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Η αρχή της εταιρικής σχέσης 
αναφέρεται στη συνεργασία ανάμεσα 

στις δημόσιες αρχές των κρατών – 
μελών (εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο), στον ιδιωτικό τομέα 
& στην κοινωνία των πολιτών.  

Η συνεργασία βασίζεται στην 
ουσιαστική συμμετοχή όλων των 

εταίρων σε όλο τον κύκλο ζωής του 
εκάστοτε προγράμματος 

(διαβούλευση, προετοιμασία, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση), διασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε εταίρο, 
από όποιον τομέα και αν προέρχεται.  



Η εταιρική σχέση στοχεύει στην 
επίτευξη των στόχων των 
Κοινοτικών Ταμείων, που 

συμμετέχουν στη χρηματοδότηση 
του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου.  

Αποτελεί βασική αρχή & 
προϋπόθεση για την υλοποίηση της 

αναπτυξιακής στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», που στοχεύει σε 

μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία και 

κοινωνία. 



Συγκεντρώνει διαφορετικές απόψεις & γνώσεις που 
αναδεικνύουν την τοπική πραγματικότητα 

Διαμορφώνει παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις 
συνθήκες της τοπικής κοινωνίας 

Συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
δημόσιων δαπανών & πολιτικών 

Προάγει τη συλλογική δέσμευση 



α) αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες 
δημόσιες αρχές,  

β) οικονομικοί & κοινωνικοί εταίροι, 

γ) οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα που 
εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών 
(περιβαλλοντικοί εταίροι, ΜΚΟ, φορείς αρμόδιοι 
για την προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού). 
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αποτελούν τον κοντινότερο στον 
πολίτη θεσμό & έχουν 

σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό 
& στην εφαρμογή της 

στρατηγικής "Ευρώπη 2020" & 
την επίτευξη της οικονομικής, 

κοινωνικής & εδαφικής συνοχής. 



Πρέπει να κατοχυρώνεται η συμμετοχή & των ενώσεων επιχειρήσεων, ιδίως αυτών που 
εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, τα εμπορικά επιμελητήρια, τα πανεπιστημιακά & ερευνητικά 

ιδρύματα.  

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών 
εταίρων συμπεριλαμβάνονται στην εταιρική σχέση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ίση 

εκπροσώπηση εργοδοτών & εργαζομένων.  

Ο διάλογος με τους οικονομικούς & κοινωνικούς εταίρους αποτελεί βασικό εργαλείο στην 
υλοποίηση της εταιρικής σχέσης.  



Πρέπει να διασφαλίζεται η 
ενεργός συμμετοχή των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ) που αντιπροσωπεύουν 
την κοινωνία των πολιτών, σε 
τομείς όπως το περιβάλλον, η 

κοινωνική ένταξη, η ισότητα και 
η αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 
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Α. Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία 

Τοπικών 
Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤΟΚ) 

Β. Ολοκληρωμένη 
Χωρική Επένδυση 

(ΟΧΕ) 

Γ. Ολοκληρωμένη 
Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 
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Η ΤΑΠΤΟΚ είναι ένα επιμέρους εργαλείο προς 
χρήση σε υπό-περιφερειακό επίπεδο, το οποίο 

λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή 
αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. 

Αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων, 
από ομάδες τοπικής δράσης που 

απαρτίζονται από εκπροσώπους τοπικών, 
δημόσιων & ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων. Η 
κοινωνία των πολιτών & οι εταίροι του 

ιδιωτικού τομέα κατέχουν τουλάχιστον το 
50% της εξουσίας στη λήψη αποφάσεων & 
καμία ομάδα συμφερόντων δεν έχει πάνω 

από το 49% των ψήφων 



Χρηματοδοτείται από το Κοινό Στρατηγικό 
Πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & 

Αλιείας & Ταμείο Συνοχής) στην 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Καθορίζει την περιοχή & τον πληθυσμό 
που καλύπτει η στρατηγική, περιλαμβάνει 

ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών & 
της δυναμικής της περιοχής, περιγράφει 

τους στόχους, διαμορφώνει σχέδιο 
δράσης, όπου θα καταδεικνύεται ο 

τρόπος με τον οποίο οι στόχοι 
μεταφράζονται σε συγκεκριμένα έργα, 

καθώς & ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο 



Η ΟΧΕ είναι ένα εργαλείο υλοποίησης εδαφικών 
στρατηγικών με ολοκληρωμένο τρόπο.  

