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Σηόσοι και ππορ ποιοςρ απεςθύνεηαι
Η 3ε εκεξίδα, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ C-LIEGE, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηo
Νηνπθάζι ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαη απνηέιεζε ηελ πξώηε δεκόζηα εθδήισζε έπεηηα
από ελάκηζη ρξόλν δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Η εκεξίδα εζηίαζε ζηηο παξνπζηάζεηο θαη ηηο
ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πώο ζα εθαξκνζηνύλ νη επηηπρείο ζηξαηεγηθέο θαη ηα κέηξα
«άπσζεο θαη έιμεο» ζηηο επξσπατθέο πόιεηο θαη πεξηνρέο κε ζηόρν ηελ “ελεξγεηαθά
απνδνηηθή” αζηηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.

Δηθόλα 1- Τόπνο Δθδήισζεο,Sage Gateshead, Newcastle

Πάλσ

από

300

εκπεηξνγλώκνλεο

θαη

ελδηαθεξόκελνη

ηνπ

ηνκέα

ησλ

αζηηθώλ

εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ πξνζθιήζεθαλ από όιε ηελ Δπξώπε. Σηόρνο ήηαλ ην
αθξναηήξην

λα

πεξηιακβάλεη

εθπξνζώπνπο

ησλ

ηνπηθώλ

θνξέσλ

απηνδηνίθεζεο,

κεηαθνξείο, εκπεηξνγλώκνλεο ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, απνζηνιείο
εκπνξεπκάησλ θαη θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ θνξηεγώλ. Η εκεξίδα έθζαζε ηνλ αλακελόκελν
ζηόρν ησλ πεξίπνπ 50 ζπκκεηερόλησλ. Λόγσ ηνπ ηόπνπ ηεο εθδήισζεο, ζρεδόλ πελήληα
ηνηο εθαηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνήιζαλ από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.
Η εκεξίδα είρε ηνπο αθόινπζνπο ηξεηο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο:
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λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ C-LIEGE θαη ηηο ιύζεηο πνπ
πξνηείλεη



λα παξνπζηάζεη θαη λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία από ηελ πξόνδν ησλ πηινηηθώλ
εθαξκνγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ C-LIEGE ζε επηά πόιεηο
(Newcastle, Leicester, Stuttgart, Szczecin, Emilia-Romagna, Montana, Malta), θαη



γηα δώζεη παξάιιεια ηελ επθαηξία λα ζρεκαηηζηνύλ νκάδεο «Ενδιαθερόμενοι ηοσ
ηομέα αζηικών εμπορεσμαηικών μεηαθορών ζσνανηούν ηοσς εμπειρογνώμονες ηοσ
έργοσ C-LIEGE» γηα κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε γύξσ από ην πώο λα εθαξκόζνπλ
επηηπρείο ζηξαηεγηθέο.

Χαιπεηιζμόρ και ειζαγωγή
Τελ εκεξίδα άλνημε ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θνο Nigel Todd πνπ είλαη αλαπιεξσηήο κέινο
ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ αξκόδηνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαθνξέο ζην Γήκν ηνπ
Νηνπθάζι. Σηνλ ραηξεηηζκό ηνπ, ν θνο Todd, έθαλε κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε γηα ηηο ελέξγεηεο
πνπ απαηηήζεθαλ ώζηε λα επηηύρνπλ πεξηζζόηεξν ”ελεξγεηαθά απνδνηηθέο” αζηηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζηελ πόιε ηνπ Νηνπθάζι, ππνγξακκίδνληαο ην ξόιν ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Νηνπθάζι, σο θύξην ζύκβνπιν γηα ηηο πόιεηο ζηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνηνύληαη νη πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ C-LIEGE.

