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Επικοινωνία

Υποστηρίζεται από το Πρόγραµµα 
ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ενεργειακή Αποδοτικότητα 
στις Αστικές Εµπορευµατικές
Μεταφορές για Ευρωπαϊκές Πόλεις
Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους
µε Ιστορικά Κέντρα 
Πρόγραµµα ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Το Πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη προσφέρει χέρι 
βοηθείας σε οργανισµούς που επιθυµούν να βελτιώσουν την 
ενεργειακή αειφορία. Το Πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την 
Ευρώπη ξεκίνησε το 2003 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αποτελεί µέρος µιας ευρείας προσπάθειας για τη δηµιουργία ενός 
ευφυούς ενεργειακά µέλλοντος για όλους εµάς, καθώς και µέρος 
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος-Πλαισίου για την  
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (ΠΚΑ) µε συνολικό 
προϋπολογισµό €730 εκατοµµύρια που καλύπτει έως και το 75% 
των εγκεκριµένων δαπανών του έργου. Το Πρόγραµµα Ευφυής 
Ενέργεια για την Ευρώπη εκτελείται από τον Εκτελεστικό 
Οργανισµό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EACI) 
για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει την 
Ευρωπαϊκή ενεργειακή αποδοτικότητα και τις πολιτικές 
ανανεώσιµης ενέργειας, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 (20% µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου, βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας 
κατά 20%  και 20% συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών στην 
κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ). 
Το Πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη δηµιουργεί 
καλύτερες συνθήκες για ένα πιο βιώσιµο ενεργειακά µέλλον σε 
ποικίλους τοµείς, όπως στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, στη βιοµηχανία, στα 
καταναλωτικά προϊόντα και στις µεταφορές. Η προσδοκία είναι ότι 
µε αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη θα ενισχύσει, επίσης, την 
ανταγωνιστικότητα της, την ασφάλεια του ενεργειακού της 
εφοδιασµού και την καινοτοµία για τα επόµενα έτη.

Το έργο
Το ENCLOSE αποσκοπεί στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις προκλήσεις των 
ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιµων αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορών σε Ευρωπαϊκές Πόλεις 
Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα και τις 
συγκεκριµένες ευκαιρίες για την επίτευξη εξαιρετικά 
σηµαντικών βελτιώσεων και ωφελειών από την υλοποίηση 
και λειτουργία κατάλληλων και αποτελεσµατικών µέτρων, 
συστηµάτων  και  προσεγγίσεων που στοχεύουν ειδικά σε 
τέτοιου είδους αστικά περιβάλλοντα.
Το έργο ENCLOSE θα υποστηρίξει την ανάπτυξη  Σχεδίων 
Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών σε 9  
Ευρωπαϊκές Πόλεις Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε 
Ιστορικά Κέντρα περιλαµβάνοντας εταίρους  από 13 
χώρες της ΕΕ – Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουµανία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία  και Ηνωµένο Βασίλειο – µε 
πολύ µεγάλες δυνατότητες επίτευξης ενός ευρύτερου 
πεδίου δράσης χάρη στη συµµετοχή Ευρωπαϊκών και 
παγκόσµιων Αστικών Οργανισµών και δικτύων (ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ιστορικών Πόλεων, 
www.historic-towns.org, και το δίκτυο που παρέχεται από 
την πόλη s'-Hertogenbosch ως Πρόεδρου του Κύκλου 
Φίλων Περιτειχισµένων Πόλεων, www.walledtowns.com), 
παρέχοντας το απαραίτητο πλαίσιο αυξανόµενης 
προβολής και διάχυσης.

