίση.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας 

Καθηγητής Αργύρης Κυρίδης   Δρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη 

 

Πληροφορίες & Αποστολή προτάσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου: 

eke.sociologyconference2013@gmail.com 

 

Συμμετοχή Εισηγητών στο Συνέδριο: 30 ευρώ. Φοιτητές-τριες: 10 ευρώ 

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής. 


