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( απόδοση στα Ελληνικά : Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON 2013)
Καλώς ήρθατε στην Πέμπτη ηλεκτρονική έκδοση του Προγράμματος ESPON 2013.
Εδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόγραμμα
ESPON.
Μήνυμα από την Συντονιστική Ομάδα του ESPON
Στο τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής του Προγράμματος ESPON 2013,το Λουξεμβούργο
είχε την χαρά να δεχθεί την επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής ( DG REGIO ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dirk Ahner. Κατά την
διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος ESPON 2013 ενώ ο κ.
Ahner αναγνώρισε την προσπάθεια που έχει ήδη γίνει. Προσκάλεσε σε μία ακόμη πιο στενή
συνεργασία με την DG Regio επάνω σε θέματα δραστηριοτήτων και μελετών με σκοπό να
μεγιστοποιηθεί η συμπληρωματικότητα και να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή και η αμοιβαία
τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών. Μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών και Χωρικής
Ανάπτυξης του Λουξεμβούργου, κ. Jean – Marie Halsdorf, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα
μακροπρόθεσμης προοπτικής για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική
Ανάπτυξη και Συνοχή που ιδρύθηκε με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
κρατών μελών.
Το 2009, ως δεύτερος χρόνος λειτουργίας του ESPON, θα είναι για πολλούς λόγους εξίσου
σημαντικός. Ο προγραμματισμός του έτους περιλαμβάνει αρκετά έργα εφαρμοσμένης
έρευνας (συνολικά 8 – 10), τα οποία θα ανακοινωθούν μέσω του επόμενου Κύκλου
Προκηρύξεων και των οποίων η εφαρμογή αναμένεται αργότερα μέσα στο χρόνο. Επίσης,
εντός του 2009, αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τα τρέχοντα έργα εφαρμοσμένης
έρευνας, μέσω Αρχικών ( Inception) και Ενδιάμεσων ( Interim) εκθέσεων, ενώ σε ορισμένα
έργα θα έχουμε και τις Τελικές Εκθέσεις.
Για τη Στοχευμένη Ανάλυση, τη νέα προτεραιότητα του Προγράμματος που προβλέπει την
εμπλοκή των συμμετόχων (stakeholders, ενδιαφερομένων φορέων), προβλέπεται νέος
κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την επιλογή έως και 10 νέων ιδεών για την
εκπόνηση μελετών, οι οποίες θα εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring
Committee). Αφού γίνει η επιλογή, οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων που θα
διαμορφωθούν
σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
(stakeholders) θα
αποτελέσουν τη βάση για μια ανοιχτή προκήρυξη υποβολής προτάσεων – μελετών από τις
ομάδες των εμπειρογνωμόνων.
Η Επιστημονική Πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με 4 έργα για τα επιστημονικά
εργαλεία. Προγραμματίζεται ένα έργο για Χωρικούς δείκτες, με στόχο να εμπλουτίσει την
τρέχουσα εργασία πάνω στη Βάση Δεδομένων του ESPON 2013 και να προετοιμάσει το
προβλεπόμενο έργο με θέμα την «Εδαφική Παρακολούθηση» (Territorial Monitoring).

