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ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
1978-1983

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς
[μετέπειτα Πανεπιστήμιο Πειραιώς],
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1984-1986

Παρακολούθηση του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος
Κοινωνικής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Τμήματος
Κοινωνικής Πολιτικής & Διοίκησης του London School of
Economics and Political Science υπό την εποπτεία (tutor) του
Καθηγητού Κοινωνικής Πολιτικής Howard Glennerster απονομή Master of Science στην Κοινωνική Πολιτική και
Σχεδιασμό.
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (M.Sc. dissertation) κατά
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1985-1986, με θέμα: The
Social Security System in Greece and its Impact on Poverty,
υπό την επίβλεψη (supervisor) του Καθηγητού Κοινωνικής
Διοίκησης Brian Abel-Smith.

1987-1994

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής και Διοίκησης του London School of Economics
and Political Science με θέμα: The Development of Social
Security in Greece, 1920 - 1990: Postponed Decisions,368
σελίδες, 1994, υπό την επίβλεψη του Καθηγητού Κοινωνικής
Διοίκησης Brian Abel-Smith.
Eξεταστές: Professor David Piachaud (LSE) και Professor
Richard Clogg (Oxford University - external examiner).
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (EMY) στην Κοινωνική

1987 - 1992

Διοίκηση, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά (άριστα), Γερμανικά (καλά).

AΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τον Οκτώβριο του 1997 υπέβαλα υποψηφιότητα για τη θέση του Επίκουρου
Καθηγητή

Κοινωνικής

Πολιτικής

στο

Τμήμα

Κοινωνικής

Διοίκησης

του

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκλέχτηκα στη θέση αυτή το Μάιο του 1998
(ΦΕΚ διορισμού 171/17.9.1998) και μονιμοποιήθηκα το Δεκέμβριο του 2001 (ΦΕΚ
μονιμοποίησης 36/15.2.2002). Τον Οκτώβριο του 2002 υπέβαλα αίτηση εξέλιξης για
τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής
Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκλέχτηκα στη θέση αυτή τον
Ιανουάριο του 2003 (ΦΕΚ διορισμού 66/24.3.2003). Τον Νοέμβριο του 2003
υπέβαλα υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής
Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Στη θέση αυτή εκλέχτηκα τον Φεβρουάριο 2004 (ΦΕΚ διορισμού
135/9.6.2004).
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(1987-2014)

1987 - 1996

Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τομέας
Νομικής Επιστήμης.
Επικουρική του Καθηγητού Μ. Ραφαήλ διδασκαλία των
μαθημάτων Κοινωνική Διοίκηση & Κοινωνική Πολιτική και
Κοινωνική Προστασία & Κοινωνικά Δικαιώματα.
Στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική Διοίκηση &
Κοινωνική Πολιτική (υποχρεωτικό μάθημα δ’ εξαμήνου) η
διδασκαλία επικεντρώθηκε στα εξής θέματα:
Μια γενική εισαγωγή στην κοινωνιολογία, η οποία αποτελεί
το

θεωρητικό

υπόβαθρο

της

κοινωνικής

πολιτικής,

αναλύοντας:
-Τα γνωστικά πλαίσια της επιστημονικής γνώσης, της
επιστημονικής μεθόδου, το αφηρημένο, το εμπειρικό και το
εφηρμοσμένο στην επιστήμη, την έρευνα και την πολιτική.
-Η σύνδεση της εφηρμοσμένης κοινωνιολογίας με την
κοινωνική διοίκηση.
-Κοινωνική

Διοίκηση

και

Κοινωνική

Πολιτική

(το

περιεχόμενο της Κοινωνικής Διοίκησης, βασικές ανθρώπινες
ανάγκες, κοινωνική εργασία, κοινωνικές υπηρεσίες, η
Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα)
-Έρευνα, σχεδιασμός και προβλήματα στην κοινωνική
διοίκηση.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική Προστασία &
Κοινωνικά Δικαιώματα (μάθημα επιλογής στ’ και η’
εξαμήνων) διδασκαλία επικεντρώθηκε στα εξής θέματα:
1. Κοινωνιολογική Θεωρία
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2. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου

της

Ευρώπης.
3. Το Διεθνές Σύμφωνο των Οικονομικών Κοινωνικών και
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

1994 - 1996

Διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνική Ασφάλεια (μάθημα
επιλογής στ’ και η’ εξαμήνων) που επικεντρώθηκε στα εξής
θέματα:
- Εισαγωγικά αναλύεται η έννοια και η φιλοσοφία της
κοινωνικής ασφάλειας, η ιστορική της πορεία και η
εξάπλωση της σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Οι κύριες μέθοδοι παροχών της κοινωνικής ασφάλειας
- Οι παροχές της κοινωνικής ασφάλειας σε χρήμα
- Οι παροχές της κοινωνικής ασφάλειας σε είδος με έμφαση
στην υγειονομική περίθαλψη.
- Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση της κοινωνικής
ασφάλειας
- Η κριτική κατά της κοινωνικής ασφάλειας και οι
μελλοντικές της προοπτικές.

1995 - 1996

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
ανάθεση

διδασκαλίας

του

μαθήματος

Κοινωνιολογία

(υποχρεωτικό μάθημα δ’ έτους), η οποία κινήθηκε στο
ακόλουθο πλαίσιο:
- Μια γενική εισαγωγή στην κοινωνιολογία (η κοινωνιολογία
στα πλαίσια των επιστημών του ανθρώπου - η εξέλιξη των
ανθρώπινων κοινωνιών και οι κατηγορίες οργάνωσης τους η έννοια της κοινωνιολογίας και η σχέση της με τις άλλες
επιστήμες - H εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης και οι
κοινωνιολογικές σχολές - η μελέτη της κοινωνικής ζωής, της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, των κοινωνικών ομάδων,των
κοινωνικών θεσμών.
- Ανάπτυξη θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (Κοινωνιολογία
του Στρατού - Κοινωνική Διοίκηση - Κοινωνική Πολιτική 6

Κοινωνικός Σχεδιασμός - Κοινωνική Παθολογία - Η Ηγεσία
της ομάδας - Ομαδική στάση και συμπεριφορά - Ομάδες
συμφέροντος και πίεσης - Ανεργία - Κοινή γνώμη - Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης).

