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Coopération Universitaire et Scientifique Franco-hellénique 

Ελληνογαλλική Πανεπιστημιακή και Επιστημονική Συνεργασία 
  

Τεύχος Φεβρουαρίου 2017/Numéro de février 2017 
 

 

1.- Κύκλος «CNRS»  Ξεπερνώντας τα 
σύνορα της γνώσης 
 

Διάλεξη του Michel Brunet  

 

Η προέλευση και η ιστορία του ανθρώπινου 

γένους: Είμαστε όλοι Αφρικανοί 
Αυτά που ξέρουμε... αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε  
και... αυτά που αγνοούμε… 

 
07.02.2017, 19.00' 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Μέγαρο 
Μουσικής τιμούν το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής 
Έρευνας (CNRS), προσκαλώντας τους πλέον εξέχοντες 
ερευνητές στον τομέα τους. Ανοίγοντας τον κύκλο του 
2017, ένας από τους μεγαλύτερους γάλλους 
παλαιοντολόγους έρχεται να μας μιλήσει για τους 
μακρινούς μας προγόνους, αλλά και για εμάς τους 
ίδιους. 
 
Από πού προέρχονται οι πρώτοι άνθρωποι; 
Με τι έμοιαζαν; Γιατί αποφάσισαν να εγκαταλείψουν 
την Αφρική ενώ είχαν ήδη ζήσει περισσότερα από 5 
εκατομμύρια χρόνια εκεί; 
Καταγόμενοι από έναν κοινό πατρογονικό πληθυσμό, 
σε ποιο σημείο ακριβώς διαχωρίστηκαν οριστικά οι 
χιμπατζήδες και οι άνθρωποι; 
 
O Michel Brunet είναι προσκεκλημένος στο πλαίσιο του 
κύκλου «CNRS» από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
και το Μέγαρο Μουσικής και μας διηγείται τον 
απίστευτο δρόμο των 500.000 γενεών που οδηγεί από 
τους πρώτους ανθρώπους στον homo sapiens, σε αυτό 
δηλαδή που είμαστε σήμερα. 
Ο Michel Brunet είναι καθηγητής του Collège de France 
στην έδρα της Παλαιονθρωπολογίας, αναπληρωτής 

  

 

1. – Cycle « CNRS » Dépasser les 
frontières du savoir 

 

Conférence de Michel Brunet  

Origine et histoire de la famille 
humaine : Nous sommes tous des 

Africains 
Ce que l’on sait... Ce que l’on croit savoir... Ce que 
l’on ne sait pas. 
 
07.02.2017, 19h00,  
Mégaron  
 
L’IFG et le Mégaron mettent à l’honneur le CNRS 
en invitant les chercheurs les plus éminents de leur 
discipline.  
 
Pour ouvrir le cycle 2017, l’un des plus grands 
paléontologues français vient nous parler de nos 
lointains ancêtres mais aussi de nous. 
 
 
D’où viennent les premiers hommes ? 
A quoi ressemblaient-ils ? 
Pourquoi ont-ils décidé de quitter l’Afrique, alors 
qu’ils y ont vécu plus de 5 millions d’années ? 
A quel moment s’est faite, à partir d’une population 
ancestrale commune, la séparation décisive entre 
les chimpanzés et les humains ? 
 
Michel Brunet, invité dans le cadre du cycle CNRS 
par l’Institut français de Grèce et le Mégaron, 
retrace pour nous l’incroyable chemin qui mène sur 
plus de 500 000 générations des tout premiers 
hommes à l’homo sapiens que nous sommes. 
 
Michel Brunet est professeur au Collège de France, 
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καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Poitiers, ενώ 
διετέλεσε διευθυντής της μικτής ερευνητικής μονάδας 
Γεωβιολογίας, Βιοχρονολογίας και 
Παλαιοανθρωπολογίας του CNRS, από το 2000 έως το 
2007. 

Αυτοχαρακτηριζόμενος ως «περιπλανώμενος 
οστεοθήρας», έχει διασχίσει τον κόσμο αναζητώντας 
τους πρόγονους του ανθρώπου και έχει κάνει δύο από 
τις μεγαλύτερες ανθρωπολογικές ανακαλύψεις των 
τελευταίων δεκαετιών αναφορικά με την προέλευση 
του ανθρώπου, του Abel και του Toumaï, στο Τσαντ.  
 
Το τελευταίο βιβλίο του Είμαστε όλοι Αφρικανοί: 
αναζητώντας τον πρώτο άνθρωπο εκδόθηκε το 2016.  
 
