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Από τις 17 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2011,  πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο ενημερωτική επίσκεψη 
πεδίου (Information field visit) με θέμα «Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-
2012» και  στην  οποία έλαβαν μέρος 18 στελέχη από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που θα έχουν ενεργό εμπλοκή στην Κυπριακή Προεδρία (βλέπε κατάλογος συμμετεχόντων).    
Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών,  την Γραμματεία για την Κυπριακή 
Προεδρία  και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο. 

Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν τα στελέχη της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη 

δομή και τη λειτουργία της κυπριακής δημόσιας διοίκησης, για τον χειρισμό των ευρωπαϊκών 
υποθέσεων στα διάφορα υπουργεία και τμήματα,  καθώς επίσης και για τις προετοιμασίες που 

προγραμματίζονταν ενόψει της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας.  Άλλη ουσιαστική επιδίωξη των 
στελεχών της Ε. Επιτροπής ήταν να συναντήσουν τους ομόλογους τους στη Κύπρο, με τους οποίους 
έπρεπε να αναπτύξουν προσωπική επικοινωνία και συστηματική συνεργασία.    Μέσα από τις επισκέψεις 
στα διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες, στην πρωτεύουσα και σε άλλες επαρχίες, και μια σειρά 
διαλέξεων στην Κυπριακή Ακαδημία, οι συμμετέχοντες έτυχαν ενδελεχούς ενημέρωσης πάνω σε 
διάφορα ζητήματα και τις προετοιμασίες που γίνονται ενόψει της Προεδρίας.  Τα στελέχη της Ε. 

Επιτροπής είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τις επιμέρους υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν 
και να έχουν προσωπική συνάντηση με τους ομολόγους τους.   

Στα πλαίσια του προγράμματος τα μέλη της αποστολής συνάντησαν, επίσης, τον Πρόεδρο της Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου, κ. Ανδρέα Χρίστου, και πραγματοποίησαν επισκέψεις σε διάφορους 
Δήμους και κοινότητες όπου θα έτυχαν ενημέρωσης για το ρόλο και τη συμβολή της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στο σύστημα διακυβέρνησης της Κύπρου και την συμμετοχή των Τοπικών Αρχών της 

Κύπρου στη διαμόρφωσης και εξέλιξη των Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Πέραν τούτου, τα 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικά έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στην πόλη ή στην επαρχία της Λεμεσού και 
Λευκωσίας (βλέπε αναλυτικό πρόγραμμα).  Η ΚΑΔΔ προσπάθησε με κάθε τρόπο να αναδείξει, μέσα από 
το πρόγραμμα, την ιστορία, τον πολιτισμό και την φιλοξενία της Κύπρου.   

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση και τις γραπτές αξιολογήσεις, τόσο των ευρωπαίων λειτουργών όσο 
και των διαφόρων υπηρεσιών και εμπλεκομένων φορέων, η εκπαιδευτική επίσκεψη εκτιμήθηκε ως 
απόλυτα επιτυχημένη και άκρως  εποικοδομητική.  Το μέλος της αποστολής,  κ. Bernd Biervert, Deputy 
Head of Cabinet VP Sefcovic, αναφέρει συγκεκριμένα στη έκθεση του προς το αρμόδιο τμήμα της ΕΕ: 
«Very interesting information visit, allowing for a good insight in the state of play of CY EU Pres 

preparations. Contrary to widespread perception in Brussels (and in other capitals), preparations seem 
to be quite advanced with a well qualified and highly motivated staff….The new focus of the 
information visit on incoming Presidencies is a very good idea and should be continued».  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, εισηγήθηκε όπως η συγκεκριμένη αποστολή  

διοργανώνεται σε κάθε μελλοντική προεδρεύουσα χώρα της ΕΕ.  Πρότεινε, παράλληλα, όπως η 
εκπαιδευτική συνεργασία της Επιτροπής με την ΚΑΔΔ αναπτυχθεί περαιτέρω και καθιερωθεί σε 
συστηματική βάση. 


