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Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία 
 

Τεύχος Φεβρουαρίου 2018 

  

1. - Ελληνογαλλικές συζητήσεις της Θεσσαλονίκης 
 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Επιτεύγματα και προκλήσεις 
 
21.02.2018, 18.00’ | Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29) 
 
Εισηγητές:  
Pierre-Yves Le Borgn’, πρώην βουλευτής των Γάλλων του εξωτερικού και μέλος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης  
 
Βασίλειος Σκουρής, πρόεδρος του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και πρώην 
πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Συντονισμός: Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 
 
Ταυτόχρονη μετάφραση - Ελεύθερη Είσοδος 
 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές-τριες. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. –  Journées des talents 1 
 

Συζήτηση: Τεχνητή νοημοσύνη & απασχόληση, η επανάσταση άρχισε 

23.02.2018, 18.00΄| Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις «Journées des talents» ξεκινούν με μια συζήτηση αφιερωμένη στις νέες τάσεις 
της αγοράς εργασίας. Το 2018 το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και του αντίκτυπού της στην εργασία του 
μέλλοντος θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας συζήτησης ανάμεσα σε Έλληνες και Γάλλους ειδικούς. 
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Αυτόνομα αυτοκίνητα, αεροπλάνα χωρίς πιλότους, συστήματα αναγνώρισης προσώπου στα αεροδρόμια, 
ιατρικές διαγνώσεις από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προσωπικοί βοηθοί, αλγοριθμικές χρηματιστηριακές 
συναλλαγές (με λογισμικά ικανά να πραγματοποιούν 2.000 πράξεις ανά δευτερόλεπτο). Κάνοντας ολοένα 
και πιο αισθητή την παρουσία της ανάμεσά μας, η τεχνητή νοημοσύνη δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα της 
επιστημονικής φαντασίας. Στις μέρες μας συναρπάζει, αλλά και προκαλεί ανησυχία. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, που βρίσκεται στο επίκεντρο της «τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης», θα 
εξαφανίσει άραγε ή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας;  

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η εταιρία Dell Technologies και το Institute for the Future εκτιμούν ότι 
το 85% των επαγγελμάτων που θα ασκούμε το 2030 δεν υπάρχουν ακόμη. Πρόκειται επομένως για μια 
τεράστια πρόκληση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να κατευθύνουμε και να εκπαιδεύσουμε 
τους νέους που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 

Συμμετέχουν: 
Ανδρέας Καρακώστας, Senior Manager, Accenture 
Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής, Τομέας Απασχόλησης και αγοράς εργασίας, ΣΕΒ 
Hervé Monange, Γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Γαλλία) 
Μανώλης Πατηνιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Dominique Turcq, πρόεδρος του Ινστιτούτου Boostzone (Γαλλία) 

Συντονισμός: Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος 

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης 
 
Διαβάστε περισσότερα…. 
 
* Συνημμένη πρόσκληση 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. – Journées des talents 2 
 
Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 

Η Γαλλία είναι η τέταρτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τις ΗΠΑ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, καθώς και η πρώτη γαλλόφωνη χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών. Το 
12% του φοιτητικού πληθυσμού στη Γαλλία αποτελείται από αλλοδαπούς φοιτητές. Όσον αφορά την 
Ελλάδα, όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να σπουδάσουν στη Γαλλία. 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, θέλοντας να ανταποκριθεί σ’ αυτό το ενδιαφέρον, ανανεώνει το ραντεβού 
ανάμεσα στους εκπροσώπους των γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το ελληνικό κοινό. 