1996 - 1997

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Εισαγωγή στη Θεωρία
και Πρακτική της Κοινωνικής Πολιτικής (υποχρεωτικό
μάθημα α’ εξαμήνου).
Η αγωνία των νεοεισαχθέντων φοιτητών για τη φύση του
άγνωστου αντικειμένου του νέου Τμήματος -το οποίο
κανένας σχεδόν δεν είχε συνειδητά επιλέξει, τουλάχιστον
κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος- καθώς και
οι επαγγελματικές προοπτικές που διαγράφονται για τους
πτυχιούχους του, προδιέγραψαν σε σημαντικό βαθμό την
πορεία διδασκαλίας του μαθήματος. Η αρχική διδακτική
προσέγγιση επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση των
φοιτητών για το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής στη
σύγχρονη κοινωνία, την ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών
στην κοινωνική πολιτική που υφίσταται στην Ελλάδα, αλλά
και στο χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των πανεπιστημιακών
σπουδών - που διαφέρει ουσιαστικά από αυτόν της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, η διδασκαλία επικεντρώθηκε στη μελέτη και
τα όρια του θεωρητικού πεδίου της κοινωνικής πολιτικής. Τα
θέματα που αναπτύχθηκαν κατόπιν περιλαμβάνουν τη
σκιαγράφηση της ιστορικής αναδρομής της κοινωνικής
πολιτικής μέχρι τις ημέρες μας. Επίσης, παρουσιάσθηκαν τα
βασικά πεδία ενασχόλησης της κοινωνικής πολιτικής - όπως
το πρόβλημα, η έννοια, οι αιτίες και οι μορφές της φτώχειας,
το πολυσύνθετο σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας, οι
προβληματισμοί για την έννοια και τη μέτρηση της υγείας, το
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ευρύ φάσμα των υπηρεσιών υγείας, και οι βασικοί άξονες του
σχεδιασμού και της πολιτικής υγείας.

1996 - 1997

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Ευρωπαϊκή Κοινωνική
Πολιτική (υποχρεωτικό μάθημα β’ εξαμήνου).
Το μάθημα αυτό καλύπτει ένα ευρύτατο, σύνθετο, όσο και
σημαντικό πεδίο της σύγχρονης υπερεθνικής κοινωνικής
πολιτικής και διδάχθηκε κατ’ αρχάς με τη συνδρομή
κειμένων

και

στοιχείων

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Εισαγωγικά προσεγγίσθηκαν ορισμένες γενικές έννοιες του
ευρωπαϊκού

κοινωνικού

χώρου:

τα

προβλήματα

που

οδήγησαν στη γέννηση του, τα μοντέλα που προτάθηκαν για
τη συγκρότηση του, οι κύριοι άξονες της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρχή της επικουρικότητας, καθώς
και η στάση της Ελλάδας - κυβερνήσεων και κοινωνικών
φορέων - έναντι της κοινωνικής ευρωπαϊκής πρόκλησης. Στη
συνέχεια παρουσιάσθηκε το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει
την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και αναλύθηκε η έννοια
και η σημασία του Κοινωνικού Διαλόγου καθώς και ο ρόλος
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώθηκε στο
Πράσινο Βιβλίο για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
περιγράφοντας την πορεία της κοινοτικής κοινωνικής
διάστασης και τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη.
Το τρίτο μέρος περιέλαβε μια επιλογή θεμάτων από το Λευκό
Βιβλίο για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, η οποία
προσεγγίζεται εκεί δυναμικότερα, διαπνεόμενη από ευρύτητα
πεδίου, καινοτομία και μακρόπνοο πνεύμα.
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Το τέταρτο μέρος του μαθήματος παρουσίασε μια συγκριτική
ανάλυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που
παρέχουν οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1996 – 1997

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Φορείς Κοινωνικής
Πολιτικής

στην

Ελλάδα:

Μη

προνοιακές

υπηρεσίες

(υποχρεωτικό μάθημα β’ εξαμήνου).
Εισαγωγικά παρουσιάσθηκε η ιστορία της κοινωνικής
πολιτικής στη σύγχρονη Ελλάδα. Έμφαση αποδόθηκε στις
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το
περιβάλλον

των

πλέον

σημαντικών

πολιτικών

που

εφαρμόσθηκαν στα πλαίσια της ίδρυσης και λειτουργίας των
μη προνοιακών φορέων της κοινωνικής πολιτικής. Στη
συνέχεια επιχειρήθηκε μια χαρτογράφηση των κύριων
φορέων στην περιφέρεια της Θράκης καθώς και των βασικών
παροχών που περιλαμβάνουν, με συλλογή των σχετικών
στοιχείων

και

παρουσιάσεις

από

τους

φοιτητές.

Προσεγγίσθηκαν επίσης, βασικά οικονομικά θέματα της
κοινωνικής προστασίας, μέσω συζήτησης και μελέτης
επιλεγμένων ενοτήτων του Κοινωνικού Προϋπολογισμού.
Σκοπός του μαθήματος, εκτός από την καθαρά διδακτική και
ερευνητική πλευρά, ήταν η συνειδητοποίηση από πλευράς
φοιτητών

της

υφιστάμενης

ανάγκης

εξειδικευμένων

στελεχών στον τομέα των φορέων της κοινωνικής πολιτικής.

1997 - 1998

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.
Ανάθεση διδασκαλίας επτά (7) μαθημάτων:
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Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική και την Κοινωνική
Διοίκηση (υποχρεωτικό μάθημα α’ εξαμήνου),
Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής και των μορφών Κοινωνικής
Προστασίας (συνδιδασκαλία - υποχρεωτικό μάθημα α’
εξαμήνου),
Εθνικοί

Λογαριασμοί

και

Κοινωνικός

Προϋπολογισμός

(υποχρεωτικό μάθημα γ’ εξαμήνου),
Φορείς

Γενικής

Κοινωνικής

Πολιτικής

στην

Ελλάδα

(υποχρεωτικό μάθημα β’ εξαμήνου),
Πολιτική Υγείας (υποχρεωτικό μάθημα δ’ εξαμήνου),
Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων
Κοινωνικής Πολιτικής (συνδιδασκαλία - υποχρεωτικό
μάθημα δ’ εξαμήνου),
Πρακτική Άσκηση (μάθημα επιλογής δ’ εξαμήνου).

