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Ε-mail:
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. 2008 : Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του
Παντείου Πανεπιστημίου στο θέμα «Οι εργασιακές σχέσεις των μεταναστών στην
Ελλάδα».
2. 2000 - 2004: Υποψήφιος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Στρασβούργου στο
θέμα «Οι διακρίσεις με βάση την καταγωγή στην απασχόληση» (Thèse en droit du
travail, Les discriminations en raison d’origine).
3. 1999 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Εργατικό Δίκαιο, Βαθμός Λίαν Καλώς (DEA
de Droit Social, Université Robert Schuman de Strasbourg, Mention Assez Bien).
4. 1998 : Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βαθμός
Λίαν Καλώς).
5. 1993 : Απολυτήριο Λυκείου από την ελληνο-γαλλική Σχολή Πεύκης.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1. 12/2009 – 03/2010 : Εθνικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Εμπειρογνωμόνων για θέματα Εργατικής Μετανάστευσης και Ένταξης του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης
(Δίκτυο LISNET), στα πλαίσια κοινοτικού
προγράμματος με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Employment,
Social Affairs and Equal Opportunities, http://www.labourmigration.eu/expertprofiles/profile/39-apostolos-kapsalis).
2. 06/2009 : Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε σεμινάριο της Συνδικαλιστικής Σχολής της
ΣΕΚ στην Κύπρο (24-25/06/2009) με θέμα «Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων και
μετανάστευση».
3. 06/2009 : Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας (ΓΣΕΕ) στην διαμόρφωση της 4ης
Έκθεσης της ΟΚΕ (υπό έκδοση) για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στην
Ελλάδα (άρθρο 18 του Ν. 3304/2005).
4. 15/07 – 31/10/2008 : Σύμβουλος της Ακρώνυμο Μελετητικής ΕΠΕ για την εκπόνηση
μελέτης με θέμα «Αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα», για την ΜΟΔ Α.Ε. (για
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
5. 06/2008 : Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας (ΓΣΕΕ) στην διαμόρφωση της 3ης
Έκθεσης της ΟΚΕ (Γνώμη 196) για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης στην
Ελλάδα (άρθρο 18 του Ν. 3304/2005).
6. 01/04/ - 30/06/2008 : Εμπειρογνώμονας του Κοινού Προγράμματος Εργασιών του
Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό
χώρο» στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος "Equal".
7. 04/2008 : Εξωτερικός συνεργάτης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στα πλαίσια
του Ειδικού Προγράμματος Δράσης για την Καταπολέμηση της Καταναγκαστικής
Εργασίας.
8. 09/2007 – 10/2008 : Εκπαιδευτής στα πλαίσια του προγράμματος «Εργασία και
Εκπαίδευση» (Σύμπραξη ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) στις 13 περιφέρειες της χώρας
(δέκα 3ήμερα σεμινάρια 25 εκπαιδευτικών ωρών), στα γνωστικά αντικείμενα: α)
Εργασιακές σχέσεις, β) Μετανάστευση και κοινωνικός αποκλεισμός στην ελληνική
αγορά εργασίας, γ) Συστήματα αμοιβών και αξιολόγησης προσωπικού.
9. 06/2007 - : Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των
Μεταναστών του Υπουργείου Εσωτερικών (εκπρόσωπος ΓΣΕΕ).
10. 03/2007 : Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας (ΓΣΕΕ) στην διαμόρφωση της Γνώμης
170 της ΟΚΕ «Πράσινη Βίβλος για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας
προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα».
11. 01/2007 : Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας (ΓΣΕΕ) στην διαμόρφωση της Γνώμης
165 της ΟΚΕ «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».

