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ΣΤ) Δημοσιεύσεις(ενδεικτικές με χρονολογική σειρά)

1. Moνογραφίες και επιμέλεια συλλογικών έργων

-Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου: Τα επίμαχα πεδία της
διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, (Κουζής Γ, Καψάλης
Α.)Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Μελέτες αρ.50, 2020.
-Οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων στην Ελλάδα,GUE/LEFT, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Αθήνα , 2019
- Kρίση και κοινωνική πολιτική: Αδιέξοδα και λύσεις(Κουζής Γ, Δημουλάς Κ επιμ.), Τόπος,
Αθήνα, 2018
-Απασχόληση, αμοιβές και θεσμικές παρεμβάσεις στον δημόσιο τομέα , Κοινωνικό
Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ,2017
- Oι εξελίξεις των συλλογικών συµβάσεων και της επίλυσης των συλλογικών διαφορών από
το 2014,Παρατηρητήριο Οικονοµικών και Κοινωνικών Εξελίξεων , Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 2015.

- Το απεργιακό φαινόµενο στην Ελλάδα κατά το 2014

Μελέτες/Τεκµηρίωση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.45,

2015.

-Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013,Μελέτες ΙΝΕ,
αρ.42, 2014
-To απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα κατά το 2013, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.41, Αθήνα,
2014.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, Ετήσια Έκθεση2013,
Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών Εξελίξεων, Επιστημονικές Εκθέσεις αρ.11,
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 2013
-Επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στις δημόσιες υπηρεσίες, στα δημόσια αγαθά
και στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ,
Αθήνα,2013.
-To απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα κατά το 2012, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.38, Αθήνα,
2013.
-Συλλογικές διαπραγματεύσεις, νέοι όροι διαμόρφωσης των αποδοχών και μισθολογικές
εξελίξεις στην εποχή των μνημονίων, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.40, Αθήνα, 2013.
-Οι αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην
απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.39, Αθήνα, 2013.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2012,
Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών Εξελίξεων, Φτώχειας και
Ανισοτήτων, Επιστημονικές Εκθέσεις αρ.8, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα, 2012.
-Καθορισμός των αποδοχών σε περιβάλλον ύφεσης και κρίσης, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.35,
Αθήνα,2012.
-Αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις, Μελέτες
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.36α, Αθήνα,2012.

-Οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις υπό την απειλή της ανεργίας κατά την περίοδο
της ύφεσης και της κρίσης, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ.36β, Αθήνα, 2012.
-Το φαινόμενο των αναδιαρθρώσεων στην Ελλάδα, Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ. 37α,
Αθήνα,2012.
-Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα το 2011,Μελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αρ. 37β, Αθήνα,2012.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2011,
Επιστημονικές Εκθέσεις, αρ.5, Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών
Εξελίξεων, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2011.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2010,
Επιστημονικές Εκθέσεις, αρ.3, Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών
Εξελίξεων, Φτώχειας και Ανισοτήτων, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2011.
-Εργασιακές σχέσεις: Μια επιστημονική προσέγγιση(Μ.Leat, Γ. Κουζής, Θ.
Κουτρούκης),Κριτική, 2009.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2009, Ινστιτούτο
Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2009.
-Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του καθαρισμού: Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας,
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2009.
-Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων: Επιπτώσεις στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις, Μελέτες αρ.30,Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2008.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2008,Ινστιτούτο
Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2008.
-Ο κοινωνικός διάλογος στο τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο των εθνικών και των
ευρωπαϊκών θεσμών, οργάνων και διαδικασιών: Προτάσεις αναβάθμισης(Γ. Κουζής, Α.
Μουρίκη), ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ, 2008.
-Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος: Αποκλίσεις και
συγκλίσεις με τον ευρωπαϊκό χώρο, Gutenberg, 2007.
- Πολιτικές απασχόλησης: Σύζευξη της οικονομικής και της κοινωνικής
πολιτικής(Μ.Καραμεσίνη, Γ. Κουζής),ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Gutenberg, 2005.
-Εργασία 2005: Εξελίξεις, Αναλύσεις, Τεκμηρίωση, Αφιέρωμα στις πολιτικές
απασχόλησης( Α. Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ρομπόλης),ΙΑΠΑΔ, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, 2005.
-Αnnualized hours in Europe; Comparative study (with L.Kretsos),www.eiro.eu.int.2003
-Eργασία 2002: Εξελίξεις, Αναλύσεις, Τεκμηρίωση, Αφιέρωμα στις εργασιακές σχέσεις( Α.
Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ρομπόλης),ΙΑΠΑΔ, Πάντειο
Πανεπιστήμιο,2002.

-Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα: Πραγματικότητα, τάσεις, προοπτικές.
Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας, Τετράδια του ΙΝΕ, Ειδική έκδοση, Οκτ. 2002.
-Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ενοποίηση: Ευελιξία και απορρύθμιση ή αναβάθμιση
της εργασίας; Μελέτες αρ. 14, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2001.
-Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου: Ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, εργασιακές σχέσεις,
κοινωνική ασφάλιση(Γ. Κουζής, Σ.Ρομπόλης, επιμ), ΚΕΚΜΟΚΟΠ,Gutenberg, 2000.
-Ευελιξίες και νέες εργασιακές σχέσεις ( Β. Γεωργακοπούλου-Γ. Κουζής), Μελέτες αρ.6,
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 1996.
-Σύνδεση αμοιβής-παραγωγικότητας: Ο ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης,(Β.
Γεωργακοπούλου- Γ. Κουζής), Μελέτες αρ.3, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 1993.

2.Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
-Η σύγχρονη εικόνα των συνδικάτων και η επιστροφή στις βασικές αρχές του
συνδικαλισµού στον τιµητικό τόµο για τον Δ. Τραυλό-Τζανετάτο µε τίτλο «Οικονοµία-ΤεχνολογίαΔίκαιο και Εργασία»,Σάκκουλας Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 513-536.
- Η εργασία και η παγίωση της νέας κανονικότητας στο «2015-2019: Ο Σύριζα στην κυβέρνηση. Η
αριστερά;», (Λάσκος Χ, Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος Δ επιµ.), Τόπος, 2020, σελ. 143-156.

«Kρίση και κοινωνική πολιτική: Αδιέξοδα
και λύσεις», (Κουζής Γ, Δημουλάς Κ επιμ.), Τόπος, Αθήνα, 2018, σελ. 121-136.
-Tο νέο εργασιακό τοπίο µε αφορµή την κρίση στο

-Kρατικές πολιτικές για την διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο «Κοινωνική Πολιτική»,
Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ. Οικονόµου, Χ.Σκαµνάκης, Μ. Αγγελάκη επιµ, Διόνικος, 2018, σελ. 173-186.
- Labour under attack during the period of crisis and austerity, in “Crisis, movement, strategy:
The Greek experience” P.Sotiris ed, Brill, Leiden/Boston, 2018, pp. 119-130.
- Η εργασία στη δίνη των µνηµονίων, στο «Έξοδος/Αδιέξοδος: Η κληρονοµιά των µνηµονίων και οι
ανοιχτοί λογαριασµοί» Λ. Βατικιώτης επιµ., Τόπος, 2018, σελ. 159-178.
- L’ impact de la crise et des mémorandums sur les relations de travail en Grèce, στο
«Travail et crise : l’ Europe du Sud, un laboratoire ?», P. Bouffartigue, M. Giannini, A. Lamanthe, ed.
Grancoangeli, Milano, 2017, pp.69-82.
- Αποδόµηση των εργασιακών σχέσεων στο «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση», Ετήσια
Έκθεση 2015, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, κεφ. 4, 2015.

-Le travail, la crise et les Mémorandums (µε A. Kapsalis) στο «La grande régression;
La Grèce et l’avenir de l’Europe» Noëlle Burgi, Philippe Golub(dir.), Editions Le Bord de
l’eau, Belles Lettres, Paris, 2014.

-Η εργασία στη δίνη της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων στο «Διαστάσεις της
τρέχουσας κρίσης: Κοινωνία και κρίση»,(Επιμ.Μ.Κιούση, Σ. Ζαμπαρλούκου) Πεδίο, 2014.

- Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2014»,κεφ.8, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014.
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2013»,κεφ.8, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2013.
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2012»,κεφ.9, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2012.
-Οι εργασιακές σχέσεις στον τομέα των υπηρεσιών: Η περίπτωση των υπηρεσιών
καθαρισμού, στο «Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών: Οικονομικές και εργασιακές
διαστάσεις»(Επιμ. Α.Δεδουσόπουλος, Θ. Κουτρούκης), Κριτική, 2011.
-Η σύγχρονη εικόνα του μισθωτού: Μορφές οργάνωσης, περιεχόμενο εργασίας και
συλλογική ταυτότητα, στο «Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2008-2010»(Επιμ. Χ.
Βερναρδάκης), Ινστιτούτο VPRC,Σαββάλας, 2011.
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2011»,κεφ.9, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2011.
-Το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα μετά από το μνημόνιο στο «Κρίση και εργασία» ,
Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, 2011.
-Η πορεία της νεοφιλελεύθερης απορρύθμισης της εργασίας και το άλλοθι της κρίσης στο
«Ο χάρτης της κρίσης: Το τέλος της αυταπάτης», Τόπος, 2010.
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις από το συλλογικό έργο «Ελληνική
οικονομία και απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2010»,κεφ.10, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2010.
-Η κρίση του 1985 και η αμφισβήτηση του κυβερνητικού συνδικαλισμού στο «Η Ελλάδα
στη δεκαετία του ’80: Κοινωνικό , πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό»(Επιμ.Β. Βαμβακάς, Π.
Παναγιωτόπουλος),Το Πέρασμα, 2010.
-Πενθήμερο στο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80:Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό
λεξικό»(Επιμ. Β. Βαμβακάς, Π. Παναγιωτόπουλος), Το Πέρασμα, 2010.
-Επισφαλής εργασία: Η περίπτωση των εργαζομένων στις εργολαβίες καθαρισμού στο
«Επισφαλής εργασία, γυναικεία εργασία: Παρέμβαση με αφορμή την Κ. Κούνεβα»,
Νεφέλη, Ιστορείν,2009.
-Οικονομική κρίση και εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και απασχόληση:
Ετήσια Έκθεση 2009»,κεφ.8, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2009.
-Αγορά εργασίας: Μήτρα της ανθρώπινης οδύνης(Συντονισμός), στο «Η απομάγευση του
κόσμου»(Επιμ. Ν. Παναγιωτόπουλος), Πολύτροπον, 2008.
-Κοινωνικά δικαιώματα και αρχή του ανταγωνισμού: Ζευγάρι κολασμένο ή
συμφιλιώσιμο; στο «Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο:
Προκλήσεις, Προοπτικές»(Επιμ. Ν. Αλιπράντης), Παπαζήσης, 2008.

-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2008»,κεφ.9, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2008.
-Τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, στο
«Εργασία και πολιτική: Συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα 19742004», Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα, 2007
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2007»,κεφ.9, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2007.
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2006»,κεφ.8, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2006.
-Σύγχρονες πολιτικές εργασιακών σχέσεων: Εργαλεία άμβλυνσης ή διεύρυνσης των
ανισοτήτων σε βάρος της εργασίας; στο «Η κοινωνική πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο
περιβάλλον: Προκλήσεις και προοπτικές», Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου
Πανεπιστημίου, 2006.
-Ευελιξία της απασχόλησης και ποιότητα της εργασίας στο «Πολιτικές απασχόλησης:
Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής»(Επιμ. Μ.Καραμεσίνη, Γ.
Κουζής), Gutenberg, 2005.
-Η ελαστική διευθέτηση του συνολικού εργάσιμου χρόνου και η στάση των ελληνικών
συνδικάτων και Αγορά εργασίας: Θεσμοί και πολιτικές στο «Εργασία 2005» (Επιμ. Α.
Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής , Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ρομπόλης), ΙΑΠΑΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
2005.
-Το φαινόμενο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων στο «Ελληνική
οικονομία και απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2005»,κεφ.9, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2005.
-H ευελιξία ως επί μέρους έκφραση των πολιτικών διαχείρισης του χαμηλού εργατικού
κόστους στην Ελλάδα στο «Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα(1980-2001)», Ίδρυμα
Σ.Καράγιωργα, Αθήνα, 2004.
-Labor relations in Greece in the age of EMU in “Greece is changing” ALEF Publications,
Athens, 2003.
-Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2003»,κεφ.7, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2003.
-Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στο «Εργασία 2002»(Επιμ. Α.
Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη, Σ.Ρομπόλης), ΙΑΠΑΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο,
2002.
-Οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2002»,κεφ.6, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2002.
-Eυρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος,ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελληνικό συνδικαλιστικό
κίνημα, στο «Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη

Ευρώπη», (Επιμ.Χ.Δημητράκου- Δεληγιάννη), Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Δικαίου, Σάκκουλας, 2001.
-Για ένα ανανεωμένο συνδικαλισμό: Συζήτηση με τον P.Bourdieu, στο «Για μια
ρεαλιστική ουτοπία: Προς ένα κοινωνικό κίνημα», (Επιμ. Ν. Παναγιωτόπουλος), Πατάκη,
Αθήνα, 2001.
-Οι κυβερνητικές προτάσεις για τις εργασιακές σχέσεις και η συμβολή τους στην
καταπολέμηση της ανεργίας, από “The Polder model”, Oλλανδική Πρεσβεία, Αθήνα, 2001.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στην εντός ΟΝΕ εποχή στο «Ελληνική οικονομία και
απασχόληση: Ετήσια Έκθεση 2001»,κεφ.5,ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,2001.
-Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος στο «Ζητήματα κοινωνικού
διαλόγου»(Επιμ. Γ.Κουζής, Σ.Ρομπόλης), Gutenberg, 2000.
-Trade union education in Greece in “Trade union education in Europe”,(J.Bridford, J.
Stirling ed), European Trade Union College, Brussels,2000.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στο «Ελληνική οικονομία και απασχόληση: Ετήσια
Έκθεση 2000»,κεφ.6.3 και 6.4,ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2000.
-Υγεία, ασφάλεια και συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές(Επιμ. Γ.
Σπυρόπουλος),Σάκκουλας, 2000.
-To συνδικαλιστικό κίνημα και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη στο «Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους»(Επιμ. Θ. Σακελλαρόπουλος),
Κριτική, 1999.
-Το θεσμικό πλαίσιο της συλλογικής διαπραγμάτευσης στη δημόσια διοίκηση, στο «Οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις στο δημόσιο και οι διαδικασίες μεσολάβησης», Ινστιτούτο
Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 1999.
-The consequences of EMU for industrial relations ; The case of Greece in “The impact of
EMU on industrial relations in European Union” (T. Kauppinen ed), FIRA, Helsinki, 1998.
-ΟΝΕ και εργασιακές σχέσεις στο « Ελληνική οικονομία και ενιαίο νόμισμα», ΣΥΝ, 1998.
-Η συμμετοχή των εργαζομένων στους φορείς χάραξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής
στο «Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στο τέλος του 20ου αιώνα»(Επιμ. Κ. Κασιμάτη),
ΚΕΚΜΟΚΟΠ,Gutenberg, 1997.
-Μέτρα για μια ισόρροπη σχέση εργασίας και οικογένειας, στο «Οικογένεια και
εργασία: Νέες τάσεις στην απασχόληση», Ευρωπαϊκό Δίκτυο: Οικογένεια και Εργασία,
Αθήνα, 1996.
-Ο ρόλος του κράτους στην διαμόρφωση των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και οι
επιπτώσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα στο «Κοινωνικές διεκδικήσεις και κρατικές
πολιτικές»(Επιμ. Κ. Σπανού), Σάκκουλας, Αθήνα, 1995.

-Το νόημα της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας ,στο «Συμφιλίωση οικογένειας και
εργασίας», KEKMOKOΠ, Αθήνα,1995.
-Λευκή Βίβλος: Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις στο «Το Λευκό βιβλίο και το
εργατικό κίνημα»,(Επιμ. Π. Ρυλμόν), Ιαμός, Αθήνα, 1994.
-Tarifpolitik und Tarifsysteme in Griecheland στο «Tarifpolitik und tarifsysteme in
Europa»(R. Bispink, W.Lecher ed.), Bud-Verlag, Koln, Germany, 1993.
-Το προφίλ του σύγχρονου έλληνα εργαζόμενου, ΓΣΕΕ-ΔΗΜΕΛ,1990.

3.Αρθρογραφία ενδεικτική(χρονολογική σειρά)
- To μετέωρο βήμα της αποκατάστασης της συλλογικής αυτονομίας(με Α. Καψάλη, Α.
Νικολούζο,Σ. Σερμπέτη), Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, τευχ.Ιούλιος- Αύγουστος, 2016.
- Η κρίση και τα μνημόνια ισοπεδώνουν την εργασία, Κοινωνική Πολιτική, τευχ. 6, Ιούνιος
2016
-Eπιστροφή στις αξίες του συνδικαλισμού: Συμβολή στη συζήτηση για την επανεκκίνηση
των ελληνικών συνδικάτων, Ουτοπία, τευχ. 105, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013.
-Παρατηρήσεις αναφορικά µε τα µέτρα για τις εργασιακές σχέσεις, Ενηµέρωση του
ΙΝΕ,Δεκ. 2012.

