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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUGAR

Αειθόπορ ανάπηςξη αζηικών Logistics μέζω ηηρ διαμόπθωζηρ πεπιθεπειακών και δημοηικών
πολιηικών

Σε αςηό ηο ηεύσορ:
Εξέλιξη επγαζιών ηος έπγος
Σςνάνηηζη ηος έπγος ζηο Λονδίνο
Μια γπήγοπη μαηιά ζηιρ πόλειρ ηος
SUGAR
Η γνώμη ηος ειδικού ζηα αζηικά
logistics: Ian Wainwright, Transport for
London - TfL

Ειζαγωγή
Η εξέλιξη ηων επγαζιών ηος έπγος
Regione Emilia-Romagna and ITL
Σν έξγν SUGAR βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο γηα ηελ
νινθιήξσζή ηνπ. Οη πόιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν
έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αλάιπζε SWOT θαη βξίζθνληαη ζηε
θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο, πνπ ζα
βνεζήζνπλ ζηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ ελεξγεηώλ
πνπ απαηηνύληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ αζηηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ.
Η κεηαθνξά ησλ εκπεηξηώλ από ηηο πόιεηο Καιώλ Πξαθηηθώλ
ζηηο πόιεηο πνπ δέρνληαη ηελ ηερλνγλσζία γίλεηαη όιν θαη
πην απνηειεζκαηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Poznan, ε Palma
de Mallorca, ε Αζήλα, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε Prague θαη ην
Usti nad Labem (από ηελ Σζερία) παξνπζίαζαλ ηελ
αλάιπζε SWOT γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηνπηθήο θαηάζηαζεο
ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ζηηο ζπλαληήζεηο
Κνηλνύ ρεδηαζκνύ. Μέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, νη πόιεηο
Καιώλ Πξαθηηθώλ κεηέθεξαλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα ζέκαηα
πνπ ηέζεθαλ θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ από θνηλνύ εύξεζε
ιύζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ city logistics. Η ηειεπηαία
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε Κνηλνύ ρεδηαζκνύ ζα γίλεη
ζηε Vratca ηεο Βνπιγαξίαο ηνλ Ινύιην ηνπ 2011 θαη ζα
αθνξά ηηο πόιεηο Vratca θαη Celje ηεο ινβελίαο.

Η ηέηαξηε ηξνγγπιή Σξάπεδα Καιώλ Πξαθηηθώλ θαη ε ηξίηε
ζπλεδξία Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηώλ δηνξγαλώζεθαλ
ζην Λνλδίλν ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο
ζπδεηήζεθαλ πνιιά ελδηαθέξνληα ζέκαηα όπσο ν ξόινο ησλ
θαλνληζκώλ, ηξόπνη πξνώζεζεο ησλ κέηξσλ πνπ πξόθεηηαη
λα εθαξκνζηνύλ, ε ρξήζε γεο, νη πνιηηηθέο πνπ
εθαξκόδνληαη γηα ηελ αιιαγή ηεο «ζπκπεξηθνξάο –
πξαθηηθώλ» ζην ρώξν ησλ logistics, ε επηηπρία θαη ην θόζηνο
γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ. Βαζηθό ζπκπέξαζκα ήηαλ ε
ζεκαζία ηνπ δηαιόγνπ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο παξόρνπο
κεηαθνξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ιύζεηο θνηλήο απνδνρήο.
Σν παξαδνηέν ηνπ έξγνπ ύλζεζε ησλ Δκπεηξηώλ Καιώλ
Πξαθηηθώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε όισλ ησλ θαιώλ
πξαθηηθώλ θαη ησλ θαηλνηόκσλ ελεξγεηώλ ζην ρώξν ησλ city
logistics έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί από ηνλ ππεύζπλν εηαίξν
ηνπ έξγνπ IFFSTAR (ε λέα νλνκαζία ηνπ ηλζηηηνύηνπ
INRETS) θαη ζα είλαη ζύληνκα δηαζέζηκν. Σν παξαδνηέν ζα
απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
δεκόζησλ θνξέσλ θαη ζα δηαλεκεζεί ζην Σειηθό πλέδξην
ηνπ έξγνπ πνπ ζα γίλεη ζηε Bologna ην Γεθέκβξην ηνπ 2011.
Απηό πνπ θάλεη ην παξαδνηέν δηαθνξεηηθό από παξόκνηεο
πξνεγνύκελεο πξσηνβνπιίεο είλαη όηη ε αλάιπζε γίλεηαη από
ηελ νπηηθή γσλία ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ πνπ ζα θιεζνύλ λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ city logistics
ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Σν έξγν SUGAR ζα επηηύρεη λα πξνσζήζεη ηα απνηειέζκαηά
ηνπ ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θνηλσλίεο κέζσ ηεο
νξγάλσζεο ζπλαληήζεσλ εξγαζηώλ ζηηο νπνίεο ζα
ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην
δίθηπν ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ είηε σο
πειάηεο, πάξνρνη ή θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ. ηηο
ζπλαληήζεηο νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ζα κεηαθέξνπλ ηελ
εκπεηξία από ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ
θαζώο θαη ηελ επξεία αληαιιαγή εκπεηξηώλ πνπ γίλεηαη ζε
όιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό
ζα ππάξρεη από θνηλνύ δηακόξθσζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο,
δηεπθνιύλνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο.
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Δηθόλα 1 – πλάληεζε ηξνγγπιήο Σξάπεδαο ζην Λνλδίλν