12. 05/07/2006 – 31/01/2008: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του
ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος Equal «Ενδυνάμωση των
οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας», σε δράσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων και των συλλόγων των
μεταναστών σε θέματα ίσης μεταχείρισης (συγγραφή ενημερωτικού υλικού-οδηγών,
οργάνωση και εισήγηση σε σεμινάρια-εργαστήρια επιμόρφωσης και κατάρτισης
στην Αθήνα, τον Πειραιά, τον Βόλο, την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη.
13. 06/06/ - 31/07/2006: Συντονιστής του έργου ατομικής συμβουλευτικής και
εισηγητής στο θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων σε ανέργους του 4ου δημοτικού
διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια προγράμματος για την
Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη (50 συνεδρίες).
14. 01/05/ - 31/08/2006 : Εισηγητής στα πλαίσια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των
στελεχών των γραφείων υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων (με ευθύνη του
ΚΕΚ/ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ στα πλαίσια του Προγράμματος Equal) σε θέματα
εφαρμογής του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την μετανάστευση (30 ώρες).
15. 18/01/ - 14/04/2006 : Συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε πρόγραμμα κατάρτισης 50
ωρών σε δεκαέξι υποψήφιους συμβούλους σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής
(με ευθύνη του ΚΕΚ/ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ στα πλαίσια του Προγράμματος Equal)
στα γνωστικά αντικείμενα : α) Ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, β) Δίκαιο
κοινωνικής ασφάλισης, γ) Δίκαιο αλλοδαπών και μεταναστευτική πολιτική στην
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
16. 01/2006 - : Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
σε θέματα εργασιακών σχέσεων και μεταναστευτικής πολιτικής, Τομέας
Εργασιακών Σχέσεων. Συμμετοχή ως εθνικός εμπειρογνώμονας στην ερευνητική
ομάδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου (Τομέας Εργασιακών Σχέσεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων του
Δουβλίνου (EIRO).
17. 05/2005 : Τρίτος επιτυχών (κωδικός υποψηφίου 226) στον διαγωνισμό πρόσληψης
τεσσάρων εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών του Ινστιτούτου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (001/39 – 20.12.2004, www.imepo.gr).
18. 05-06/11/2004 : Υπεύθυνος για την διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με θέμα «Τα προβλήματα της ελληνικής μεταναστευτικής
πολιτικής και οι προοπτικές βελτίωσης».
19. 11-13/10/2004 : Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Διεθνές
Συνέδριο της Τύνιδας με συμμετοχή των συνδικάτων των Πρωτευουσών της
Ευρώπης του Νότου και της Βορείου Αφρικής, με θέμα «Τα βορειο-αφρικανικά
μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη του Νότου».
20. 03-04/06/2004 : Μέλος αποστολής του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας στην
διεθνή συνάντηση του Βερολίνου και στις εργασίες της δράσης «Συνδικαλιστική
παρέμβαση στους χώρους εργασίας», στα πλαίσια του Υποέργου 13 του κοινοτικού
προγράμματος "Equal", με τίτλο «Forum για την ισότητα και την κοινωνική συνοχή».
21. 04/2004 – 11/2005: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου
Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

22. 02/02 - 31/05/2004 : Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος και της
ερευνητικής ομάδας, η οποία συστήθηκε για τις ανάγκες του Υποέργου 13 του
κοινοτικού προγράμματος "Equal", με τίτλο "Forum για την ισότητα και την
κοινωνική συνοχή".
23. 3-6/03, 29-30/05, 04-05/09/2003 : Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις
συντονισμού στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην
Λισσαβόνα, την Αθήνα και το Παρίσι αντίστοιχα ως εκπρόσωπος του ελληνικού
γραφείου. Συνάντηση εργασίας με θεσμικούς φορείς αρμόδιους για θέματα Υγείας
των μετακινούμενων πληθυσμών στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρωπαϊκό
Δίκτυο για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας
μεταναστών-Sésame».
24. 16-17/01/2003: Συνδρομή ως ερευνητής στην οργάνωση και στις εργασίες
διημερίδας της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με θέμα «Για μια κοινή
μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
25. 01/04/ - 31/08/2003 : Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης στην υλοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό
Δίκτυο για συνεργασία και ανταλλαγές σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και υγείας
μεταναστών -Sésame».
26. 01/01/2003 – 31/05/2004: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης στην υλοποίηση του Υποέργου «Έρευνα για το προφίλ
των μεταναστών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» στα πλαίσια του κοινοτικού
προγράμματος "Equal" .
27. 20/12/2002: Συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης στη Ρώμη ως εκπρόσωπος του αντίστοιχου ελληνικού γραφείου,
στα πλαίσια υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος "Equal" σε θέματα σχετικά
με την εικόνα των μεταναστών μέσα από τα ΜΜΕ.
28. 01/042002 - 31/052003 : Παραγωγός στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό για τους
μετανάστες "ΕΡΑ-Φιλία" (δίωρη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή με τίτλο:
«Ενημέρωση χωρίς διακρίσεις»).
29. 2001-2002 : Βοηθός - συνεργάτης στο γραφείο του Ευρωβουλευτή Κουκιάδη
Ιωάννη στο Στρασβούργο σε θέματα πολιτικής απασχόλησης και εργασιακών
σχέσεων.
30. 2000-2001 : Υπάλληλος στην βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής στο Στρασβούργο.
31. 2000: Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Δικηγόρου και διορισμός στο
Πρωτοδικείο Αθηνών. Δικηγορία και νομική συνδρομή σε υποθέσεις ιδιωτικού
δικαίου (κυρίως εργατικού δικαίου).
32. 1999-2000 : Νομικός συνεργάτης σε θέματα εργατικής νομοθεσίας (Δικηγορική
άσκηση) στο δικηγορικό γραφείο της κας Δημητρακοπούλου Θεοδώρας.