-L’ impact de la crise sur les relations de travail et les conventions collectives en Grèce,
JIRS, Organisation Internationale de Travail, 2011, V.3, no 2.
-I colpi della crisi sulla contrattazione in Grecia, Revista de l’IRES, ERE, Emilia Romagna,n.8,
Luglio, 2011.
-Βασικές αρχές για την απασχόληση στις υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης στον
δημόσιο τομέα(με Α. Καψάλη), Ενημέρωση ΙΝΕ, Τευχ.162, 2009.
-Ευελιξία και ασφάλεια (flexicurity): Μια κριτική προσέγγιση, Κοινωνική Συνοχή και
Ανάπτυξη, Άνοιξη 2008, Τομ. 3,Τευχ.1.
-Τα όρια της επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυνάμεις που καθορίζουν τη
σχετική διαδικασία,Monthly Review,Ειδικό αφιέρωμα, Νο 42, 2008.
-Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και προτάσεις αναβάθµισής τους, Ενηµέρωση
του ΙΝΕ,Δεκ. 2008.

-Το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού
δικαίου, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τευχ. 45, 2007.

-Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας: Μέτρα ενίσχυσης των εργασιακών
δικαιωμάτων ή αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων; Επιθεώρηση Εργατικού
Δικαίου, 2006,Τευχ.2.
-Η συνέργεια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση στην κρίση του
ευρωπαϊκού εργασιακού μοντέλου(με Λ. Κρέτσο), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τευχ.
43, 2006.
-Για το ζήτημα της άρσης της «μονιμότητας» στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ενημέρωση
του ΙΝΕ,Τευχ.121, 2005.
/08/study, 2003.
-GSEE agrees organizational change, Eirobserver, Eiro update 1/2/2003.
-Η ανασφάλεια των νέων στην Ελλάδα: Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας, Τετράδια του
ΙΝΕ, Τευχ. 22-23, 2002.
-Economically dependent workers, www. eiro.eurofound.eu.int.2002.
-Quality of working life and non permanent employment,
www.eiro.eurofound.eu.int.2002.

-Το 35ωρο στην Γαλλία και στην Ιταλία, Ενημέρωση του ΙΝΕ, Τευχ.45, 1999.
-Trade Union independence from state intervention, www.EIRO.eurofound.eu.int.,
1998.

-Πολυαπασχόληση και αγορά εργασίας: Βασικά χαρακτηριστικά και προσδιοριστικοί
παράγοντες ανάπτυξης του φαινομένου, Τετράδια του ΙΝΕ, Τευχ. 3, 1995.
Το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της συνθήκης του
Μάαστριχτ, Τετράδια του ΙΝΕ, Τευχ.2,1995.
-Κοινωνικά δικαιώματα και Θεμελιώδης Χάρτης της ΕΟΚ, Διοικητική Εγκυκλοπαίδεια,
Τευχ.47, 1992.
-Τροπολογία ενίσχυσης της συλλογικής αυτονομίας ή προώθησης της κοινωνικής
αποδιάρθρωσης; Δελτίο ΙΝΕ, Τευχ.21, 1992.
-Κοινωνική Ευρώπη και Μάαστριχτ, Δελτίο ΙΝΕ, Τευχ. 18-19, 1992.
-Οι νέες εργασιακές σχέσεις στο επίκεντρο των πολιτικών ευελιξίας, Δελτίο ΙΝΕ, Τευχ.1213, 1992.
- Το νέο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων: Δυνατότητες , προοπτικές, Δελτίο
ΙΝΕ, Τευχ.12-13, 1992.
-Η συμμετοχή των εργαζομένων και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Δελτίο ΙΝΕ, Τευχ.11, 1992.
-Τα συμβούλια των εργαζομένων και η 135η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας, Επιστημονική
Σκέψη, Τευχ. 40, 1988.

-Η συμμετοχή των εργαζομένων στην υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας,
Επιστημονική Σκέψη, Τευχ. 29, 1986.

