
Μαρία Καραμεσίνη - Βιογραφικό σημείωμα 

Γεννημένη στην Αθήνα το 1960.  

Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών και επίκουρη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), με γνωστικό αντικείμενο τα Οικονομικά 
της Κοινωνικής Πολιτικής και έμφαση στα Οικονομικά της Απασχόλησης. 

Μ έλος , από το 1996 μέχρι σήμερα, της επίσημης ομάδας εμπειρογνωμόνων για την " Ισότητα των φύλων 
στην Απασχόληση ", που συγκρότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (5η Γενική Διεύθυνση - Μονάδα Ισότητας 
Ευκαιριών και Οικογενειακής Πολιτικής) για την υποβοήθησή της στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ισότητας των φύλων στην απασχόληση. 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Οικονομολόγων της Εργασίας ( E.A.L.E.), της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για 
την Κατάτμηση της Αγοράς Εργασίας ( I.W.P.L.M.S.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. 

Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ  

• Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ (1982).  

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία με υποτροφία του ΙΚΥ.  

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ( DEA) στην Κοινωνιο-οικονομία της ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο της 
Σορβόννης ( Paris I) (1986).  

• Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Παρίσι 7 ( Jussieu) , με άριστα και έπαινο της κριτικής 
επιτροπής (1992).  

ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

• Δημόσια υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού (1983-1984) .  

• Εκπαιδεύτρια σε σεμ ινάρια για ανέργους , χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(1989-1992) .  

• Συμμετοχή σε έρευνες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την UNESCO, το 
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (1993-1994).  

• Επιστημονική ερευνήτρια στο ΚΕΠΕ (1995-1999).  
• Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας) από τον Μάρτιο του 1999 μέχρι σήμερα.  

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Διδακτικό έργο 

Από τον Οκτώβριο του 1999 μέχρι σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου τα εξής μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών: 

• Οικονομικά της απασχόλησης  
• Οικονομικές θεωρίες της κοινωνικής πολιτικής  
• Πολιτικές αγοράς εργασίας  
• Θεωρίες των διακρίσεων και της κατάτμησης της αγοράς εργασίας  

Επίσης δίδαξε για ένα εξάμηνο (χειμερινό 2001-2002) το μάθημα «Ιστορία και θεωρία της Κοινωνικής 
Πολιτικής στην Ελλάδα» 

Εχει δώσει διαλέξεις στα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:  

• Διατμηματικό πρόγραμμα Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του 
Χώρου»  

• Μία διάλεξη με θέμα «Η έννοια της (τοπικής) αγοράς εργασίας», στα πλαίσια του μαθήματος 
Παραγωγικές δραστηριότητες και αστικός χώρος (Β' Τετράμηνο μεταπτυχιακών σπουδών του 



ακαδημαϊκού έτους 1998-1999).  
• Διατμηματικό πρόγραμμα Παντείου Πανεπιστημίου «Κοινωνικός Αποκλεισμός και μειονότητες»  

Τέσσερεις διαλέξεις (δύο το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 και δύο το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001), με θέμα 
«Ανισότητες και διακρίσεις φύλου στην απασχόληση», στα πλαίσια του μαθήματος Φύλο και ανισότητα.  

  

Μη διδακτική πανεπιστημιακή δραστηριότητα 

Υπήρξε μέλος δύο εισηγητικών επιτροπών για την:  

• Πλήρωση θέσης λέκτορα στο αντικείμενο «Φύλα και κοινωνική πολιτική» (Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο).  

• Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ σε θέση επίκουρου καθηγητή, στο αντικείμενο «Κοινωνική πολιτική με έμφαση 
στις εργασιακές σχέσεις (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο).  

Είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής τριών υποψηφίων διδακτόρων  

• Θ. Σπυροπούλου (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο),  

• Π. Κρέτσος (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο),  
• Δ. Σωτηρόπουλος (Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο).  

Υπήρξε μέλος έξι εκλεκτορικών σωμάτων, πέντε για την πλήρωση θέσης λέκτορα και ενός για την πλήρωση 
θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου και δύο επταμελών επιτροπών εξέτασης διδακτορικών διατριβών (Ε. Καρατζογιάννη, Α. 
Φερώνα). 

Εχει οριστεί από τη Σύγκλητο επιστημονική υπεύθυνη της Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων 
Διασύνδεσηςτων Πανεπιστημίων, έργο που υλοποιεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο στη βάση συνεργασίας με 
τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας. 

Είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης και εκπροσωπεί το Τμήμα στην οργανωτική επιτροπή Διεθνούς 
Συνεδρίου με θέμα την «Ποιότητα της Εργασίας» (Σπέτσες, 17-20 Ιουλίου 2002). Στη διοργάνωση του 
Συνεδρίου συμμετέχουν από κοινού τρία Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ερευνητικό έργο 

1993 : Ερευνα της UNESCO με θέμα «Συμμετοχή των γυναικών σε άτυπες μορφές εργασίας» (μέλος 
ερευνητικής ομάδας). 

1993 : Μελέτη για το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ με θέμα «Βιομηχανική αναδιάρθρωση και ο ρόλος της βιομηχανικής 
πολιτικής» (μέλος της ερευνητικής ομάδας) 

1993-1995 : Μελέτες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θέση των 
Γυναικών στην Αγορά Εργασίας (συνεργασία με τον έλληνα εμπειρογνώμονα). Ελαβα μέρος στη σύνταξη των 
εξής μελετών:  

• Προσδιοριστικοί παράγοντες των μισθών και διακρίσεις στην απασχόληση με βάση το φύλο  
• Μεταβαλλόμενα πρότυπα εργασίας και εργάσιμου χρόνου ανδρών και γυναικών  
• Οι γυναίκες και το ποσοστό απασχόλησης: οι αιτίες και οι συνέπειες των μεταβολών στα γυναικεία 

πρότυπα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και την απασχόληση  

1995-1999 :Επιστημονική ερευνήτρια στο ΚΕΠΕ, με εξειδίκευση σε θέματα αγοράς εργασίας και πολιτικής 
απασχόλησης. Μέλος ερευνητικής ομάδας στη σύνταξη των κάτωθι μελετών και εκθέσεων:  

• Μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής για τη βιομηχανία και την απασχόληση  



• Παρατηρητήριο διαρθρωτικών πολιτικών στην Ε.Ε. και την Ελλάδα  
• Το Λειτουργικό Κόστος της Υλικής και Αϋλης Υποδομής που θα δημιουργηθεί με τους πόρους του Β' 

ΚΠΣ  
• Ενδιάμεση αξιολόγηση του Β' ΚΠΣ  
• Διανομή, αναδιανομή και φτώχεια  

1996 : Διακρατική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου με θέμα 
«Ανεργία των νέων και παραοικονομία» (μέλος της ερευνητικής ομάδας). 

1996 : Διακρατική έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 
Εργασίας του Δουβλίνου με θέμα «Ισότητα ευκαιριών και συλλογικές διαπραγματεύσεις» (επιστημονική 
υπεύθυνη και συντάκτρια της μελέτης περίπτωσης για την Ελλάδα).  

1997: Διακρατική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Γυναίκες και εργασία. Εκθεση για την 
υπάρχουσα έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ενωση» (συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα των χωρών του Ευρωπαϊκού 
Νότου) 

1997-2002 : Εκθέσεις και μελέτες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Φύλο 
και την απασχόληση (μέλος της ομάδας εμπειρογνώμων και συντάκτρια των εκθέσεων και μελετών για την 
Ελλάδα). Συνέγραψα τις ακόλουθες εκθέσεις και μελέτες:  

• Η ένταξη της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση  
• Η διάσταση του φύλου στο ελληνικό Πολυετές Πρόγραμμα για την Απασχόληση  
• Η ένταξη του φύλου στο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση του έτους 1998  
• Η ένταξη του φύλου στο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση του έτους 2000  
• Η ένταξη του φύλου στο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση του έτους 2001  
• Αξιολόγηση των επιπτώσεων φύλου και Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση - ελληνική έκθεση 
• Δείκτες ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την ανεργία (σε συνεργασία)  
• Ο ρόλος των ασφαλιστικών ρυθμίσεων στη διάδοση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και 

οργάνωσης του εργάσιμου χρόνου  
• Το ελληνικό σύστημα φροντίδας και οι επιπτώσεις του στη γυναικεία απασχόληση (σε συνεργασία)  

1999 : Ερευνα του ΚΕΚΜΟΚΟΠ με θέμα τις «Τάσεις Διεθνοποίησης της Πανεπιστημιακής και της 
Περιπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα» (συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα) 

2001 : Διακρατική έρευνα του IPROSEC με θέμα την «Κατανόηση των κοινωνικο-δημογραφικών 
προκλήσεων και απαντήσεων» (συμμετοχή στην ελληνική ερευνητική ομάδα) 

2002 : Ερευνα σε εξέλιξη για λογαριασμό του ΚΕΘΙ,με θέμα τη «Διερεύνηση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ ανδρών και γυναικών» (επιστημονική υπεύθυνη και μέλος της ερευνητικής ομάδας). 