Δ. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ
! (2006-

): Δεκάδες επιστημονικά άρθρα εθνικής συνδρομής και συγκριτικές
μελέτες στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ έναντι του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων
του Δουβλίνου (διαθέσιμα στα ελληνικά και στα αγγλικά στην ιστοσελίδα
http://www.eurofound.europa.eu).

! (2002- ): Δεκάδες άρθρα σε πολιτικές εφημερίδες και περιοδικά και συστηματική
(15ημερη) αρθρογραφία σε καθημερινή εφημερίδα της χώρας (2009-2010). Θέματα:
εργασιακές σχέσεις, εργατική νομοθεσία, κοινωνική πολιτική, συνδικάτα,
μετανάστευση, ίση μεταχείριση.
1. 2011: Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Αδήλωτη απασχόληση και μετανάστευση:
"νομιμοποίηση" των μεταναστών μέσα από την εργασία τους ή νομιμοποίηση της
εργασίας τους;», στον συλλογικό τόμο με θέμα «Η κοινωνική ενσωμάτωση των
μεταναστών στην Ελλάδα», (επιμ.) Μωυσίδης Αντώνης και Παπαδοπούλου
Δέσποινα (εκδ. Κριτική).
2. 2010: Συμμετοχή στην σύνταξη Εθνικής έκθεσης με θέμα «Trafficking for labour
in Greece» για λογαριασμό του Κέντρου Συμπαραστάσεως Προσφύγων και
Μεταναστών της Εκκλησίας της Ελλάδος, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
διακρατικού προγράμματος «Combatting trafficking in Human beings -going
beyond».
3. 2010: Συνδρομή στην συγγραφή της Μελέτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδας με θέμα «Κρατικός προϋπολογισμός 2011. Θέσεις του ΟΕΕ».
4. 2010: Συμμετοχή στην συγγραφή της 3ης Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
5. 2010: Συγγραφή Εθνικής έκθεσης με θέμα «Εργασιακή ένταξη των μεταναστών»
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για θέματα Εργατικής
Μετανάστευσης και Ένταξης (στα αγγλικά, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
http://www.labourmigration.eu).
6. 2009: Συμμετοχή στην συγγραφή της 2ης Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
7. 2009: Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Το αξίωμα της επιλεκτικής μετανάστευσης ως
απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη,
4/2009.
8. 2009: Συμμετοχή στην συγγραφή ειδικής Μελέτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με θέμα
«Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του καθαρισμού».
9. 2009: Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση του ζητήματος
της μετανάστευσης», υπό δημοσίευση, Τετράδια ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