Δηθόλα 2-Φαηξεηηζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Σύκβνπινπ ηνπ Νηνπθάζι Nigel Todd
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Σηε ζπλέρεηα, ε ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ C-LIEGE, θα Paola Cossu έδσζε κηα ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή όζνλ αθνξά ζην ππόβαζξν, ηνπο ζηόρνπο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ CLIEGE. 16 κήλεο κεηά από ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, όιεο νη πόιεηο έρνπλ αξρίζεη ηηο πηινηηθέο
εθαξκνγέο ηνπο, κε ηηο πξώηεο δύν από ηηο πξνβιεπόκελεο ηέζζεξηο ηνπηθέο ζπλόδνπο
δηαζθέςεσλ ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο.
Οη εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ έξγνπ C-LIEGE έρνπλ αλαπηύμεη έλα ζύλνιν “εξγαιείσλ“ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ηώξα σο ππνζηήξημε ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ πηινηηθώλ εθαξκνγώλ ζηηο
πόιεηο: ην εγρεηξίδην δέζκεπζεο ελδηαθεξόκελσλ ηνπ ηνκέα αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ, ην εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ (City
Logistics Management), θαζώο θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ ησλ επξσπατθώλ “θαιώλ
πξαθηηθώλ“ ζηηο αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, θαη ησλ κέηξσλ «άπσζεο θαη έιμεο».
Ενόηηηα 1- Παποςζίαζη αποηελεζμάηων και πποηεινόμενων λύζεων ηος C-LIEGE
Ο ππεύζπλνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπ Γήκνπ Νηνπθάζι, θνο Gary MacDonald,
εηζήγαγε ηελ πξώηε ελόηεηα ηεο εκεξίδαο, πνπ πεξηιάκβαλε ηξεηο δηαδνρηθέο παξνπζηάζεηο:


“Μαζαίλνληαο από ηηο θαιέο/βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο ΔΔ: Bάζε Γεδνκέλσλ Καιώλ
Πξαθηηθώλ γηα ηηο Αζηηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο” – Παλαγηώηα Μσξαΐηε,
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ)



“C-LIEGE Βάζε Γεδνκέλσλ Μέηξσλ «Άπσζεο θαη Έιμεο»“– John Bourn, Tyne and
Wear Freight Partnership



“Δξγαιείν C-LIEGE γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ (City
Logistics Management)” -Luca Lucietti, FIT Consulting srl.

H Παλαγηώηα Μσξαΐηε, κε ηελ παξνπζίαζε ηεο, πξνζθάιεζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Bάζε Γεδνκέλσλ Καιώλ Πξαθηηθώλ, ε νπνία δηαηίζεηαη ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ www.c-liege.eu. Τν ζπγθεθξηκέλν αξρείν πεξηέρεη ηελ πεξίιεςε 93
θαιώλ πξαθηηθώλ ζρεηηθά κε ήπηα κέηξα θαη κέηξα πνπ απαηηνύλ ππνδνκέο, ηα νπνία έρνπλ
