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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 
Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία 

  

Τεύχος Σεπτεμβρίου 2017/Numéro de septembre 2017 
 

1.- Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» 
Όγδοη συνάντηση αφιερωμένη στις «έξυπνες 

πόλεις» 
 

Πώς φαντάζομαι την πόλη του αύριο  

 
28.09.2017, 19.00 ́ | Auditorium Theo 
Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Οι όροι που προσδιορίζουν την έξυπνη πόλη είναι 
πολυάριθμοι: smart city, ψηφιακή πόλη, πράσινη πόλη, 
συνδεδεμένη πόλη, οικολογική πόλη, πόλη αειφόρου 
ανάπτυξης.  
Η έξυπνη πόλη είναι μια πόλη που χρησιμοποιεί τις 

τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας για να 
βελτιώσει την ποιότητα των αστικών υπηρεσιών αλλά μια 
πόλη μπορεί να θεωρηθεί επίσης έξυπνη εφόσον 
επιστρατεύει τα τεχνολογικά της μέσα με στόχο μια 
οικονομική αειφόρο ανάπτυξη καθώς και ένα υψηλό 
βιοτικό επίπεδο με μια συνετή διαχείριση των φυσικών 
πόρων και με μια συμμετοχική διακυβέρνηση. 
 
Πρόκειται λοιπόν για μια πιο αποτελεσματική και 
δημοκρατική διαχείριση προς όφελος των χρηστών και της 
συλλογικότητας. 
 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα δώσει το λόγο σε 
Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες που θα έρθουν να 
παρουσιάσουν την πόλη του αύριο.  
Ο Rafi Haladjian, ένας από τους πρωτοπόρους του 
Ίντερνετ των αντικειμένων, θα παρουσιάσει την τελευταία 

του δημιουργία: το Sen.se, μια πλατφόρμα που προτείνει 
στον χρήστη αντικείμενα για να συλλέξει δεδομένα για την 
καθημερινή του ζωή. Αυτά τα συνδεδεμένα αντικείμενα 
δίνουν για παράδειγμα τη δυνατότητα να υπενθυμίσουν 
στο χρήστη τη λήψη των φαρμάκων του ή να εντοπίσουν 
μια ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία σε ένα δωμάτιο του 
σπιτιού. 

  

1. – Cycle « Jeunesse Innovante » 
Ηuitième rendez-vous consacré aux            

« villes intelligentes ». 
 

Imaginer la ville de demain 
 
28.09.2017, 19h00 | Auditorium Theo 
Angelopoulos – Institut français de Grèce 
 
Les termes pour désigner la ville intelligente sont 
nombreux : smart city, ville numérique, green city, 
connected city, éco-cité, ville durable. La ville 
intelligente est une ville utilisant les technologies 
de l’information et de la communication pour 
améliorer la qualité des services urbains mais une 
ville peut être également considérée comme 
intelligente lorsqu’elle mobilise ses ressources vers 
un développement économique durable ainsi 
qu’une qualité de vie élevée avec une gestion 
avisée des ressources naturelles et une 
gouvernance participative. 
 
Il s’agit donc d’une gestion plus efficace et 
démocratique au bénéfice des usagers et de la 
collectivité. 
 
L’Institut français de Grèce donnera la parole à des 
entrepreneurs grecs et français qui viendront vous 
présenter la ville de demain. 
Rafi Haladjian, un des pionniers de l’Internet des 
objets, viendra présenter sa dernière création : 
Sen.se, une plateforme qui propose à l’usager des 
objets pour collecter des données de la vie 
quotidienne. Ces objets connectés permettent par 
exemple de rappeler à leur usager une prise de 
médicaments ou de repérer une température 
anormalement élevée dans une pièce de la maison. 
 
Helvia viendra présenter son « chatbot » qui 
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H Helvia θα παρουσιάσει το chatbox που επιτρέπει στους 
πολίτες να συνομιλούν κατευθείαν με το Δήμο για όλα τα 
προβλήματα που τους απασχολούν. 
Άλλοι εφευρέτες θα έρθουν να παρουσιάσουν τις 
τεχνολογίες που τελειοποίησαν για να κάνουν τη ζωή στην 
πόλη πιο ευχάριστη: αισθητήρες που μοιράζονται χρήσιμες 

πληροφορίες όπως το ποσοστό ρύπανσης ή τη 
διαθεσιμότητα μιας θέσης στάθμευσης. 
 
