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Στο 6ο τεύχος του περιοδικού μας παρουσιάζουμε το Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Εστιάζουμε στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης, του οποίου τα Προγράμματα Σπουδών, τόσο το 
Προπτυχιακό όσο και το Μεταπτυχιακό, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. 
Επίσης, οι Καθηγητές του Τμήματος έχουν σημαντική παρουσία στην 
ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω πρωτότυπων επι-
στημονικών εργασιών και δράσεων. Θεωρούμε, λοιπόν, ευτυχή τη 
συγκυρία της συνομιλίας μας με τον Πρόεδρό του, 
Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας κ. Θεόδωρο 
Μαριόλη.
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«Ξ.»: Κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Δημό-
σιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή 
της πρόσκλησής μας να παρουσιάσουμε 
το Τμήμα. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με 
την ιστορία και το σκοπό του Τμήματος.
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Αγαπητέ κ. Νότη 

σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, 
και εύχομαι το βέλτιστο στο περιοδικό Ξε-
νοφών, τη δημιουργική πορεία του οποίου 
παρακολουθώ με διακριτό ενδιαφέρον. 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης είναι το 
ένα από τα δύο αρχαιότερα Τμήματα του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Η ιστορία του ξε-
κινά από το έτος 1963, όταν η Πάντειος 
Σχολή Πολιτικών Επιστημών διαιρείται σε 
δύο Τμήματα: Πολιτικής Επιστήμης, και Δη-
μόσιας Διοίκησης. 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και επιστη-
μονικός προσανατολισμός του Τμήματος 
προσδιορίζεται από τα γνωστικά αντι-
κείμενα των τριών Τομέων του: Δικαίου, 
Διοικητικής Επιστήμης, και Οικονομίας, 
όπως αυτά αποτυπώνονται και αναλύονται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Θεμελιώδης 
σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετί-
ζονται με τις επιστήμες της οργάνωσης και 
λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα 
της, δηλαδή, τόσο της λειτουργίας του δη-
μόσιου τομέα, σε στενή έννοια, όσο και της 
λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 
των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων. Το Τμήμα: 

⇢ Προσφέρει, εδώ και έξι δεκαετίες, 
αποφοίτους, οι οποίοι στελεχώνουν τις 
υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα. 

⇢ Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμή-
μα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον 
αριθμό των ενεργών φοιτητριών/φοιτη-
τών του.

⇢ Χορηγεί ενιαίο πτυχίο με δύο κατευ-
θύνσεις, δηλαδή «Δημόσιας Οικονομικής» 
και «Δημόσιων Θεσμών». 

Στο Προπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα 
επιδιώκει: (i). Την απόκτηση από τους/
τις φοιτητές/φοιτήτριες των απαιτούμε-
νων διεπιστημονικών γνώσεων, θεωρι-
ών, μεθόδων και τεχνικών έρευνας, εντός 
πλαισίου ανάπτυξης της κριτικής, εννοιο-
λογικής και αναλυτικής, σκέψης. (ii). Τον 
εφοδιασμό των φοιτητών με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις και δεξιότητες για την εισα-
γωγή τους στην αγορά εργασίας. (iii). Την 
προετοιμασία των φοιτητών για ανώτερα 
επίπεδα σπουδών (Μεταπτυχιακό, Διδα-
κτορικό, Μεταδιδακτορική Έρευνα).

«Ξ.»: Με ποιους τρόπους το Τμήμα συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη όλων εκείνων των 
δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων 
που απαιτούνται στην σύγχρονη διεθνή 
αγορά εργασίας;
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Οι πτυχιούχοι 

του Τμήματος γνωρίζουν: (i). Τις θεμελιώ-
δεις θεωρίες, μεθόδους και μορφές άσκη-
σης της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτές 
αποκρυσταλλώνονται στη διεθνική και 
εθνική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, αλλά και 
πρακτική. (ii). Τις εσωτερικές συναρτήσεις 
μεταξύ αυτών των θεωριών, μεθόδων 
και μορφών μέσω του διεπιστημονικού 
πρίσματος Δίκαιο–Διοίκηση–
Οικονομία, και στα πεδία 
τόσο του δημοσίου τομέα 
όσο και του ιδιωτικού 
τομέα. (iii). Τις εθνικές, 
τοπικές και υπερεθνικές 
διαστάσεις της δημόσιας 
διοίκησης στις εκάστοτε 
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υφιστάμενες διασυνδέσεις τους, αλλά και 
στην ιστορικο-λογική ανάπτυξή τους. (iv). 
Να προσεγγίζουν, ανασυνθέτουν επιστη-
μονικά και επιλύουν βασικά και παράγωγα 
διοικητικά, νομικά και οικονομολογικά ζη-
τήματα υπό τους περιορισμούς των διαθε-
σίμων πόρων–μέσων και στοχεύοντας στη 
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας δημοσίων ή και 
ιδιωτικών φορέων και μονάδων. (v). Να 
εφαρμόζουν τις πρωτεύουσες μεθόδους 
και τεχνικές αναζήτησης, άντλησης και 
επεξεργασίας ποιοτικών και ποσοτικών 
πληροφοριών-στοιχείων για την ανάλυση 
και αξιολόγηση προβλημάτων, τα οποία 
εμπίπτουν στα αντικείμενα της δημόσιας 
διοίκησης, εν γένει, καθώς και για την εκ-
πόνηση συναφών μελετών. 

