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Θέμα: Ανακοίνωση Συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας-Απασχόλησης και των καινοτομιών 
στην Εργασία» στη βαθμίδα του Καθηγητή  
 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη με αριθμ. 
09/19-03-2014 (θέμα 3.2) συνεδρίασή της όρισε Ειδική Επταμελή Επιτροπή Επιλογής 
Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εργασίας-Απασχόλησης και των 
καινοτομιών στην Εργασία» στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ακόλουθη σύνθεση: 
 
 
Α.  ΤΑΚΤΙΚΑΜΕΛΗ 

 Μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

1. Αθανάσιος Αλεξίου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(http://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-alexiou.pdf) 

     Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Πολιτική 
               ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-05-2011 τ.Γ΄ 
Αιτιολόγηση:  

Ο κ. Αθανάσιος Αλεξίου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική». Το γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνική Πολιτική» και το επιστημονικό του έργο είναι  συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο και το έργο του υποψηφίου προς εξέλιξη.  

 

 Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής (πίνακας καθηγητών που τηρεί το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

1. Νικήτας Πατινιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου 
(http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=74&lang=el) 
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία με έμφαση στις σχέσεις εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας 
ΦΕΚ Διορισμού: 160/05-07-2005 τ. ΝΠΔΔ (Με μετάκληση) 

Αιτιολόγηση: 

Ο κ. Νικήτας Πατινιώτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία με έμφαση στις σχέσεις 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Το γνωστικό αντικείμενο του κ. Πατινιώτη και το 

έργο του εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.  Στο έργο του 
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ο κ. Πατινιώτης δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στη σύνδεση της 

οργανωμένης γνώσης και των εκπαιδευτικών θεσμών με σύγχρονα ζητήματα της 

απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. 

 

2. Ιωάννης Σακέλλης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου 
http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=189&lang=el) 
Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική της Εργασίας και Κοινωνική Πολιτική  
ΦΕΚ Διορισμού: 192/27-10-1998 τ. ΝΠΔΔ 
 

Αιτιολόγηση:  

Ο κ. Ιωάννης Σακέλλης είναι Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Εργασίας 

και Κοινωνική Πολιτική». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του εμπίπτει στο 

αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Στο επίκεντρο του συγγραφικού έργου του 

κυρίου Σακέλλη βρίσκονται ζητήματα που αφορούν σύγχρονες πτυχές της αγοράς 

εργασίας καθώς και προβλήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη του 

κοινωνικού κράτους και την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής     

3. Απόστολος Δεσουσόπουλος, , Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου 
Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική της Εργασίας 
ΦΕΚ Διορισμού: 197/09-08-2000 τ. ΝΠΔΔ 
(http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=203&lang=el) 
(http://topa.gr/cvs/dedousopoulos.htm) 

 

Αιτιολόγηση:  

Ο κ. Απόστολος Δεδουσόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο 

«Οικονομική της Εργασίας». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του εμπίπτουν στο 

αντικείμενο της θέσης. Βασικές πτυχές στο συνολικό έργο του κυρίου Δεδουσόπουλου 

είναι οι πολιτικές απασχόλησης, η κρίση και η απορρύθμιση στην αγορά εργασίας 

καθώς και διαρθρωτικά προβλήματα μακροχρόνιας ανεργίας  

 
4. Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. (http://old.primedu.uoa.gr/~ddaskal/ ) 
Γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις με έμφαση 
στις πολιτικές αγοράς εργασίας» 
ΦΕΚ Διορισμού: 239/07-10-2004 τ. ΝΠΔΔ 
 

Αιτιολόγηση:  

Ο κ. Δημοσθένης Δασκαλάκης είναι Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική 

Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις με έμφαση στις πολιτικές αγοράς εργασίας». Το 

γνωστικό αντικείμενο και το έργο του είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης.  Το κύριο 

συγγραφικό έργο του κυρίου Δασκαλάκη εκτείνεται σε ζητήματα κοινωνιολογίας της 

εργασίας με έμφαση σε πολιτικές  στο χώρο της αγοράς εργασίας 
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5.Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
http://sociology.panteion.gr/index.php?p=personnel&section=&id=2&lang=el)  
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων 
ΦΕΚ Διορισμού: 305/04-05-2009 τ. Γ  

Αιτιολόγηση: 

Ο κ. Ανδρέας Λύτρας είναι Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων». Το έργο του κ. 
Λύτρα εκτείνεται σε θέματα κοινωνικών τάξεων, κοινωνικής δομής, εργασίας, κατάρτισης 
και κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα μέρος του έργου δηλαδή είναι σε θέματα εργασίας και 
επαγγελματικής κατάρτισης και είναι συναφές με την κοινωνιολογία της εργασίας. 

 

 Μητρώο εξωτερικών Μελών (καθηγητές της αλλοδαπής)  

1.Ιωάννης Καλλίνικος, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Ομάδων Καινοτομίας 
στο Τμήμα Μάνατζμεντ του London School of Economics 
(http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/Experts/j.kallinikos@lse.ac.uk) 

Γνωστικό αντικείμενο: Information Systems 
 
Αιτιολόγηση: 
Ο κ. Ιωάννης Καλλίνικος είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Ομάδων 
Καινοτομίας στο Τμήμα Μάνατζμεντ του London School of Economics, με πλούσιο έργο 
στην Καινοτομία της Εργασίας. Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του εμπίπτει στο 
αντικείμενο της θέσης και ειδικότερα στο μέρος που αφορά στις καινοτομίες στην εργασία. 
Δραστηριοποιείται επιστημονικά στην καινοτομία (και) της εργασίας και προσεγγίζει την 
κοινωνική πλευρά των σχετικών θεμάτων. 
 
