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 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.1/οικ.29412

Αποστολή  με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΠΡΟΣ : 
1.Όλα τα Υπουργεία, 
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού
2.Όλες τις Γενικές και Ειδικές 
Γραμματείες 
Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού 
3.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
4.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
του Κράτους  
 

Θέμα: Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα 

Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας 

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής 

Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα διαβίβασε στην υπηρεσία μας την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διεθνείς Κύκλους Σπουδών της Εθνικής 

Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης 

(IRA) για το έτος 2015. 

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Γαλλικού Ινστιτούτου οι τρεις κύκλοι σπουδών 

είναι οι ακόλουθοι:

1. Διεθνής Κύκλος Μεγάλης Διαρκείας (CIL) διάρκειας 16 μηνών + 2 μήνες

προαιρετικά, για να ετοιμάσουν ένα μεταπτυχιακό (για τους νέους υπαλλήλους)

2. Διεθνής Κύκλος Εξειδίκευσης (CIP)  διάρκειας 8 μηνών (για τους έμπειρους

υπαλλήλους)
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3. Διεθνής Κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (CiIRA) διάρκειας 8 

μηνών (για τους νέους ή/και έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα και 

είναι

διοικητικοί υπεύθυνοι σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες του Κράτους)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης ανωτέρου επιπέδου, 

να έχουν εξαιρετικό επίπεδο γνώσης γαλλικής, και να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών ή άλλο ισοδύναμο.

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

παρακολουθήσουν επίσης ένα Master σε Επικοινωνία των Δημόσιων Ιδρυμάτων, ή σε 

Γενική Δημόσια Διοίκηση ή σε Δημόσια Δράση στην Ευρώπη, που διοργανώνονται από την 

ENA σε συνεργασία με τα γαλλικά πανεπιστήμια: Paris CELSA, Paris  1 Panthéon-

Sorbonne, και Université de Strasbourg. 

Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασία:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας (dossier 

de candidature ) από την ιστοσελίδα της ENA και να την καταθέσουν έως στις 21 

Νοεμβρίου 2014 στην Υπηρεσία πολιτιστικής συνεργασίας και δράσης της 

Γαλλικής Πρεσβείας (Σίνα 31 – Αθήνα), υπ’όψιν της κυρίας Εlisabeth GAY, 

Ακολούθου Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας. 

 Οι εξετάσεις καταλληλότητας (προφορικές και γραπτές) θα πραγματοποιηθούν 

στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2014 από τις υπηρεσίες της Πρεσβείας της 

Γαλλίας στην Ελλάδα.

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις (προφορικές) θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 

μεταξύ Μαρτίου και Μαϊου 2015.

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

Δεκέμβριο του 2015, ενώ αυτή των IRA, τον Σεπτέμβριο του 2015.

Επίσης, η Γαλλική Πρεσβεία στη Ελλάδα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Μποδοσάκη έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη σε 

επιλεγμένους υποψηφίους, με προτεραιότητα στους νέους υπαλλήλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν  

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ENA για τους διεθνείς Κύκλους καθώς και αυτήν του

Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, (http://ifa.gr/index.php/el/livre-idees-savoirs/2009-03-
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11-09-05-43/cooperation-universitaire-1121/1421-ouverture-des-candidatures-auxcycles-

internationaux-de-lena-et-les-ira-pour-2014-2015) ή να  επικοινωνήσουν με το Τμήμα 

Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας με την κυρία Μαρία-Χριστίνα 

Αγαπίου στην ηλεκτρονική διέυθυνση: mcagapiou@ifa.gr .

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και 

Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, 

ηλεκτρονικά, την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. 

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να 

διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.               

Ο Προϊστάμενος της  Γενικής 

Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Συνημμένα 

Η από 18 Σεπτεμβρίου 2014 ανακοίνωση

του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

- Γραφείο Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης   

- Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης   

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ 
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