εθαξκνζζεί ζε Δπξσπατθέο πόιεηο.
Η “ C-LIEGE Βάζε Γεδνκέλσλ Μέηξσλ Άπσζεο θαη Έιμεο” πξνήιζε άκεζα από ηελ βάζε
δεδνκέλσλ θαιώλ πξαθηηθώλ (είλαη επίζεο δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ www.cliege.eu). Ο John Bourn ππνγξάκκηζε όηη απηή ε δεύηεξε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ
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απνηειεί κία άκεζα πξνζβάζηκε θαη πεξηεθηηθή πεγή πιεξνθνξηώλ γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο
πνπ αθνξνύλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο αζηηθέο κεηαθνξέο θαη έρνπλ όιεο εθαξκνζζεί ζε πόιεηο,
πξνζθέξνληαο, επνκέλσο, πνιύηηκα εκπεηξηθά ζηνηρεία επηηπρεκέλσλ κέηξσλ.
Τα ήπηα κέηξα δελ απαηηνύλ απαξαηηήησο κεγάιεο νηθνλνκηθέο επελδύζεηο θαη κπνξνύλ λα
έρνπλ κηα πςειή αλαινγία θόζηνπο-νθέινπο. Τν εξγαιείν C-LIEGE ρξεζηκεύεη σο έλαο
νδεγόο γηα ηελ εθαξκνγή ήπησλ κέηξσλ κε ραξαθηεξηζηηθά «άπσζεο θαη έιμεο», όπσο νη
πεξηνξηζκνί πξόζβαζεο, βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκώλ, ζρεδίσλ γηα logistics αζηηθώλ
κεηαθνξώλ θαη δηαλνκήο, δεκηνπξγία θηλήηξσλ, θ.ιπ. (πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ
ηζηνζειίδα www.c-liege.eu). Τν εξγαιείν C-LIEGE παξέρεη επίζεο ηηο νδεγίεο γηα ηελ
θαζηέξσζε ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ (City
Logistics Manager).
“Οι Ενδιαθεπόμενοι ζςνανηούν ηοςρ Εμπειπογνώμονερ ηος έπγος C-LIEGE”-Ππώηο
μέπορ
Τηο πξώηεο δύν ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ άλνημε θαη ζπληόληζε ν θνο Gary MacDonald,
ππεύζπλνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπ Γήκνπ Νηνπθάζι. Η θύξηα εξώηεζε θαη γηα ηηο
ηέζζεξηο νκάδεο πνπ ζπδήηεζαλ παξάιιεια ήηαλ ε εμήο: Πώο κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ
καδί ζηηο επξσπατθέο πόιεηο ε πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ C-LIEGE, θαζώο θαη ηα εξγαιεία πνπ
αλέπηπμε, ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό γηα πην ελεξγεηαθά
απνδνηηθέο αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο;
Τα θύξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο θάζε ζπδήηεζεο αλαξηήζεθαλ ζε πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύζαλ
ζε θάζε παξάιιειε νκάδα ζπδήηεζεο. Δθηόο από ηηο νκάδεο πνπ αθνξνύζαλ ηα ηξία θύξηα
ζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ – εξγαιείν C-LIEGE γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, Bάζε Γεδνκέλσλ Καιώλ Πξαθηηθώλ γηα ηηο Αζηηθέο
Δκπνξεπκαηηθέο

