
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους διεθνείς κύκλους μεγάλης διαρκείας 

σπουδών της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ENA) της Γαλλίας και των Περιφερειακών 

Ινστιτούτων Διοίκησης (IRA) για το έτος 2014-15 

 

Εδώ και πάνω από 60 χρόνια, η Εθνική Σχολή Διοίκησης – ENA δέχεται αλλοδαπούς 

σπουδαστές. Περισσότεροι από 3 300 αλλοδαποί – εκ των οποίων 93 είναι Έλληνες – 

σπουδαστές από 127 χώρες και από τις πέντε ηπείρους έχουν φοιτήσει στους χώρους της. Η 

ENA καταρτίζει τους ανώτατους υπαλλήλους του γαλλικού δημοσίου και τους προετοιμάζει για 

ανώτερες αρμοδιότητες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

Τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης (IRA) που βρίσκονται στην Bastia, Lille, Lyon, Metz et 

Nantes είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση διοικητικού προσωπικού στις κεντρικές και 

περιφερειακές υπηρεσίες του Κράτους. 

Τρεις κύκλοι είναι ανοιχτοί στους  αλλοδαπούς λειτουργούς και δημοσίους υπαλλήλους : 

 

- ο Διεθνής Κύκλος Μεγάλης Διαρκείας (CIL) διάρκειας 16 μηνών (για τους νέους 

υπαλλήλους) 

- ο Διεθνής Κύκλος Εξειδίκευσης (CIP)  διάρκειας 8 μηνών (για τους έμπειρους 

υπαλλήλους) 

- ο Διεθνής Κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (CiIRA) διάρκειας 8 μηνών (για 

τους νέους ή/και  έμπειρους υπαλλήλους) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης ανωτέρου επιπέδου, να έχουν 

εξαιρετικό επίπεδο γαλλικών, να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και να έχουν ένα επίπεδο master 

1 ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών. 

 

 

Στο πλαίσιο των κύκλων αυτών, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

επίσης ένα Master σε Επικοινωνία των Δημόσιων Ιδρυμάτων, σε Γενική Δημόσια Διοίκηση ή σε 

Δημόσια Δράση στην Ευρώπη, που διοργανώνονται από την ENA σε συνεργασία με τα πιο 

λαμπρά γαλλικά πανεπιστήμια: Paris CELSA, Paris  1 Panthéon-Sorbonne, και Université de 

Strasbourg.  

 

Σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία στη Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει τη δυνατότητα 

να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη σε επιλεγμένους υποψηφίους, με προτεραιότητα στους 

νέους υπαλλήλους.   

 

Χρονοδιάγραμμα : 

 την αίτηση υποψηφιότητας μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ENA 

(Γαλλίας) και να την καταθέσετε στην Υπηρεσία πολιτιστικής συνεργασίας και δράσης 

της Γαλλικής Πρεσβείας (Σίνα 31 – Αθήνα) έως στις 20 Ιανουαρίου 2014, υπ’ όψιν του κ. 

Siegfried Martin-Diaz, Ακολούθου Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας.  

 οι εξετάσεις καταλληλότητας (προφορικές και γραπτές)θα πραγματοποιηθούν στην 

Αθήνα τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2014 από τις υπηρεσίες της Πρεσβείας της 

Γαλλίας στην Ελλάδα. 

 οι εισαγωγικές εξετάσεις (προφορικές) θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Απριλίου και 

Ιουνίου 2014. 

 Η έναρξη μαθημάτων των δύο κύκλων της ΕΝΑ έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο 

του 2014, ενώ αυτή των IRA, τον Σεπτέμβριο του 2014. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες :  

- Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ENA για τους Διεθνείς Κύκλους,  

ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας στο     

mcagapiou@ifa.gr, τηλ. : 210 33 98 739. 

 

Θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ENA, www.ena.fr, βίντεο με μαρτυρίες αποφοίτων σχετικά με τις 

σπουδές τους στην ENA. 
 
 
 

http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles/cil
http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles/The-international-advanced-training-course-CIP
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux/ciIRA
http://www.paris-sorbonne.fr/l-universite/sites-et-plans-d-acces/les-sites/autres-sites/celsa/
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil
http://www.ena.fr/index.php?/fr/content/download/6308/40867/file/Dossier%20de%20candidature%20Cycles%20internationaux%202014.pdf
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux/Candidature
mailto:mcagapiou@ifa.gr
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux/Les-cycles-internationaux-de-l-ENA-presentes-par-ses-eleves