10. 2008: Συμμετοχή στην συγγραφή Εθνικής Έκθεσης (συλλ. με Κικίλια Ηλία και
Καρατζογιάννη Στάθη) για την ΜΟΔ Α.Ε. (για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) με θέμα «Η αδήλωτη απασχόληση στην Ελλάδα» (αδημοσίευτη).
11. 2008: Συγγραφή Άρθρου (συλλ. με Μπάκαβο Χρήστο) με θέμα «Το πλαίσιο της
μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα», Μελέτης αριθ. 29 του ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ με τίτλο «Μετανάστευση και παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες στην
Ελλάδα».
12. 2008: Συμμετοχή στην συγγραφή της 1ης Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
13. 2008: Συμμετοχή στην συγγραφή της 10ης Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ για την Οικονομία και την Απασχόληση.
14. 2008: Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Ευρωπαϊκό μοντέλο επιλεκτικής μετανάστευσης:
ξενοφοβική προσέγγιση ή οικονομικός ρεαλισμός;», Ενημέρωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
τεύχος 152, Ιούλιος-Αύγουστος 2008, σελ. 2-12.
15. 2008: Συγγραφή Μελέτης με θέμα «Προτάσεις πολιτικής για την προώθηση της
διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο», στα πλαίσια του ομώνυμου Εθνικού
Θεματικού Δικτύου της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal.
16. 2008: Συγγραφή Συνθετικής μελέτης με θέμα «Η διαφορετικότητα στον εργασιακό
χώρο», στα πλαίσια του ομώνυμου Εθνικού Θεματικού Δικτύου της κοινοτικής
πρωτοβουλίας Equal.
17. 2008: Συγγραφή 3 Ενημερωτικών οδηγών σχετικά με την αγορά εργασίας στην
Ελλάδα για υποψήφιους μετανάστες από την Γεωργία, την Αρμενία και το
Αζερμπαϊτζάν, για λογαριασμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), στα
πλαίσια πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας και
της διακίνησης προσώπων (διαθέσιμοι και στα αγγλικά).
18. 2008: Συγγραφή του Εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μετανάστευση και
κοινωνικός αποκλεισμός στην ελληνική αγορά εργασίας» για το αντίστοιχο γνωστικό
αντικείμενο στα πλαίσια του προγράμματος «Εργασία και Εκπαίδευση» (Σύμπραξη
ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ).
19. 2007: Επιμέλεια (και συγγραφή των πέντε από τα εννέα κεφάλαια) της ειδικής
Μελέτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αριθμ. 27, με τίτλο «Αδήλωτη απασχόληση και
"νομιμοποίηση" των μεταναστών».
20. 2007: Συγγραφή Μελέτης για λογαριασμό του ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Οδηγός
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων για την ισότιμη
εργασιακή και κοινωνική αντιμετώπιση της ομάδας στόχου» στα πλαίσια του
προγράμματος Equal «Ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και των
προσφύγων στην αγορά εργασίας».
21. 2007: Συγγραφή Μελέτης για λογαριασμό του ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Οδηγός
διαχείρισης των διακρίσεων στην απασχόληση» στα πλαίσια του προγράμματος
Equal «Ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά
εργασίας».