Μεηαθνξέο

θαη

Βάζε

Γεδνκέλσλ

Μέηξσλ

Άπσζεο

θαη

Έιμεο-

δηακνξθώζεθε κηα ηέηαξηε νκάδα ζπδήηεζεο κε ζθνπό λα αλαιύζεη ηελ έθδνζε ηνπ
Δγρεηξηδίνπ Δλδηαθεξόκελσλ ηνπ ηνκέα αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζηηο πηινηηθέο πόιεηο.
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Δηθόλα 3-Παξάιιειεο νκάδεο ζπδήηεζεο γηα C-LIEGE εξγαιεία θαη ιύζεηο

Οη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ειεύζεξα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία είηε παξαπάλσ νκάδεο
ζπδήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ κέξνπο ηεο εκεξίδαο, ζπγθεληξώλνληαο ην
ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζην Δγρεηξίδην Δλδηαθεξόκελσλ, ην εξγαιείν C-LIEGE θαη ηελ Βάζε
Γεδνκέλσλ Μέηξσλ Άπσζεο θαη Έιμεο. Η Bάζε Γεδνκέλσλ Καιώλ Πξαθηηθώλ εθηηκήζεθε
σο έλα «ηζρπξό εξγαιείν» γηα ηελ πιεξνθόξεζε θαη ππνζηήξημε ελδηαθεξόκελσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ζε ηνπηθό επίπεδν.
Κύξηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Δξγαιείν C-LIEGE
Η ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ (City Logistics Manager)
κπνξεί λα ειέγμεη ηελ αζηηθή θπθινθνξία, αιιά όρη νιόθιεξεο ηηο ππεξεζίεο logistics ησλ
πόιεσλ – γηα παξάδεηγκα κέζσ πεξηνξηζκώλ ησλ δηαδξνκώλ γηα ηα θνξηεγά νρήκαηα. Ο
ζρεδηαζκόο/δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο είλαη ην θαιύηεξν ηκήκα γηα κία ππεξεζία
δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ. Γελ ππάξρεη θακία ηέηνηνπ είδνπο
ππεξεζία πξνο ην παξόλ. Οη ζπκκεηέρνληεο βιέπνπλ ζεηηθά ηνλ δηνξηζκό θάπνηνπ πνπ
ζπκκεηέρεη ήδε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο δηαρεηξηζηή ηεο αζηηθήο εκπνξεπκαηηθήο
κεηαθνξάο. Τν θύξην όθεινο γηα ηνπο δήκνπο: αλνίγεη ην δξόκν λα εθαξκνζηνύλ απνδνηηθά
κέηξα γηα ηε ιύζε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ.
Κύξηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ Μέηξσλ Άπσζεο θαη Έιμεο
Απαηηνύληαη ζπλεξγαζίεο γηα λα επεξεάζνπλ ηηο ηνπηθέο νκάδεο ελδηαθεξόκελσλ. Η βάζε
δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη έλαλ καθξύ θαηάινγν κέηξσλ, αξθεηώλ γηα λα επηιέμεη θαλείο έλα
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από απηά, πεξηζζόηεξα από ηα νπνία είλαη κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη ήδε. Η βάζε δεδνκέλσλ
είλαη ρξήζηκε γηα κέιε ηνπηθώλ θνξέσλ απηνδηνίθεζεο ή γηα ηνπο αξκόδηνπο γηα ην
ζρεδηαζκό ζην λα δηεξεπλήζνπλ πνηα κέηξα ζα κπνξνύζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα
επηηύρνπλ ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ηνπο ζηόρνπο. Οη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη γηα
θάζε κεκνλσκέλν κέηξν είλαη επίζεο πνιύ ρξήζηκεο.
Κύξηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Δγρεηξίδην Δλδηαθεξόκελσλ
Η εθαξκνγή ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηνπ ηνκέα αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ
κεηαθνξώλ ζπλαληά πνιιά εκπόδηα ζε ηνπηθό επίπεδν: αλεπαξθείο ηνπηθέο αξρέο,
γξαθεηνθξαηία, πνιηηηθέο δηαθνξέο, έιιεηςε δηνξαηηθόηεηαο (από εθινγή ζε εθινγή), θη πνιιά
άιια. Τα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη: ε επθαηξία γηα
ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε «πξόζσπν κε πξόζσπν», ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ
θαη ζηνηρείσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα, θαζώο θαη ησλ απιώλ
πνιηηώλ. Τα εκπόδηα πνπ πξέπεη λα ππεξληθεζνύλ είλαη: αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζεί
νιόθιεξε ε κεηαθνξηθή αιπζίδα, ε έιιεηςε πόξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ε έιιεηςε
θηλεηηθόηεηαο θαη δξάζεο πνπ απνηξέπεη ηνπο πηζαλνύο ελδηαθεξόκελνπο.
Ενόηηηα 2-Πιλοηικέρ εθαπμογέρ και μέηπα ζηιρ πόλειρ ηος C-LIEGE
Ο John Bourn ηνπ Tyne & Wear Freight Partnership (ζπλεξγία εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ),
πνπ έρεη βάζε ην Νηνπθάζι, ζπλόςηζε ηελ ηξέρνπζα πξόνδν ησλ πηινηηθώλ εθαξκνγώλ ζηηο
πόιεηο ηνπ C-LIEGE. Οη πόιεηο ζεζπίδνπλ κηα ζεηξά ήπησλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ράξηε γηα δξνκνιόγεζε ησλ θνξηεγώλ

