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3η Ευρωπαϊκή 
Ακαδημία

Jean Monnet 2019
3rd Jean Monnet

European Academy 2019
«Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 

Αποτελεσματική Διοίκηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
Δεξιότητες στο πεδίο της Ευρωπαϊκής 

Χρηματοδότησης»
Δωρεάν συμμετοχή  

 

Διοργάνωση
Η 3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet 2019 θα διεξαχθεί το διάστημα 15-17 
Ιουλίου στην Κόρινθο.  
Τόπος: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, Λεωφόρος Αθηνών και Αριστοτέλους 1  εδώ
Αναλυτικό Πρόγραμμα

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019
9.00-10.00    Εγγραφές  
10:00-
12:00     

Ευρωπαϊκή Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη. Πολλαπλές 
δυνατότητες.
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Επιστημονικός υπεύθυνος JMCE, 
Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορίνθου

12.00-
14.00

Μαρία Φυσεκίδου, PhD, Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, ΕΣΠΑ και 
Δημόσια Διοίκηση.    

14.00-
15.00

Γεύμα

15.00-
18.00

Σεμιναριακή άσκηση: Συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή.  

18.00-
20.00

Στρογγυλή Τράπεζα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η 
Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Οι μελλοντικές προκλήσεις. 
Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, εκλεγμένος 
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Περιφερειάρχης Πελοποννήσου  
Βασίλης Νανόπουλος, εκλεγμένος Δήμαρχος Κορίνθου, 
Γεώργιος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων 
Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλιέων  *αναμένεται 
επιβεβαίωση

 
  

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
10:00-
12:00     

Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας. 
Αποτελεσματική Διοίκηση Δήμου 

12.00-
14.00

Ευανθία Σαββίδη, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Σχέσεις 
Κράτους-Πολίτη) Κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες. Η 
συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη

14.00-
15.00

Γεύμα

15.00-
18.00

Σήφης Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Πώς κάνουμε αποτελεσματικότερη την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση;     

18.00-
20.00

Στρογγυλή Τράπεζα Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία των 
Πολιτών. Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου Διάζωμα, τ. 
υπουργός. Η αξία και η μαγεία των συνεργειών. Σ. 
Πετρόπουλος, Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής 
αντιστοίχως του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
10:00-
12:00     

Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού-
Αργυρούπολης. Αποτελεσματική Διοίκηση Δήμου 

12.00-
14.00

Στελέχη Υπουργείου Εσωτερικών, Οργάνωση, Λειτουργία 
ΟΤΑ και ζητήματα αξιολόγησης προσωπικού ΟΤΑ

14.00-
15.00

Γεύμα

15.00-
18.00

Σεμιναριακή Άσκηση. Τελικά συμπεράσματα.         

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα γνώσης με αναπτυξιακή ωφέλεια 
Η 3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet (3JMEA19) συνεχίζει με επιτυχία τον 
κύκλο επιτυχημένων ετήσιων σεμιναρίων (εδώ) με υψηλή (δωρεάν) 
συμμετοχή ενός εξαιρετικά δυναμικού κοινού. Διοργανώνεται από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου (βλ. αναλυτικά παρακάτω) και χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Τον Σεπτέμβριο 2019 θα ξεκινήσει η νέα θητεία των αιρετών οργάνων 
των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.  Η τοπική και περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση, έπειτα από την ολοκλήρωση διαδοχικών μεταρρυθμίσεων κατά 
την τελευταία τριακονταετία, αναλαμβάνει έναν κρίσιμο ρόλο στις λειτουργίες 
του δημόσιου τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή ο ανθρώπινος παράγοντας θα 
έχει σημαντική επίδραση. Είναι κοινός τόπος ότι το διοικητικό και πολιτικό 
προσωπικό θα πρέπει να αποκτήσει νέες δυνατότητες με έμφαση στην 
αντίληψη των δυνατοτήτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
καθώς και τις τεχνολογικές αλλαγές.  

Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίνεται η 3JMEA19 υψηλού επιπέδου 
εισηγητές, ζητήματα αιχμής και καινοτόμες μορφές αμφίδρομης γνώσης. Η 
οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης αποκτά νέες δυνατότητες 
στο πλαίσιο της ΕΕ.  Το κανονιστικό πλαίσιο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, 
οι κοινοί στόχοι και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας διαμορφώνουν 
έναν οιονεί Ευρωπαϊκό χώρο δημόσιας διοίκησης. Η επίδραση αυτή είναι 
εξαιρετικά θετική για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία συγκυρία αναδιοργάνωσης του κράτους. Ειδικότερα, 
η διαχείριση των πόρων οι οποίοι προέρχονται από τους Διαρθρωτικούς 
Πόρους της ΕΕ διαμορφώνουν σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης 
υποδομών και δράσεων. 

Ποιος είναι ο βαθμός υλοποίησης στόχων κατά την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ποιες εμπειρίες αποκτήθηκαν από 
διοικητικής απόψεως; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
διοίκησης στα ζητήματα αυτά; Ποια είναι η εκτίμηση για τους στόχους 
πολιτικής κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο;  

Σκοπός του εντατικού σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης επιφορτισμένα με τη διαχείριση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, καθώς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης τα οποία 
ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με καλές ευρωπαϊκές διοικητικές πρακτικές.

Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και ανάπτυξης 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αμφίδρομη 
επικοινωνία και την παρουσίαση εκ μέρους των συμμετεχόντων της δικής 
τους εμπειρίας και προτάσεων με ειδικές σεμιναριακές ασκήσεις.  
 Σε ποιους απευθύνεται: σε διοικητικά στελέχη και συμβούλους Δήμων, 

Περιφέρειας, Αναπτυξιακών Εταιρειών, ΝΠΔΔ, νέους ερευνητές, 
στελέχη μη-κυβερνητικών οργανώσεων και συμβουλευτικών εταιρειών.  

 Η συμμετοχή είναι δωρεάν
 Στους εισηγητές περιλαμβάνονται έγκριτοι πανεπιστημιακοί, διοικητικά 

στελέχη και Δήμαρχοι με μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα.
 Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
 Θα διοργανωθεί στην Κόρινθο το διάστημα Δευτέρα 15 έως Τετάρτη 17 

Ιουλίου.  
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JMCE_Μία δυναμική μονάδα έρευνας για θέματα ΕΕ
Το Jean Monnet Centre of Excellence Governance (βλ. αναλυτικότερα για το 
προφίλ του JMCE εδώ αποτελεί μία δυναμική μονάδα έρευνας και 
ενημέρωσης στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 
“Jean Monnet Modules, Chairs and Centers of Excellence” (αναλυτικότερα 
στοιχεία εδώ), το οποίο θέτει ως στόχο τη δημιουργία εστιών αριστείας για τη 
διάχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων σχετικά με ζητήματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Στις δράσεις συμμετέχει υψηλού επιπέδου επιστημονικό 
προσωπικό με διαφορετική ερευνητική ειδίκευση και απευθύνονται στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
υποψηφίους διδάκτορες), καθώς και στο ευρύτερο κοινό.  Δημιουργεί δεσμούς 
συνεργασίας με φορείς λήψεις αποφάσεων, την επιχειρηματική κοινότητα και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.      
   


