
 

 

ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελεί μετεξέλιξη της τότε Παντείου 

Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η τελευταία ιδρύθηκε το 1927, 

με πρότυπο την τότε παρισινής École libre des Sciences politiques, και 

είχε ως στόχο την κατάρτιση επιστημόνων της Διοίκησης που θα 

στελέχωναν τον κρατικό μηχανισμό, καθώς και πολιτικών επιστημόνων. 

Το σημερινό Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης ανάγει τις ρίζες του σε αυτήν την 

ίδρυση. Εντασσόμαστε σε μιαν ιστορική παράδοση, που μόρφωσε 

εκατοντάδες στελέχη του κρατικού μηχανισμού στην Ελλάδα. 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ λειτουργεί  προσφέροντας προπτυχιακή εκπαίδευση τετραε-

τούς φοιτήσεως. Είναι εντεταγμένο στο μοναδικό  Ίδρυμα όπου θεραπεύ-

ονται οι κοινωνικές και οι πολιτικές  επιστήμες, με τετραετή διάρκεια 

σπουδών, όπως όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας.  Ανήκει στην νεοσύστατη Σχολή 

Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, από κοινού με το αδελφό 

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Επίσης διαθέτει πρό-

γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με πέντε κατευθύνσεις και προσφέρει 

δυνατότητα διδακτορικής έρευνας. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  ΜΑΣ : η καλλιέργεια και η έρευνα στις Επιστήμες της Διοίκησης 

και η μόρφωση επιστημόνων  που θα καλύψουν τις ανάγκες τόσο του κρα-

τικού μηχανισμού, όσο  και  –ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία–  του 

ιδιωτικού τομέα.  Ταυτόχρονα, επιδιώκεται και η παροχή γνώσεων αν-

θρωπιστικής παιδείας. 

 

Πρόσφατα το Τμήμα αξιολογήθηκε θετικά από επιτροπή καθηγητών από 

το εξωτερικό, στο πλαίσιο των νομίμων διαδικασιών που τελούν υπό την 

αιγίδα και την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστο-

ποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).  

Η αξιολόγηση είναι προσβάσιμη στην διεύθυνση: 

 http://pubadmin.panteion.gr/download/eval_report.pdf  

http://pubadmin.panteion.gr/download/eval_report.pdf


 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΤΟΜΕΙΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

ΟΙ  ΣΠΟΥΔΕΣ στηρίζονται σε τέσσερεις  γνωσιακούς πυλώνες:   

1. Το Δίκαιο  –όχι αποκλειστικά το Δημόσιο Δίκαιο–  και τους Θεσμούς   

2. Την Οικονομική Επιστήμη,    

3. Την Φορολογία και Ελεγκτική και   

4. Την αμιγώς Διοικητική Επιστήμη.   

 

Αυτοί είναι και οι τέσσερεις  Τομείς μας.  

 Οι σπουδές προσανατολίζονται προς δύο κατευθύνσεις:    

α) των Δημοσίων θεσμών και  β) της Οικονομικής Επιστήμης. 

 

  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

 

Ι.  Η διάρκεια είναι τετραετής, όπως σε όλα τα πανεπιστήμια της 

Χώρας. 

 

ΙΙ.  Θεσμοθετημένες κατευθύνσεις σπουδών:   

α) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ         

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

ΙΙΙ.  Ειδικές διδασκαλίες που εμπλουτίζουν το κυρίως πρόγραμμα 

σπουδών: 

 

α) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού 

τομέα: μάθημα επιλεγόμενο με μεγάλη ζήτηση.  Στόχος: η εμπέδωση 

των θεωρητικών γνώσεων και στον χώρο της επαγγελματικής πράξης 

και η γνωριμία φοιτητών μας με την αγορά εργασίας.  

 

β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, μάθημα με μεγάλη 

ζήτηση επίσης. 

 

γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 

 



 

 

δ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (υποχρεωτικό μάθημα για την λήψη πτυχίου) : 

Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρώσσικα. Δίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην τεχνική ορολογία.  

