
Διεθνείς κύκλοι σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 

Από την ΕΝΑ προτείνονται δύο κύκλοι κατάρτισης για τον μεγάλης διάρκειας κύκλο σπουδών : O 

Διεθνής μεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών (CIL) και ο Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης (CIP) 

 Ο Διεθνής μεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών (CIL) 

O Διεθνής μεγάλης διάρκειας κύκλος σπουδών είναι διάρκειας 16 μηνών (+2 μηνών 

προαιρετικών για την προετοιμασία ενός μεταπτυχιακού), απευθύνεται σε νέους 

γαλλόφωνους δημοσίους υπαλλήλους ή αλλοδαπούς δημοσίους λειτουργούς, και σε 

ορισμένες, περιορισμένες περιπτώσεις, σε φοιτητές οι οποίοι προορίζονται για δημόσιο 

λειτούργημα στην χώρα προέλευσής τους. Αυτός ο Διεθνής μεγάλης διάρκειας κύκλος 

σπουδών επιτρέπει να επωφεληθούν της ίδιας κατάρτισης με τους γάλλους φοιτητές της 

ΕΝΑ οι οποίοι προέρχονται από τρεις διαγωνισμούς και κυρίως από δύο πρακτικές 

ασκήσεις, η μία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, η άλλη στα περιφερειακά ζητήματα. 

Προσφέρει τη δυνατότητα να ετοιμάσεις ένα επαγγελματικό Μεταπτυχιακό δίπλωμα 2, 

είτε στην «Επικοινωνία των δημοσίων θεσμών» διοργανωμένο από κοινού με το 

Πανεπιστήμιο Paris IV-Celsa, είτε στην «Γενική Δημόσια Διοίκηση» διοργανωμένο από 

κοινού με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. 

 Ο Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης (CIP) 

O Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης διάρκειας 8 μηνών επιτρέπει στους έμπειρους, υψηλά 

ισταμένους δημοσίους υπαλλήλους, να εξοικειωθούν με όλες τις πτυχές της δημόσιας 

διαχείρισης στη Γαλλία και την Ευρώπη.  Ενθαρρύνει τις συγκριτικές προσεγγίσεις 

χάρις στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια μιας κοινής 

περιόδου σπουδών, διάρκειας 5 μηνών, μαζί με γάλλους φοιτητές του ανώτατου κύκλου 

εξειδίκευσης διοικητών. Αυτός ο κύκλος σπουδών περιέχει δύο κατευθύνσεις «Διεθνείς 

Σχέσεις»  και «Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ». Αυτή η κατάρτιση μπορεί να 

καταλήξει στην υποστήριξη μιας διπλωματικής εργασίας επαγγελματικού 

Μεταπτυχιακού, διοργανωμένης από κοινού, σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχει 

επιλεγεί, με το Πανεπιστήμιο Paris 1 ή με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. 

Διεθνής κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης : 

Διάρκειας 8 μηνών, ο Διεθνής κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (CiIRA) μοιράζεται 

τους ίδιους παιδαγωγικούς στόχους με αυτούς της αρχικής κατάρτισης που χορηγείται στους 

γάλλους ακολούθους που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, επιτυχόντες ενός 

διαγωνισμού πρόσβασης στα περιφερειακά ινστιτούτα διοίκησης καταλήγοντας στην άσκηση 

καθηκόντων και υπευθυνοτήτων στελεχών της διοίκησης σε διοικήσεις, σε κεντρικές και 

περιφερειακές υπηρεσίες.  Αυτό το παιδαγωγικό περιεχόμενο εναλλάσσει διδασκαλίες εντός των 

ινστιτούτων και επαγγελματική εμπειρία (πρακτική άσκηση σε διοίκηση). 

Οι υποψήφιοι πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι : γαλλόφωνοι δημόσιοι υπάλληλοι και/ή 

δημόσιοι λειτουργοί. Κατ’εξαίρεση, η ΕΝΑ μπορεί να δεχθεί στον Μεγάλης Διάρκειας κύκλο 

σπουδών (CIL) ένα περιορισμένο αριθμό προσώπων που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στον 

επαγγελματικό βίο και προορίζονται για σταδιοδρομία σε δημόσια υπηρεσία προς όφελός της 

χώρας προέλευσής τους. 