22. 2007: Συγγραφή Ενημερωτικού εντύπου για λογαριασμό του ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ με
θέμα «Μετανάστες και ένταξη στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα» στα πλαίσια του
προγράμματος Equal «Ενδυνάμωση των οικονομικών μεταναστών και των
προσφύγων στην αγορά εργασίας».
23. 2006: Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Η γυναικεία απασχόληση και η μετανάστευση
στην Ελλάδα», Ενημέρωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τεύχος 131, Σεπτέμβριος 2006,
σελ. 8-21.
24. 2005 : Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Ο Νόμος 3386/2005: το ‘νέο’ θεσμικό πλαίσιο
για την μετανάστευση», Ενημέρωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τεύχος 123,
Δεκέμβριος 2005, σελ. 2-13.
25. 2005 : Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Το δικαίωμα διαμονής και η απασχόληση των
μεταναστών», Μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αριθμ. 22, με τίτλο «Μεταναστευτική
πολιτική και δικαιώματα των μεταναστών», σελ. 55-70.
26. 2005 : Συγγραφή Άρθρου (συλλ. με Λινάρδο-Ρυλμόν Πέτρο) με θέμα «Η ελληνική
μεταναστευτική πολιτική: Απολογισμός και προτάσεις από την σκοπιά των
συνδικάτων», Μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αριθμ. 22,
με τίτλο
«Μεταναστευτική πολιτική και δικαιώματα των μεταναστών», σελ. 11-27.
27. 2005 : Επιμέλεια της ειδικής Μελέτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αριθμ. 22, με τίτλο
«Μεταναστευτική πολιτική και δικαιώματα των μεταναστών».
28. 2005 : Σύνταξη Έκθεσης για λογαριασμό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας
με θέμα «Επίκαιρες δράσεις και παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στο
θέμα των μεταναστών εργαζομένων – ανάδειξη ενός συνόλου καλών πρακτικών από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
29. 2005 : Συγγραφή Οδηγού εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων για
λογαριασμό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, προορισμένο για
αλλοδαπούς εργαζομένους και μεταφρασμένο σε πολλές ξένες γλώσσες.
30. 2005 : Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Η ευρωμεσογειακή συνεργασία (Euromed) και η
μετανάστευση», Ενημέρωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τεύχος 115, Μάρτιος 2005, σελ.
14-21.
31. 2004 : Συγγραφή Έκθεσης για λογαριασμό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Αθήνας, με θέμα «Συνδικαλιστική συμμετοχικότητα των μεταναστών. Δράσεις και
θέσεις του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος για τους μετανάστες».
32. 2004 : Yλοποίηση στατιστικής Έρευνας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης για
λογαριασμό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, στο θέμα των ιδιαιτέρων
προβλημάτων και αναγκών των μεταναστών εργαζόμενων στις οικοδομές.
33. 2004 : Εκπόνηση συνθετικής Μελέτης με θέμα τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις
ανάγκες των μεταναστών εργαζομένων στις οικοδομές, στον κλάδο του ιματισμού
και στα βενζινάδικα.
34. 2003 : Μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά της Κοινής Ευρωπαϊκής Έκθεσης,
στο θέμα του «Κοινωνικού αποκλεισμού και της Υγείας των μεταναστών», με την
οποία τερματίστηκε η πρώτη φάση του Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την
καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2002-2006 (VP/2002/010).

35. 2003 : Συγγραφή Εθνικής Έκθεσης για λογαριασμό του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης στην Ελλάδα, στο θέμα του «Κοινωνικού αποκλεισμού και της
Υγείας των μεταναστών», στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για
την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2002-2006 (VP/2002/010),
διαθέσιμη και στα αγγλικά. Αναδημοσίευση στην Ενημέρωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ, τεύχος 112, Δεκέμβρης 2004, σελ. 14-69.
36. 2003 : Συγγραφή Άρθρου (συλλ. με Κατσορίδα Δημήτρη) με θέμα «Η σύγχρονη
ελληνική μεταναστευτική πολιτική : περιεχόμενο και αποτελέσματα», Τετράδια του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τεύχος 24, Απρίλιος 2003, σελ. 13-33.
37. 2003 : Συγγραφή Άρθρου (συλλ. με Κατσορίδα Δημήτρη) με θέμα «Η υποδοχή των
προσφύγων στην Ελλάδα», Τετράδια του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τεύχος 24, Απρίλιος
2003, σελ. 34-45. Αναδημοσίευση στην Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,
Οκτώβριος 2003, σελ. 74-84.
38. 2003 : Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Συμπεράσματα της Διημερίδας που διοργάνωσε η
ΓΣΕΕ στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2003» σχετικά με την ελληνική και την ευρωπαϊκή
μεταναστευτική πολιτική, Ενημέρωση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, τεύχος 92,
Φεβρουάριος 2003, σελ.2-9.
39. 2003 : Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης από τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης στην Ελλάδα με θέμα «Η εικόνα του μετανάστη στα ελληνικά ΜΜΕ
– Οδηγός νομικών δεσμεύσεων και προτάσεις καλής πρακτικής για τους
δημοσιογράφους».
40. 2002 : Συγγραφή Άρθρου με θέμα «Ο Νόμος 2910/2001 και η απασχόληση των
μεταναστών», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 28, Οκτώβρης 2002, σελ
39-52.
41. 1999 : Μεταπτυχιακή Μελέτη με θέμα «Το εύλογον στο εργατικό δίκαιο» (Mémoire
du DEA de Droit Social, «Le raisonnable en droit du travail»).
42. 1999 : Μεταπτυχιακή ερευνητική Εργασία με θέμα «Ανικανότητα και επανένταξη»
(Note d' études, «Inaptitude et reclassement»).

