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Πξαγκαηνπνηήζεθε (Απξίιηνο 2012) κε ηδηαίηεξε επηηπρία ν Πξώηνο 

θύθινο ζεκηλαξίσλ ηεο Πνιηηηθήο Αθαδεκίαο γηα ην 2012. 

 

 

Σε ποιοςρ απεςθύνθηκαν 

Σα ζεκηλάξηα ηεο Πνιηηηθήο Αθαδεκίαο απεπζύλζεθαλ ζε: 

1) πνιηηηθά ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (όπσο π.ρ. Βνπιεπηέο, επηθεθαιήο 

Σνκέσλ Πνιηηηθήο Δπζύλεο θαη Γξακκαηεηώλ ηνπ θόκκαηνο, κέιε ηεο 

Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Πξνέδξνπο ΝΟΓΔ θαη Σνπηθώλ 

Δπηηξνπώλ ηνπ θόκκαηνο, ζηειέρε ηεο Νενιαίαο, ππνςεθίνπο πνιηηεπηέο 

ζπλεξγάηεο Βνπιεπηώλ θ.ιπ.), θαη  

2) απνθνίηνπο ΑΔΙ θαη ΣΔΙ, θαζώο θαη ζε θαηόρνπο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ 

ζπνδώλ, πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζηελ θνκκαηηθή νξγάλσζε αιιά 

ελεξγνπνηνύληαη ή ζθνπεύνπλ λα ελεξγνπνηεζνύλ πνιηηηθά θαη δηαρεηξίδνληαη 

ή ελδέρεηαη λα δηαρεηξηζηνύλ πνιηηηθέο, θνκκαηηθέο ή θπβεξλεηηθέο 

ππνζέζεηο. 

 

 

Δομή 

Σα ζεκηλάξηα ηεο Πνιηηηθήο Αθαδεκίαο ρσξίζηεθαλ ζε δύν θύξηεο Δλόηεηεο, θάζε 

κία από ηηο νπνίεο ππνδηαηξείηαη ζε επηκέξνπο Τπνελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

εηζεγήζεηο ηξίσξεο δηάξθεηαο από παλεπηζηεκηαθνύο θαζεγεηέο, επηζηήκνλεο θαη 

επαγγεικαηίεο κε πςεινύ επηπέδνπ θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζην γλσζηηθό ηνπο 

αληηθείκελν. Δθηόο από ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ απνθηνύλ ηα ζηειέρε ηεο 

Πνιηηηθήο Αθαδεκίαο ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο επηηπγράλεηαη, θπξίσο, κέζα από: 

 

 ρξήζε αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο (workshop) 

 ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ (projects) 

 αλάδεημε , θαηαλόεζε θαη αηηηνιόγεζε πεξηπηώζεσλ επηηπρίαο ε απνηπρίαο 

κέηξσλ πνιηηηθήο θαη πνιηηηθώλ πξσηνβνπιηώλ 



 αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ κέζσλ θαη κεζόδσλ επηθνηλσλίαο 

 

Οη Δλόηεηεο δνκήζεθαλ σο αθνινύζσο:  

 

 1
η
 Ενόηηηα: Το ζύγσπονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιηικό πεπιβάλλον  

o 1
η
 Υποενόηηηα: Οικονομία 

 ρεδηαζκόο θαη Δθαξκνγή Οηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε έκθαζε 

ζηε Κνηλσληθή Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο (απνζαθήληζε, πώο 

αζθείηαη, εκπιεθόκελνη θνξείο, ζεζκηθά όξγαλα) 

 Οηθνλνκηθνί όξνη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

(παξνπζίαζε θαη απνζαθήληζε, παξνύζα θαηάζηαζε, 

πξνβιέςεηο) 

o 2
η
 Υποενόηηηα: Εξυηεπική πολιηική 

 Σνπξθία 

 Δλεξγεηαθή Γηπισκαηία 

 ΑΟΕ  

 Μεηαλάζηεπζε 

o 3
η
 Υποενόηηηα: Η νέα δημόζια διοίκηζη 

 Γεκόζην Μάλαηδκελη V Γξαθεηνθξαηίαο 

 Απνηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 Πεξηπηώζεηο επηηπρεκέλσλ δηαξζξσηηθώλ παξεκβάζεσλ: 

Αηηίεο επηηπρίαο ε απνηπρίαο. Παξνπζίαζε case studies 

 Βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο δηαξζξσηηθώλ παξεκβάζεσλ: 

Αλάιπζε success stories 

 Πξνηάζεηο θαη Μέηξα Πνιηηηθήο κε Άκεζε Δθαξκνγή: 

Αλάιπζε ρεδίσλ Γξάζεο θαη Μέηξσλ Πνιηηηθήο γηα άκεζε 

πινπνίεζε 

o 4
η
 Υποενόηηηα: Το πολιηικό πεπιβάλλον 

 Αλάιπζε πνιηηηθώλ ηάζεσλ 

 Αλάιπζε δεκνζθνπήζεσλ 

 

 2
η
 Ενόηηηα: Διασείπιζη διοίκηζηρ 



o 1η 
 Υποενόηηηα: Διοίκηζη και Διασείπιζη Έπγος –Λήτη Αποθάζευν-

Διασείπιζη Κινδύνος- Ομάδερ Διασείπιζηρ Έπγος Υτηλήρ 

Αποδοηικόηηηαρ  

 Σερληθέο Γηαρείξηζεο ζε πξνεθινγηθέο πεξηόδνπο-πεξηόδνπο 

Γηνίθεζεο Τπνπξγείσλ, Γξακκαηεηώλ, Γεκόζησλ Οξγαληζκώλ θαη 

ΓΔΚΟ. πκκεηνρή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο Γηνίθεζεο –

Γηαρείξηζεο Έξγσλ ζηνλ Γεκόζην Σνκέα. (Παξνπζίαζε Case 

Studies) 

o 2η 
Υποενόηηηα: Διαμεζολάβηζη – Διαππαγμάηεςζη 

 Σερληθέο Γηακεζνιάβεζεο θαη Γηαπξαγκάηεπζεο: πκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κέζα από ηελ 

εθπόλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ 

θξίζεσλ κέζα από ηερληθέο πξνζνκνίσζεο. 

o 3
η
 Υποενόηηηα: Επικοινυνία 

 Σερληθέο Δπηθνηλσλίαο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ κέζσλ θαη κεζόδσλ, 

Γεκόζηα νκηιία, ζπλέληεπμε debate, ηειενπηηθό panel, αζθήζεηο 

on camera, αμηνιόγεζε θαη παξάδνζε πιηθνύ ζην θαζέλα 

μερσξηζηά. 

o 4η Υποενόηηηα: Οπγάνυζη πολιηικού γπαθείος 

 Οδεγόο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ζσζηή ιεηηνπξγηά ελόο πνιηηηθνύ 

γξαθείνπ πξηλ θαη κεηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε.  

 

 

Τόπορ διεξαγωγήρ 

Σα ζεκηλάξηα ηεο Πνιηηηθήο Αθαδεκίαο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ έδξα ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Γεκνθξαηίαο, Ρεγίιιεο 18, Αζήλα.  

 