«Ξ.»: Ποιες είναι οι επαγγελματικές προ-
οπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος;
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Καταρχάς, οι 

πτυχιούχοι του Τμήματος (i) εγγράφονται, 
ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης σπουδών 
τους («Δημόσιας Οικονομικής» ή «Δημόσι-
ων Θεσμών»), στο Οικονομικό Επιμελητή-
ριο της Ελλάδας, και (ii) εντάσσονται στους 
κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: (α) 
οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης «Δημόσιας 
Οικονομικής», στον κλάδο ΠΕ 80 (Οικονομί-
ας), και (β) οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης 
«Δημόσιων Θεσμών», στον κλάδο ΠΕ 78 
(Κοινωνικών Επιστημών). Το Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας 
είναι το μοναδικό, το οποίο ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις για την εισαγωγή 
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης του ΕΚΔΔΑ, λόγω του 
εύρους και της σύνθεσης των μαθημάτων 
του. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται 
(i) να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθ-
μών, (ii) να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες 

διοικητικές αρχές, (iii) να ακολουθήσουν 
καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα, (iv) να 
πιστοποιηθούν ως ορκωτοί ελεγκτές, και 
(v) να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε αυτές τις κα-
τευθύνσεις συμβάλλει και το πρόγραμμα 
της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, στον 
ιδιωτικό τομέα, σε φορείς της δημόσιας δι-
οίκησης, αλλά και στο εξωτερικό (μέσω του 
ERASMUS+), το οποίο βοηθά τους φοιτητές 
μας να αποκτήσουν μία πρώτη εμπειρία με 
την αγορά εργασίας. Οι ως άνω επαγγελμα-
τικές προοπτικές των πτυχιούχων ενισχύο-
νται αλλά και διευρύνονται μέσω των προ-
σφερόμενων από το Τμήμα Προγραμμάτων 
Μεταπτυχια κών Σπουδών.

«Ξ.»: Ποια Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών προσφέρει το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης;

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Προσφέρει το 
Πρόγραμμα «Οικονομική Επιστήμη», και 
το Πρόγραμμα «Νομική και Διοικητική Επι-
στήμη», το οποίο έχει τρεις κατευθύνσεις: 
«Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση», «Διοικη-
τική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ», 
και «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία». Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές που περατώνουν 
επιτυχώς τις σπουδές τους, λαμβάνουν 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 
«Οικονομική Επιστήμη» και στη «Νομική 
και Διοικητική Επιστήμη», αντιστοίχως. 
Στο Μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα επι-
διώκει: (i). Την παροχή εξειδικευμένων 
επιστημονικών γνώσεων. (ii). Την εξοικεί-
ωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευ-
νητική μεθοδολογία. (iii). Την παραγωγή 
αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης 
και ιδιαίτερη ικανότητα στη θεωρητική και 
εμπειρική έρευνα και εργασία στους επιμέ-
ρους επιστημονικούς κλάδους και πεδία της 
Δημόσιας Διοίκησης. (iv). Την υποστήριξη 
σπουδών-έρευνας σε επίπεδο εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής. 
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«Ξ.»: Πώς θα απαντούσατε στην ακόλου-
θη ερώτηση ενός μαθητή Λυκείου-υπο-
ψήφιου φοιτητή: «Γιατί να σπουδάσω 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου;»;
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Ο διεπιστημο-

νικός χαρακτήρας του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης, από τη μία πλευρά, και η ιστορι-
κή παράδοση του Παντείου Πανεπιστημίου 
στην επιστημονικά αμερόληπτη και ελεύ-
θερη έρευνα και διδασκαλία, από την άλλη 
πλευρά, συνθέτουν περιβάλλον εντός του 
οποίου οι επιστημονικές, κοινωνικές και 
ατομικές διερωτήσεις ενός νέου ανθρώ-
που μπορούν καταρχάς να ανθίσουν, εν 
συνεχεία να προσλάβουν θετικό περιεχό-
μενο και, τελικά, να τον προσανατολίσουν 
στη σταδιοδρομία του. Θα την/τον κα-
λούσα, επίσης, να περιηγηθεί στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος (https://pubadmin.
panteion.gr), και να «αφεθεί» στο σχε-
τικό βίντεο (https://www.youtube.com/
watch?v=lgap7fEh9ik). 