             

Μεσοπρόθεσμα, το προπτυχιακό πρόγραμμα θα αναμορφωθεί: Ειδική 

επιτροπή, υπό την κυρία Ισμήνη Κριάρη, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών και 

καθηγήτρια του Τμήματός μας, επεξεργάζεται την νέα  μορφή του. Προ-

βλέπεται, μεταξύ άλλων,  να προστεθούν και διδασκαλίες προπτυχιακών 

μαθημάτων μας σε ξένες γλώσσες. Κύριος στόχος η προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες διοικητικής θεωρίας και πράξης και ο εμπλουτισμός του με 

σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και εκπαίδευσης. 

 Επίσης προβλέπεται  να αξιοποιηθούν δυνατότητες ηλεκτρονικής διδα-

σκαλίας (e-class κ.λπ.).  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

 

α) Πανελλήνιες εξετάσεις  που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Οι υποψήφιοι εισάγονται τόσο από την θεωρητική, όσο και από την 

θετική κατεύθυνση των πανελληνίων εξετάσεων. Τον αριθμό ορίζει το 

Υπουργείο. 

 

β) Κατατακτήριες εξετάσεις. Διενεργούνται από το Τμήμα, με βάση με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

γ) Ειδικές Κατηγορίες εισαγομένων: λ.χ.  Άτομα με ειδικές ανάγκες, ειδι-

κές περιπτώσεις εξ Αλλοδαπής. 

Πολλοί προπτυχιακοί φοιτητές μας είναι Αλλοδαποί. Μία μεταπτυχιακή 

φοιτήτριά μας, υπότροφος του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών είναι 

αλλοδαπή.  

Δεχόμαστε, επίσης, πολλούς φοιτητές στο πλαίσιο των συμφωνιών ανταλ-

λαγής Erasmus από Γαλλία, Αγγλία, Πολωνία,  Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, 

Βαλτικές χώρες κ.α. Αλλά και δικοί μας φοιτητές, επωφελούνται από τα 

ίδια προγράμματα, μεταβαίνοντας σε Πανεπιστήμια με τα οποία μας 

συνδέουν συμφωνίες ανταλλαγής. Το ίδιο και καθηγητές όπως και διοικη-

τικά στελέχη του Τμήματος.  

 

 

 



 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

▪  Εισαγωγή κατόπιν ειδικών εξετάσεων σε ολιγάριθμα τμήματα φοιτητών. 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων. 

▪  Η διάρκεια είναι διετής. Το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην 

σύνταξη διπλωματικής εργασίας. 

▪  Κατευθύνσεις:   

α) Εθνική και κοινοτική (ενωσιακή) Διοίκηση,     

β) Νομικός Πολιτισμός   

γ)  Οικονομική Επιστήμη     

δ) Φορολογία και Ελεγκτική    

ε)  Σύγχρονες μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο 

Management). 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 

 

Ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης: τριετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών.   

Κατ’ εξαίρεσιν, για υποψηφίους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών:  τε-

τραετής με υποχρεωτική παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων  (κατά τα 

ισχύοντα στον νόμο). 

Προαπαιτούμενα:  Διδακτορικές διατριβές γίνονται δεκτές στα γνωστικά 

αντικείμενα που καλλιεργούνται στο Τμήμα. Τα προσόντα των υποψη-

φίων ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ KAI  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΜΑΣ 

Ο αρχικός στόχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ήταν να μορφώνει 

λειτουργούς που απορροφώνται στον Δημόσιο τομέα.  Από της ιδρύσεως 

του το Τμήμα μας  κατάρτισε πολυάριθμα στελέχη διαφόρων κρατικών 

υπηρεσιών, αρκετά εκ των οποίων φοίτησαν μετέπειτα και στην Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.  Η τρέχουσα πολιτική μείωσης του δημόσιου 

τομέα επιτάσσει την προσαρμογή του διδακτικού έργου και προς στον 

ιδιωτικό, σε επιχειρήσεις, αλλά και σε Οργανισμούς και σε άλλα Ν.Π.Ι.Δ.  