Αυτοί οι επιχειρηματίες της αλλαγής θα έρθουν να σας 
αποκαλύψουν ό,τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία σε 
μια πόλη. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
19.00’ | Εναρκτήρια ομιλία από τον Christophe 
CHANTEPY, Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα 
19.15’ | Pitch του Rafi HALADJAN, Ιδρυτή της Sen.se 
και πρωτοπόρου στο Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 
19.45’ | Pitch νεοφυών επιχειρήσεων 
Geo ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Υπεύθυνος Ανάπτυξης της Parky 
Σταύρος ΒΑΣΣΟΣ - Ιδρυτής της Helvia 
Léo CASAGRANDE - Συνιδρυτής της Greenberry 
Κωνσταντίνος ΛΑΛΙΩΤΗΣ - Συνιδρυτής και Διευθυντής 

της AccessPAL 
Φοίβος ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος της 
Sensewaves 
Γιώργος ΣΤΕΓΓΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος και 
συνιδρυτής της Cyclefi 
 
Παρουσίαση της βραδιάς από την Έλενα Παπαδοπούλου, 
Πρέσβειρα ΤEDx στην Ελλάδα 
21.00’ | Γιορτή με την κοινωνική κουζίνα «TROO FOOD»  
 
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 
…………………………. 

 
2. – Πανελλήνιο φιλοσοφικό συνέδριο 
 

 
Maurice  Merleau-Ponty, δρόμοι της 

φιλοσοφίας  
 
04.10.2017, 9.30 ́- 14.30 ́ & 17.00 ́- 21.30 ́ | 
Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Με αφορμή την ελληνική έκδοση της Φαινομενολογίας της 
αντίληψης (Εκδόσεις Νήσος, 2016) του Maurice Merleau-
Ponty και τις πρόσφατες μελέτες για το έργο του, οι Τομείς 
Φιλοσοφίας των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αθηνών 
διοργανώνουν φιλοσοφικό συνέδριο με αντικείμενο τον 
στοχασμό του σπουδαίου γάλλου φαινομενολόγου. 
 
 
O Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) κατατάσσεται 

σε έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της 
«φιλοσοφικής στιγμής του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου» 
σύμφωνα με την προσέγγιση της Φιλοσοφίας στη Γαλλία 
στον 20ό αιώνα του Frédéric Worms. 
Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα εστιάσουν το 
ενδιαφέρον τους στη φαινομενολογική έρευνα του Γάλλου 
φιλοσόφου στη Δομή της συμπεριφοράς (1942) και στη 

permet aux citoyens d’échanger directement avec 
la municipalité sur toutes les problématiques qui les 
concernent. 
D’autres inventeurs viendront présenter les 
technologies qu’ils ont mises au point pour rendre 
la vie en ville plus agréable : des capteurs 

partageant des informations utiles comme le taux 
de pollution ou la disponibilité d’une place de 
parking. 
Ces entrepreneurs du changement viendront vous 
faire découvrir ce que la technologie a à apporter à 
la ville. 
 
PROGRAMME 
19h00 | Ouverture par Christophe CHANTEPY, 
Ambassadeur de France en Grèce 
19h15 | Pitch de Rafi HALADJIAN, fondateur de 
Sen.se et pionnier de l’internet des objets 
19h45 | Pitch de start-ups 
Geo ANGELOPOULOS - Chargé de 
développement de Parky 
Stavros VASSOS - Fondateur de Helvia 
Léo CASAGRANDE - Co-fondateur de Greenberry 
Konstantinos LALIOLIS - Co-fondateur et 
directeur de AccessPAL 
Foivos MANIATAKOS - Directeur de Sensewaves 
George STENGOS - Directeur et co-fondateur de 
Cyclefi 
 
Animation de la soirée par Elena PAPADOPOULOU, 
ambassadeur TEDx pour la Grèce 
21h00 | Soirée festive avec la cuisine sociale 
«TROO FOOD» 
Entrée libre, traduction simultanée 
Attestation de présence délivrée 

 
…………………………. 

 
2. – Colloque panhellénique de 

philosophie 

 
Maurice Merleau-Ponty: Chemins de la 

philosophie 
 
04.10.2017, 10h00-14h30 & 17h00-21h00 | 
Auditorium Theo Angelopoulos – Institut 
français de Grèce 
 
À l’occasion  de  la  sortie  de  l’édition  grecque de 
la Phénoménologie de la perception de  Maurice  
Merleau-Ponty aux éditions Nissos (2016) et de 
travaux récents sur son œuvre, les sections de 
philosophie des universités de Ioannina et 
d’Athènes organisent un colloque consacré à la 
pensée du grand phénoménologue française. 

