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ΘΕΜΑ: «Ετήσιο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού HDCA» 

 Ο HDCA (Human Development and Capability Association) πρόκειται για έναν οργανισμό 
παγκόσμιας εμβέλειας που σ’ αυτόν συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες που επιδιώκουν 
να οικοδομήσουν μια πνευματική κοινότητα γύρω από τις ιδέες της ανθρώπινης ανάπτυξης ενώ 
ταυτόχρονα γίνεται και η προσπάθεια να τις συσχετίσουν με το χώρο της Πολιτικής. 
  
Ο ανωτέρω οργανισμός διεξάγει έρευνες στο πλαίσιο πολλών επιστημονικών κλάδων όπως της 
οικονομίας, της φιλοσοφίας, τις μελέτες ανάπτυξης, της υγείας, της εκπαίδευσης του δικαίου, της 
κυβέρνησης, της κοινωνιολογίας κ.α.. Στις κύριες αρμοδιότητες αυτού συμπεριλαμβάνεται και η 
διοργάνωση ενός ετήσιου διεθνούς συνεδρίου όπου για το 2014 και με τη συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η διεξαγωγή αυτού θα γίνει στην Αθήνα, από 2 έως 5 Σεπτεμβρίου 
2014, στο ξενοδοχείο PRESIDENT  (Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα) και θα έχει τίτλο «Human 
Development in Times of Crisis». 

 
Το συνέδριο θα έχει ως στόχο να συνδέσει τις απαιτήσεις για τις προγραμματικές 

αντιλήψεις και κοινωνικές αναλύσεις, προκειμένου να αξιολογήσει τις ευκαιρίες για περισσότερες 
δράσεις που ενισχύουν τις δημόσιες πολιτικές. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
των αναπτυξιακών δυσκολιών από την τρέχουσα κρίση και να βελτιώσουν την ποιότητα της 
κοινωνίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί κυρίως στα κοινωνικά 
αίτια της κοινωνικής ανισότητας, της κοινωνικής ένταξης, και της εκπαίδευσης - ιδιαίτερα σε σχέση 
με τις προοπτικές της ζωής των νέων. 
  
Το γενικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.hdca2014.org/conference/conference-program. Αναφορικά με τη συμμετοχή, την 
κατάθεση ερευνών-μελετών αλλά και τις  κύριες θεματικές του συνεδρίου γίνεται εκτενής 
αναφορά στο επισυναπτόμενο με το παρόν έγγραφο.  
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά στο τηλέφωνο 210-3211145 

και 210-3250332 και από τις 10.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ., όπως επίσης και στην ιστοσελίδα που είναι 
αναρτημένη στη διεύθυνση http://www.hdca2014.org/ αναφορικά με την συμμετοχή στις εργασίες 
του συνεδρίου ή κατάθεση ερευνών – μελετών. 
 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σας στο ανωτέρω συνέδριο είναι προαιρετική.  
 
Συν: 4 σελ.  
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