ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ SUGAR
Αειθόπορ ανάπηςξη αζηικών Logistics μέζω ηηρ διαμόπθωζηρ πεπιθεπειακών και
δημοηικών πολιηικών

Διζαγωγή
Το έπγο SUGAR ξεκίνηζε
Από Andrea Arcelli, Regione Emilia Romagna
Όιν θαη πεξηζζφηεξν, νη εηδηθνί ζηελ Δπξψπε αλαγλσξίδνπλ ηε
ζεκαζία ησλ αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηε ζπλνιηθή
δηαρείξηζε ηησλ κεηαθνξψλ εληφο ησλ πφιεσλ. Η Πεξηθέξεηα Emilia
Romagna θαζψο θαη ην Ιλζηηηνχην γηα ηηο Μεηαθνξέο θαη ηα Logistics
- Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL),έρνληαο
αλαγλσξίζεη εγθαίξσο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ αζηηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είραλ μεθηλήζεη απφ ην 2007, ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ έξγνπ SUGAR ην νπνίν θαηαηέζεθε θαη
αμηνινγήζεθε επηηπρψο απφ ην πξφγξακκα INTERREG 4C.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
νδεγνχλ ζε αλεπαξθή θαη κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηηο αζηηθέο δηαλνκέο ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο
πφιεηο. Σν έξγν SUGAR ζα εληζρχζεη ηελ αληαιιαγή, ζπδήηεζε θαη
κεηαθνξά εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε εχξεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο θαιψλ πξαθηηθψλ
έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε αλάινγσλ πνιηηηθψλ. Οη
θαιέο πξαθηηθέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο ζε ζέκαηα city logistics. Γηα ην
ιφγν απηφ νη άκεζα σθεινχκελνη απφ ην έξγν είλαη νη θνξείο ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηε βαζηθή νκάδα ελδηαθέξνληνο ηνπ
έξγνπ.
Σν SUGAR μεθίλεζε ην Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη ζα νινθιεξσζεί ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2012. Η επίζεκε έλαξμε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηε
Bologna ζηηο 5 θαη 6 Μαξηίνπ ηνπ 2009. Οη εξγαζίεο θαη ζηα ηξία επί
κέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ έξγνπ είλαη πιένλ φιεο ζε εμέιημε.
Απφ ην Μάξηην ηνπ 2009, έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Γηάδνζεο ηνπ έξγνπ. Οη
εξγαζίεο απηέο αθνξνχλ ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ
ζε επξσπατθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο
θαζψο ελεκεξψλνπλ βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο ηνπ ρψξνπ ησλ city
logistics ψζηε λα παξέρνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ππνζηήξημε ζην
έξγν. Σν παξφλ έληππν απνηειεί έλαλ ηξφπν ελεκέξσζεο πνπ ζα
αλαλεψλεηαη θάζε έμη κήλεο.
Οη εξγαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη κεηαθνξά ησλ Καιψλ
Πξαθηηθψλ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη λα δίλνπλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα.
Η ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 9 θαη 10 Ινπλίνπ ηνπ 2009,
έδσζε ηελ επθαηξία λα μεθηλήζεη ε αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ θαη λα
πξνζδηνξηζηεί ην κνληέιν αλάιπζεο ησλ Καιψλ Πξαθηηθψλ.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σερληθή πλάληεζε ηεο Αζήλαο
ζα βξείηε ζηε ζπλέρεηα.
Σν επφκελν εμάκελν ζα έρεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαζψο ζα
ππάξρνπλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Καιψλ
Πξαθηηθψλ θαη νη βαζηθέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
αληαιιαγή εκπεηξηψλ ελψ παξάιιεια ζα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νη
κέζνδνη εθπαίδεπζεο.
αο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζείηε ηηο εμειίμεηο ηνπ έξγνπ κέζσ
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ εληχπνπ πνπ ζα ιακβάλεηε αιιά θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο.

Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ SUGAR ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ ζηελ
Αζήλα, Ινχληνο 2009.