κε αληίζηνηρε ζήκαλζε (Leicester),

εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ εληνπηζκνύ ρεηξηζηώλ (Newcastle), πεξηνξηζκώλ πξόζβαζεο
νρεκάησλ πνπ ξππαίλνπλ (Emilia-Romagna), θαηαλνκήο πξόζζεησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο
(hal-Tarxien) ή ζεκείσλ ζπιινγήο (Szczecin). Όιεο νη πηινηηθέο πόιεηο ηνπ C-LIEGE
πηνζεηνύλ ηηο Σπλεξγίεο κεηαμύ ησλ θνξέσλ γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ηνλ
ζρεδηαζκό αλάπηπμεο ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ζε ηνπηθή θιίκαθα.
Μεηά από ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ν ζπληνληζηήο ηεο δεύηεξεο ελόηεηαο ηεο εκεξίδαο, θνο
Vassilen Iotzov (από ηνπο εηαίξνπο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ, BERMAG) θαηεύζπλε ηε
ζπδήηεζε ηεο επηηξνπήο πνπ απνηεινύζαλ πνιηηηθνί θαη κέιε ηεο ηνπηθή απηνδηνίθεζεο
ηεζζάξσλ από ησλ επηά πηινηηθώλ πόιεσλ ηνπ C-LIEGE: Γεκνηηθόο Σύκβνπινο ηνπ
Newcastle´s City Nigel Todd, Γήκαξρνο Zlatko Zhivkov ηνπ Γήκνπ Montana ζηε Βνπιγαξία,
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Olaf Dienelt από ηελ ηνπηθή αξρή ηνπ Ludwigsburg, ζηελ πεξηνρή ηεο Σηνπηγθάξδεο ζηε
Γεξκαλία, θαη ν Γήκαξρνο Paul Farrugia ηνπ Hal-Tarxien ηεο Μάιηαο.
Σηελ εξώηεζε γηα ηε ζπκβνιή θαη ην ξόιν ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ C-LIEGE όζνλ αθνξά ζηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε θάζε πόιεο, όινη νη εθπξόζσπνη αλαγλώξηζαλ έληνλα ηελ
ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ην έξγν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ηηο αζηηθέο
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, παξά ηα πνιύ δηαθνξεηηθά ζεκεία αθεηεξίαο πνπ είρε θάζε
πόιε. Ο δήκαξρνο Zlatko Zhivkov ηνπ δήκνπ Μνληάλα ππνγξάκκηζε ηελ πνιύηηκε εκπεηξία
πνπ απνθόκηζε από ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλαληήζεσλ ηνπ έξγνπ. Θεσξεί επίζεο, όηη ην C-LIEGE είλαη πνιύ ρξήζηκν γηα ηε βειηίσζε
ησλ θαλνληζκώλ, ρσξίο λα επαλαιακβάλεη ιάζε πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιιεο πόιεηο.
Ο δήκαξρνο Paul Farrugia επηζήκαλε όηη ην παιαηό ρσξηό Ηal-Tarxien δηαηεξεί κηα
θιεξνλνκηά πνπ απεηιείηαη από ηα κεγάια νρήκαηα. Ο Olaf Dienelt από ηε δηνηθεηηθή αξρή
ηνπ Ludwigsburg εμήγεζε πώο ε πξνζέγγηζε C-LIEGE ζε ηνπηθό επίπεδν ελζσκαηώλεηαη
ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ελέξγεηα, κε ζηόρν λα κεηώζεη ηηο θαηά θεθαιήλ
εθπνκπέο ηνπ CO2 από 6 ζε 2 ηόλνπο ην ρξόλν.
Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο Nigel Todd ηνπ Νηνπθάζι ηόληζε ην C-LIEGE σο ηελ επθαηξία γηα
δξάζε. Οη ηδέεο θαη νη εκπεηξίεο πνπ πξνβάιιεη ην έξγν κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ όιεο ηηο
ζπκκεηέρνπζεο πόιεηο ζηελ εθαξκνγή ελόο θαιύηεξνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη δηαρείξηζεο
ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ.
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Δηθόλα 4-Πάλει εθπξνζώπσλ ηνπηθώλ αξρώλ από 4 πηινηηθέο πόιεηο

Σηελ εξώηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ C-LIEGE,
επαλεμέηαζε ησλ ιύζεσλ σο ζεκαληηθή επίδξαζε

