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

  

Τεύχος Σεπτεµβρίου 2016/Numéro de septembre 2016  
 
 

 
1.-  Kύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί» 
 
Η περιβαλλοντική καινοτοµία 
 
29.09.2016, 19.00΄-22.00΄  
Institut français de Grèce 
 
Ο κύκλος « Η Νεολαία που καινοτοµεί » δίνει το λόγο 
στους « επιχειρηµατίες της αλλαγής » στην επόµενη 
συνάντηση που είναι αφιερωµένη στην περιβαλλοντική 
καινοτοµία. Γάλλοι και Έλληνες εκπρόσωποι της 
περιβαλλοντικής καινοτοµίας θα είναι παρόντες και θα 
παρουσιάσουν λύσεις για έναν κόσµο µε µεγαλύτερο 
σεβασµό προς το περιβάλλον.  
 
19.00 : Χαιρετισµός του πρέσβη της Γαλλίας στην 
Ελλάδα, κυρίου Christophe Chantepy.   
 
Προβολή ταινιών µε θέµα την περιβαλλοντική 
καινοτοµία  
 
19.25 : ∆ιάλεξη του Tarik Chekchak, διευθυντού 
επιστηµών & περιβάλλοντος της Οµάδας  Cousteau και 
διεθνούς εµπειρογνώµονα για την βιοµιµητική.  
19h50 : ∆ιάλεξη της Κλεοπάτρας 
Αλαµανταριώτου, διευθύντριας και ιδρύτριας του 
κέντρου Βιοµιµητικής Ελλάδας - Έρευνα και 
Καινοτοµία.  
 
20.15 : Παρουσίαση 5 projects : 
 

- Σταύρος Τσοµπανίδης, συν-ιδρυτής του 
Phee (αντικείµενα από φύκια) 

- Alain Vigier από την εταιρεία Roule ma frite 
(καύσιµα από τηγανόλαδο)  

 
 
 
1. - Cycle « jeunesse innovante » 

 
L’innovation environnementale  
 
29.09.2016, 19h00-22h00 
Institut français de Grèce 
 
Le cycle « jeunesse innovante » donne la parole 
aux entrepreneurs du changement pour son 
prochain rendez-vous, consacré à l’innovation 
environnementale. Des représentants français et 
grecs de l’innovation environnementale seront 
présents pour présenter des solutions pour un 
monde plus respectueux de l’environnement.  
 
19h00 : Ouverture de la soirée par monsieur 
Christophe Chantepy, Ambassadeur de France 
en Grèce.  
Projection de films sur l’innovation 
environnementale 
 
19h25 : Conférence de Tarik Chekchak, 
Directeur Sciences & Environnement de l’Equipe 
Cousteau et expert international sur le 
biomimétisme. 
19h50 : Conférence de Kléôpatra 
Alamantariotou, directrice fondatrice de 
Biomimétisme Grèce Recherche et Innovation 
 
20h15 : Présentation de 5 projets 
 

- Stavros Tsompanidis, co-fondateur de 
Phee (recyclage d’algues en objets)  

- Alain Vigier de Roule ma frite (carburant 
à base d’huile de friture)  

- Giorgos Michalelis et Dimitris 
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- Γιώργος Μιχαλέλης και ∆ηµήτρης 
Μαζαράκος, συνιδρυτές του WTI Greece 
(σύστηµα για την ανακύκλωση των λυµάτων)  

- -Caroline Van Renterghem, ιδρύτρια του 
Wair (διασυνδεδεµένο φουλάρι 
αντιρρύπανσης)  

- Γιώργος Κουτίτας, συνιδρυτής του 
Gridmates  (το Paypal της ηλεκτρικής 
ενέργειας)  

 
Από τις 21.30 – πολιτιστικές δραστηριότητες – 
συναντήσεις µε επιχειρηµατίες   
Το δεύτερο µέρος της βραδιάς θα κυλήσει ταυτόχρονα 
στο χώλ υποδοχής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας 
και στο αµφιθέατρο, ενώ θα προτείνει στο κοινό να 
µάθει περισσότερα για την περιβαλλοντική καινοτοµία 
διασκεδάζοντας  : 

- Κοκτέιλ της εταιρείας Troo Food Liberation 
που καταπολεµά τα διατροφικά εγκλήµατα 
από το 2009, 

- εργαστήρια γύρω από το θέµα του 
περιβάλλοντος στο χώλ υποδοχής, 

- αποσπάσµατα της ταινίας « Human » του 
Yann Arthus Bertrand που ταξίδεψε σε 
ολόκληρο τον κόσµο αναζητώντας τι είναι 
αυτό που «µας καθιστά ανθρώπινα 
πλάσµατα».  

