
Παροσζίαζε ηοσ βηβιίοσ ηοσ Καζεγεηή Γαβρηήι Ακίηζε «Εμβλημαηικέρ 

ππωηοβοςλίερ διαθύλαξηρ ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ηην εποσή ηων Μνημονίων - Το 

ςπόδειγμα ηηρ Εθνικήρ Σηπαηηγικήρ Κοινωνικήρ Ένηαξηρ» 

 

Γαβρηήι Ακίηζες - Καζεγεηής ΤΕΙ Αζήλας, Γηάλλες Υθαληόποσιος, Καζεγεηής Παλεπηζηεκίοσ 

Αζελώλ, Αληηγόλε Λσκπεράθε - Καζεγήηρηα Παληείοσ Παλεπηζηεκίοσ θαη Νίθος Δεκερηδής - 

Καζεγεηής Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ 

 

Τε Γεπηέξα 9 Οθησβξίνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 

Βηβιηνπσιείνπ ΙΑΝΟΣ (Σηαδίνπ 24) ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Καζεγεηή ηνπ Τνκέα 

Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γξ. 

Γαβξηήι Ακίηζε«Δμβλημαηικέρ ππωηοβοςλίερ διαθύλαξηρ ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ηην εποσή 

ηων Μνημονίων - Το ςπόδειγμα ηηρ Δθνικήρ Σηπαηηγικήρ Κοινωνικήρ Ένηαξηρ», πνπ 

εγθαηλίαζε ηελΔπηζηεκνληθή Σεηξά ησλ Δθδόζεσλ Παπαδήζε κε ηίηιν «Η Μεηαππύθμιζη ηος 

Κοινωνικού Κπάηοςρ». Η λέα Δπηζηεκνληθή Σεηξά απνηειεί κία δηεπηζηεκνληθή πξσηνβνπιία 

κειώλ ηεο Διιεληθήο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δηεμαγσγή ελόο γλήζηνπ 

δεκόζηνπ δηαιόγνπ - καθξηά από ηδενινγηθέο αγθπιώζεηο θαη επηζηεκνληθέο πξνθαηαιήςεηο - 

γηα κίααλαπηπμηαθά πξνζαλαηνιηζκέλεκεηαξξύζκηζε ηνπ Κνηλσληθνύ 

Κξάηνπο.Θαθηινμελήζεη κνλνγξαθίεο, βηβιία θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο γηα ηελ ζεζκηθή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθή αλάιπζε θξίζηκσλ ηνκέσλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο, κε 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ θνηλσληθή πξόλνηα, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ απαζρόιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε ζηέγαζε. 

Η παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ην Νίθν Γεκεξηδή, Καζεγεηή Δζληθνύ θαη 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ - Πξόεδξν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθώλ 

Δξεπλώλ, ηελΑληηγόλε Λπκπεξάθε -Καζεγήηξηα Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ Άγγειν 

Σηεξγίνπ - Καζεγεηή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ελώ ε εθδήισζε 

ζπληνλίζζεθε από ηνλ Γηάλλε Υθαληόπνπιν, Καζεγεηή ΚνηλσληθήοΠνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο 

ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 



 
 

Τν βηβιίν ηνπ Καζεγεηή Γαβξηήι Ακίηζε εμεηάδεη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιεληθή 

βηβιηνγξαθία ην θαζεζηώο θαη ηελ ζπγθπξία εθπόλεζεο βαξπζήκαλησλ πξσηνβνπιηώλ ησλ 

Διιεληθώλ θπβεξλήζεσλ πνπ εμειίρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δύν πξώησλ 

Ππογπαμμάηων Οικονομικήρ και Γημοζιονομικήρ Πολιηικήρ. Πξόθεηηαη γηα ηελ Ππάζινη 

Βίβλο για ηην Δθνική Σηπαηηγική Κοινωνικήρ Ένηαξηρ (2013) θαη ηελ Δθνική Σηπαηηγική 

Κοινωνικήρ Ένηαξηρ (2014), δύν θείκελα αξρώλ πνπ εηζάγνπλ ζηελ Διιεληθή 

θνηλσληθνπνιηηηθή ζπδήηεζε ην ηδενινγηθό ππόδεηγκα ηνπ Δνεπγηηικού Κοινωνικού Κπάηοςρ 

θαη ην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηεο Δνεπγηηικήρ Ένηαξηρ. 

Η κειέηε αλαιύεη κε δηεπηζηεκνληθό ηξόπν ην πεξηερόκελν ησλ ζρεηηθώλ 

πξσηνβνπιηώλ θαη ζπδεηά ηηο πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ύθεζεο, πνπ δεκηνύξγεζε λένπο θηλδύλνπο θαη επηζθάιεηεο, πιήηηνληαο πιένλ θαη ηα κεζαία 

ζηξώκαηα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια ηεθκεξηώλεη όηη νη πξσηνβνπιίεο ηεο 

πεξηόδνπ 2013-2014 δελ επηθπξώζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2016 κε ηηο αλαγθαίεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξεζηαθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζα 

ζεκαηνδνηνύζαλ ηελ πξνώζεζε κίαο γλήζηαο δηαδηθαζίαο αλαζεώξεζεο ηνπ Διιεληθνύ 

Σπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Επίζθευε κέιοσς Ε.Π. ζηο Δήκο ηοσ Μηιάλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PierfrancescoMajorino - Αληηδήκαρτος Κοηλφληθής Ποιηηηθής Δήκοσ Μηιάλοσ, CosimoPalazzo- 

Δηεσζσληής Τοκέα Κοηλφληθής Πρόλοηας Δήκοσ Μηιάλοσ θαη Γαβρηήι Ακίηζες - Καζεγεηής 

ΤΕΙ Αζήλας 

 

Σην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηώλ ηνπΤερλνινγηθνύ ΔθπαηδεπηηθνύΙδξύκαηνο Αζήλαο (ΤΔΙ Αζήλαο) γηα 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ δηθηύσλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο κε δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ηνπ 

εμσηεξηθνύ, ν Καζεγεηήο ηνπ Τνκέα Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γξ. Γαβξηήι Ακίηζεοεπηζθέθζεθε κεηάαπό ζρεηηθή πξόζθιεζε ην Γήκν ηνπ 

Μηιάλνπ ζηηο 10-11 Οθησβξίνπ 2017. Ο Γήκνο ηνπ Μηιάλνπ είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

Μεηξνπνιηηηθνύο Γήκνπο ηεο Ιηαιίαο θαη έρεη αλαπηύμεη ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα πιήζνο δξάζεσλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. 

Ο Γξ. Ακίηζεο ζπκκεηείρε ζε ζηξνγγπιό ηξαπέδη κε ζέκα "Bigcitiesandthefightagainstpoverty - 

Strategiesandpublicpolicies: Milan / Barcelona / Αthens" θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δβδνκάδαο 

Κνηλσληθώλ Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Μηιάλνπ, πνπ πεξηιάκβαλε επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

εθδειώζεηο γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξόλνηαο, ηεο ζηέγαζεο θαη 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Παξάιιεια, είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζεί αληηπξνζσπεπηηθέο θνηλσληθέο 

δνκέο θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλθνηλσληθώλ 

ππεξεζηώλ κε αθαδεκατθά ηδξύκαηα ηεο Ιηαιίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ.  

 


