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ESPON-INTERSTRAT
ESPON IN INTEGRATED TERRITORIAL
DEVELOPMENT STRATEGIES
κοπόρ : H ενθάππςνζη και η διεςκόλςνζη
ηηρ σπήζηρ ηυν εςπημάηυν ESPON ζηη
δημιοςπγία και παπακολούθηζη
ζηπαηηγικών ολοκληπυμένηρ συπικήρ
ανάπηςξηρ.

Μονηέλο Κεθαλαιοποίηζηρ
Γόμηζη Ικανόηηηαρ
ΔΔ:

Γέζμεςζη Φοπέυν
Υάπαξηρ Πολιηικήρ:

ηπαηηγικέρ
πποηεπαιόηηηερ & πλαίζια,
βάζειρ δεδομένυν
επαθών και δεξιόηηηερ.

Γιαδπαζηικέρ Δκδηλώζειρ και
ζςνεσήρ Γιάλογορ με ζηόσο ηη
σπήζη ηος ESPON ζηην
ππάξη.

Γιακπαηική Μάθηζη:
Ανηαλλαγή εμπειπίαρ και
ςλικού, ζςγκπιηική
αξιολόγηζη και πεπαιηέπυ
πποβλημαηιζμόρ.

Αποηελέζμαηα ηηρ
ηπαηηγικήρ
Γέζμεςζηρ:
Δπιδεικηικό Τλικό,
Ιζηοζελίδα

Δηαιπικό σήμα Δθνικών ημείυν Δπαθήρ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βέλγιο
Βοςλγαπία
Δλλάδα
Ιπλανδία
Ιηαλία
Πολυνία
Ροςμανία
λοβενία
Ηνυμένο Βαζίλειο

Υπονοδιάγπαμμα
Φεβποςάπιορ – Νοέμβπιορ 2010
• σεδιαζμόρ Έπγος
• Απόκηηζη Μαθηζιακήρ Δμπειπίαρ ηυν ΔΔ από ηιρ ηπαηηγικέρ
Γεζμεύζειρ και ζσεδιαζμόρ επιδεικηικού ςλικού.
• Βάζειρ δεδομένυν επαθών Φοπέυν
• Ιζηοζελίδα ζε ηελική θάζη δοκιμήρ
Ιανοςάπιορ 2011 – Οκηώβπιορ 2011
• Γιαδπαζηικέρ ςνανηήζειρ, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ανάπηςξηρ και
σπήζηρ ηυν επιδεικηικών ςλικών.
• Ανάπηςξηρ ηηρ Ιζηοζελίδαρ υρ Μαθηζιακό Δπγαλείο.
Γεκέμβπιορ 2011
• Σελική Δκδήλυζη
Μάπηιορ 2012 – Σελική Έκθεζη ηυν Αποηελεζμάηυν
Κεθαλαιοποίηζηρ.

ηόσοι ηηρ ηπαηηγικήρ Γέζμεςζηρ
•

Ανάπηςξη ηηρ Ικανόηηηαρ ηος ΔΔ να δεζμεύεηαι με
εμπλεκόμενοςρ ζηο ηπαηηγικό Υυπικό σεδιαζμό θοπείρ.

•

Καηανόηζη ζσεηικά με ηιρ πποζδοκίερ ηυν Δλληνικών Φοπέυν
σάπαξηρ πολιηικήρ από ηο ESPON.

•

Δξοικίυζη ηυν Δλληνικών Φοπέυν σάπαξηρ πολιηικών με ηα
δεδομένα, ηιρ αναλύζειρ και ηα αποηελέζμαηα ηος ESPON.

•

Ανάπηςξη Γιαλόγος και μεθοδολογιών επικοινυνίαρ για ηη
μεηαθοπά ηηρ ηεσνογνυζίαρ ESPON.

•

Ανάπηςξη ανηαλλαγών με άλλα ΔΔ ζσεηικά με ηιρ ππακηικέρ
δέζμεςζηρ.