Βασικά στοιχεία μιας ΟΧΕ είναι: α) καθορισμένη περιοχή & 
ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική ανάπτυξης, β) δέσμη 
δράσεων προς υλοποίηση γ) ρυθμίσεις διακυβέρνησης για 
τη διαχείριση της ΟΧΕ 

Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & το Ταμείο 
Συνοχής, αλλά δεν είναι υποχρεωτικός ο συνδυασμός όλων 
των ταμείων σε κάθε ΟΧΕ 

Ενθαρρύνεται ο συνδυασμός των ΕΤΠΑ & ΕΚΤ από την ΟΧΕ, 
καθώς η ολοκληρωμένη προσέγγιση απαιτεί τη σύνδεση 
κοινωνικών επενδύσεων, με τις επενδύσεις σε φυσικές 
υποδομές 



Στοχεύει στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών, 
με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων, εντός του πλαισίου 
της πολιτικής συνοχής. 

Οι πόλεις συνδυάζουν δράσεις που υποστηρίζονται από 
τομεακές επενδυτικές προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα 
(προώθηση στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα, βελτίωση 
αστικού περιβάλλοντος, βιώσιμη αστική κινητικότητα) & τις 
ενσωματώσουν στην ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής 
ανάπτυξης. 

Προσφέρει τη δυνατότητα για συνδυασμό χρηματοδοτήσεων που 
συνδέονται με διαφορετικούς θεματικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από τους άξονες 
προτεραιοτήτων & επιχειρησιακά προγράμματα που 
υποστηρίζονται από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής (ΤΣ). 

Οι καινοτόμες αστικές δράσεις θα είναι πιλοτικά έργα, έργα 
επίδειξης & σχετικές μελέτες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το 
πεδίο εφαρμογής τους μπορεί να καλύπτει όλους τους 
θεματικούς στόχους & επενδυτικές προτεραιότητες 
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Τοπική Ανάπτυξη 
με την 

Πρωτοβουλία 
Τοπικών 

Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤΟΚ) 

Στην παρούσα φάση 
δεν σχεδιάζεται να 
χρησιμοποιηθεί το 

συγκεκριμένο 
εργαλείο στο 
πλαίσιο του 

Προγράμματος. 

Πιθανώς θα 
εξεταστεί η 

αξιοποίηση του εν 
λόγω εργαλείου σε 

επόμενη φάση. 



Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη  

(ΒΑΑ) 

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα 
εφαρμοστεί κατά κύριο λόγο μέσω 

Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων & εφόσον κριθεί 

σκόπιμο μέσω Τοπικής Ανάπτυξης με 
την Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων .  

Μοναδική περιοχή εφαρμογής, που 
πληροί τις προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις του εγκεκριμένου ΣΕΣ 
2014 – 2020, για την κάλυψή της με 

στρατηγική ΒΑΑ, είναι ο αστικός 
χώρος της πρωτεύουσας της 

Περιφέρειας. 



Ολοκληρωμένη Χωρική 
Επένδυση  

(ΟΧΕ) 

Το εργαλείο της Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), θα 
εφαρμοστεί στοχεύοντας στη 

δημιουργία «πιλοτικής 
πολιτιστικής διαδρομής για τα 

αρχαία θέατρα της Ηπείρου 



Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία ΤΟπικών 
Κοινοτήτων  

(ΤΑΠΤΟΚ) 

Η συγκρότηση ενοτήτων υπαίθρου όπου δυναμικά οικιστικά 
και αστικά κέντρα θα λειτουργούν ολοκληρωμένα σε ότι 
αφορά τις λειτουργίες κατοίκησης, παραγωγής, 
εκπαίδευσης & αναψυχής, αποτελούν καθοριστικό στοιχείο 
διαμόρφωσης ενός συγχρόνου περιβάλλοντος τόσο για την 
αγροτική ανάπτυξη, όσο και για την ανάπτυξη του 
οικιστικού δικτύου.  

Οι λιμναίες ζώνες εμφανίζουν πλήθος δραστηριοτήτων στις 
παρόχθιες περιοχές, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, αλλά & 
στον τομέα της αναψυχής. 



Στις αστικές περιοχές 
της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 
θα εφαρμοστούν: 

ολοκληρωμένες 
Στρατηγικές ΒΑΑ με 

στόχευση που 
υποδηλώνεται από τις 
ακόλουθες ανάγκες: 

 αναζωογόνηση της 
οικονομίας των αστικών 
περιοχών, 

 

 ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, 

 αντιμετώπιση 
ζητημάτων 

περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης των 
αστικών περιοχών 

Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη 

(ΒΑΑ) 



Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 
(ΟΧΕ) 

Ως βασικές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες για τις ΟΧΕ 

αναδεικνύονται οι ακόλουθες: 

Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας με τελικό στόχο 
την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής 

συνοχής και διατήρησης των πόρων 
και εργαλείο την στρατηγική της 

έξυπνης 

εξειδίκευσης 

Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες 
εκτεταμένης αποδιάρθρωσης των 

τοπικών ή περιφερειακών 
παραγωγικών συστημάτων. 



Ευχαριστώ  

για την προσοχή σας 
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Δρ. Ράλλης Γκέκας  
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