 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) est l’un des 

principaux représentants de « l’instant 
philosophique de la Deuxième Guerre mondiale » 
tel que défini dans La Philosophie en France au XXe 
siècle de Frédéric Worms. 
Les participants à ce colloque se pencheront sur les 
recherches phénoménologiques du philosophe 
français dans La Structure du comportement 
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Φαινομενολογία της αντίληψης (1945), στην πνευματική 
του πορεία μέχρι την ύστερη συγγραφική του παραγωγή, 
ιδίως στο ημιτελές Το ορατό και το αόρατο (1964), στον 
ρόλο που έπαιξε η αναμέτρησή του με τη «μη φιλοσοφία» 
στην εκδίπλωση του στοχασμού του, στον ρόλο του ως 
διανοουμένου και στις πολυκύμαντες σχέσεις του με τον 

Sartre, στον κριτικό διάλογο του με τους φιλόσοφους της 
εποχής του και στις μεθοδολογικές του διερευνήσεις. 
 
 
Συμμετέχουν:  
. Δημήτρης Αθανασάκης, επίκουρος καθηγητής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
. Γεράσιμος Βώκος, ομότιμος καθηγητής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
. Σωκράτης Δεληβογιατζής, καθηγητής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
. Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, ομότιμη καθηγήτρια, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
. Αντώνης Καπετανάκης, Δρ.φιλοσοφίας 
. Δημήτρης Καργιώτης, αναπληρωτής καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
. Γκόλφω Μαγγίνη, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

. Ιορδάνης Μαρκουλάτος, επίκουρος καθηγητής, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
. Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
. Αλέκα Μουρίκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
. Γιώργος Ξηροπαΐδης, καθηγητής, Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών 
. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, αναπληρωτής 
καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
. Παναγιώτης Πούλος, αναπληρωτής καθηγητής, Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών 
. Γιάννης Πρελορέντζος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων 
. Ευτύχης Πυροβολάκης, εκλεγμένος επίκουρος 
καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
. Θωμάς Συμεωνίδης, Δρ. φιλοσοφίας, διδάσκων, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
. Γεράσιμος Στεφανάτος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής 
. Νικόλαος- Ίων Τερζόγλου, επίκουρος καθηγητής, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
. Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
 
 
Συμμετέχουν επίσης:  
Εύη Γραμμάτη, Μαριλένα Καρρά, Νίκος Μανωλόπουλος, 
Ανέστης Μελιδώνης, Φιλιώ Πίπη 
 
Είσοδος ελεύθερη 
 
*Πρόγραμμα: http://www.ifa.gr/el/livre-idees-
savoirs/debat-didees/7481-merleau-ponty-el 
 

…………………………. 

 

3. – Κύκλος «Σύγχρονη σκέψη» 

 
Διάλεξη του Vincent Descombes  

Η Ευρώπη σε αναζήτηση ταυτότητας 

 
09.10.2017, 19.30' | Auditorium Theo 

(1942), la Phénoménologie de la perception 
(1945), son cheminement intellectuel jusqu’à ses 
dernières œuvres, notamment l’inachevé Le Visible 
et l’Invisible (1964), l’importance que revêt sa 
confrontation avec la « non-philosophie » dans le 
déploiement de sa réflexion, son rôle d’intellectuel, 

notamment dans ses relations houleuses avec 
Sartre, son dialogue critique avec les autres 
philosophes de son temps et ses investigations 
méthodologiques. 
Avec la participation de : 
. Dimitris Athanasakis, université Aristote de 
Thessalonique  
. Chara Banacou-Karagouni, professeur adjointe, 
université d’Athènes 
. Alexandra Deligiorgi, professeur émérite, 
université Aristote de Thessalonique 
. Socratis Delivoyatzis, professeur, université 
Aristote de Thessalonique 
. Georges Faraklas, professeur, université Panteion 
. Antonis Kapetanakis, docteur en philosophie 
. Dimitris Kargiotis, professeur adjoint, université 
de Ioannina 

