Δρ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

Η Φιλίππα Χατζησταύρου είναι δικηγόρος και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη
πολιτική επιστήμη, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I, 2003). Από το 2008 είναι
ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής).
Από το 2010 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εξωτερική συνεργάτης του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. Στο παρελθόν έχει διδάξει
μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο Paris VII Denis-Diderot και στο Ινστιτούτο Πολιτικών
Επιστημών στο Παρίσι (SC-PO). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα
(Ερευνητικό πρόγραμμα HISTCOM2 «Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19731986», Ερευνητικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή κοινωνιολογία των ελίτ» κτλ). Από το 2004
έως το 2012 υπήρξε μέλος του ερευνητικού κέντρου ευρωπαϊκής πολιτικής
κοινωνιολογίας GSPE – CNRS (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου). Υπήρξε μέλος του
ερευνητικού κέντρου συγκριτικής ανάλυσης πολιτικών συστημάτων του
Πανεπιστημίου Paris Ι της Σορβόννης όπου εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα από το
2004 έως το 2006. Εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών
για την Ελληνική Προεδρία 2003.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις θεωρίες ευρωπαϊκής ενοποίησης, το
δίκαιο των θεσμών της ΕΕ, την πολιτική κοινωνιολογία των θεσμών της ΕΕ, τα εθνικά
πολιτικά συστήματα και τη διοικητική σύγκληση στην ΕΕ. Έχει στο ενεργητικό της
πολλές δημοσιεύσεις.
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