ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON 2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 7/24 Aπριλίου 2009
Καλωσήλθατε στο 7ο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Προγράμματος ESPON 2013. Το δελτίο
παρέχει πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις του προγράμματος ESPON.

Μήνυμα από τη Συντονιστική Μονάδα του ESPON
Η κατανόηση και η παρακολούθηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στις
περιφέρειες, τις πόλεις και τις ευρύτερες χωρικές ενότητες είναι στην επικαιρότητα. Ο οικονομικός
τομέας στέλνει ανάμεικτα μηνύματα για τη βελτίωση ή την επιδείνωση της κρίσης. Τα μέσα
ενημέρωσης ενημερώνουν καθημερινά για τους τομείς και τις παραγωγικές μονάδες που
καταρρέουν σε κάποιες περιοχές προκαλώντας κοινωνική πίεση από τους απολυόμενους
υπαλλήλους. Μερικοί πολίτες, συνήθως στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Ευρώπης
φαίνεται να αντιστρέφουν την κίνηση από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές.
Οι χωρικές ενότητες που εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις εξαγωγές φαίνεται να είναι περισσότερο
τρωτές. Εντούτοις, πολλοί τομείς της οικονομίας λειτουργούν προφανώς ακόμη ικανοποιητικά, έστω
και με χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. Οι πολιτικοί θεωρούν απαραίτητες τις συνέργειες που
συνδέουν την οικονομική ανάκαμψη και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
μέσω της προώθησης πράσινων τεχνολογιών. Άλλοι πολιτικοί βλέπουν τη δημιουργική οικονομία ως
οδηγό για καινοτομία και ανάπτυξη. Πολλές εκδηλώσεις διαπραγματεύονται τα ζητήματα αυτά, κάτι
που θα ενταθεί τους επόμενους μήνες. Να αναφέρουμε ενδεικτικά μια απ’αυτές, πρόσφατα ο ΟΟΣΑ
πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία φιλοξενώντας ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός στο Παρίσι σχετικό
με την παγκόσμια κρίση και τις περιφερειακές απαντήσεις.
Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τα στοιχεία που περιγράφουν τον εδαφικό αντίκτυπο της τρέχουσας
οικονομικής κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να παραχθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
λόγω της ταχύτητας της αλλαγής στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες το 2008 και της
καθυστέρησης στην παραγωγή στοιχείων. Αυτό παρακωλύει επίσης το πρόγραμμα ESPON ως προς
την παροχή άμεσης σημαντικής υποστήριξης για το ζήτημα των πολιτικών εκτιμήσεων σχετικά με
την ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή και ανάπτυξη.
Εντούτοις, οι συζητήσεις στο επόμενο ανοικτό σεμινάριο ESPON στις 3‐4 Ιουνίου 2009 στην Πράγα
καθώς επίσης και τα νέα εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα ESPON που προωθούνται σε
μεταγενέστερο χρόνο αυτό το έτος, θα συνεισφέρουν όλα σε μια καλύτερη κατανόηση της
ποικιλίας των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική ύφεση που πλήττει τις περιφέρειες και τις
πόλεις της Ευρώπης.
Η προκήρυξη των επόμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αναμένει τις τελικές διευκρινίσεις για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος
ESPON που είναι αυτήν την περίοδο εν εξελίξει. Η προκήρυξη των προσκλήσεων αναμένεται αμέσως
πριν ή αμέσως μετά από τις επερχόμενες θερινές διακοπές. Μια θετική είδηση αφορά στο γεγονός
ότι ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προσχωρήσουν στις ομάδες έργου ως
εταίροι σε μελλοντικά έργα εφαρμοσμένης έρευνας του ΕSPON, σε έργα στοχοθετημένης ανάλυσης
σε συνεργασία με συμμετόχους (stakeholders) και σε προγράμματα σχετικά με την πρόοδο της
επιστημονικής πλατφόρμας για την ευρωπαϊκή χωρική επιστήμη.
Peter Mehlbye
Διευθυντής της ESPON Coordination Unit

Ανοιχτό Σεμινάριο ESPON « Ευκαιρίες εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της παγκόσμιας
οικονομικής ύφεσης»
Σε συνεργασία με την Τσεχική προεδρία της ΕΕ, το πρόγραμμα ESPON οργανώνει ένα ανοικτό
σεμινάριο που θα εξετάσει τις ευκαιρίες χωρικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας
οικονομικής ύφεσης για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις ευρύτερες χωρικές ενότητες. Κάτω από το
φως των συζητήσεων για τις επιπτώσεις των τρεχουσών παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων, σας
καλούμε στις 3‐4 Ιουνίου 2009 στην Πράγα για να συζητήσουμε στις ευκαιρίες χωρικής ανάπτυξης
βασισμένες στις ιδέες και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προγράμματα του ESPON. Κρατείστε
μια θέση, κάνοντας εγγραφή εδώ.