 
Εισαγωγή: Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη, Ομότιμος 
Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο αντικείμενο 
"Μικροπαλαιοντολογία - Στρωματογραφία" 
 
Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας  
Ταυτόχρονη μετάφραση 
 
*Συνημμένη πρόσκληση 
 

…………………………. 

 
2. – Ημέρες ταλέντου: συζήτηση 

 
Ψηφιακή οικονομία: νέα επαγγέλματα, νέες 

δεξιότητες  

 
10.02.2017, 18.30΄ 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Ζούμε μία ψηφιακή επανάσταση, κατά την οποία το 
Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφόρησης και 
επικοινωνίας μεταλάσσουν όλα τα πεδία της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σύμφωνα με εκτίμηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έλλειψη σε ψηφιακές 
δεξιότητες στην Ευρώπη θα μεταφράζεται σε 900.000 
κενές θέσεις εργασίας έως το 2020. 
 
Πως θα διαμορφωθεί η αγορά εργασίας σε αυτή τη νέα 
οικονομία που χαρακτηρίζεται από την ανάδυση της 
εικονικής και νομαδικής εργασίας, μίας ρηξικέλευθης 
μορφής εργασίας σε σχέση με την παραδοσιακή, 
καθώς ξαφνικά ενσωματώνονται σε αυτή μέσα όπως το 
Cloud, τα Big Data και διάφορες πλατφόρμες; 
 
Με τους: 
Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια, Τομέας Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ΣΕΒ 
Anne-Charlotte Cornut, Εισηγήτρια, γαλλικό Εθνικό 
Συμβούλιο Ψηφιακής Τεχνολογίας 
Cyrille Dupont, Πρόεδρο-Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Τhalès Hellas, Διευθυντή Ελλάδος, Κύπρου και 
Ανατολικών Βαλκανίων, Πρόεδρο του Ελληνογαλλικού 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Σεραφείμ Καραΐσκο, Επικεφαλής Επιλογής Στελεχών 
(Executive search & selection), ICAP 
Γιάννη Κουτράκη, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 

Chaire de Paléontologie humaine, professeur 
associé à l’université de Poitiers et directeur de 
l’unité mixte de recherche du CNRS Géobiologie, 
Biochronologie et Paléontologie humaine, de 2000 
à 2007. 

 
Se caractérisant lui-même comme un « nomade, 
chercheur d’os », il a parcouru le monde à la 
recherche des ancêtres de l’homme et est l’auteur 
de deux des plus grandes découvertes 
anthropologiques des dernières décennies sur les 
origines de l’homme, Abel et Toumaï, au Tchad.  
 
Son dernier ouvrage Nous sommes tous des 
Africains : A la recherche du premier homme a été 
publié en 2016. 
 
Introduction: Alexandra Zambetakis, Professeur 
émérite à l’université d’Athènes, en 
micropaléontologie – stratigraphie 
 
Entrée libre avec coupons de priorité 
Traduction simultanée 
 
*Invitation ci-jointe 
 

…………………………. 

 
2. – Journées des talents: débat 

 
Économie numérique : nouveaux 

métiers, nouveaux talents  
 
10.02.2017, 18h30  
Institut français de Grèce 
Auditorium Theo Angelopoulos  

 
Nous vivons une révolution numérique, où Internet 
et les technologies de l’information et de la 
communication transforment tous les champs de 
l’activité humaine. La Commission européenne a 
estimé la pénurie de compétences dans le 
numérique en Europe à quelques 900 000 emplois 
vacants à l’horizon 2020. 
 
Quel sera le marché du travail dans cette nouvelle 
économie marquée par l’émergence du travail 
virtuel et nomade, en totale rupture avec les 
formes de travail traditionnelles du fait de 
l’irruption du Cloud, des Big Data, des 
plateformes ? 
 
Avec : 

Rena Bardani, directrice des ressources 
humaines, SEV 
Anne-Charlotte Cornut, rapporteur, Conseil 
national du numérique 
Cyrille Dupont, président-directeur général de 
Thalès Hellas, directeur pays Grèce, Chypre et Est 
Balkans, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie France Grèce 
Yannis Koutrakis, directeur des ressources 
humaines Europe du sud-est, IBM 
Serafeim Karaïskos, directeur du recrutement 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης, IBM 
Selmin Nurcam, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, 
Διευθύντρια μεταπτυχιακού προγράμματος “Διαχείριση 
συστημάτων πληροφοριών”, Πανεπιστήμιο Paris 1 
Panthéon Sorbonne 

 
Συντονισμός: Βάλια Καϊμάκη, δημοσιογράφος 
 
Με την υποστήριξη του ΣΕΒ  
 
Σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό & 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
 
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση  
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές. 
 
