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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΚΑΙ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ
Θ Ζδρα UNESCO για τθν Ιςότθτα και τθν Ενδυνάμωςθ των Φφλων & το Τμιμα Νομικισ του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου
ΣΟΧΟΙ – ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ
Οι ζμφυλεσ διακρίςεισ ςυχνά εκδθλϊνονται ςε νόμουσ, πολιτικζσ, κεςμοφσ και πρακτικζσ πολλϊν
χωρϊν-κρατϊν και πολιτιςμϊν. Για παράδειγμα, ςε πολλζσ χϊρεσ δεν δίνονται ςτισ γυναίκεσ ίδιεσ
ευκαιρίεσ με τουσ άντρεσ για να ςυμμετζχουν ςε κζςεισ εξουςίασ ι/και λιψθσ αποφάςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων κζςεων ςτθ δθμόςια και πολιτικι ηωι. Ακόμθ κι αν υπάρχουν κεςμικζσ
δεςμεφςεισ ιςότθτασ και νόμοι που να προςτατεφουν τα δικαιϊματα των γυναικϊν, πρακτικζσ
διακρίςεων μποροφν να εμποδίςουν τθν Ιςότθτα.
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Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτζσ και παρόμοιου τφπου προκλιςεισ, το Συνζδριο με κζμα «Φφλο,
Νομοκεςία και Θεςμοί» ςτοχεφει να αποτελζςει μζςο και χϊρο ςυηιτθςθσ για ακαδθμαϊκοφσ,
ερευνθτζσ/τριεσ, και επαγγελματίεσ ςτθ χάραξθ πολιτικϊν που ενδιαφζρονται για τθ διαςφνδεςθ
μεταξφ τθσ διάςταςθσ του φφλου, τθσ νομοκεςίασ και των κεςμϊν. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, οι
διοργανωτζσ προςκαλοφν προτάςεισ/περιλιψεισ από διάφορα ακαδθμαϊκά πεδία ςε ςχζςθ με
κεωρία, πρακτικι ι/και ζρευνα που να ςχετίηεται με τισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ του ςυνεδρίου.
Οι κεματικζσ προτεραιότθτεσ είναι:
1. Φφλο, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και Νομοκεςία
2. Φφλο και Απαςχόλθςθ ςτθν Εργαςία
3. Φφλο, Πολιτικζσ και Δικαιοςφνθ
4. Φφλο και το Δικαςτικό Σϊμα
5. Φφλο, Πολιτικι Ηωι και Πολιτικζσ Ομάδεσ
6. Φφλο, Εξουςία και Λιψθ Αποφάςεων
7. Φφλο και το Αςτυνομικό Σϊμα
8. Φφλο και το Στρατιωτικό Σϊμα
9. Φφλο και Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ
10. Φφλο, Ζρευνα και Ανϊτερθ Εκπαίδευςθ
Το πρόγραμμα του ςυνεδρίου περιλαμβάνει 4 διαλζξεισ (keynote speeches) από ειδικοφσ ςτο
τομζα τθσ Νομικισ και των Σπουδϊν Φφλου:
(1)
(2)
(3)
(4)

Loraine Gelsthorpe, Professor of Criminology and Criminal Justice, Institute of Criminology,
University of Cambridge, UK
Maria Drakopoulou, Reader in Law, Kent Law School, University of Kent, UK
Nestor Courakis, Professor of Criminology, Law School, University of Athens, Greece
Kevät Nousiainen, Professor of Comparative Law and Legal Theory, Faculty of Law,
University of Turku, Finland