Ως μέλος ΔΕΠ:

1998 - 2004

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.
Διδασκαλία των μαθημάτων:
Ι. Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
και την Κοινωνική Διοίκηση
(υποχρεωτικό μάθημα α’ εξαμήνου).
Η εισαγωγή των νέων φοιτητών στο επιστημονικό γνωστικό
αντικείμενο

της
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Κοινωνικής

Πολιτικής

αλλά

και

η

ευαισθητοποίηση τους στην προσέγγιση του ως κρίσιμου
πεδίου κοινωνικής παρέμβασης, συνιστά την αποστολή του
μαθήματος. Οι παραδόσεις αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα.
Πρώτον, οριοθέτηση, στόχοι και φύση της Κοινωνικής
Πολιτικής και της Κοινωνικής Διοίκησης σε ιστορικό και
κοινωνικό

πλαίσιο,

εισαγωγή

στο

πολυ-επιστημονικό

θεωρητικό της υπόβαθρο και στο φάσμα των βασικών
ζητημάτων στα οποία αναφέρεται (κοινωνικές ανάγκες,
κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές
ανισότητες). Δεύτερον, σκιαγράφηση των κεντρικών πεδίων
και

των

πολιτικών

(κοινωνική

ασφάλεια,

κοινωνική

ασφάλιση, κοινωνική βοήθεια, υγεία, απασχόληση, παιδεία,
περιβάλλον, κατοικία) που περιλαμβάνει η Κοινωνική
Πολιτική.
ΙΙ. Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(υποχρεωτικό δ’ εξαμήνου)
Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
συνδέεται άμεσα τόσο με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης όσο και με το παρόν και το μέλλον της
Κοινωνικής

Πολιτικής

στην

Ελλάδα.

Τα

κοινωνικά

προβλήματα που διαμορφώθηκαν σ’ αυτή την πολυετή και
δύσβατη πορεία υπαγόρευσαν την ανάγκη για κοινοτικές
παρεμβάσεις σκιαγραφώντας το αρχικό πλαίσιο μιας
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Σκοπός του μαθήματος
είναι να αναδείξει τα μείζονα Ευρωπαϊκά κοινωνικά
προβλήματα,

να

παρουσιάσει

τους

παράγοντες

που

συμβάλλουν αλλά και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από
τη συγκρότηση μιας ενιαίας πολιτικής, να διερευνήσει τη
θέση της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές
προκλήσεις. Το υπό ρέουσα διαμόρφωση πεδίο του
μαθήματος γεννά την ανάγκη τακτής αναθεώρησης μέρους
των παραδόσεων και επιβεβαιώνει τη γοητεία αλλά και τη
δυσκολία του εγχειρήματος. Από το ακαδημαϊκό έτος 200203, το μάθημα μετονομάσθηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινωνική
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Πολιτική, με σκοπό τη διεύρυνση της οπτικής του εξαιρετικά
σημαντικού και επίκαιρου αυτού πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό
παρουσιάζεται πλέον σε 3-4 μαθήματα και η κοινωνική
πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, του δεύτερου
κεφαλαιώδους

βαρύτητας

για

την

ευρωπαϊκή

πραγματικότητα υπερεθνικού οργανισμού.
ΙΙΙ. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής Ι:
Σχεδιασμός, Εφαρμογή/ Έλεγχος, Αξιολόγηση
(υποχρεωτικό δ’ εξαμήνου).
Η Κοινωνική Πολιτική είναι άρρηκτα δεμένη με τα βασικά
κοινωνικά

προβλήματα

και

ανάγκες

και

μέσω

του

Σχεδιασμού Κοινωνικής Πολιτικής συνδέει τη θεωρητική
γνώση με την πρακτική εφαρμογή της στο πεδίο της
κοινωνικής ανάπτυξης. Κύρια βάση του μαθήματος συνιστά
η μεθοδολογία που συσχετίζει την ανάλυση θεμάτων
πολιτικής με τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην κατανομή
των πόρων και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα. Πρώτον,
στην εννοιολογική προσέγγιση και τη θεωρητική θεμελίωση
του Σχεδιασμού Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και στο πεδίο
εφαρμογής του. Δεύτερον, στη διαδικασία ανάλυσης, στους
στόχους και τις μορφές παρέμβασης καθώς και στη χάραξη
πολιτικής.

Τρίτον,

στη

διαδικασία

αξιολόγησης

προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής με ειδική αναφορά σε
τεχνικές / μεθόδους αξιολόγησης αποτελεσμάτων. Τέταρτον,
στην συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής του Σχεδιασμού
Κοινωνικής Πολιτικής στο χώρο των υπηρεσιών υγείας.
IV. Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλειας
(υποχρεωτικό ε’ εξαμήνου,
Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής).
Ιστορικά και θεσμικά, η Κοινωνική Ασφάλεια αναδεικνύει
τον μείζονα χώρο άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής. Η
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αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος
κοινωνικής ασφάλειας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της
σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζει την ευημερία και την
προστασία

διαδοχικών

γενεών.

Την

παρουσίαση

εναλλακτικών συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας και
πολιτικών διατήρησης του εισοδήματος, διαδέχεται η
διερεύνηση των μεταρρυθμίσεων με τις οποίες τα κράτη
επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα διαρθρωτικά
προβλήματα

–π.χ.

η

συνεχής

άνοδος

του

κόστους

συνταξιοδότησης ή η αλματώδης αύξηση των δαπανών
υγειονομικής περίθαλψης- προκειμένου να προσεγγίσουν ένα
βέλτιστο συνδυασμό κοινωνικής συνοχής, οικονομικής
ευημερίας και υψηλής ποιότητας ζωής.

