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Coopération Universitaire et Scientifique  
Franco-hellénique 

 Ελληνογαλλική Πανεπιστηµιακή και Επιστηµονική Συνεργασία 
 

Numéro de janvier 2012 
 

Dr. Nour-Dine Amlaiky, Attaché de coopération universitaire et scientifique et son équipe 
 
 
1.- Γαλλοελληνικό φεστιβάλ 
« ΓεωΣυναντήσεις » 
Η πόλη του αύριο – Η νέα περιβαλλοντική 
πρόκληση. Η Αθήνα, µια πόλη προς 
αναδόµηση;  
 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου, 19.00’  
Γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31 
 
To 3ο γαλλοελληνικό φεστιβάλ « ΓεωΣυναντήσεις » 
αφιερώνει µια ειδική βραδιά στο µέλλον της Αθήνας, µιας 
πόλης πληγωµένης, εγκαταλελειµµένης, σε αναζήτηση 
του εαυτού της, η οποία προκαλεί αποστροφή ή δέσιµο. 
Συνδιοργανωτές του φεστιβάλ « ΓεωΣυναντήσεις » από 
το 2009, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα 
Επιστηµών Περιβάλλοντος, το Conférences sans 
Frontières και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας 
προσκαλούν τους Αθηναίους να φανταστούν ένα µέλλον 
για την πόλη τους. Κάλεσαν Έλληνες και Γάλλους 
γεωγράφους, πολεοδόµους, αρχιτέκτονες, µηχανικούς 
µεταφορών και φυσικούς για να µας βοηθήσουν να 
αποσαφηνίσουµε τις προκλήσεις και να δώσουµε στους 
πολίτες τα εργαλεία για να επιλέξουν το µέλλον που 
επιθυµούν για την πόλη τους. 
 
Η ένωση SD-MED για την αειφόρο ανάπτυξη και η 
Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση θα συµβάλλουν 
σε αυτή τη βραδιά που θα εξελιχθεί σε τρεις ενότητες. 
 

1. Αύριο 
 
Συντονίστρια: Στέλλα Κυβέλου, Επικ. Καθηγήτρια του 

 
1.– Festival franco-hellénique « Les 
Rencontres de la terre »  
Demain, la ville - Le nouveau défi 
environnemental . Athènes, une ville à 
réinventer ?  
 
Mardi 24 janvier, 19h 00 
Institut français d’Athènes, Sina, 31 

Pour sa 3ème édition, le Festival « Les Rencontres de la 
terre » consacre une soirée spéciale au devenir 
d’Athènes, ville meurtrie, abandonnée, à la recherche 
d’elle-même, et qui suscite aversion ou attachement.  
Co-organisateurs du Festival depuis 2009, la Fondation 
Mariolopoulos-Kanaginis pour les sciences de 
l’environnement, Conférences sans Frontières et 
l’Institut français de Grèce invitent les Athéniens à 
imaginer un avenir pour leur ville. Ils ont fait appel à des 
géographes, urbanistes, architectes, ingénieurs des 
transports et physiciens grecs et français pour nous 
aider à cerner les enjeux et donner aux citoyens les 
outils pour choisir l’avenir qu’ils veulent pour leur ville. 
 
 
L’association SD-MED pour le développement 
durable et l’Union des Citoyens Paremvassi 
s’associent à cette soirée qui se déroulera en trois 
temps. 
 

2. Demain 
 
Modératrice: Stella Kyvelou, professeur assistant, 
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τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 
Παντείου Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος της SD-MED. 
 
"Κατοικία, µετακίνηση : µπορούµε να απελευθερωθούµε 
από την εξάρτηση των ορυκτών πηγών ενέργειας;" 
Daniel Quenard, επικεφαλής του τοµέα «Φυσικός 
Χαρακτηρισµός των Υλικών» στο τµήµα κτιριακού 
κελύφους και εξωτερικής επένδυσης στο γαλλικό 
Επιστηµονικό και Τεχνικό Κέντρο Οικοδοµών στη 
Γκρενόµπλ.  
 
« Πώς µπορεί να βελτιωθεί η αστική κινητικότητα στην 
Αθήνα; » 
Γεωργία Αϋφαντοπούλου, µηχανικός, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μεταφορών, Θεσσαλονίκη  
Θάνος Βλαστός, καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο 
Πανεπιστήµιο, Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας.  
 