. Golfo Maggini, professeur, université de Ioannina 

. Iordanis Markoulatos, professeur assistant, 
université de Ioannina 
. Aleka Mouriki, professeur adjointe, université de 
Patras 
. Charalambos Papacharalambous, professeur 
adjoint, université de Chypre 
. Panagiotis Poulos, professeur assistant, École 
supérieure des beaux-arts 
. Yannis Prelorentzos, professeur, université de 
Ioannina 
. Eftychis Pyrovolakis, professeur assistant, 
université du Péloponnèse 
. Gerassimos Stephanatos, psychiatre, 
psychanalyste 
. Thomas Symeonidis, docteur en philosophie, 
enseignant, université nationale technique 

d’Athènes 
. Nikolaos-Ion Terzoglou, professeur assistant, 
université nationale technique d’Athènes 
. Gerasimos Vokos, professeur émérite, université 
Aristote de Thessalonique 
. Giorgos Xiropaïdis, professeur, École supérieure 
des beaux-arts 
 
Avec la participation également de  
Evi Grammati, Marilena Karra, Nikos Manolopoulos, 
Anestis Melidonis, Philio Pipi 
 
Entrée libre 
 
*Programme: http://www.ifa.gr/fr/livre-idees-
savoirs-fr-fr-1/debats-d-idees/7480-merleau-ponty-
fr 

…………………………. 
 

3. – Cycle « Pensée contemporaine » 

 
Conférence de Vincent Descombes 
L’Europe en quête d’une identité 

 
09.10.2017, 19h30 | Auditorium Theo 

http://www.ifa.gr/el/livre-idees-savoirs/debat-didees/7481-merleau-ponty-el
http://www.ifa.gr/el/livre-idees-savoirs/debat-didees/7481-merleau-ponty-el
http://www.ifa.gr/fr/livre-idees-savoirs-fr-fr-1/debats-d-idees/7480-merleau-ponty-fr
http://www.ifa.gr/fr/livre-idees-savoirs-fr-fr-1/debats-d-idees/7480-merleau-ponty-fr
http://www.ifa.gr/fr/livre-idees-savoirs-fr-fr-1/debats-d-idees/7480-merleau-ponty-fr
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Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Η πρόσφατη επικαιρότητα, με εκλογές σε πολλές χώρες 
που έφεραν αντιμέτωπους τους υποστηρικτές και τους 
αντιπάλους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και κυρίως με 
το βρετανικό δημοψήφισμα του Brexit, έθεσε ξανά το 

ερώτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
 
Άραγε οι πολίτες της Ευρώπης αναγνωρίζουν ότι έχουν 
ευρωπαϊκή ταυτότητα; 
 
Είναι μια ερώτηση που τίθεται στις δημοσκοπήσεις σε 
δείγματα του πληθυσμού, είναι ένα θέμα συζήτησης για 
τους πολιτικούς επιστήμονες και τους πολιτικούς. Αλλά 
ξέρουμε για ποια Ευρώπη θέλουμε να μιλάμε και ποια 
μορφή ταυτότητας πρόκειται να της αναγνωρίσουμε ή να 
της αρνηθούμε; 
 
Αυτό που σήμερα ονομάζουμε ταυτότητα, θα το λέγαμε 
παλαιότερα ευρωπαϊκή ιδέα. Όμως η λέξη «ταυτότητα» 
κρύβει παγίδες σημασιολογικής φύσεως, που οι φιλόσοφοι 
γνωρίζουν καλά. Η λέξη αυτή μας παίζει παιχνίδια και 
επιφέρει σύγχυση στην όλη συζήτηση γύρω από το 

ευρωπαϊκό σχέδιο. Έτσι μια φιλοσοφική προσπάθεια 
ξεκαθαρίσματος των ιδεών μας πάνω στο ζήτημα αυτό 
αποδεικνύεται αναγκαία. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να μας 
δώσει τη δυνατότητα να σκεφτούμε «μια Ευρώπη που να 
αφορά τους λαούς». 
 
Ο Vincent Descombes είναι γάλλος φιλόσοφος, με 
ειδίκευση στη φιλοσοφία του λόγου και τη φιλοσοφία της 
δράσης. Είναι διευθυντής σπουδών στη Σχολή Ανωτάτων 
Σπουδών Κοινωνικών Επιστημών (EHESS), όπου είναι 
μέλος του CRPRA (Κέντρου Πολιτικών Ερευνών Raymond 
Aron), καθώς και συνδεδεμένο μέλος του Ινστιτούτου 
Jean-Nicod. 
Το 2005, τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Φιλοσοφίας. Τα 
πιο πρόσφατα έργα του είναι: Les Embarras de l'identité, 
Exercices d'humanité και Le parler de soi. 
 