Σύνηομα νέα
Η ιζηοζελίδα ηος SUGAR ζα είλαη έηνηκε ηνλ Ινχλην ηνπ 2009.
Δπηζθεθζείηε καο ζηε δηεχζπλζε www.sugarlogistics.eu γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αξρεία πνπ κπνξείηε λα
πξνζεγγίζεηε.
Οη πεξηγξαθέο ησλ Καιψλ Πξαθηηθψλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Emilia
Romagna, Λνλδίλν, Παξίζη θαη Βαξθειψλε ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηελ
ηζηνζειίδα καο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009.
Η επηινγή ησλ πέληε πφιεσλ/πεξηθεξεηψλ γηα ην Γηεπξπκέλν
Πξφγξακκα Μεηαθνξάο ζα γίλεη ηνλ Οθηψβξην-Ννέκβξην ηνπ 2009,
ελψ ην βξαβείν SUGAR ζα δνζεί ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζην εηήζην
ζπλέδξην ηνπ POLIS. To Γηεπξπκέλν Πξφγξακκα Μεηαθνξάο ηνπ
SUGAR πξνζθαιεί επξσπατθέο Πφιεηο θαη Πεξηθέξεηεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο θαη ζηα
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηνπ έξγνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ ζην gbarrera@polis-online.org .

Τεσνική Σςνάνηηζη Έπγος ζηην Αθήνα
ITS και Γιασείπιζη ηων Παπαδόζεων
Από Francesca Nappi, NET Engineering
Η ππώηη Σηπογγςλή Τπάπεζα γηα ηηο Καιέο Πξαθηηθέο έιαβε
ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο ζπλάληεζεο ηνπ έξγνπ ζηελ
Αζήλα, ζηηο 9 Ινπλίνπ 2009. Σξεηο εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο
παξνπζίαζαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ICT ζε ζέκαηα
city logistics, επηζεκαίλνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο
Γεκνζίνπ-Ιδησηηθνχ Φνξέα θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
εκπιεθνκέλσλ ηνπ ηνκέα ησλ αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ.
Ο θ. Maurizio Campanai, εηδηθφο ζε ζέκαηα ηερλνινγηθψλ
ιχζεσλ (ICT) ζην ρψξν ησλ Μεηαθνξψλ θαη Logistics,
παξνπζίαζε ηελ Δπξσπατθή εκπεηξία ζε ζέκαηα city logistics
θαζψο θαη επηηπρείο ηερλνινγηθέο ιχζεηο θαη νξγαλσηηθά κνληέια
πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί ζηελ Ιηαιία.
ηελ παξνπζίαζή ηνπ ν θ. Campanai επεζήκαλε φηη νη
ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ρακειφ θφζηνο θαη λα είλαη
θαηάιιειεο γηα ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
κνληέινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα ππάξρεη νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα.
Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε
απνδνρή ησλ ιχζεσλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ρψξν (δηφηη
νη επηρνξεγήζεηο κφλν δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ επηηπρία καθξάο
πλνήο). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξα απφ
εθαηφ πηινηηθά έξγα ζηελ Δπξψπε θαη ην 90% απηψλ δελ έρνπλ
πξνρσξήζεη ζε πιήξε εθαξκνγή παξφιν ηα επηηπρή
απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη πηινηηθέο εθαξκνγέο. Σν
παξάδεηγκα ζηε Siena, έδεημε φηη παξφιν πνπ δελ έγηλαλ
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ησλ logistics, νη θαηλνηφκεο
ελέξγεηεο ζην νξγαλσηηθφ κνληέιν νδήγεζαλ ζε κηα πιήξσο
βηψζηκε πξσηνβνπιία, ρσξίο λα ρξεηαζηεί δεκφζηα
επηρνξήγεζε. Η έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία ησλ πξσηνβνπιηψλ.
ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, νη εηαίξνη ηνπ SUGAR
επεζήκαλαλ ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε
νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηε
ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηηο πξσηνβνπιίεο
θαη ηελ αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε (μεθηλψληαο πξψηα απφ ην
νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κνληέιν παξά απφ ηηο ηερλνινγηθέο
ιχζεηο) ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
αλάγθεο.
Ο θ. Arcangelo Merella, πξφεδξνο ηεο Infomobility spa απφ ηελ
Πάξκα, παξνπζίαζε ηελ πξσηνβνπιία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ
Πάξκα απφ ην 2005 θαη είλαη γλσζηή σο Ecologistic.
Σν έξγν ζηεξίδεηαη ζηε Γεκφζηα-Ιδησηηθή ζπλεξγαζία θαη
ζηνρεχεη ζην λα δεκηνπξγήζεη κία «ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε» γηα
ην ρψξν ησλ logistics. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο, ζην ηειεπηαίν
ηκήκα ηεο κεηαθνξάο (last mile) πνπ είλαη ε παξάδνζε ησλ
εκπνξεπκάησλ (θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζην θέληξν ηεο

