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Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 
 

Σπουδές-Ακαδηµαϊκή δραστηριότητα 
Έλαβε το πτυχίο της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1963 µε 
βαθµό «άριστα». Το 1966 διορίσθηκε δικηγόρος στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και σήµερα 
είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Από το 1967 έως 1970 έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι µε 
υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Το 1971 ανακηρύχθηκε διδάκτορας στο Παρίσι µε βαθµό 
«άριστα». Το 1973-74 συνέχισε τις σπουδές στο Μόναχο και το Αµβούργο µε υποτροφία του ιδρύµατος 
Humbold-Stiftung. Το 1976 έγινε υφηγητής Αστικού ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. Το 1978 
εξελέγη οµόφωνα καθηγητής στην τότε έδρα του Εργατικού ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Επίσης δίδαξε Κοινωνική Πολιτική στο Οικονοµικό 
Τµήµα του Α.Π.Θ. Το 1985 καθώς και το 1987 εξελέγη Πρόεδρος του τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. 
∆ιετέλεσε πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία ∆ικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, εκπρόσωπος της Ελλάδος στο ∆.Σ. 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Γρίβα και στην οικουµενική 
κυβέρνηση Ζολώτα, πρόεδρος του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆), πρόεδρος της 
Εταιρείας Νοµικών Βορείου Ελλάδος πρόεδρος της Ολοµέλειας της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, αντιπρόεδρος της ∆ιεθνούς Εταιρείας ∆ικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
(1994-1997), µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Α.Σ.Ε.Π. κατά την πρώτη τριετία ίδρυσής του, 
πρόεδρος Επιτροπών για τα νοµοσχέδια για το νέο θεσµικό πλαίσιο των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων (Ν. 1876/1990) και για την ίδρυση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ν. 
2232/1994). Είναι Αντιπρόεδρος του Τελλογλείου Ιδρύµατος Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. 
Κατά την ακαδηµαϊκή του πορεία  συνέγραψε 7 βιβλία, µεταξύ των οποίων το τρίτοµο βιβλίο µε τίτλο 
«Εργατικό ∆ίκαιο-Εργασιακές σχέσεις» (ατοµικές και συλλογικές) και 60 και πλέον άρθρων 
δηµοσιευµένων στον επιστηµονικό τύπο. Συνεκδότης µε τον R. Blanpain του βιβλίου µε τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ∆ίκαιο. Πριν και µετά το Μάαστριχτ».  
Συµµετείχε σε µεγάλο αριθµό διεθνών συνεδρίων µε αντίστοιχες εισηγήσεις, δίδαξε σε αλλοδαπά 
Πανεπιστήµια και συµµετείχε σε διεθνείς συνδιασκέψεις για Ευρωπαϊκά θέµατα, µεταξύ των οποίων η 1 
Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των εκπροσώπων κοινωνικών φορέων (Βαρκελώνη) και η 2 αντίστοιχη 
Συνδιάσκεψη στην Καζαµπλάνκα.  
Η κοινοβουλευτική του πορεία 
 
Τον Ιούλιο του 1999 εξελέγη ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κατά τη θητεία του στο ΕΚ ορίστηκε 
µέλος της επιτροπής νοµικών θεµάτων και εσωτερικής αγοράς καθώς και της επιτροπής απασχόλησης 
και κοινωνικών υποθέσεων του ΕΚ. Ακόµη, ορίστηκε µέλος της επιτροπής αναφορών. Από την αρχή της 
θητείας του ορίστηκε αντιπρόεδρος της µεικτής κοινοβουλευτικής  επιτροπής συνεργασίας µε τις 
υπερκαυκάσιες χώρες και  τον Ιούνιο 2002 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της επιτροπής νοµικών θεµάτων 
και εσωτερικής αγοράς 
 
 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση της δραστηριότητας του κατά τη διάρκεια της πενταετούς  
θητείας. 
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1. Εκθέσεις και γνωµοδοτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
♦ Νοµικές βάσεις και σεβασµός του Κοινοτικού ∆ικαίου 
 
♦ Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρµογής του Κοινοτικού ∆ικαίου 1999 
 
♦Έκθεση σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής: Κατάσταση εφαρµογής της οδηγίας 
93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας ("Οδηγία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας") 
 
♦ Έκθεση σχετικά µε τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το κοινοβουλευτικό έτος 
2001-2002 
 
Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 
♦Ενδεχόµενη παραβίαση των ελευθεριών έκφρασης και πληροφόρησης στην ΕΕ και στην 
Ιταλία, άρθρο 11 παρ. 2 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
 
♦ ΣΕΕ, άρθρο 7, σεβασµός και προαγωγή των κοινών αξιών 
 
♦ Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 2002 
 
♦ Ποινικές διαδικασίες: ελάχιστοι όροι προστασίας των υπόπτων στην ΕΕ: Πράσινη Βίβλος 
 
♦ Πρωτοβουλία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση της απόφασης-πλαίσιο του 
Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής "ne bis in idem" 
 
♦ Πρόληψη της ρύπανσης που προέρχεται από πλοία και θέσπιση ποινικών κυρώσεων 
 
♦ Πορεία των διαπραγµατεύσεων για τη διεύρυνση 
 
♦ Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (gendermainstreming) 
 
♦ Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την προσέγγιση συνεργασίας για το µέλλον του 
ευρωπαϊκού τουρισµού 
 
♦ Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη 
θέσπιση προγράµµατος για τη βελτίωση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για 
την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες 
(Erasmus World) (2004-2008) 
 
♦ Γνωµοδότηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της 
εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ένα πρόγραµµα για την επίτευξη προόδου. 
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2. Παρεµβάσεις στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
♦ ∆ιεθνές Ταµείο αποζηµίωσης για βλάβες από πετρελαϊκή ρύπανση (11.02.2004) 
 
♦ Αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (15.01.2004) 
 
♦ Τοµέας των υπηρεσιών και δηµιουργία θέσεων εργασίας (14.01.2004) 
 
♦ Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (13.01.2004) 
 
♦ Περιβαλλοντική ευθύνη (15.02.2003) 
 
♦Ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (17.11.2003) 
 
♦Βελτίωση της νοµοθετικής διαδικασίας (08.10.2003) 
 
♦Αναφορές "Lloyds" (25.09.2003) 
 
♦Τηλεόραση χωρίς σύνορα (04.09.2003) 
 
♦Προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες         
(02.09.2003) 
 
♦Νοµικές βάσεις και τήρηση του κοινοτικού δικαίου (01.09.2003) 
 
♦Σύναψη συµβάσεων (30.06.2003) 
 
♦Πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση (03.06.2003) 
 
♦Περιβαλλοντική ευθύνη (13.05.2003) 
 
♦Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (13.05.2003) 
 
♦Αναθεώρηση του καθεστώτος των ευρωπαίων υπαλλήλων (26.03.2003) 
 
♦Στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών 2002-2006 (13.03.2003) 
 
♦Όροι εργασίας των προσωρινά απασχολουµένων (20.11.2002) 
 
♦Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (18.11.2002) 
 
♦ ∆ιαφήµιση και χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (18.11.2002) 
 
♦Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής 2001 (26.09.2002) 
 
♦ Συζητήσεις της Επιτροπής Αναφορών 2001-2002 (26.09.2002) 
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♦Εργασία, κοινωνική διαχείριση και παγκοσµιοποίηση (04.08.2002) 
 
♦Χρήση ακινήτων µε χρονοµεριστική µίσθωση (03.07.2002) 
 
♦Κοινωνική ενσωµάτωση (10.06.2002) 
 
♦Εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (13.05.2002) 
 
♦Προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (13.05.2002) 
 
♦Εθνικές στρατηγικές για ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις (10.04.2002) 
 
♦Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (09.04.2002) 
 
