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ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΤΛΛΟΓΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

 

 

 
 
 

 
Ανακοίνωςη υνεδρίου με θζμα  

 
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ:  

ΔΙΕΘΝΕΙ ΣΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Ζαρόσ, Κρήτη, 14-15 Μαΐου 2011 

 

 
 
Ο Σφλλογοσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν του Τμιματοσ Πολιτικισ Επιςτιμθσ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και το Διμο 
Φαιςτοφ, διοργανϊνει ςτο Ηαρό, ςτισ 14-15 Μαΐου, Συνζδριο με κζμα:  
 
Μεταναςτευτική Πολιτική: Διεθνείσ Σάςεισ και Προβληματιςμοί ςτη φγχρονη Ελλάδα.   
 
Στόχοσ του Συνεδρίου είναι θ ουςιαςτικι προςζγγιςθ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ 
ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ. 
 
Στόχοι του Συνεδρίου είναι:  
 

1. Να αναδείξει τισ ελλείψεισ και τα κενά μεταναςτευτικισ πολιτικισ ςε Ελλάδα και 
Ευρϊπθ. 

2. Να διερευνιςει τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι χϊρεσ υποδοχισ αλλά και οι 
ίδιοι οι μετανάςτεσ. 

3. Να αναδείξει τα γνωςτά και άγνωςτα πλεονεκτιματα μιασ χϊρασ υποδοχισ 
μεταναςτϊν. 

 
 
Θεματικζσ Ενότητεσ:  
 

 Το φαινόμενο τθσ ςφγχρονθσ μετανάςτευςθσ ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ 

 Ο ρόλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο μεταναςτευτικό ηιτθμα 

 Μεταναςτευτικι πολιτικι ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο  

 Παγκοςμιοποίθςθ και Μετανάςτευςθ 

 Το φαινόμενο τθσ λακρομετανάςτευςθσ 

 Διεκνι μεταναςτευτικά ρεφματα 

 Μετανάςτευςθ και Κοινωνικι Ενςωμάτωςθ 

 Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ – Εκπαίδευςθ και Μετανάςτευςθ 

 Μετανάςτευςθ και Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

 Εργαςία και Μετανάςτευςθ 

 Κοινωνικι και Πολιτικι Συμμετοχι των Μεταναςτϊν 
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Γλώςςα του υνεδρίου είναι η ελληνική.  
 
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ:  

 30 ευρϊ για τουσ ειςθγθτζσ 

 20 ευρϊ για τουσ ακροατζσ 

 10 ευρϊ για τουσ φοιτθτζσ 
 
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ κα καταβάλλεται ςτθ Γραμματεία του Συνεδρίου κατά τθν ζναρξθ 
των εργαςιϊν του. 
 
Σα ζξοδα ςυμμετοχήσ περιλαμβάνουν:  

1. Πρόγραμμα Εργαςιϊν Συνεδρίου 
2. Υλικό Συνεδρίου 
3. Παρακολοφκθςθ των επιςτθμονικϊν ανακοινϊςεων 
4. Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτο Συνζδριο 
5. Πρακτικά του Συνεδρίου (ζνα μινα μετά τθ λιξθ του Συνεδρίου, θλεκτρονικά) 

 
 
Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ ειςηγητών και προδιαγραφζσ ειςηγήςεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι ειςθγθτζσ κα πρζπει να ςτείλουν μζχρι  18 Απριλίου 2011 

1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ 
2. Περίλθψθ τθσ ειςιγθςθσ (300 περίπου λζξεισ, Times New Roman - 12) 
3. Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα (100-150 λζξεισ). 

 
Οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων μποροφν να αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
sinedrio.zaros@yahoo.gr 
 

Σόποσ διεξαγωγήσ του υνεδρίου. 
Το Συνζδριο κα πραγματοποιθκεί ςτο χωριό Ηαρόσ, ζνα από τα πιο όμορφα και φιλόξενα 
μζρθ τθσ Κριτθσ. Το χωριό Ηαρόσ βρίςκεται ςτο Νομό Θρακλείου. Θ απόςταςθ από το 
αεροδρόμιο του Θρακλείου είναι 45 χιλιόμετρα και από το λιμάνι 42 χιλιόμετρα. 
 
Διαμονή 
Ζχει υπάρξει μζριμνα για τθ διαμονι των ειςθγθτϊν και των ςυμμετεχόντων ςτο Συνζδριο 
με ειδικζσ τιμζσ ςτον ξενϊνα Idi Hotel (http://www.idi-hotel.gr/). Για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε ςτο 28310 77561 ι sinedrio.zaros@yahoo.gr  
 
Επικοινωνία 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε ςτα τθλζφωνα: 28310 77561, 
6909000110 ι θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: sinedrio.zaros@yahoo.gr 
 

 

 

 

 

 


