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∆ρ∆ρ. . ΧρήστοςΧρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΣύµβουλοςΣύµβουλος ΈρευναςΈρευνας στηστη ΜΕΑΜΕΑ ΕΕΕΕ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ο πυρήνας του 7ου ΠΠ – 2/3 συνολικού προϋπολογισµού
Συνεργασίαυνεργασία µεταξύµεταξύ ΠανεπιστηµίωνΠανεπιστηµίων, , ΒιοµηχανίαςΒιοµηχανίας, , 
ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΚέντρωνΚέντρων καικαι ∆ηµοσίων∆ηµοσίων ΑρχώνΑρχών
Ενίσχυση Συνεργατικής Έρευνας σε όλη την Ευρώπη
και αντιµετώπιση Ευρωπαϊκών Κοινωνικών, Οικονοµικών, 
Περιβαλλοντικών και Βιοµηχανικών Προκλήσεων
Προώθηση πολυεπιστηµονικής και διαθεµατικής έρευνας µε
κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

ΣυνεργατικήΣυνεργατική ΈρευναΈρευνα
ΚοινέςΚοινές ΤεχνολογικέςΤεχνολογικές ΠρωτοβουλίεςΠρωτοβουλίες
ΣυντονισµόςΣυντονισµός ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΠρογραµµάτωνΠρογραµµάτων
((ERAERA--NET, ERANET, ERA--NET+)NET+)
∆ιεθνή∆ιεθνή ΣυνεργασίαΣυνεργασία

60%60%



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣΤΟΜΕΙΣ

1. 1. ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

2. 2. ΤΡΟΦΙΜΑΤΡΟΦΙΜΑ, , ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ & & ΑΛΙΕΙΑΑΛΙΕΙΑ, , ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3. 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4. 4. ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,  ,  ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

6. 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ + + ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ

7. 7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ + + ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

8. 8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

9. 9. ∆ΙΑΣΤΗΜΑ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

11ΟΟ. . ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Βιοτεχνολογία, εργαλεία και ιατροφαρµακευτικές
τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία

της ανθρώπινης υγείας

Βιοτεχνολογία, εργαλεία και ιατροφαρµακευτικές
τεχνολογίες γενικής χρήσης στην υπηρεσία

της ανθρώπινης υγείας

Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείαςΜεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας

Βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες

Βελτιστοποίηση των παροχών ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης για τους ευρωπαίους πολίτες

18,5%18,5%

ΠαιδικήΠαιδική ΥγείαΥγεία
ΥγείαΥγεία ΓηράσκοντοςΓηράσκοντος πληθυσµούπληθυσµού
ΠλατφόρµαΠλατφόρµα γιαγια ΚαινοτόµαΚαινοτόµα ΦάρµακαΦάρµακα



ΤΡΟΦΙΜΑΤΡΟΦΙΜΑ, , ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ & & ΑΛΙΕΙΑΑΛΙΕΙΑ, , 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων του
χερσαίου, δασικού και υδάτινου περιβάλλοντος

Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων του
χερσαίου, δασικού και υδάτινου περιβάλλοντος

Από το αγρόκτηµα στο πιάτο: τρόφιµα, υγεία και ευεξίαΑπό το αγρόκτηµα στο πιάτο: τρόφιµα, υγεία και ευεξία

Βιοεπιστήµες και Βιοτεχνολογία για βιώσιµα µη διατροφικά
προϊόντα και διεργασίες

Βιοεπιστήµες και Βιοτεχνολογία για βιώσιµα µη διατροφικά
προϊόντα και διεργασίες

6%6%



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ &&
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕΤεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ

Ολοκλήρωση των ΤεχνολογιώνΟλοκλήρωση των Τεχνολογιών

Έρευνα ΕφαρµογώνΈρευνα Εφαρµογών

Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίεςΜελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες

28,2%28,2%



ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, , ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙΚΑΙ ΝΕΕΣΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Νανοεπιστήµες και ΝανοτεχνολογίεςΝανοεπιστήµες και Νανοτεχνολογίες

ΥλικάΥλικά

Νέα παραγωγήΝέα παραγωγή

Ολοκλήρωση τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογέςΟλοκλήρωση τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές

10,7%10,7%



ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υδρογόνο και Κυψέλες καυσίµουΥδρογόνο και Κυψέλες καυσίµου

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγέςΠαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµωνΠαραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων

Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας για τη θέρµανση και τη ψύξηΑνανεώσιµες µορφές ενέργειας για τη θέρµανση και τη ψύξη

Τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 για µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής µηδενικών εκποµπών

Τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 για µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής µηδενικών εκποµπών