 Ημερολόγιο επιλογής για το 2013  

 Το ημερολόγιο διαδικασίας επιλογής για το ακαδημαϊκό έτος 2013 έχει ως εξής : 

 -          στα μέσα Νοεμβρίου 2012 : ενημέρωση και αποστολή των εγγράφων στις ελληνικές 

διοικητικές μονάδες από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα για τους κύκλους Μεγάλης 



Διάρκειας σπουδών (φάκελος εγγραφής, οδηγός, σημείωμα προς τους υποψηφίους, έντυπα 

πληροφόρησης και προετοιμασίας). 

-          Δεκέμβριος 2012 – αρχές Φεβρουαρίου 2013 : 

a)          Προκαταρκτική συνέντευξη διοργανωμένη από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην 

Ελλάδα. Τα προσόντα που απαιτούνται είναι :  

-   αποδεδειγμένη ευσυνειδησία του δημοσίου τομέα,  

- βεβαιωμένες  γνώσεις των γαλλικών και ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και  

- των θεσμών της χώρας προέλευσής τους.  

 Η φοίτησή τους στην ΕΝΑ ή σε ένα περιφερειακό ινστιτούτο διοίκησης πρέπει να 

αντιστοιχεί και να πληροί τα επαγγελματικά τους σχέδια. 

β)  Διοργάνωση των γραπτών εξετάσεων: 

-          15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου 2013 : επιλογή των καλυτέρων      υποψηφιοτήτων για την 

ΕΝΑ. 

-      Μάρτιος – Ιούνιος 2013 : συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων. 

-      Τέλος Ιουνίου 2013 : συνεδρίαση της επιτροπής τελικής επιλογής. Τα αποτελέσματα των 

επιτυχόντων κοινοποιούνται στους υποψηφίους μέσω της Πρεσβείας στη λήξη της 

συνεδρίασης. 

-      Τέλος Ιουλίου 2013 : καταληκτική ημερομηνία αποδοχής στην ΕΝΑ των απαντητικών 

δελτίων των υποψηφίων, συνοδευόμενα με τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης. 

Ημερομηνίες έναρξης και τέλους του κύκλου σπουδών : 

-          Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 : ακαδημαϊκή έναρξη στο CiIRA 

-          Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 : ακαδημαϊκή έναρξη στους Διεθνείς κύκλους σπουδών 

στην ΕΝΑ : CIL και CIP 

 Οι φοιτητές για να προετοιμαστούν  στις εξετάσεις επιλογής μπορούν να συμβουλευτούν το 

έντυπο « H Γαλλία και οι θεσμοί της/ La France et ses institutions», το οποίο μπορούν να 

κατεβάσουν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΝΑ (http://www.ena.fr/index.php?/fr/actualites/La-France-

et-ses-institutions-mise-a-jour-2011),  καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία (έντυπο «Διεθνείς κύκλοι 

σπουδών/Cycles internationaux » την οποία μπορούν να συμβουλευτούν στο 

http://www.ena.fr/index.php?fr/formation/Cycles-Internationaux). Μπορείτε επίσης να βρείτε στην 

ιστοσελίδα της ΕΝΑ παλαιότερα θέματα εξετάσεων. 

 Ο Διεθνής Μεγάλης Διάρκειας κύκλος σπουδών δεν περιλαμβάνει έξοδα εγγραφής. Αντιθέτως, ο 

καινούργιος Διεθνής κύκλος Εξειδίκευσης καθώς και ο Διεθνής κύκλος Περιφερειακών 

Ινστιτούτων Διοίκησης περιλαμβάνουν δίδακτρα ύψους 4.000 ευρώ. 

 Η υπηρεσία πανεπιστημιακής και επιστημονικής συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην 

Ελλάδα θα είναι στην διάθεση των πιθανών υποψηφίων για περισσότερες πληροφορίες. 
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