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Ενημερωτικό Δελτίο No 11, Νοεμβρίου 2009
Καλωσήλθατε στο ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο του ESPON. Το δελτί αυτό παρέχει πληροφόρηση
για τις τελευταίες εξελίξεις του Προγράμματος ESPON.

Μήνυμα από τη Μονάδα Συντονισμού ESPON:
Ουσιαστικό ενδιαφέρον για νέα έργα (projects) ESPON και σχετικά
αποτελέσματα
Το άνοιγμα των προτάσεων για Εφαρμοσμένη Έρευνα και η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από τα
ενδιαφερόμενα μέρη μετά από την προθεσμία της 11ης Νοεμβρίου 2009 επιβεβαίωσε ουσιαστικό
ενδιαφέρον για το ESPON. Συνολικά έχουν ληφθεί 69 αιτήσεις. Πίσω από αυτές τις αιτήσεις βρίσκονται
385 εταίροι και συμμέτοχοι οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έχουν δουλέψει σκληρά για να
προετοιμάσουν κοινές προτάσεις έτοιμες για υποβολή εγκαίρως. Η διακρατική συνεργασία είναι ένα
από τα βασικά ζητούμενα του Προγράμματος ESPON 2013 και το αποτέλεσμα των ανοιχτών
προσκλήσεων είναι ένα αναμφισβήτητο παράδειγμα της αυξανόμενης συνειδητοποίησης μίας
Ευρωπαϊκής προοπτικής για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή.
Η Εδαφική Συνοχή ως ένας νέος ρητός στόχος για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ θα επιταχύνει την
ζήτηση για δεδομένα και στοιχεία που αφορούν σε Ευρωπαϊκές εδαφικές δομές, τάσεις, προοπτικές
και αντικτύπους πολιτικών. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν μια αυξανόμενη επιθυμία να
κατανοήσουν την θέση τους στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιφέρειες και πόλεις και να
συμπεριλάβουν τα Ευρωπαϊκά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες τους σε
στρατηγικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί είναι επίσης μέρος της αυξανόμενης ζήτησης για στοιχεία σχετικά με την
εδαφική συνοχή. Το ESPON είχε πρόσφατα την ευκαιρία να παρουσιάσει το Πρόγραμμα ESPON 2013
και παραδείγματα ενδιαφερόντων ευρημάτων για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων για
την Περιφερειακή Ανάπτυξη (REGI). Μια ζωηρή και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων αποτέλεσε μέρος
της συνδιάσκεψης και η ευρεία διάχυση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του ESPON προς την
επιτροπή θα αποτελεί προτεραιότητα.
Ολόκληρο το 2010 θα είναι ένα παραγωγικό και δραστήριο έτος για το ESPON. Πολλά νέα τελικά
αποτελέσματα από την έρευνα και τις στοχευμένες αναλύσεις θα καταστούν διαθέσιμα και έχουν
προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις του ESPON για την διάδοση και την κεφαλαιοποίση των
αποτελεσμάτων περιλαμβανομένων ενός συνεδρίου, σεμιναρίων και θεματικών εργαστηρίων.
Ανυπομονώντας για ένα παραγωγικό 2010 γεμάτο προκλήσεις, δράττομαι της ευκαιρίας προκειμένου
να ευχαριστήσω όλους τους αναγνώστες του Ενημερωτικού Δελτίου του ESPON για την υποστήριξη
τους το 2009.
Εύχομαι ένα Ευτυχισμένο νέο έτος !
Peter Mehlbye
Διευθυντής της Συντονιστικής Μονάδας ESPON

Ανοιχτές Προσκλήσεις για Προτάσεις και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Η προθεσμία υποβολής έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2009. Η διαδικασία επιλογής εκτυλίσσεται τώρα
ακολουθώντας 2 παράλληλες πορείες. Η 1η είναι ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των αιτήσεων που
έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Η 2η είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου,
της διαχείρισης και του εταιρικού σχήματος των αιτήσεων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα
αποφασίσει τελικά σχετικά με το ποια έργα θα εγκριθούν τον Φεβρουάριο του 2010. Περισσότερες
πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ESPON (www.espon.eu) .