Καθαρές τεχνολογίες άνθρακαΚαθαρές τεχνολογίες άνθρακα

Ευφυή ενεργειακά δίκτυαΕυφυή ενεργειακά δίκτυα

Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειαςΕνεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας

7%7%

2/32/3



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
+ + ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΑΛΛΑΓΕΣ

Αλλαγή του κλίµατος, ρύπανση και κίνδυνοιΑλλαγή του κλίµατος, ρύπανση και κίνδυνοι

Αειφόρος διαχείριση των πόρωνΑειφόρος διαχείριση των πόρων

Περιβαλλοντικές τεχνολογίεςΠεριβαλλοντικές τεχνολογίες

Παρατήρηση Γης και εργαλεία αξιολόγησηςΠαρατήρηση Γης και εργαλεία αξιολόγησης

5,8%5,8%



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ + + ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Αεροναυτική και εναέριες µεταφορέςΑεροναυτική και εναέριες µεταφορές

Επίγειες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και πλωτές)Επίγειες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και πλωτές)

Υποστήριξη του ευρωπαϊκού παγκόσµιου συστήµατος
δορυφορικής πλοήγησης (GALILEO)

Υποστήριξη του ευρωπαϊκού παγκόσµιου συστήµατος
δορυφορικής πλοήγησης (GALILEO)

12,9%12,9%



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & & 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα
στην κοινωνία της γνώσης

Οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα
στην κοινωνία της γνώσης

Συνδυασµός των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
στόχων στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής προοπτικής

Συνδυασµός των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
στόχων στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής προοπτικής

Κυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τουςΚυρίαρχες τάσεις στην κοινωνία και επιπτώσεις τους

Η Ευρώπη στον κόσµοΗ Ευρώπη στον κόσµο

Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΟ πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτεςΚοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες

∆ραστηριότητες µε γνώµονα τις µελλοντικές προοπτικές∆ραστηριότητες µε γνώµονα τις µελλοντικές προοπτικές

1,9%1,9%



∆ΙΑΣΤΗΜΑ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Εφαρµογές διαστηµικής τεχνολογίας στην υπηρεσία
της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Εφαρµογές διαστηµικής τεχνολογίας στην υπηρεσία
της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Εξερεύνηση του διαστήµατοςΕξερεύνηση του διαστήµατος

Ε&ΤΑ για την ενίσχυση των βάσεων της διαστηµικής
επιστήµης και τεχνολογίας

Ε&ΤΑ για την ενίσχυση των βάσεων της διαστηµικής
επιστήµης και τεχνολογίας

4,5%4,5%

∆ιαµόρφωση∆ιαµόρφωση ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ∆ιαστηµικής∆ιαστηµικής ΠολιτικήςΠολιτικής
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ∆ιαστηµικό∆ιαστηµικό ΠρόγραµµαΠρόγραµµα απόαπό τοτο 20082008



ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια των πολιτώνΑσφάλεια των πολιτών

Ασφάλεια υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφελείαςΑσφάλεια υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας

Ευφυής παρακολούθηση και ασφάλεια των συνόρωνΕυφυής παρακολούθηση και ασφάλεια των συνόρων

Αποκατάσταση της ασφάλειας και της προστασίας
σε περιπτώσεις κρίσεων

Αποκατάσταση της ασφάλειας και της προστασίας
σε περιπτώσεις κρίσεων

Ολοκλήρωση, διασυνδεσιµότητα και διαλειτουργικότητα
των συστηµάτων ασφάλειας

Ολοκλήρωση, διασυνδεσιµότητα και διαλειτουργικότητα
των συστηµάτων ασφάλειας

Ασφάλεια και κοινωνίαΑσφάλεια και κοινωνία

Συντονισµός και δόµηση της έρευνας στον
τοµέα της ασφάλειας

Συντονισµός και δόµηση της έρευνας στον
τοµέα της ασφάλειας

4,4%4,4%



ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο κάθεκάθε θεµατικούθεµατικού τοµέατοµέα θαθα υπάρχειυπάρχει
επαρκήςεπαρκής ευελιξίαευελιξία ώστεώστε νανα αντιµετωπιστούναντιµετωπιστούν τόσοτόσο οιοι
αναδυόµενεςαναδυόµενες ανάγκεςανάγκες όσοόσο καικαι οιοι απρόβλεπτεςαπρόβλεπτες
πολιτικέςπολιτικές ανάγκεςανάγκες

ΗΗ διάδοσηδιάδοση τηςτης γνώσηςγνώσης καικαι ηη µεταφοράµεταφορά τωντων
αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων θαθα υποστηριχτείυποστηριχτεί σεσε όλουςόλους τουςτους
θεµατικούςθεµατικούς τοµείςτοµείς