♦Μεταφορά της οδηγίας περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας (07.02.2002) 
 
♦Κοινοτικό πρόγραµµα Leonardo da Vinci 1995-1999 (17.01.2002) 
 
♦Σύναψη συµβάσεων (16.01.2002) 
 
♦∆ίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (10.12.2001) 
 
♦Προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (15.11.2001) 
 
♦Οχήµατα µε περισσότερες των οκτώ θέσεων καθήµενων (02.10.2001) 
 
♦Παρενόχληση στον τόπο εργασίας (19.09.2001) 
 
♦∆ιαµεσολαβητής/Κώδικας διοικητικής συµπεριφοράς (06.09.2001) 
 
♦Έλεγχος της εφαρµογής του Κοινοτικού ∆ικαίου 1999 (03.09.2001) 
 
♦Υποστήριξη των εθνικών στρατηγικών υπέρ των ασφαλών βιώσιµων συντάξεων µέσω της 
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού (03.07.2001) 
 
♦∆ικαίωµα παρακολούθησης του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου (02.07.2001) 
 
♦Ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις: µακροπρόθεσµη προοπτική (16.05.2001) 
 
♦Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (03.04.2001) 
 
♦Ευηµερία και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών (15.12.2000) 
 
♦Ειδική έκθεση του ∆ιαµεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το απόρρητο που 
χαρακτηρίζει τις διαδικασίες προσλήψεων της Επιτροπής (16.11.2000) 
 
♦∆ιάκριση και ίση µεταχείριση στην εργασία (04.10.2000) 
 
♦Λαθραία εργασία (06.09.2000) 
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♦Επιτροπή Αναφορών - Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής (06.07.2000) 
 
♦Έλεγχος της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου 1998 (16.06.2000) 
 
♦Συνθήκη του ΠΟ∆Ι (15.02.2000) 
 
♦Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2000 (04.11.1999) 
 
 

3. Επίσηµες αποστολές µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

 
♦ Κατά τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επελέγη από τους Προέδρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία Nicole Fontaine και κύριο Pat Cox ως εκπρόσωπός τους στις 
Κοινοβουλευτικές Συνδιασκέψεις των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας (PABSEC). Με την 
ιδιότητά του αυτή συµµετείχε στις Ολοµέλειες του PABSEC στην Αθήνα, στην Τιφλίδα, στο 
Βουκουρέστι και στο Κισινάου 
 
♦ Ως µέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Νοµικών Υποθέσεων συµµετείχε 
στις προπαρασκευαστικές επιτροπές µε τις Προεδρίες της ∆ανίας, Σουηδίας, Ελλάδος, 
Πορτογαλίας και Φιλανδίας 
 
♦ Ως Αντιπρόεδρος της  Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τα Κοινοβούλια 
των χωρών της Ευρασίας συµµετείχε στις αποστολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Καζακστάν, στην Κιργισία, στη Μογγολία, στο Ουζµπεκιστάν και στο Τουρκµενιστάν 
 
 

4. Οµιλίες σε εκδηλώσεις 
 

i. Απασχόληση 
♦Οµιλία στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου ∆ιοίκησης και ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου µε 
τίτλο: Η πολιτική απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κύπρος. Μια πολιτική για 
περισσότερες, καλύτερες και βιώσιµες θέσεις, Λευκωσία, 27.11.2003 
♦Εισήγηση στο Συνέδριο που διοργανώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, µε θέµα: «Ελεύθερη 
διακίνηση εργαζοµένων και συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης». Τίτλος 
εισήγησης: Ελεύθερη διακίνηση εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα: ειδικά προβλήµατα, 
Αθήνα, 20-21.06.2003 

♦Εισήγηση στο συνέδριο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, που συνδιοργάνωσαν το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση 
των Συνθηκών Εργασίας και ∆ιαβίωσης. Τίτλος εισήγησης: Καλύτερη εργασία και ζωή. Προς 
µια συνεκτική και ανταγωνιστική διευρυµένη Ευρώπη, Αλεξανδρούπολη, 12-12.05.2003 

♦Οµιλία στο διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας µε θέµα: «Το µέλλον της 
εργασίας. Βασικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης», το οποίο έγινε 
στον «Αστέρα» της Βουλιαγµένης. Τίτλος οµιλίας: Η πολιτική ισορροπίας µεταξύ της 
ευελιξίας της εργασίας και της προστασίας των εργαζοµένων, 13.02.2003 
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♦Εισήγηση µε θέµα: Το µέλλον των αγροτικών πληθυσµών της ΕΕ στο πλαίσιο διηµερίδας 
που διοργανώθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το Επαρχείο Λαγκαδά µε θέµα την 
ισόρροπη ανάπτυξη του Νοµού, την αναγκαιότητα και προοπτική για την Επαρχία Λαγκαδά, 
15-16.06.2002 

♦Εισήγηση σε ευρωπαϊκό συνέδριο µε θέµα: Οι προοπτικές του εθνικού εργατικού δικαίου 
στο πλαίσιο της ΟΝΕ που συνδιοργανώθηκε από το ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το 
Ινστιτούτο ∆ικονοµικών Μελετών της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών  και το 
ηλεκτρονικό περιοδικό «fe-mail», 28-29.11.2001 
♦Εισήγηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήµος Νεάπολης σε συνεργασία µε τους δήµους 
Αµπελοκήπων, Θέρµης, Σταυρούπολης, Πολίχνης µε θέµα: «Η Συµβολή της Αυτοδιοίκησης 
στην ενίσχυση της απασχόλησης». Τίτλος εισήγησης: Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
ενίσχυση της απασχόλησης και τα τοπικά σύµφωνα απασχόλησης, Θεσσαλονίκη, 26.05.2001 

♦Εισήγηση στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, 
που διοργάνωσε σε συνεργασία µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την Ελληνική Αντιπροσωπία του Ε.Κ. 
στην Ελλάδα, η οποία έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο µε θέµα συζήτησης: «Οικονοµία της γνώσης- 
εκπαίδευση και απασχόληση στην Ευρώπη», τίτλος εισήγησης: Εκπαίδευση και απασχόληση 
στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, Αθήνα, 23-24.02.2001 
♦Οµιλία στην εκδήλωση πολιτικού διαλόγου που οργάνωσε η Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. της πόλης της 
Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Οι εργασιακές σχέσεις. Η ελληνική και Ευρωπαϊκή διάσταση. Η 
προοδευτική πρόταση», τίτλος οµιλίας: Πολιτική απασχόλησης: η ευρωπαϊκή προσέγγιση, 
Θεσσαλονίκη, 12.10.2000 

♦Οµιλία σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ 
Επιχειρηµατιών και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου δυναµικού.  Τίτλος 
οµιλίας: Παρεµπόδιση και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Αίτια, επιπτώσεις, 
αντιµετώπιση, Θεσσαλονίκη  22.11.1999 
 
ιι. Κοινωνική πολιτική 
♦Οµιλία σε συνέδριο που οργάνωσαν η Ένωση ∆ιοικητικών ∆ικαστών και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, µε θέµα: «Εργασία, κοινωνική ασφάλιση, µετανάστευση και η δικαστική τους 
προστασία». Τίτλος οµιλίας: Η ποιοτική διάσταση ως κοινό στοιχείο στις πολιτικές 
µετανάστευσης, προσφύγων και απασχόλησης, Αθήνα, 26-27.06.2003 
♦Οµιλία στο πλαίσιο της ηµερίδας που διοργάνωσε το Group Kangaroo στο Γραφείο της 
Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα µε θέµα: «The competition of the 
single market». Τίτλος οµιλίας: Η διαδικασία της Λισσαβόνας: πώς η Ευρώπη γίνεται η πιο 
ευηµερούσα κοινωνία, Αθήνα, 20.03.2003  