Ζ) Ερευνητικό/Μελετητικό Έργο
1. Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής σε ερευνητικές και μελετητικές
δραστηριότητες(χρονολογική σειρά)

-Συντονιστής της μελέτης «Οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων στην Ελλάδα»
Ευρωομάδα GUE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2018).
- Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης (Eurofound) για το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων ( ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 1997-2017).
-Συντονιστής της μελέτης «Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 2016-17).
-Συντονιστής της μελέτης «Απασχόληση, αμοιβές και θεσμικές παρεμβάσεις στον δημόσιο
τομέα»(Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ, 2016).
- Συντονιστής της μελέτης «Ανάλυση των ετήσιων εξελίξεων στις εργασιακές σχέσεις στην
Ελλάδα», Ετήσιες Εκθέσεις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1991-2016.
-Συντονιστής της μελέτης «Ανάλυση των ετήσιων εξελίξεων στις εργασιακές σχέσεις στην
Ευρώπη», Ετήσιες Εκθέσεις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 2008-2016.
-Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Οργανωτική δομή και συνδικαλιστική
πυκνότητα στην Ελλάδα»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,2013-15).
- Συντονιστής της μελέτης «Επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών στις δημόσιες
υπηρεσίες, στα δημόσια αγαθά και στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας
διοίκησης»(Κοινωνικό Πολύκεντρο, ΑΔΕΔΥ, 2013).
-Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα» (
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,2011-16).
- Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Οι συλλογικές συμβάσεις και η εξέλιξη των
μισθών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ,2011-16).
- Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Η αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και η
προστασία των εργαζομένων» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ,2008-12).
- Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις υπό την
απειλή της ανεργίας κατά την περίοδο της ύφεσης και της κρίσης» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ,2008-12).

-Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Το φαινόμενο των αναδιαρθρώσεων στην
Ελλάδα και οι επιπτώσεις στην απασχόληση» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,2008-12).
-Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του
καθαρισμού» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ,2008).
- Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές
σχέσεις» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2008).
-Συντονιστής ομάδας έργου στην έρευνα «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί και μηχανισμοί
αναπαραγωγής στον ελληνικό χώρο: Μορφές διαχείρισης των επιδράσεων και
αντιφάσεών τους»(ΕΚΚΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Λόγοι Δράσης(2002-06).
-Συντονιστής της μελέτης «Οργανωτική αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος
στον κλάδο των πετρελαιοειδών και της χημικής βιομηχανίας»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2005).
-Συντονιστής της μελέτης «Οργανωτική αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2005).
-Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής της συγκριτικής ευρωπαϊκής μελέτης
«Annualized hours in Europe»( Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων,2003)
-Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα «Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις στην
Ελλάδα: Πραγματικότητα –Τάσεις-Προοπτικές»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2002).
- Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής της ελληνικής ερευνητικής ομάδας «Συγκριτική
αξιολόγηση της εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής πολιτικής καταπολέμησης της επισφάλειας
των νέων»(διακρατικό κοινοτικό πρόγραμμα TSER, 1998-2002).
- Επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης «Εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο της ΟΝΕ» (
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ,1999-2001).
-Συντονιστής μελέτης «Το παρόν και το μέλλον των εργασιακών σχέσεων στην
Ελλάδα»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 1997).
-Συντονιστής της έρευνας «Αγορά εργασίας και πολυαπασχόληση»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ,1994) .
- Συντονιστής ομάδας έργου της έρευνας «Σύνδεση αμοιβής- παραγωγικότητας» (
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ,1992-1993).
- Συντονιστής ομάδας έργου της έρευνας «Διαρθρωτικές αλλαγές, κλαδικές πολιτικές και
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,1990-93).

2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες

-Μέλος της ομάδας μελέτης «Κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου και της
αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου και διαμόρφωση προτάσεων για την
αναμόρφωσή του», (ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ, πρόγραμμα EQUAL , 2007-08).
-Σύμβουλος της έρευνας «Η σύγχρονη εικόνα του μισθωτού» (ΓΣΕΕ-,VPRC, 2008).
- Συμμετοχή στην συγκριτική ευρωπαϊκή μελέτη «Economically dependent
workers»(Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων, 2002)
- Συμμετοχή στην συγκριτική ευρωπαϊκή μελέτη «Quality of working life and nonpermanent employment» (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων 2002)
- Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή μελέτη «Συνδικαλιστική επιμόρφωση στην Ευρώπη»
(Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ακαδημία ETUCO, 1998-99).