Τέλος, δεν θα παρέλειπα να του πω, με 
την ευκαιρία, ότι οι σπουδές, η μελέτη–
πειραματισμός–έρευνα–νέα μελέτη, δεν 
πρέπει να διαρκούν 4 ή Χ χρόνια. Πρέπει 
να διαρκούν όσο και η ζωή. 

«Ξ.»:Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας κά-
νουμε δύο ευρύτερες ερωτήσεις: (i). 
Θεωρείτε επαρκές το επίπεδο των οικο-
νομολογικών γνώσεων που οι μαθητές 
λαμβάνουν στην ελληνική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση; (ii). Ποια είναι τα δομικά 
προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας;
κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Απαντώ κατά 

σειρά:
(i). Θα μπορούσα, με την ίδια ελευθε-

ρία, να κινηθώ είτε προς τη μία είτε προς 
την άλλη κατεύθυνση, και αυτό δεν είναι 
παράδοξο. Διότι, για να προσδιοριστεί ο 
βαθμός επάρκειας ή ανεπάρκειας, πρέπει 
πρώτα να προσδιοριστεί, με ακρίβεια, το 

σώμα των απαιτούμενων οικονομολογικών 
γνώσεων. Και αυτό το σώμα δεν δύναται να 
προσδιοριστεί παρά μόνο βάσει της αρμό-
διας, υποκείμενης επιστήμης, η οποία είναι 
η Πολιτική Οικονομία, και όχι η χίμαιρα που 
έχει καθιερωθεί (πώς και γιατί;) να απο-
καλείται «Οικονομικά (Economics)». Έτσι, 
στο βαθμό που οι συναφείς συζητήσεις 
(όχι μόνο για τη δευτεροβάθμια αλλά και 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση) δεν προ-
ϋποθέτουν τον ορισμό του αντικειμένου 
και τα θεωρήματα της Πολιτικής Οικονομί-
ας, αναπόφευκτα καθίστανται επιστημονι-
κά και, άρα, παιδαγωγικά άγονες. Και αυτό 
είναι ό,τι κατά κανόνα ισχύει – όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Το γιατί 
ισχύει, συνιστά μία άλλη συζήτηση. 

(ii). Πρόβλημα όχι μόνο καθοριστικό 
αλλά και επείγον είναι εκείνο της αντίθε-
σης-χάσματος ανάμεσα στην εθνικά δαπα-
νώμενη εργασία και στη διεθνική ανταγω-
νιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό 
το πρόβλημα προσέλαβε, κατά τις τελευταί-
ες δύο δεκαετίες, πρωτοφανείς διαστάσεις 
μέσω της συμμετοχής της πατρίδας μας σε 
νομισματική ζώνη εθνικών οικονομιών με 
πολύ υψηλότερο επίπεδο παραγωγικοτε-
χνικής ανάπτυξης και, ταυτοχρόνως, ελεύ-
θερης μετακίνησης χρηματικών κεφαλαίων, 
εμπορευμάτων και εργατικού δυναμικού. 
Το έτος 2008, το έλλειμμα του ελληνικού 
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ανήλθε 
στο ασύλληπτο 15% του Α.Ε.Π., και έκτοτε 
αντιμετωπίστηκε με συνεχές «πάγωμα» της 
οικονομίας, δηλαδή με διαδοχικούς στραγ-
γαλισμούς της ενεργού ζητήσεως. Ιστορικά 
μιλώντας, όμως, αυτό το πρόβλημα συνι-
στά, κατά τη δημιουργία, μετεξέλιξη και 
σημερινή κατάληξή του, παράγωγο της 
σταθερά, από το «1821», μη-φατικής σχέ-
σης ανάμεσα στο Κράτος και στο Έθνος στον 
ελλαδικό χώρο. Για την εν λόγω συμμετοχή, 
τα στάδια και τους όρους της, αποφάσισ(ζ)ε 
το Έθνος ή υπέγραψ(φ)ε το Κράτος;  
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