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Το παρόν ειδικό τεύχος του 
Ενημερωτικού Δελτίου ENCLOSE 

διατίθεται σε 12 γλώσσες! 

Αρ. τεύχους 10, 1 Νοεμβρίου 2014 
 

Dear Reader,  

Αγαπητέ αναγνώστη, 

Καλώς ήρθατε στο τελευταίο τεύχος των 
Ενημερωτικών Δελτίων του ENCLOSE! 

Το έργο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις 
Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για 
Ευρωπαϊκές Πόλεις Μικρού και Μεσαίου 
Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα» μόλις έφτασε 
στο τέλος του. Οι τελευταίες δραστηριότητες 
έχουν ολοκληρωθεί και τα τελευταία 
παραδοτέα (D5.2 «Ένα Πλαίσιο για τον 
καθορισμό και την υλοποίηση των Σχεδίων 
Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών για Πόλεις Μικρού-Μεσαίου 
Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα» και D5.3 
«Συστάσεις και ανάπτυξη στρατηγικών για 
ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιμες αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές στις Ευρωπαϊκές 
πόλεις με ιστορικά κέντρα») έχουν 
ολοκληρωθεί. 

Το Τελικό Συνέδριο του ENCLOSE, που 
διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 
Οκτωβρίου 2014 σημείωσε μεγάλη επιτυχία, 
όπως επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό 
των συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη. Κατά 
τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου, 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι 
κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των Σχεδίων Βιώσιμων Αστικών 
Εμπορευματικών Μεταφορών (ΣΒΑΕΜ). Όπως 
συζητήθηκε στις Βρυξέλλες, οι κατευθυντήριες 
γραμμές των ΣΒΑΕΜ αποσκοπούν στην 
υποστήριξη των φορέων λήψης αποφάσεων 
και των ενδιαφερόμενων φορέων αστικών 
εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να 
καθορίσουν τις καταλληλότερες λύσεις 
εμπορευματικών μεταφορών με σεβασμό στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις των πόλεων (ειδικά 
των πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, που 
αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των 
Ευρωπαϊκών πόλεων). Στην πραγματικότητα, το 
ΣΒΑΕΜ αποτελεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για 
τη διαχείριση των διαδικασιών αστικών 
εμπορευματικών μεταφορών και το σχεδιασμό  

 

 

 

 

 

 

 

λύσεων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με την 
προοπτική της ενσωμάτωσης με το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Έτσι, 
θεωρούμε ότι το ΣΒΑΕΜ αποτελεί βασικό 
μέρος του ΣΒΑΚ, ειδικά αφιερωμένου σε 
θέματα αστικών εμπορευματικών μεταφορών. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιήθηκαν 
από τις 9 πόλεις του ENCLOSE για την ανάπτυξη 
των ΣΒΑΕΜ τους που παρουσιάστηκαν κατά τη 
διάρκεια του τελικού συνεδρίου του ENCLOSE. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα ΣΒΑΕΜ των 
9 πόλεων  θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του ENCLOSE. 

Επιπλέον, η τελευταία τεχνική συνάντηση του 
έργου ENCLOSE πραγματοποιήθηκε μαζί με το 
Τελικό Συνέδριο του ENCLOSE: τα συνολικά 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το έργο 
συζητήθηκαν και με σχετικούς Ευρωπαϊκούς 
ενδιαφερόμενους φορείς και άλλες 
Ευρωπαϊκές πόλεις, προκειμένου να 
προετοιμάσουν το έδαφος για τη μελλοντική 
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
εταίρους της κοινοπραξίας του ENCLOSE για 
την εξαιρετική δουλειά τους και όλους τους 
ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία του 
έργου. Θα ανανεώσω τη θερμή πρόσκληση μας 
για να συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, όχι 
μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του έργου και 
τη σελίδα Google+ 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), αλλά 
επίσης και μέσα από τη δραστηριότητα της 
Διεθνούς Ένωσης Πόλεων για Βιώσιμες Αστικές 
Εμπορευματικές Μεταφορές, η οποία θα 
κρατήσει τα αποτελέσματα του έργου ENCLOSE 
βιώσιμα. 