Το μάθημα

πλαισιώνεται από παρουσιάσεις φοιτητών για τα εθνικά
συστήματα κοινωνικής ασφάλειας στην Ευρώπη και τον
κόσμο.

2003 - 2004

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος:
Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
(υποχρεωτικό μάθημα α’ εξαμήνου).
Η υποδοχή των πρώτων φοιτητών σε ένα νέο Τμήμα απαιτεί βάσει προηγούμενης εμπειρίας- ιδιαίτερο χειρισμό και στενή
επικοινωνία μαζί τους, προσπάθεια δημιουργίας θετικού
κλίματος και όσο το δυνατό πιο συγκροτημένης εικόνας για
το νέο Πανεπιστήμιο. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή τους στην
Κοινωνική Πολιτική είναι το έλασσον μέρος αυτής της
πρώτης συνεργασίας που αποσκοπεί στην παρουσίαση του
συγκεκριμένου επιστημονικού γνωστικού αντικειμένου, αλλά
και στην ευαισθητοποίηση τους για το ρόλο του ως
θεμελιώδους μοχλού κοινωνικής παρέμβασης.
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Το μάθημα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Πρώτον,
οριοθέτηση, στόχοι, φύση και εξέλιξη της Κοινωνικής
Πολιτικής σε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο,
εισαγωγή στο διεπιστημονικό θεωρητικό της υπόβαθρο και
το φάσμα των βασικών ζητημάτων τα οποία διερευνά
(κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά
δικαιώματα,

κοινωνικές

ανισότητες).

Δεύτερον,

σκιαγράφηση των κεντρικών πεδίων και των αντίστοιχων
πολιτικών τα οποία εμπεριέχει η Κοινωνική Πολιτική
(κοινωνική

ασφάλεια,

υγεία,

απασχόληση,

παιδεία,

περιβάλλον, κατοικία). Τρίτον, παρουσίαση των βασικών
πτυχών εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής στο σύγχρονο
Ελληνικό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον.
2004

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Κοινωνικής
Διοίκησης, Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής,
Μάθημα: Κοινωνική Ευρώπη, Θεμελιώδεις Έννοιες και
Θεσμοί Κοινωνικής Πολιτικής, Απρίλιος-Μάιος.

2004 - 2014

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Διδασκαλία ως εκλεγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τμήματος των μαθημάτων:
Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
(υποχρεωτικό μάθημα α’ εξαμήνου).
Αποστολή του μαθήματος είναι η γνωριμία με το ακαδημαϊκό
αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής και τους ευγενείς
στόχους του για βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Σκοπός
του είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην προσέγγιση
της ως μοχλού κοινωνικής παρέμβασης στην κατεύθυνση της
κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Αναπτύσσεται σε
τρία επίπεδα. Πρώτον, οριοθέτηση, στόχοι, φύση και εξέλιξη
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της Κοινωνικής Πολιτικής σε ιστορικό, κοινωνικό και
πολιτικό πλαίσιο, εισαγωγή στο διεπιστημονικό θεωρητικό
της υπόβαθρο αλλά και το φάσμα των βασικών ζητημάτων τα
οποία διερευνά (κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα,
κοινωνικά

δικαιώματα,

κοινωνικές

και

οικονομικές

ανισότητες, κλπ.). Δεύτερον, σκιαγράφηση των κεντρικών
πεδίων και των αντίστοιχων πολιτικών τα οποία εμπεριέχει η
Κοινωνική

Πολιτική

(κοινωνική

ασφάλεια,

υγεία,

απασχόληση, παιδεία, περιβάλλον, κατοικία, κλπ.). Τρίτον,
οριζόντια κατά την πορεία των μαθημάτων, παρουσίαση με
παραδείγματα

των

βασικών

πτυχών

εφαρμογής

της

κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
(υποχρεωτικό δ’ εξαμήνου)

Αποστολή του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας και
του περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής
(ΕΚΠ) και η ανάδειξη του ρόλου της στην κατεύθυνση της
εναρμόνισης

και

συνοχής

της

σύγχρονης

ευρωπαϊκής

κοινωνίας. Η προαγωγή μιας ενιαίας ΕΚΠ συνιστά κατ΄ αρχάς
μια μεγάλη πρόκληση για τους υπερεθνικούς οργανισμούς
αλλά και τις εθνικές κυβερνήσεις. Η προσέγγιση του
μαθήματος

εστιάζει

στο

ρόλο

που

εν

προκειμένω

διαδραματίζουν οι δύο μείζονες και αμιγώς ευρωπαϊκοί
οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Συμβούλιο της
Ευρώπης (ΣτΕ). Η Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ συνδέεται
άμεσα αφενός με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
και αφετέρου με το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής
Πολιτικής στο εθνικό επίπεδο των χωρών-μελών, όπως η
Ελλάδα. Η Κοινωνική Πολιτική του ΣτΕ προάγεται κυρίως με
όρους

ευρωπαϊκών
15

κοινωνικών

δικαιωμάτων

και

έχει

περισσότερο θεσμικό αλλά λιγότερο άμεσο χαρακτήρα. Σκοπός
του μαθήματος είναι να ανιχνεύσει τα μείζονα Ευρωπαϊκά
κοινωνικά ζητήματα, να παρουσιάσει τους παράγοντες που
συμβάλλουν, τα προβλήματα αλλά και τα πλεονεκτήματα που
απορρέουν από τη συγκρότηση μιας ενιαίας ΕΚΠ, να
διερευνήσει τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες
υπερεθνικές

κοινωνικές

προκλήσεις.

Το

συνεχώς

μεταβαλλόμενο πεδίο της ΕΚΠ δημιουργεί την ανάγκη
συνεχούς αναθεώρησης των ζητημάτων διαπραγμάτευσης και
επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον αλλά και τη δυσκολία κάλυψης
όλων των θεμάτων που άπτονται της «Κοινωνικής Ευρώπης».

Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής
(υποχρεωτικό κύκλου έως το 2008-09)
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής
(υποχρεωτικό κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου, από το 2009-10)
Αποστολή του μαθήματος είναι η ανάδειξη και η κατανόηση
της συμβολής της διαδικασίας του κοινωνικού σχεδιασμού στη
διαμόρφωση και την εφαρμογή κοινωνικών παρεμβάσεων.
Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αυτής είναι η φάση της
αξιολόγησης, με παράλληλη αυθύπαρκτη διάσταση ξεχωριστής
σημασίας. Σχεδιασμός και αξιολόγηση συνδέονται πρώτον,
άρρηκτα με την έννοια της ορθολογικής και αποτελεσματικής
χρήσης των περιορισμένων πόρων καθώς και τη συνεπή
εφαρμογή πολιτικών βάσει αρχών και στόχων. Συνδυάζουν
δεύτερον, τη θεωρητική ανάλυση αναγκών με την πρακτική
άσκηση πολιτικών κοινωνικής ανάπτυξης για την κάλυψη τους.
Προϋποθέτουν

τρίτον,

διεπιστημονική

προσέγγιση

διότι

δανείζονται μεθόδους και στηρίζονται σε έρευνες από
επιστημονικά

πεδία
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όπως

η

επιχειρησιακή

έρευνα,

η

οργανωτική θεωρία, τα οικονομικά, η στατιστική, η κοινωνική
ψυχολογία.

Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας
(επιλογής 8ου εξαμήνου)
Αποστολή του μαθήματος είναι η βαθύτερη κατανόηση των
διαφορετικών προσεγγίσεων στην εφαρμογή Κοινωνικής
Πολιτικής. Σκοπός του είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών και
η συμμετοχή τους στη διεξαγωγή του με την παρουσίαση
μέρους της θεματολογίας. Ιστορικά, θεσμικά και πολιτικά, ένα
σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας αναδεικνύεται ταυτόχρονα ως
σπονδυλική στήλη και κινητήριος άξονας άσκησης Κοινωνικής
Πολιτικής. Η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία ενός
συστήματος

Κοινωνικής

Ασφάλειας

συνιστά

θεμελιώδη

υποχρέωση της σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζει την
ευημερία και την προστασία διαδοχικών γενεών σε τομείς
όπως η υγεία, η οικογένεια, τα γηρατειά. Τη συγκριτική
παρουσίαση ομοιοτήτων και διαφορών των επιμέρους εθνικών
συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας από τους φοιτητές,
διαδέχεται η διερεύνηση των μεταρρυθμίσεων με τις οποίες οι
κυβερνήσεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα
διαρθρωτικά

προβλήματα

προκειμένου

να

συνδυάσουν

αποτελεσματικά κοινωνική συνοχή, οικονομική ευημερία και
ποιότητας ζωής. Διερευνώνται θέματα όπως η συνεχής άνοδος
του κόστους συνταξιοδότησης ή των δαπανών υγειονομικής
περίθαλψης, οι επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης ή της
ανεργίας,

η

ιδιωτικοποίηση

μέρους

υπηρεσιών, κλπ.

2009-10

Management Κοινωνικών Υπηρεσιών
(υποχρεωτικό κατεύθυνσης 6ου εξαμήνου)
17

των

κοινωνικών

Συνδιδασκαλία με Κυριάκο Σουλιώτη
Αποστολή του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην
έννοια του management και να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο
του στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής. Στις σύγχρονες
μεταρρυθμίσεις στα συστήματα κοινωνικής πολιτικής ο ρόλος
αυτός είναι διττός. Πρώτον, συνδέει τις πολιτικές επιλογές για
εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό των συστημάτων με
μετατόπιση των ορίων μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας,
με μεταβολές στις βασικές παραμέτρους (χρηματοδότηση,
παροχή, ρύθμιση), με νέα πρότυπα διαχείρισης (διοίκηση
αποτελεσμάτων, managed competition, κλπ.) στο πεδίο της
κοινωνικής προστασίας. Δεύτερον, διαχύει τη στρατηγική για
ισορροπία ανάμεσα στις

κοινωνικές

δαπάνες

και

την

οικονομική αποτελεσματικότητα αλλά και τη στόχευση για
ποιοτικότερη ανταπόκριση των κοινωνικών παροχών στις
ανάγκες των πολιτών, στην τρέχουσα αναθεώρηση του
περιεχομένου των κοινωνικών πολιτικών. Η διάρθρωση του
μαθήματος ενσωματώνει βασικά στοιχεία της θεωρητικής και
πτυχές της πρακτικής διάστασης του management στο πεδίο
των κοινωνικών υπηρεσιών. Μορφές και προσεγγίσεις του
management έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο στην
ορθολογική οργάνωση αλλά και στην αποτελεσματική παροχή
των κοινωνικών υπηρεσιών. Η διερεύνηση του ρόλου και της
σημασίας

του

management

στις

κοινωνικές

υπηρεσίες

επικεντρώνεται στους τομείς των υπηρεσιών υγείας και
κοινωνικής ασφάλισης.

2012-13

Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,
Ανάθεση

διδασκαλίας

(μετά

από

πρόσκληση

για

αναπλήρωση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος σε εκπαιδευτική
άδεια) του μαθήματος:
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Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα
(υποχρεωτικό, β' εξαμήνου).
Η διδασκαλία του μαθήματος είχε στην ουσία διττό σκοπό.
Πρώτον, να εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος αυτού στις
βασικές έννοιες της Κοινωνικής Πολιτικής, τις αρχές, τις αξίες
και τα οράματα της για μια δικαιότερη κοινωνία. Δεύτερον, να
παρουσιάσει την έννοια και το περιεχόμενο των Κοινωνικών
Δικαιωμάτων και να εστιάσει στην αλληλεπίδραση τους με την
Κοινωνική Πολιτική αλλά με και τις κοινωνικές πολιτικές.
Βασικές πτυχές της συζήτησης ήταν αφενός η θεωρητική
προσέγγιση ότι "τα κοινωνικά δικαιώματα είναι η ρίζα της
κοινωνικής πολιτικής" και αφετέρου η εμπειρική διαπίστωση
περί