-Ειδικός συνεργάτης στην έρευνα «Μέτρηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας στην
Ελλάδα»(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,1999).
-Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης «Υγεία, Ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας στην
Ελλάδα» ( Εθνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 1998).
- Μέλος της ερευνητικής ομάδας στην έρευνα «Ρόλος των συνδικάτων στη
διαμόρφωση των αμοιβών και της παραγωγικότητας στον βιομηχανικό και ιδιωτικό
τομέα» (Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών,1992).
- Σύμβουλος στην πανελλαδική έρευνα «Το προφίλ του συγχρόνου έλληνα
εργαζόμενου» (ΓΣΕΕ- ΔΗΜΕΛ, 1989- 90).

Η)Διδακτικό έργο
1.Διδακτικό έργο εντός Πανεπιστημίου
1.1 Προπτυχιακό επίπεδο
• Στα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου(1995-2018)τα μαθήματα:
- Εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις .
-Εργασιακές σχέσεις και εργασιακά δικαιώματα
-Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά δικαιώματα
- Συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα
-Συνδικάτα και συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα.

- Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων
-Θεωρίες και θεσμοί εργατικής συμμετοχής
-Θεσμοί εργατικής συμμετοχής και κοινωνικός διάλογος.
-Κοινωνική εκπροσώπηση και κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη
- Εισαγωγή στο δίκαιο της κοινωνικής πολιτικής .
-Επιβλέπων σε 26 πτυχιακές εργασίες

•

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών(ανάθεση 1988-94) τα μαθήματα:
− Οργάνωση και λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος
− Θεωρίες και θεσμοί εργατικής συμμετοχής
− Πρακτικές εργατικής συμμετοχής στην Ελλάδα
− Εργασιακές σχέσεις και εργασιακοί θεσμοί: Συλλογικές εργασιακές
σχέσεις .

1.2 Μεταπτυχιακό επίπεδο
•

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και στο
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου(2002-18)τα
μαθήματα:
-Εργασιακές σχέσεις και εργασιακά πρότυπα.
-Μεταμοντερνισμός και νεωτερικότητα: Η αλλαγή του εργασιακού
προτύπου
-Επιβλέπων 49 διπλωματικών εργασιών .

•

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου(2013-19) το μάθημα:
-Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης
-Επιβλέπων 8 διπλωματικών εργασιών

•

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου(2005)

•

Στο Τμήμα πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών (1991).

1.3 Σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών
-Επιβλέπων 14 διδακτορικών διατριβών
-Μέλος συμβουλευτικών επιτροπών 25 υποψηφίων διδακτόρων(των 14 εκτός
του Τμήματος )
-Μέλος εξεταστικών επιτροπών 29 υποψηφίων διδακτόρων(των 14 εκτός του
Τμήματος )

1.4 Σε επίπεδο μεταδιδακτορικών σπουδών
-

Επιβλέπων 2 ερευνητών μεταδιδακτορικής έρευνας

1.5 Διδακτικό έργο εκτός Πανεπιστημίου

•

Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(20012014, 2017)

•

Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας(2012-13).

•

Στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης της Δημόσιας
Διοίκησης(1992-94).

•

Στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας(1992-2003).

•

Στην Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ(2001-17).

•

Στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ(1991-1997).

•

Στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ(2005-13).

•

Στην Πυροσβεστική Σχολή(1988-90).

Θ)Διοικητικό έργο εντός Πανεπιστημίου(ενδεικτικό)

- Koσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου(2017-21)
-Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου
Πανεπιστημίου(2010-14).
-Μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του
Παντείου Πανεπιστημίου(2013-14).
-Μέλος της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου(1997-98,
2010-14, 2017-21).
-Mέλος της Ιδρυματικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών του
Παντείου Πανεπιστημίου (2017-21).
-Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου
Πανεπιστημίου(2004-06).
-Μέλος εισηγητικών επιτροπών και αξιολογητής εκλογής 23
μελών ΔΕΠ.
-Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων 63 μελών ΔΕΠ.
- Μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή
πρυτανικών εκλογών(2016, 2020).