ΠΡΟΣΑΕΙ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ
-

-

Θ γλϊςςα του ςυνεδρίου είναι θ αγγλικι. Τπάρχει, όμωσ, η δυνατότητα κάποιεσ ςυνεδρίεσ
να γίνουν ςτα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, οπότε ενθαρρφνονται υποβολζσ προτάςεων και ςτην ελληνική
γλϊςςα.
Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν πρζπει να εμπίπτουν ςτισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ του
ςυνεδρίου. Μποροφν να υποβλθκοφν προτάςεισ για ατομικζσ εργαςίεσ/άρκρα, ςυμπόςια και
εργαςίεσ υπό μορφι πόςτερ.
 Οι ατομικζσ εργαςίεσ/άρθρα παρουςιάηονται υπό τθ μορφι μιασ τυπικισ
παρουςίαςθσ, για τθν οποία ο/θ ςυμμετζχοντασ/ςυμμετζχουςα κα ζχει 20 λεπτά να
παρουςιάςει και να απαντιςει ςε ερωτιςεισ.
 Τα ςυμπόςια ςυμπεριλαμβάνουν τουλάχιςτον 3 προτάςεισ που ςυνδζονται κεματικά
και που παρουςιάηονται μαηί από μια ομάδα. Ο προεδρεφων του ςυμποςίου ορίηεται
από τθν ομάδα και θ διάρκεια του ςυμποςίου περιορίηεται ςε διάρκεια μιασ
ςυνεδρίασ (1,5 ϊρα) ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των προτάςεων.
 Οι εργαςίεσ υπό μορφή poster παρουςιάηονται ςε μια τυπικι ςελίδα μεγζκουσ A1 και
αναλφουν μια κεματικι. Ο/θ ςυμμετζχοντασ/ςυμμετζχουςα ςτζκεται δίπλα από το
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poster του/τθσ και ςυηθτά με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ/αρκοατζσ του
ςυνεδρίου κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ που κα οριςτεί για τισ εργαςίεσ τφπου
πόςτερ.
Θ διάρκεια παρουςίαςθσ και ςυηιτθςθσ κάκε πρόταςθσ του ςυνεδρίου είναι 20 λεπτά. Ζνα
άρκρο μζχρι και 4,000 λζξεισ μπορεί δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ακροατζσ κατά τθ διάρκεια
του ςυνεδρίου. Αν το ςυγκεκριμζνο άρκρο εγκρικεί, κα ςυμπεριλθφκεί ςτα πρακτικά του
ςυνεδρίου, τα οποία κα δθμοςιευτοφν μετά το ςυνζδριο, ςε χρονικό διάςτθμα αρκετό για
τουσ ςυμμετζχοντεσ, ϊςτε να επιμελθκοφν του άρκρου/κειμζνου τουσ και να το (επανα)υποβάλουν για δθμοςίευςθ (λεπτομζρειεσ κα ανακοινωκοφν μετά το πζρασ του ςυνεδρίου).

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σο ζντυπο πρόταςησ/περίληψησ επιςυνάπτεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρόςκλθςθ υποβολισ
προτάςεων και είναι επίςθσ αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ζδρασ UNESCO
(http://www.ucy.ac.cy/unesco/el/announcements2-2). Στθ φόρμα χρειάηεται να ςυμπλθρωκοφν
οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:









Είδοσ πρόταςθσ (Διευκρίνιςθ για το αν θ πρόταςθ αφορά ατομικι εργαςία/άρκρο, εργαςία
υπό μορφι poster ι ςυμπόςιο. Σε περίπτωςθ ςυμποςίου, χρειάηεται να περιλθφκοφν όλεσ οι
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για κάκε πρόταςθ που περιλαμβάνεται ςτο ςυμπόςιο)
Θεματικι προτεραιότθτα (Επιλογι τουλάχιςτον 2 κεματικών προτεραιοτιτων ςτισ οποίεσ
εμπίπτει θ πρόταςθ)
Τίτλοσ τθσ πρόταςθσ (max. 20 λζξεισ)
Συγγραφείσ τθσ πρόταςθσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ (affiliation details)
Περίληψη. Συμπεριλαμβάνει ςκοπό, ερευνθτικά ερωτιματα, κεωρθτικό υπόβακρο με 3
τουλάχιςτον αναφορζσ, μεκοδολογία, αναφορά ςε ερευνθτικά εργαλεία, μεκόδουσ ι πθγζσ
που χρθςιμοποιικθκαν, αναμενόμενα αποτελζςματα και ςυμπεράςματα (max. 1000 λζξεισ)
Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ (τισ πιο ςθμαντικζσ) (max. 400 λζξεισ)