Σύνηομα Νέα
.Σν Σειηθό πλέδξην ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζηηο 13
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2011 ζηελ Bologna.
ηηο 3 Μαΐνπ ηνπ 2011, δηνξγαλώζεθε από ην POLIS
ζπλάληεζε εξγαζίαο γηα ηε δηάρπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ζηηο Βξπμέιιεο. ηε
ζπλάληεζε ζπκκεηείρε ν θ. Antonio Scala σο
εθπξόζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εηδηθνί
νκηιεηέο ζε ζέκαηα city logistics θαη νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ.

Σςνάνηηζη ηος έπγος ζηο Λονδίνο
Πεπιγπαθή

Από Carles Petit and Raül Medina, Cinesi Transport
Consultancy
Η ηειεπηαία ηερληθή ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ έγηλε κεηαμύ 30
Ννεκβξίνπ θαη 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ζην Λνλδίλν.
Η ζπλάληεζε πεξηιάκβαλε πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξάπεδαο,
ελόηεηα Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηώλ θαζώο θαη επίζθεςε
on site. Οη εηαίξνη είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύλ γηα
δηάθνξα ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ησλ logistics. Δπίζεο
ππήξμε θαη εηδηθή ελόηεηα γηα ηε δηεύξπλζε κεηαθνξάο
ηερλνγλσζίαο ζε πόιεηο πνπ δελ είλαη εηαίξνη ζην έξγν, ππό
ηελ επζύλε ηνπ POLIS θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Πεξηθέξεηαο Emiglia Romagna θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ITL.

