Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοµατεπώνυµο

Ευάγγελος Χαϊνάς

∆ιεύθυνση

Πλάτωνος 62, Καλλιθέα, Τ.Κ.:17673, Αθήνα - Ελλάδα

Τηλέφωνο

Κιν: 6978002216,

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

chainas@panteion.gr

Υπηκοότητα

Ελληνική

Ηµεροµηνία Γέννησης

30-6-1980

ΣΠΟΥ∆ΕΣ

210-9572434,

22290-91255

vchainas@yahoo.gr

2006
• Υποψήφιος διδάκτορας στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του
Παντείου Πανεπιστηµίου. Το θέµα του διδακτορικού
είναι το εξής: «Η µελέτη της χωροταξικής κατανοµής της
εγκληµατικότητας µέσα από την τεχνική της
χαρτογράφησης και ο ρόλος της στην πρόληψη του
εγκλήµατος σε τοπικό επίπεδο».
2006
• Κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στο Π.Μ.Σ. του
Παντείου Πανεπιστηµίου του Τµήµατος Κοινωνιολογίας
µε τίτλο: «Η Σύγχρονη Εγκληµατικότητα και η
αντιµετώπισή της».
Η διπλωµατική εργασία είχε τον εξής τίτλο: «Η ασφάλεια
των Ολυµπιακών Αγώνων: Η περίπτωση της Ελλάδας»
και βαθµολογήθηκε µε ΆΡΙΣΤΑ (10).
Γενικός βαθµός πτυχίου: ΆΡΙΣΤΑ (9,73).

2003
• Πτυχίο Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Γενικός βαθµός πτυχίου: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (8,11).

Ευάγγελος Χαϊνάς
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Συµµετοχή στην παγκόσµια έρευνα για την υγεία των
µαθητών της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και του
ερευνητικού
προγράµµατος
HBSC
που
πραγµατοποιήθηκε από το ΕΠΙΨΥ και το ΕΚΤΕΠΝ το
2006.



Μέλος της ερευνητικής οµάδας που έχει ως θέµα της την
«Μελέτη για την οικονοµία των ναρκωτικών - παράγοντες
που επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα των πολιτικών
κοινωνικής επανένταξης και στην
πρόληψη της
υποτροπής». Η εν λόγω µελέτη εντάσσεται στο
πρόγραµµα Equal. Η έρευνα έχει διετή διάρκεια (20062008) και γίνεται µε τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ.



Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΕΚΚΕ που διεξάγει
επιστηµονική έρευνα διετούς διάρκειας για τη σχέση της
µετανάστευσης µε την εγκληµατικότητα.



Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΕΚΚΕ που διεξάγει
επιστηµονική έρευνα για τον τρόπο που επηρεάζει η
είσοδος των µεταναστών ιδιοκτητών καταστηµάτων την
εµπορική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και τη σχέση
τους µε τους αντίστοιχους έλληνες ελεύθερους
επαγγελµατίες.



Συµµετοχή σε έρευνα υπό την εποπτεία του Π.Μ.Σ.: «Η
Σύγχρονη Εγκληµατικότητα και η αντιµετώπιση της», του
Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου
µε θέµα «Ο Φόβος του Εγκλήµατος στους Έλληνες
Κατοίκους της Ελληνικής Πρωτεύουσας». Επιστηµονική
υπεύθυνη της έρευνας ήταν η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Εγκληµατολογίας
κ.
Χριστίνα
Ζαραφωνίτου. (Η έρευνα αυτή παρουσιάστηκε στο
ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου).



Συµµετοχή σε ερευνητική προσπάθεια στα πλαίσια
µεταπτυχιακού µαθήµατος µε τίτλο «Η κλοπή στα
Καταστήµατα. Εµπειρική ∆ιερεύνηση του φόβου του
Εγκλήµατος, στο Κουκάκι και στη Καλλιθέα».



Συµµετοχή κατά την προπτυχιακή περίοδο σπουδών, σε
έρευνες κοινωνικών αναπαραστάσεων του κοινού, οι
οποίες µελετούσαν τις στάσεις του κοινού απέναντι στην
αστυνοµία, στην ιδιωτική αστυνοµία και στην ένταξη
των αποφυλακιζόµενων στη κοινωνία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ευάγγελος Χαϊνάς
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ



ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ



Πρώην µέλος της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου για το
σχεδιασµό
της
Αντεγκληµατικής
Πολιτικής
(Ο∆ΕΣΑΠ), του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως.



Εισήγηση
στην
1η
Συνάντηση
ελλήνων
εγκληµατολόγων στις 9-11 Ιουνίου 2006 στη Μυτιλήνη.
Ο τίτλος της εισήγησης ήταν: «Η Ασφάλεια των
Ολυµπιακών Αγώνων της Ελλάδας».



Εισήγηση στο 14ο ∆ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού µε θέµα: «Η απεικόνιση της ασφάλειας
των Ολυµπιακών Αγώνων της Ελλάδας από τον ελληνικό
έντυπο Τύπο», Κοµοτηνή, 19-21 Μαΐου 2006.