Ανοιχτό Εργαστήριο « Χρήση του ESPON από Ευρωπαικούς θεσμούς και υπηρεσίες»
Το πρόγραμμα ESPON 2013 οργανώνει ένα εργαστήριο στις 6 Μαΐου 2009 με στόχο την δημιουργία
ενημέρωσης/συνειδητοποίησης για τα αποτελέσματα του ESPON και την υποστήριξη της χρήσης
τους στη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εργαστήριο θα επιτρέψει ειδικότερα στους
ανώτερους υπαλλήλους και τους σχεδιαστές πολιτικής που εργάζονται στα ευρωπαϊκά όργανα να
συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του ESPON μπορούν να τους υποστηρίξουν
και ποιές προσδοκίες έχουν εν όψει αυτού, από το πρόγραμμα ESPON 2013. Για περισσότερες
πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
O Χάρτης ESPON του μήνα : Εν δυνάμει προσβασιμότητα από αέρος, Αλλαγή της σχετικής θέσης
των Ευρωπαϊκών περιφερειών, 2001‐2006
Αυτό το μήνα τo ESPON παρουσιάζει τις χωρικές τάσεις της περιόδου 2001‐2006 ως προς την εν
δυνάμει προσβασιμότητα αεροπορικώς. Η υψηλή
προσβασιμότητα συχνά θεωρείται ως
προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, για την προσέλκυση επενδυτών, την αύξηση της
απασχόλησης και τη δόμηση δικτύων πόλεων. Γενικά, το υψηλότερο επίπεδο της εν δυνάμει
προσβασιμότητας συνδέεται με τις κεντρικές περιοχές της ευρωπαϊκής επικράτειας. Ωστόσο, μια
περισσότερο ισορροπημένη εικόνα αναδύεται, αποκαλύπτοντας μια σχετική αύξηση της
ελκυστικότητας και του δυναμικού για οικονομική ανάπτυξη στις περιφέρειες και τις πόλεις έξω
από την περιοχή του πυρήνα της Ευρώπης, και ιδιαίτερα στα ανατολικά κράτη μέλη της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Εργαστήριο του ESPON για την καινοτόμο απεικόνιση και τη χαρτογραφική γλώσσα της 2ας
Απριλίου 2009
Το εργαστήριο φιλοξένησε περισσότερους από 50 συμμετέχοντες, ένα μίγμα χαρτογράφων,
καλλιτεχνών, εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, επιστημόνων, επαγγελματιών και φορέων
χάραξης πολιτικής για έναν πρώτο διάλογο πάνω στα καινοτόμα εργαλεία απεικόνισης και τη
χαρτογραφική γλώσσα. Πραγματοποιήθηκε ζωηρή συζήτηση που επικεντρώθηκε σε περίπου
τέσσερα βασικά μηνύματα: οι ομάδες‐στόχοι‐ εάν είναι παραδείγματος χάριν φορείς χάραξης
πολιτικής, ΜΜΕ, επαγγελματίες ή το ευρύτερο κοινό ‐ πρέπει να καθοριστούν σαφώς. Συνεπώς, η
ανάπτυξη μιας αντίστοιχης εργαλειοθήκης ( toolbox) θεωρείται αναγκαία – που θα λάβει υπόψη της
και θα ενισχύσει τα υπάρχοντα εργαλεία. Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των ομάδων‐στόχων,
η χρησιμοποιούμενη χαρτογραφική γλώσσα (μεταξύ των άλλων σύμβολα/εικονίδια, γεωγραφικό
σχέδιο, animations ) πρέπει να επιλεχθεί αντίστοιχα. Τέλος, πρέπει να επιλεγούν επαρκώς ο τρόπος
και η θέση – στον ιστοχώρο ή στις έντυπες δημοσιεύσεις ‐ της παρουσίασης της καινοτόμου
απεικόνισης και της χαρτογραφικής γλώσσας. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του
εργαστηρίου είναι διαθέσιμες εδώ.
Εργαστήριο TEQUILA κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου για τις χωρικέ επιπτώσεις των πολιτικών
της ΕΕ
Το Oλλανδικό Υπουργείο κατοικίας, χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος οργάνωσε ένα
Ευρωπαϊκό σεμινάριο για τις χωρικές επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ, στις 5 Μαρτίου 2009 στο
Άμστερνταμ. Ένα από τα εργαστήρια του σεμιναρίου αφιερώθηκε στην πολιτική στήριξη που
παρέχει το ESPON. Ο Καθηγητής Roberto Camagni (Politecnico di Μιλάνο) παρουσίασε το εργαλείο
υποστήριξης πολιτικής που αναπτύσσει το πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας «TIPTAP» ‐ πακέτο
χωρικών επιπτώσεων για τις μεταφορές και τις γεωργικές πολιτικές ‐ Περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο του σεμιναρίου.

