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Ερευνητικό

Πρόγραµµα

C-LIEGE

(Clean

Last

mile

transport

and

logistics

management for smart and efficient local Governments in Europe)
Στόχοι και προς ποιους απευθύνεται
Το C-LIEGE είναι ένα ερευνητικό έργο που διευκολύνει την ανταλλαγή των βέλτιστων
πρακτικών που σχετίζονται

µε ήπια µέτρα και πολιτικές για µια

«ενεργειακά καθαρή»

µεταφορά εµπορευµάτων και το τελευταίο τµήµα της διανοµής τους. Σκοπός του είναι να
προωθήσει την καθαρή και ενεργειακά αποδοτική µεταφορά των εµπορευµάτων στις αστικές
περιοχές. Το πρόγραµµα στοχεύει στην άµεση συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, καθώς και
µε αυτούς που οργανώνουν και εκτελούν τις µεταφορές εµπορευµάτων σε αστικές περιοχές.
Οι εµπλεκόµενοι οφείλουν να δεσµευτούν στο να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον οµοφωνίας
και κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση των συγκεκριµένων πολιτικών. Αντικείµενο του
C-LIEGE είναι να αναπτύξει ένα µεθοδολογικό εργαλείο για να προσδιορίσει ένα συνδυασµό
αποτελεσµατικών µέτρων και πολιτικών, µεταξύ των οποίων θα µπορέσουν να επιλέξουν οι
τοπικές διοικήσεις για υλοποίηση. Σε δεύτερη φάση, το έργο θα αναπτύξει µία υπηρεσία για
την διαχείριση των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών (City Logistics Management) . Το
C-LIEGE θα υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στη προσπάθεια τους για την εδραίωση και τη
λειτουργία αυτής της υπηρεσίας και θα παρακολουθεί την εφαρµογή της.
Σε συµφωνία µε τους παραπάνω στόχους, η ηµερίδα αποσκοπούσε στο να κάνει τις
Ευρωπαϊκές πόλεις/περιοχές στις οποίες εφαρµόζονται µέτρα για την αστική µεταφορά
εµπορευµάτων και πολιτικά υποστηριζόµενες πρωτοβουλίες, να µοιρασθούν µαζί µε τους
ενδιαφερόµενους και να µάθουν ο ένας από τον άλλο καλές και πιο προηγµένες πρακτικές.
Πιο συγκεκριµένα, το αντικείµενο της ηµερίδας ήταν η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των
ενδιαφεροµένων, µε σκοπό την γνώση αυτών των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η
συζήτηση γύρω από την αποτυχία ορισµένων µέτρων, βασισµένη σε προηγούµενες
εµπειρίες. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα ήταν ο προσδιορισµός των αναγκών των τοπικών
αρχών, των µεταφορέων και αποστολέων εµπορευµάτων αναφορικά µε την αστική
εµπορευµατική µεταφορά.
Η πρώτη ηµερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου C-LIEGE πραγµατοποιήθηκε στη
Βαρκελώνη στις 21 Οκτωβρίου 2011.
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Η ηµερίδα αποτέλεσε επίσης µία µοναδική ευκαιρία για να γίνει γνωστό το αντικείµενο του
έργου C-LIEGE και οι εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλα Ευρωπαϊκά δίκτυα,
σχετικά µε αστικές εµπορευµατικές µεταφορές , και που αντιπροσωπεύουν είτε
περιφερειακές/δηµοτικές

αρχές

είτε

οργανώσεις

των

µεταφορέων,

αποστολέων

εµπορευµάτων, διαµεταφορέων, κατασκευαστών ηλεκτρικών φορτηγών οχηµάτων, όπως
POLIS, Eurocities, ERTRAC, European Shippers Council, ACEA , EUCARS, EFFA , EEVC,
IRU, FedEx, κτλ.
Μία από τις βασικές επιδιώξεις του έργου είναι να συνδέσει το C-LIEGE και µε άλλα έργα στο
πλαίσιο του

κοινοτικού προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» , όπως τα

CYCLELOGISTICS

και

ECOSTARS.