Δηθόλα. 2 – πλάληεζε γηα ηε Γηεύξπλζε Μεηαθνξάο
Σερλνγλσζίαο ζην Λνλδίλν

Σν βαζηθό ζέκα ηεο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο ήηαλ ε
νινθιήξσζε ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ζηνλ αζηηθό
ηζηό. Έγηλαλ παξνπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ
εθαξκόδνληαη ζην Λνλδίλν θαη ζην Γθέηεκπνξγθ θαζώο θαη
ζε άιια ελδηαθέξνληα ζέκαηα όπσο ρξήζεηο γεο, αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθόκελσλ ζην δίθηπν ησλ city
logistics θαη ν ξόινο ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ. Δηδηθνί ηνπ
ρώξνπ κεηέθεξαλ ηελ εκπεηξία ηνπο αλαθνξηθά κε ην ξόιν
πνπ πξέπεη λα έρεη ν θάζε ρξήζηεο ηνπ δηθηύνπ city logistics
όηαλ ζρεδηάδνληαη νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο.
Η ελόηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηώλ ήηαλ
ρσξηζκέλε ζε 3 ππνελόηεηεο: ε πξώηε αθνξνύζε ηε
δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ επί ηεο νδνύ, κε έκθαζε ζηα
εξγαιεία ζρεδηαζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Λνλδίλν.
Δηδηθνί εμήγεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδώλ ηεο πόιεο, ην
ύζηεκα Freight Environment Review (FERS) θαζώο θαη ην
πώο ιεηηνπξγνύλ ηα ζπζηήκαηα «Πεξηνρή Υακειήο
Δθπνκπήο Ρύπσλ» θαη «Υξέσζε ηεο Κπθινθνξηαθήο
πκθόξεζεο». Η δεύηεξε ελόηεηα παξνπζίαζε ην ξόιν ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο city logistics. Οη
ζπκκεηέρνληεο κέζσ πξαθηηθήο άζθεζεο δεκηνύξγεζαλ
Πιάλα Δμππεξέηεζεο θαη Παξαδόζεσλ, πνπ είλαη έλα
ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα θαηαλνήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηελ
εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα, ώζηε λα ηε δηαρεηξηζηνύλ
απνηειεζκαηηθόηεξα, κεηώλνληαο ην πεξηβαιινληηθό θαη
θνηλσληθό θόζηνο.
Η ηειεπηαία ελόηεηα αζρνιήζεθε κε ην ξόιν ησλ παξόρσλ
εκπνξεπκαηηθώλ ππεξεζηώλ. ηόρνο ηεο ήηαλ ε αλαγλώξηζε
ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππόςε ζηε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο.
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Οη επί ηόπνπ επηζθέςεηο ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο
πόιεο βνήζεζαλ ώζηε λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη
πξαθηηθέο πνπ είραλ πεξηγξαθεί ζηηο πξνεγνύκελεο
ζπλεδξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ
ηε ζήκαλζε, ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο
παξαιαβέο θαη παξαδόζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηελ
νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρώλ θιπ. Δπηπιένλ έγηλε κηα
ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε από ηελ εηαηξεία ARUP
(engineering consulting), αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
πνδειάηνπ ζηα city logistics θαζώο θαη ζηε ζπγθέληξσζε
εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ιηαλεκπόξην.

Δηθόλα.3 - Πεδόδξνκνο κε απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο εθηόο ησλ
σξώλ παξαδόζεσλ (7:00-12:00)

Οη εξγαζίεο εθπαίδεπζεο νινθιεξώζεθαλ κε ηελ ελόηεηα γηα
ηε Γηεύξπλζε ηεο Σερλνγλσζίαο, πνπ ζηόρν έρεη ηελ
αληαιιαγή γλώζεσλ θαη εξγαιείσλ εθαξκνγήο κε Γεκόζηνπο
Φνξείο πόιεσλ πνπ δελ είλαη εηαίξνη ζην έξγν. Οη πόιεηο ηεο
Glasgow (UK), Hasselt (BE) and Brussels (BE) παξνπζίαζαλ
ηελ αλάιπζε SWOT ησλ ζπζηεκάησλ city logistics θαη
αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ελδηαθέξνπζα αληαιιαγή
απόςεσλ.

ηηο πεδνδξνκεκέλεο πεξηνρέο, έρεη εθαξκνζηεί έιεγρνο
εηζόδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο γηα ηε
κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνύλ 68
ζεκεία εηζόδνπ ηα νπνία ειέγρνληαη κε ειεθηξνληθό ζύζηεκα
εηθόλαο. Γηα ηελ θάιπςε κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ κηθξήο
ρξνληθήο δηάξθεηαο, νη ρώξνη θαη νη επηηξεπόκελεο ρξνληθέο
πεξίνδνη δηακνξθώλνληαη αλαιόγσο. Η θάξηα ε νπνία
ηνπνζεηείηαη ζην ηδάκη ηνπ απηνθηλήηνπ θαη δείρλεη ηα
σξάξηα/δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, κπνξεί λα κελ είλαη κία
πξνεγκέλε ηερλνινγηθά ιύζε αιιά έρεη απνδεηρζεί
απνηειεζκαηηθή θαη εύθνιε λα εθαξκνζηεί. Η ρξήζε ηεο έγηλε
κεηά από κειέηε πνπ έδεημε όηη ην 96% ησλ εξγαζηώλ
εθηεινύληαη ζε ιηγόηεξν από 30 ιεπηά, ελώ εάλ ππάξρεη
απζηεξή ηήξεζε ησλ σξαξίσλ κπνξεί λα γίλεη ηξηπιαζηαζκόο
ηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ πεξηνρώλ. Οη ισξίδεο πνιιαπιήο
ρξήζεο, απνηεινύλ αθόκα έλα κέηξν πνπ έρεη απνδεηρζεί
απνηειεζκαηηθό, κε ηελ αλάζεζε δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ζε
δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηελ παξνύζα θαηάζηαζε
ππάξρνπλ 7 ισξίδεο πνιιαπιήο ρξήζεο κε ζπλνιηθό κήθνο
5,5 ρικ, νη νπνίεο επεθηείλνληαη.
Με ζηόρν λα πάξνπκε ην πεξηζζόηεξν από ην δηαζέζηκν
ρξόλν θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 92% ησλ δηαλνκώλ
γίλεηαη ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ θαη ησλ
θαηαζηεκάησλ, πξνσζείηαη ε πξαθηηθή ησλ λπρηεξηλώλ
παξαδόζεσλ/παξαιαβώλ θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα
ηεξνύληαη απζηεξά ηα όξηα ζνξύβνπ πνπ ηζρύνπλ γηα
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο
Βαξθειώλεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο
κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξα
Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα κεηαθνξώλ όπσο ην FIDEUS,
MIRACLES, θαη FREDERIC.