Β.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

 Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής (πίνακας καθηγητών που τηρεί το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

1. Δημήτρης Γιαννιάς, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  

http://media.eap.gr/images/stories/pdf/cv_giannias_gr.pdf 

Γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική οργάνωση, αγορά εργασίας και ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις»            
ΦΕΚ Διορισμού: 615/390-08-2011 τ. Γ 

 
Αιτιολόγηση: 
Ο κ. Δημήτρης Γιαννιάς είναι Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική οργάνωση, αγορά 
εργασίας και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του κ. Γιαννιά 
εμπίπτουν στο αντικείμενο της θέσης. Τα οικονομικά της εργασίας, η ποιότητα και απόδοση 
της εργασίας καθώς και το περιβάλλον των  επιχειρήσεων  στην Ευρώπη βρίσκονται στο 
επίκεντρο του συγγραφικού έργου του κυρίου Γιαννιά 

2. Χαράλαμπος Παπαπανάγος, Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Ανατολικών 
και Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=381&tmi
ma=8&categorymenu=2) 
Γνωστικό αντικείμενο: «Αγορές εργασίας και Μετανάστευση σε οικονομίες 
μετάβασης» 
ΦΕΚ Διορισμού: 1159/29-12-2008 τ. Γ 
Αιτιολόγηση: 
Ο κ. Χαράλαμπος Παπαπανάγος είναι Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, 
Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό 
αντικείμενο «Αγορές εργασίας και Μετανάστευση σε οικονομίες μετάβασης». Το 
γνωστικό αντικείμενο και το έργο του εμπίπτουν στο αντικείμενο της θέσης. Η 
δυναμική που αναπτύσσεται στις αγορές εργασίας, οι καινοτομίες που αναδύονται 
σε εργασιακούς τομείς με επιρροές στα ζητήματα ανάπτυξης καθώς   και οι 
μεταβολές  που προκύπτουν στον ευρωπαϊκό χώρο της εργασίας αποτελούν το 
κύριο συγγραφικό έργο του κυρίου Παπαπανάγου  
 

3. Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

http://www.socadm.duth.gr/staff/faculty/Papatheodorou.shtml 

Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Πολιτική». 
ΦΕΚ Διορισμού: 820/130-08-2012 τ.Γ 

 
Αιτιολόγηση: 
Ο κ. Χρίστος Παπαθεοδώρου είναι Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική». Το γνωστικό 
αντικείμενο και το έργο του είναι συναφές με το αντικείμενο της θέσης. Ο κύριος 
Παπαθεοδώρου ειδικεύεται κυρίως σε ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και 
κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και σε πολιτικές  αναδιανομής   

4. Σκεύος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης   

(Web page: http://www.soc.uoc.gr/sociology/?page_id=2693) 
Γνωστικό αντικείμενο: Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
ΦΕΚ Διορισμού: 172/18-09-1998 τ. ΝΠΔΔ 
 

Αιτιολόγηση: 

Ο κ. Σκεύος Παπαϊωάννου είναι Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του είναι συναφές με το αντικείμενο 

της θέσης. Στο   έργο του  κυρίου Παπαϊωάννου αναπτύσσονται ζητήματα κοινωνικής 

πολιτικής, απασχόλησης και τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης   

 
5. Σάββας Ρομπόλης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου 

Πανεπιστημίου 
(Web page: http://www.koinpolpanteion.gr/personnel.htm) 
Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής 
ΦΕΚ Διορισμού: 144/τνπδδ/23-08-1996 
 

Αιτιολόγηση: Ο κ. Σάββας Ρομπόλης είναι Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Κοινωνικής 

Πολιτικής». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του είναι συναφές με το αντικείμενο της 
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θέσης. Ο κ. Ρομπόλης διαθέτει έργο στα οικονομικά της εργασίας  στις πολιτικές 

απασχόλησης καθώς και στην αξιολόγηση και μέτρηση της ανεργίας  

 
6. Δημήτρης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=228&tmima=2&c
ategorymenu=2) 
Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική και θεσμοί των εργασιακών σχέσεων 
ΦΕΚ Διορισμού: 89/06-02-2008 τ. Γ 
 

Αιτιολόγηση: 

Ο κ. Δημήτριος Μιχαήλ είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και 

θεσμοί των εργασιακών σχέσεων». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του είναι συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης. Έμβαση στο έργο του κυρίου Μιχαήλ δίδεται σε ζητήματα που 

αφορούν στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, σε προνοιακές πολιτικές και σε 

ζητήματα επιχειρηματικότητας 

 
 

 Μητρώο εξωτερικών Μελών (καθηγητές της αλλοδαπής)  
1.Δημήτρης Στεβής, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Colorado State 
(http://central.colostate.edu/people/dimitris/). 
Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνής Πολιτική Οικονομία σε θέματα εργασίας και περιβάλλοντος 
 

Αιτιολόγηση: 

Ο κ. Δημήτρης Στέβης είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Colorado State με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Οικονομία σε 
θέματα εργασίας και περιβάλλοντος». Το γνωστικό αντικείμενο και το έργο του κ. Στέβη 
είναι συναφές με το αντικείμενο της κοινωνιολογίας της εργασίας. 
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Κωνσταντίνος Ρόντος 

Καθηγητής 
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