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Το έργο «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές για Ευρωπαϊκές 
Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους με Ιστορικά Κέντρα» φτάνει στο τελικό στάδιο. Ο 
δεύτερος γύρος των τοπικών δημόσιων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης (ARE) στις 
εκπαιδευόμενες πόλεις με θέμα τις βιώσιμες αστικές εμπορευματικές μεταφορές και τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα ήταν επιτυχή, καθώς υπήρξε υψηλή 
συμμετοχή τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων. 
Οι δραστηριότητες του έργου ENCLOSE που πραγματοποιήθηκαν μέχρι στιγμής επέτρεψαν τη 
δημιουργία ενός κατάλληλου και εύχρηστου πλαισίου για τον καθορισμό των Σχεδίων Βιώσιμων 
Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΣΒΑΕΜ) σε κάθε μία από τις 9 πόλεις του ENCLOSE. Ο 
καθορισμός των ΣΒΑΕΜ βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δυνατότητας 
εφαρμογής και των οφελών διαφόρων μέτρων για ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιμες αστικές 
διανομές (logistics) που απευθύνονται ειδικά σε Ευρωπαϊκές πόλεις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους με ιστορικά κέντρα, με την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων, την ανάλυση σκοπιμότητας 
και μεταφερσιμότητας μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Από τη στιγμή που τα ΣΒΑΕΜ αποτελούν ένα 
βασικό χρήσιμο εργαλείο για όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις, τους φορείς λήψης αποφάσεων και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, έχουν αναπτυχθεί 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές που περιέχουν μια μεθοδολογία για σαφή καθορισμό των 
στόχων της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας, συνδεόμενων  μέτρων και 
επιλογών, ευνοïκών συνθηκών, δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης. 
Η τελευταία τεχνική συνάντηση του έργου ENCLOSE θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 
2014 στις Βρυξέλλες, μαζί με το Τελικό Συνέδριο του ENCLOSE, όπου τα αποτελέσματα του 
έργου θα συζητηθούν με σχετικούς Ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς και άλλες 
Ευρωπαϊκές πόλεις. Το Τελικό Διεθνές Συνέδριο του ENCLOSE θα πραγματοποιηθεί στις 22 
Οκτωβρίου 2014, στις Βρυξέλλες. 
Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο, περιλαμβάνεται μια περιγραφή ορισμένων εκδηλώσεων για τις 
αστικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διεθνών 
συνεδρίων, όπου παρουσιάζεται το έργο ENCLOSE. 
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