Θ)Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες( χρονολογικά και
ενδεικτικές)
-Πρόεδρος της διυπουργικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής
για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας στους ΟΤΑ(2018-19).
-Πρόεδρος της επιτροπής μελετών και τεκμηρίωσης του
Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ(2018-)
-Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Επιστημονικής
Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής( 2016-18).
-Ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας(Ιανουάριος-Ιούλιος
2015)
-Επιστημονικός Σύμβουλος και υπεύθυνος του τομέα εργασιακών
σχέσεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ ( 1991-2015).
-Επικεφαλής της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του
Υπουργείου Εργασίας για το σχέδιο νόμου για τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις(2015).

-Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου
Εργασίας , ως εκπρόσωπος των συνδικάτων, για το σχέδιο νόμου
για τις εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια(2009).
-Μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου
Εργασίας, ως εκπρόσωπος των συνδικάτων, για το σχέδιο νόμου
για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και την
αδήλωτη απασχόληση(2009).
-Εμπειρογνώμονας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.) στο πλαίσιο γνωμοδότησης για την απασχόληση (1995),
το νομοσχέδιο των εργασιακών σχέσεων (1998), το Πράσινο
Βιβλίο για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου (2007).
-Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Εργασίας, ως εκπρόσωπος
των συνδικάτων, για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για
την «ευρωπαϊκή εταιρεία και τον ρόλο των εργαζομένων» στο
ελληνικό δίκαιο (2004-05).
- Εμπειρογνώμονας σε επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για
την μελέτη των προϋποθέσεων προστασίας του πολίτη από την
ανεξέλεγκτη χρήση της πληροφορικής(1989-90).
-Εμπειρογνώμονας της ΓΣΕΕ σε διαδικασίες τριμερούς και
διμερούς διαλόγου και διαπραγματεύσεων(1994-2015).
-Mέλος της επιστημονικής επιτροπής μελετών και τεκμηρίωσης
του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ(2018-)
-Μέλος της επιτροπής εξετάσεων στους διαγωνισμούς εισαγωγής
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
υπεύθυνος ορισμού θεμάτων (2012-18).
- Βαθμολογητής στις γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων
σπουδαστών της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στο αντικείμενο της
Κοινωνικής Πολιτικής (1999, 2003).
-Μέλος Συντακτικής Επιτροπής των Επιστημονικών Περιοδικών
Επιθεώρησης Κοινωνικών Επιστημών του ΕΚΚΕ(2010-15),
Επιθεώρησης Κοινωνικής Πολιτικής( από το 2011),Τετράδια
Κοινωνικής Πολιτικής (από το 2015) Επιστημονικής Σκέψης(198991).
-Αξιολογητής προτάσεων επιστημονικών ερευνών και μελετών
στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας(ΕΛΙΔΕΚ), στο
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες(ΚΕΑΕ)

- Αξιολογητής επιστημονικών άρθρων των περιοδικών
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Κοινωνική Συνοχή και
Ανάπτυξη, Kοινωνική Πολιτική.
-Μέλος διοικητικών οργάνων των επιστημονικών φορέων
Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής(2016-) Ομίλου
Πανεπιστημιακών (2001-2002), Κέντρου Έρευνας και
Τεκμηρίωσης(1991-97).
- Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων και Δικτύων (π.χ. Διεθνές
Επιστημονικό Δίκτυο LEST για την εργασία στο μεσογειακό χώρο,
Εταιρεία Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ένωση
για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Επιστημονική
Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής).
-Μέλος επιστημονικών επιτροπών για την διεξαγωγή
επιστημονικών συνεδρίων.
-Μέλος του Συμβουλίου Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής
Συνδικαλιστικής Ακαδημίας(1993-96).
-Υπεύθυνος του τομέα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης του ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ (1991-1997).
-Υπεύθυνος οργάνωσης και εισηγητής σεμιναρίων
συνδικαλιστικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό(
από το 1991).
-Επιμελητής έκδοσης διδακτικού υλικού για σεμινάρια
συνδικαλιστικής επιμόρφωσης της Ακαδημίας της Εργασίας της
ΓΣΕΕ και του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ.
-Μέλος επιτροπών αξιολόγησης του ΑΣΕΠ για υποψήφια στελέχη
του Υπουργείου Εργασίας και προτάσεων κοινοτικών
προγραμμάτων της ΓΓΕΤ.
-Συντάκτης σειράς άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο για
ζητήματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων , της
απασχόλησης, του συνδικαλισμού και της κοινωνικής πολιτικής.