Επερχόμενη Έκδοση και Εκδηλώσεις
Νέα Εδαφική Παρατήρηση Νο. 2 ‐ Τάσεις Περιφερειακής Προσβασιμότητας
στην Ευρώπη
Η νέα Εδαφική Παρατήρηση θα προσφέρει πληροφόρηση για τις
εδαφικές δομές και τις πρόσφατες δυναμικές ανάπτυξης της
προσβασιμότητας εντός της ΕΕ, των περιφερειών και πόλεων της.
Η έκδοση είναι δομημένη σε ένα κεφάλαιο‐περίληψη και 2 κύρια
κεφάλαια, το κάθε ένα επικεντρωμένο σε ένα συγκεκριμένο θέμα:
1. Τις πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές εδαφικές τάσεις που αφορούν
στην προσβασιμότητα για 3 διαφορετικούς τρόπους
μεταφοράς, εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές,
καθώς και για τις συνδυασμένες μεταφορές.
2. Τη σχέση μεταξύ συνδυασμένης προσβασιμότητας
και
οικονομικής
ανάπτυξης
και
μεταξύ
συνδυασμένης
προσβασιμότητας και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη.
Το Πρόγραμμα ESPON 2013 θα συνεχίσει την παρατήρηση των τάσεων προσβασιμότητας στην Ευρώπη.
Η εξέταση των μελλοντικών εξελίξεων της προσβασιμότητας και της ενσωμάτωσης οικονομικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων στην καλύτερη κατανόηση του αναπτυξιακού δυναμικού
για τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις θα συνεχίσει να είναι μια βασική προτεραιότητα.
Η Έκδοση «Εδαφική Παρατήρηση Νο. 2» θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ESPON τον
Δεκέμβριο του 2009.

Εσωτερικό Σεμινάριο στις 2‐3 Δεκεμβρίου 2009 στην Σουηδία
Η Μονάδα Συντονισμού ESPON σε συνεργασία με την
Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ διοργανώνει ένα
Εσωτερικό Σεμινάριο στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2009 στο
Malmö. Το θέμα του Σεμιναρίου είναι "Η Γνωσιακή Βάση
Δεδομένων του ESPON ως Δυναμικό για Περιφερειακή
Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο."
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Το εσωτερικό σεμινάριο θα φέρει σε διάλογο την Επιτροπή παρακολούθησης, τα Εθνικά Σημεία
Επαφής ESPON, και τις Ομάδες Έργου που εργάζονται σε δραστηριότητες των προτεραιοτήτων 1, 2 και
3. Οι φορείς που συμμετέχουν σε έργα Στοχευμένης Ανάλυσης προκύπτουν ως μία 4η ομαδοποίηση
που θα ενσωματωθεί στα εσωτερικά σεμινάρια. Ο συνολικός στόχος του σεμιναρίου είναι η
διερεύνηση της γνωσιακής βάσης δεδομένων ESPON ως δυναμικού για περιφερειακές εδαφικές
αναλύσεις και κατά συνέπεια για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής από το περιφερειακό μέχρι
και το Ευρωπαϊκό επίπεδο .
Οι στόχος του σεμιναρίου είναι τριπλός :
•

Να επιδείξει την προστιθέμενη αξία και να παράσχει πρακτικές προτάσεις όσον αφορά στην
χρήση της πανευρωπαϊκής γνώσης του ESPON ως προς τη χάραξη χωρικής πολιτικής σε
περιφερειακό επίπεδο.

•

Να συζητήσει πρακτικές προτάσεις προς ερευνητές και επαγγελματίες που ασχολούνται με την
περιφερειακή ανάλυση όσον αφορά στην χρήση της πανευρωπαϊκής γνώσης του ESPON.

•

Να συζητήσει «μαθήματα» για τη μελλοντική ανάπτυξη και εφαρμογή έργων ESPON
προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η χρήση της γνώσης του ESPON στην περιφερειακή
χωρική ανάλυση και στη χάραξη πολιτικής.

Προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα του σεμιναρίου, μια έκθεση θα είναι διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα του ESPON.

Εργαστήριο ESPON στην Ένωση Περιφερειακής Επιστήμης (RSA), Ετήσιο
Διεθνές Συνέδριο 2010
Το ESPON διοργανώνει ένα Θεματικό Εργαστήριο κατά την διάρκεια του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου
της RSA στις 24 – 26 Μαϊου 2010, στο Pécs της Ουγγαρίας. Το θέμα του συνεδρίου της RSA είναι
"Περιφερειακή ανταπόκριση στις Παγκόσμιες Αλλαγές: Δρώντες, Θεσμοί και Οργανισμοί."
Υπό το θέμα "Χωρικός Σχεδιασμός σε πόλεις και περιφέρειες", θα λάβουν χώρα συνεδρίες ESPON
σχετικές με την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και συνοχή ως ακολούθως:
1. Χωρική Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή: Αναπτυξιακά Μονοπάτια Πόλεων και Αστικών
Συγκεντρώσεων ‐ η συνεδρία συντονίζεται από τον Moritz Lennert, Free University of Brussels,
Βελγικός Συντονιστής Εταίρος για το έργο ESPON FOCI.
2. Χωρική Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή: Αναπτυξιακές Ευκαιρίες σε διαφορετικούς τύπους
αγροτικών περιοχών‐ η συνεδρία συντονίζεται από τον Andrew Copus, UHI Millennium
Institute, Ην. Βασίλειο, Συντονιστής Εταίρος του έργου ESPON EDORA.
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3. Χωρική Ανταγωνιστικότητα και Συνοχή: Οι Επιδράσεις της αύξησης των τιμών ενέργειας ‐ η
συνεδρία συντονίζεται από τον Oihana Blanco Mendizabal, Innobasque, Ισπανία, Συντονιστής
Εταίρος του έργου ESPON ReRISK.
Για να εγγραφείτε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της RSA:

http://www.regional-studies-

assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs-registration.asp

Πρόσφατες Εκδηλώσεις ‐ Θεματικό Εργαστήριο "Προσεγγίζοντας τις Νέες
Λειτουργικές Περιοχές"
Το ESPON oργάνωσε ένα ημερήσιο ανοικτό Εργαστήριο που
αφορούσε στην Προσέγγιση των Νέων Λειτουργικών Περιοχών στις
5 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να εξερευνηθεί το πως
διαφορετικές προσεγγίσεις χωρικής έρευνας για νέες λειτουργικές
περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για περιοχές με επαρκή εσωτερική
συνοχή και λειτουργικότητα. Περίπου 40 εμπειρογνόμωνες από όλη
την Ευρώπη παρακολούθησαν το Θεματικό Εργαστήριο.

Περισσότερα για το ESPON στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2009
Η Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ‐ (REGI) προσκάλεσε το ESPON να παρακολουθήσει τη
συνάντηση της REGI στις 4 Νοεμβρίου του 2009. Ο Peter Mehlbye
παρουσίασε το πρόγραμμα ESPON 2013 και τις δραστηριότητες του.
Μετά την παρουσίαση, μέλη της Επιτροπής απηύθυναν ερωτήματα
και ενεπλάκησαν σε διάλογο με το ESPON.
Την συνάντηση REGI μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς από την
Βιβλιοθήκη Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ESPON για Ευρωπαίκές Περιφέρειες ‐ Συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 18 Νοεμβρίου 2009
Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσκάλεσε το ESPON να
παρευρεθεί στην Συνάντηση για τα Γραφεία Περιφερειακών Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες στις 18
Νοεμβρίου 2009.
Ο Peter Mehlbye, Διευθυντής της Συντονιστικής Μονάδας ESPON παρουσίασε το
Πρόγραμμα ESPON 2013 και τις δραστηριότητες του.
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Νέα διαθέσιμα αποτελέσματα και εκθέσεις ESPON
Χάρτης του μήνα "Απόδοση Λιγότερο Προσβάσιμων Περιφερειών"
Αυτός ο "Χάρτης του Μήνα" του ESPON επικεντρώνεται στις λιγότερο
προσβάσιμες περιφέρειες στην Ευρώπη, πχ. περιφέρειες με ένα
δυναμικό συνδυασμένης προσβασιμότητας το 2006 κάτω από τον
κοινοτικό μέσο όρο . Η ποικιλότητα αυτών των περιφερειών
εξετάζεται με την ανάλυση του ΑΕΠ κατά κεφαλή (GDP‐PPS i ) το
2006 και την ετήσια καθαρή μετανάστευση για την περίοδο 2001‐
2005.