      2. Θέµα µελέτης 
 
"Η κηπουρική µέσα στην πόλη: µία από τις απαντήσεις 
στην κρίση; » 
Jordi Ballesta, γεωγράφος, ∆ρ. Γεωγραφίας 
 
     3. Μέλλον 
 
Συντονιστής : Περικλής Βασιλόπουλος (Ένωση 
Πολιτών για την Παρέµβαση)  
 
«Υπάρχει πολεοδοµικό µέλλον για την περιοχή της 
Αθήνας; » 
Πέτρος Πετσιµέρης, γεωγράφος, πολεοδόµος, 
αρχιτέκτονας, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Paris 1 
Panthéon Sorbonne.  
 
« Ποιό το µέλλον της Αθήνας από κλιµατολογικής 
πλευράς; »  
Χρήστος Ζερεφός, κλιµατολόγος, Ακαδηµαϊκός, 
Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.  
 
Ελεύθερη είσοδος 
Ταυτόχρονη µετάφραση 
 
* Πρόσκληση συνηµµένη 
 

…………………… 
 
2. – Έκθεση σπουδών στη Γαλλία 
CampusFrance  
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 11.00’ – 20.00’ και 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 11.00’ – 14.00’  
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 
 
Με 83 δηµόσια Πανεπιστήµια και 500 Ανώτατες Σχολές, η 
Γαλλία είναι η τρίτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών 
φοιτητών. 
Η έκθεση CampusFrance θα είναι µια µοναδική ευκαιρία 
για τους φοιτητές να συναντήσουν εκπροσώπους 
γαλλικών πανεπιστηµίων και να συζητήσουν τα σχέδια 
τους σχετικά µε τις σπουδές τους. και να βρουν όλες τις 
απαντήσεις στα ερωτήµατά τους για τις διαδικασίες 
εγγραφής, τα προγράµµατα σπουδών, τις υποτροφίες και 

département de développement économique et régional, 
Université Panteion, Présidente SD-MED. 
 
"Se Loger, se déplacer : peut-on se libérer de l’addiction 
aux énergies fossiles ?" 
Daniel Quenard, Chef de la Division Caractérisation 
Physique des Matériaux dans le Département enveloppe 
et revêtements au Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) à Grenoble.  
 
 
« Comment améliorer la mobilité à Athènes ? » 
 
Georgia Aifadopoulou, ingénieur à l’Institut hellénique 
des transports, Thessalonique  
Thanos Vlastos, professeur à l’Université Polytechnique 
d’Athènes, Unité de recherche sur la mobilité durable.  
 
      2. Cas d’école 
 
« Jardiner la ville: une des réponses à la crise ? » 
 
Jordi Ballesta, géographe, docteur en géographie 
 
     3. Futur 
 
Modérateur : Périclès Vassilopoulos (Union de 
Citoyens Paremvassi)  
 
« Y-a-t-il un futur pour la région urbaine d’Athènes ? » 
 
Petros Petsimeris, géographe, urbaniste, architecte, 
professeur, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne.  
 
 
« Quel avenir climatique pour Athènes ?»  
 
Christos Zerefos, climatologue, Académicien, 
Professeur à l’Université d’Athènes.  
 
Entrée libre 
Traduction simultanée 
 
* Invitation ci-jointe 
 
 …………………… 
 
2. – Salon des études en France 
CampusFrance  
Samedi 18 février, 11h 00 – 20h 00 et 
dimanche 19 février, 11h 00 – 14h00 
Institut français d’Athènes 
 
Avec ses 83 universités publiques et ses 500 écoles, la 
France est le troisième pays d'accueil des étudiants 
étrangers. 
 
Le salon CampusFrance sera pour les étudiants 
l'occasion unique de rencontrer des représentants 
d'universités françaises pour discuter de leur projet 
d'études et de trouver toutes les réponses à leurs 
questions sur les procédures d'inscription, les 
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τις προοπτικές απασχόλησης. 
 
Ελεύθερη είσοδος 
Πρόγραµµα: www.ifa.gr 
 

…………………………… 

formations, les bourses, et les perspectives d'emploi. 
  
Entrée libre 
Programme: www.ifa.gr 
 

……………………………… 
 

3. – École Normale Supérieure, Παρίσι 
Υποτροφίες για αλλοδαπούς φοιτητές 
 
Ο δρόµος προς την Αριστεία 
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές στις 
Ανθρωπιστικές Σπουδές και τις Θετικές Επιστήµες  
Για φοιτητές εγγεγραµµένους στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών 
του Πανεπιστήµιου της χώρας τους. 
 