Παρουσίαση τεσσάρων αναρτηµένων ανακοινώσεων στο
14ο ∆ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού
µε τους εξής τίτλους:
«Το ευ αγωνίζεσθαι ως λειτουργικό προαπαιτούµενο του
αθλητισµού»,
«Τροµοκρατία: Ένα φαινόµενο που αποτελεί απειλεί για
κάθε µεγάλη αθλητική διοργάνωση»,
«Το κόστος ασφάλειας των έξι τελευταίων Ολυµπιακών
Αγώνων» και
«Η προσέγγιση του φαινοµένου της βίας στους αθλητικούς
χώρους µέσα από τα στατιστικά στοιχεία της αστυνοµίας».

1.
2.
3.
4.

Ευάγγελος Χαϊνάς

Αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Αξιωµατικών
Ελληνικής Αστυνοµίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 20052006. Μάθηµα διδασκαλίας: Κοινωνικός Έλεγχος του
Εγκλήµατος.
Εισηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
Εισηγητής στη σχολή µετεκπαίδευσης της Ελληνικής
Αστυνοµίας.



Παρουσίαση
ελεύθερης
ανακοίνωσης
στο
6ο
Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ηµόσιας Υγείας & Υπηρεσιών
Υγείας, 13-15 Μαρτίου 2006, Αθήνα. Ο τίτλος της
ελεύθερης ανακοίνωσης ήταν: «Τοξικοεξάρτηση και
παραβατικότητα».



Μέλος της εισηγητικής οµάδας που συµµετείχε στο 10ο
Πανελλήνιο
Κοινοβούλιο
Νέων
µε
τίτλο:
«Ισορροπώντας στη δοκό των παγκόσµιων
εξελίξεων», 24-27 Νοεµβρίου 2005, Αθήνα. Ο τίτλος
της θεµατικής ενότητας που ανακοινώθηκε ήταν: «Η
ευρωπαϊκή απάντηση στην παράνοµη διακίνηση
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ανθρώπων».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣΒΡΑΒΕΙΑ

Ευάγγελος Χαϊνάς



Εισήγηση στο 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο ∆ιοίκησης
Αθλητισµού, 3-5 Ιουνίου 2005, Σπάρτη. Ο τίτλος της
εισήγησης ήταν: «Η Ασφάλεια των αθλητικών
εγκαταστάσεων στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας».



Μέλος της εισηγητικής οµάδας που παρουσίασε στην
έδρα του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα δικαιώµατα
του Ανθρώπου, την έρευνα µε θέµα: «Ο Φόβος του
Εγκλήµατος στους Έλληνες Κατοίκους της Ελληνικής
Πρωτεύουσας», 25 Μαΐου 2005, Αθήνα. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρείας Εγκληµατολογίας.



∆ηµοσίευση στην Ποινική ∆ικαιοσύνη, Μάρτιος 2005,
έτος 8ο, τεύχος 79, σσ.309-311. Ο τίτλος της
δηµοσίευσης ήταν: «Ηλεκτρονικά εγκλήµατα κατά
επιχειρήσεων και οργανισµών στις Η.Π.Α. το 2004 –
Πορίσµατα έρευνας».



Εισήγηση στο 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αθλητικού
∆ικαίου
«Αθλητικό
∆ίκαιο.
Εφαρµογή
και
Ολυµπιακοί Αγώνες», 25-27 Νοεµβρίου 2004, Αθήνα.
Τίτλος της εισήγησης: «Το Φαινόµενο του Doping: Μια
Κοινωνιολογική – Εγκληµατολογική Προσέγγιση».



Μέλος της εισηγητικής οµάδας που συµµετείχε στο 9ο
Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων «Οι διεθνείς
ανακατατάξεις στην Παγκόσµια σκακιέρα», 18-21
Νοεµβρίου 2004, Αθήνα. Ο τίτλος της θεµατικής
ενότητας που ανακοινώθηκε ήταν: «Ολυµπιακοί Αγώνες:
από την ανάταση στην υπέρταση».

Ενασχόληση µε θέµατα αντεγκληµατικής πολιτικής,
Κοινωνιολογίας του αθλητισµού µε έµφαση στη βία στους
αθλητικούς χώρους, το Doping και µε θέµατα ασφάλειας στους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Επίσης, άλλες εστίες επιστηµονικού
ενδιαφέροντος αποτελούν η εγκληµατολογική έρευνα, τα θέµατα
περί ναρκωτικών και νεανικής παραβατικότητας, οι εγκληµατικές
υποκουλτούρες, το αίσθηµα ανασφάλειας και ο φόβος του
εγκλήµατος και τέλος η εγκληµατικότητα των µεταναστών.
2003-2004
• Υποτροφία από το ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.), για τη βαθµολογική επίδοση στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Νοέµβριος – Φεβρουάριος 2004
• Εκπαίδευση 100 ωρών στο Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών «Hellas Network», µε αντικείµενο την
εκµάθηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής.
Φεβρουάριος 2004
• Σεµινάρια
Εκπαιδευτικής
και
Επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας.
«Γραφείο ∆ιασύνδεσης. Πάντειο Πανεπιστήµιο».
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2004
• Πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης διάρκειας 350
ωρών στο Κ.Ε.Κ. ΜΕΝΤΩΡ στην ειδικότητα:
«Προγραµµατισµός
και
ανάλυση
εφαρµογών
µηχανογράφησης».
∆εκέµβριος 2002
• Στρατηγικές ανάπτυξης Καριέρας.
«Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων».
•