Μια γπήγοπη μαηιά ζηιρ πόλειρ ηος
έπγος SUGAR
Πόλειρ καλών ππακηικών
Barcelona, Ιζπαλία
Η Βαξθειώλε είλαη κηα κεζνγεηαθή πόιε κε 1,600,000
θαηνίθνπο. Απνηειεί έλα ζηξαηεγηθό εκπνξηθό ιηκάλη,
ζηδεξνδξνκηθό δηάδξνκν κεγίζηεο Δπξσπατθήο ζεκαζίαο
θαη πόιε κε κεγάιε αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά. Οη αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθηλήζεηο
αληηπξνζσπεύνπλ ην 33,6% ησλ ηδησηηθώλ κεηαθηλήζεσλ
ζην θέληξν ηεο Βαξθειώλεο θαη ην 26,6% ησλ κεηαθηλήζεσλ
γεληθόηεξα ζηελ πόιε.

Πόλειρ Μεηαθοπάρ Τεσνογνωζίαρ
Πόζναν, Πνισλία
Σν Πόδλαλ είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο Πνισλίαο.
Βξίζθεηαη ζην Κεληξν Γπηηθό ηκήκα ηεο Πνισλίαο, κεηαμύ
Βαξζνβίαο θαη Βεξνιίλνπ. Έρεη 560.000 θαηνίθνπο πνπ κε ηνπο
πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο αλέξρνληαη ζηηο 860.000. Σν Πόδλαλ είλαη
θέληξν εκπνξίνπ, ππεξεζηώλ, βηνκεραλίαο, αλώηαηεο
εθπαίδεπζεο (κε 153.000 θνηηεηέο) θαη επηζηήκεο, ελώ είλαη κέζα
ζηηο πην δξαζηήξηεο νηθνλνκηθά πόιεηο ηεο Πνισλίαο.
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Σν ζέκα ησλ κεηαθνξώλ ήηαλ πάληνηε ζεκαληηθό γηα ην
Πόδλαλ. Οη κεγαιύηεξεο επελδύζεηο γίλνληαη ζην δίθηπν ησλ
Γεκνζίσλ πγθνηλσληώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ
γξακκώλ ηνπ ηξακ θαη ηελ απόθηεζε λέσλ νρεκάησλ. Πνιιέο
από απηέο ηηο επελδύζεηο γίλνληαη εηδηθά γηα ην Δπξσπατθό
Πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ηνπ 2012.

Η γνώμη ηος ειδικού ζηιρ αζηικέρ
εμποπεςμαηικέρ μεηαθοπέρ

Σν Πόδλαλ αζρνιείηαη κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ αζηηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ηε δηαλνκή ζηελ θπθινθνξία
ησλ νρεκάησλ θαη ζηνπο πεδνύο. ε πνιινύο δξόκνπο, ε
δηαλνκή επηηξέπεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα,
ελώ ππάξρεη πιήξεο απαγόξεπζε ζηελ Πιαηεία ηεο Παιηάο
Αγνξάο θαη ζηνπο γύξσ δξόκνπο. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο
γίλνληαη κόλν πνιύ λσξίο ην πξσί θαη αξγά ην βξάδπ. ην
κεγαιύηεξν ηκήκα απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ
πάλσ από 16 ηόλνπο. Η Γεκνηηθή Αξρή έρεη επηβάιιεηο
κηθξόηεξνπο θόξνπο ζηα νρήκαηα EURO 4, ελώ ηα όξηα
εθπνκπώλ ξύπσλ έρνπλ γίλεη πην απζηεξά.