Εταίροι του ENCLOSE



 
Βάση του Luccaport στην πόλη της Lucca

Το ENCLOSE αποβλέπει σε ένα γενικό και ορατό αποτέλεσµα 
στην προώθηση της υιοθέτησης ορθών πρακτικών αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορών στις Ευρωπαϊκές Πόλεις 
Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα, εφαρµόζοντας 
συγκεκριµένες δράσεις επίδειξης και αυξάνοντας την 
ευαισθητοποίηση των συµπεριλαµβανοµένων τοπικών αρχών και 
των ενδιαφεροµένων παραγόντων µέσω ενός αριθµού τοπικών 
εκδηλώσεων διάχυσης και µέσων ενηµέρωσης άµεσα στα 13 
κράτη µέλη της ΕΕ και µέσω της συµµετοχής 
πολλαπλασιαστών-οργανισµών Ευρωπαϊκών Πόλεων µε Ιστορικά 
Κέντρα, έµµεσα σε όλες τις 27 χώρες της ΕΕ. 
Κατά τον κύκλο ζωής του έργου, το ENCLOSE ελπίζει να επιτύχει 
πάνω από 50 Τ.Ι.Π./έτος (Τόνος Ισοδύναµου Πετρελαίου) 
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου περίπου 900 Τ.Ι.CO2/έτος. 
Μακροπρόθεσµα (2020) ο αντίκτυπος του ENCLOSE εκτιµάται 
ότι θα ανέλθει σε συνολική εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας 2.600 Τ.Ι.Π./έτος και πάνω από 55.000 Τ.Ι.CO2/έτος 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Γενικά, το ENCLOSE θα επιτύχει τα ακόλουθα κύρια 
αποτελέσµατα: 

Αξιολόγηση της εφαρµογής και των ωφελειών της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και των µέτρων βιώσιµων αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορών που στοχεύουν ειδικά στις 
Ευρωπαϊκές Πόλεις Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά 
Κέντρα, µε την εφαρµογή (1) πιλοτικών εφαρµογών σε 3 
αστικά κέντρα στην Ιταλία, στη Νορβηγία και στην Ολλανδία 
και (2) ανάλυση επίτευξης και δυνατότητας µεταφοράς και την 
εφαρµογή ήπιων µέτρων που πραγµατοποιούνται σε 6 πόλεις 
µε ιστορικά κέντρα στη Βουλγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία, 
Ρουµανία, Ισπανία και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών 
Μεταφορών στις 9 έµπειρες κι εκπαιδευόµενες πόλεις του 
ENCLOSE.
∆ηµιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου για τον καθορισµό των 
Σχεδίων Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών για 
Πόλεις Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα.
Προώθηση και ενίσχυση της δικτύωσης Ευρωπαϊκών Πόλεων 
Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα σε θέµατα 
ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιµων εµπορευµατικών 
µεταφορών, προκειµένου να διευκολύνει την ανταλλαγή 
εµπειριών, να προωθήσει και να επιτύχει την υιοθέτηση των 
Σχεδίων Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών.
∆ιερεύνηση ζητηµάτων σε επίπεδο πολιτικής και καθορισµός 
µιας κατάλληλης στρατηγικής που θα διασφαλίζει τη 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του σχεδιασµένου πλαισίου για 
Σχέδια Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών για 
Πόλεις Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα.
Καθορισµό και εφαρµογή της πιο αποτελεσµατικής 
στρατηγικής επικοινωνίας και διάχυσης για να διασφαλιστεί η 
µέγιστη δυνατή προβολή των δραστηριοτήτων του έργου και 
των αποτελεσµάτων σε όλες τις στοχευµένες περιοχές Αστικών 
Εµπορευµατικών Μεταφορών.