Giorgio Ambrosino 
xMemEx Srl, Ιταλία 

Συντονιστής Έργου ENCLOSE 

Σε αυτό το τεύχος: 

 
 Επιστολή του Συντονιστή Έργου 
 Αποτελέσματα του ENCLOSE 
 Τελικό συνέδριο του ENCLOSE 
 Εκδηλώσεις Αστικών 

Εμπορευματικών Μεταφορών στην 
Ευρώπη 

 Επαφές 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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Προïόντα και Αποτελέσματα του ENCLOSE 

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι πιλοτικές εμπειρίες του ENCLOSE έχουν 
δικτυωθεί με σχετικούς Ευρωπαϊκούς 
ενδιαφερόμενους φορείς και πόλεις που θα 
συμμετέχουν στην επικοινωνιακή στρατηγική, 
αναπτύσσοντας μια βάση δεδομένων επαφών 
με περισσότερες από 750 επαφές, 
περισσότερες από 200 Ευρωπαϊκές πόλεις 
(συμπεριλαμβανομένων περίπου 120 

ενδιαφερόμενων φορέων / πόλεων από χώρες 
που δεν ανήκουν στους εταίρους). 

 

 Προώθηση και δικτύωση με Ευρωπαϊκές 
Πόλεις Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους με 
Ιστορικά Κέντρα (ακόμη κι αν δεν εμπλέκονται 
άμεσα με το έργο ENCLOSE) για θέματα 
ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων 
εμπορευματικών μεταφορών έλαβαν χώρα. 
Μέσα από τις διάφορες δράσεις διάχυσης που 
πραγματοποιήθηκαν, οι εταίροι του ENCLOSE 
οργάνωσαν διάφορες τεχνικές επισκέψεις 
μελέτης (με εταίρους και μη), καθώς και 
αρκετά επιτυχημένα συνέδρια του ENCLOSE 
και εργαστήρια με θέμα τις Ευρωπαϊκές 
αστικές εμπορευματικές μεταφορές και το 
σχέδιασμό της βιώσιμης κινητικότητας (Lucca 
(Ιταλία), Norwich (ΗΒ), Vajxo (Σουηδία), 
Βρυξέλλες, κλπ.), προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών, 
προωθώντας την υιοθέτηση των Σχεδίων 
Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών και διερευνώντας ζητήματα σε 
επίπεδο πολιτικής, για να καθοριστεί μια 
στρατηγική που θα διασφαλίζει τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
σχεδιασμένου πλαισίου για τα Σχέδια 
Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σχετικές 
δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης, με 
συμμετοχή σε εκθέσεις και διεθνείς 
διοργανώσεις (INTERTRAFFIC, TRA, ECOMM, 
VTI- transport forum, Energy Cities, κλπ.), 
δημοσίευση και διάδοση ειδικού 
επικοινωνικού υλικού και των  τριμηνιαίων 
ενημερωτικών δελτίων του ENCLOSE, σε πάνω 
από 1000 επαφές στην Ευρώπη (πόλεις, 
ενδιαφερόμενους φορείς, μεταφορείς, 
ερευνητικούς οργανισμούς, εμπειρογνώμονες 
του κλάδου). Η επίσημη ιστοσελίδα του 
ENCLOSE, www.enclose.eu, η οποία διατίθεται 
σε 12 διαφορετικές γλώσσες και 
ενημερώνεται τακτικά, αναφέρει τις 
δραστηριότητες του έργου ENCLOSE, καθώς 
και σχετικές με αυτό εκδηλώσεις στην 
Ευρώπη. 