♦Χαιρετισµός στην έναρξη λειτουργίας της ∆οµής Στήριξης παλιννοστούντων, µεταναστών, 
προσφύγων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, που 
οργανώνει η Αναπτυξιακή Ξάνθης, Ξάνθη, 27.03.2003 

♦Οµιλία στη διεθνή συνδιάσκεψη της Ο.Κ.Ε. µε θέµα: «Μετανάστευση-Οικονοµική και 
Κοινωνική Ενσωµάτωση των Μεταναστών». Τίτλος οµιλίας: Μεταναστευτικές πολιτικές στην 
ΕΕ - Η αναγκαιότητα κοινής µεταναστευτικής πολιτικής, Αθήνα, 27-28.02.2003 
♦Οµιλία στην ηµερίδα Στελεχών της Οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών του Νοµού 
Ευβοίας µε θέµα: «Η δια βίου µάθηση ως ατοµικό δικαίωµα». Τίτλος οµιλίας: Η δια βίου 
µάθηση ως ατοµικό δικαίωµα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου 
κατάρτιση σε συνάρτηση µε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χαλκίδα, 31.01.2003 
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♦Οµιλία σε εκδήλωση µε θέµα: «Συντακτική Συνέλευση της Ευρώπης και Κοινωνική 
Πολιτική» στο πλαίσιο της συµµετοχής του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών 
Μελετών «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Χρηµατοοικονοµικό–Χρηµατοπιστωτικό Συνέδριο-
Έκθεση Money and Show 2002», Θεσσαλονίκη, 15.12.2002 
♦Εισήγηση στο πλαίσιο ηµερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΣΤΑΜΕ, µε θέµα: «Πολιτική, 
Πολιτισµός, Κοινωνία των Πολιτών». Τίτλος εισήγησης: Ο πολιτικός ρόλος της κοινωνίας των 
πολιτών, Σέρρες, 13.04.2002  
♦Εισήγηση µε την ευκαιρία ηµερίδας που διοργανώθηκε από την Κοινοβουλευτική οµάδα του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε θέµα: Το νέο κύµα 
νεοφιλελευθερισµού. Η αντίσταση του κοινωνικού κράτους-Απολογισµός και 
προγραµµατισµός της κοινωνικής Ευρώπης, Αθήνα, 04.04.2002 

♦Ηµερίδας µε θέµα: Η Μεταρρύθµιση των ασφαλιστικών συστηµάτων στα κράτη µέλη της 
ΕΕ. Προοπτικές για την Ελλάδα, που διοργανώθηκε στο Ζάππειο από την Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Μελετών 
ΙΣΤΑΜΕ- Ανδρέας Παπανδρέου µε πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγητή 
Ιωάννη Κουκιάδη. Αθήνα, 15.09.2001  
♦Εισήγηση µε την ευκαιρία της διοργάνωσης από το CEDEFOP του σχεδίου «ΑΓΟΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΙΙ: Η Εκπαίδευση προσώπων µε διανοητικές µειονεξίες, καθώς και των 
εκπαιδευτών τους». Τίτλος εισήγησης: Η ένταξη στην επιχείρηση προσώπων µε νοητικές 
µειονεξίες και η παρακολούθησή της, Θεσσαλονίκη, 05-06.07.2001 
♦Οµιλία µε αφορµή την 3η ∆εκεµβρίου που έχει χαρακτηριστεί ως «Ηµέρα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες»  και  µε  την ευκαιρία της  Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης που έγινε στη Λισσαβόνα την 
26η Νοεµβρίου 2000. Τίτλος οµιλίας: 21ος αιώνας: συµµετοχή για όλους, 03.12.2000 
♦Οµιλία στην ηµερίδα που διοργάνωσε η «Κάριτας Ελλάς» µε θέµα: «Πρόσφυγες και 
κοινωνικός αποκλεισµός». Τίτλος οµιλίας: Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική απέναντι στη νέα 
κατηγορία προσφύγων, Θεσσαλονίκη, 16.10.2000 

♦Οµιλία σε διηµερίδα για τους απόδηµους Μαγνησιώτες, που διοργάνωσε η Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Τίτλος οµιλίας: Η πολιτική της ΕΕ απέναντι στους µετανάστες, 
Μαγνησία, 06.08.2000 

♦Οµιλία σε συνέδριο µε θέµα: «Κοινωνικός  ∆ιάλογος και Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην 
Ενωµένη Ευρώπη», που οργάνωσε το  Κ∆ΕΟ∆, ο τοµέας Αστικού, ∆ικονοµικού και Εργατικού 
∆ικαίου του Α.Π.Θ. και η Εταιρεία ∆ικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε∆ΕΚΑ). 
Τίτλος οµιλίας: Κοινωνικός διάλογος και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: εξέλιξη του νοµικού 
πλαισίου και το πρακτικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, 21-22.04.2000 
♦Οµιλία σε διεθνή ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Οµάδας µε θέµα: «Η κοινωνική 
ποιότητα της Ευρώπης», ενόψει του Συµβουλίου της Λισσαβόνας για την απασχόληση και την 
κοινωνική προστασία. Τίτλος οµιλίας: Το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο απέναντι στο 
αµερικανικό κοινωνικό µοντέλο, 07.03.2000 

♦Οµιλία για την ηµερίδα µε θέµα: «Η Ευρώπη στην αυγή του 21ου αιώνα» που οργάνωσαν το 
Υπουργείο Εξωτερικών, η Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το 
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος πληροφόρησης του Ευρωπαίου πολίτη. Τίτλος οµιλίας: Η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και η κοινωνική Ευρώπη, 27.02.2000  
♦Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από την Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την ΟΚΕ Ελλάδος και τη ∆ιαδικασία Royaumont µε 
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θέµα:  «Κοινωνία των πολιτών, εκδηµοκρατισµός, συµµετοχή και Σύµφωνο Σταθερότητας για 
τη Ν.Α. Ευρώπη. Τίτλος εισήγησης: Το κοινωνικό κεκτηµένο ως όρος ένταξης στην ΕΕ, 21-
22.01.2000            
♦Οµιλία στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από το ΙΣΤΑΜΕ –Ανδρέας Παπανδρέου µε 
τίτλο: «Η Ευρώπη και ο κόσµος στην αρχή της νέας χιλιετίας». Τίτλος οµιλίας: Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και κοινωνικό κράτος,  Θεσσαλονίκη, 21.01.2000 
 
iii. Το µέλλον της Ευρώπης 
♦Οµιλία σε εκδήλωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Η προοπτική ενός 
Συντάγµατος για την Ευρώπη των 25». Τίτλος οµιλίας: Η αποτυχία της ∆ιακυβερνητικής 
∆ιάσκεψης, Θεσσαλονίκη, 23.01.2004 
♦Οµιλία στο πρόγραµµα της δεύτερης ενηµερωτικής συνάντησης ∆ικαστών από χώρες της 
Ν.Α. Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου, που οργανώνει η Εθνική Σχολή ∆ικαστών. Τίτλος 
εισήγησης: Η σηµασία της ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο 
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, Θεσσαλονίκη, 14.11.2003 
♦Οµιλία στο φεστιβάλ που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Σοσιαλιστικής Νεολαίας 
(ECOSY), µε τίτλο: Η Συντακτική Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, Καµένα Βούρλα, 
24.07.2003 
♦Οµιλία σε διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσαν ο τοµέας δηµοσίου δικαίου και πολιτικής 
επιστήµης του τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ., οι καθηγητές κκ Τσάτσος και Κουκιάδης και η 
Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος στο ΕΚ, µε θέµα: «Η προοπτική ενός 
Συντάγµατος για την Ευρώπη». Τίτλος οµιλίας: Οι βασικοί προσανατολισµοί της Συντακτικής 
συνέλευσης, Θεσσαλονίκη, 28.02.2003 