24.02.2018, 10.00’ - 18.00’ | Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Πανεπιστήμια 
-Université de Strasbourg 
-Université Paul Valery Montpellier 3 
-Université Lyon 2 
-Université de Cergy Pontoise 
-Université d’Angers 

mailto:http://www.ifa.gr/el/livre-idees-savoirs/debat-didees/7741-journees-des-talents-i-el
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil
https://www.univ-montp3.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html


3 

 

-Sciences Po  
-Université Claude Bernard Lyon 1 
-Université Rennes 1 
  
Σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων  / Business Schools 
-HEC Paris 
-IESEG School of Management 
-ESSEC Business School 
-EDHEC Business School 
-INSEEC U. 
-Montpellier Business School 
-Grenoble Ecole de Management 
-ESCP Europe 
  
Πολυτεχνεία 
-Ecole Polytechnique Paris 
-EPITECH 
-INSA Rouen 
-CESI Ecoles d’ingénieurs 
-IMT Mines Alès 
-Centre de Robotique-MINES ParisTech 
-IMT Mines Albi 
- Bordeaux Sciences Agro 
  
Σχολές τεχνών 
- Sustainable Design School 
  
Πρόγραμμα παρουσιάσεων 
-11.30’-12.30’ : Οι προπτυχιακές σπουδές 
-12.30’-12.45’: Η πλατφόρμα Study&Co 
-13.30’-14.30’ : Οι αγγλόφωνες σπουδές 
-15.15’-15.30’ : Η πλατφόρμα Study&Co 
-15.30’-16.30’ : Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
  
Είσοδος ελεύθερη. 
 
Πληροφορίες: athenes@campusfrance.org 
 

26.02.2018, 10.30’ – 17.30’ | Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
 
Πανεπιστήμια 
Université d’Angers 
Université Lyon 2 
Université Montpellier 3 
Université de Strasbourg 
Sciences Po 
Inalco 

Σχολές Εμπορίου 
EDHEC Business School 
HEC Paris 
Grenoble Ecole de Management 

http://www.sciencespo.fr/
https://www.univ-lyon1.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/
http://www.hec.fr/
https://www.ieseg.fr/
http://www.essec.edu/fr/
https://www.edhec.edu/fr
https://www.inseec.com/
http://www.montpellier-bs.com/
https://www.grenoble-em.com/
http://www.escpeurope.eu/fr/
https://www.polytechnique.edu/
http://www.epitech.eu/
http://www.insa-rouen.fr/accueil?set_language=fr&cl=fr
https://www.eicesi.fr/
https://www.imt.fr/mines-ales/
http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Centres-de-recherche/Centre-de-robotique-CAOR/
http://www.mines-albi.fr/institut-mines-t%C3%A9l%C3%A9com
http://www.agro-bordeaux.fr/
http://www.the-sds.com/fr/accueil/
https://studynco.com/
https://studynco.com/
mailto:athenes@campusfrance.org
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html
https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.univ-montp3.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil
http://www.sciencespo.fr/
http://www.inalco.fr/
https://www.edhec.edu/fr
http://www.hec.fr/
https://www.grenoble-em.com/
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Groupe INSEEC 
Montpellier Business School 

Σχολές μηχανικών 
CESI Ecole d’ingénieurs 
Ecole Polytechnique 
ENSSAT 
Mines ParisTech 
IMT Mines Alès 
IMT Mines Albi 
INSA Rouen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.- Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης 
 
Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στις 20/02/2018 

 Master 2 http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el 

 Υποτροφίες για νέους ερευνητές «Séjours scientifiques de haut niveau» http://www.ifa.gr/el/etudes-
en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5.- Συζήτηση 
 
Η Ελληνική κρίση: Κρίση στην Ευρώπη ή Ευρωπαϊκή κρίση;  

06.03.2018, 18.00΄| Auditorium Theo Angelopoulos - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 

Στις 07.12.2016 το think tank διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνών Ερευνών της Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών, διοργάνωσε στο Παρίσι την ημερίδα «Η ελληνική κρίση: διασταυρούμενα 
βλέμματα». Μετά και την έκδοση του βιβλίου Qui sont les Grecs ? Une identité en crise του Γιώργου 
Πρεβελάκη, η διαΝΕΟσις συνεχίζει στην Αθήνα τη συζήτηση αυτή. 