της

ραγδαίας

οπισθοχώρησης

των

κοινωνικών

δικαιωμάτων στην εποχή της κρίσης.
Τα μαθήματα περιέλαβαν παραδείγματα από τη σύγχρονη
ελληνική πραγματικότητα της κρίσης και επεκτάθηκαν σε
πεδία όπως η πολιτική υγείας, το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης και πρόνοιας, η πολιτικές απασχόλησης και τα
δικαιώματα των εργαζομένων. Παράλληλα έγιναν αναγωγές
στο Ευρωπαϊκό αλλά και το Παγκόσμιο επίπεδο (κυρίως
συγκριτικές προσεγγίσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Μοντέλου και του 'Μοντέλου Κοινωνικής Στήριξης' των
Η.Π.Α.), ζήτημα που, από ιδεολογική κυρίως σκοπιά,
συγκινούσε ιδιαίτερα τους φοιτητές.
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1995 - 1996

Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος:
Κοινωνική Διοίκηση & Πολιτική (μάθημα επιλογής).
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του ρόλου και των
ιδιαιτεροτήτων του management στον ευρύ, νευραλγικό αλλά
και ευαίσθητο χώρο της δημόσιας διοίκησης που ανάγεται
στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και ασκείται δια μέσου
των

φορέων

που

συνήθως

καλούνται

“κοινωνικές

υπηρεσίες”. Ως κοινωνική πολιτική αναφέρονται εδώ οι
ενέργειες του κράτους και άλλων εξειδικευμένων φορέων
που επιχειρούν να επηρεάσουν την ευημερία ατόμων η
ομάδων, δια μέσου πολιτικών διανομής και αναδιανομής του
εθνικού πλούτου .
Προσεγγίζεται το πεδίο της κοινωνικής διοίκησης, το οποίο
περιλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση των προβλημάτων που
αναφύονται από την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών
στους τομείς κυρίως της εργασίας, υγείας, παιδείας,
κατοικίας,

περιβάλλοντος,

κοινωνικής

ασφάλισης,

κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα, για να διευκολυνθεί η
κατανόηση και επεξεργασία των θεμάτων, γίνεται αναφορά
στην ιστορική εξέλιξη και τη σύγχρονη μορφή του “Κράτους
Πρόνοιας” σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο.

1996 – 1997

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
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Τμήμα

Νοσηλευτικής,

Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών

Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών
Υπηρεσιών.
Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος
Έρευνα Αγοράς
(μάθημα επιλογής).
Σκοπός του μαθήματος είναι η Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
και την Έρευνα Αγοράς - σαν οικονομικές και κοινωνικές
λειτουργίες - τόσο σε μακροοικονομικό, όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο. Η κατανόηση της χρησιμότητας της
ορθόδοξης εφαρμογής τους στον ευαίσθητο - αλλά και
πολυδάπανο

- χώρο

των υπηρεσιών υγείας

και

οι

δυνατότητες που προσφέρουν. Εξετάζεται ο ρόλος και η
αναγκαιότητα της Έρευνας Αγοράς στον τομέα της υγείας, οι
κλασικοί και ειδικοί τρόποι διεξαγωγής της, καθώς και οι
δυνατότητες

αναθεώρησης της πολιτικής υγείας και

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - σαν αποτέλεσμα
της ανάλυσης και αξιολόγησης των ευρημάτων σχετικών
ερευνών

αγοράς.

Την

παρουσίαση

γενικών

θεμάτων

αναφορικά με το Μάρκετινγκ ακολουθεί η ανάπτυξη ειδικών
θεμάτων σχετικά με το ρόλο του στον τομέα των υπηρεσιών
και της πολιτικής υγείας, καθώς και ανάλυση της
συμπεριφοράς του καταναλωτή / χρήστη των υπηρεσιών
υγείας.

2007-2010

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στις Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και
Ιδιότητα του Πολίτη.
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Συνδιδασκαλία (με την Αν. Καθηγήτρια Δ. Καρακατσάνη)
του υποχρεωτικού μαθήματος Κοινωνική Πολιτική και
Ιδιότητα του Πολίτη
Η

συζήτηση

διαπραγματεύεται

τις

πτυχές

και

τις

παραμέτρους της σχέσης της ιδιότητας του πολίτη και της
κοινωνικής πολιτικής. Η έννοια της ‘εκ της συμμετοχής
ιδιότητας του πολίτη’ (citizenship) δεν έχει αποδοθεί με έναν
καθολικά αποδεκτό επιστημονικά ορισμό. Η μαρσαλλιανή
προσέγγιση της την επεκτείνει προς τη σφαίρα των
κοινωνικών δικαιωμάτων, συνδέοντας την άμεσα με την
κοινωνική πολιτική και την εξέλιξη του κράτους ευημερίας.
Τα κοινωνικά δικαιώματα οριοθετούν ως ένα βαθμό μια
προωθημένη μορφή της «κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη»,
η οποία επιχειρεί να υποκαταστήσει μια κοινωνία βασισμένη
στον ανταγωνισμό των τάξεων και τις ανισότητες, από μια
κοινωνία εδρασμένη στην αρχή της ισότητας και την
επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μοχλός αλλά και
ανατροφοδότης της υποκατάστασης αυτής είναι η κοινωνική
πολιτική, η οποία όμως, καταδυναστευόμενη από την
παγκόσμια

καπιταλιστική

οικονομία,

αναδεικνύεται

«δήμιος» των κοινωνικών δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα.
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ο

2011-14

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.