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
Θ πρόταςθ ΠΡΕΠΕΙ να υποβλθκεί θλεκτρονικά μζςω email (unescoeq@ucy.ac.cy) ωσ
επιςυναπτόμενο αρχείο μζχρι και τισ 25 επτεμβρίου 2014.
ΚΡΑΣΗΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕ ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΟ


ΣΑΞΙΔΙ/ΔΙΑΜΟΝΗ

Το ςυνζδριο κα γίνει ςτα κεντρικά κτίρια του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτθ Λευκωςία (Λεωφόροσ
Καλλιπόλεωσ, 75). Θ Λευκωςία είναι εφκολα προςβάςιμθ από τθ Λάρνακα (Διεκνζσ Αεροδρόμιο
Λάρνακασ, 51 χιλ.) ι τθν Πάφο (Διεκνζσ Αεροδρόμιο Πάφου, 86 χιλ). Για να φτάςεισ ςτθ
Λευκωςία, μπορείσ να πάρεισ το λεωφορείο (Kapnos Airport Shuttle) που κάνει ςτάςθ ςτο κζντρο
τθσ πόλθσ απ’ όπου μπορείσ να πάρεισ ταξί για το ξενοδοχείο. Το ειςιτιριο του λεωφορείου είναι
8 ευρϊ (από και προσ το αεροδρόμιο Λάρνακασ) και μπορεί να χρειαςτοφν ακόμθ 8-10 ευρϊ για
το ταξί (από τθ ςτάςθ του λεωφορείου ςτο ξενοδοχείο). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και
πρόγραμμα, μπορείσ να επιςκεφτείσ τθν ιςτοςελίδα του Kapnos Airport Shuttle:
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http://www.kapnosairportshuttle.com. Από το αεροδρόμιο Λάρνακασ μπορείσ, επίςθσ, να πάρεισ
ταξί, το οποίο κα κοςτίςει περίπου 45 με 60 ευρϊ.
Κάκε ςυμμετζχοντασ/ςυμμετζχουςα είναι υπεφκυνοσ/θ να κάνει τισ απαραίτθτεσ διευκετιςεισ
ταξιδιοφ προσ και από τθ Λευκωςία αλλά και τθσ διαμονισ του/τθσ. Διευκρινίηεται ότι οι
διοργανωτζσ δεν μποροφν να κάνουν αυτζσ τισ διευκετιςεισ. Οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ
μποροφν, όμωσ να βοθκιςουν ςτθν διοργάνωςθ του ταξιδιοφ.
 Για χάρτθ τθσ Λευκωςίασ, παρακαλϊ πατιςτε τον ακόλουκο ςφνδεςμο: http://www.cyprusmaps.com/nicosia-maps.html ι http://www.ucy.ac.cy/livinginnicosia/en/getting-to-nicosia
 Για χάρτθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου: http://www.ucy.ac.cy/en/maps
 Για ξενοδοχεία ςτθ Λευκωςία, δείτε τον ακόλουκο πίνακα:

Hilton
(5 min. walking distance from Kallipoleos str.)
Semeli Hotel
(10 min. walking distance from Kallipoleos str.)
Cleopatra Hotel (city center)
Centrum Hotel (down town)
Holiday Inn (down town)
UC Hall



Single room

Double Room

(per night)

(per night)

95€

110€

80€

104€

72€
69€
85€
30€ (for 2 nights +)
50€ (for 1 night)

92€
79€
95€
35€ (for 2 nights +)
60€ (for 1 night)