Άλλα

σχετικά

έργα

που

προσκλήθηκαν

παρουσιάσουν την εµπειρία τους ήταν το ENERREG (Interreg IVC), το

να

City Logistics

Managers από την Ολλανδία και τη Γαλλία, καθώς και το SUGAR (Interreg IVC).
Ευρωπαϊκές Πιλοτικές Εφαρµογές στις Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές
Οι πιλοτικές εφαρµογές αναδεικνύουν την ποικιλία που υπάρχει στις διαφορετικές
προσεγγίσεις:
•

Η Περιφέρεια Emilia-Romagna στην Ιταλία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα του πώς
ένα πλαίσιο εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας µπορεί να διευκολύνει και να υποστηρίξει
την υλοποίηση τοπικών δράσεων, έχοντας ως αποτέλεσµα την εφαρµογή βέλτιστων
πρακτικών, όπως στην περίπτωση της πόλης της Parma.

•

Η περιοχή της Stuttgart στην Γερµανία

αποτελεί ένα παράδειγµα του πώς η κοινή

αντίληψη µπορεί να συµβάλλει στην επιτυχία χωρίς την απαίτηση µεγάλων επενδύσεων.
•

Το Άµστερνταµ, η Βουδαπέστη κι η Ile-de-France (περιοχή Παρισιού) ανέδειξαν τον
τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούν τους φυσικούς πόρους που διαθέτουν, όπως τα
ποτάµια και τα πλωτά δίκτυα. Και οι τρεις πόλεις επεσήµαναν ότι δεν έχει γίνει
εκµετάλλευση αυτών των µέσων µεταφοράς στο βαθµό που θα έπρεπε. Στη Ile-deFrance, µια πιο αποτελεσµατική χρήση της γης και της πολιτικής ακινήτων θα
µπορούσαν να συµβάλλουν σε µία πιο αποδοτική µεταφορά εµπορευµάτων στο Παρίσι.

Η αρχή της περιφέρειας Emilia-Romagna παραµένει ενεργή στις πολιτικές που σχετίζονται µε
την εφοδιαστική αλυσίδα της πόλης από τις αρχές του 2000. Η παρουσίαση έγινε από τον
Alberto Preti, του Institute for Transport and Logistics (ITL), Head of Bologna Branch. Ένα
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βιώσιµο

πρόγραµµα

αστικής

κινητικότητας

αναπτύχθηκε

την

περίοδο

2003-2005,

χρηµατοδοτούµενο µόνο από περιφερειακά κονδύλια, το οποίο αφορούσε 5 παρεµβατικά
µέτρα, εκ των οποίων το υπ’ αριθµόν 5 σχετιζόταν µε την εφοδιαστική αλυσίδα της πόλης.
Το µέτρο πολιτικής αναπτύχθηκε µέσω συγκεκριµένων µεθοδολογικών βηµάτων. Αρχικά,
έγινε η κοινή χρήση της µεθοδολογίας για να καταγραφούν οι διαδικασίες της εφοδιαστικής
αλυσίδας κι οι γενικότερες συνθήκες στους περιφερειακούς ∆ήµους, καταλήγοντας στον
καθορισµό κοινών κατευθύνσεων για τις παρεµβάσεις, προβάλλοντας στο µέλλον την
εφαρµογή τους καθώς και την εφαρµογή τους σε µια συντονισµένη περιφερειακή βάση.
Η περιφέρεια Emilia-Romagna ήταν και παραµένει ενεργή στην οργάνωση και λειτουργία της
εφοδιαστικής αλυσίδας της πόλης, µε τοπικές δράσεις που στηρίζουν τους ∆ήµους στο να
αναπτύξουν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση (helpdesk) καθώς και σε δύο πυλώνες των
πολιτικών τα επόµενα χρόνια:
•

την εναρµόνιση των κανονισµών, όσον αφορά στην καθοδήγηση και τη συνεργασία µε
∆ήµους για τον καθορισµό των κανόνων της εφοδιαστικής αλυσίδας

•

το περιφερειακό σχέδιο για την ηλεκτρική κινητικότητα, τόσο των εµπορευµάτων όσο και
των επιβατών.