.
Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Έννοιες, Αρχές,
Αξίες Κοινωνικής Πολιτικής (α εξαμήνου).
Το μάθημα αναλύει τις βασικές έννοιες, αρχές και αξίες που
θεμελιώνουν την Κοινωνική Πολιτική, ένα διεπιστημονικό
ακαδημαϊκό αντικείμενο που διερευνά την ανταπόκριση των
κοινωνιών στις κοινωνικές ανάγκες. Η μελέτη της υπονοεί τη
δυνατότητα ανάλυσης θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων
που εκπορεύονται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών
επιστημών

και

αντικειμένων

όπως

κοινωνιολογία,

οικονομικά, πολιτική, ιστορία, δίκαιο, στατιστική, κλπ. Ο
όρος Κοινωνική Πολιτική υποδηλώνει θεωρία και εφαρμογή
και το μάθημα περιλαμβάνει και τις δύο πτυχές. Σε θεωρητικό
επίπεδο, ως ακαδημαϊκό αντικείμενο, αναφέρεται στη μελέτη,
τη διερεύνηση και την ερμηνεία της Κοινωνικής Πολιτικής.
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, ως πεδίο κοινωνικής παρέμβασης,
ρύθμισης και δράσης, αναφέρεται στην ανάλυση, τη
διαμόρφωση και την άσκηση κοινωνικών πολιτικών. Στο
σύνθετο/πολυεπίπεδο

αυτό

πλαίσιο

διαμορφώνεται

η

θεματολογία των σεμιναρίων κινείται στους εξής άξονες: Η
έννοια και ο ρόλος της Κοινωνικής Πολιτικής, αρχές και αξίες
της Κοινωνικής Πολιτικής, τα πεδία της Κοινωνικής
Πολιτικής, μοντέλα και θεωρίες ευημερίας, ιδεολογία και
Κοινωνική Πολιτική, οι σχέσεις της Κοινωνικής Πολιτικής
(ανάγκες & επιλογές, δικαιώματα & υποχρεώσεις, κοινωνικά
δικαιώματα & ιδιότητα του πολίτη, πολιτική οικονομία και
Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική και κοινωνική
δικαιοσύνη).
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Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Διεθνής και
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (β' εξαμήνου).

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ)
συνδέεται με τη διερεύνηση ζητημάτων όπως η οικονομική
παγκοσμιοποίηση και η ανάγκη υπερεθνικής κοινωνικής
ρύθμισης. Συναρτάται με τη μελέτη διαδικασιών όπως η
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η υπερεθνική αναδιανομή πόρων.
Διαγράφει το ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμών, την πορεία της
ευρωπαϊκής ενοποίησης και την προσδοκία της ευρωπαϊκής
ιδιότητας του πολίτη. Ο όρος ΕΚΠ αναφέρεται πρωτίστως σε
υπερεθνικές ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα που προέρχονται
από διεθνείς οργανισμούς - κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Συμβούλιο της Ευρώπης και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.
Σταδιακά, η ανάδειξη της ανάγκης για υπερεθνική κοινωνική
ρύθμιση της καπιταλιστικής οικονομίας, η αποδυνάμωση της
εθνικής

κοινωνικής

αλληλεπίδρασης

πολιτικής

εθνικής

και

και

η

ενδυνάμωση

υπερεθνικής

της

ευημερίας,

προσδίδουν στην ΕΚΠ έναν ολοένα και κρισιμότερο ρόλο για
την Ευρωπαϊκή προοπτική στον 21ο αιώνα. Το ίδιο ισχύει σε
ευρύτερο επίπεδο, με τη δημιουργία και την προαγωγή της
Διεθνούς, της Παγκόσμιας Κοινωνικής Πολιτικής (Global
Social Policy), που συνιστά μια παγκόσμια στρατηγική
συνεργασίας ώστε η παγκόσμια οικονομία να αποδεχθεί ένα
σύστημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ρύθμισης. Στο πλαίσιο
αυτό διαμορφώνεται η θεματολογία των σεμιναρίων αυτής της
ενότητας που αναπτύσσεται από μια ομάδα διδασκόντων
καθηγητών από όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η θεματολογία
σεμιναρίων περιλαμβάνει ερωτήματα και ανάλυση για την
έννοια και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής,
τα

πεδία

Ευρωπαϊκά

της

Ευρωπαϊκής

Κοινωνικά

Κοινωνικής

Δικαιώματα,

την

Πολιτικής,

τα

ανάδυση

της

Διεθνούς/Παγκόσμιας Κοινωνικής Πολιτικής, τις προοπτικές
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της Κοινωνικής Ευρώπης μετά την εποχή της κρίσης και τις
προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου

INTERNATIONAL FELLOWSHIPS

2012-2014

Visiting Fellow,
University of Bath, Faculty of Humanities, Department of
Social and Policy Sciences.

2011-12

Senior Fellow,
Hellenic Observatory, European Institute, The London
School of Economics and Political Science.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/TEMPUS
Απρίλιος 2000

University of Bath, School of Social Sciences,
Institute of Social Policy.
Διεξαγωγή σειράς διαλέξεων στα πεδία της συγκριτικής
κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής υγείας στις χώρες της
Νότιας Ευρώπης -στo πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Master Course in European
Social Policy Analysis.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
1995 – 1996

Ινστιτούτο Μελέτης & Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας.

Ερευνητής σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής
υγείας, (επιστημονικός διευθυντής Λ. Λιαρόπουλος - ΚαθηγητήςΠανεπιστημίου
Αθηνών).
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
2003

Inaugural European Social Policy & Association Network
(ESPAnet) Conference,
"Changing European Societies - The Role for Social Policy",
13-15 November, Copenhagen, hosted by the Danish National
Institute of Social Research, SFI.
Paper contribution:
Understanding European Social Policy:
The European Social Charter of the Council of Europe.
Conference site (www.sfi.dk/espanet), ESPAnet site
(www.uvt.nl/espanet).

2003

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ»
Για μια ευρύτερη προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων:
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Κομοτηνή – Αθήνα 7-9 Απριλίου,
Διοργάνωση: Συμβούλιο της Ευρώπης και Κέντρο Συγκριτικού
και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Θέμα εισήγησης:
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1961:
Μια γενική αποτίμηση.

