Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae
Ο Άγγελος Σεριάτος απέκτησε πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ως
απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνέχισε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (UvA) εστιάζοντας στο
πεδίο της Πολιτικής Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας διερεύνησε
την επιρροή της ημερήσιας ατζέντας των ελληνικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις
πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι έλληνες βουλευτές στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών
τους καθηκόντων, παίρνοντας συνέντευξη από 50 και πλέον μέλη του ελληνικού
κοινοβουλίου. Επιπροσθέτως, εργάστηκε σε διάφορα ερευνητικά έργα (projects), τα οποία
αφορούσαν στη διερεύνηση του ρόλου των συναισθημάτων στην πολιτική συμμετοχή,
καθώς και στη χρήση διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων σε πεδία της Πολιτικής
Επιστήμης. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στα πεδία της
Πολιτικής Κοινωνιολογίας και της Συγκριτικής Πολιτικής και σε θέματα που αφορούν την
εκλογική συμπεριφορά και τον εκλογικό ανταγωνισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι πιο
πρόσφατες ακαδημαϊκές μελέτες του εστιάζουν στην αρνητική κομματική ταύτιση και στην
επαναφορά της διαίρεσης Αριστερά - Δεξιά στο ελληνικό κομματικό σύστημα.
Από το 2018 εργάζεται ως επικεφαλής του τμήματος πολιτικών ερευνών της εταιρίας
Prorata SA. Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά έργα,
συνεργαζόμενος με Ινστιτούτα, Μ.Κ.Ο και πολιτικά κόμματα, όπως το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε), το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών
Πολιτικών ΕΝΑ και η Διεθνής Αμνηστία, συστηματικά αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και
την ανάλυση ερευνών που σχετίζονται - μεταξύ άλλων - με την πολιτική και εκλογική
συμπεριφορά.
Angelos Seriatos graduated with a degree in Political Science and Public Administration from
the Kapodistrian University of Athens in Greece. He also holds an MSc in Political
Communication from the University of Amsterdam in the Netherlands. In his research
master thesis investigated the reciprocal relationship between mass media agenda in Greece
and parliamentary initiatives taken by the Greek MPs, interviewing more than 50 members
from four different political parties. Furthermore, he worked on various projects, including
research on the role of emotions in political involvement and the use of different
methodological tools in subfields of Political Science. Currently is a PhD candidate in the
Panteion University of Athens in Greece in the subfields of Political Sociology and
Comparative Politics, focusing on topics related to electoral behavior and electoral
competition. His recent academic work focused on negative partisanship and the return of
left-right divide in the Greek party system.

Since 2018, he works as Head of Political Research for Prorata SA, which is a company in
Greece that mainly operates public opinion surveys. During the last two years he has
collaborated on various research programs with institutes, NGO’s and political parties in
Greece, such as the National Center of Social Research of Greece (EKKE), Nicos Poulantzas
Institute, Institute for Alternative Policies (ENA) and Amnesty International, systematically
designing and analyzing research related to Political and Electoral Behavior.
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