πφιεο) κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πιαηθφξκαο γηα ζπγθέληξσζε ησλ
εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ πξννξηζκφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Έλα
ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε ζπκκεηνρή
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (αθφκα θαη ησλ πνιχ κηθξψλ εηαηξεηψλ)
παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ζπκβαηά κε ηηο απαηηήζεηο
ηα νρήκαηά ηνπο ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα logistics
πνπ δεκηνπξγήζεθε. Σν έξγν πεξηιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε
θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηά ηνπο
κέζσ κηαο ηερλνινγηθήο ιχζεο. Η παξαθνινχζεζε γίλεηαη κε
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη ηα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θφξησζεο θαη νρεκάησλ.
Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ζπδήηεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο βάζεη ηεο επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ηνπ
νρήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο θφξησζεο (π.ρ.
Gothenburg) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ παξνπζηάδεη ε
ηερλνινγία GPS ζηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ. Η ηερλνινγία GPS γεληθά ζεσξείηαη σο κε επαξθήο
ιχζε απφ άπνςε θφζηνπο θαη αμηνπηζηίαο (αξθεηέο θνξέο ηα
χςε ησλ θηηξίσλ εκπνδίδνπλ ηε ζπλερή απνζηνιή ζήκαηνο κε
απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε). Οη
ηερλνινγίεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ θαη γεληθφηεξα
αλαγλψξηζεο εηθφλαο ζεσξνχληαη θαιχηεξεο ελαιιαθηηθέο θαζψο
ην θφζηνο ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ GPS θαη είλαη
αλεμάξηεηεο παξφρσλ.
Ο θ. Πάνορ Παπαδάκορ, πξψελ πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ
Διιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ, παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ησλ
αζηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Αζήλα κε έκθαζε ζηηο εκπνξεπκαηηθέο
κεηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα, ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζε ζεζκηθά
ζέκαηα αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο ζην
ρψξν ησλ city logistics. Η έκθαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ
Δπξσπατθψλ Μεηξνπνιηηηθψλ Οξγαληζκψλ δίλεηαη ζηηο
επηβαηηθέο κεηαθνξέο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη θαιφο
ζπληνληζκφο ζηελ αλάπηπμε ησλ city logistics. ηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ ππάξρεη θαιή νξγάλσζε ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ
Οξγαληζκψλ (π.ρ. Λνλδίλν, Παξίζη) νη δπζθνιίεο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επηηπρεκέλσλ πνιηηηθψλ νθείινληαη
ζηελ αδπλακία ζπληνληζκνχ ησλ πξσηνβνπιηψλ κε ηηο ηνπηθέο
αξρέο ησλ πξναζηηαθψλ πεξηνρψλ. Οη ηνπηθέο αξρέο
εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ιήςε πηινηηθψλ ελεξγεηψλ, αιιά
ππάξρεη έιιεηςε κφληκσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ.

M. Campanai θαη Π. Παπαδάθνο (αξηζηεξά), A. Merella (δεμηά)

Χαπακηηπιζηικά ηων πόλεων ηος
SUGAR

δήηεζεο, ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ θπθινθνξίαο θαη ηεο
παξάλνκεο ζηάζκεπζεο.