 
*Συνημμένη πρόσκληση 
 

…………………………. 

 
5.- Κύκλος « H νεολαία που καινοτομεί»  
 

Αναθεωρώντας τις πρακτικές της γεωργίας 
Ταινία Farming in crisis και συζήτηση 

 
23.02.2017, 19.30΄ 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
Υποδοχή + Auditorium Theo Angelopoulos 

  
Σε τι μέλλον μπορούμε να ελπίζουμε όταν τόσο λίγοι 
νέοι παράγουν τα τρόφιμά μας;  
Ποιες είναι σήμερα οι προκλήσεις για έναν νέο γεωργό; 
Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την επισιτιστική μας 
ασφάλεια; Ποιος είναι ο αντίκτυπος της γεωργίας στο 
περιβάλλον μας; 

Έφτασε η ώρα να επινοήσουμε μία στρατηγική για ένα 
καλύτερο σύστημα τροφίμων και γεωργίας όσον 
αφορά τον τρόπο που τρεφόμαστε, τον τρόπο που 
παράγουμε και τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον, την 
οικονομία και στον ίδιο τον πολιτισμό μας. 
 

Μετά την προβολή της ταινίας Farming in 
crisis, θα ακολουθήσει συζήτηση με τους 

γεωργούς πρωταγωνιστές της ταινίας. 
 
H ταινία μας παρουσιάζει την πρωτόγνωρη ιστορία των 
αγροτικών περιοχών με αφορμή το ταξίδι ενός άνδρα 
στον πληγέντα ελλαδικό χώρο. Ανακαλύπτει και μας 
μεταφέρει τις ιστορίες νέων γεωργών, μαζί με τις 
προοπτικές μετασχηματισμού της οικονομίας μέσω της 
αγροτικής βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του μικρού και του 
μεγάλου, του αστικού και του αγροτικού. 
Με αφετηρία την περίπτωση της Ελλάδας, η ταινία 
προσεγγίζει επείγοντα παγκόσμια ζητήματα όπως η 
επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον και το μέλλον 
της διατροφής μας. 
Ο Παύλος Γεωργιάδης είναι εθνοβιολόγος, 
συγγραφέας και σκηνοθέτης. Δούλεψε στην Ευρώπη, 
στην Ασία και την Αμερική σε ερευνητικά project για τη 
βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για 
έναν δραστήριο κοινωνικό επιχειρηματία του 
αγροδιατροφικού και του περιβαλλοντικού τομέα. 

(Executive search & selection), ICAP 
Selmin Nurcam, maître de conférence, Directrice 
du master « Management des systèmes 
d’information », Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

 
Modération: Valia Kaïmaki, journaliste 
 
Avec le soutien de la Fédération hellénique des 
Entreprises et des Industries (SEV) 
En partenariat avec la Chambre de commerce et 
d’industrie France Grèce 
 
Entrée libre, traduction simultanée 
Des attestations de présence seront délivrées aux 
étudiants. 
 
*Invitation ci-jointe 

 
…………………………. 

 

3. - Cycle Jeunesse innovante 
 

Repenser l’agriculture 

Film Farming on crisis et débat 

 
23.02.2017, 19h30  
Institut français de Grèce 
Hall + Auditorium Theo Angelopoulos 
 
Quel avenir pouvons-nous espérer avec si peu de 
jeunes qui produisent notre nourriture ? Quels sont 
les défis pour un jeune agriculteur 
aujourd’hui? Comment la crise économique affecte-
t-elle notre sécurité alimentaire ? Quel est l’impact 
de l’agriculture sur notre environnement ? 
C’est le moment de penser à une stratégie pour un 
meilleur système alimentaire et agricole. Sur la 
façon dont nous mangeons, la façon dont nous le 
produisons, et son impact sur l’environnement, 
l’économie, et notre civilisation même.  
 
Après la projection du film Farming on crisis , 
un débat sera organisé avec les agriculteurs 
protagonistes du film. 
 
L’histoire inédite de la campagne grecque est 
partagée grâce au voyage d’un homme à travers le 
pays sinistré. Il découvre et relaie les histoires de 
jeunes agriculteurs et les perspectives de remanier 
l’économie par le développement rural 
durable. Construire un pont entre le petit et le 

grand : l’urbain et le rural.  
 