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Διδακτορική διατριβή 

• «Flexibilite du travail et restructuration du capital en Grece dans les annees 80: la crise 
du modele de developpement et l'enjeu de la flexibilite " , Universit e de Paris VI, 1992.  

• Βιβλία -μονογραφίες  
• Μ. Καραμεσίνη (2002), Βιομηχανική πολιτική, ευρωπαϊκή ενοποίηση και μισθωτή εργασία , 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.  

Επιστημονικ ά άρθρα (περιοδικά με κριτές)  

• Μ. Καραμεσίνη (2002), «Η διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων: η ελληνική περίπτωση», υπό δημοσίευση στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 
.  

• Μ. Karamessini (2000), « Aspects of flexibility and segmentation of the Greek labour 
market in the eighties: a sectoral approach » , Cahiers Economiques de Bruxelles, No 165, 1er 
trimestre.  

• Μ. Καραμεσίνη (1999), « Ατυπη απασχόληση και κρατική παρέμβαση στην ελληνική αγορά 



εργασίας» , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών , τευχ. 100.  
• Μ. Karamessini (1998), « Specificites des flexibilites et des rigidites du travail dans un pays 

intermediaire: le cas grec » , Economies et Societes, Serie A.B., no 20, 3 .  
• Μ. Καραμεσίνη (1995), "Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου στην Ελλάδα και οι 

αλλαγές της σχέσης μισθωτής εργασίας μέσα στην κρίση", Το Βήμα των Κοινωνικών 
Επιστημών, τόμος Δ', τεύχος 16.  

• E. Ioakimoglou & M. Karamessini (2001), "Wages and Labour Market Flexibility in EMU", 
Cyprus Journal of European Studies, Vol. 1, No. 1.  

•    
• Επιστημονικά άρθρα (περιοδικά χωρίς κριτές)  
• Μ. Καραμεσίνη (1995), "Δυνατότητες επιθετικής αναδιάρθρωσης και περιθώρια βελτίωσης 

των εργασιακών σχέσεων στους κλάδους ξύλου και επίπλου του νομού Θεσσαλονίκης", 
Τετράδια του ΙΝΕ, τεύχος 1.  

• Μ. Καραμεσίνη (1994), "Αναδιάρθρωση της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας και επιπτώσεις 
στην απασχόληση" , Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τεύχος 44.  

• Μ. Καραμεσίνη (1993), "Ευελιξία και διαρθρωτική αλλαγή. Ο μετασχηματισμός των 
αναπτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών μέσα στην κρίση",Θέσεις, τεύχος 45.  

Αρθρα-κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  

• M. Karamessini, "Gender equality and employment policy", έχει υποβληθεί για δημοσίευση στο 
E. Mossialos and M. Petmezidou (eds.), Social Policy in Greece (forthcoming).  

• Μ. Καραμεσίνη (2002), «Μισθολογική ιεράρχηση των επαγγελμάτων και επαγγελματική 
αναδιάρθρωση της μισθωτής απασχόλησης», υπό δημοσίευση στο Επετηρίδα Εργασίας 2002, 
Α. Δεδουσόπουλος, Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ρομπόλης, Γ. Κουζής (επιμ.), Αθήνα: Ινστιτούτο Ανθρωπίνων 
Πόρων και Αστικού Περιβάλλοντος, Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

• M. Karamessini (1998), "Women and the Labour Market in Greece . The State of the Art", in 
M.-L. Molto & T. Domingo (coord.), Women and the Labour Market in the Southern Countries. The 
State of the Art, Collecci ό Quaderns Feministes, Institut Universitari d'Estudis de la Dona, 
Universitat de Valencia .  