♦Οµιλία στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που  οργάνωσε η νεολαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., µε θέµα 
τη διεύρυνση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Τίτλος οµιλίας: Η διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού 
κοινωνικού Συντάγµατος και η παγκοσµιοποίηση των κινηµάτων, Αθήνα, 07.02.2003 
♦Εισήγηση στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών στο πλαίσιο της 1ης ενηµερωτικής συνάντησης 
∆ικαστικών Λειτουργών από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε θέµα: Η προοπτική 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης ενόψει της ένταξης των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και υπό το φως της Συντακτικής Συνέλευσης, Θεσσαλονίκη, 10-17.11.2002 

♦Εισήγηση µε την ευκαιρία ηµερίδας που διοργανώθηκε από τον τοµέα ευρωπαϊκών θεµάτων 
της Α∆Ε∆Υ  µε θέµα: «Το µέλλον της Ένωσης-νέες µορφές ευρωπαϊκής διακυβέρνησης-ο 
ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών». Τίτλος εισήγησης: Το πολιτικό µέλλον της 
Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 16.02.2002 
 
iv. ∆ιάφορες θεµατικές 
♦Οµιλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Money and Show µε θέµα: «Η προστασία των 
καταναλωτών και τα ειδικότερα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς», το οποίο 
συνδιοργανώθηκε από τον κ. Κουκιάδη, το ΚΕΠΚΑ και την Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόµµατος στο ΕΚ. Τίτλος οµιλίας: Βασικοί προσανατολισµοί για την 
προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, Θεσσαλονίκη, 14.12.2003 

♦Εισήγηση στην ηµερίδα που οργανώνει το Ε.Κ.Ε.Π.Π. µε θέµα: «Η περιβαλλοντική πολιτική 
στην ΕΕ». Τίτλος εισήγησης: Νεότερες εξελίξεις στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, 
Θεσσαλονίκη, 05.12.2003 
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♦Οµιλία στο συνέδριο της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα µε θέµα: 
«Επενδυτικά κίνητρα για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στη ∆ιευρυµένη Ευρώπη». Τίτλος 
εισήγησης: ∆ιεύρυνση και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές για τις Μικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, Χαλκιδική, 19.09.2003 
♦Οµιλία στον «Ορεινό Αύγουστο» µε θέµα: «Το µέλλον των περιφερειακών πολιτικών στη 
διευρυµένη Ευρώπη», που οργάνωσε η Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος στο 
ΕΚ. Τίτλος εισήγησης: Η Ευρώπη των περιφερειών και οι πολιτικές της ΕΕ για οικονοµική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, Πράµατα του νοµού Ιωαννίνων, 01-03.08.2003 
♦Οµιλία στο φεστιβάλ που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Σοσιαλιστικής Νεολαίας 
(ECOSY). Τίτλος οµιλίας: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας, Καµένα Βούρλα, στις 24.07.2003 

♦Οµιλία σε συνέδριο που οργάνωσε η Πανελλήνια Νεολαία Ποντιακών Σωµατείων. Τίτλος 
οµιλίας: Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή προοπτική της 
Τουρκίας, Βέροια, 20.06.2003 
♦Οµιλία στην ηµερίδα που οργάνωσε η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Σωµατείο «Παρέµβαση για τον 
ανθρωπισµό και τον κοινωνισµό» µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πόλος απέναντι στις 
ΗΠΑ». Τίτλος οµιλίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίπαλος πόλος των Η.Π.Α., Καλαµαριά 
Θεσσαλονίκης, 19.06.2003 
♦Οµιλία σε στρογγυλό τραπέζι του ΚΥΚΛΟΥ (Κύκλος Συγχρόνων Μελετών) µε θέµα: Ο 
πόλεµος του Ιράκ, απαρχή µιας νέας εποχής στη διεθνή πολιτική και το διεθνές δίκαιο, 
Βρυξέλλες, 21.05.2003 
♦Οµιλία στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας µε θέµα: «Η επιχείρηση 
στην εσωτερική αγορά-ευκαιρίες και προοπτικές». Τίτλος οµιλίας: Η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, Αθήνα, 10.05.2003 

♦Οµιλία µε τίτλο: «Η µελλοντική κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς συνεδρίου της Ο.Κ.Ε. Ελλάδας. Τίτλος οµιλίας:  
Οι καταναλωτές και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσσαλονίκη 14-15.03.2003 
♦Oµιλία σε ηµερίδα που οργάνωσε η Ένωση Βαλκανικών ∆ικηγορικών Συλλόγων και ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων». 
Τίτλος οµιλίας: Τα Βαλκάνια και ο Ενιαίος Νοµικός Χώρος που προωθεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Θεσσαλονίκη, 15.03.2003 
♦Οµιλία στο Συνέδριο της EURONEM µε θέµα: «Μνηµεία και Περιβάλλον». Τίτλος οµιλίας: 
Ο πολιτισµός και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη, Αθήνα, 
12.11.2003 

♦Οµιλία για το επιστηµονικό έργο του Παύλου Πετρίδη και τη συνεισφορά του στην ανάλυση 
της περιόδου Καποδίστρια, ύστερα από πρόσκληση του Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών και 
του ∆ήµου Κέρκυρας, Κέρκυρα, 11.10.2003 
♦Οµιλία µε αφορµή τη δωρεά της βιβλιοθήκης του Νικολάου Ι. Πανταζόπουλου στο ∆ηµοτικό 
Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης του ∆ήµου Βόλου, στο οποίο ο κ. Κουκιάδης είναι µέλος. 
Βόλος, 07.03.2003  

♦Οµιλία στο πλαίσιο δηµόσιας συζήτησης µε θέµα: Μπορεί να χειραφετηθεί η Θεσσαλονίκη; 
Η πρόκληση του 2008. Η συζήτηση διοργανώθηκε από την Κίνηση Πολιτών «Θεσσαλονίκη 
2008», στην οποία είναι πρόεδρος ο κ. Κουκιάδης, Θεσσαλονίκη, 15.12.2002 

♦Εισήγηση µε την ευκαιρία ηµερίδας που διοργανώνει η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, µε θέµα: «Το νέο βιοµηχανικό όραµα, κινητήρας οικονοµικής 
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ανάπτυξης» στο πλαίσιο της 67ης ∆.Ε.Θ. Τίτλος εισήγησης: Το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
κεκτηµένο και η βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ, Θεσσαλονίκη, 09.09.2002  
♦Εισήγηση στη γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκδοτών Εφηµερίδων µε  θέµα: 
∆ιαφήµιση και χορηγία προϊόντων καπνού και η Ευρωπαϊκή πολιτική κατά της διάδοσης 
του καπνίσµατος, Αθήνα, 25.10.2002 
♦Εισήγηση στα εγκαίνια της 3ης έκθεσης «Car and Moto-Boat Show» µε θέµα: «Τι αλλάζει 
στην αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα µετά τον Οκτώβρη του 2002-τροχαία ατυχήµατα-
πρόληψη αυτών». Τίτλος εισήγησης: Η πολιτική της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, 
Θεσσαλονίκη, 19.04.2002  

♦Οµιλία µε την ευκαιρία της έκδοσης της επιτοµής του ∆ήµου Νεάπολης µε τίτλο: Μπροστά 
στη Νέα-Πόλη σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ∆ήµαρχο Νεάπολης κ. Γρηγόρη 
Χατζησάββα και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νεάπολης, Θεσσαλονίκη, 19.01.2002 

♦Εισήγηση σε ηµερίδα που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, 
Πληροφόρησης και Πολιτισµού  (ΕΚΕΠΠ) µε θέµα: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και οι 
Ευρωπαίοι πολίτες, Θεσσαλονίκη, 18.10.2001 
♦Παρέµβαση στο 8ο Συνέδριο των Νέων Αγροτών Ελλάδος. Γενισέα Νοµού Ξάνθης, 
01.09.2001 