Η απορρόφηση στον τελευταίο χώρο λειτουργεί ικανοποιητικά. 

  



 

 

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης του Παν-

τείου Πανεπιστημίου, κύριο έργο του οποίου είναι η διευκόλυνση προςβα-

σης των φοιτητών και των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας. Επίσης 

και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και άλλων φορέων που αναζητούν 

στελέχη προς πρόσληψη. Γίνονται αρκετές εκδηλώσεις (τουλάχιστο 5 κατ’ 

έτος) εντός και εκτός πανεπιστημίου, όπου προσκαλούνται για παρου-

σίαση στελέχη της αγοράς. 

 

Σημειωτέον ότι τα τελευταία δύο έτη, στο πρόγραμμα της πρακτικής 

άσκησης, με τη μεσολάβηση και εποπτεία μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

απασχολήθηκαν φοιτητές μας (κυρίως τεταρτοετείς)  σε σημαντικούς φο-

ρείς του Δημοσίου (υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών και Δ.Ο.Υ.,  γρα-

φείο Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, Δικαστήρια κ.λπ.) σε γνωστoύς 

Οργανισμούς (Διεθνής Διαφάνεια κ.λπ.) όπως και σε ελληνικές και 

πολυεθνικές εταιρείες (π.χ. Playmobil, Coca Cola κ.ά).  

    

Αγορά του Εξωτερικού 

Πτυχιούχοι μας προσλαμβάνονται και από διάφορες επιχειρήσεις στην 

Αλλοδαπή, ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ας προστεθεί, επίσης, ότι πολλοί πτυχιούχοι μας γίνονται δεκτοί σε μετα-

πτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού και μεταπτυχιακοί μας απόφοιτοι 

σε εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε ξένα Πανεπιστήμια κύρους. 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 

Α)  Νομικοί         

Β)  Οικονομολόγοι     

Γ) Επιστήμονες της Λογιστικής και της Ελεγκτικής       

Δ)  Επιστήμονες της Διοίκησης  

 

 

Ορισμένοι διδάσκοντες σπούδασαν στην τότε Πάντειο Σχολή. Άλλοι 

προέρχονται από άλλα Ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, το Αριστοτέλειο 



 

 

Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Mετσόβειο Πολυτε-

χνείο. Κάποιοι πραγματοποίησαν όλες ή μέρος των σπουδών τους σε 

γνωστά ιδρύματα του εξωτερικού. Ενδεικτικά στις χώρες:  Γερμανία  

(Βερολίνο, Κολωνία, Χαϊδελβέργη, Giessen, Μόναχο, Αugsburg, Münster), 

Γαλλία (Σορβόννη, Assas, Nanterre, École des hautes Études en Sciences 

sociales), Η.Π.Α. (Cornell, Wyoming, Connecticut), Ηνωμένο βασίλειο 

(Λονδίνο, Lancaster, Leicester), στην Βιέννη, στο Βελιγράδι, στην Ρώμη.  

Η πολυμορφία αυτή εκπαίδευσης εξασφαλίζει διδακτική προσφορά 

περισσοτέρων επιστημονικών Σχολών και ευρύτητα στην μεθοδολογία 

προσέγγισης.  

 

Μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν προϋπηρετήσει και σε οργανικές θέσεις άλλων 

Πανεπιστημίων (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Κρήτης Ιόνιο, Θεσσαλίας, 

Μακεδονίας, Δημοκρίτειο). 

  

•  Διδάσκουν επίσης και Συνεργάτες / Ειδικοί Επιστήμονες, με διδα-

κτορικό δίπλωμα, συνεισφέροντας έτσι στην όλη εκπαιδευτική προσπά-

θεια, μεταφέροντας κυρίως εμπειρίες από την πρακτική και τον επαγγελ-

ματικό χώρο.  