Πόλειρ Καλών Ππακηικών

Πάλμα νηε Μαγιόπκα, Ιζπανία

Πεπιθέπεια Emilia Romagna, Ιηαλία

Η πφιε ηεο Πάικα δελ έρεη αθφκα εθαξκφζεη πνιηηηθέο θαη
πξαθηηθέο γηα ζέκαηα city logistics, εθηφο απφ ην ζχζηεκα ζπιινγήο
απνξξηκκάησλ. εκαληηθφ είλαη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο θαη
ειέγρνπ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαζψο θαη ε
αλαδηνξγάλσζε ηνπ. Σν ζχζηεκα αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ ρξεηάδεηαη αλαδηνξγάλσζε ψζηε λα βειηησζεί ε
θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ζηελ πφιε.

Η Πεξηθέξεηα ηεο Emilia Romagna αζρνιείηαη κε ζέκαηα city
logistics απφ ην 2002, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε έξγα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Interreg αιιά θαη πεξηθεξεηαθψλ ελεξγεηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, έρεη δεκηνπξγήζεη κνληέια γηα ηηο αζηηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κέζσ άιισλ επξσπατθψλ έξγσλ φπσο
είλαη ηα CITY PORTS θαη MEROPE. Δπίζεο έρεη εηζάγεη
πεξηθεξεηαθφ λφκν γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξσηνβνπιηψλ ζε
ζέκαηα αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ (city logistics) ζε φιεο
ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο έθηαζήο ηεο. Οη εκπεηξίεο πνπ έρεη
απνθνκίζεη απφ ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο, ζα είλαη ηδηαηηέξσο
ρξήζηκεο γηα ην έξγν.
Λονδίνο, Μεγάλη Βρεηανία
Ο θνξέαο Transport for London (TfL) έρεη ηελ επζχλε γηα ζέκαηα
επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ησλ
ζρεηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πφιε ηνπ Λνλδίλνπ. Υξεκαηνδνηεί πάλσ
απφ 40 ηκήκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο
ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο. Γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πφιεο, ε
Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ TfL δεκηνχξγεζε ην
«ρέδην Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ» κε βαζηθφ έξγν ην
«Πξφγξακκα απνηίκεζεο παξφρσλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ»
πνπ πξνθεξχρζεθε ην 2008. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ TfL
ζρεηηθά κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο είλαη: θαηαλφεζε ησλ
αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη αλάπηπμε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ, δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ πξνηχπσλ γηα ζπκκφξθσζε κε
ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη αλάιεςε θαιψλ πξαθηηθψλ, θζελέοθαζαξέο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγίεο, δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ,
ζρήκαηα επηδνηήζεσλ, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρεδηαζκφο
ρξήζεσλ γεο.
Παπίζι, Γαλλία
Η πφιε ηνπ Παξηζηνχ έρεη εηζάγεη έλα λέν πξφγξακκα γηα ηηο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κε δξάζεηο εθαξκνγήο θαη επίδεημεο. Οη
θπξηφηεξεο δξάζεηο αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ logistics
εληφο ηεο πφιεο, ρξήζε θαζαξψλ νρεκάησλ γηα ηηο παξαδφζεηο
εκπνξεπκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ logistics πνπ ζα
βαζίδνληαη ζηε ζηδεξνδξνκηθή θαη πνηάκηα κεηαθνξά.
Βαπκελώνη, Ιζπανία
Η Βαξθειψλε ζεσξείηαη κηα πξσηνπφξνο πφιε ζε ζέκαηα
θαηλνηνκίαο ζην ρψξν ησλ logistics ρξεζηκνπνηψληαο ισξίδεο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (multi –use lanes) θαη εηζάγνληαο ηηο «ήζπρεο
λπρηεξηλέο δηαλνκέο». Ήηαλ κία απφ ηηο 3 πφιεηο επίδεημεο ηνπ
έξγνπ FIDEUS, φπνπ κηθξά θνξηεγά λέαο αληηξξππαληηθήο
ηερλνινγίαο δνθηκάζζεθαλ ζε ζελάξηα παξαδφζεσλ θαηά ηελ εκέξα
θαη λχρηα. Δπίζεο είλαη ε πξψηε ηζπαληθή πφιε πνπ δνθίκαζε
ειεθηξηθά κηθξά θνξηεγά θαη πνδήιαηα ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο
κεηαθνξάο – last mile γηα ηελ παξάδνζε εκπνξεπκάησλ. Σν
ζχζηεκά ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο, πνπ πήξε ην 2006
ην βξαβείν OSMOSE γηα ηελ θαηλνηφκα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο

