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« Υπάρχει μέλλον για το εργατικό δίκαιο; » 

κ. Alain SUPIOT-Collège de France 

 
Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, 18:00 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΥΓEΝΗΣ 

του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και 

Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) 
 

Στο πλαίσιο του κύκλου « Ελληνογαλλικές συζητήσεις της 
Θεσσαλονίκης », το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνει, σε 

συνεργασία με τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., το Κέντρο Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και την Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών, διάλεξη με κεντρικό ομιλητή τον κo Alain SUPIOT, 

καθηγητή στο Collège de France και διευθυντή της έδρας « Κοινωνικό 
κράτος και παγκοσμιοποίηση: νομική ανάλυση των μορφών 

αλληλεγγύης ».  
H διάλεξη που φέρει τον τίτλο « Υπάρχει μέλλον για το εργατικό 

δίκαιο; » θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Δημήτριος Ευρυγένης 
του ΚΔΕΟΔ την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 στις 18 μμ.  

Εργατικολόγος, με μεγάλη διεθνή αναγνώριση, ο καθηγητής Alain 
SUPIOT έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα πλούσιο σε αναλύσεις 

και προβληματισμούς έργο, γύρω από τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης στην εργασία και στο δίκαιο γενικότερα. 

Στη διάλεξή του δεν θα παρουσιάσει μόνο τις δυσμενείς συνέπειες που 
έχει η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς και η υποταγή των κανόνων της 

εργασίας στους αριθμούς, δηλαδή στις δημοσιονομικής φύσεως επιταγές 

που επιβάλλουν στα κράτη οι διεθνείς, υπερεθνικοί και διεθνικοί φορείς 
της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. 

Πέρα από την ανάλυση αυτή, ο κ. Alain SUPIOT θα παρουσιάσει 
επίσης τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υποστεί το εργατικό δίκαιο 

προκειμένου να επιτύχει ένα φιλόδοξο, αλλά και ταυτόχρονα 
απαραίτητο για την επιβίωσή του στόχο: την προσαρμογή των κανόνων 

εργασίας στις σύγχρονες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και την 
ταυτόχρονη εξασφάλιση στον καθένα της προοπτικής μιας αξιοπρεπούς 

απασχόλησης. 
 

Στις 3 Μαΐου, στις 18.00 μμ., στην παλαιά αίθουσα τελετών της 
Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., η Noμική Σχολή AΠΘ θα απονείμει τον 

τίτλο του επίτιμου διδάκτορα Α.Π.Θ. στον κ. Alain Supiot.  
Στην oμιλία τou, o τιμώμενos  καθηγητής  Alain Supiot θα αναπτύξει 

το θέμα  « Σκέψεις για την εξασθένιση του Κράτους». 

 
Λίγα λόγια για το Collège de France : Το Collège de France, δημόσιο 
Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποτελεί έναν μοναδικό γαλλικό θεσμό που 

http://www.ift.gr/


δεν έχει αντίστοιχό του σε άλλες χώρες. Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, 

το περίφημο αυτό ίδρυμα έχει έναν διπλό προσανατολισμό, την έρευνα και τη 
διδασκαλία. Συγκεντρώνει μια ομάδα επίλεκτων (γάλλων και ξένων) 
καθηγητών που έχουν διακριθεί με τη σπουδαιότητα και την πρωτοτυπία των 

ερευνών τους σε διάφορες επιστήμες, από τα μαθηματικά, τη φυσική, τη 
χημεία, τη βιολογία και την ιατρική, τη φιλοσοφία και τη φιλολογία, τις 

κοινωνικές επιστήμες και την οικονομία, την προϊστορία, την αρχαιολογία και 
την ιστορία, τη γλωσσολογία έως τη μελέτη των μεγάλων πολιτισμών. 

http://www.college-de-france.fr 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Ομιλητές : 

- κ. Alain Supiot, καθηγητής στο Collège de France 

- κ. Πέτρος Στάγκος, καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, της 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων. 

- Συντονισμός: κα Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα, Καθηγήτρια 

Συγκριτικού Δικαίου, Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 

 

Ταυτόχρονη μετάφραση 

Ελεύθερη είσοδος 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές 
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