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το ENCLOSE είχε ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τις 
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προκλήσεις των ενεργειακά αποδοτικών και 
βιώσιμων αστικών εμπορευματικών 
μεταφορών στις Ευρωπαϊκές Πόλεις Μικρού 
και Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα, 
καθώς και με τις πραγματικές ευκαιρίες για 
την επίτευξη εξαιρετικά σημαντικών 
βελτιώσεων και ωφελειών υλοποιώντας και 
θέτοντας σε λειτουργία κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέτρα, σχέδια και 
προσεγγίσεις-πλαισίου που απευθύνονται 
ειδικά σε τέτοιου είδους αστικό περιβάλλον. 
Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι του 
ENCLOSE οργάνωσαν 12 σχετικές τοπικές 
Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης με σκοπό την 
προώθηση λύσεων ενεργειακά αποδοτικών 
αστικών εμπορευματικών μεταφορών και τη 
στήριξη πρωτοβουλιών, οι οποίες 
ασχολούνται με τις βιώσιμες αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές και τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα στην Ισπανία (Burgos), 
την Πορτογαλία (Almada), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Dundee), τη Ρουμανία (Alba Iulia), 
τη Βουλγαρία (Balchik) και την Ελλάδα 
(Σέρρες). 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ   

Το έργο ENCLOSE στήριξε άμεσα την ανάπτυξη 
Σχεδίων Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών σε 9 Ευρωπαϊκές Πόλεις Μικρού 
και Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα 
περιλαμβάνοντας εταίρους από 13 
Ευρωπαϊκές χώρες – 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, 
παρέχοντας το απαραίτητο πλαίσιο 
αυξανόμενης προβολής και διάχυσης. Πέρα 
από τις πόλεις-εταίρους του ENCLOSE, το έργο 
παρέχει πληροφορίες και κατευθύνσεις στις 
ενδιαφερόμενες πόλεις και τις τροφοδοτεί με 
μια κοινή στρατηγική και μεθοδολογία, καθώς 
και με εργαλεία για το σχεδιασμό βιώσιμων 

αστικών εμπορευματικών μεταφορών ειδικά 
φτιαγμένα για Ευρωπαϊκές Πόλεις Μικρού και 
Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα 
(βλέπε παρακάτω). 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΠΙΑ 
ΜΕΤΡΑ 

Υλοποίηση Πιλοτικών υπηρεσιών 
εμπορευματικών μεταφορών σε 3 ιστορικές 
έμπειρες πόλεις: Lucca (Ιταλία), Trondheim 
(Νορβηγία) και Den Bosch (Ολλανδία) και 
ήπια μέτρα σε 6 ιστορικές εκπαιδευόμενες 
πόλεις: Balchik (Βουλγαρία), Σέρρες (Ελλάδα), 
Almada (Πορτογαλία), Alba Iulia (Ρουμανία), 
Burgos  (Ισπανία) και Dundee (Ηνωμένο 
Βασίλειο). 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΒΑΕΜ) 

Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός 
Σχεδίου Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών (ΣΒΑΕΜ) στις έμπειρες και 
εκπαιδευόμενες πόλεις του ENCLOSE και 
δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου για τον 
καθορισμό των Σχεδίων Βιώσιμων Αστικών 
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Εμπορευματικών Μεταφορών για Πόλεις 
Μικρού-Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά 
Κέντρα. 

Κατά τον τελευταίο μήνα, η κοινοπραξία του 
ENCLOSE ανέπτυξε ένα εξαιρετικά σημαντικό 
εγχιερίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία για τον 
καθορισμό και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου 
Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών (ΣΒΑΕΜ) για Πόλεις Μικρού-
Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα. Ένα 
τέτοιο σχετικό έγγραφο προέρχεται από την 
εμπειρία των έμπειρων και εκπαιδευόμενων 
πόλεων του ENCLOSE και καθορίζει ένα 
κατάλληλο πλαίσιο για τον καθορισμό του 
ΣΒΑΕΜ. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου 
Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών (ΣΒΑΕΜ) παρουσιάστηκαν κατά 
τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του 
ENCLOSE στις Βρυξέλλες. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ 9 
ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ENCLOSE 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται παραπάνω, οι 9 πόλεις με 
ιστορικά κέντρα του ENCLOSE παρέδωσαν 
συγκεκριμένα τοπικά ΣΒΑΕΜ,  
συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου/μίξης 
μέτρων που μπορούν να υποστηρίξουν την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο να προωθήσει και 
να διαχειριστεί τη διαδικασία των 
εμπορευματικών μεταφορών από την άποψη 
της ποιότητας ζωής της πόλης και των 
πολιτών, τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των επιπτώσεων του CO2. Κάθε 
ΣΒΑΕΜ αναφέρεται στο σχετικό ΣΒΑΚ, Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, (π.χ. υψηλό 
επίπεδο Βιωσιμότητας και καθαρό 
περιβάλλον και προτεραιότητες Στρατηγικής 
Γραμμής) και περιλαμβάνει τη συμμετοχή των 
βασικών ενδιαφερόμενων φορέων της πόλης 
στη συζήτηση για τις κατάλληλες λύσεις, 
καθώς και τον καθορισμό της στρατηγικής για 
την πιθανή υιοθέτηση από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  