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος ESPON που απαρτίζονται από ισάριθμα σημεία
επαφής σε κάθε μία από τις 31 συμμετέχουσες χώρες, θα πρέπει επίσης να ξεκινήσουν τις
«Δραστηριότητες Διακρατικής Δικτύωσης» (Transnational Networking Activities) για την
υποστήριξη της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του ESPON σε διακρατικό επίπεδο.
Ο έλεγχος (audit) του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ESPON 2013, έχει
προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου και ενδεχομένως θα επηρεάσει το
χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων δραστηριότητων.
Μεταξύ των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για φέτος περιλαμβάνεται το Ανοιχτό
Σεμινάριο (ESPON SEMINAR) που θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουνίου στη Πράγα καθώς
και το Εργαστήριο (ESPON Workshop) για την “Καινοτομική απεικόνιση και χαρτογραφική
εικονογράφηση» που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη. Η ιδέα του συγκεκριμένου
εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει και να συζητήσει επιλογές για καινοτόμες χαρτογραφικές
γλώσσες χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία πληροφορικής που είναι διαθέσιμα
σήμερα. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου είναι πιθανόν να εμπνεύσουν την απεικόνιση και
χαρτογράφηση εντός του Προγράμματος ESPON 2013. Το εργαστήριο θα ανακοινωθεί από
την ιστοσελίδα του ESPON και θα μπορούσε να συνεισφέρει στο Ευρωπαϊκό Έτος 2009
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας.
Σας εύχομαι ένα επιτυχημένο 2009, γεμάτο Δημιουργικότητα και Καινοτομία !
Peter Mehlbye
Διευθυντής Συντονιστικής Ομάδας ESPON

Έργα ESPON 2013
Τα έργα του ESPON καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων για να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη πολιτικής που σχετίζεται με τη χωρική ανάπτυξη και
συνοχή. Η προσοχή εστιάζεται σε χωρικές δομές, τάσεις, προοπτικές και
επιπτώσεις των τομεακών πολιτικών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Σύστημα Υποστήριξης Γνώσης
(Knowledge Support System) είναι ανοιχτή. Η πρόσκληση αφορά τη διεύρυνση της
ομάδας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα χωρικής έρευνας και ανάλυσης και
ειδικότερα σε θέματα όπως “Χρήσεις Γης” , “Προσβασιμότητα”, “Καινοτομία” και
“Παγκοσμιοποίηση”. Η προθεσμία υποβολής είναι η 12η Φεβρουαρίου 2009.

Πρόσκληση για προσφορές
Τρεις προσκλήσεις για προσφορές είναι επί του παρόντος ανοιχτές :
(1)
Στρατηγική Κεφαλαιοποίησης, (2) Εταιρική Ταυτότητα και σχεδιασμός, (3)
Διαδικτυακές υπηρεσίες και λύσεις IT. Ημερομηνία λήξης προσφορών είναι η 12η
Φεβρουαρίου 2009.

Χαρτης ESPON του Μήνα : Πληθυσμιακή αύξηση στην Ε.Ε. και
τα γειτονικά κράτη.
Αυτό τον μήνα το ESPON παρουσιάζει τις τάσεις στην πληθυσμιακή ανάπτυξη, και
πιο συγκεκριμένα στην πληθυσμιακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις

γείτονες χώρες. Η δημογραφική ανάπτυξη θα επηρεάσει σημαντικά τη μελλοντική
χωρική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι ανθρώπινοι πόροι επηρεάζουν σημαντικά την
οικονομική ανάπτυξη περιφερειών και πόλεων. Αποτελεί επομένως πρωταρχικό
στόχο για τους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής (policy makers) να
προσελκύσουν και να αναπτύξουν ένα υψηλής εξειδίκευσης δυναμικό στις
περιφέρειες και τις πόλεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η μετανάστευση και η έλλειψη
ισορροπίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και των γειτονικών χωρών της,
αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις. Η ποικιλομορφία της
πληθυσμιακής ανάπτυξης αναδεικνύει τις περιοχές γύρω από την ΕΕ όπου
αναμένεται υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για μετανάστευση προς την ΕΕ.

Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ( Monitoring
Committee)
Η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης υπό τη Γαλλική Προεδρία,
έλαβε χώρα στο Μπορντώ, στις 8-9 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή Παρακολούθησης
μεταξύ άλλων αποφάσισε την έναρξη του επόμενου γύρου προσκλήσεων την άνοιξη
του 2009, το Σχέδιο κεφαλαιοποίησης για το 2009, το Σχέδιο Επικοινωνίας για το
2009 σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, τον προϋπολογισμό
και οικονομικά θέματα. Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα
λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 2009.

Συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής ESPON
Μια δεύτερη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής ESPON έλαβε χώρα στην
Γαλλία στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Συνολικά συμμετείχαν 33 συμμετέχοντες από 25
κράτη μέλη και τα συνεργαζόμενα κράτη. Κατά την διάρκειά της συζητήθηκαν η
ανασκόπηση των δραστηριοτήτων των Εθνικών Σημείων Επαφής σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο,
τα προβλεπόμενα έργα κεφαλαιοποίησης των
αποτελεσμάτων του ESPON σε διακρατικό επίπεδο, καθώς και η έναρξη της πρώτης
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για δραστηριότητες διακρατικής δικτύωσης του
δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής που προβλέπεται για την άνοιξη του 2009.

Εδαφική Παρατήρηση ESPON
Το Πρόγραμμα ESPON δημοσίευσε πρόσφατα το πρώτο τεύχος για την "Εδαφική
Παρατήρηση" (Territorial Observation). Η δημοσίευση αυτή παρέχει πληροφορίες
σχετικά με νέα σημαντικά ευρήματα για τη δυναμική της πληθυσμιακής ανάπτυξης
και της μετανάστευσης στην Ευρώπη και τις περιφέρειές της. Η δυναμική αυτή
επηρρεάζει την εδαφική συνοχή και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
σημαντικές αλλαγές έχουν συμβεί για πολλές Ευρωπαικές περιφέρειες κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 5-6 ετών.

Κενή Θέση
Η Συντονιστική Ομάδα του ESPON αναζητεί έναν εκπαιδευόμενο για πέντε μήνες για
να συμπεριληφθεί στη διεθνή ομάδα.

ESPON Partner Café
Το ESPON Partner Café είναι μια ευκαιρία για τον εντοπισμό εταίρων και τη
δημιουργία
διεθνικών ομάδων ( transnational project groups) που μπορούν να

υποβάλουν προτάσεις για έργα του ESPON. Μέχρι σήμερα, 37 Ινστιτούτα από 16
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αξιοποιήσει την ευκαιρία να συμπεριληφθούν στη
σχετική επισκόπηση που έχει συνταχθεί από το ESPON. Η επικαιροποιημένη
επισκόπηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Συνάντηση για το Δημοσιονομικό Ελεγχο 1ου Επιπέδου
Στις 22 Ιανουαρίου 2009 η Συντονιστική Ομάδα του ESPON σε συνεργασία με την
Γραμματεία URBACT II, διοργανώνουν στις Βρυξέλλες Συνάντηση Οικονομικού
Ελέγχου Πρώτου Επιπέδου των εθνικών διαχειριστικών αρχών που απευθύνεται
στις αρμόδιες για την εφαρμογή των ελέγχων εθνικές αρχές. Στην συνάντηση θα
δοθούν πληροφορίες για την εφαρμογή του ελέγχου 1ου επιπέδου στη νέα
προγραμματική περίοδο, θα γίνει παρουσίαση για τις φόρμες ελέγχου και θα
υπάρξει ευκαιρία να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με την όλη διαδικασία.

Οικονομικό Σεμινάριο
Στις 31 Μαρτίου 2009 διοργανώνεται σεμινάριο για τους συντονιστές εταίρους
σχετικά με τη διαχείριση και διοίκηση των έργων που προέκυψαν από την δεύτερη
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που έγινε τον Αύγουστο του 2008. Το Σεμινάριο
θα παρέχει πληροφορίες για τους κανόνες επιλεξιμότητας, για το εγχειρίδιο του
προγράμματος, τις συμβάσεις, τις διαδικασίες εκθέσεων (reporting) και
παρακολούθησης καθώς και πληροφορίες για διοικητικά, νομικά και πρακτικά
σχετικά θέματα που αφορούν το συντονισμό και τη διαχείριση των έργων.

Πως να εγγραφείτε για 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.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ESPON 2013
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