 

•   Προσφέρονται επίσης  και διαθεματικές  συνεργασίες και συνδιδα-

σκαλίες : 

 Όπου αυτό κρίνεται παιδαγωγικά αναγκαίο, επιδιώκεται η πολλαπλή 

προσέγγιση, με την συμβολή περισσοτέρων διδασκόντων χωρίς την ίδια 

ειδικότητα, οι οποίοι προσεγγίζουν το γνωστικό πεδίο από διαθεματική 

σκοπιά. Στόχος είναι η μύηση των φοιτητών στις πολλαπλές προσεγγίσεις, 

η απόκτηση ευρύτητας και ικανότητας προσαρμογής. 

 

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. 

Μέλη του Δ.Ε.Π. συνεργάζονται τακτικά ή περιστασιακά με πανεπιστήμια 

του εξωτερικού  (Γαλλία, Κύπρος, Πολωνία, Λιθουανία, Σερβία) ορισμένες 

φορές στο πλαίσιο των ανταλλαγών Erasmus. Επίσης και στο εσωτερικό, 

κυρίως στο πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ,ως συνεργαζόμενοι με 

το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκη-

σης, την Σχολή Δικαστών, την Σχολή της Αστυνομίας και τις παραγωγικές 

Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (και εσω-

τερική εκπαίδευση σε αρκετές τράπεζες), το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσω-

τερικών Ελεγκτών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής κ.λπ.  



 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ  ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ  

Το Τμήμα διοργάνωσε ημερίδες και συνέδρια στα γνωστικά πεδία που 

θεραπεύονται από τα μέλη του. Προσεκλήθησαν και συνέπραξαν διακε-

κριμένοι πανεπιστημιακοί, ερευνητές, ειδικοί της αγοράς κ.λπ.  Κατά το 

2012-13 προσεκλήθησαν και ομίλησαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Λέανδρος 

Σωκράτης Ρακιντζής (Γενικός Επιθεωρητής Δηνμόσιας Διοίκησης), ο κ. 

Νικηφόρος Διαμαντούρος (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και Καθηγητής 

ΕΚΠΑ), ο κ. Γεώργιος Καμίνης (δήμαρχος Αθηναίων και Καθηγητής 

ΕΚΠΑ.), η κυρία Καλλιόπη Σπανού (Συνήγορος του Πολίτη, Καθηγήτρια 

ΕΚΠΑ), ο κ. Γ. Μαλινδρέτος (Καθηηγτής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), 

ο κ. Π. Καρβούνης, o κ. Άγγελος Συρίγος, η κυρία Helen Xanthakis, η 

κυρία Joan Goldsmith, ο κ. Keneth Clocke, ο κ. Δημήτριος Αργυριάδης 

(καθηγητής στο New York State University), η κυρία Χαρά Αργυριάδου-

Kervégan (Καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise των Παρισίων),  

ο κ. Emiliano Buis (καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Montevideo της 

Αργεντινής) κ.ά. 

Από το 2013, όσες εκδηλώσεις  μας πραγματοποιούνται στους χώρους του 

Παντείου Πανεπιστημίου μεταδόθηκαν ηλεκτρονικά σε video και έχουν 

αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Τμήματος.  Οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές 

στο ειδήμον κοινό. Αθρόα και η προσέλευση φοιτητών μας. 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Λειτουργούν τα εξής: 

▪   ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ, με ομιλίες, οργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις έργων και έγκρι-

τες μεταφράσεις μελετών. 

▪   ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σε συνερ-

γασία και με το Τμήμα Κοινωνιολογίας), με ομιλίες ειδικών και εκδόσεις 

συλλογικών τόμων. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Σε διαρκή βάση: με Ιδρύματα του εξωτερικού όπως το κέντρο C.R.I.S.E.S. 

του Πανεπιστημίου Paul-Valéry Montpellier III και το  Ευρωπαϊκό Πανε-



 

 

πιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.  Στην Ελλάδα, με το Κέντρο Νέο-

ελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Ελληνικό  Ίδρυ-

μα  Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) κ.ά.  

Και σε περιστασιακή βάση, στο πλαίσιο οργάνωσης συγκεκριμένων συ-

νεργασιών. 

