
 

 1 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 8, Μάιος 2014 
Περίληψη 

 
Το έργο «Eνεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ευρωπαϊκές 
Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα» οδεύει προς την τελική ευθεία. Ο 
δεύτερος κύκλος των τοπικών εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 
(Awareness Raising Events-ARE), που έχει ως στόχο να ωθήσει προς την υιοθέτηση ενεργειακά 
αποδοτικών λύσεων της αστικής εφοδιαστικής διανομής στις εκπαιδευόμενες πόλεις, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί. Στην πραγματικότητα, οι δραστηριότητες του έργου ENCLOSE είναι 
χρήσιμο να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο και εύχρηστο πλαίσιο για τον καθορισμό Σχεδίων 
Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΣΒΑΕΜ) για Ιστορικές Πόλεις Μικρού και 
Μεσαίου Μεγέθους. Κατά το τελευταίο έτος των δραστηριοτήτων του έργου, οι εταίροι του 
έργου ENCLOSE επικεντρώθηκαν κυρίως στη σύνθεση των αξιολογήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις του ENCLOSE, και στην εδραίωση των διδαγμάτων που βγήκαν 
από εκεί, μεταφράζοντας τες σε (1) συστάσεις πολιτικής και (2) σε υποδείξεις σχετικά με τους 
κατάλληλους ορίζοντες προγραμματισμού για την αναπαραγωγή στην Ευρώπη των 
εκτιμούμενων σχεδίων και μέτρων καλών πρακτικών. Ο ορισμός του  ΣΒΑΕΜ βασίζεται στα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής και των οφελών μέτρων για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και των βιώσιμων αστικών εμπορευματικών μεταφορών που απευθύνονται 
ειδικά σε Ευρωπαϊκές Ιστορικές Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους, με την εφαρμογή 
πιλοτικών δράσεων και ανάλυσης σκοπιμότητας και μεταφερσιμότητας. Το ΣΒΑΕΜ αποτελεί ένα 
βασικό χρήσιμο εργαλείο για τις Ευρωπαϊκές πόλεις, τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους 
εμπλεκόμενους στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές, περιέχοντας ένα σαφή ορισμό των 
στόχων της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας, σχετικών μέτρων και επιλογών, 
υποστηρικτικών συνθηκών, δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης, κλπ. Στην τελευταία συνάντηση 
του έργου, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 στο Vaxjo (Σουηδία), παρουσιάστηκε 
και συζητήθηκε το προσχέδιο των Σχεδίων Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών που 
αναπτύσσεται από κάθε έμπειρη και εκπαιδευόμενη πόλη. Επιπλέον, μια ημέρα πριν από τη 
συνάντηση, μια διεθνής ημερίδα με θέμα «Σχεδιασμός για βιώσιμες πολιτικές σε αστικές 
εμπορευματικές μεταφορές και μέτρα σε Ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους» 
διοργανώθηκε από την τοπική Υπηρεσία Ενέργειας Νοτιοανατολικής Σουηδίας, σε συνεργασία 
με την κοινοπραξία των εταίρων του ENCLOSE. Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ 
πολλές Σκανδιναβικές πόλεις έλαβαν μέρος στη διάσκεψη, καθώς και πολλοί άλλοι 
ενδιαφερόμενοι Ευρωπαϊκοί φορείς, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, το 
Πανεπιστήμιο Chalmers, ο φορέας  Εθνικών Οδών Σουηδίας και το Σουηδικό Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Μεταφορών. 
Αναφέρεται μια περιγραφή ορισμένων εκδηλώσεων αστικών εμπορευματικών μεταφορών στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διεθνών συνεδρίων, όπου παρουσιάζεται το έργο 
ENCLOSE και ανακοινώνεται το τελικό Διεθνές Συνέδριο του ENCLOSE για τις 22 του επόμενου 
Οκτωβρίου 2014, στις Βρυξέλλες. 
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