Le film utilise le cas de la Grèce pour aborder des 
enjeux mondiaux urgents tels que la sécurité 
alimentaire, l’environnement et l’avenir de notre 
alimentation. 
Pavlos Georgiadis ethnobiologiste, auteur et 
cinéaste, a travaillé en Europe, en Asie et en 
Amérique sur des projets de recherche sur la 
biodiversité et le développement durable. Il est 
également entrepreneur social, actif dans le 
secteur écologique et agroalimentaire.  
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Τη συζήτηση θα ακολουθήσει κοκτέιλ στην υποδοχή 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος το οποίο θα έχει 
ετοιμάσει, όπως σε κάθε βραδιά του κύκλου «η 
Νεολαία που Καινοτομεί», μία τοπική κοινωνική 
κουζίνα.  

 
Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση 
(Ταινία στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους) 

 
…………………………. 

 
6. - Institut Curie: διεθνές διδακτορικό 

πρόγραμμα IC-3i  
 

2η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

 
Το Ινστιτούτο Κιουρί, πρώτο κέντρο έρευνας για την 
καταπολέμηση του καρκίνου στη Γαλλία, προκηρύσσει 
την δεύτερη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για 
το διεθνές διδακτορικό του πρόγραμμα IC-3i, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο των δράσεων Marie Sklodowska-Curie.  
Οι 14 συμβάσεις διδακτορικής έρευνας θα 
χρηματοδοτήσουν σχέδια υψηλής διεθνούς, 
διατομεακής και διεπιστημονικής αξίας που 
προτείνονται από ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτο 
Κιουρί. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα ακόλουθα: 
κατά τη στιγμή της πρόσκλησης υποβολής 
υποψηφιότητας είναι απαραίτητη η κατοχή (ή η 
προσεχώς κατοχή) μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου 
Master 2 ή διεθνούς ισοδύναμου τίτλου από την 
ολοκλήρωση του οποίου δεν έχουν συμπληρωθεί 2 
έτη, και η διαμονή στη Γαλλία για χρονικό διάστημα το 
λιγότερο 12 μηνών τα τελευταία 3 χρόνια.  
 
Μετά την πρώτη επιλογή με βάση το φάκελο τους, οι 
επιλεχθέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν στο Παρίσι 
προκειμένου να περάσουν μια συνέντευξη μπροστά σε 
μία επιτροπή από ειδικούς. Ένας επιτυχών ανά σχέδιο 
θα υπογράψει μια σύμβαση αμειβόμενης διδακτορικής 
έρευνας (Contrat doctoral) τριετούς διάρκειας στο 
Ινστιτούτο Κιουρί με προβλεπόμενη έναρξη τον 
Οκτώβριο του 2017. 
 
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων είναι η 5η Φεβρουαρίου 2017. 
 
Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Horizon 2020 στα πλαίσια της σύμβασης επιχορήγησης 
Marie Sklodowska-Curie N° 666003.  
 
*Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα του προγράμματος 

http://enseignement.curie.fr/fr/ic3iphd 

 
…………………………. 

 
7. - Studium στην περιοχή Centre-Val de 

Loire 

 
Πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές της 

αλλοδαπής 
 

Le débat sera suivi d'un cocktail dinatoire dans le 
hall de l'Institut français de Grèce préparé, comme 
à chaque soirée jeunesse innovante, par une 
cuisine sociale locale. 
 

 
Entrée libre, traduction simultanée (Film en grec 
sous-titré en anglais) 

 
…………………………. 

 

4. - Institut Curie : programme doctoral 

international IC-3i  
 

2ε appel à candidatures 
 
L’Institut Curie, premier centre de recherche 
français sur la lutte contre le cancer, lance le 2ème 
appel à candidature de son programme doctoral 
international IC-3i co-financé par la Commission 
Européenne dans le cadre des actions Marie 

Sklodowska-Curie. 
Les 14 contrats doctoraux permettront le 
financement de projets à forte valeur 
internationale, intersectorielle et interdisciplinaire 
proposés par des équipes de recherche de l’Institut 
Curie.  
 
Les critères d’éligibilité sont les suivants : au 
moment de l’appel à candidature, il faut avoir 
obtenu (ou être sur le point d’obtenir) un Master 2 
ou équivalent international depuis maximum 2 ans, 
et avoir vécu en France moins de 12 mois dans les 
3 dernières années. 
 