Περισσότερα για το TIP TAP, Προσχέδιο Τελικής Έκθεσης
Το Προσχέδιο Τελικής Έκθεσης του εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου "Πακέτο Χωρικών Επιδράσεων
για τις πολιτικές Μεταφορών και τις Αγροτικές Πολιτικές" βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο. Το
έργο TIPTAP αφορά στη διερεύνηση και την εξέταση πιθανών μεθοδολογικών ατραπών για εργαλεία
Εκτίμησης Χωρικών Επιπτώσεων ( Territorial Impact Assessment). Το έργο έχει επιλέξει να παράγει μια
επικαιροποιημένη μορφή του Μοντέλου TEQUILA που έχει αναπτυχθεί
στο πλαίσιο του
Προγράμματος ESPON.
Δημιουργεί επιτυχημένα μια επέκταση πάνω στην εκτίμηση 2 επιπέδων, που περιλαμβάνει τόσο
μεμονωμένες όσο και αθροιστικές επιπτώσεις πολιτικών.
Η καινοτόμος ανανέωση περιλαμβάνει 3 βασικά νέα στοιχεία:
•

Ένα σύστημα στάθμισης που περιλαμβάνει προτιμήσεις διαφορετικών προτεραιοτήτων
πολιτικής:

•

Εξισώσεις αξίας που μετατρέπουν τις επιπτώσεις σε δικές τους μονάδες και σε μια κλίμακα
μέτρησης αξίας από 1 ως 10:

•

Ένα Μοντέλο FLAG που αντιμετωπίζει εκτεταμένες επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι υπόχρεες
αποζημίωσης.

Η ανανέωση του μοντέλου παρέχει μια βάση και ένα κοινό πλαίσιο για ολοκληρωμένη ανάλυση
επιπτώσεων σχετική με τις περιφέρειες. Οι μελέτες περιπτώσεων δείχνουν ότι το μοντέλο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένα σημαντικό επικοινωνιακό εργαλείο το οποίο έχει σημαντικό δυναμικό για του
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/2233/2236/2263/index_EN.html
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Πρόγραμμα EUROISLANDS, Αρχική Έκθεση
Μάθετε περισσότερα για το έργο της στοχευμένης ανάλυσης EUROISLANDS ‐ Η Ανάπτυξη των Νησιών‐
Ευρωπαϊκά Νησιά και Πολιτική Συνοχής. Ο στόχος του έργου είναι να παραδώσει μια κατάλληλη
εργασία αναφοράς και ένα σύνολο προτάσεων πολιτικών και στρατηγική καθοδήγηση για να
ενθαρρυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη των Ευρωπαικών νησιών εντός του πλαισίου της Ενιαίας Αγοράς.
Η παρακάτω Αρχική Έκθεση παρουσιάζει μια περισσότερο λεπτομερειακή επισκόπηση της αναλυτικής
προσέγγισης που θα εφαρμοστεί από το έργο.
Διαβάστε την Αρχική Έκθεση:

http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/2233/2237/2243/index
_EN.html

