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Σεμινάριο υψηλού επιπέδου στο Παρίσι για την  Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της 

ΕΕ-2012  (01.11.2011 – 03.11.2011) 

Στις 2-4 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τριήμερο σεμινάριο υψηλού επιπέδου 

με στόχο την παροχή αρωγής προς την Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία για καλύτερη προετοιμασία 

ενόψει της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Εθνική Σχολή 

Διοίκησης Γαλλίας - Ecole Nationale d’ Administration (ENA), σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Κύπρου και σε συντονισμό με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και 

την Γραμματεία για την Κυπριακή Προεδρία.  Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού και 

συντονισμού, η κα Véronique Charléty, Επικεφαλής του Κλάδου Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης 

της ΕΝΑ,  επισκέφθηκε την Κύπρο στις 11-13 Ιουλίου και είχε επαφές με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της ΚΑΔΔ.  Τα έξοδα του σεμιναρίου και μέρος των εξόδων 

διαμονής καλύφθηκαν από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και την ΕΝΑ.  Στο σεμινάριο 

δήλωσαν συμμετοχή εικοσιτέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας (13 

διπλωμάτες από το ΥΠΕΞ και 11 στελέχη από τα διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες) οι οποίοι 

θα είχαν ενεργό εμπλοκή στην Κυπριακή Προεδρία και γνώριζαν καλά την γαλλική γλώσσα.   

Το εκπαιδευτικό μέρος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Εθνικής Σχολής 

Διοίκησης Γαλλίας (βλέπε πρόγραμμα σεμιναρίου) και αφορούσε μια σειρά διαλέξεων  κατά τις 

οποίες έγινε παρουσίαση και συζήτηση «βέλτιστων πρακτικών» σε μια ευρωπαϊκή προεδρία και 

εξέταση άλλων σημαντικών θεμάτων που αναφαίνονται πιο κάτω: 

1. Ο θεσμός της κυλιόμενης Προεδρίας και οι αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή της 

Συνθήκη της Λισσαβόνας.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ατζέντα της Προεδρίας, το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά και προδιαγραφές 

που πρέπει να έχει η  δράση που αναπτύσσει. Υπογραμμίστηκε, ακόμη, η σημασία της 

«κληρονομηθείσας ημερησίας διάταξης» και η συνεργασία με την τριαδική Προεδρία.  

2. Διαχείριση της Προεδρίας στα πλαίσια ενός Υπουργείου.  Η  πτυχή αυτή εξετάστηκε 

μέσα από την εμπειρία του Ισπανικού Υπουργείου Υγειάς.  

3. Ο ρόλος και η υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς την 

προεδρεύουσα χώρα. 

4. Ο συντονισμός της Προεδρίας στην Πρωτεύουσα και στις Βρυξέλλες και η επιτακτική 

ανάγκη στενής και απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ εθνικού κέντρου και Βρυξελλών.   

5. Η ετοιμότητα και δεξιότητα διαχείρισης κρίσεων ή άλλων απροβλέπτων καταστάσεων 

κατά την διάρκεια της Προεδρίας. 

6. Η διαχείριση της Προεδρίας από την προεδρεύουσα χώρα. Η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων της Ουγγαρίας παρουσίασε την πρόσφατη εμπειρία της χώρας της, ως ένα νέο 

και μικρό κράτος μέλος της ΕΕ.   

7. Ο ρόλος και η σημασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

σε μια Προεδρία.  

8. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και η  πρόοδος των διαβουλεύσεων 

σχετικά με την διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.  

9. Πρακτική εξάσκηση της γαλλικής γλώσσας και εκβάθυνση των τεχνικών γραπτής και 

προφορικής έκφρασης και ορολογιών που χρησιμοποιούνται στους θεσμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα του σεμιναρίου, για να έχουμε μια πετυχημένη ευρωπαϊκή 

προεδρία, θα πρέπει πρώτα ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες και να τηρηθούν κάποιες 

προϋποθέσεις οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω: 
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a. Το κάθε Υπουργείο / Υπηρεσία πρέπει να προσδιορίσει έγκαιρα       και με σαφήνεια 

τους στόχους που θέλει να πετύχει κατά την   διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας.  

 

b. Στη  φάση της προετοιμασίας της Προεδρίας πρέπει γίνουν αντιληπτές και κατανοητές οι 

προτεραιότητες και οι στόχοι της προεδρίας και να γίνει σαφής διαχωρισμός και 

κατανομή καθηκόντων.   Αυτό βοηθά, επίσης, στο να γίνεται η εκπαίδευση και η 

επιμόρφωση των εμπλεκομένων στελεχών πιο στοχευόμενη και αποτελεσματική.   

 

c. Ο συνεχής συντονισμός και η απόλυτη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο διεξαγωγής της προεδρίας, αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα επιτυχίας.  Είναι 

φανερό ότι η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ θα επιφορτιστεί με το πιο 

δύσκολο κομμάτι εργασία.  Κατά συνέπεια, τα άτομα της ΜΑΕΕ πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένα και καταρτισμένα. Επίσης, η προεδρεύουσα χώρα θα πρέπει 

να κατανοήσει και να αξιοποιήσει την υποστήριξη και την βοήθεια που παρέχει η Γενική 

Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ σε κάθε χώρα που ασκεί την Ευρωπαϊκή Προεδρία. 

  

d. Όπως κάθε άλλη προεδρεύουσα χώρα της Ευρώπης, η Κύπρος πρέπει να είναι έτοιμη να 

αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί απρόβλεπτες καταστάσεις και κρίσεις. Σε περίπτωση 

ανάγκης, θα χρειαστεί να προστρέξει στη χρήση δημοκρατικών, ευέλικτων και 

συναινετικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων που να εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα 

συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών και της ανθρωπότητας γενικότερα.    

 

Σύμφωνα με τις γραπτές αξιολογήσεις και την ανατροφοδότηση που έγινε στο τέλος του 

προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες έκριναν το σεμινάριο ως πολύ χρήσιμο και 

εποικοδομητικό και δήλωσαν ότι τους προσέφερε επιμόρφωση συμπληρωματική της ευρύτερης 

εκπαίδευσης που έτυχαν στην Κύπρο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