• Εκπαίδευση µέσω της έρευνας 
• ∆ιεπιστηµονικά προγράµµατα σπουδών 
• Εξατοµικευµένη πορεία µε τη βοήθεια 

συµβούλου σπουδών 
• Πτυχίο της École Normale Supérieure 
(Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών + σεµινάρια 
προετοιµασίας της διδακτορικής διατριβής) 
• Στέγαση στο πανεπιστηµιακό συγκρότηµα στην 

καρδιά του Quartier Latin 
 
Πληροφορίες : ens-international@ens.fr 
http://www.ens.fr/international 
Εγγραφές από τις 10 Ιανουαρίου µέχρι τις 15 
Μαρτίου 2012 
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει αυστηρών 
κριτηρίων. 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, µετά από εξέταση του 
φακέλου τους (το Μάϊο του 2012) θα προσκληθούν στο 
Παρίσι (στις αρχές Ιουλίου 2012) για γραπτές εξετάσεις 
και συνεντεύξεις. Τα αποτελέσµατα θα γνωστοποιηθούν 
αµέσως µετά τις εξετάσεις αυτές. 
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, θα λαµβάνουν για δύο 
χρόνια (τρία χρόνια στις Θετικές Επιστήµες, 
ανάλογα µε το επίπεδό τους) µηνιαία υποτροφία και 
θα στεγαστούν στο Πανεπιστηµιακό συγκρότηµα 
(campus).  
Θα παρακολουθήσουν ένα Μεταπτυχιακό πρόγραµµα 
στην ειδικότητά τους και θα εξεταστούν για την 
απόκτηση του διπλώµατος της ENS.  
Επιπλέον, θα τους παρέχονται τα ίδια δικαιώµατα µε τους 
φοιτητές της Σχολής, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος να είναι υποψήφιοι για ένα Επίδοµα Έρευνας, 
το οποίο θα χρηµατοδοτήσει την εκπόνηση µιας 
διδακτορικής διατριβής στο τέλος του αρχικού κύκλου 
σπουδών. 
 

……………………………. 
 

4. - Συνέδριο 2012 DDI Κυτταρική Παθολογία 
« Νέκρωση, Κίνδυνος, Φλεγµονή και Ανοσία» 
 
Ινστιτούτο Παστέρ, Παρίσι, Γαλλία 
 
Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων και 

3. – École Normale Supérieure. Paris 
Bourses pour étudiants étrangers  
 
Pour rejoindre l’excellence 
 
Bourses de master en lettres et sciences  
Pour étudiants inscrits en licence 
 

• Un enseignement par la recherche 
• Une formation interdisciplinaire 
• Un parcours personnalisé grâce à un tutorat 

individuel 
• Diplôme de l’École Normale Supérieure  
(Master + formation prédoctorale) 
• Logement à l’École au cœur du Quartier Latin 

 

 
Renseignements : ens-international@ens.fr 
http://www.ens.fr/international 
 
Inscriptions du 10 janvier au 15 mars 2012 
 
Le recrutement des étudiants repose sur des critères 
d’excellence. 
 
Les étudiants retenus, après examen de leur dossier (en 
mai 2012), seront convoqués à Paris (début juillet 2012) 
pour des épreuves écrites et des entretiens. Les 
résultats seront connus immédiatement à la suite de ces 
épreuves. 
 
Les étudiants retenus percevront pendant deux ans 
(ou trois ans en Sciences, selon leur niveau) une 
bourse mensuelle et seront logés sur le campus.  
 
Ils prépareront un Master dans leur spécialité et le 
diplôme de l’ENS. 
 
Ils bénéficient en outre des mêmes droits que les élèves 
normaliens, y compris celui d’être candidat à une 
Allocation de Recherche finançant la préparation d’une 
thèse à l’issue de leur cursus initial. 