♦Εισήγηση στο πλαίσιο διαλέξεων της σειράς «Τιµή ∆ηµητρίου Ευρυγένη», που οργανώνεται 
από το Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, µε θέµα: Οι νεότερες εξελίξεις 
στην ΕΕ κατά των διακρίσεων και της ξενοφοβίας, Θεσσαλονίκη, 01.03.2001 
♦Εισήγηση στο ∆' στρογγυλό τραπέζι της ∆ιηµερίδας που διοργανώνει το ΙΣΤΑΜΕ - Α. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θεσσαλονίκης και το 
ΣΒΒΕ, µε θέµα: «Η ελληνική οπτική για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη». Τίτλος εισήγησης: Αναδιάρθρωση των κοινωνικών δοµών στις 
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, 16.12.2000  
♦Οµιλία για την επιστηµονική εκδήλωση που διοργανώνει ο ∆ικηγορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης µε θέµα: Ο ενιαίος νοµικός χώρος στην ΕΕ. Ζητήµατα δικηγορικού 
ενδιαφέροντος σχετικά µε τη διαδικασία της νοµικής ολοκλήρωσης. Θεσσαλονίκη, 
02.06.2000  
♦Εισήγηση σε εκδήλωση µε θέµα: «Η γνωριµία των µαθητών µε τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» µε αφορµή το πειραµατικό πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή Ένωση» του έργου ΣΕΠΠΕ 
(Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων στην Εκπαίδευση). Τίτλος εισήγησης: 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η Ευρώπη των πολιτών, Θεσσαλονίκη, 22.04.2000  

♦Εισήγηση σε δηµόσια συζήτηση–εκδήλωση µε θέµα: «Η Θεσσαλονίκη του πολιτισµού στον 
21ο αιώνα» µε αφορµή την έκδοση του νέου βιβλίου του Υπουργού Πολιτισµού κ. Ευάγγελου 
Βενιζέλου, µε τίτλο:  «Η Θεσσαλονίκη του πολιτισµού». Λοιποί οµιλητές: κ. Παντερµαλής, κ. 
Βέλτσος, κ. Παπασαραντόπουλος, Θεσσαλονίκη, 19.03.2000  
♦Οµιλία σε εκδήλωση βράβευσης της επιχείρησης «Siemens Τηλεβιοµηχανική ΑΕ» στο  
πλαίσιο του προγράµµατος «Πρόληψη» (Safe)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσσαλονίκη 
19.10.1999  

 
5. Παρουσίες στο γραπτό τύπο 

 
Α. Άρθρα 
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i. Απασχόληση 
 
• Εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος»: Τέρµα στην ταλαιπωρία των εργαζοµένων, 

03.11.2002 
 

• Περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος»: Ευέλικτη εργασία αλλά µε ασφάλεια, 
02.11.2002 

 
• Εφηµερίδα «Ενηµέρωση» Κατερίνης: Οι νέες πιέσεις για περισσότερη ευελιξία στις 

εργασιακές σχέσεις, 19.09.2002 
 

• Εφηµερίδα «Tο Bήµα»: Ευελιξία δεν σηµαίνει απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων, 
04.08.2002  

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Ο νέος φιλελευθερισµός εξαντλεί τους εργαζόµενους, 

17.02.2002 
 

• Περιοδικό «∆ηµόσιος Τοµέας»: Η απασχόληση δεν είναι προνόµιο των ισχυρών, 
τεύχος Σεπτεµβρίου 2001 

 
• Εφηµερίδα «Επενδυτής»: Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και οι προκλήσεις στην 

πολιτική εκπαίδευσης και απασχόλησης, 05.05.2001 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Το πραγµατικό πρόβληµα των εργασιακών 
σχέσεων, 05.11.2000 

 
• Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»: Η αρχή της επικουρικότητας στις εργασιακές σχέσεις, 

30.10.2000 
 
• Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής»: Το δικαίωµα στο διάλογο ως απάντηση στην 

αυθεντία της εξουσίας. Συµβολή στον επικείµενο διάλογο, τίτλος δηµοσιεύµατος: «Το 
εργασιακό θέλει τολµηρά βήµατα», 01.10.2000 

 
• Εφηµερίδα «Βραδινή»: Οι εργασιακές σχέσεις σε κρίσιµη φάση, 10.09.2000 

 
• Εφηµερίδα «Το Κέρδος»: Εργασιακές σχέσεις και νέα οικονοµία, 17.09.2000 

 
• Εφηµερίδα «Ηµερησία»: Το νέο πρότυπο της εργασίας, 16.09.2000 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Οι προβληµατισµοί για τις αλλαγές στις 

εργασιακές σχέσεις, 09.09.2000 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»:  Η λαθραία εργασία στο στόχαστρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 07.09.2000 

 
• Εφηµερίδα «Το Βήµα»: Η µηδενική απόσταση ανάµεσα στο διάλογο και το µονόλογο, 

24.07.2000 
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• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος»: Η λαθραία εργασία στο στόχαστρο του 
Ευρωκοινοβουλίου, 04.07.2000 

 
• Εφηµερίδα «To Bήµα»: Μετά τις µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό θα 

ακολουθήσουν οι µεταρρυθµίσεις για ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις; 21.06.2000 
 

• Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»: Ελαστικοποίηση µε προδιαγραφές, 23.05.2000 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Το CEDEFOP και εµείς. Με την ευκαιρία 
των νέων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη, 21.11.1999 

 
• Εφηµερίδα «Ηµερησία»: Το µέλλον των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης 

στην Ελλάδα  µέσα από το πρίσµα της προσεχούς ένταξης στη ζώνη του Ευρώ, 
11.08.1999 

 
• Εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος »: Ευελιξία και Προστασία των εργαζοµένων. 

 
 
ii. Κοινωνική πολιτική 
 

• Εφηµερίδα «Το Βήµα»: Οι µεταρρυθµίσεις των ασφαλιστικών συστηµάτων στην 
Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 
            Εφηµερίδα «Έθνος»: Το κοινωνικό δικαίωµα της δια βίου κατάρτισης,  
           12.02.2004 
 

• Περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος»: Ποιο είναι το µέλλον του κοινωνικού  
           κράτους, 12.11.2003 
 
• Εφηµερίδα «Έθνος»: Αποχαιρετισµός στο έτος για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, 

13.01.2004 
 
• Εφηµερίδα «Επενδυτής»: Ελληνική αντίσταση για το κοινωνικό κράτος, 13.04.2002 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Ασφαλιστικό. Το µεγάλο στοίχηµα για την 

           ελληνική κοινωνία, 10.03.2002 
 

• Εφηµερίδα «Έθνος»: Η λύση στο γρίφο του µεταναστευτικού, 17.02.2002 
 

• Εφηµερίδα «Ενηµέρωση» Κατερίνης: Νέα εποχή για τους µετανάστες, 11.02.2002 
 

• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Θατσερισµός µε κοινωνικό πρόσωπο επ’ ευκαιρία της  
επερχόµενης Ισπανικής προεδρίας, 23.12.2001 

 
• Εφηµερίδα «Καθηµερινή»: Ωριµότεροι οι συντελεστές της λύσης στο ασφαλιστικό, 

05.08.2001 
 

• Περιοδικό του δήµου Συκεών, «Εκτός των Τειχών»: Η νέα φάση του ασφαλιστικού 
      ζητήµατος, τεύχος Ιουλίου 2001 
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• Περιοδικό «Diva»:  Το θέµα της ασφάλισης και συνταξιοδότησης των γυναικών µε  
  βάση τις θέσεις και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιούλιος 2001 