Η Πιλοτική Εφαρµογή στη πόλη Parma
Η πόλη της Parma αποτελεί µια εξέχουσα περίπτωση που αναδεικνύει τον τρόπο µε τον
οποίο η περιφερειακή πρωτοβουλία µπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική δράση και επίσης
το πώς ένας δήµος µπορεί να είναι αποτελεσµατικός στην υλοποίηση µιας στρατηγικής σε
τοπική κλίµακα και εντός του περιφερειακού πλαισίου.
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές µπορούν να εδραιώσουν στόχους και κανόνες, αλλά η
αγορά παραµένει ανοιχτή και ανταγωνιστική. Στην Parma οι µεταφορές είναι µια υπηρεσία
ανοιχτή σε ανταγωνισµό. Πώς µπορούµε όµως να το επιτύχουµε αυτό χωρίς να
παραµείνουµε σε µονοπωλιακές συνθήκες; Πώς είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθεί η πόλη για
να διατηρήσει τον ανταγωνισµό;
H Parma είναι µια πόλη µε ευαίσθητη δοµή και αρχιτεκτονική µε µεσαιωνική προέλευση. Σε
αυτή τη ζωντανή και ελκυστική πόλη, που είναι γεµάτη από τουρίστες και σπουδαστές,
υπάρχουν διάφορα µέρη παγκόσµιας κληρονοµίας που προστατεύονται από την Unesco. Το
2004, ο ∆ήµος της Parma ξεκίνησε µια µεγάλη συναινετική πρωτοβουλία, µε την ονοµασία
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ECOLOGISTICS, µε σκοπό να προσδιορίσει, σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους
παράγοντες, βιώσιµες λύσεις για τη διανοµή αγαθών στο ιστορικό κέντρο. Το πρόγραµµα
ECOLOGISTICS

προέρχεται από την ιδέα να αποφευχθούν οι λύσεις µεταφοράς των

αγαθών στο ιστορικό κέντρο, που δεν ήταν βιώσιµες και κοινά αποδεκτές.
Η διαδικασία που χρησιµοποιήθηκε είχε σαν στόχο να επαναπροσδιορίσει τους κανονισµούς
που αφορούν τη διέλευση και τη στάθµευση των οχηµάτων εµπορευµατικών µεταφορών
µέσα στο ιστορικό κέντρο, καθώς και την εφαρµογή ενός καινοτόµου συστήµατος διανοµής
αγαθών, βασιζόµενο στην αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα, που να απαντά
ταυτόχρονα στις περιβαλλοντικές, και κοινωνικές ανησυχίες καθώς και σε θέµατα ασφάλειας.
Ο ∆ήµος της Parma αποφάσισε να µετατρέψει τις συνήθεις πρακτικές για την υλοποίηση του
προγράµµατος από αυτές που αποφασίζονται από τις Αρχές (top-bottom) σε αυτές που
λαµβάνονται από αυτούς που θα υποστούν τα µέτρα (bottom-up). Η συνεχής συνεργασία
µεταξύ των τοπικών παραγόντων είχε σαν αποτέλεσµα την υπογραφή ενός «Πρωτόκολλου
Συµφωνητικού για την ποιότητα του αέρα και την Ορθολογική Οργάνωση των αστικών
εµπορευµατικών µεταφορών» µεταξύ του ∆ήµου και των εµπλεκόµενων φορέων. Καλές
πρακτικές έχουν προέλθει από την Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι ενδιαφερόµενοι
φορείς αποφάσισαν να υιοθετήσουν στόλους ενεργειακά «πράσινων» οχηµάτων, καθώς και
νέους κανονισµούς για τη διανοµή των αγαθών στο κέντρο της Parma. Η συµφωνία
επέτρεψε την εφαρµογή των κανονισµών της αγοράς για να επιτευχθεί µία αποτελεσµατική,
αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιµη διανοµή αγαθών στην Parma, ευνοώντας τη χρήση
καθαρών οχηµάτων από τη λεγόµενη διαδικασία πιστοποίησης «accreditamento».
Οι Πέντε χρυσοί κανόνες της πιστοποίησης («accreditamento») αναφέρουν τα ακόλουθα:
1) µεταφορά φρέσκων τροφίµων, δεµάτων, ενδυµάτων ή/και εφοδιασµός Ho.Re.Ca. (Hotel,
Restaurant, Catering),
2) χρήση «καθαρών» οχηµάτων (π.χ. µε µεθάνιο, ηλεκτροκίνητα, διπλού καυσίµου) ή
οχήµατα Euro
3)χρήση ελαφρών οχηµάτων (3,5 τόνοι),
4) εγγύηση υψηλού δείκτη φορτίου των οχηµάτων (κατ’ ελάχιστο στο 70% της συνολικής
µεταφορικής τους ικανότητας),