Πλαίζιο Δθνικού ςζηήμαηορ Υυπικού
σεδιαζμού
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Δπιζκόπηζη Δθνικού ςζηήμαηορ Υυπικού σεδιαζμού.
Βαζικέρ ςνηαγμαηικέρ Πποβλέτειρ.
Νομοθεζία Υυπικού σεδιαζμού.
Δπίπεδα & Απμοδιόηηηερ Υυπικήρ Γιακςβέπνηζηρ.
Ανάπηςξη ανηαλλαγών με άλλα ΔΔ ζσεηικά με ηιρ ππακηικέρ
δέζμεςζηρ.
Σύποι σεδίυν
Έλεγσορ σεδιαζμού
Η επίδπαζη ηηρ εξελιζζόμενηρ διοικηηικήρ μεηαππύθμιζηρ
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» ζηο ζηπαηηγικό συπικό ζσεδιαζμό ζηην
Δλλάδα.
Ο πόλορ ηυν πεπιθεπειών - Β’ Βαθμού Αςηοδιοίκηζηρ
Μηηποπολιηική Γιακςβέπνηζη.

Γόμηζη ηπαηηγικήρ Γέζμεςζηρ ζηην Δλλάδα
•

•
•
•
•

•

•

Γόμηζη Γικηύος εκπποζώπυν Φοπέυν Υυπικού σεδιαζμού και
λήτηρ αποθάζευν.
ύνηαξη και αποζηολή Δγκςκλίος ζε όλερ ηιρ Γενικέρ Γπαμμαηείερ
ζε κενηπικό και πεπιθεπειακό επίπεδο.
Τποσπευηικόρ οπιζμόρ ενόρ ή δςο Δκπποζώπυν από κάθε Γενική
Γπαμμαηεία και δημιοςπγία ζσεηικού δικηύος
ύνηαξη και αποζηολή Δγκςκλίος ππορ ηιρ Γενικέρ Γιεςθύνζειρ
και ηιρ Γιεςθύνζειρ σεδιαζμού – οπιζμόρ εκπποζώπυν.
ύνηαξη και αποζηολή Δγκςκλίος ζε ανώηαηα εκπαιδεςηικά
ιδπύμαηα με γνυζηικά ανηικείμενα ηπαηηγικού Υυπικού
σεδιαζμού.
ύνηαξη και αποζηολή Δγκςκλίος ππορ Μη Κςβεπνηηικέρ
Οπγανώζειρ, Κοινυνικέρ Δπισειπήζειρ και Δπαγγελμαηικών
Φοπέυν.
Λίζηερ όλυν ηυν παπαπάνυ με ζηοισεία επικοινυνίαρ.

Πποπαπαζκεςαζηικέρ Δνέπγειερ για ηην ππαγμαηοποίηζη
Γιαδπαζηικηρ ςνάνηηζηρ ζηο Πάνηειο Πανεπιζηήμιο
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Εθπόλεζε Αηδέληαο κε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ησλ λέσλ
Πεξηθεξεηώλ.
Δηεξεύλεζε πεξηπηώζεσλ ηξαηεγηθνύ Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ζε
κεηξνπνιηηηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν πνπ κπνξνύλ λα
παξνπζηαζηνύλ ζηε ζπλάληεζε.
ρεδηαζκόο επηδεηθηηθνύ πιηθνύ γηα ηνπο ζθνπνύο ηηο ζπλάληεζεο.
Εμεηδίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ έσο ηώξα κειεηώλ ηνπ ESPON ζε
θαηεπζύλζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ Ειιάδα, ελόςεη θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο
ηνπ ΕΠΑ εληόο ηνπ 2011.
Εκπινθή όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ ηνκεαθώλ Τπνπξγείσλ (Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Σνπξηζκνύ θ.α.)
ρεδηαζκόο θακπάληαο “ESPON INTERSTRAT Open Days” ζε ζπλεξγαζία
κε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο.
Δηάδνζε κέζσ Ιζηνζειίδσλ Κνηλσληθήο Δηθηύσζεο.
Μηθξήο Δηάξθεηαο Video-Spot ζηελ θξαηηθή ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν
κέζσ Εζληθνύ Ραδηνηειενπηηθνύ πκβνπιίνπ.
Έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πλάληεζεο θαη αλάξηεζε ζηελ
Ιζηνζειίδα ηνπ ESPON.