 

Τελικό συνέδριο του ENCLOSE 
 
Το Τελικό Διεθνές Συνέδριο του ENCLOSE 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2014, 
στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). 
 

 
Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε από τη 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των 
συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη. 

 

Κατά τη διάρκεια ενός κοκτέιλ δικτύωσης, οι 
συμμετέχοντες συστήθηκαν στις πόλεις του 
ENCLOSE, καθώς και σε άλλους εταίρους του 
έργου. Η παρουσίαση ενός ειδικού πόστερ 
προσέφερε καλές ευκαιρίες δικτύωσης και 
συζήτησης σχετικά με τις δραστηριότητες του 
ENCLOSE. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν, στην 
πραγματικότητα, η δικτύωση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων των 9 Ευρωπαϊκών πόλεων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους του έργου 
ENCLOSE, ώστε να επωφεληθούν από άλλες 
εμπειρίες σχετικά με τις βιώσιμες αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη. Η 
ημερίδα επέτρεψε να συζητηθούν κοινά 
ζητήματα, προκλήσεις και αποτελέσματα μαζί 
με έναν αριθμό Ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων 
φορέων και Δήμων. 
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Εκδηλώσεις Αστικών Εμπορευματικών 
Μεταφορών στην Ευρώπη 
 
ΈΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΤΟΡΊΝΟ 2014 
 

 
Η Έξυπνη Κινητικότητα αποτελεί μια 
πρωτοβουλία που οργανώθηκε στο Τορίνο, με 
στόχο έναν Ευρωπαϊκό οδηγό για την 
ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 
και Συστημάτων Παροχή Πληροφοριών 
Κινητικότητας για «Έξυπνες Πόλεις», καθώς και 
τεχνολογιών για Οικολογικά Αυτοκίνητα και 
Βιώσιμες Μεταφορές. 

 

Η εκδήλωση «Νέες συνιστώσες» θα 
εμπλουτίσει το καθιερωμένο Συνέδριο & 
Έκθεση (13-14 Νοεμβρίου 2014), 
επεκτείνοντας το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
για την Έξυπνη Κινητικότητα Smart Mobility 
World 2014, που θα αναπτυχθεί σε 3 ημέρες.  

Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα:  

http://www.smartmobilityworld.net/en/  

ΕΤΉΣΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ 
POLIS 2014 

 
Το Συνέδριο Polis 2014 αποτελεί μία από τις 
κύριες πλατφόρμες συζήτησης για τις πόλεις, 
τις μητροπολιτικές περιοχές και τις 
περιφέρειες αναφορικά με τις προκλήσεις στον 
τομέα των μεταφορών. Οι υψηλού επιπέδου 
ευρείες σύνοδοι συμπληρώνονται από τεχνικές 
συνεδρίες για την ανάδειξη των καινοτομιών 
σε επίπεδο πολιτικών και πρακτικών σε όλο το 
φάσμα του τομέα των μεταφορών. 