Au terme d’une première sélection sur dossier, les 
candidats retenus seront invités à Paris afin de 
passer une session d’entretiens devant un comité 
d’experts.  
 
Un lauréat par projet se verra attribuer un contrat 
doctoral de trois ans au sein de l’Institut Curie pour 
une rentrée prévue en octobre 2017. 
 
La date de clôture de l’appel à candidatures est le 
5 février 2017 (17:00 CET). 
 
Ce projet a reçu un financement du programme de 
recherche et d'innovation de l'Union Européenne 
Horizon 2020 dans le cadre de la convention de 
subvention Marie Skłodowska-Curie N° 666003. 
 
*Ιinformations sur la page internet du programme 

ainsi que sur le site de l’Institut Curie. 

http://enseignement.curie.fr/fr/ic3iphd 
 

…………………………. 
 

5. -  Studium en région Centre-Val de 

Loire 
 

Accueil de chercheurs internationaux 
  
 

http://enseignement.curie.fr/fr/ic3iphd
http://enseignement.curie.fr/fr/ic3iphd
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Το Studium είναι μια δομή αξιοποίησης της έρευνας 
που δημιουργήθηκε στην περιοχή Centre-Val de Loire 
το 1996 και έχει ως στόχο να προωθήσει τις διεθνείς 
συνεργασίες. Η λειτουργία του κατατάσσεται στην 
κατηγορία "Institute for Advanced Studies". 

 
Προσφέρει υποτροφίες για ερευνητές διάρκειας 12 
μηνών, οι οποίες απευθύνονται σε ερευνητές, οι οποίοι 
έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια μεταδιδακτορικής 
εμπειρίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 
ανοιχτή σε όλες τις θεματικές έρευνας. Οι 
προσκεκλημένοι ερευνητές που θα επιλεγούν, θα 
τεθούν στη διάθεση ενός από τα δημόσια εργαστήρια 
της περιοχής (Université d'Orléans, Université François-
Rabelais de Tours, INSA Centre Val de Loire, INRA, 
Inserm, IRSTEA, CEA, BRGM,....). 
 
Το πρόγραμμα καλύπτει τον μισθό του ερευνητή 
συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών 
εισφορών για ένα χρόνο, τη διαμονή του, και 
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διοικητικών 
ζητημάτων που σχετίζονται με την υποδοχή του 
ερευνητή και της οικογένειάς του. Επιπλέον, χορηγείται 
ένα κονδύλιο για την οργάνωση ενός διήμερου ή 
τριήμερου διεθνούς συνεδρίου. 
 
Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται μέσω μιας ετήσιας 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η τρέχουσα 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 
9 Φεβρουαρίου 2017. 
 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-
research-fellowship 
 

 
Το Φεβρουάριο: 

Προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής 

υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα 
υποτροφιών για σπουδές επιπέδου Master 2 

και υποτροφιών για νέους ερευνητές 
«Séjours scientifiques de haut niveau».  

 
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france 

 
 
 

Le Studium est une structure de valorisation de 

la recherche créée dans la région Centre-Val de 
Loire en 1996 qui a pour but de favoriser les 
collaborations internationales. 
Son fonctionnement est de type "Institute for 

Advanced Studies". 
Il offre des bourses de recherche de 12 mois 
s'adressant à des chercheurs qui ont au moins 5 
années d'expérience post-doctorale. L'appel à 
projets est ouvert à toutes les thématiques de 
recherche. Les chercheurs invités qui seront 
sélectionnés seront mis à disposition d'un des 
laboratoires publics de la région (Université 
d'Orléans, Université François-Rabelais de Tours, 
INSA Centre Val de Loire, INRA, Inserm, IRSTEA, 
CEA, BRGM,...). 
 
Le programme couvre le salaire chargé du 
chercheur pendant un an, son logement ainsi que 
tous les aspects administratifs liés à l'accueil du 
chercheur et de sa famille.  
 
Par ailleurs, une enveloppe budgétaire est allouée 
pour l'organisation d'une conférence internationale 
de deux à trois jours. 
 
Le recrutement de ces chercheurs se fait au moyen 
d'un appel à projets annuel. L'appel à projets en 
cours se clôturera le 9 février 2017. 
 
 
Informations sur le site 
http://www.lestudium-ias.com/content/studium-
research-fellowship 

 
 
 

En février :  
Lancement de l’appel à candidatures 

pour le programme de bourses Master 2 

et Séjours scientifiques de haut niveau 
pour jeunes chercheurs 

 
http://www.ifa.gr/fr/etudes-en-france 
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