Εισαγωγή: Δημήτριος Ροζάκης, Λέκτορας Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου 
 
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης 

 
……………………………… 

 
4. - Πρόγραμμα υποτροφιών για νέους 

ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut 
niveau» (SSHN) 

 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2017 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση 
επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία 
της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες 
μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους 
Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική 
και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, 
με την υποστήριξη του  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της 

Angelopoulos – Institut français de Grèce 
 
L’actualité récente, avec dans plusieurs pays des 
élections opposant partisans et adversaires de la 
construction européenne, et surtout avec le 
référendum britannique du Brexit, a réveillé 

l’interrogation sur l’identité européenne. 
 
Les citoyens d’Europe se reconnaissent-ils une 
identité européenne ? 
 
C’est là une question qu’on pose dans des 
sondages à des échantillons de la population, une 
question dont débattent les politologues et les 
politiques. Mais sait-on de quelle Europe on veut 
parler et quelle sorte d’identité il s’agit de lui 
reconnaître ou de lui dénier ? 
 
Là où l’on dit aujourd’hui identité, on aurait parlé 
auparavant de l’idée européenne. Or le mot          
« identité » comporte des pièges sémantiques, 
bien connus des philosophes. Ce mot nous joue 
des tours et rend confus tout le débat autour du 

projet européen. 
C’est pourquoi un exercice philosophique de 
clarification de nos idées sur ce sujet se révèle 
nécessaire. Cet exercice doit nous permettre de 
concevoir « une Europe qui intéresse les peuples ». 
 
Vincent Descombes est un philosophe français, 
spécialiste de la philosophie du langage et de la 
philosophie de l’action. Directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences sociales, où il est 
membre du CRPRA (Centre de recherches 
politiques Raymond Aron), il est aussi membre 
associé de l’Institut Jean-Nicod. 
Il a reçu le Grand Prix de philosophie en 2005. Ses 
derniers ouvrages sont : Les Embarras de l’identité, 
Exercices d’humanité et Le Parler de soi. 
 

Introduction : Dimitrios Rozakis, lecteur, université 
du Péloponnèse 
 
Entrée libre, traduction simultanée 
Attestation de présence délivrée 
 

……………………………… 

 
4. - Programme de bourses pour jeunes 

chercheurs: « Séjours scientifiques de 
haut niveau » (SSHN) 

 

Appel à candidatures 2017 
 

DERNIÈRE PHASE DE L’APPEL 

 
Dans le but d’initier ou de renforcer des 
coopérations scientifiques de haut niveau, 
l’Ambassade de France en Grèce, avec le soutien 
du Ministère de l’Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de 
la compagnie aérienne Air France, propose des 
bourses de recherche postdoctorale de courte 
durée pour des jeunes chercheurs grecs à fort 
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αεροπορικής εταιρείας Air France. 
Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται 
αποκλειστικά για το τρέχον έτος. 
 
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα 

ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της 
Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.  
 
Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού 
δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV. 
 
Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: 
-          Ψηφιακές Τεχνολογίες 
-          Ενέργεια - Περιβάλλον 
-          Γεωπονία - Αγροδιατροφή 
-          Βιοτεχνολογίες 
-          Υλικά 
-          Διάστημα - Αεροναυπηγική 
 
Στόχος 
Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες 
ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική 

ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια 
επιχείρηση. 
Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την 
ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά 
την έρευνα και την καινοτομία.  
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας 
-          να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην 
Ελλάδα 
-          να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο 
-          να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το 
αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν 
υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 
Ιουνίου 2017 
-        να εργάζονται σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό 
οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 
-   να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό 
οργανισμό υποδοχής. 
 
Κριτήρια επιλογής 
 
Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που: 
-          είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες 
τομείς έρευνας, 
-          εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή 
στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης 
συνεργασίας, 
-          οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση, 
-    προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που 
υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού 
δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (admin@mazinnov.com). 
 
Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου 
 
H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:  
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-
mobilite-el/bourses-chercheurs-el 
 
Πληροφορίες: bourses@ifa.gr 

potentiel, dans des secteurs spécifiques. 
Ces séjours scientifiques de 1 à 4 mois devront 
impérativement se réaliser dans l’année de l’appel 
à projet. 
 