 

Το Ετήσιο Συνέδριο Polis 2014 (27-28 
Νοεμβρίου 2014 στη Μαδρίτη), θα δώσει την 
ευκαιρία στις πόλεις, τις μητροπολιτικές 
περιοχές και τις περιφέρειες να παρουσιάσουν 
σε ένα ευρύ κοινό τα επιτεύγματα τους στον 
τομέα των μεταφορών, καθώς και στην 
ευρύτερη κοινότητα των μεταφορών να 
συμμετάσχει με εκπροσώπους δημοτικών και 
περιφερειακών αρχών σε καινοτόμες λύσεις  
στον τομέα των μεταφορών. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.polisnetwork.eu  

 
 
ΈΚΘΕΣΗ INTERTRAFFIC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ 
2015 

Η έβδομη έκθεση του Intertraffic 
Κωνσταντινούπολη (27-29 Μαΐου 2015) 
απέδειξε για άλλη μια φορά τη θέση της ως η 
κορυφαία εκδήλωση τεχνολογίας μεταφορών 
για την Ευρασία και τη Μέση Ανατολή. Η 
τελευταία έκδοση της έκθεσης προσέλκυσε  

http://www.smartmobilityworld.net/en/
http://www.polisnetwork.eu/
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5,286 επαγγελματίες από τον τομέα των 
υποδομών, των Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών/διαχείρισης μεταφορών, της 
ασφάλειας και της στάθμευσης από 79 χώρες 
από όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 200 
εκθέτες από 30 χώρες παρουσίασαν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 
 
 
 
 
 
ΔΙΕΘΝΉΣ ΈΝΩΣΗ ΠΌΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΏΣΙΜΕΣ 
ΑΣΤΙΚΈΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ 
Ετήσιο συνέδριο  
 
 
 
 
 
Το ετήσιο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς 
Ένωσης Πόλεων για Βιώσιμες Αστικές 
Εμπορευματικές Μεταφορές θα 
πραγματοποιηθεί στη Λούκκα της Ιταλίας. Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από τη Διεθνή 
Ένωση Πόλεων για Βιώσιμες Αστικές 
Εμπορευματικές Μεταφορές σε συνεργασία με 
το Δήμο της Λούκκα. 

 

Τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι τόσο οι 
τεχνικές, όσο και οι κανονιστικές πτυχές μιας 
βιώσιμης προσέγγισης στις αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές, με τη συμμετοχή 
αρκετών Ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων 
φορέων με εμπειρία στη φιλική προς το 
περιβάλλον διανομή εμπορευμάτων, τις 
τεχνολογίες αιχμής και τα επιχειρησιακά 
σχέδια ειδικά για τις πόλεις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους με ιστορικά κέντρα. Πιο 
συγκεκριμένα, φέτος το συνέδριο θα 
επικεντρωθεί στα Πλήρως Ηλεκτρικά Οχήματα 
και τις εμπορευματικές μεταφορές με 
ποδήλατο: θα παρουσιαστούν αρκετές 
Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. 

 

Η Διεθνής Ένωση Πόλεων για Βιώσιμες Αστικές 

Εμπορευματικές Μεταφορές αποτελεί ένα από 
τα αποτελέσματα της δράσης που 
πραγματοποιήθηκε από το έργο ENCLOSE, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια σχετική μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και σημαντικές 
αλλαγές στη συμπεριφορά των 
ενδιαφερόμενων φορέων και μεταφορέων των 
αστικών εμπορευματικών μεταφορών. Η 
Ένωση θα καταστεί σύντομα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, προκειμένου να 
συντονίζει καλύτερα τις δραστηριότητες 
δικτύωσης στην Ευρώπη. Ο Giorgio Ambrosino, 
συντονιστής του έργου ENCLOSE, είναι 
επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής της 
Ένωσης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα 
είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
Διεθνούς Ένωσης Πόλεων για Βιώσιμες Αστικές 
Εμπορευματικές Μεταφορές και του ENCLOSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΦΈΣ 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
MemEx Srl, Italy, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Italy) 
Ph.+39 0586 211646 
 
ENCLOSE Project Coordinator  
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1