Πρόσκληση για Προσφορές Στρατηγικής Κεφαλαιοποίησης και Γραφείο Τύπου
Άνοιξε η Πρόσκληση για Προσφορές Στρατηγικής Κεφαλαιοποίησης και το Γραφείο Τύπου. Αυτή η
πρόσκληση στοχεύει στην επιλογή ενός αιτούντα ικανού να φέρει εις πέρας την εργασία της
λεπτομερειακής επεξεργασίας, συντονισμού, επέκτασης και βελτίωσης της στρατηγικής καθώς και των
δραστηριοτήτων σχετικά με την επικοινωνία, τα ΜΜΕ και την κεφαλαιοποίηση του προγράμματος. Η
προθεσμία για την υποβολή προσφορών/αιτήσεων είναι η 6η Ιανουαρίου 2010 ως τις 14:00. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο :

http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/2075/2671/index_EN.h
tml

Partner Café: Το ESPON διπλασιάζει τον αριθμό των εν δυνάμει εταίρων έργου.
Οι Προσκλήσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2009 έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον
μεταξύ των ερευνητών σε όλη την Ευρώπη για το Πρόγραμμα ESPON.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δυνητικών εταίρων για διεθνείς ομάδες έργου έχει διπλασιαστεί
συγκριτικά με τον Μάϊο του 2009. Η επισκόπηση που ανανεώνεται εβδομαδιαίως στην ιστοσελίδα του
ESPON περιλαμβάνει τώρα 126 εγγεγραμμένους δυνητικούς εταίρους από 23 χώρες οι οποίοι
εκφράζουν ενδιαφέρον για ποικίλα θέματα. Η επισκόπηση έτσι γίνεται όλο και πιο χρήσιμη σαν
εργαλείο για την υποστήριξη της κατασκευής διεθνών ομάδων έργου.

Νέα από το INTERREG IVC: Διάσκεψη για τη Κεφαλαιοποίηση στις 9‐10
Δεκεμβρίου 2009
Το πρόγραμμα INTERREG IVC διοργανώνει την 1η Διάσκεψη για τη Κεφαλαιοποίηση στο Συνεδριακό
Κέντρο του Gothenburg, στη Σουηδία. Το γεγονός θα αποτελείται από συζητήσεις ολομέλειας,
στρογγυλών τραπεζών, συνεδρίες θεματικής κεφαλαιοποίησης, συνεδρίες δικτύωσης και σύντομων
γνωριμιών, καθώς και παρουσιάσεις σύγχρονων αλλά και προτεινόμενων έργων, που θα σχετίζονται με
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τις 2 προτεραιότητες του INTERREG IVC: Καινοτομία και οικονομία της Γνώσης, Περιβάλλον και
αποτροπή Ρίσκου. Για Περισσότερες πληροφορίες βλέπε : www.interreg4c2009.eu

Εγγραφείτε και επικοινωνήστε
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. Ειδικότερα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες προσκλήσεις
ενδιαφέροντος που σημειωτέον έχουν προθεσμία υποβολής την 11η Νοεμβρίου 2009, παρακαλούμε να
επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Εθνικού Σημείου Επαφής ( κ.Βάσω Στάικου, τηλ:210 9221066,
πρωινές ώρες )
Εκ μέρους της ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 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
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επιστ.Υπεύθυνη, Διευθύντρια : Δρ Στέλλα Κυβέλου, Επίκουρη καθηγήτρια
Λεωφ.Συγγρού 139, 171 74 Kαλλιθέα, Αθήνα, τηλ, fax: 0030 210 9236206, 0030 210 9221066
e-mail :espon2013_ncp@panteion.gr, url://www.espon2013.panteion.gr
More information
The ESPON 2013 Programme is part-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States
and the Partner States Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
It shall support policy development in relation to the aim of territorial cohesion and a harmonious development of
the European territory. ESPON shall support Cohesion Policy development with European wide, comparable
information, evidence, analyses and scenarios on framework conditions for the development of regions, cities and
larger territories. In doing so, it shall facilitate the mobilisation of territorial capital and development opportunities,
contributing to improving European competitiveness, to the widening and deepening of European territorial
cooperation and to a sustainable and balanced development.
The Managing Authority responsible for the ESPON 2013 Programme is the Ministry of Sustainable Development
and Infrastructures, Department for Spatial Planning and Development of Luxembourg. More information:
www.espon.eu
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