Από Raül Medina, Cinesi Transport Consultancy

Σν έξγν SUGAR έδσζε ζην Poznan κεξηθά πνιύ
ελδηαθέξνληα κέηξα. Σν πξώην πνπ ζα κπνξνύζε λα
εθαξκνζηεί είλαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ώζηε λα ππάξμεη
θαιύηεξε γλώζε ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη
γεληθόηεξα ηνπ ρώξνπ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ. Οη θαιέο
πξαθηηθέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην SUGAR θαιύπηνπλ έλα
επξύ θάζκα ζεκάησλ όπσο είλαη ε πιεξνθόξεζε (κέζσ
δηαδηθηύνπ, ραξηώλ) θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ.
Έλα θαιόο ηξόπνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ θαη ηελ
εηζαγσγή λέσλ κέηξσλ είλαη ε από θνηλνύ ζπδήηεζε θαη
ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ρξεζηώλ.
Σν έξγν SUGAR απνηειεί κηα πνιύ θαιή επθαηξία γηα ηελ
πόιε ηνπ Πόδλαλ λα θάλεη κηα αλαζθόπεζε ησλ κέηξσλ πνπ
έρνπλ ιεθζεί έσο ηώξα θαη λα κειεηήζεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο
πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε άιιεο Δπξσπατθέο πόιεηο. Ο ζηόρνο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη λα επηιέμεη ηηο θαηαιιειόηεξεο
ιύζεηο θαη λα πξνεηνηκάζεη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπο, ώζηε ε πόιε λα γίλεη θηιηθόηεξε πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη
ην πεξηβάιινλ.

Πποζεσή γεγονόηα
Η agenda SUGAR για ηοςρ επόμενοςρ μήνερ
-

-

-

πλάληεζε Κνηλνύ ρεδηαζκνύ γηα ηηο πόιεηο Βξάηζα
(Βνπιγαξία) θαη έιηε (ινβελία) ζηηο 5 θαη 6 Ινπιίνπ
2011 ζηε Βξάηζα
πλαληήζεηο εξγαζίεο ζε ηνπηθό επίπεδν ζε όιεο ηηο
Πόιεηο/Πεξηθέξεηεο ηνπ έξγνπ ην επηέκβξην ηνπ 2011.
Έθηε πλάληεζε Έξγνπ θαη ηξνγγπιή Σξάπεδα
Καιώλ Πξαθηηθώλ κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθώλ εηδηθώλ
ζηελ Πάικα – Μαγηόξθα ην επηέκβξην ηνπ 2011.
Σειηθό πλέδξην ηνπ έξγνπ ζηε Μπνιόληα ζηηο 13
Γεθεκβξίνπ 2011.