 
 

……………………………… 
 

4. - Conférence 2012 DDI Pathologie 
Cellulaire Intégrée 
« Mort, Danger, Inflammation et Immunité »
Institut Pasteur, Paris, France 
 
Appel à résumés et ouverture des 
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έναρξη εγγραφών 
 
Το 2ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας για 
την Κυτταρική Παθολογία (ERI-ICP) µε τίτλο «Θάνατος, 
Κίνδυνος, Φλεγµονή και Ανοσία» και η Ετήσια Ευρωπαϊκή 
Ακαδηµία για το Συνέδριο Ανοσολογίας Όγκων 2012 θα 
πραγµατοποιηθεί στο Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι 
µεταξύ 31 Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2012. 
Σε αυτό το νέο Συνέδριο, θα εξετασθεί ο σύνδεσµος 
ανάµεσα στον κυτταρικό θάνατο και τις φλεγµονώδεις / 
ανοσοποιητικές διαδικασίες, εστιάζοντας κυρίως στον 
καρκίνο και στο εγκεφαλικό επεισόδιο. 
 
Επικοινωνία 
∆ρ. Marie-Lise Gougeon (επιστηµονική αλληλογραφία) 
Επικεφαλής της Μονάδας Αντιιικής Ανοσίας, Βιοθεραπείας 
και Εµβολίων 
Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux 75015 
Paris. France 
 
Ιστοσελίδα : http://www.pasteur.fr/DDI-2012 
 
Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων  
Καταληκτική ηµεροµηνία: 23 Μαρτίου 2012 
 

……………………………….. 
 

5. Ταµείο Έρευνας AXA 
 
Υποτροφίες για διδακτορικές και 
µεταδιδακτορικές σπουδές – Προκήρυξη για 
το 2012  
Η ασφαλιστική εταιρεία AXA χορηγεί µέσω του Ταµείου 
της για την έρευνα, κάθε χρόνο υποτροφίες για 
διδακτορικές και µεταδιδακτορικές σπουδές, προκειµένου 
να προωθήσει την ανάδειξη των καλύτερων πρωτοπόρων 
επιστηµόνων. 

H υποτροφία για µεταδιδακτορικές σπουδές χορηγείται 
για περίοδο 2 ετών. 

Σε πρώτη φάση, το εκπαιδευτικό ή ερευνητικό Ίδρυµα 
υποβάλλει ένα πρόγραµµα έρευνας και προ-επιλέγει τους 
υποψηφίους και τους προτείνει στο Ταµείο της ΑΧΑ για 
την έρευνα. 
Σε δεύτερη φάση, το Ταµείο αξιολογεί και επιλέγει τις 
υποψηφιότητες. 
 
Τοµείς Έρευνας που χρηµατοδοτούνται  
Τα επιστηµονικά προγράµµατα πρέπει να προωθούν τη 
βελτίωση των γνώσεων ή της κατανόησης σε µία από τις 
τρεις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων: 

 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή  
• Μακροζωία και µακροχρόνια περίθαλψη  
• Αναδυόµενοι βιοϊατρικοί κίνδυνοι 
• Εθισµοί και επικίνδυνες συµπεριφορές 

 Κοινωνικοοικονοµικοί κίνδυνοι 
• Γεωπολιτικοί κίνδυνοι 
• Χρηµατοοικονοµικοί, οικονοµικοί και κοινωνικοί 

κίνδυνοι 

inscriptions 
 
La 2ème Conférence de l’Institut de Recherche Européen 
pour la Pathologie Cellulaire Intégrée et l’Académie 
Européenne Annuelle de Conférence d’Immunologie des 
Tumeurs 2012 se tiendra à l’Institut Pasteur, à Paris du 
31 mai au 1er juin 2012.  
 
Dans cette nouvelle conférence, le lien entre la mort 
cellulaire et les processus inflammatoires / immunitaires 
sera examiné, en focalisant surtout sur le cancer et 
l’accident vasculaire cérébral. 
 
Contact 
Dr Marie-Lise Gougeon (correspondance scientifique) 
Chef de l’Unité de Recherche et d’Expertise Immunité 
anti-virale, Biothérapie et Vaccins 
Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux 75015 
Paris. France 
 
Site web : http://www.pasteur.fr/DDI-2012 
 
Appel à résumés 
Date limite : 23 mars 2012 
 

…………………………….. 

 
5. - Fonds AXA pour la Recherche  

 
Bourses doctorales et post-doctorales - 
Campagne 2012 

Le fonds AXA pour la recherche accorde chaque année 
des bourses doctorales et post-doctorales, afin de 
favoriser l'émergence de leaders scientifiques de premier 
plan. 

Une bourse post-doctorale est accordée sur une période 
de 2 ans. 

Dans un premier temps l’institution présente un projet et 
pré-sélectionne des candidats qu’elle propose au Fonds 
AXA. 

Dans un deuxième temps le Fonds AXA évalue et 
sélectionne les candidatures. 