Οι εµπορευµατικές µεταφορές και η διανοµή αγαθών σε 
αστικές περιοχές αποτελούν ευρέως γνωστούς παράγοντες 
κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικής υποβάθµισης των 
Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων και αυξανόµενες προσπάθειες 
καταβάλλονται σε χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση των σχετικών 
διαδικασιών και τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων τους. 
Με βάση στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, σήµερα υπάρχει 
µια σηµαντικά αυξανόµενη συναίνεση σχετικά µε την άποψη 
ότι περισσότερες βιώσιµες αστικές εµπορευµατικές µεταφορές  
και σηµαντικά οφέλη ενεργειακής αποδοτικότητας µπορούν να 
επιτευχθούν µε τον κατάλληλο συνδυασµό διαφόρων µέτρων 
όπως, για παράδειγµα: Αστικά ∆ιαµετακοµιστικά Κέντρα, 
βελτιστοποιηµένες αστικές εµπορευµατικές µεταφορές και 
σχέδια διανοµής, καθαρά οχήµατα και τεχνολογίες µε χαµηλό 
ποσοστό εκποµπών, περιορισµοί και δηµόσιες πολιτικές 
κινήτρων, υπηρεσίες τελευταίου µιλίου και προστιθέµενης 
αξίας, ένταξη των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών στο 
πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης της αστικής κινητικότητας.
Μολονότι προσπάθειες και καινοτόµα σχέδια αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορών έχουν επιχειρηθεί στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και µεγάλες πόλεις 
(όπως π.χ. Βαρκελώνη, Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι, 
Στοκχόλµη, κλπ.), σε  Ιστορικές Πόλεις Μικρού-Μεσαίου 
Μεγέθους, ιδίως σε εκείνες που έχουν ιστορικά κέντρα, κατά 
κάποιο τρόπο υπάρχει υστέρηση, καθώς αυτές πρέπει να 
αντιµετωπίσουν και να ξεπεράσουν αρκετά εµπόδια (που 
σχετίζονται π.χ. µε την έλλειψη πόρων, αρµοδιοτήτων, 
οργανωτικών δοµών, θεσµικής υποστήριξης, κλπ.), να είναι σε 
θέση να αγκαλιάσουν αποτελεσµατικά την καινοτοµία, να 
υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν κατάλληλα σχέδια και µέτρα 
για τις βιώσιµες αστικές εµπορευµατικές µεταφορές. Επιπλέον, 
αντιµετωπίζουν πρόσθετα εµπόδια και προκλήσεις που 
σχετίζονται µε τα ειδικά τους εδαφικά, κοινωνικά και 
οικονοµικά χαρακτηριστικά (π.χ. δύσκολη κινητικότητα και 
σηµαντικές ροές εµπορευµατικών µεταφορών, µεγαλύτερες 
επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στους πολίτες και 
στην ποιότητα ζωής, κλπ.) και παρόλα αυτά δείχνουν 
αυξανόµενη ζήτηση αποτελεσµατικών µέτρων, καθώς και 
µεγάλες δυνατότητες για βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και βιωσιµότητας της λειτουργίας των αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορών.

∆ηµιουργώντας Βιώσιµες 
Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Το έργο ENCLOSE, το οποίο βασίζεται στις πραγµατικές 

εφαρµογές που πραγµατοποιούνται από έµπειρες πόλεις και στις 
κοινές εµπειρίες ορισµένων εταίρων, στοχεύει στην παροχή και 
διάδοση βιώσιµων λύσεων για τις ενεργειακά αποδοτικές αστικές 
µεταφορές: 

αντιµετωπίζοντας τις ειδικές ανάγκες, απαιτήσεις, επιλογές και 
προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μικρού-Μεσαίου 
Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα, παρουσιάζοντας και 
αξιολογώντας εφικτές και βιώσιµες λύσεις και εκδίδοντας ένα 
συγκεκριµένο Σχέδιο Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών 
Μεταφορών
προσδιορίζοντας τη ζήτηση των Ευρωπαϊκών Πόλεων 
Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα για ενεργειακά 
αποδοτικές και βιώσιµες αστικές εµπορευµατικές µεταφορές και 
λύσεις διανοµής εµπορευµάτων, δηµιουργώντας και διαδίδοντας 
τη γνώση σχετικά µε ορθές πρακτικές και κατάλληλες 
στρατηγικές για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των 
συστηµάτων εµπορευµατικών µεταφορών στη συνολική αστική 
κινητικότητα και γενικότερα, στις πολιτικές διακυβέρνησης της 
πόλης (Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας-ΣΒΑΚ)
διερευνώντας και αξιολογώντας τη λειτουργία «πράσινων 
οχηµάτων» (Πλήρως Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα, Υβριδικά 
Ηλεκτρικά Οχήµατα, Βιοαέριο) και στόλων οχηµάτων στην 
αστική διανοµή και άλλων συστηµάτων εµπορευµατικών 
µεταφορών  από την άποψη των αναγκών και απαιτήσεων των 
Πόλεων Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα.