Ε. ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. 25/02/2001: Εισήγηση με θέμα «Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο» σε ημερίδα που διοργάνωση ο Σύλλογος Ελλήνων
Κοινωνιολόγων με θέμα «Η συμβολή του κοινωνιολόγου στην ανάπτυξη κοινωνικής
πολιτικής στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης».
2. 22/02/2010: Εισήγηση με θέμα «Η εργατική νομοθεσία μπροστά σε νέες προκλήσεις»
σε Συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε το Κέντρο Συμπαραστάσεως Προσφύγων
και Μεταναστών με θέμα «Εμπορία ανθρώπων και εργασιακή εκμετάλλευση στην
Ελλάδα και στην Κύπρο».
3. 28/01/2011: Εισήγηση στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Τα εργασιακά δικαιώματα
στη νέα εποχή και το ερώτημα της αντίστασης» που διοργάνωσε η Διακλαδική

Πρωτοβουλία Εργαζομένων-Ανέργων στα ΜΜΕ και ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων
Σωματείων.
4. 18/12/2010: Εισήγηση με θέμα «Μετανάστευση και οικονομική κρίση: θα
πλημμυρίσουμε;» σε εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα του μετανάστη που
διοργάνωσε το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών.
5. 08/12/2010: Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Εργασιακές σχέσεις: τι αλλαγές φέρνει
μνημόνιο» που διοργάνωση το Εργατικό Κέντρο Μήλου.
6. 02/11/2010: Εισήγηση με θέμα «Η προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας σε περιόδους
οικονομικής κρίσης» στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα:
προοπτικές για μια συνεκτική κοινωνία».
7. 28/09/2010: Εισήγηση με θέμα «Αδήλωτη απασχόληση και μεταναστευτική πολιτική:
μια αμφίδρομη σχέση» στο διεθνές σεμινάριο που διοργάνωσε η Επιστημονική
Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη με θέμα «Αδήλωτη απασχόληση,
μετανάστευση, κρίση».
8. 08/07/2010: Εισήγηση με θέμα «Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» στην ημερίδα που διοργάνωση η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας με
θέμα «Πτυχές του μεταναστευτικού».
9. 31/10 - 03/11/ 2009: Συμμετοχή ως συντονιστής στην Τελική Κεντρική Συζήτηση της
Αντι-Συνόδου των κινημάτων στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Φόρουμ
για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη στην Αθήνα και ως εισηγητής στο
εργαστήριο με θέμα «Εργασία, μετανάστευση, δικαιώματα».
10. 14/11/2009: Εισήγηση με θέμα «Εργασιακά δικαιώματα και μετανάστες» στην διεθνή
ημερίδα που διοργάνωσε ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιστερίου/ Δίκτυο friends of
nature με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον, Μετανάστευση».
11. 05/07/2009 : Εισήγηση με θέμα «Νομικές και κοινωνικές διαστάσεις της απασχόλησης
των μεταναστριών στην Ελλάδα» στην συζήτηση με θέμα «Αγώνας ενάντια στην
υπερεκμετάλλευση και την καταπίεση των μεταναστριών – Στο δρόμο της Κωνσταντίνας
Κούνεβα» στο 14ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθηνών, 03-05/07/2009.
12. 10/03/2009: Εισήγηση με θέμα «Οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο
του καθαρισμού» στην ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα
«Νοικιασμένη εργασία, έμφυλη και εθνοτική εκμετάλλευση».
13. 06/03/2009: Εισήγηση με θέμα «Το παράδειγμα των εργαζομένων στον καθαρισμό με
σχέση εργολαβίας» στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας με
θέμα «Επισφαλής εργασία».
14. 06/12/2008: Εισήγηση με θέμα «Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και ο μύθος της
ευελασφάλειας (flexicurity)» στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία
Συστημικής Θεραπείας με θέμα «Άνθρωπος, οικογένεια, κοινότητα στην νέα εργασιακή
πραγματικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες».
15. 31/10/2008: Εισήγηση με θέμα «Αδήλωτη απασχόληση και νομιμοποίηση των
μεταναστών», στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με
θέμα «Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες».