• Μ. Καραμεσίνη (1998), « Γυναίκες και απασχόληση στην Ελλάδα. Τάσεις και διεθνείς 
συγκρίσεις » ,στο Ξ. Πετρινιώτη & Γ. Κουκουλές (επιμ.), Επετηρίδα Εργασίας 1998, Αθήνα: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Παντείου .  

Βιβλιο-κριτικές σε επιστημονικά περιοδικά  

• Κριτική του βιβλίου των Inga Persson and Christina Jonung, eds. Economics of the Family and 
Family Policies, 222 σελίδες (London: Routledge, Research on Gender and Society Series, 1997), 
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό NORA. Nordic Journal of Women's Studies, No 2-3, Vol. 7, 1999.  

Εργασίες  

•    
• M. Karamessini (1997), « Equal Opportunities and Collective Bargaining in the EU. A Case 

Study from Greece » , European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin: WP/97/72 EN or GR.  

• M. Karamessini (1997), "Labour Flexibility and Segmentation of the Greek Labour Market 
in the Eighties: Sectoral Analysis and Typology", Discussion Papers No 61, Athens: KEPE.  

• M. Karamessini, O. Kaminioti (1999), "Labour Market Segmentation in Greece: Historical 
Perspectives and Recent Trends", Discussion Papers Νο 69 , Athens: K.E.P.E. .  

Εκθέσεις -μελέτες  

•    
• M . Karamessini (2001), «Mainstreaming Gender Equality in the 2001 Greek National 

Action Plan for Employment», European Commission Expert Group on Gender and Employment, 
υπό δημοσίευση στο http://www.umist.ac.uk/management/ ewerc/egge/egge-publications /.  

• M. Karamessini (2000), "Mainstreaming Gender Equality in the 2000 Greek National Action 
Plan for Employment", European Commission Expert Group on Gender and Employment, 
http://www.um i st.ac.uk/management/ ewerc/egge/egge-publications/El_ Napev/Greece.pdf.  

• M. Karamessini (2000), "Gender Impact Assessment and the European Employment Policy 



- Greece", European Commission Expert Group on Gender and Employment, 
http://www.umist.ac.uk/management/ ewerc/  

• egge/egge-publications/GIA/Greece.pdf .  
• Μ. Καραμεσίνη (1997), « Πολιτική αγοράς εργασίας » , στο Παρατηρητήριο 96: Διαρθρωτικές 

Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ελλάδα, Αθήνα: Κ.Ε.Π.Ε. .  
• M. Cavouriaris & M. Karamessini (1993), "Wage determination and Sex Segregation in 

Employment in Greece", European Commission Network of Experts on the Situation of Women in 
the Labour Market, Manchester: UMIST.  

• M. Cavouriaris, M. Karamessini & H. Symeonidou (1995), "Women and the European 
employment rate: the causes and consequences of the variations in female activity and 
employment patterns in Greece", European Commission Network of Experts on the Situation of 
Women in the Labour Market, Manchester: UMIST.  

• M. Cavouriaris, M. Karamessini & H. Symeonidou (1994), "Changing Patterns of Work and 
Working Time for Men and Women: towards the Integration or the Segmentation of the 
Greek Labour Market?", European Commission Network of Experts on the Situation of Women in 
the Labour Market, Manchester: UMIST.  

• M. Karamessini, A.-M. Lehto, I. Mairhuber & M. Smith (2001), "Indicators of Gender Equality in 
Employment and Unemployment", στο J. Rubery et al. (eds), Indicators on Gender Equality in 
the European Employment Strategy, European Commission Expert Group on Gender and 
Employment, http://www.umist.ac.uk/management/ ewerc/egge/egge-publications/ .  

• Ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων (δημοσιευμένα πρακτικά)  
• Μ. Καραμεσίνη (2001), "Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και κοινωνική προστασία στην 

Ελλάδα" , στο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνία των 2/3. Διαστάσεις του σύγχρονου κοινωνικού 
προβλήματος», Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.  

• M. Karamessini (1996), «Labour flexibility and segmentation of the Greek labour market in 
the eighties: sectoral analysis and typology», Eighth EALE Conference, 19-22 September 
1996, Papers, Volume V.  

• Μ. Καραμεσίνη (1996), « Κοινωνικές και θεσμικές προϋποθέσεις επιτυχίας της νέας 
περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα. Η περίπτωση του ξύλου και του επίπλου στο Ν. 
Θεσσαλονίκης » , στο Περιφερειακή Ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στο πλαίσιο της 
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