Πόλειρ /Πεπιθέπειερ Μεηαθοπάρ Τεσνογνωζίαρ

Πεπιθέπεια Κπήηηρ, Ελλάδα
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο είλαη ε δεκηνπξγία
πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ έθηαζή ηεο.
ηελ πφιε ηνπ Ηξαθιείνπ έρεη εθαξκνζηεί έλα κεγάιν πξφγξακκα
πεδνδξφκεζεο ζηελ Παιηά Πφιε, ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θπθινθνξίαο
θαζψο θαη κέηξα γηα ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο
ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο.
Αθήνα, Ελλάδα
Με αθεηεξία ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, ν Γήκνο
Αζελαίσλ έρεη εθαξκφζεη κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, φπσο ην χζηεκα Διεγρφκελεο
ηάζκεπζεο
ζην
θέληξν
ηεο
πφιεο,
ειέγρνπ
ησλ
θνξηνεθθνξηψζεσλ, έιεγρν πξφζβαζεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν θαη
λπρηεξηλέο παξαδφζεηο. Ο ζηφρνο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα δξαζηεξηφηεηεο city
logistics.
Πόζναμ, Πολωνία
Η πφιε ηνπ Πφζλακ ήηαλ ε πξψηε πφιε ηεο Πνισλίαο πνπ
εθάξκνζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ θπθινθνξίαο ην
1994. Ο Γήκνο έρεη εθαξκφζεη ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε
έκθαζε ζηελ είζνδν θνξηεγψλ άλσ ησλ 16t ζε κηα αξθεηά κεγάιε
πεξηνρή ηεο πφιεο θαη ζρεδηάδεη ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Logistics.
Βπάηζα, Βουλγαρία
Γηα ηελ πφιε ηεο Βξάηζα, ην έξγν SUGAR απνηειεί ηελ πξψηε
νξγαλσκέλε πξσηνβνπιία ζε ζέκαηα city logistics θαζψο ν Γήκνο
έρεη αζρνιεζεί πξνο ην παξφλ κφλν κε ζέκαηα δεκφζησλ
ζπγθνηλσληψλ.
Celje, Σλοβενία
Ο Γήκνο ηνπ Celje έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζην παξειζφλ ζε έξγα
INTERREG θαη άιια Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηα έξγα IMONDE θαη SUGRE.
Usti nad Labem, Τζεχία
Η πφιε ηνπ Usti nad Labem δηακνξθψλεη ρέδην γηα ηηο Αζηηθέο
Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο θαη πηζηεχεη φηη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
ζην έξγν SUGAR ζα ιάβεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιχηεξε
δηακφξθσζε ηνπ ρεδίνπ απηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο πνιηηηθέο
κεηαθνξψλ γηα city logistics.

Πποζεσή γεγονόηα
Γπαζηηπιόηηηερ
επόμενοςρ μήνερ

ηος

SUGAR

ζηοςρ

- Παξνπζίαζε ηνπ Βξαβείνπ SUGAR ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ
POLIS ην Γεθέκβξην ηνπ 2009.
- Γεχηεξε Σερληθή πλάληεζε έξγνπ 23-26 Ννεκβξίνπ 2009
ζην Παξίζη: ηξνγγπιή Σξάπεδα γηα ηηο Καιέο Πξαθηηθέο θαη
πλεδξίεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηψλ.