Deliverable D2.2 - Summary

Page 5 a 13

5) εγκατάσταση συστηµάτων εντοπισµού για τον εντοπισµό και την παρακολούθηση των
οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο µε ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο των
εµπορευµάτων εντός του µεταφορικού διαδρόµου.
Η εθελοντική συµµετοχή στο πρόγραµµα ECOLOGISTICS αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία
για όσους συµµετείχαν: ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εντός της τοπικής αγοράς,
µείωση των δαπανών στη λειτουργία των εµπορευµατικών µεταφορών, οφέλη σχετικά µε
διάφορα πλεονεκτήµατα και κίνητρα, όπως αυξηµένο χρονικό περιθώριο για την πρόσβαση
στο κέντρο της πόλης, άδεια εισόδου απαλλαγµένη χρεώσεων κτλ. Οι µεταφορείς έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν: να χρησιµοποιήσουν καθαρά και πλήρη φορτίου οχήµατα
(«accreditamento») που επιτρέπουν τη διανοµή αγαθών µεταξύ 6-22 ή – εναλλακτικά – να
εµπιστευτούν τα αγαθά τους στην ενεργειακά καθαρή µεταφορική υπηρεσία ECOCITY. Η
συγκεκριµένη υπηρεσία είναι σε ελεύθερο ανταγωνισµό µε άλλους µεταφορείς πιο
αποδοτικούς στη µεταφορά αγαθών, που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Parma. Τα
ECOLOGISTICS και ECOCITY συµβάλλουν στον εξορθολογισµό της διαδικασίας της
αστικής µεταφοράς εµπορευµάτων συνδυάζοντας τις «καθαρές» επιχειρήσεις µεταφορέων
και

logistics, και µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στη µείωση των περιβαλλοντικών,

κοινωνικών επιπτώσεων και την αύξηση της χρήσης ενεργειακά καθαρών οχηµάτων.
Πιλοτικές Εφαρµογές Stuttgart και Regensburg
Η πιλοτική εφαρµογή στην Stuttgart παρουσιάστηκε από τον Martin Brandt της KLOK, εταίρο
του προγράµµατος C-LIEGE . Η Περιφέρεια της Stuttgart, µε 2,6 εκατοµµύρια κατοίκους,
είναι ένα θεσµικό όργανο, το οποίο καλύπτει όλες τις πόλεις και κωµοπόλεις στο πλαίσιο των
πέντε κοµητειών γύρω από αυτή, καθώς και την ίδια την Stuttgart. Στη γενικότερη περιοχή
της Stuttgart, έχουν πραγµατοποιηθεί και αξιολογηθεί στο παρελθόν κάποια µέτρα για την
αστική εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουµε:
•

Χρονικά παράθυρα για τα φορτηγά παράδοσης στην περιοχή του κέντρου (πεζόδροµοι)

•

Ειδικός χώρος στάθµευσης για τα φορτηγά παράδοσης

•

∆ροµολόγηση των φορτηγών νότια της Stuttgart (περιοχή Filder)

•

«Εφοδιαστική της πόλης» ως κοινή παράδοση για τις περιοχές του κέντρου της πόλης, η
οποία όµως απέτυχε στα τέλη της δεκαετίας του ’90.
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Επιπλέον, ένας αριθµός µέτρων για την αστική εφοδιαστική αλυσίδα είναι προς το παρόν στο
στάδιο σχεδιασµού και δεν µπορούν ακόµα να αξιολογηθούν, όπως:
•

Χρήση ηλεκτρικών οχηµάτων

•

Τοπικά σηµεία εξυπηρέτησης για τις παραδόσεις σε οικίες

•

Αρθρωτή τοπική διανοµή: Μεγάλο φορτηγό από το κέντρο διανοµής σε διεπαφή (π.χ. στο
σηµείο στάθµευσης) ξεφορτώνει µεγάλο αριθµό ειδικών containers, ένα για κάθε
µικρότερο φορτηγό παράδοσης

•

Σιδηροδροµική υποδοµή για τοπικούς πελάτες.