ΕΓΓΡΑΦΕ

Θ εγγραφι ςτο ςυνζδριο ΠΡΕΠΕΙ να γίνει με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ εγγραφισ, θ οποία κα
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ζδρασ UNESCO (http://www.ucy.ac.cy/unesco/el/announcements2-2),
και τθν αποςτολι τθσ μζςω email (unescoeq@ucy.ac.cy). Θ διαδικαςία εγγραφϊν ςτο ςυνζδριο
κα ξεκινιςει ςτισ 20 επτεμβρίου 2014. Πριν από αυτι τθν θμερομθνία, εγγραφζσ δεν κα
μποροφν να γίνουν δεκτζσ. Οι εγγραφζσ κα αφοροφν ςυμμετζχοντεσ/ςυγγραφείσ πρόταςθσ
(contributors/delegates), ςυμμετζχοντεσ/ακροατζσ (participants/listeners) αλλά και φοιτθτζσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ/ςυγγραφείσ πρόταςθσ (contributors/delegates) μποροφν να εγγραφοφν ςτο
ςυνζδριο αφοφ κα ζχουν ειδοποιθκεί για τθν αποδοχι τθσ πρόταςισ τουσ (μζχρι και τισ 10
Οκτωβρίου 2014 το αργότερο). Διευκρινίηεται ότι θ λιψθ ενόσ email για αποδοχι τθσ πρόταςισ
ςασ για παρουςίαςθ ςτο ςυνζδριο δεν ςυνεπάγεται αυτομάτωσ τθν εγγραφι ςασ ςτο ςυνζδριο.
Θα πρζπει να κάνετε τθν εγγραφι ςασ ςτο ςυνζδριο ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα και
ςτζλλοντασ τθν ςυμπλθρωμζνθ μζςω email (unescoeq@ucy.ac.cy). Σθμειϊνεται ότι θ διαδικαςία
εγγραφϊν κα ολοκλθρωκεί ςτισ 20 Οκτωβρίου 2014.
Σζλη Εγγραφήσ
UNESCO Chair Member Institutions (all delegates/contributors from each institution)
Other contributors / delegates
Other participants / listeners
Under-graduate & post-graduate students
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Free
50€
25€
15€

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Date
Friday
21 November

Saturday
22 November

Time
15:30 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30
19:30 onwards
09:00 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 12.50
12:50 – 14:20
14:20 – 15:20
15:20 – 16:50
16:50 – 17:10
17:10 – 18:40
18:40 – 19:00
21.00 –

Session
Registration
Welcome and Opening Plenary
(Welcome Addresses & Keynote Lecture 1)
Parallel sessions
Conference reception
Keynote Lectures 2 & 3
Coffee break
Parallel sessions
Parallel sessions
Lunch
Parallel sessions
Coffee break
Parallel sessions
Summing up & Closing Plenary Speech (Keynote lecture 4)
Conference dinner

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ
-

23 Ιουνίου 2014: Ζναρξθ υποβολισ προτάςεων
1 επτεμβρίου 2014: Προκεςμία υποβολισ προτάςεων (ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ: 25 επτεμβρίου
2014)
19 επτεμβρίου 2014: Ειδοποίθςθ για αποδοχι προτάςεων (ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ: 10 Οκτωβρίου
2014)
20 Οκτωβρίου 2014: Προκεςμία για εγγραφι ςτο ςυνζδριο
21-22 Νοεμβρίου 2014: Συνζδριο
29 Δεκεμβρίου 2014: Προκεςμία για υποβολι άρκρου για ςυμπερίλθψθ ςτα πρακτικά του
ςυνεδρίου – επιλεγμζνα άρκρα (peer reviewed)

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Ζδρασ UNESCO ι ςτείλτε μασ
email: valanidou.floria@ucy.ac.cy , unescoeq@ucy.ac.cy

Με εκτίμθςθ,
Θ Οργανωτικι Επιτροπι του Συνεδρίου
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