 
• Εφηµερίδα «Το Βήµα»: Η ώρα της αλήθειας για το ασφαλιστικό, 19.04.2001 
   
• Περιοδικό «Ευρωπαϊκή Ανάλυση»: Η ΕΕ για µια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, τεύχος 

23, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001 
 
• Εφηµερίδα «Καθηµερινή»: Η Ευρώπη για µια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, 07.01.2001 

 
• Εφηµερίδα «Το Βήµα»: Ο διάλογος µε την κοινωνία των πολιτών, 18.12.2000 

 
• Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»: ∆ιάλογος για την ενσωµάτωση του κοινωνικού 

κράτους στη νέα οικονοµία, 27.10.2000 
 

• Εφηµερίδα «Καθηµερινή»: Η νέα στρατηγική για το κοινωνικό πρόσωπο της 
Ευρώπης, 17.06.2000 

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Σε αναζήτηση της κοινωνικής ποιότητας, 23.04.2000 

 
• Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»: Η µείωση παροχών δυσφηµεί το ασφαλιστικό σύστηµα,   

      28.01.2000 
 

• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Το κοινωνικό κεκτηµένο ως όρος ένταξης στην ΕΕ.  
      23.01.2000 

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Νέα σελίδα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ανοίγει η ΕΕ 

 
• Εφηµερίδα «To Bήµα»: Αναπτυξιακή δαπάνη η κρατική συµµετοχή στην ασφάλιση 

 
• Εφηµερίδα «Ενηµέρωση» της Κατερίνης : Νέα εποχή για τους µετανάστες. 

 
• Εφηµερίδα «Έθνος»: Το κοινωνικό δικαίωµα της δια βίου κατάρτισης. 

 
• Περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος»: Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο νέος ρόλος 

της γεωργίας. 
 

• Περιοδικό «Close Up»: Οδηγούµαστε στη νέα αστική τάξη-η σύνδεση µε την 
επαγγελµατική εκπαίδευση διατρέχει όλες τις βαθµίδες. 

 
iii. To µέλλον της Ευρώπης 
 

• Περιοδικό «European Prospect» του ΕΚΕΠΠ: Το Σύνταγµα της Ευρώπης και η 
αποτυχία της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, Φεβρουάριος 2004 

 
• Εφηµερίδα «Σερραϊκό Θάρρος»: Το αδιέξοδο της ∆ιακυβερνητικής στο ΕΚ,, 

09.01.2004 
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• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Το φάσµα της επαναδιαίρεσης της Ευρώπης, 24.12.2003 
 

• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Το πέρασµα από την ελληνική στην ιταλική προεδρία, 
15.11.2003 

 
• Εφηµερίδα «Έθνος»: Η Ευρώπη των περιφερειών και οι ελληνικές διοικητικές 

µεταρρυθµίσεις, 05.08.2003 
 

•  Eφηµερίδα «Θεσσαλονίκη»: Οι Ευρωπαίοι πολίτες και το Σύνταγµα της Ευρώπης, 
30.06.2003 

 
•  Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Η ελληνική προεδρία διαιτητής στην 

πολιτική διαµάχη ανάµεσα στο κοινοτικό και διακυβερνητικό µοντέλο, 12.06.2003 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος» της Κυριακής: Οι νέες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ΗΠΑ, 04.04.2003 

  
•  Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»: Προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύνταγµα, 

16.03.2003 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Ο πόλεµος στο Ιράκ και η αφύπνιση της 
Ευρώπης, 16.02.2003 

 
•  Eφηµερίδα «Μακεδονία»: Η γαλλογερµανική πρόταση για τη διακυβέρνηση της 

Ευρώπης, 10.02.2003 
 

• Περιοδικό του ΕΚΕΠΠ, «European Prospect»: Το µεγάλο εγχείρηµα της διεύρυνσης 
και ο σχεδιασµός του νέου πολιτικού µέλλοντος της Ευρώπης, Ιανουάριος 2003 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Ελληνική προεδρία: αντιµέτωπη µε 
προκλήσεις πρώτου µεγέθους, 29.12.2002 

 
• Eφηµερίδα «Θεσσαλονίκη»: Eυρωπαϊκό σύνταγµα και εθνική κυριαρχία,  

           23.12.2002 
 

•  Εφηµερίδα «Πρώτη» Βόλου: ∆εν πρέπει να χάσουµε το στοίχηµα µε την ιστορία, 
26.05.2002 

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Η ανασύσταση των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών δυνάµεων, 

12.05.2002 
 

•   Εφηµερίδα  «Ελευθεροτυπία»:  Η πρώτη Συντακτική Συνέλευση στην Ιστορία της 
Ευρώπης, 10.03.2002 

 
• Εφηµερίδα «To Bήµα» της Κυριακής: Τα διλήµµατα για το πολιτικό µέλλον της 

Ευρώπης, 10.03.2002 
 

•  Εφηµερίδα «Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης»:  Αναγκαία και η πολιτική ένωση της ΕΕ, 
06.01.2002 
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•   Εφηµερίδα «To Bήµα»: Τριβές φέρνει η ισπανική  προεδρία, 06.01.2002 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιαφόρος  της Κυριακής»: Nα µη χάσουµε το τρένο της ανάπτυξης, 

18.11.2001 
 

•  Εφηµερίδα «Ελληνικός Βορράς»: Θετικές εξελίξεις µε καθυστέρηση, 19.05.2001 
 

• Μηνιαίο πολιτικό περιοδικό «Έκφραση»: Η Ευρώπη σε κρίσιµη καµπή, τεύχος 35, 
Φεβρουάριος 2001 

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Η πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 

Νέα Ευρώπη µε βάση την έκθεση ∆ηµητρακοπούλου-Leinen, τίτλος δηµοσίευσης: «Η 
ΕΕ αναζητεί νέο πρόσωπο», 21.11.1999 

 
• Εφηµερίδα «Το Βήµα»: Η µηδενική απόσταση ανάµεσα στο διάλογο και το µονόλογο. 

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Η ανασύνταξη των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών δυνάµεων. 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Κέρδισε µια νέα κεντροαριστερά. 

 
• Εφηµερίδα «Tύπος της Κυριακής»: Τα παράπονα σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
• Eφηµερίδα «Θεσσαλονίκη»: Σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. 

 
• Eφηµερίδα Θεσσαλονίκη: Ελληνική Προεδρία: Τι πρέπει να εξασφαλίσει. 

Προβλήµατα και στόχοι της. 
 
iv. ∆ιαφορετικές θεµατικές 
 

• Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»: Ελευθερία γνώσης και επαγγελµατική 
κατοχύρωση, Φεβρουάριος 2004 

 
• Εφηµερίδα  «Έθνος»: Η νεοφιλελεύθερη απειλή για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, 

13.02.2004 
 

• Περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος»: Η νεοφιλελεύθερη απειλή για τις ΥΚΩ, 
29.01.2004 

 
• Εφηµερίδα «Daily Times»: Η αναζήτηση της νοµιµότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, 27.01.2004 
 

• Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»: Επαγγελµατικά Προσόντα, 28.12.2003  

 

• Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»: Πως προστατεύει τους καταναλωτές η ΕΕ, 22.12.2003  

• Εφηµερίδα «Ηµερησία»: Πολιτικό ορόσηµο οι ευρωεκλογές του 2004, 22.12.2003 
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• Περιοδικό της ΠΑΣΕΓΕΣ «Αγροτικός Συνεργατισµός»: Ποιοι πρέπει να είναι οι 
βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής θέσης, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των 
αγροτικών θεµάτων στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, τεύχος 9, Απρίλιος 2003 

 
• Eφηµερίδα «Μακεδονία»: Ο καταναλωτής, το µεγάλο θύµα των αθέµιτων πρακτικών, 

15.03.2003 
 

• Εφηµερίδα  «Εξπρές»: ∆ιαφήµιση και χορηγία προϊόντων καπνού, 28.11.2002 
 

• Εφηµερίδα «Επενδυτής»: Το αγροτικό ζήτηµα και οι νέες προκλήσεις, 24.08.2002 
 
• Περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος»: Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο νέος ρόλος 

της γεωργίας, 24.06.2002 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος Κυριακής»: Η σύγχυση στόχων δίνει νίκες, 12.05.2002 

• Εφηµερίδα «Eπενδυτής»: Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, 29.07.2001 
 

• Εφηµερίδα «Επενδυτής»: Η εκπαίδευση και η απασχόληση στον καιρό της 
παγκοσµιοποίησης, 05.06.2001 

 
• Εφηµερίδα «Επενδυτής»: Η στρατηγική της ΕΕ για την κοινωνία της γνώσης, 

13.08.2000 

 
• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: ∆ήλωση µε τίτλο: Τεράστια η σηµασία της εκλογής του ∆. 