∆ροµολόγιο Φορτηγού
Η περιοχή «Filder» (ανατολικά της πόλης) έχει να επιδείξει µια σηµαντική οικονοµική
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα πρόκειται για µια περιοχή κατοικίας. Αυτή η περιοχή δεν συνιστά
µια πολιτική οντότητα. Τα νοτιότερα προάστια της Stuttgart ανήκουν σε αυτή, καθώς και ένας
µεγάλος αριθµός οικισµών που κάποτε ήταν αγροτικά χωριά. Η κυκλοφορία αποτελεί ένα
σηµαντικό θέµα στην περιοχή «Filder», συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς αγαθών.
Η διοίκηση των µεγαλύτερων κοινοτήτων έχει εκπονήσει σχέδιο για µια κοινή δροµολόγηση
των φορτηγών, επειδή αντιλήφθηκαν ότι τα µεµονωµένα µέτρα απλώς ωθούν την κίνηση
από το ένα χωριό στο άλλο. Αντικείµενο δεν ήταν µόνο να µειωθεί η περιβαλλοντική
µόλυνση, αλλά και ο θόρυβος και να διευθετηθούν θέµατα ασφάλειας. Υπολογίστηκαν
βέλτιστες κύριες διαδροµές προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από τα φορτηγά οχήµατα.
Ειδικοί σύµβουλοι πραγµατοποίησαν µια µελέτη και ποσοτικοποίησαν τις πιθανές διαδροµές
µέσω των οποίων τα χωριά θα παρουσίαζαν όλο και λιγότερη κίνηση σε περίπτωση
βελτιστοποίησης. Κάποιοι οικισµοί δεν θα υπόκεινταν σε αλλαγές, ενώ κάποιοι άλλοι σε
αρκετά σηµαντικές. Αυτή η ιδέα λειτουργεί ικανοποιητικά για τους περισσότερους από αυτούς
τους οικισµούς µε την ελάχιστη απαιτούµενη επένδυση, χωρίς την απαίτηση υπέρογκου
χρηµατικού ποσού για την κατασκευή παρακαµπτήριων αξόνων. Με αυτή την απλή κοινή
πρωτοβουλία, η περιφέρεια κατάφερε να επιτύχει ένα καθαρά θετικό αποτέλεσµα.
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Regensburg City Logistics (RegLog)
Το Regensburg είναι µία πόλη στη Βαυαρία. Το πρόγραµµα διενεργείται υπό το πρίσµα της
µεταφορικής βιοµηχανίας, χωρίς την δέσµευση δηµόσιας χρηµατοδότησης. ∆εν στηρίζεται σε
µεγάλο προϋπολογισµό αλλά είναι αυτο-διατηρούµενο.
Το πρόγραµµα εισήχθη στην περιοχή του Regensburg το 2010, στο Circle of Goods
Logistics και συζητήθηκε εκεί. Επίσης, αποτελεί ένα καλό παράδειγµα για το TRAILBLAZER
που είναι ένα άλλο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος «Ευφυής
Ενέργεια-Ευρώπη» που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Το RegLog παρουσιάστηκε το 1998 σε
συνεργασία µε το πανεπιστήµιο, το επιµελητήριο και το εργοστάσιο της BMW. Η περιοχή
είναι ένα ιστορικό κέντρο µε κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων µε προορισµό 500 καταστήµατα
λιανικής πώλησης και 200 επιχειρήσεις στην παλιά πόλη. Εποµένως, αντικείµενο είναι η
µείωση της κυκλοφορίας.
Μερικές από τις συµµετέχουσες εταιρίες αποστολών έχουν την έδρα τους σε εµπορευµατικά
κέντρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η χιλιοµετρική απόσταση για την παραλαβή
των εµπορευµάτων, τα οποία στη συνέχεια διανέµονται στα καταστήµατα που είναι και ο
τελικός προορισµός. Ο µεταφορέας παραλαµβάνει τα αγαθά από τις εταιρίες τους. Ένα
βασικό στοιχείο του εν λόγω προγράµµατος είναι η οµαδοποίηση των λειτουργιών που
σχετίζονται µε τη µεταφορά των εµπορευµάτων, όπως αυτές λαµβάνουν χώρα στα
εµπορευµατικά κέντρα. Χάρη στην ύπαρξη των εµπορευµατικών κέντρων, λοιπόν, µειώθηκε
τόσο η συχνότητα όσο και η απόσταση που διανύουν τα οχήµατα µεταφοράς.
Πιλοτικές Εφαρµογές σε Άµστερνταµ, Βουδαπέστη και Ile-de-France
Η περίπτωση του Άµστερνταµ παρουσιάστηκε από τον Erik Regterschot από την ∆ήµο του
Άµστερνταµ. Το Άµστερνταµ είναι η συµπρωτεύουσα της Ολλανδίας µε λιγότερο από ένα
εκατοµµύριο κατοίκους.
Οι λύσεις που έχουν εφαρµοσθεί σχετίζονται µε τα παρακάτω:
•