Στόχοι του ENCLOSE

Η έννοια του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας  (Sustainable 
Urban Mobility Plans-SUMP) αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια από 
διάφορα εγχειρίδια  της ΕΕ [π.χ. το Σχέδιο ∆ράσης για την Αστική 
Κινητικότητα - COM (2009) ή τη Λευκή Βίβλο - Χάρτης Πορείας 
COM (2011)] και υλοποιείται από διαφορετικά Ευρωπαϊκά έργα 
(και ειδικά στο πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»). 
Ενηµέρωση και λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το Σχέδιο  
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας και συναφείς προσεγγίσεις 
διατίθενται στο www.mobilityplans.eu, το οποίο αναπτύχθηκε από 
το έργο  IEE Eltisplus (2010), όπου, µεταξύ των άλλων, είναι δυνατό 
να βρει κανείς τις κατευθυντήριες γραµµές για τη δηµιουργία ενός 
Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας  και 
εξηγήσεις/λεπτοµέρειες σχετικά µε την προτεινόµενη µεθοδολογία.
Τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας µπορούν εν µέρει να 
προσαρµοσθούν  σε προηγούµενα Σχέδια Κινητικότητας ή 
Μεταφορών που πολλές πόλεις (καθορισµένου µεγέθους και 
χαρακτηριστικών) έχουν αναπτύξει  τα τελευταία χρόνια για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων µεταφοράς και κινητικότητας.  Το 
έργο ENCLOSE  θεωρεί εποµένως το Σχέδιο Βιώσιµων Αστικών 
Εµπορευµατικών Μεταφορών ως ένα από τα βασικά συστατικά του 
σχεδίου κινητικότητας της πόλης και έχει ως στόχο να 
αντιµετωπίσει την ανάπτυξη του σχεδίου αυτού σε κάθε  πόλη του 
έργου ENCLOSE, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση του µε το Σχέδιο  
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας.

Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
και Σχέδιο Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών

∆εν µπορούν όλες οι Πόλεις Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε 
Ιστορικά Κέντρα να αντέξουν οικονοµικά την εκκίνηση 
επενδύσεων και προσπαθειών που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση της εφαρµογής και την εκτίµηση των ωφελειών 
νέων συστηµάτων αστικών εµπορευµατικών µεταφορών που 
στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιµότητα. Με 
αφετηρία υποδοµές, συστήµατα και υπηρεσίες  για αστικές 
εµπορευµατικές µεταφορές που έχουν ήδη εφαρµοσθεί, οι  
πόλεις  Λούκκα, Τροντχάϊµ και Ντεν Μπος (Έµπειρες πόλεις) 
θα διαδραµατίσουν  κινητήριο ρόλο και θα παρέχουν  απτές  
και µετρήσιµες επιδείξεις  των πιθανών λύσεων και ωφελειών 
που µπορούν να επιτευχθούν. Πιλοτικές εφαρµογές θα 
επιτρέψουν τη διερεύνηση όλων των βασικών πτυχών 
ενδιαφέροντος για τις πόλεις µε λιγότερη εµπειρία 
(εκπαιδευόµενες), συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων 
διαχείρισης,  επιχειρησιακών συστηµάτων, νέων τεχνολογιών, 
αλυσίδων υπηρεσιών και επιχειρηµατικών µοντέλων,  
υποστηρίζοντας  δηµόσιες  πολιτικές και θεσµικά πλαίσια, κλπ. 
Οι επιδείξεις  θα παρέχουν  µια συνεκτική δέσµη εύχρηστων 
κριτηρίων σχεδιασµού αστικών εµπορευµατικών µεταφορών 
και παραµέτρους αξιολόγησης, οι οποίες  θα πρέπει να 
προσαρµόζονται στη συνέχεια στους ειδικούς στόχους, 
απαιτήσεις και χαρακτηριστικά των Εκπαιδευόµενων πόλεων 
του έργου ENCLOSE. Αυτό µε τη σειρά του θα οδηγήσει στην 
εκτίµηση της δυνατότητας µεταφοράς πιθανών λύσεων και των 
ωφελειών τους σε ένα επιλεγµένο δείγµα Πόλεων 
Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους µε Ιστορικά Κέντρα ιδιαίτερα 
αντιπροσωπευτικό της κατάστασης στην Ευρώπη, δεδοµένων 
των ποικίλων χαρακτηριστικών τους όσον αφορά στις 
γεωγραφικές περιοχές, στο µέγεθος, στη δοµή των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, στην τοπική κουλτούρα, στα θέµατα 
κινητικότητας και προσεγγίσεις διαχείρισης, κλπ. Τόσο οι 
έµπειρες, όσο και οι εκπαιδευόµενες πόλεις θα αναπτύξουν τα 
τοπικά τους Σχέδια Βιώσιµων Αστικών Εµπορευµατικών 
Μεταφορών και θα αξιολογήσουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και τις επιπτώσεις.

Έµπειρες και Εκπαιδευόµενες Πόλεις

Έµπειρες / Εκπαιδευόµενες Πόλεις

Άλλοι Εταίροι

Ευρωπαϊκοί Πολλαπλασιαστές

Τοπικοί Ενδιαφερόµενοι Παράγοντες – Κοινωνικοί Εταίροι

Εταίροι και Υποστηρικτές του ENCLOSE

Αναµενόµενα αποτελέσµατα
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