Η γνώμη ηος ειδικού ζηιρ Αζηικέρ
Δμποπεςμαηικέρ Μεηαθοπέρ
Σςνένηεςξη με ηον Maurizio Campanai ,
ππόεδπο ηηρ AXMediaTech
Από Carles Petit, Cinesi Transport Consultancy
-Σηελ
παξνπζίαζή
ζαο
επηζεκάλαηε όηη νη πεξηζζόηεξεο
πηινηηθέο
εθαξκνγέο
ηωλ
αζηηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ δελ ζπλερίδνληαη ζε
πιήξε εθαξκνγή. Πώο πηζηεύεηε
όηη ζα βνεζήζεη ην έξγν SUGAR
ώζηε λα ππάξρνπλ κέηξα
κεγάιεο δηάξθεηαο;
Σν βαζηθφ αδχλαην ζεκείν ησλ
πξσηνβνπιηψλ ζην ρψξν ησλ
logistics είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν –business model. Πνιχ
ζπρλά ε ζπλεξγαζία Γεκφζηνπ- Ιδησηηθνχ Φνξέα δελ βνεζάεη ζηε
δηαηήξεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ν αξρηθφο ελζνπζηαζκφο
εμαλεκίδεηαη ιίγν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκφζηαο επηδφηεζεο. Σν SUGAR
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ε δηάζηαζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο
ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ.
Οη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί αξθεηά ζπρλά ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή
ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζε έξγα city logistics είλαη αξθεηά εχθνιε
ππφζεζε, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνπλ ηα έκκεζα θφζηε ηα νπνία
ζρεηίδνληαη κε ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Σν SUGAR κπνξεί λα
αμηνινγήζεη πνηα είλαη ηα θχξηα ζεκεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αεηθφξν αλάπηπμε ησλ πξσηνβνπιηψλ.
-Πνηα ήηαλ ηα θύξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίζαηε ζηελ έλαξμε
ηνπ έξγνπ “taxi merci” ζηε Σηέλα θαη πώο ηα αληηκεηωπίζαηε;
Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ήηαλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο
δπλεηηθήο αγνξάο, ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ήηαλ ε
ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ
εηζφδνπ ζηελ αζηηθή πεξηνρή.
- Βάζεη ηεο εκπεηξίαο ζαο πνηα πνιηηηθή (επηδνηήζεωλ, επηβνιήο,
πξνζηίκωλ θιπ) ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί πξνο ηνπο ρξήζηεο ώζηε
λα ππάξμνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα;

Γελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε.
Κάζε πφιε έρεη ηνπο δηθνχο ηεο πεξηνξηζκνχο θαη επθαηξίεο. Μηα
κηθξή πφιε είλαη επθνιφηεξν λα πξνζδηνξίζεη ηε δηθή ηεο
πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή επηδνηήζεσλ
αιιά θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. Η κνλαδηθή απνηειεζκαηηθή
πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε ζπκθσλίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ
κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ελψζεσλ θαη ησλ εζληθψλ /δηεζλψλ κεηαθνξψλ.
- Πνηεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ ώζηε λα βειηηωζεί ε
δηαθάλεηα θαη /ή ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ εκπιεθνκέλωλ ζην
δίθηπν ηωλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ;
Η ζπλεξγαζία εμαξηάηαη απφ ην κνληέιν ησλ εκπνξεπκαηηθψλ
δηαλνκψλ πνπ ζα εθαξκνζηεί. Απηφ ζα επεξεάζεη θαη ηελ πνηφηεηα
ηεο ππεξεζίαο παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη ηελ πηζηνπνίεζε
παξαιαβήο. Γηαθάλεηα ζηα θφζηε θαη ν θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζα
ηζρχεη γηα ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο κεηαθνξάο –last mile είλαη νη
βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ.
Γηαηί λα απνθεπρζεί κηα ππεξεζία φηαλ είλαη ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή άπνςε;
-Πνηνί είλαη νη ηξόπνη γηα λα ζπληνλίδεηε ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο
(αιιά θαη γεληθόηεξα ηνπο πειάηεο ηωλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ); Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ηελ
επηηπρία ηνπο;
Ο ζπληνληζκφο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ είλαη έλαο θξίζηκνο
παξάγνληαο. Σα Δπηκειεηήξηα Δκπνξίνπ θαη νη Σνπηθέο Δλψζεηο
ζπλήζσο απνηπγράλνπλ λα ελαξκνλίζνπλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο
logistics. Η νηθνλνκηθή θξίζε έδεημε ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ γηα
ηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ θνηλψλ αλαγθψλ ζε κηα πφιε ή κηα
πεξηνρή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη θαηαζηεκαηάξρεο δε δέρνληαη
ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδνληαη γηα ηηο παξαδφζεηο θαζψο θαη
άιινπο πεξηνξηζκνχο. Τπάξρεη αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
κεραληζκνχ πνπ ζα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ ζα
ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Δπειημία ησλ ππεξεζηψλ
φπσο δπλακηθή απφθξηζε ζηε δήηεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα
ιχζε.
- Μπνξείηε λα δώζεηε κηα γεληθή πεξηγξαθή εκπεηξίαο πνπ βειηίωζε
ηα αζηηθά logistics ρωξίο λα απμήζεη ην θόζηνο ηνπ ηειηθνύ
πξνϊόληνο;
Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπδεηήζνπκε ηα θφζηε ησλ logistics. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη θξπκκέλα κέζα ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
παξαγσγηθήο αιπζίδαο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη δπλαηφλ λα
εηπσζεί φηη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ ειήθζεζαλ ζε πνιιέο ηηαιηθέο
πφιεηο (Padova, Parma, Siena, Genova, θιπ) δελ απμήζεθε ην ηειηθφ
θφζηνο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. ηελ αιπζίδα ησλ logistics φκσο δελ
είλαη ην ίδην. Έλα λέν κνληέιν εηζάγεη λένπο ρξήζηεο θαη απηφ
δεκηνπξγεί έλα θαηλνχξην κνληέιν εζφδσλ. Οη πξσηνβνπιίεο ζην
ρψξν ησλ logistics ρξεηάδνληαη απινπνίεζε θαη ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα ζε δχν θαηεπζχλζεηο: νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή
αεηθνξία.

SUGAR
Αειθόπορ ανάπηςξη αζηικών Logistics μέζω ηηρ
διαμόπθωζηρ πεπιθεπειακών και δημοηικών πολιηικών
Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο: www.sugarlogistics.eu

Country specific case
Ο Γήμορ Αθηναίων ζηο έπγο SUGAR
Φξόλεο Αθξηηίδεο, Αλαπιεξωηήο Γεκάξρνπ, Γ.Αζελαίωλ
Ο Γήκνο Αζελαίσλ είλαη ν πην ππθλνθαηνηθεκέλνο Γήκνο
ζηελ Διιάδα, κε 4 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θαηνίθνπο ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Με βάζε ην Πξφγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ
2007, εθαξκφδεη νινθιεξσκέλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηνπ πξνο φθεινο
ησλ πνιηηψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ εθαξκνγή
αεηθφξαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ
ππνδνκψλ. Σν εθηελέο Πξφγξακκα Δπελδχζεσλ ηνπ Γήκνπ
ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο έρεη νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε κηαο
απνηειεζκαηηθήο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο , πνπ ηνπ επηηξέπεη
λα ζπκκεηέρεη θαη πινπνηεί δηάθνξα έξγα θαη πξνγξάκκαηα
αλάπηπμεο. Οη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιήθζεθαλ
θαη πινπνηήζεθαλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη κέηξα γηα ηηο αζηηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο –city logistics, έρνπλ δψζεη ζην
Γήκν Αζελαίσλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα
αληαιιαγνχλ κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ SUGAR.
Οη εκπεηξίεο απφ ην χζηεκα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο ζην
θέληξν ηεο πφιεο, νη πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε
θνξηνεθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ, ν έιεγρνο πξφζβαζεο
ζην ηζηνξηθφ ηξίγσλν, ην ζχζηεκα GIS γηα ηελ παξνρή
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεξηθέο απφ απηέο πνπ ν Γήκνο
Αζελαίσλ ζπλεηζθέξεη ζην έξγν. Παξάιιεια ζα επσθειεζεί
θαη απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηηπρεκέλα εθαξκνζζεί ζε
άιιεο επξσπατθέο πφιεηο.
Ο Γήκνο Αζελαίσλ έρεη έλα θαιά νξγαλσκέλν ηνπηθφ δίθηπν
ζπλεξγαζίαο κε ζεζκηθνχο θνξείο ηεο πφιεο, νη νπνίνη ζα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ έξγνπ
SUGAR, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αμηφινγα εζληθά,
δηαπεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή δίθηπα γηα ηε δηάρπζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη δηάδνζή ηνπο ζε κηα επξεία
ιίζηα απνδεθηψλ (ΚΔΓΚΔ, CPRM, C40 θιπ).

