
Σεμινάριο για Προεδρεύοντες Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης & Άσκηση Προσομοίωσης  

Το τριήμερο αυτό επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας  ενόψει της ανάληψης της 
Ευρωπαϊκής  Προεδρίας από την Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και 
απευθυνόταν  στους μελλοντικούς  Προεδρεύοντες  και Αναπληρωτές 
Προεδρεύοντες  των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ.  Ο σχεδιασμός και 
την υλοποίηση του σεμιναρίου έγινε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΓΓΣ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ελλάδας 
(ΕΚΔΔΑ) και τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρία.   

Διοργανώθηκε μια σειρά 12 προγραμμάτων εκ των οποίων τα 8 έγιναν στην Κύπρο 
και τα 4 στις Βρυξέλλες.  Το συγκεκριμένο σεμινάριο είχε τρεις βασικούς στόχους: 

  να κατανοήσουν οι  μελλοντικοί Προεδρεύοντες ομάδων εργασίας και οι 
Αναπληρωτές το ρόλο και τη  σημασία της Κυπριακής Προεδρίας 2012 και να 
συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που τους αναλογεί, 

  να τύχουν λεπτομερούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης των γνώσεων τους 
σε ότι αφορά διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα του Συμβουλίου της ΕΕ και 
να γνωρίσουν άτομα από τη ΓΓΣ που θα τους στηρίξουν πριν και κατά την  
Προεδρία,  

 να τους δοθεί η ευκαιρία να βιώσουν την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων 
που απόκτησαν, μέσα από μίαν ‘άσκηση προσομοίωσης’.  

Το σεμινάριο ήταν βιωματικό και δια-δραστικό και διαμοιράστηκε πολύτιμο υλικό 
στους συμμετέχοντες.  Οι εργασίες διεξήχθησαν στην αγγλική.  Το αναλυτικό 
πρόγραμμα είχε ως εξής: τις δυο πρώτες μέρες παρουσιάστηκε,  από έμπειρους 
λειτουργούς της Γενικής Γραμματείας του Συμβούλιο της ΕΕ, ένας κύκλος 
εισηγήσεων με μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης και 
τεχνικών θεμάτων.  Ακολούθως, ένας πρώην Πρόεδρος ομάδας/ων εργασίας του 
Συμβουλίου (συνήθως από τις πιο πρόσφατες Προεδρίες π.χ. Βελγίου, Τσεχίας κλπ), 
είχε τη δυνατότητα να μοιραστεί την εμπειρία του με τους κύπριους εκπαιδευομένους 
υπογραμμίζοντας αυτά που πρέπει να γίνονται και αυτά που πρέπει να 
αποφεύγονται κατά την διάρκεια μιας Ευρωπαϊκής Προεδρίας.  Η τρίτη μέρα ήταν, εξ’ 
ολοκλήρου, αφιερωμένη στην « Άσκηση Προσομοίωσης» που σχεδίασαν και 
υλοποίησαν οι Έλληνες εμπειρογνώμονες, κκ Παύλος Πέζαρος και Σωτήριος 
Κουτσομήτρος,  κατά την οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε μια αναπαράσταση συνεδρίας της Ομάδας Εργασίας του 
Συμβουλίου για Γεωργικά Θέματα.   

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο σεμινάριο  εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για τα αποτελέσματα του προγράμματος, την πλούσια θεματολογία και την άριστη 
διοργάνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Απόλυτη ικανοποίηση 
εξέφρασαν και οι εκπαιδευόμενοι, γεγονός που τεκμηριώνεται από τις γραπτές 
αξιολογήσεις που έγιναν στο τέλος του προγράμματος.  Μακάρι, δήλωσαν, ανάλογες 
πρωτοβουλίες να γίνουν πράξη και στη συνέχεια καθώς μέσα από αυτές τις 
επιμορφωτικές δράσεις,  μόνο οφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι άνθρωποι που θα 
εμπλακούν στην Κυπριακή Προεδρία 2012.   

  

 