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

26 Μαΐου 2005 (Αθήνα)

Θεσµοί και παραβατικότητα των νέων»
•

14-15 Μαΐου 2005 (Αθήνα)

«Κοινωνικός Αποκλεισµός: Παιδί, Οικογένεια και Κοινωνία
σε κρίση»
•

16 ∆εκεµβρίου 2004 (Αθήνα)

«Επαγγελµατική

κατάρτιση

κρατουµένων.

Κοινωνική

επανένταξη και Απασχόληση αποφυλακισµένων»
•

27 Νοεµβρίου 2004 (Αθήνα)

«Οι κοινωνιολόγοι στην ελληνική κοινωνία: ρόλοι, ανάγκες,
προοπτικές»
• 21-24 Οκτωβρίου 2004 (Αθήνα)
«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας»
• 6-9 Οκτωβρίου 2004 (Αθήνα)
«Η σεξουαλική Κακοποίηση µας Αφορά όλους». 8ο ∆ιεθνές
Συνέδριο
• 9-10 Σεπτεµβρίου 2004 (Αθήνα)
«Ασφάλεια
και
∆ηµοκρατία
στην
Κοινωνία
της
∆ιακινδύνευσης»
•

13-15 Μαΐου 2004 (Αθήνα)

«Η σηµερινή κατάσταση των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου σε

Ευάγγελος Χαϊνάς
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όλο τον κόσµο»
•

10 Μαΐου 2004 (Αθήνα)

«Κράτος Πρόνοιας & Τοξικοεξάρτηση»
•

30-31 Μαρτίου 2004 (Αθήνα)

«Από το Ίδρυµα στην Κοινότητα»
•

13-14 Νοεµβρίου 2003 (Αθήνα)

«Όλη η ζωή µια νέα ευκαιρία. Απεξαρτηµένοι & µη
αποκλεισµένοι από την αγορά εργασίας»
•

25 Ιουνίου 2003 (Αθήνα)

«Νέες Προσεγγίσεις στη θεραπεία οπιούχων»
•

26-27 Μαΐου 2003 (Αθήνα)

«Σύστηµα Ποινικής ∆ικαιοσύνης

και Τοξικοεξάρτηση:

Θεωρία και Πράξη»
•

7-9 Μαΐου 2003 (Αθήνα)

«Ετερότητα και Κοινωνία»
•

15 Απριλίου 2001 (Αθήνα)

«Η Λαϊκή Συµµετοχή στην Ποινική ∆ικαιοσύνη στην
Ευρώπη»

ΑΤΟΜΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ευάγγελος Χαϊνάς

Συνέπεια και υπευθυνότητα. Ικανότητα συγκέντρωσης.
Εργατικότητα
και
Αποτελεσµατικότητα.
Ευχάριστη
προσωπικότητα και διάθεση για επικοινωνία. Εφαρµογή
καινοτόµων µεθόδων στον εργασιακό χώρο.

9 Ελληνική

 Αγγλικά: Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
«First Certificate in English». (Lower).
 Εξειδικευµένες γνώσεις επαγγελµατικής ορολογίας στην
Αγγλική γλώσσα στην επιστήµη της Εγκληµατολογίας
και της Κοινωνιολογίας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ικανότητα επικοινωνίας, φιλική διάθεση, ευχέρεια λόγου.
∆υνατότητα οµαδικής εργασίας και συνεργατικότητα.
Ικανότητα συµµετοχής σε οµαδικά project.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ&
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ικανότητα συντονισµού οµάδας και διοίκησης ανθρώπινου
δυναµικού. Οργανωτικότητα, ηγετική ικανότητα και ανάληψη
πρωτοβουλίας στην εκτέλεση έργου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
& ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

¾ Windows 98 / XP (Word, Excel, Access, PowerPoint,
Internet)
¾ Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.
¾ HTML (κατασκευή ιστοσελίδων)
¾ VISUAL BASIC
¾ FRONTPAGE

•
•
•
•

Ευάγγελος Χαϊνάς

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων
Ενεργό µέλος ερασιτεχνικού συλλόγου ποδοσφαίρου
Μέλος της οµάδας Επίλεκτων ποδοσφαίρου του
Παντείου Πανεπιστηµίου
Μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου (Γυµνό Ευβοίας)
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