 
Είσοδος ελεύθερη.  
 
Ταυτόχρονη µετάφραση. 
 
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 
 
*Συνηµµένη πρόσκληση 
 

…………………………. 
 
 
2.- 2η διοργάνωση French Tech Ticket  
 

Ίδρυση start-up στη Γαλλία!  

 
Τον Μάιο του 2015, το Κράτος και η Πόλη του 
Παρισιού ξεκινούσαν το πρόγραµµα French Tech Ticket 
µε κοινή φιλοδοξία την διεθνοποίηση του 
οικοσυστήµατος των γαλλικών νεοσύστατων 
επιχειρήσεων καλώντας τα µεγαλύτερα ταλέντα, στο 
Παρίσι σε πρώτη φάση, να δηµιουργήσουν και να 
αναπτύξουν την νεοφυή επιχείρησή τους. 
#FrenchTechTicket 
 
Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, στην 
οποία επιλέγησαν 23 νεοφυείς επιχειρήσεις µεταξύ 722 
υποψηφιοτήτων από περισσότερες από 100 χώρες, το 
πρόγραµµα French Tech Ticket επανέρχεται µε 
δυναµικό τρόπο για το 2017 µε 41 εκκολαπτήρια 
επιχειρήσεων (έναντι 10 το 2016) κατανεµηµένα σε 
όλη την Γαλλία. 
 
Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας ξεκίνησε στις 
21 Ιουνίου. 
Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες έχουν µέχρι τις 23 

Mazarakos, co-fondateurs de WTI 
Greece (système pour utiliser les eaux 
usées)  

- Caroline Van Renterghem, fondatrice 
de Wair (foulard connecté anti-pollution)  

- Georges Koutitas, co-fondateur de 
Gridmates  (partage d’énergie)  

 
 
 
 
A partir de 21h30 – animations – rencontres 
d’entrepreneurs  
La deuxième partie de la soirée se déroulera 
simultanément dans le hall et l’amphithéâtre et 
proposera au public d’en savoir plus sur 
l’innovation environnementale de façon ludique : 
 

- un cocktail organisé par Troo Food 
Liberation qui lutte contre le crime 
alimentaire depuis 2009 

- des ateliers sur l’environnement dans le 
hall 

- des extraits du film « Human » de Yann 
Arthus Bertrand qui a parcouru le monde 
à la recherche de ce qui « fait de nous des 
êtres humains »  

 
 
Entrée libre. 
 
Traduction simultanée. 
 
Attestation de présence délivrée 
 
*Invitation ci-jointe 

  
…………………………. 

 
 
2.-  French Tech Ticket 2e édition,  
 
Lancer sa startup en France  
 
En mai 2015, l’Etat et la Ville de Paris lançaient le 
programme French Tech Ticket avec l’ambition 
partagée d’internationaliser l’écosystème de 
startups français en attirant les meilleurs talents, à 
Paris dans un premier temps, pour y créer et 
développer leur startup. 
 
#FrenchTechTicket 
 
 Fort du succès de la première édition pour laquelle 
23 startups avaient été retenues parmi 722 
candidatures issues de plus de 100 pays, le French 
Tech Ticket revient en force pour 2017 avec 
désormais 41 incubateurs partenaires (contre 10 en 
2016) répartis à travers toute la France. 
 
 
L’appel à candidature est lancé depuis le 21 juin. 
 
Les entrepreneurs intéressés ont jusqu’au 23 
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Σεπτεµβρίου για να υποβάλλουν την 
υποψηφιότητά τους µέσω της ιστοσελίδας  
www.frenchtechticket.com 
 
Οι 70 επιτυχόντες θα ανακοινωθούν τον ∆εκέµβριο του 
2016 ενώ το πρόγραµµα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 
του 2017. 
 