Ce programme de bourses concerne les domaines 

de recherche correspondant aux secteurs du 
Partenariat stratégique entre la France et la Grèce. 
Il est prioritairement ouvert aux membres du 
réseau franco-hellénique de l’innovation 
MAZINNOV. 
 
Les domaines prioritaires sont: 
-          Technologies numériques 
-          Énergie – environnement 
-          Agronomie – agroalimentaire 
-          Biotechnologies 
-          Matériaux 
-          Spatial et aéronautique 
 
Objectif 
Ces bourses permettent à de jeunes chercheurs 
grecs de travailler dans une équipe de recherche 

française, rattachée à un établissement 
d’enseignement supérieur, un organisme de 
recherche ou une entreprise. 
Elles doivent contribuer à initier ou renforcer des 
coopérations franco-grecques en matière de 
recherche et d’innovation. 
 
Critères d’éligibilité 
-          être de nationalité hellénique et résider en 
Grèce, 
-          être âgé de 35 ans maximum, 
-          avoir soutenu une thèse au plus tard 5 ans 
avant la demande ou soutenant leur thèse avant le 
30 juin 2017, 
-          être employé dans un organisme de 
recherche public ou privé ou dans un établissement 
d’enseignement supérieur grec, 

-          être en possession d’une invitation de 
l’organisme d’accueil français. 
 
 
Critères de sélection 
 
Seront privilégiés les projets de recherche : 
-          particulièrement innovants dans les 
domaines de recherche précités, 
-          s’inscrivant dans un partenariat existant ou 
visant à déboucher sur un partenariat structurant, 
-          conduisant à une publication scientifique, 
-          une priorité sera accordée aux chercheurs 
rattachés à des organismes membres du Réseau 
franco-hellénique de l’innovation MAZINNOV 
(admin@mazinnov.com) 
 
Candidature/Constitution du dossier 
 
Les candidatures se font exclusivement en ligne sur 
le site : 
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-
mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr 
 
Informations : bourses@ifa.gr 

mailto:admin@mazinnov.com
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el
mailto:bourses@ifa.gr
mailto:admin@mazinnov.com
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-chercheurs-fr
mailto:bourses@ifa.gr
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5. -  Προγράμματα διεθνούς κινητικότητας του 
ιδρύματος Fondation Maison des sciences de 

l’homme (FMSH) 

 
Πρόγραμμα « Directeurs d’études associés»  

 
 
Το πρόγραμμα «Directeurs d’Études Associés» (DEA) 
ιδρύθηκε το 1975, είναι το παλαιότερο πρόγραμμα 
διεθνούς κινητικότητας του Ιδρύματος «Fondation Maison 
des sciences de l’homme».  
Αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς 
ερευνητές που προέρχονται από όλες τις ηπείρους να 
διεξάγουν έρευνα στη Γαλλία (επιτόπιες έρευνες, έρευνα 
σε βιβλιοθήκες και αρχεία) για χρονική περίοδο τεσσάρων 
(4) έως έξι (6) εβδομάδων. 
 
 
Χρηματοδότηση προγράμματος 
Καταβάλλεται ένα επίδομα ύψους 3.300€, το οποίο 
προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και 
διαμονής. Επίσης, το Ίδρυμα παρέχει υλικοτεχνική 

υποστήριξη (βοήθεια στην εύρεση καταλύματος και την 
πρόσβαση στις βιβλιοθήκες). 
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας 
-Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς 
καθηγητές ή υπεύθυνους σπουδών, κατόχους 
διδακτορικού ή ισοδύναμων τίτλων που εργάζονται σε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
-Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτω των 65 ετών κατά τη 
παραμονή τους.  
-Η παραμονή στη Γαλλία πρέπει να είναι δικαιολογημένη.  
 
 
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 
Τα ερευνητικά έργα θα αξιολογηθούν από ειδικούς, κυρίως 
με βάση τα παρακάτω στοιχεία:  
 
-Την επιστημονική ποιότητα του έργου και τη μέθοδο 
βάση της οποίας  αναπτύχθηκε το εκάστοτε έργο 
-Τη σημασία της παραμονής τους στη Γαλλία για το παρόν 
έργο 
Αφού αξιολογηθούν οι φάκελοι, επιλέγονται από μία 
επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 
επιστημονικούς υπεύθυνους του Ιδρύματος και από 
εξωτερικούς συνεργάτες. 
Τα αποτελέσματα θα έχουν ανακοινωθεί στους 
υποψηφίους  μέχρι τον Μάρτιο του  2018. 
 
Στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και 
ημερολόγιο 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά  τον 
φάκελο υποψηφιότητάς τους, με τα ακόλουθα έγγραφα, 
είτε στην γαλλική είτε στην αγγλική γλώσσα μέχρι και τις 
20 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 (Γαλλίας): 
- Βιογραφικό Σημείωμα που να μην ξεπερνάει τις 4 

σελίδες (όπου να αναφέρεται η ημερομηνία 
γεννήσεως) 

- Κατάλογο των επιστημονικών δημοσιεύσεων  
- Ερευνητική πρόταση 4-5 σελίδων, η οποία θα 

αναφέρει τις ημερομηνίες διαμονής, και μια 
βιβλιογραφία  

- Επιστολή στήριξης ενός Γάλλου ερευνητή θα ήταν 
ευπρόσδεκτη. 

5. -  Programmes de mobilité 
internationale de la Fondation Maison 

des sciences de l’homme (FMSH) 

 
Programme des Directeurs d’études 

associés (DEA) 
 
Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel, le 
programme « Directeurs d’Études Associés» (DEA) 
est le plus ancien programme de mobilité 
internationale de la Fondation Maison des sciences 
de l’homme. Il permet d’inviter des personnalités 
scientifiques étrangères originaires de tous les 
continents pour une durée d’un mois à six 
semaines afin de soutenir leurs travaux en France 
(enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et 
archives). 
 
Modalités financières 
Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à 
couvrir les frais de transport et de séjour. En outre, 
la FMSH assure un soutien logistique (aide pour 

trouver un logement et pour l'accès aux 
bibliothèques). 
 
Critères d’éligibilité 

 - Le programme est exclusivement destiné à des 
professeurs ou des directeurs d'études étrangers, 
titulaires de doctorats ou de titres 
équivalents et exerçant dans des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. 

 - Les candidats doivent être âgés de moins de 65 
ans au moment de leur séjour. 

 - Un séjour en France doit être justifié. 

  

 Critères et processus de sélection 
Les projets seront expertisés notamment au regard 
des éléments suivants : 
- La qualité scientifique du projet et la méthode 
développée 

-La pertinence de venir en France au regard du 
projet présenté 
Une fois expertisés, les dossiers seront sélectionnés 
par une commission composée du président, de 
responsables scientifiques de la FMSH et de 
spécialistes extérieurs à la Fondation. 
Les résultats seront communiqués aux postulants 
au plus tard en mars 2018. 
 
Éléments du dossier de candidature et 
calendrier 
Les postulants sont invités à déposer en ligne au 
plus tard le 20 novembre 2017, 17h00 (heure de 
France) leur dossier de candidature, composé des 
documents suivants, rédigés en français ou en 
anglais : 
- Un curriculum vitae  de 4 pages 

maximum (comportant la date de naissance) 
- Une liste de publications scientifiques 
- Un projet de recherche de 4-5 pages 
avec les dates de séjour, et une bibliographie 

Une lettre de soutien d'un chercheur français serait 
bienvenue 
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Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://programmes.msh-
paris.fr 
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητάς σας 
για το πρόγραμμα DEA στην πλατφόρμα, παρακαλείσθε να 
αναφέρετε το έτος της πρόσκλησης: «2018» καθώς και 

την περίοδο της πρόσκλησης: «Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 
2017». 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε ή  αν 
αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία, επικοινωνήστε με 
candidatures.dea@msh-paris.fr.  
 
Η παραμονή σας πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο την 1η 
Νοεμβρίου 2018.  

 
…………………………. 

 

6. – Διεθνές διδακτορικό πρόγραμμα 

Ινστιτούτου Παστέρ (Παρίσι) - Paris 

universités  
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  2017 
 

Από το 2009, το Ινστιτούτο Παστέρ, από τους κορυφαίους 
φορείς στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας, διοργανώνει 
ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στις βιοεπιστήμες 
και τη βιοϊατρική, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια 
Pierre et Marie Curie, Paris Diderot, Paris-Sud et Paris 
Descartes. 
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές κατόχους 
ενός μεταπτυχιακού τίτλου και διεξάγεται στην αγγλική 
γλώσσα. Χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (πρόγραμμα 2020, grant Marie Sklodowska- Curie 
accord N°665807). 
 