Συνάντηση εργασίας για τα «Geographical Information Systems for Statistics (GISS)»,
Λουξεμβούργο, 12‐ 13 Mαρτίου 2009 .
Βασισμένο σε μια συνεχή ανταλλαγή με τη EUROSTAT, το πρόγραμμα ESPON 2013 συμμετείχε στην
ετήσια συνεδρίαση GISS (Geographical Information Systems for Statistics). Παρουσίασε εκεί την
κατάσταση εφαρμογής του προγράμματος, την εδαφική παρατήρηση αριθ. 1 καθώς επίσης και μια
επισκόπηση των εν εξελίξει έργων εφαρμοσμένης έρευνας και στοχευμένης ανάλυσης και το έργο
βάσεων δεδομένων του ESPON 2013. Ο καθηγητής Claude Grasland, εκπροσωπώντας
το
Πανεπιστήμιο Paris Diderot, συντονιστή εταίρο του Έργου, παρουσίασε τα πρώτα ευρήματα αυτού
του έργου. Περισσότερες από 50 εθνικές αντιπροσωπείες χαρτογράφησης και εθνικές στατιστικές
υπηρεσίες ήταν παρούσες και εκτίμησαν τόσο την αποστολή και προσέγγιση όσο και τα ευρήματα
του προγράμματος ESPON 2013.
Στατιστικά στοιχεία και οδηγίες για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος KSS (Knowledge
Support System )
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το «σύστημα υποστήριξης γνώσης» (Knowledge Support
System ) στοχεύει στη διεύρυνση της υπάρχουσας ομάδας των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της
χωρικής έρευνας και
ανάλυσης, και ιδιαίτερα σε θέματα όπως «οι χρήσεις γης», «η
πρόσβασιμότητα», «η καινοτομία» και «η παγκοσμιοποίηση». Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν
συνολικά 58 αιτήσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή του ESPON θα εγκρίνει τις αιτήσεις που ικανοποιούν
τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο σύστημα υποστήριξης γνώσης ESPON, στη
συνεδρίασή της στις 2 Ιουνίου 2009.
Σεμινάριο Οικονομικών διαχειριστών
Ένα σεμινάριο για τη οικονομική διαχείριση και διοίκηση των έργων πραγματοποιήθηκε στις 31
Μαρτίου 2009 για τους οικονομικούς διευθυντές των Εταίρων των έργων ( συντονιστών και μη ) των
εγκεκριμένων προγραμμάτων στο δεύτερο κύκλο των προσκλήσεων ενδιαφέροντος που
προκηρύχθηκαν τον Αύγουστο 2008. Δόθηκαν πληροφορίες για τους κανόνες επιλεξιμότητας, το
εγχειρίδιο του προγράμματος, τη σύμβαση επιχορήγησης, τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και
παρακολούθησης και τις διάφορες απαιτήσεις καθώς επίσης και πληροφορίες για τα σημαντικά
διοικητικά, νομικά και πρακτικά θέματα σχετικά με το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου. Για
περισσότερες πληροφορίες, κάνετε κλικ εδώ !
Το “ESPON Partner Café”
Ο θεσμός του “ESPON Partner Café” είναι μια ευκαιρία να βρεθούν συνεργάτες για τις
«διακρατικές ομάδες έργου» που σκοπεύουν να υποβάλουν προτάσεις για τα έργα του ESPON.
45 θεσμοί από 17 ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκμεταλλευθεί ήδη την ευκαιρία και περιλαμβάνονται
στην καταγραφή που συντάχθηκε από το ESPON. Ο οργανισμός σας μπορεί να πάρει μέρος στο
Café με την υποβολή της “Partner Information Form” που είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο του
ESPON. Για περισσότερες πληροφορίες….
Πώς να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ESPON Newsletter
Αν το ESPON Newsletter σας φαίνεται ενδιαφέρον και χρήσιμο, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση espon2013_ncp@panteion.gr για να συνεχίσετε να το λαμβάνετε.
Η πρωτότυπη έκδοσή του στα αγγλικά εξασφαλίζεται με ένα κενό μήνυμα στη διεύθυνση :
newsletter@espon.eu.
Εκ μέρους της ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Εθνικού Σημείου
Επαφής ESPON2013 του Παντείου Πανεπιστημίου, σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή ενέργεια.
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