2005

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής,
2ο Διεθνές Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης, Ρέθυμνο.
«Κοινωνική Μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα
του Νέου Αιώνα», 18-19 Μαρτίου, Ρέθυμνο.
Θέμα εισήγησης:
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Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα:
Προς ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο;

2006

Πάντειο

Πανεπιστήμιο

Κοινωνικών

και

Πολιτικών

Επιστημών, Διεθνές Συνέδριο 2006, Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής.
«Η Κοινωνική Πολιτική σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον:
Προκλήσεις και Προοπτικές», 25-26 Μαίου 2006.
Θέμα εισήγησης:
Όρια Κοινωνικής Πολιτικής: Μια Θαλασσογραφία

2008

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής,
3ο Διεθνές Συνέδριο, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.
«Κοινωνική Μεταρρύθμιση και Αλλαγές στο Μείγμα
‘Δημόσιου-Ιδιωτικού’ στο Πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής»,
24-25 Οκτωβρίου 2008.
Θέμα εισήγησης:
Κοινωνική Μεταρρύθμιση, Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά
Δικαιώματα: Η ‘μέθοδος των τριών’.

2009

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, Διεθνές Συνέδριο,
«Κοινωνικές Ανισότητες στη Σύγχρονη Ελλάδα»,
27-28 Νοεμβρίου.
Θέμα εισήγησης:
Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικά Δικαιώματα & Κοινωνική
Εξίσωση χθες: Απομεταρρύθμιση & Ανισότητα σήμερα;

2010

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής,
4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
«Ο Ρόλος της Κοινωνικής Πολιτικής σήμερα: Κριτικές
προσεγγίσεις και προκλήσεις», 9-11 Νοεμβρίου.
Θέμα εισήγησης:
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Κοινωνική Πολιτική και Οικονομική Κρίση: Η τριτοκοσμική
"ελληνική" απάντηση.

2011

CUA, The IUAES Commission on Urban Anthropology,
International Conference, "Market vs Society? Human
principles and economic rationale in changing times",
University of the Peloponnese, Department of Social and
Educational Policy, May 27-29.
Paper:
Market versus Society: The Social Policy Dilemmas.

2013

London School of Economics - University of the
Peloponnese, One Day International Conference,
"Whither Social Policy? Social Policy in Greece in
times of Crisis", Hellenic Observatory, European
Institute, Dept. of Social and Educational Policy, 17 May.
Paper:
Crisis Social Policy in Greece: theoretical considerations
versus political decisions
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/
Events/Conferences/Social_Policy_Athens_2013.aspx
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

1980 - 1984

Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρία “RAS”,
ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

1986 - 1988

“Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρία A.E.”,
ως Διευθυντής Οργάνωσης & Προσωπικού.

1988 - 1994

“Link International - Data Advertising A.E”,
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ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
και Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα προβολής και επικοινωνίας
ασφαλιστικών εταιριών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ



1986 - , μέλος του συλλόγου αποφοίτων του London School of Economics
and Political Science.



1996 - , μέλος της Social Policy Association (UK).



1996 - , μέλος της Fabian Society (UK).



2001 - , ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής
Πολιτικής.



2003 - , μέλος του European Social Policy & Association Network
(ESPAnet).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βιβλία/Μονογραφίες
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα:
Το Τέλος των Ύμνων (2013), β' έκδοση (με νέα εισαγωγή),
Αθήνα: Τόπος, σελ. 524.

Crisis Social Policy and Social Justice: The case for Greece
(2013), GreeSE Paper No 69, Hellenic Observatory,
European Institute, London School of Economics, April, pp.
52.
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα:
Το Τέλος των Ύμνων (2009), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,
σελ. 486.
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Η Κοινωνική Πολιτική του
Συμβουλίου

της

Ευρώπης

(2002),

Αθήνα:

Ελληνικά

Γράμματα (Σειρά: Κοινωνική Πολιτική), σελ. 440.
The History of Health Insurance in Greece: Τhe Nettle
Governments

Failed to Grasp

(1997),

LSE Health,

Discussion Paper No. 9, The London School of Economics
and Political Science, July, pp. 117.
Επιμέλεια βιβλίων
Επιμέλεια με Παπαθεοδώρου Χ., Η Κοινωνική Πολιτική στην
Ελλάδα: Προκλήσεις & Προοπτικές, συλλογικός τόμος,
(2003), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Σειρά: Κοινωνική
Πολιτική), σελ. 517.
Αυτοδύναμα Άρθρα /
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Κεφάλαια σε βιβλία
«Τι είναι Κοινωνική Πολιτική;» (2013), στο Μωυσίδης Α.,
Παπαδοπούλου Δ., Πετράκη Γ. (επιμ.), Κοινωνιολογία και
Κοινωνικός Μετασχηματισμός στη Σύγχρονη Ελλάδα, ΤόμοςΑφιέρωμα στον Κοινωνιολόγο Δημήτρη Τσαούση, Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα:
Gutenberg, σελ. 177-202.

"Social Policy versus Social Inequality: just compromising
injustices?" (2011), The Greek Review of Social Research,
Special Issue 136c, pp. 25-43.
"Κρίση Οικονομίας, Απορρύθμιση Κοινωνικής Πολιτικής: Η
Νέα

'Μικροελληνική'

Καταστροφή

2010-11"

(2011),

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Ειδικό Τεύχος: Η Ελλάδα
σε Κρίση, Α'-Β'/2011 134-135, σελ. 101-131.
«Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα στον Νέο
Αιώνα: ‘Έξοδος Κινδύνου’» (2011), στο Θανοπούλου Μ.,
Πετμεζίδου Μ., Στρατηγάκη Μ. (επιμ.), Όψεις Κοινωνικής
Δυναμικής - Μελέτες χαριστήριες στην Καθηγήτρια Κούλα
Κασιμάτη, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 318-339.
«Κοινωνική

Μεταρρύθμιση,

Κοινωνική

Πολιτική

και

Κοινωνικά Δικαιώματα: Η ‘Μέθοδος των Τριών’» (2010), στο
Πετμεζίδου Μ. & Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.), Κοινωνική
Μεταρρύθμιση

και

Αλλαγές

στο

Μείγμα

«Δημόσιου»-

«Ιδιωτικού» στο Πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα, σελ. 103-132.
“The Virtual Reality of Welfare Reform” (2006), κεφάλαιο
στο Social Policy Developments in Greece, Petmesidou M. &
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