Τσάτσου στην εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη ∆ιακυβερνητική 
διάσκεψη, 17.12.1999 

 
• Εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος»: Οι µικρές επιχειρήσεις στην πρωτοπορία της 

ανάπτυξης. 
 

B. Συνεντεύξεις 
 

• Τηλεφωνική συνέντευξη στην εφηµερίδα «Νέος Τύπος» Βόλου, στο δηµοσιογράφο 
κύριο Χρόνη Μουστάκα, µε τίτλο: Η παιδεία δεν είναι βιοµηχανικό προϊόν, 21.12.2003 

 
• Τηλεφωνική συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Χρίστο Μάτη στην εφηµερίδα «City 

Press», µε τίτλο: Τα ΑΕΙ δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικά, 02.12.2003 
 

• Τηλεφωνική συνέντευξη στην εφηµερίδα «Μακεδονία» και στο δηµοσιογράφο κύριο 
Ηλιάδη µε τίτλο: Η χρηµατοδότηση ήταν η αρχή, 21.06.2003 

 
• Εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη»: Μακρύς ο δρόµος για το γεφύρωµα, συνέντευξη στη 

δηµοσιογράφο κυρία Μαρούλα Πλήκα, 14.04.2003 
 
• Εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος»: Η νέα οικονοµία σε ισορροπία µε την κοινωνική 

ασφάλεια, συνέντευξη στη δηµοσιογράφο κυρία Βασιλική Νικολούλια, 06.04.2003 
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• Εφηµερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης»: Ο πόλεµος στο Ιράκ δηµιουργεί αµφισβητήσεις, 
συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Στράτο Λιµνιό, 30.03.2003 

 
• Εφηµερίδα  «Μακεδονία» της Κυριακής: Αναζητώντας το νέο πρόσωπο της Ευρώπης 

- Προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύνταγµα, συνέντευξη στο δηµοσιογράφο  
κύριο Φίλιππο ∆εργιαδέ, 03.11.2002 

 
• Περιοδικό «Οικονοµικός Ταχυδρόµος»: Μήπως αποκλίνουν  οι ευρωπαίοι από το κοινό 

όραµα της Ένωσης; συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Γιάννη Μπασκόζο, 19.10.2002 
 
• Εφηµερίδα «Απογευµατινή»: Είναι λάθος η µη µονιµοποίηση, συνέντευξη στη 

δηµοσιογράφο κυρία Κωνσταντίνα Ιωακειµίδου, 08.10.2002 
 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Πολλά µηνύµατα για την Ευρώπη και τη 

διεύρυνση, 29.09.2002 
 
• Περιοδικό «Close Up»: Οδηγούµαστε στη νέα αστική τάξη. Η σύνδεση µε την 

επαγγελµατική εκπαίδευση διατρέχει όλες τις βαθµίδες, συνέντευξη στη δηµοσιογράφο  
κυρία Ρούλα Παπαϊωάννου, Αύγουστος 2002 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος»: Ποιες οι συνέπειες της παγκόσµιας φτώχειας στην 

καθηµερινή ζωή, συνέντευξη στη δηµοσιογράφο κυρία Μπαλή, 09.06.2002 
 
• Εφηµερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης»: Το πείραµα της πολιτικής ενοποίησης, η µεγαλύτερη 

πρόκληση για την Ευρώπη, συνέντευξη στη δηµοσιογράφο κυρία Μαρία Στρατάκη, 
10.05.2002 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος Κυριακής»: Υπάρχουν οι κοινά αποδεκτές λύσεις για τη 

µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, συνέντευξη στον Ίωνα Τσώχο, 24.03.2002 
 
• Εφηµερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης»: Η Ευρώπη δεν µπορεί να παραµείνει όπως είναι, ούτε 

να γίνει Η.Π.Α., συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Γιάννη Παπαµίχο, Μάρτιος 2002 
 
• Εφηµερίδα «Η Γνώµη» Αλεξανδρούπολης: Ικανοποιητικοί οι ρυθµοί προσαρµογής της 

ελληνικής εργατικής νοµοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες, 14.02.2002 
 
• Εφηµερίδα «Πρώτη» Βόλου: Κινητοποιήσεις µε αυτό το περιεχόµενο δεν λύνουν το 

πρόβληµα, συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο ∆ηµήτρη Χορταργιά, 03.02.2002 
 
• Εφηµερίδα «Νέος Τύπος»: Όταν λέµε Ευρώπη, την εννοούµε ευρωπαϊκή και όχι 

αµερικανική, συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Χρόνη Μουστάκα, 09.02.2002 
 

• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Λαϊκή συµµετοχή και κοινωνική ευαισθησία, 
συνέντευξη στον κ. Ίωνα Τσώχο, 06.01.2002 

 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Αν συνεχιστούν αυτά θα τελειώσει η ΕΕ, 

συνέντευξη στον δηµοσιογράφο κύριο Ίωνα Τσώχο, 11.11.2001 
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• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής»: Αδυσώπητη η αναµέτρηση, συνέντευξη στους 
δηµοσιογράφους κκ Ίωνα Τσώχο και Νίκο Οικονόµου, 16.09.2001 

 
• Εφηµερίδα «Το Βήµα»: Αναπτυξιακή δαπάνη η κρατική συµµετοχή στην ασφάλιση, 

συνέντευξη στη δηµοσιογράφο κυρία Βασιλική Νικολούλια, 10.06.2001 
 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος»: ∆εν υπάρχει γραµµή της ΕΕ για αύξηση των ορίων ηλικίας, 

συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Παύλο Νεράντζη, 26.04.2001 
 
• Εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος»: Η τεχνολογία «υπηρεσιοποιεί» ολόκληρο το σύστηµα 

παραγωγής, συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Κώστα Μπλιάτκα, 19.02.2001 
 
• Εφηµερίδα «Μετρό-Οικονοµία»: Με τα µάτια και τη σκέψη των ευρωβουλευτών µας: 

Πώς βλέπουν την προώθηση των κορυφαίων θεµάτων µέσω των οργάνων της ΕΕ, 
συνέντευξη στη δηµοσιογράφο κυρία Μαρία Νίκου, 01.10.2000 

 
• Εφηµερίδα «Έθνος»: Βόλεϊ µε τον Γιάννη Κουκιάδη, συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο 

Κώστα Μάρδα, 19.09.2000 
 
• Εφηµερίδα «Τα Νέα»: Αντικοινωνική λύση η άδηλη εργασία, συνέντευξη στη 

δηµοσιογράφο κυρία Βούλα Κεχαγιά, 18.09.2000 
 

• Εφηµερίδα «Κέρδος»: Εργασιακές σχέσεις και νέα οικονοµία, συνέντευξη στη 
δηµοσιογράφο κυρία Παπαδοσηφάκη, 17.09.2000 