Οι φοιτητές διεξάγουν την ερευνητική τους δραστηριότητα 
σε ένα από τα 120 εργαστήρια του Ινστιτούτου Παστέρ, 
τα οποία προσφέρουν μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε 
μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που καλύπτει τους τομείς : 
Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Ανοσολογία, 
Μικροβιολογία, Γονιδιωματική, Βιοπληροφορική, Δομική 
Βιολογία, Ενζυμολογία και μεταβολισμός, Βιοχημεία, 
Ιολογία, Παρασιτολογία, Ιατρική Μυκητολογία, 
Επιδημιολογία, Λοιμωξιολογία, Ιατρική απεικόνιση, 
Νευροεπιστήμες, Βιολογία της ανάπτυξης και Βιολογία 

συστημάτων. 
 
 
Ο κατάλογος με τα καινούργια θέματα και τα ερευνητικά 
εργαστήρια δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα:  
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-
courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-
paris-university-international-doctoral-program-
ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018 
 
 

Η 2α Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για 
επικοινωνία με τα εργαστήρια. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 13η Νοεμβρίου 2017. 
 
*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος:  
https://www.pasteur.fr/en/education/ppu 
 

Les candidatures doivent être déposées sur la 
plateforme : http://programmes.msh-paris.fr 
 
Sur la plateforme, dans votre candidature en ligne 
pour le programme DEA, indiquez bien pour 
l'année de l'appel : "2018" et session de l'appel : 

"Sept-Nov 2017". 
 
 
Pour toute information ou en cas de difficulté, 
contactez candidatures.dea@msh-paris.fr . 
 
Le séjour devra démarrer au plus tard le 1er 
novembre 2018. 
 

…………………………. 
 

6. – Programme doctoral international 
Pasteur-Paris universités 

 

 
Appel à candidatures 2017 
 
Depuis 2009, l’Institut Pasteur, leader mondial dans 
la recherche biomédicale, organise un programme 
doctoral international en sciences de la vie et 
biomédecine, en collaboration avec les universités 
Pierre et Marie Curie, Paris Diderot, Paris-Sud et 
Paris Descartes. 
 
Ce programme s’adresse à des étudiants titulaires 
d’un master et est dispensé en anglais. Il est en 
partie financé par l’Union européenne (programme 
Horizon 2020, grant Marie Sklodowska- Curie 
accord N°665807). 
 
Les étudiants effectuent leur recherche dans un 
des 120 laboratoires de l’Institut Pasteur offrant 
une formation de pointe dans une grande variété 
des sujets couvrant les domaines suivants : 
biologie cellulaire et moléculaire, génétique, 
immunologie, microbiologie, génomique, bio-
informatique, biologie structurale, enzymologie et 
métabolisme, chimie biologique, virologie, 
parasitologie, mycologie médicale, épidémiologie, 
infectiologie, imagerie médicale, neurosciences, 
biologie du développement et biologie des 
systèmes. 
 
La liste des nouveaux projets et des laboratoires 
est en ligne sur le site : 
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-
and-courses/doctoral-and-post-doctoral-
programs/pasteur-paris-university-international-
doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-
enrollment-2018 
 
La date limite de prise de contact avec les 
laboratoires est fixée au 2 novembre et la date 
limite des candidatures au 13 novembre 2017. 
 
*Pour plus d’informations sur la procédure : 
 
https://www.pasteur.fr/en/education/ppu 

 

http://programmes.msh-paris.fr/
http://programmes.msh-paris.fr/
mailto:candidatures.dea@msh-paris.fr
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/ppu
http://programmes.msh-paris.fr/
mailto:candidatures.dea@msh-paris.fr
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/programs-and-courses/doctoral-and-post-doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program-ppu/pasteur-paris-university-enrollment-2018
https://www.pasteur.fr/en/education/ppu
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Σημειώστε την ημερομηνία: 

 
ΕΛΛΗΟΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

MAZINNOV 
2Ο ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
Σεμινάριο με θέμα τις έξυπνες πόλεις 

 

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο τεύχος του  

Dialogos 

 

 

Réservez la date : 
 

RÉSEAU FRANCO-HELLÉNIQUE DE 

L’INNOVATION - MAZINNOV 
 2Ο FORUM A ATHÈNES 

 
Séminaire sur les villes intelligentes 

 
Vendredi 10 novembre 2017 

 

Plus d’informations dans le prochain numéro 

de Dialogos 

 

 

 