Ian Wainwright, Senior Policy Officer,
Transport for London.
Αγαπεηέ Ιαλ, είλαη
ραξά λα έρνπκε
απηή
ηε
ζπλέληεπμε καδί
ζνπ. Ξεθηλώληαο
ζα ζέιακε λα
γλσξίζνπκε ιίγα
πξάγκαηα
αλαθνξηθά κε ην
επηζηεκνληθό ζνπ
ππόβαζξν,
εκπεηξία θιπ.
Έρσ πηπρίν ζην
Υσξνηαμηθό ρεδηαζκό θαη έρσ δνπιέςεη 18 ρξόληα ζην ρώξν
ησλ logistics. Σα ηειεπηαία 5 ρξόληα δνπιεύσ γηα ην Transport
for London (TfL) σο ππεύζπλνο γηα ηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ
γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Σειεπηαία ηα θαζήθνληα κνπ
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο Γεκνηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηηο
κεηαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ.
Μηα ζεκαληηθή δξάζε ηνπ TfL είλαη νη εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο θαη ηα logistics. Πνηνο είλαη ν ξόινο θαη νη θύξηνη
ζηόρνη ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ;
Ο ξόινο ηνπ TfL είλαη λα δηακνξθώλεη ηε Γεκνηηθή ηξαηεγηθή.
Γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο απηό ζεκαίλεη λα
θαηαλνήζεηο ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην Λνλδίλν, λα
δηακνξθώζεηο ζηξαηεγηθή καθξάο δηάξθεηαο πνπ λα βνεζά
ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθνκέλσλ, λα
αλαδείμεηο ηα έξγα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην
Δκπνξεπκαηηθώλ Μεηαθνξώλ ηνπ Λνλδίλνπ, λα εθαξκόζεηο
ρέδηα Παξαδόζεσλ θαη Δμππεξέηεζεο, ρέδηα Logistics γηα ηηο
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ πόιε θαζώο θαη
ην ρήκα Αλαγλώξηζεο Υξεζηώλ (FORS)
Γλσξίδνπκε όηη θαηαβάιεηε κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα
αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην δίθηπν ησλ
εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ηεο πόιεο ηνπ Λνλδίλνπ. Θα
κπνξνύζεο λα καο αλαθέξεηο ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδεη ε πόιε ζήκεξα;
Σν Λνλδίλν, όπσο θάζε κεγάιε πόιε, ππνθέξεη από
ζπκθόξεζε, αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη νδηθή αζθάιεηα ηα
νπνία όια επηβαξύλνληαη από ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.
Αληίζηνηρα, νη ρξήζηεο ππνθέξνπλ από ηνπο ρξόλνπο ηαμηδηνύ
(θαζπζηεξήζεηο), αμηνπηζηία θαη έιιεηςε ρώξσλ παξά ηελ νδό
γηα ηηο παξαδόζεηο εκπνξεπκάησλ.
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Οη ζηαηηζηηθέο καο δείρλνπλ όηη νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο
αληηζηνηρνύλ ζην 17% ησλ δηαδξνκώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα
ζην Λνλδίλν, ζπκκεηέρνπλ ζην 23% ησλ εθπνκπώλ CO2., 38%
ηνπ PM10 θαη 42% ηνπ NOx. Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη
αλάγθε γηα λένπο ρώξνπο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο πεξηνξίδεη ηε
δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ logistics θνληά ζην θέληξν ηεο πόιεο.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα βειηηώζνπκε ηελ θαηάζηαζε, ζα πξέπεη
όινη λα αλαγλσξίζνπκε όηη ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί
λα γίλεη κόλν αλ ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο. Απηό είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό, ιακβάλνληαο
ππόςε όηη νη δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηέηνηα ζέκαηα κεηώλνληαη.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ζπλάληεζεο ηνπ SUGAR
ζην Λνλδίλν, παξνπζίαζεο έλα πνιύ ελδηαθέξνλ εξγαιείν
πνπ ιεγόηαλ «Σρέδην γηα ηηο Παξαδόζεηο θαη ηηο Υπεξεζίεο».
Θα κπνξνύζεο λα καο πεξηγξάςεηο ην ζηόρν απηνύ ηνπ
ζρεδίνπ;
Γηα λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζην δίθηπν ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, ζα
πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύκε θαη κε ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ
logistics θαη κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη πειάηεο επηβάιινπλ
ζπρλά ηα σξάξηα παξάδνζεο ελώ πνιιέο θνξέο ε θύζε ηνπ
πξντόληνο επηβάιιεη ηνλ ηόπν ηεο παξάδνζεο (π.ρ. ε
πεξίπησζε ησλ ρξεκαηαπνζηνιώλ). Σν ρέδην γηα ηηο
Παξαδόζεηο θαη ηηο Τπεξεζίεο (ΠΤ) δεκηνπξγεί έλα πιαίζην
γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε
κεηαθνξηθή ηνπο αιπζίδα θαη λα ηε δηαρεηξηζηνύλ ελεξγεηηθά,
ώζηε λα κεησζνύλ νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο κεηαθνξάο. Με
ηε δεκηνπξγία ηνπ ρεδίνπ, νη επηρεηξήζεηο ζα
πνζνηηθνπνηήζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο, αλαγλσξίζνπλ ηηο
βαζηθέο πεξηνρέο πνπ κπνξνύλ λα παξέκβνπλ, ζα
δεκηνπξγήζνπλ αληίζηνηρα ζρέδηα δξάζεσλ θαη αλαιάβνπλ
όιεο ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ.
Τη ζα πξόηεηλεο ζηηο Πόιεηο Μεηαθνξάο Τερλνγλσζίαο γηα
ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ logistics;
Αξρηθά δελ ζα πξέπεη λα ζέινπλ λα ηα αιιάμνπλ όια θαη θπξίσο
λα κελ ππάξρεη απνγνήηεπζε όηαλ νη αιιαγέο δε γίλνληαη
γξήγνξα!!
Πηζηεύσ όηη ππάξρνπλ 4 βαζηθέο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα
ιεθζνύλ ππόςε:
Γεκηνπξγείζηε κηα ηεθκεξησκέλε βάζε, ζηελ νπνία ζα
ρηηζζνύλ νη πξνηεξαηόηεηεο,
πλεξγαζηείηε κε ηηο επηρεηξήζεηο, ώζηε λα επηηύρνπλ
νη αιιαγέο
Δμαζθαιίζηε όηη ηα ζέκαηα ησλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ρσξνηαμηθή
πνιηηηθή θαη ζηελ πνιηηηθή ησλ κεηαθνξώλ
Αλαιάβεηε πξσηνβνπιία θαη εμαζθαιίζηε όηη νη
Γεκνηηθέο αξρέο ελεξγνύλ ζσζηά-απηό ζα ζαο δώζεηο
ην πξώην επηηπρέο παξάδεηγκα