Όπως η ημερίδα στο Παρίσι, έτσι και η στρογγυλή τράπεζα στην Αθήνα θα αποδεσμευθεί από τις συνήθεις 
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αναλύσεις της ελληνικής κρίσης, στην οποία θα προσδώσει θεσμικές, 
πολιτικές, πολιτισμικές και γεωπολιτικές διαστάσεις. Το γεωγραφικό πεδίο ανάλυσης θα διευρυνθεί και στα 
εκτός Ελλάδος ζητήματα, ώστε να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ελληνική εσωτερική 
σκηνή, τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και το μεσογειακό και 
βαλκανικό γεωπολιτικό πλαίσιο.  

Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση θα αναζητήσει καταρχάς στοιχεία για να απαντήσει στα ερωτήματα που 
θέτουν οι Έλληνες σήμερα, 37 χρόνια μετά από την είσοδο της χώρας τους στην ΕΟΚ. Αποσκοπεί επίσης στο 
να συμβάλλει στη συζήτηση για την Ευρώπη. 

Συμμετέχουν: 
Απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας 
Christian Lequesne, καθηγητής, Sciences Po-CERI, πρώην διευθυντής του CERI 
Pierre Mirel, πρώην διευθυντής επιφορτισμένος με τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 
Μαυροβούνιο, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
Κυριάκος Πιερρακάκης, διευθυντής ερευνών της διαΝΕΟσις 
Γιώργος Πρεβελάκης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Paris 1) και CERI 

https://www.inseec.com/
http://www.montpellier-bs.com/
https://www.eicesi.fr/
https://www.polytechnique.edu/
http://www.enssat.fr/
http://www.mines-paristech.fr/Recherche/Centres-de-recherche/Centre-de-robotique-CAOR/
https://www.imt.fr/mines-ales/
http://www.mines-albi.fr/institut-mines-t%C3%A9l%C3%A9com
http://www.insa-rouen.fr/accueil?set_language=fr&cl=fr
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el
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
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/la-crise-grecque-regards-croises
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/la-crise-grecque-regards-croises
https://vimeo.com/album/4530286/video/212877554
https://vimeo.com/album/4530286/video/212877554
https://vimeo.com/album/4530286
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Συντονισμός: Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφος ΑΝΤ1 
 
Ταυτόχρονη μετάφραση, Είσοδος ελεύθερη 
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης 

 * Συνημμένη πρόσκληση 

Διαβάστε περισσότερα…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. - Πρόγραμμα για διεθνείς υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Paris-
Saclay 2018/2019  
 
Για να διευκολυνθεί η υποδοχή διεθνών φοιτητών υψηλού επιπέδου, και συγκεκριμένα εκείνων που 
επιθυμούν να κάνουν διδακτορική διατριβή μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος τους, 
η σύμπραξη Paris Saclay προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας ενός έτους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019. Προορίζονται για τους διεθνείς φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
(M1 ή M2) του Πανεπιστημίου Paris-Saclay και απονέμονται σύμφωνα με κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. 
 
Η εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay δεν δίνει αυτομάτως το 
δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διεθνών υποτροφιών για το μεταπτυχιακό 
επίπεδο. 
 
Η επιλογή των φοιτητών που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία πραγματοποιείται από την 
εξεταστική επιτροπή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Paris-Saclay ανάμεσα στους 
φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το ίδρυμα. 
 
Μόνο οι φοιτητές που θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πανεπιστήμιο Paris-
Saclay που τους προτείνει να υποβάλουν αίτηση, θα μπορούν να συμπληρώσουν φάκελο υποψηφιότητας. 
Καμία αίτηση υποψηφιότητας με πρωτοβουλία του ίδιου του φοιτητή δεν γίνεται δεκτή. 
Οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί θα λάβουν αυτόματα ένα σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους ώστε να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας. 
 
Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 Φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, ηλικίας μέχρι 30 ετών στο έτος επιλογής. 

 Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στο γαλλικό έδαφος για λιγότερο από ένα έτος, σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που δεν παρέχει απόκτηση πτυχίου. 

 Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στη γαλλική επικράτεια για λιγότερο από ένα έτος σε πρόγραμμα 
γλωσσικής κατάρτισης (FLE κ.λπ.). 

 
Κριτήρια μη επιλεξιμότητας: 
- Άτομα που βρίσκονται ήδη στη Γαλλία κατά την υποβολή της αίτησής τους (εκτός από τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις). 
- Φοιτητές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους για περισσότερο από 2 συναπτά έτη. 
- Φοιτητές που λαμβάνουν ήδη υποτροφία το ποσό της οποίας υπερβαίνει τα 600€ μηνιαίως. 
Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν διαμείνει ήδη στη Γαλλία, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή κινητικότητας 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (τύπου Erasmus) μπορούν να επιλεχθούν.  
 
Εκπαίδευση/ γνωστικά πεδία: 
Οι υποτροφίες αφορούν: 
- όλα τα γνωστικά πεδία  

mailto:http://www.ifa.gr/el/livre-idees-savoirs/debat-didees/7746-debat-crise-grecque-el
mailto:https://www.universite-paris-saclay.fr/en
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- όλα τα πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Paris-Saclay, με εξαίρεση τα 
προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν εκπαίδευση και εργασία (apprentissage) 

 
Στα κριτήρια αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
- Ακαδημαϊκό επίπεδο, Προσωπικά σχέδια, 
- Ιδιαίτερα για τους φοιτητές που εγγράφονται στο M2: έκθεση με τα κίνητρά τους για εκπόνησης 

διδακτορικής διατριβής σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου Paris-Saclay.  
 
Ποσό της υποτροφίας: 10 000€ ετησίως, για διαμονή 10 συναπτών μηνών. 
 
Οι ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεων υποψηφιότητας για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Paris-Saclay είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.universite-paris-
saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf 
 
Αποτελέσματα: 
Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Paris-Saclay θα ενημερωθούν μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Οι επιλεχθέντες θα 
έχουν 8 ημέρες για να αποδεχτούν ή να αρνηθούν την υποτροφία.  
- Αποτελέσματα πρώτης φάσης: μέσα Απριλίου 2018 
- Αποτελέσματα δεύτερης φάσης: μέσα Ιουνίου 2018 
 
*Διαβάστε περισσότερα…… 
https://www.universite-paris-
saclay.fr/sites/default/files/procedure_bourses_internationales_upsaclay_2018-2019_final_vfr.pdf 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. - EuroScience Open Forum 

Το 8ο EuroScience Open Forum θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Ιουλίου 2018 στην Τουλούζη.  

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεπιστημονική συνάντηση για την επιστήμη και την καινοτομία στην Ευρώπη. 
Δημιουργημένο το 2004, αυτό το συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια συγκεντρώνει σχεδόν 
4.000 ερευνητές από όλο τον κόσμο.  

Το φετινό σύνθημα θα έχει ως εξής: «Μοιραζόμαστε την επιστήμη: οδεύουμε προς νέους ορίζοντες». Θα 
πραγματοποιηθεί παράλληλα μια εμπορική έκθεση με τους συντελεστές της έρευνας και της καινοτομίας 
στην Ευρώπη (σεμινάρια στα αγγλικά). 

*Διαβάστε περισσότερα…….. 

https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/dates_ouverture_18-19_pour_site_web.pdf
mailto:https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/procedure_bourses_internationales_upsaclay_2018-2019_final_vfr.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/procedure_bourses_internationales_upsaclay_2018-2019_final_vfr.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/procedure_bourses_internationales_upsaclay_2018-2019_final_vfr.pdf
mailto:https://www.esof.eu/en/programme/science-programme.html