16. 17/10/2008: Εισήγηση με θέμα «Αντι-μεταναστευτικές πολιτικές: νομιμοποίηση,
εργασιακό, ρατσισμός» στο 1ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Πάτρας, 17-18/10/2008.
17. 04/10/2008: Εισήγηση με θέμα «Η απασχόληση των μεταναστριών στην Ελλάδα» στο
1ο Φεστιβάλ μεταναστευτικών κοινοτήτων που συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ
Μεταναστών και ο Δήμος Βύρωνα, 03-05/10/2008.
18. 25/09/2008: Εισήγηση με θέμα «Μορφές απασχόλησης και δικαιώματα των
μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα» στην ημερίδα που
διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: «Σύγχρονες προοπτικές ένταξης
ευπαθών ομάδων».
19. 18/09/2008: Εισήγηση με θέμα «Η δύναμη της διαφορετικότητας» στο Συνέδριο που
διοργάνωσε το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Διαχείριση της Διαφορετικότητας στον
Εργασιακό Χώρο», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL με θέμα «Η
Διαφορετικότητα στην Εργασίακαι την Κοινωνία. Επενδύοντας στο Μέλλον», 1819/09/2008.
20. 17/07/2008: Εισήγηση με θέμα «Ευελιξία και ασφάλεια στην εργασία(flexicurity)/
Μύθοι και Πραγματικότητα» στην ημερίδα που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο
Καλαμπάκας με θέμα «Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα».
21. 17/03/2008: Εισήγηση με θέμα «Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης ως
παράγοντας καθορισμού της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση», στην ημερίδα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής «Ηλέκτρα Αποστόλου» με θέμα «Οικονομικοί μετανάστες,
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις».
22. 23-25/11/2007: Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας στην προετοιμασία του Συνεδρίου
που συνδιοργάνωσε το ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και το Ελληνικό Φόρουμ
Μεταναστών με θέμα «Μετανάστευση και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το δικαίωμα
στην εργασία» και ως εισηγητής στα θεματικά εργαστήρια «Μετανάστες και
συνδικάτα» και «Κοινωνική ένταξη: αντιπροσώπευση, πληροφόρηση, ελληνική
γλώσσα».
23. 23/11/2007: Εισήγηση με θέμα «Οι βασικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής πολιτικής», στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσε το ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών με θέμα «Μετανάστευση και
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το δικαίωμα στην εργασία».
24. 24-25/10/2007: Εισήγηση με θέμα «Πώς διαχειρίζεται σήμερα ο Τύπος και τα ΜΜΕ
τα φαινόμενα των διακρίσεων;» στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή
Σύμπραξη του έργου «Ορίζοντες» (Equal) με θέμα: «Καταπολέμηση των ρατσιστικών
συμπεριφορών στον επιχειρηματικό κόσμο».
25. 05-06/10/2007: Εισήγηση με θέμα «Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών 2ης γενιάς:
οι θέσεις του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος» στο 2ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Βόλου και στην συζήτηση-θεματική ενότητα «Μετανάστες 2ης γενιάς: Προβλήματα
εκπαίδευσης, ιθαγένειας, ταυτότητας».

