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ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 

Πληροφόρηςη και αςφάλεια 
 

 
ΠΡΟΘΕΜΙΕ: 
Εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ – υποβολόσ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Σετάρτη 6 Μαΐου 2015 
 

Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ: 
Παραςκευό 8 ΜαϏου2015 (16:00-20:00) 
Παραςκευό 15 ΜαϏου2015 (16:00-20:00) 
Παραςκευό 22 ΜαϏου2015 (16:00-20:00) 
Παραςκευό 29 ΜαϏου2015 (16:00-20:00) 
 

Τπεύθυνοσ Προγράμματοσ - Διδάςκων:   
Χϊρησ Παπαςωτηρύου 
Καθηγητόσ Διεθνών Σχϋςεων και Στρατηγικόσ 
 

Διδάςκοντεσ:  
Ανδρέασ Ν. Λιαρόπουλοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πειραιώσ. 
Ιωάννησ Λ. Κωνςταντόπουλοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Πειραιώσ. 
οφία Σζαμαρέλου, Ερευνότρια Ι.ΔΙ.Σ.. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ: 
Κϑρια εναςχϐληςη του ςεμιναρύου εύναι η μελϋτη του ρϐλου τησ πληροφϐρηςησ ςτισ διεθνεύσ 
ςχϋςεισ και τη ςτρατηγικό.  
Στα πλαύςια αυτϊ: 
 παρουςιϊζεται και αναλϑεται ενδελεχώσ η ϋννοια τησ Πληροφϐρηςησ-Καταςκοπεύασ 

(Intelligence-Espionage) και η ςημαςύα τησ για τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, θα αναλυθοϑν κεντρικϊ ζητόματα που αφοροϑν τη διαδικαςύα τησ 
πληροφϐρηςησ, ϐπωσ ο κϑκλοσ πληροφϐρηςησ (ςυλλογό, ανϊλυςη και διανομό 
πληροφοριών), οι ςχϋςεισ αναλυτό και αποδϋκτη του προώϐντοσ τησ πληροφϐρηςησ και η 
πολιτικοπούηςη του προώϐντοσ τησ πληροφϐρηςησ. Η ανϊλυςη των παραπϊνω θα 
ςυνοδεϑεται απϐ ςϑγχρονα και ιςτορικϊ παραδεύγματα. 

 εξετϊζεται η ϋννοια τησ αποτυχύασ των υπηρεςιών πληροφοριών και το φαινϐμενο του 
ςτρατηγικοϑ αιφνιδιαςμοϑ. Το ςεμινϊριο θα παρουςιϊςει μια τυπολογύα ςχετικϊ με τα 
αύτια και το εύδοσ των αποτυχιών, ενώ η ανϊλυςη των παραπϊνω θα γύνει με αναφορϊ ςε 
ιςτορικϊ και ςϑγχρονα παραδεύγματα. 

 αναλϑεται ενδελεχώσ ο ρϐλοσ τησ προπαγϊνδασ, των ψυχολογικών επιχειρόςεων και τησ 
ςτρατηγικόσ επικοινωνύασ ςτο ςϑγχρονο θϋατρο επιχειρόςεων, καθώσ και ο ρϐλοσ τησ 
μυςτικόσ δρϊςησ ςτην ϊςκηςη εξωτερικόσ πολιτικόσ.  

 προςεγγύζονται ειδικϊ θϋματα Πληροφϐρηςησ, ϐπωσ εύναι η οικονομικό καταςκοπεύα, η 
παραπλϊνηςη ςτην ειρόνη και ςτον πϐλεμο και η ςχϋςη μεταξϑ τησ Πληροφϐρηςησ και τησ 
Δημοκρατύασ.     
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ΦΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 
Ειςαγωγή ςτην έννοια τησ Πληροφόρηςησ 

 Θεωρητικϋσ Προςεγγύςεισ ςτην ϋννοια τησ Πληροφϐρηςησ 
 Κϑκλοσ Πληροφϐρηςησ 
 Πληροφϐρηςη και Διαδικαςύα Λόψησ Αποφϊςεων 

 
Αποτυχίεσ και Αναδιάρθρωςη Υπηρεςιών Πληροφοριών 

 Αποτυχύεσ Υπηρεςιών Πληροφοριών  
 Αναδιϊρθρωςη Υπηρεςιών Πληροφοριών 

 
Προπαγάνδα, Ψυχολογικέσ Επιχειρήςεισ και Μυςτική Δράςη 

 Ο ρϐλοσ των ΜΜΕ ςτο Σϑγχρονο Θϋατρο Επιχειρόςεων 
 Στρατηγικό Επικοινωνύα και Σϑγχρονοσ Πϐλεμοσ 
 Μυςτικό Δρϊςη και Εξωτερικό Πολιτικό 

 
Ειδικά Θέματα Πληροφόρηςησ και Καταςκοπείασ 

 Οικονομικό Καταςκοπεύα 
 Παραπλϊνηςη 
 Πληροφϐρηςη και Δημοκρατύα 

 
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Το πρϐγραμμα απευθϑνεται ςτο ευρϑτερο κοινϐ, ϐπωσ διπλωμϊτεσ, ςτρατιωτικοϑσ, δημοςιογρϊφουσ 
και ςε οποιονδόποτε ενδιαφϋρεται για τo εξεταζϐμενο αντικεύμενο, καθώσ και ςε φοιτητϋσ 
(προπτυχιακοϑσ ό/και μεταπτυχιακοϑσ).   
 
Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να αποςτεύλουν την αύτηςη ςυμμετοχόσ τουσ, μαζύ με ςϑντομο βιογραφικϐ 
ςημεύωμα, μϋχρι την αναγραφϐμενη ημερομηνύα (Τετϊρτη 6  ΜαϏου 2015).  Οι αιτόςεισ μποροϑν εύτε να 
υποβϊλλονται καθημερινϊ (10.00-14.00) ςτα γραφεύα του Ι.ΔΙ.Σ., εύτε να αποςταλοϑν ταχυδρομικϊ 
(Χύλλ 3-5, 105 58 Αθόνα), ό ηλεκτρονικϊ (deca@idis.gr) ό με fax (210 3313575).  
 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 
Προκειμϋνου να καλυφθεύ μϋροσ των εξϐδων των ςεμιναρύων, το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ ςε κϊθε κϑκλο 
ανϋρχεται ςτο ποςϐν των: 
-  180 Ευρώ για το ευρϑ κοινϐ. 
-  90 Ευρώ για τουσ προπτυχιακοϑσ / μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ. 
-  90 Ευρώ για τουσ δϐκιμουσ ερευνητϋσ και τα ςτελϋχη του Ι.ΔΙ.Σ. 
 
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρέπει να καταθέςουν το 20% τησ ςυμμετοχήσ τουσ (δηλαδό 36 και 18 
Ευρώ αντιςτούχωσ των παραπϊνω αναφερομϋνων κατηγοριών) με την υποβολή τησ αίτηςήσ τουσ.  
Σε περύπτωςη ακϑρωςησ τησ ςυμμετοχόσ τουσ το ποςϐν αυτϐ δεν επιςτρϋφεται.   
 
Στουσ ενδιαφερϐμενουσ που παρακολοϑθηςαν κϊποιον απϐ τουσ προηγοϑμενουσ Σεμιναριακοϑσ 
Κϑκλουσ, του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2014-2015, παρϋχεται ϋκπτωςη 20%.  Το κϐςτοσ, δηλαδό, κϊθε 
επιπλϋον κϑκλου ανϋρχεται ςτο ποςϐν 144 Ευρώ για το ευρϑ κοινϐ και 72 Ευρώ για ϐλουσ τουσ 
υπϐλοιπουσ. 

mailto:deca@idis.gr
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Θα δοθεύ υποτροφύα ςε τϋςςερισ (4) ανϋργουσ, που διαθϋτουν την αντύςτοιχη κϊρτα.  Οι τϋςςερισ (4) 
πρώτοι αιτοϑντεσ και κατϋχοντεσ ιςχϑουςα κϊρτα ανεργύασ, θα παρακολουθόςουν τα Σεμινϊρια χωρύσ 
το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ.  
 

Σρόποσ καταβολήσ διδάκτρων: 
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να καταβϊλουν το πλήρεσ κόςτοσ των διδϊκτρων ςτον τραπεζικό 
λογαριαςμό* του Ι.ΔΙ.Σ., μέχρι την Σετάρτη 6 Μαΐου 2015. 
 
Οι ενδιαφερϐμενοι που θα κϊνουν την κατϊθεςη: 

 Σε οποιαδόποτε Eurobank παρακαλοϑνται να αναγρϊφουν το ϐνομα του αιτοϑντοσ ςτην 
«Αιτιολογύα». 

 Μϋςω ebanking παρακαλοϑνται να ενημερώνουν αμϋςωσ μετϊ την κατϊθεςό του ποςοϑ των 
διδϊκτρων την υπεϑθυνη δραςτηριοτότων του Ι.ΔΙ.Σ. Μαρύα Ντϋκα ςτην ηλεκτρονικό 
διεϑθυνςη deca@idis.gr  

 

ΤΛΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 
Στουσ ςυμμετϋχοντεσ θα δύδεται υλικϐ ςε CD-ROM (power point ειςηγόςεων και ενδεικτικό 
βιβλιογραφύα). 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ: 
Μετϊ το πϋρασ κϊθε κϑκλου θα δύδεται Πιςτοποιητικϐ Συμμετοχόσ, εφϐςον ο ςυμμετϋχων ϋχει 
παρακολουθόςει τουλϊχιςτον τισ πϋντε (5) απϐ τισ οκτώ (8) ειςηγόςεισ.   
 
 

 

*  EUROBANK 
Account no: 0026.0105.30.0200099114 – ΙΒΑΝ: GR6002601050000300200099114  
SWIFT CODE-BIC CODE: ERBKGRAA – Account holder: Institute of International Relations 

Address of Bank: Kalamiotou 3– Branch: 0204 
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