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O Χρίστος Παπαθεοδώρου είναι Αναπληρωτής Πρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και  
Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διευθυντής του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και 
Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» στο Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής. Αποφοίτησε (με άριστα) από το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Βρετανία, στο Πανεπιστήμιο 
του Bath (MSc) και στο London School of Economics and Political Science - LSE (PhD-διδακτορικό).  
Στο London School of Economics πραγματοποίησε επίσης μεταδιδακτορική έρευνα.   

Διετέλεσε κοσμήτορας στη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και Καθηγητής 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.). Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας «Κοινωνικής Πολιτικής, 
Φτώχειας και Ανισοτήτων», του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Υπήρξε Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 
στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Ήταν επισκέπτης ερευνητής στο 
LSE-STICERD και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο VU Amsterdam.  Συμμετείχε ως βασικός 
συνεργάτης και επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών ομάδων στο Παρατηρητήριο Φτώχειας, 
Εισοδημάτων, Ανισοτήτων και Κοινωνικού Αποκλεισμού (ΠΑΦ-ΕΑΚ), UADPhilEcon. Έχει πολλές 
ακαδημαϊκές διακρίσεις και έχει εκλεγεί σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης τόσο στο πανεπιστήμιο 
όσο και σε άλλους επιστημονικούς φορείς. Ήταν αναπληρωτής πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικής 
Διοίκησης του Δ.Π.Θ. Είναι ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής όπου 
διετέλεσε πρόεδρος (2010-2011) και μέλος του ΔΣ (2002-2008), και ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ 
της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας. Είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ 
του Παντείου Πανεπιστημίου.  Υπήρξε μέλος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., όπου διετέλεσε Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ για πολλά χρόνια. Είναι αξιολογητής σε διεθνή και ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά, σειρές και βιβλία. Έχει πάρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και 
μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό.  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζονται σε θέματα πολιτικής 
οικονομίας της κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, διανομής και 
αναδιανομής του εισοδήματος, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος και κοινωνικής προστασίας, σχέσης μεταξύ λειτουργικής και προσωπικής διανομής 
του εισοδήματος, και σε ζητήματα βάσεων δεδομένων και ερευνητικών υποδομών. Έχει 
συμμετάσχει και συντονίσει (ως επιστημονικά υπεύθυνος) πολλά ερευνητικά έργα και μελέτες στα 
γνωστικά αυτά πεδία.  Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, 
επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές σειρές και εκθέσεις ερευνών και έχουν παρουσιαστεί σε 
πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Σύντομα άρθρα του σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, 
φτώχειας, κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής κρίσης έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Συνεντεύξεις του για τα ίδια ζητήματα έχουν επίσης φιλοξενηθεί σε 
εφημερίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού, και  σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βιογραφικά του στοιχεία, το ερευνητικό και διδακτικό του 
έργο, και τις δημοσιεύσεις του θα βρείτε στις ιστοσελίδεs: https://christospapatheodorou.com  
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