 

Ας προστεθεί ότι από το Τμήμα μας εγκαινιάσθηκε και δραστηριότητα  

έκδοσης επιστημονικών βιβλίων, πέραν εκείνων που εκδίδονται υπό την 

αιγίδα μελών Δ.Ε.Π.  

Ήδη κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος, προσβάσιμος και στο διαδίκτυο: 

 http://pubadmin.panteion.gr/kafousis_volume.htm  

Ετοιμάζεται και το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διοίκηση 

και Αναμόρφωση», υπό την αιγίδα του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης. 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Μεταξύ των εκτός Πανεπιστημίου διακριθέντων Καθηγητών του Τμήμα-

τος,  ας αναφερθούν ο αείμνηστος πρόεδρος Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασι-

νόπουλος, ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο  αείμνηστος Δημήτριος 

Κόρσος  που ανέλαβε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις (Γεν. Γραμματέας 

Τουρισμού, Διοικητής του ΟΤΕ, Διευθυντής της Ραδιοφωνίας και Τηλεό-

ρασης), πολλοί υπουργοί και βουλευτές.   

 

Αλλά και σήμερα, μέλη του Δ.Ε.Π.  καλούνται να προσφέρουν την υπεύθυ-

νη συμβολή τους στα πολιτικά και τα κοινωνικά δρώμενα, ως Γενικοί ή 

ειδικοί Γραμματείς σε Υπουργεία, κυβερνητικοί σύμβουλοι κ.λπ.. Άλλοι 

είναι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία.  Συμμετέχουν σε επαγγελματικές 

οργανώσεις όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Προσφέρουν, όπως 

αναφέρθηκε, επί πλέον διδακτικό έργο σε άλλα πανεπιστήμια και σε 

δημόσιους φορείς. 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

 ▪  Ο κ. Γεώργιος  Παναγιωτόπουλος,  Πρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της 

Επικρατείας 

http://pubadmin.panteion.gr/kafousis_volume.htm


 

 

 ▪  Ο κ. Γεώργιος-Σταύρος  Κούρτης,  Πρόεδρος του Ελεγκτικού  Συνεδρίου 

ε.τ., σημερινός πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παντείου 

Πανεπιστημίου 

 ▪  Ο κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος του Αποδήμου Ελληνισμού 

 ▪  Ο κ. Λέανδρος-Σωκράτης Ρακιντζής, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γενικός Επι-

θεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

 

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχουν σε Συλλογικούς Κοινωνικούς Φο-

ρείς,  όπως το Λύκειο των Ελληνίδων, η Επιτροπή Βιοηθικής, σε επιστη-

μονικά σωματεία (όπως π.χ. το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής 

Ηθικής/ΕΒΕΝ) και συμβάλλουν με εξωστρέφεια στην προαγωγή της 

οικείας επιστημονικής ειδικότητας κ.λπ. όπως και με γενικότερη κοινω-

νική προσφορά. 

 

Επίσης, δραστηριοπούνται με αρθρογραφία σε μη επιστημονικά έντυπα 

και στον ηλεκτρονικό Τύπο (εκλαϊκευτική αρθρογραφία).  Επίσης, πολλά 

μέλη του Δ.Ε.Π.  του Τμήματός μας καλούνται να εκφρασθούν δημόσια 

και επί ζητημάτων πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας, ή και να δια-

λευκάνουν επίμαχες θέσεις στα τηλεοπτικά μέσα.  

 

Τέλος, πραγματοποιούν ανακοινώσεις και παρεμβάσεις σε επιστημονικές 

ημερίδες που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και άτυπη ή θεσμική 

συμμετοχή στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών (λ.χ. Πρόεδρος Δημο-

τικής Κοινότητας Ανατολικής Αττικής, της μεγαλύτερης Κοινότητας του 

Δήμου, 2011-2014)  

  

       Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

       Σταύρος Περεντίδης 

       Καθηγητής Ιστορίας των Θεσμών. 