Συγκέντρωση των αγαθών σε ηλεκτρικά οχήµατα (EV). Την παρούσα στιγµή υπάρχουν
δύο κέντρα συγκέντρωσης, η διαχείριση των οποίων ανήκει σε ιδιωτικές εταιρίες, χωρίς
να απαιτείται η κρατική επιχορήγηση. Παρόλα αυτά, η εξάρτηση σε ιδιώτες µεταφορείς
µπορεί να λειτουργήσει ως µειονέκτηµα. Μέχρι το 2012 προβλέπεται η χρήση 50
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ηλεκτρικών οχηµάτων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται και για τη συλλογή
αποβλήτων. Όµως τα ηλεκτρικά οχήµατα παρουσιάζουν σηµαντικό κόστος. Τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η µείωση των χιλιοµετρικών αποστάσεων και η
οµαδοποίηση των αγαθών.
•

Ένα πρόγραµµα κρατικής επιχορήγησης για τα φορτηγά έχει ήδη ξεκινήσει.

•

Ενισχύεται η µεταφορά κατά τις νυχτερινές ώρες.

•

Πραγµατοποιείται η δροµολόγηση των εµπορευµατικών µεταφορών και συνεπώς
µειώνεται η συµφόρηση κατά µήκος των σηµαντικών κυκλοφοριακών διαδρόµων.

•

Εισάγεται η χρήση ηλεκτρικών σκαφών (κανάλια).

•

Αυξάνεται το χρονικό παράθυρο (7 π.µ. έως 12 µ.µ.). Επί του παρόντος είναι µέχρι τις 11
π.µ. και µία επιπλέον ώρα θα προστεθεί. Επειδή κυκλοφορούν λιγότεροι πεζοί στους
δρόµους είναι εφικτή η αύξηση της διάρκειας του χρονικού παραθύρου. Το αναµενόµενο
αποτέλεσµα είναι η µείωση των χιλιοµετρικών αποστάσεων κατά 4%.

•

Καθορίζονται ζώνες χαµηλής εκποµπής ρύπων. Ήδη από το 2009, τα φορτηγά βάρους
µεγαλύτερου των 3,5 τόνων έχουν απαγορευτεί σε αυτές. Τα µικρότερα φορτηγά (vans)
αυτή τη στιγµή είναι σε στάδιο προετοιµασίας ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα
των εκποµπών ρύπων.