Το πακέτο που προσφέρεται περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων :  

• χρηµατοδότηση 45 000 € ανά πρότζεκτ 
χωρίς ανάληψη συµµετοχής, για την κάλυψη 
κατά προτεραιότητα επαγγελµατικών εξόδων 

• επώαση 12 µηνών σε ένα από τα 41 
εκκολαπτήρια επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται µε µια ενδιάµεση αξιολόγηση 
στο 6µηνο 

• ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία 
χορήγησης άδειας παραµονής για τους 
επιτυχόντες και τις οικογένειές τους 

• ειδικό πρόγραµµα εµψύχωσης και 
συνοδείας 
 

Είναι επιλέξιµοι στο French Tech Ticket : 

• διεθνείς οµάδες 2 ή 3 αγγλόφωνων Συν-
ιδρυτών (το πρόγραµµα είναι µόνο στα αγγλικά) 

• η οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει µόνον 1 
άτοµο γαλλικής υπηκοότητας 

• οι οµάδες πρέπει να είναι σε φάση 
δηµιουργίας ή ανάπτυξης της νεοφυούς επιχείρησης 

• οι νεοφυείς επιχειρήσεις που νοµικά 
ιδρύθηκαν στην Γαλλία δεν µπορούν να 
συµµετάσχουν. 

 
Κατάλογος των 41 εκκολαπτηρίων-εταίρων στη 
Γαλλία στο Παρίσι / Île-de-France και στις 
Μητροπόλεις French Tech : 

• Παρίσι και Ile de France : 50 Partners, 104 
factory, Bond’Innov, Creative Valley, Genopole, 
Impulse Partners, iPEPS-ICM, La Paillasse, Le Comptoir 
de l’innovation, Le Hub Bpifrance, NUMA, Paris 
Pionnières,Le Tremplin (Paris&Co), Le Cargo 
(Paris&Co), Welcome City Lab (Paris&Co), SchooLab, 
SenseCube, Starbust, Startup42,Telecom & 
Management SudParis Entrepreneurs, UsineIO, X-UP. 

 
• Στα υπόλοιπα οικοσυστήµατα startups 

στη Γαλλία: 
Tουλούζη : Ekito, Airbus Bizlab, Le Connected Camp, 
Λυόν : La Myne, EM Lyon, Boost in Lyon,  
Ρεν : Telecom Bretagne Rennes, 
Μπορντό : 1Kubator,  
Μπρέστ : Telecom Bretagne Brest,  
Γκρενόµπλ : BizMedTech, Savoie Technolac, Le 
Tarmac, 
Μονπελιέ : Montpellier BIC,  
Νορµανδία : FFWD Normandie, 
Λίλη : Eurasanté, Euratechnologies, Plaine Images, 
Εξ / Μασσαλία : Belle de Mai,  
Κυανή Ακτή : PACAEst. 

 
Περισσότερα 
www.frenchtechticket.com 
 

septembre pour candidater via le site 
www.frenchtechticket.com 
 
 
Les 70 projets gagnants seront annoncés en 
décembre 2016 pour un début de programme en 
janvier 2017. 
 
Le package proposé comprend :  

• un financement de 45 000 € par projet 
sans prise de participation, pour couvrir 
prioritairement des dépenses professionnelles ; 

 
• une incubation de 12 mois au sein de 

l’un des 41 incubateurs partenaires avec une 
évaluation de mi-parcours à 6 mois ; 
 

• une procédure accélérée et simplifiée de 
délivrance d’un titre de séjour pour les lauréats 
et leur famille ; 

• un programme d’animation et 
d’accompagnement dédié,  
 
Sont éligibles au French Tech Ticket : 

• des équipes internationales de 2 ou 3 
Co-Fondateurs anglophones (le programme est 
exclusivement en anglais) ; 

• l’équipe peut inclure 1 personne de 
nationalité française au maximum ; 

• les équipes doivent être en phase de 
création ou de développement de leur startup ; 

• les startups déjà créées juridiquement en 
France ne sont pas éligibles. 