The Region of Crete in SUGAR project
Γξ.Κωλζηαληίλνο Σηξαηαξηδάθεο, Υπεύζπλνο
Τεθκεξίωζεο & Πιεξνθνξηθήο, Πεξηθέξεηα Κξήηεο

Κέληξνπ

Ο Νφκνο 2503/1997 «Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο
Πεξηθέξεηαο, Ρχζκηζε Θεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
θαη άιιεο Γηαηάμεηο» έδσζε ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνλ ραξαθηήξα
εληαίαο απνθεληξσκέλεο κνλάδαο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο, κε
δηθφ ηεο πξνζσπηθφ, δηθέο ηεο ππεξεζίεο θαη δηθφ ηεο

πξνυπνινγηζκφ. Η Πεξηθέξεηα έρεη δεκνζηνλνκηθή απηνηέιεηα
θαη ε δηάξζξσζε ηεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα Τπνπξγεία.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο είλαη
αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο
αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Αλάπηπμεο. ηα
πιαίζηα ηνπ έξγνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη
φινπο ηνπ δήκνπο ηεο, μεθηλψληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κε
ηνλ Γήκν Ηξαθιείνπ. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε
πνιηηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αζηηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα
αληαιιαγήο εκπεηξηψλ πνπ παξέρεη ην έξγν SUGAR.
Έξγα θαη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί (ή είλαη ππφ
εμέιημε) ζην Γήκν Ηξαθιείνπ φπσο ηα κεγάια έξγα
πεδνδξφκεζεο, ηα κέηξα ξχζκηζεο ηεο πξφζβαζεο θαη
θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ νρεκάησλ ζην θέληξν θαη ν
έιεγρνο ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ είλαη κεξηθά απφ απηά πνπ ε
Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζα θέξεη σο πξαθηηθέο ζην έξγν. Δπηπιένλ
ζηε βάζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηεο σξηκφηεηαο
θαη κε ηελ πνιηηηθή ηεο ηζρχ ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ
κπνξεί λα εηζάγεη θαηλνχξγηεο ηδέεο θαη ζεζκηθά πιαίζηα πνπ
ζα ζηεξίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ
αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.
Σα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί γηα
κειινληηθέο ελέξγεηεο είλαη θνηλά κε απηά ησλ άιισλ εηαίξσλ
ηνπ έξγνπ έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζεί απφ ηηο
πφιεηο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη σξηκφηεηα ζην ρψξν, κέζσ
ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νδεγνχ εθαξκνγήο λέσλ κέηξσλ
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη πξννπηηθέο ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.
Δπηπιένλ ε Πεξηθέξεηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
απνηειεζκαηηθά ζηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ
θαζψο ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξά εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα
Πεξηθεξεηψλ φπσο είλαη ην CRPM (Conference of Peripheral
Maritime Regions), I.R.E, ERIK θιπ.