ΗΗ στήριξηστήριξη θαθα εφαρµοστείεφαρµοστεί σεσε όλουςόλους τουςτους θεµατικούςθεµατικούς
τοµείςτοµείς µέσαµέσα απόαπό::

60%60%

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –– ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ (1)(1)



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ (2) (2) 
ΜηχανισµοίΜηχανισµοί υποστήριξηςυποστήριξης

ΣυνεργατικήΣυνεργατική έρευναέρευνα ΚοινέςΚοινές ΤεχνολογικέςΤεχνολογικές
ΠρωτοβουλίεςΠρωτοβουλίες ((JTIsJTIs))

ΣυντονισµόςΣυντονισµός µηµη κοινοτικώνκοινοτικών
ΕρευνητικώνΕρευνητικών προγραµµάτωνπρογραµµάτων

•• ERAERA--NETNET
•• ERAERA--NET+NET+

•• Article 169, 171Article 169, 171

∆ιεθνή∆ιεθνή ΣυνεργασίαΣυνεργασία



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΕΡΓΑ

∆ΙΚΤΥΑ∆ΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣΑΡΙΣΤΕΙΑΣ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΜελλοντικέςΜελλοντικές καικαι ΑναδυόµενεςΑναδυόµενες ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες
ΑπρόβλεπτεςΑπρόβλεπτες ΠολιτικέςΠολιτικές ΑνάγκεςΑνάγκες
∆ιάδοση∆ιάδοση καικαι ΜεταφοράΜεταφορά ΓνώσηςΓνώσης
ΚαινοτοµίαΚαινοτοµία
ΣυµµετοχήΣυµµετοχή ΜΜΕΜΜΕ: : στόχοςστόχος 15%15%



ΚΟΙΝΕΣΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ∆ΗΜΟΣΙΟΥ –– Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ

-- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ
-- ΕΘΝΙΚΕΣΕΘΝΙΚΕΣ & & ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
-- 77ΟΟ ΠΠ..ΠΠ..
-- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

--ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑΑΞΙΑ
--ΑΠΟΤΥΧΙΑΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΓΟΡΑΣΑΓΟΡΑΣ
--∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
--ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΩΝΚΡΑΤΩΝ -- ΜΕΛΩΝΜΕΛΩΝ

ΧΩΡΙΣΤΕΣΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Global Monitoring 
for Environment 

and Security

Hydrogen 
and Fuel Cells for a 
Sustainable Energy 

Future

Towards new 
Nanoelectronics

Approaches

Embedded systems

Aeronautics and 
Air Transport

Innovative Medicines 
for the Citizens 

of Europe

Other possible 
themes to be 
identified later…

ΚΟΙΝΕΣΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –– ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΜΕ
EUREKA, COST, EIROFORUMEUREKA, COST, EIROFORUM

ERA ERA –– NETNET: : ΣυντονισµόςΣυντονισµός ΕθνικώνΕθνικών καικαι
ΠεριφερειακώνΠεριφερειακών ∆ραστηριοτήτων∆ραστηριοτήτων

ERA ERA –– NET +NET +: : ΠρόσθετηΠρόσθετη ΚοινοτικήΚοινοτική
ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση

ΑΡΘΡΟΑΡΘΡΟ 169169: : ΣυµµετοχήΣυµµετοχή ΚοινότηταςΚοινότητας
σεσε ΕθνικάΕθνικά ΠρογράµµαταΠρογράµµατα

((AAL, BonusAAL, Bonus--169, EMRP, EUROSTARS)169, EMRP, EUROSTARS)



∆ΙΕΘΝΗΣ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΣΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ

∆ΙΕΘΝΕΙΣ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣΤΟΜΕΙΣ
((ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ))

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

((ΑΝΘΡΩΠΟΙΑΝΘΡΩΠΟΙ))

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ
((ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ))

-- ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
-- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΧΩΡΩΝ

Στήριξη ανταγωνιστικότητας
µέσα από στρατηγικές

συνεργασίες µε τρίτες χώρες
σε επιλεγµένους τοµείς

Στήριξη ανταγωνιστικότητας
µέσα από στρατηγικές

συνεργασίες µε τρίτες χώρες
σε επιλεγµένους τοµείς

Επίλυση ειδικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν τρίτες
χώρες µε βάση το αµοιβαίο
συµφέρον και το αµοιβαίο

όφελος

Επίλυση ειδικών προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν τρίτες
χώρες µε βάση το αµοιβαίο
συµφέρον και το αµοιβαίο

όφελος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ««ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»»
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