 
Liste des 41 incubateurs partenaires en 
France à Paris / Île-de-France et dans les 
Métropoles French Tech : 

• Paris et Ile de France : 50 Partners, 
104 factory, Bond’Innov, Creative Valley, Genopole, 
Impulse Partners, iPEPS-ICM, La Paillasse, Le 
Comptoir de l’innovation, Le Hub Bpifrance, NUMA, 
Paris Pionnières,Le Tremplin (Paris&Co), Le Cargo 
(Paris&Co), Welcome City Lab (Paris&Co), 
SchooLab, SenseCube, Starbust, Startup42,Telecom 
& Management SudParis Entrepreneurs, UsineIO, X-
UP. 

• Au sein des autres écosystèmes 
startups en France : 
Toulouse : Ekito, Airbus Bizlab, Le Connected Camp, 
Lyon : La Myne, EM Lyon, Boost in Lyon,  
Rennes : Telecom Bretagne Rennes, 
Bordeaux : 1Kubator,  
Brest : Telecom Bretagne Brest,  
Grenoble : BizMedTech, Savoie Technolac, Le 
Tarmac, 
Montpellier : Montpellier BIC,  
Normandie : FFWD Normandie, 
Lille : Eurasanté, Euratechnologies, Plaine Images, 
Aix / Marseille : Belle de Mai,  
Côte d’Azur : PACAEst. 

 
En savoir plus:  
www.frenchtechticket.com 
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3. – ∆ιεθνές σεµινάριο  
∆ρόµοι, γέφυρες & σήραγγες 

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
18-24 Νοεµβρίου 

 
Οργάνωση: Τµήµα πολιτικών µηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. 
 
 
Πληροφορίες και εγγραφή:  
http://isrbt2016.civil.auth.gr/?page_id=12 
 

 
……………………………. 

 
 

5. – ∆ιεθνές διδακτορικό πρόγραµµα 
Ινστιτούτου Παστέρ (Παρίσι) - Paris 
universités  
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
2016 
 

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 Paris Sud et 
Marie Curie, Paris Diderot και 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, ∆οµική 
Βιολογία, Ενζυµολογία και µεταβολισµός, Βιοχηµεία, 
Ιολογία, Παρασιτολογία, Ιατρική Μυκητολογία, 
Επιδηµιολογία, Λοιµωξιολογία, Ιατρική απεικόνιση, 
Νευροεπιστήµες, Βιολογία της ανάπτυξης και Βιολογία 
συστηµάτων. 
 
Η λίστα µε τα καινούργια θέµατα και τα ερευνητικά 
εργαστήρια δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα:  
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmes-
doctoraux/pasteur-paris-university-international-
doctoral-program/current-call 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για επικοινωνία µε τα 
εργαστήρια είναι η 2α Νοεµβρίου και η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 14η 
Νοεµβρίου 2016. 
 
 
*Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία 

 
3.-  Séminaire international sur les 
routes, ponts et tunnels 
 
Université Aristote de Thessalonique 
18-24 novembre 

 
Organisateur : École de génie civil de l’université 
Aristote de Thessalonique et laboratoire de génie 
routier 
 
Informations et inscription :  
http://isrbt2016.civil.auth.gr/?page_id=12 
 
 

……………………………. 

 
 
4. –  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 : 
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programme
s-doctoraux/pasteur-paris-university-international-
doctoral-program/current-call 
 
La date limite de prise de contact avec les 
laboratoires est fixée au 2 novembre et la date 
limite des candidatures au 14 novembre 2016. 
 
 
 
*Pour plus d’informations sur la procédure : 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmes-
doctoraux/pasteur-paris-university-international-
doctoral-program 
 
* Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συνηµµένη 
 

 
 

Σηµειώστε την ηµεροµηνία: 
 
ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 
Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2016, Γαλλικό  
Ινστιτούτο Ελλάδος 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο επόµενο τεύχος 
του  Dialogos 
 

 
http://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programme
s-doctoraux/pasteur-paris-university-international-
doctoral-program 
 
*Appel ci-joint 

 
 

 

Réservez la date :  
 
FORUM DE L’INNOVATION 
 
Vendredi 25 novembre 2016, Institut français 
de Grèce 
 
Plus d’informations dans le prochain numéro 
de Dialogos 

 