26. 29/06/2007: Εισήγηση με θέμα «Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην νέα
πολιτική ατζέντα» στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών
Μελετών με θέμα «Συμμετοχή και δημοκρατία στην Ευρώπη».
27. 21-22/06 και 12/07/2007: Εισήγηση με θέμα «Εργασιακές σχέσεις και ευέλικτες
μορφές απασχόλησης στον κλάδο του Μετάλλου» στα πλαίσια τριών ημερίδων της
Πανελλήνιας Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, στον Βόλο, την
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα.
28. 28/03/2007: Εισήγηση με θέμα «Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά
εργασίας» στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
στα πλαίσια του προγράμματος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Νέα
Προοπτική» με θέμα «Το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών και η δυνατότητα
συμμετοχής τους σε επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε να
διευκολυνθεί η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας».
29. 08/03/2007: Εισήγηση με θέμα «Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική και η αγορά
εργασίας στην Ελλάδα» στην διακρατική συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας EQUAL και της διακρατικής συνεργασίας E-SOCIAL.FACE.
30. 02-03/12/2006: Εισήγηση με θέμα «Διαστάσεις της παράνομης απασχόλησης των
μεταναστών στην Ελλάδα» στα πλαίσια Διημερίδας που διοργάνωσε στα Ιωάννινα το
Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού
Αποκλεισμού με θέμα «Παράνομη Μετανάστευση και Διακίνηση Ανθρώπων: Οι
πολλαπλές όψεις μιας κρυμμένης πραγματικότητας».
31. 30/06/2006 : Εισήγηση με θέμα «Γυναικεία απασχόληση και μετανάστευση στην
Ελλάδα» στην ημερίδα που διοργάνωσε η ευρωβουλευτής κυρία Ρόδη Κράτσα και
το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με θέμα «Γυναίκες και μετανάστευση.
Πραγματικότητα και προοπτικές».
32. 07-08/04/2006: Εισήγηση με θέμα «Μεταναστευτική πολιτική, αγορά εργασίας και
αποκλεισμός» στην διημερίδα που διοργάνωσαν στην Καβάλα ο Δικηγορικός
Σύλλογος Καβάλας και η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την
Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, με θέμα «Κοινωνικές ομάδες απειλούμενες με
αποκλεισμό. Προστασία των δικαιωμάτων τους».
33. 03/02/2006 : Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στην εκπομπή της
ΕΤ-3 «Μητρόπολη του Κόσμου», με κεντρικό θέμα «Μετανάστευση και απασχόληση
στην Ελλάδα».
34. 19/05/2005 : Εισήγηση στο 10ο επιστημονικό συνέδριο του Ιδρύματος «Σάκης
Καράγιωργας» με θέμα «Τα συνδικάτα και η απασχόληση των οικονομικών
μεταναστών στην Ελλάδα».
35. 06-07/11/2004 : Εισήγηση με θέμα «Ρατσισμός και απασχόληση μεταναστών» στο
διήμερο φεστιβάλ με θέμα «Ρατσισμός και μετανάστες στην ελληνική κοινωνία», το
οποίο συν-διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και τον Δήμο της
Νέας Σμύρνης.
36. 05-06/11/2004 : Εισήγηση με θέμα «Το θεσμικό πλαίσιο της μετανάστευσης: το
δικαίωμα διαμονής και η απασχόληση», στα πλαίσια διημερίδας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-

ΑΔΕΔΥ με θέμα «Η ελληνική μεταναστευτική πολιτική και οι προοπτικές
βελτίωσης».
37.

ΣΤ. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Windows - Word: Πολύ Καλή.
2. Internet: Πολύ καλή.

Ζ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
1. Γαλλικά : Επάρκεια γλώσσας, κάτοχος Diplôme d' études françaises - 2ème dégrè
(Sorbonne II).
2. Aγγλικά : Κάτοχος First Certificate in English.

Η. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. Καθηγητής ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ Ιωάννης,
Κοινοβούλιο.
Πολυτεχνείου 4, 54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-557173

πρώην

βουλευτής

στο

Ευρωπαϊκό

2. Kαθηγήτρια SACHS-DURAND Corinne, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εργασίας
στο Στρασβούργο.
39, Avenue de la Forêt Noire, 67000 Strasbourg - France
Tél.: 0033 3 88612521
3. Καθηγητής ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Νικήτας, Διευθυντής του Κέντρου συγκριτικού και
ευρωπαϊκού εργασιακού δικαίου.
Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή
Τηλ.: 25310-21639
4. Καθηγητής ΡΟΜΠΟΛΗΣ Σάββας, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Ιουλιανού 24, 10434 Αθήνα
Τηλ. 210-8202240, 247
5. Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΟΥΖΗΣ Ιωάννης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Ιουλιανού 24, 10434 Αθήνα
Τηλ. 210-8202258