Domaines de recherche financés 
Les projets doivent promouvoir l’amélioration des 
connaissances ou de la compréhension dans l’une de 
trois catégories de risques évoquées. 

 Risques pesant sur la vie humaine : 
• Longévité et soins de longue durée 
• Risques biomédicaux émergents 
• Addictions et comportements à risque 

 Risques socio-économiques  
• Risques géopolitiques 
• Risques financiers, économiques et sociaux 
• Risques majeurs dans l’entreprise 
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• Σηµαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι 
 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

• Κλιµατικές καταστροφές 
• Κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες των φυσικών 

καταστροφών 
• Κίνδυνοι που απορρέουν από την κλιµατική 

αλλαγή 
Στους επιλέξιµους τοµείς έρευνας, είναι δυνατό να γίνει 
µία ή περισσότερες προσεγγίσεις: 

• Ταυτοποίηση και ορισµός κινδύνων  
• Αξιολόγηση και µέτρηση κινδύνων 
• Μοντελοποίηση κινδύνων 
• Μείωση κινδύνων 
• Λήψη αποφάσεων απέναντι στους κινδύνους 
• Πρόληψη κινδύνων 

Αν και τα επιστηµονικά προγράµµατα πρέπει να 
αντιστοιχούν σε ένα από αυτά τα θέµατα, γίνονται δεκτές 
οι υποψηφιότητες που αφορούν όλους τους 
επιστηµονικούς κλάδους, περιλαµβανοµένων: των 
επιστηµών της γης, της φυσικής, των εφαρµοσµένων 
µαθηµατικών, των κοινωνικών επιστηµών, της οικονοµίας, 
των πολιτικών επιστηµών, της φιλοσοφίας, της χηµείας, 
της κοινωνιολογίας, κλπ. 
 
Επικοινωνία : 
http://www.axa-research.org/fr/bourses-post-doctorales 

 
………………………. 

 
6. – Fondation Plan Alzheimer (Ίδρυµα 
επιστηµονικής συνεργασίας για την έρευνα 
για τη νόσο Alzheimer στη Γαλλία) 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων σε 
µόνιµη βάση  

Η προκήρυξη του Fondation Plan Alzheimer απευθύνεται 
σε ερευνητές που βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο 
εξωτερικό και επιθυµούν να εργαστούν στη Γαλλία στην 
έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιµερ και τις συγγενείς 
διαταραχές.  

Το Ίδρυµα προσφέρει δύο είδη επιχορήγησης έρευνας το 
2012 : για ένα Νέο ερευνητή, για 3 έτη, ανανεώσιµη για 2 
έτη και για µια καινοτόµο Οµάδα senior ερευνητών. 

Επικοινωνία : 
http://www.fondation-alzheimer.org/content/accueil-de-
jeunes-chercheurs-et-%C3%A9quipes-innovantes-senior 
 

…………………………… 
 

 

 Risques environnementaux 
• Catastrophes climatiques 
• Conséquences socio-économiques des 

catastrophes naturelles 
• Risques découlant du changement climatique 

 
 
Dans les domaines de recherche éligibles, une ou 
plusieurs approches peuvent être envisagées: 

• Identification et définition des risques 
• Évaluation et mesure des risques 
• Modélisation des risques 
• Atténuation des risques 
• Processus décisionnels face aux risques 
• Prévention des risques 

 
Même si les projets doivent correspondre à l’un de ces 
thèmes, les candidatures portant sur toutes les 
disciplines, sont acceptée, y compris: sciences de la 
Terre, physique, mathématiques appliquées, sciences 
sociales, économie, sciences politiques, philosophie, 
chimie, sociologie, etc. 
 
 
Contact : 
http://www.axa-research.org/fr/bourses-post-doctorales 
 

..……………………….. 

6. – Fondation Plan Alzheimer 

 

Appel à candidatures permanent 

La Fondation Plan Alzheimer lance un appel permanent à 
candidatures aux chercheurs actuellement à l’étranger et 
qui souhaitent travailler en France sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées.  

La Fondation offre deux types de subvention de 
recherche en 2012 : pour un Jeune chercheur, pour 3 
ans, renouvelable 2 ans ; pour une Equipe innovante 
senior. 

Contact : 
http://www.fondation-alzheimer.org/content/accueil-de-
jeunes-chercheurs-et-%C3%A9quipes-innovantes-senior 
 

…………………………….. 
 

 

 