Η Αποκενηπωμένη Διοίκηζη Κπήηηρ ζηο έπγο
SUGAR
Δρ.Κωνζηανηίνος Σηραηαριδάκης,Υπεύθσνος Έργοσ

Η ζπκκεηνρή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζε Κξήηεο (ΑΓΚ) ζην
έξγν έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο
αληαιιαγήο εκπεηξηώλ πνπ παξέρεη ην έξγν SUGAR, ώζηε λα
δηακνξθώζεη ηεθκεξησκέλεο θαιέο πξαθηηθέο ζηνπο δήκνπο ηεο
πνπ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγώλ ζα βειηηώζνπλ ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ μεθηλήζεη κε ην Γήκν
Ηξαθιείνπ, σο πηιόην. Έξγα θαη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ
νινθιεξσζεί (ή είλαη ζε εμέιημε) ζην Γήκν Ηξαθιείνπ όπσο ηα
κεγάια έξγα πεδνδξόκεζεο, ηα κέηξα ξύζκηζεο ηεο πξόζβαζεο
θαη θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκαηηθώλ νρεκάησλ ζην θέληξν θαη ν
έιεγρνο ησλ θνξηνεθθνξηώζεσλ είλαη κεξηθά από απηά πνπ ε
ΑΓΚ έρεη θέξεη σο πξαθηηθέο ζην έξγν.
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ε ΑΓΚ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γήκν Ηξαθιείνπ αμηνιόγεζε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ
αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη city logistics ζην Γήκν
κε ηε κέζνδν SWOT. Δπίζεο πξνζδηόξηζε ηηο θύξηεο ζεκαηηθέο
ελόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα
βειηίσζε. Σα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο είλαη θνηλά κε απηά ησλ άιισλ εηαίξσλ
ηνπ έξγνπ ώζηε λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία θαη σξηκόηεηα ησλ
πόιεσλ θαιώλ πξαθηηθώλ. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη έλαο νδεγόο
εθαξκνγήο λέσλ κέηξσλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη
πξννπηηθέο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.
Η Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο ζα νξγαλώζεη ηνλ Οθηώβξην
ηνπ 2011, εκεξίδα ζηελ νπνία ζα παξνπζηάζεη πιηθό από ηηο
Καιέο Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ θαη logistics ζε Δπξσπατθό επίπεδν, ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα παξεκβάζεσλ όπσο δόζεθαλ ζηηο ελόηεηεο
Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηώλ θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηξνγγπιήο
Σξάπεδαο. ηόρνο είλαη κέζσ ηνπ δηαιόγνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ
δξάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα κειέηε,
σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ζηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα
SUGAR
Αειθόπορ ανάπηςξη αζηικών Logistics μέζω ηηρ
διαμόπθωζηρ πεπιθεπειακών και δημοηικών πολιηικών
www.sugarlogistics.eu