• Εφηµερίδα «Εµπρός»: Το 35ωρο είναι η µόνη λύση για την ανεργία, συνέντευξη στην 
δηµοσιογράφο κυρία Βάσω Κυριαζή, 07.08.2000 

 
• Εφηµερίδα «Εξπρές»: Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Μεσόγειο, 30.07.2000 
 
• Εφηµερίδα «Πρώτη» Βόλου: Ευρώπη 2000: Γιάννης Κουκιάδης, ευρωβουλευτής 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνέντευξη στον δηµοσιογράφο Νίκο Πετρίδη, 28.06.2000 
 
• Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής»: Η Ευρώπη να ενισχύσει το κράτος πρόνοιας και να 

αγνοήσει το αµερικανικό µοντέλο, 14.05.2000 
 
• Εφηµερίδα «Πρώτη της Κυριακής»: «Το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο απέναντι στο 

Αµερικανικό Κοινωνικό Μοντέλο», 12.03.2000 
 

• Εφηµερίδα «Καθηµερινή»: Πως θα διασωθεί το κοινωνικό κράτος-Η Ευρώπη αναζητεί 
µοντέλο συµβατό µε τις αναµορφωµένες παραγωγικές σχέσεις. ∆ηλώσεις στη 
δηµοσιογράφο κυρία Κωνσταντίνα Κοψίνη, 05.03.200 
 

• Εφηµερίδα «Σερραϊκό Θάρρος»: Η µείωση παροχών δυσφηµεί το ασφαλιστικό σύστηµα, 
συνέντευξη στο δηµοσιογράφο κύριο Αθανάσιο Αραµπατζή, 01.02.2000 
 

• Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»: Επιστροφή στο Μεσαίωνα, συνέντευξη στο δηµοσιογράφο 
κύριο Χρήστο Μέγα για τις διαπραγµατεύσεις στο Σιατλ, 30.11.1999 
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• Εφηµερίδα «Μακεδονία»: Απάντηση στην ερώτηση Πιστεύετε ότι η δήλωση του Βρετανού 
Πρίγκιπα σχετικά µε την επιστροφή των Μαρµάρων θα δροµολογήσει εξελίξεις; 
30.11.1999 

 
• Εφηµερίδα «Πανόραµα-Σύγχρονη Πόλη»: Από το Πανόραµα στην Ευρωβουλή, 

συνέντευξη στη δηµοσιογράφο κυρία Εύη Τζιµούλη, 10.1999 
 
• Εφηµερίδα «Θεσσαλονίκη»: Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Θεσσαλονίκης, συνέντευξη 

στη δηµοσιογράφο κυρία Μαρία Γερογιάννη, 24.05.1999 
 
6.  Ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρουσία 

 
 Περισσότερες από 190 συνεντεύξεις και συµµετοχές σε συζητήσεις σε 
ραδιοφωνικούς σταθµούς για εργασιακά θέµατα, θέµατα σύγκλισης, κοινωνικής πολιτικής, 
ξενοφοβίας, ρατσισµού, Ευρωπαϊκού Συντάγµατος και για γενικότερα θέµατα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος καθώς και για θέµατα πολιτικής επικαιρότητας. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω ραδιοφωνικοί σταθµοί: 102 FM (βραχέα), Alphapolis, 
Sky, Antenna, Flash, Ξένιος, 103 FM,  Planet, Ράδιο «Παρατηρητής» Θεσσαλονίκης, ΕΡΑ 
Σερρών, Ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, Fm 100, ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο, Ράδιο Θεσσαλονίκη, «Γνώµη» 
Αλεξανδρούπολης, «∆ηµοτικό Ραδιόφωνο» Κατερίνης, ΕΡΑ 5,  Ρόδον FM, Αθήνα 9,84, Ράδιο 
Άρτα, Top FM, Άρτας, Χρήµα FM,  Φιλία 138, 6 FM, ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης, «Β’ 
Πρόγραµµα, 9.58», Ντόϊτσε Βέλλε, ΕΡΑ Βόλου, ΡΙΚ, Net 105, 8, ΕΡΑ 1, «Παρατηρητής 
Θράκης» FM. 
 
 Περισσότερες από 85 παρουσίες σε τηλεοπτικές συζητήσεις και συνεντεύξεις, 
συµπεριλαµβανοµένων και των τηλεφωνικών παρεµβάσεων σε θέµατα της αρµοδιότητας του. 
Ενδεικτικά,  αναφέρονται οι παρακάτω τηλεοπτικοί σταθµοί: ΕΡΤ3,  New Tempo, Ωµέγα TV, 
Net,  ET1, Βεργίνα TV, «Επιλογές» Σερρών, Antenna TV, Πέλλα TV, ΡΙΚ, Στούντιο Λευκάδα, 
TRT Θεσσαλίας, NOVA-δορυφορική τηλεόραση, Λευκάδα TV, Κανάλι 5- Άρτας, Star ∆ράµας, 
Μακεδονία TV, TV 100, Best Channel, Orion,  «Delta TV» Αλεξανδρούπολης, «West» 
Κοζάνης. 
 
7. Εκδοτικό έργο 
 
♦Από τις εκδόσεις Παρατηρητής εκδόθηκε το βιβλίο του: «Η Κοινωνική Ευρώπη: 
Αναζητώντας το κοινωνικό κεκτηµένο», (Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2000). 
 
♦Οργάνωσε από κοινού µε τον Τοµέα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης του 
τµήµατος της Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και την 
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνέδριο 
µε τίτλο: «Η προοπτική ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη». Στη συνέχεια, µε πρωτοβουλία 
του εκδόθηκε ειδικός τόµος µε τον ίδιο τίτλο, µε πρόλογο και συµπεράσµατα από τον ίδιο. Ο 
τόµος περιλαµβάνει τις εισηγήσεις και µελέτες ελλήνων και ξένων ακαδηµαϊκών και πολιτικών 
που συµµετείχαν στο Συνέδριο, το οποίο πραγµατοποιήθηκε προς τιµή του έργου του καθηγητή 
∆. Τσάτσου, (Αθήνα - Κοµοτηνή 2003). 
 
♦ Οργάνωσε από κοινού µε το ΙΣΤΑΜΕ και επιµελήθηκε της έκδοσης των πρακτικών του 
διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου µε τίτλο: «Η Μεταρρύθµιση των Ασφαλιστικών 
Συστηµάτων στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. - Προοπτικές για την Ελλάδα»,  (Μάιος 2002). 
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♦Προς τιµήν του έργου του καθηγητή ∆. Ευρυγένη έδωσε οµιλία στο Κέντρο ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, µε τίτλο: «Οι νεότερες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
στον τοµέα των διακρίσεων και της ξενοφοβίας». Στη συνέχεια, εκδόθηκε η παραπάνω 
οµιλία από τις εκδόσεις «Σάκκουλα», (Αθήνα - Κοµοτηνή 2002). 
 
♦Οργάνωσε ως πρόεδρος της «Κίνησης Πολιτών-Θεσσαλονίκη 2008» από κοινού µε τον 
Υπουργό Πολιτισµού κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο ηµερίδα µε θέµα: «Το πανεπιστήµιο ως 
συντελεστής ανάπτυξης. Η προοπτική της Θεσσαλονίκης-2008». Στη συνέχεια, εκδόθηκαν 
µε τον ίδιο τίτλο τα πρακτικά της ηµερίδας (Εκδοτικός Οίκος «Παρατηρητής», Φεβρουάριος 
2004). 
 
♦Οργάνωσε ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανοικτή ακρόαση για την έκθεση του 
µε τίτλο «Σχετικά µε τις νοµικές βάσεις και την τήρηση του κοινοτικού δικαίου» και στη 
συνέχεια εκδόθηκε η παραπάνω έκθεση µε την µορφή άρθρου από την Ελληνική Επιθεώρηση 
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, (Α' τρίµηνο , 2004). 
 
 