Για την πόλη της Βουδαπέστης, παρουσιάστηκε ένα συνδυαστικό σχέδιο για την εφοδιαστική
αλυσίδα της πόλης βασισµένη στο ∆ούναβη από τον Janos Mondovics από το IFKA,
Foundation for Development of Industry.
Πιθανές λύσεις είναι: συντονισµένα συστήµατα, συµφωνηµένη βάση συµβολαίου για
µεταφορές οµοειδών προϊόντων, αντιστροφή της εφοδιαστική αλυσίδας (αγαθά και
απορρίµµατα στο σηµείο της προσφοράς). Αυτά τα µέτρα δύναται να συνεισφέρουν στον
περιορισµό της συµφόρησης, βελτιώνοντας συνεπώς το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και
εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον. Η λύση προβλέπει ένα διπλό
σύστηµα τροφοδοσίας, δύο αποθήκες σύµφωνα µε τον όγκο του προσφερόµενου φορτίου
και επίσης ένα δευτερεύον σύστηµα διανοµής που θα ευθυγραµµίζεται µε την ποσότητα των
παραγγελιών των καταστηµάτων και το βέλτιστο σχεδιασµό της διαδροµής. Εναλλακτική
διαδροµή για τις µεταφορές στο εσωτερικό της πόλης αποτελεί ο ∆ούναβης. Παρόλο που
κατέχει εξέχουσα σηµασία για την εφοδιαστική αλυσίδα της πόλης, δεν έχει γίνει
εκµετάλλευση της χωρητικότητας του στο µέγιστο βαθµό. Ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στο
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να ενταχθεί ο ∆ούναβης στο εφοδιαστικό σύστηµα είναι: µέθοδοι και εργαλεία για δηµιουργία
µοντέλων.
Η Ile-de-France παρουσίασε πώς η χρήση γης και η πολιτική στη διαχείριση ακινήτων
µπορεί να ευνοεί τις µεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (οµιλητής Diana Diziain). Η Ilede-France περιλαµβάνει το Παρίσι και τα γειτονικά διαµερίσµατα και οικισµούς, µε περίπου
11 εκατοµµύρια κατοίκους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 του συνολικού
πληθυσµού της Γαλλίας. Βασικό επιχείρηµα: η βέλτιστη χρήση της περιοχής δηµιουργεί
πιθανότατα τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία συνθηκών αγοράς και
βελτιστοποιεί τις τιµές των ακινήτων, όµως απαιτεί την ανάµειξη της διαχειριστικής αρχής.
∆ηλαδή ο σχεδιασµός των χρήσεων γης είναι µια αρµοδιότητα της τοπικής διοίκησης. Από
την άλλη, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δεν είναι τυπικά θέµα της περιφερειακής
πολιτικής και σε γενικές γραµµές δεν είναι µέρος ούτε της δηµόσιας πολιτικής. Η προοπτική
αυτή εστιάζει στο ρόλο της δηµόσιας πολιτικής όσον αφορά στη χρήση γης, στην
εκµετάλλευση της γης και των ακινήτων που σχετίζονται µε την εφοδιαστική αλυσίδα της
πόλης και προτείνει κάποια µέτρα για περιφερειακή δράση σε αυτά τα σηµεία.
Η απουσία πολιτικής αναφορικά µε τις χρήσεις γης είχε ως αποτέλεσµα να εδραιωθούν
εγκαταστάσεις logistics που προωθούν µια εφοδιαστική αλυσίδα δύο φάσεων: από το
εσωτερικό δακτύλιο της πόλης προς τα προάστια και από τα προάστια προς το εξωτερικό
τµήµα της Ile-de-France. Τόσο η ίδια η πόλη όσο και η γύρω περιοχή έχουν λάβει µέτρα για
να βελτιώσουν την πολιτική χρήσης γης µε στόχο να ενισχύσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Γι’
αυτό το λόγο, η πόλη έχει δεσµεύσει ένα κοµµάτι γης σύµφωνα µε το αντίστοιχο
Επιχειρησιακό Σχέδιο (Μaster Plan) και η περιφέρεια έχει οµοίως δεσµεύσει διάφορες
περιοχές, ενέργειες που συνιστούν τα απαιτούµενα πρωταρχικά βήµατα. Το Επιχειρησιακό
Σχέδιο της Περιφέρειας σχετικά µε τις µεταφορές στην Ile-de-France είναι µια ευκαιρία για να
διαφυλαχτούν περιοχές στον αστικό πυρήνα της µητροπολιτικής περιοχής (αλλά και στα
προάστια).
Η Περιφέρεια της Ile-de-France µελέτησε τις συνθήκες για την εφαρµογή καινοτόµων
δράσεων για την ακίνητη περιουσία του αστικού πυρήνα. Η τιµολόγηση της γης είναι
χαµηλότερη όταν αφορά τη χρήση της για υπηρεσίες logistics, συγκριτικά µε την εµπορική
χρήση ή χρήση κατοικίας. Η χαµηλή κερδοφορία των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής
αλυσίδας σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος κατασκευής και ιδιοκτησίας της γης θέτουν σε
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κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται στην εφοδιαστική
αλυσίδα. Συνεπώς, οι επενδυτές δηλώνουν απρόθυµοι να συµµετάσχουν σε τέτοιου είδους
προγράµµατα. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων κινείται επίσης µε βραδείς ρυθµούς λόγω
της έλλειψης δεδοµένων αναφορικά µε τις λειτουργικές δαπάνες. Εφόσον λοιπόν δεν
υπάρχει κάποια διαθέσιµη µελέτη για την οικονοµική βιωσιµότητα, η Περιφέρεια µελέτησε το
αρχιτεκτονικό σχήµα, τα µέτρα για το τοπίο, τη λειτουργία ενός αστικού τερµατικού σταθµού
και την αξία της γης που µπορεί να παράγει µία τέτοια κατασκευή.
Γενική ∆ιεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE) της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΜελέτη Αστικών Εµπορευµατικών Μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες να ανακαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο οι
τοπικές αρχές µπορούν να υποστηρίξουν τη διανοµή εµπορευµάτων στις πόλεις και να
διερευνήσει ποια είναι η ιδανική κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ των διαφόρων επιπέδων
διακυβέρνησης. Είναι προφανές ότι οι τοπικές αρχές χρειάζονται µία πιο σαφή εικόνα για το
ρόλο που πρέπει να διατελέσουν. Για παράδειγµα, πώς µπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία
µεταξύ της χορηγίας και της τεχνογνωσίας; Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τις
τοπικές και περιφερειακές οικονοµίες, η παροχή χρηµατικής βοήθειας γίνεται ολοένα και
δυσκολότερη και ασκείται µεγαλύτερη πίεση στον ιδιωτικό τοµέα για να επενδύσει στα
προγράµµατα. Ο ρόλος των τοπικών αρχών µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός
ευνοϊκού νοµοθετικού πλαισίου µαζί µε τις κατάλληλες ευκαιρίες για συζήτηση και ανταλλαγή
πληροφοριών ανάµεσα στους ενδιαφερόµενους φορείς. Για µια αποτελεσµατική ανταλλαγή
πληροφοριών και πρακτικών, τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να µάθουν το ένα από το
άλλο, δηλαδή οι αρχές µεταξύ τους, οι µεταφορείς µεταξύ τους, κτλ.
Ο Andrea Campagna από το Centre for Transport and Logistics (CTL) του Πανεπιστηµίου
της Ρώµης «La Sapienza» παρουσίασε τα αποτελέσµατα της µελέτης στις αστικές µεταφορές
εµπορευµάτων από το CTL σε συνεργασία µε το MDS Transmodal µε ανάθεση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο σκοπός είναι να πραγµατοποιηθεί µια ανασκόπηση των υπάρχοντων πρακτικών και
µέτρων σε τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή ενδιαφέρεται να κατανοήσει το ρόλο της στις αστικές
εµπορευµατικές µεταφορές, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν αντικείµενο των
δήµων. Τι µπορεί να κάνει η Επιτροπή για τους δήµους (αρχή της επικουρικότητας); Τι
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µπορεί να γίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο; Οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές είναι ένα
περίπλοκο σύστηµα που δεν µπορεί να διαχειριστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως η µεταφορά
επιβατών. Και αυτό γιατί περιλαµβάνει πολλαπλά ενδιαφέροντα που έρχονται σε σύγκρουση.
∆εν είναι µόνο θέµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ της δηµόσιας αρχής και των πολιτών,
καθώς εµπλέκονται περισσότεροι ενδιαφερόµενοι φορείς. Απαιτείται λοιπόν µια µορφή
συµφιλίωσης µεταξύ των συγκρούσεων και των δράσεων συντονισµού για κοινές λύσεις και
πρακτικές. Κατά την διάρκεια της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, οι δηµόσιες αρχές δεν
διαθέτουν το απαιτούµενο κεφάλαιο για να συµµετάσχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα της
πόλης, όταν οι φορείς που διαµορφώνουν την πολιτική θέτουν το κοινωνικό κόστος και τα
οφέλη σε ισορροπία. Οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές µπορούν να υποστηρίξουν την
αστική οικονοµία και να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά το κόστος και
οι αρνητικές συνέπειες δεν µπορούν να επωµίζονται αποκλειστικά από τους µεταφορείς. Οι
αρχές πρέπει να επιδιώκουν την ισορροπία µεταξύ των θετικών και αρνητικών συνεπειών,
καθώς και τις ποικίλες ανάγκες των πολιτών/καταναλωτών και µεταφορέων .
Η θέσπιση κανονισµών είναι πιο σηµαντική στην περίπτωση των υπηρεσιών πόρτα-πόρτα
επειδή είναι πιο αποτελεσµατικές για την καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο
σύνολό της. Αντί των έµµεσων επιδοτήσεων, οι επιχειρήσεις εµπορευµατικών µεταφορών
χρειάζονται την υποστήριξη των αρχών για να προσφέρουν τις πιο αποτελεσµατικές
υπηρεσίες. Ο προσδιορισµός των χρήσεων γης είναι βασικός, για παράδειγµα στην
οριοθέτηση

ορισµένων

εµπορικών

δραστηριοτήτων

που

απαιτούν

τις

εµπορευµατικές µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών logistics,

αστικές
των

εγκαταστάσεων φόρτωσης/εκφόρτωσης των εµπορευµατικών οχηµάτων εκτός οδού, τη
διασφάλιση χώρων εντός των αστικών περιοχών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν
εµπορική βάση για τη σιδηροδροµική και θαλάσσια/πλωτή µεταφορά εµπορευµάτων. Τα
ηλεκτρικά οχήµατα δεν θεωρούνται από τους

µεταφορείς ως πολλά υποσχόµενη λύση

εξαιτίας του υψηλού κόστους επένδυσης. Τα υβριδικά ή τα οχήµατα που κινούνται µε αέριο
φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη απήχηση. Η αποτελεσµατική, ορθολογική και έξυπνη
νοµοθετική ρύθµιση απαιτεί προηγµένη τεχνογνωσία από την πλευρά των δηµόσιων αρχών,
οι οποίες αναπτύσσουν τα σχέδια και τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πόλεις.
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