ν Nigel Todd αλαγλώξηζε ηελ
γηα ηελ απαξαίηεηε

πεξίνδν

πξνγξακκαηηζκνύ 20 εηώλ. Γηα ην Olaf Dienelt, από ηε δηνίθεζε ηνπ Ludwigsburg, ην CLIEGE κνηάδεη κε έλα κέηξν έιμεο από κόλν ηνπ. Γηα έλα βξαρππξόζεζκν ζρεδηαζκό, ην CLIEGE νξίδεη κία ξπζκηζηηθή ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αζηηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζην
δήκν ηεο Μνληάλα. Ο Paul Farrugia από ην Ηal-Tarxien ηεο Μάιηαο ηόληζε όηη ην C-LIEGE
έδσζε ώζεζε ζην ζπκβνύιην ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη επέθεξε κηα αιιαγή ηεο λννηξνπίαο
όζνλ αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο.
Μεηά από ηε ζπδήηεζε ηνπ πάλει, παξνπζηάζηεθαλ δύν έξγα ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο
“Δπθπήο Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξώπε”, κε ζηόρν λα επηδεηρζεί πώο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ
θαη ηα ηξία εξεπλεηηθά έξγα θαη λα ελζσκαησζνύλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε ηνπηθό επίπεδν.
Ο θνο Mark Fell, ζπληνληζηήοηνπ έξγνπ ECOSTARS Δπξώπε, παξνπζίαζε ηα επηηεύγκαηα
ηνπ ECOSTARS θαη εμήγεζε πώο απηό ην επξσπατθό ζρέδην αλαγλώξηζεο ρεηξηζηώλ ζηόινπ
κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε θάπνηα από ηα απνηειέζκαηα ηνπ C-LIEGE. Σύκθσλα κε ην Gary
Armstrong, ζηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ CYCLELOGISTICS, ην 25% όισλ ησλ αζηηθώλ
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αγαζώλ ζα κπνξνύζαλ λα δηαλέκνληαη κε δίθπθια εκπνξεπκαηηθνύ θνξηίνπ (cargo bicycles).
Ο Gary Armstrong δεζκεύηεθε γηα κηα δηαγώληα πξνώζεζε θαη ησλ δύν εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ – ζε επίπεδν πόιεσλ θαη ζε επξσπατθό επίπεδν.
“Οι Ενδιαθεπόμενοι ζςνανηούν ηοςρ Εμπειπογνώμονερ ηος έπγος C-LIEGE”-Δεύηεπο
μέπορ
Η δεύηεξε ελόηεηα “Οη Δλδηαθεξόκελνη ζπλαληνύλ ηνπο Δκπεηξνγλώκνλεο ηνπ C-LIEGE” ηεο
εκεξίδαο – πνπ ζπληνλίζηεθε από ηνλ Vassilen Iotzov ηεο BERMAG – κεηαηξάπεθε ζε
«αλνηρηή αγνξά» θαη γηα ηηο επηά πηινηηθέο πόιεηο ην C-LIEGE θαη ηηο επξύηεξεο πεξηνρέο. Οη
ζπκκεηέρνληεο, νη εθπξόζσπνη ησλ ηνπηθώλ απηνδηνηθήζεσλ θαη νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ CLIEGE παξνπζίαζαλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο θάζε πόιεο ζε αληίζηνηρεο δηαζθέςεηο ζηξνγγπιήο
ηξαπέδεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα πεξπαηήζνπλ γύξσ θαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε κία από ηηο επηά ζπδεηήζεηο. Τν θύξην εξώηεκα απηήο ηεο ηειεπηαίαο
ελόηεηαο ηεο εκεξίδαο ήηαλ: Τη κπνξνύκε λα κνηξαζηνύκε θαη λα κάζνπκε από ηελ εκπεηξία
ηεο θάζε πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηηο πόιεηο ηνπ C-LIEGE;
Αποηελέζμαηα και Σςμπεπάζμαηα
Οη παξνπζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ ηνπ C-LIEGE απέδεημαλ
θαζαξά όηη ην έξγν πξνζθέξεη ζηηο πόιεηο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο
γηα ηελ “ελεξγεηαθά απνδνηηθή” αζηηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κία ζεκαληηθή “ρείξα
βνεζείαο”. Οη πξνηεηλόκελεο ιύζεηο, όπσο ην εξγαιείν C-LIEGE γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, ε Βάζε Γεδνκέλσλ Μέηξσλ Άπσζεο θαη Έιμεο, ε
Bάζε Γεδνκέλσλ Καιώλ Πξαθηηθώλ γηα ηηο Αζηηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο, θαη ην
Δγρεηξηδίν Δλδηαθεξόκελσλ ηνπ ηνκέα αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, δίλνπλ ζηηο
ηνπηθέο αξρέο θαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο απνηειεζκαηηθά θαη πξνζαξκόζηκα εξγαιεία
ππνζηήξημεο κε πςειή αλαινγία νθέινπο-θόζηνπο. Οη παξάιιειεο ζπδεηήζεηο ζε 4 νκάδεο
επηβεβαίσζαλ ηελ αμία ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ έξγνπ κεηαμύ ησλ ζπκκεηόρσλ
θαη ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ.
Η ζπδήηεζε ηεο επηηξνπήο ησλ πνιηηηθώλ εθπξνζώπσλ από ηηο ηέζζεξηο πηινηηθέο πόιεηο
C-LIEGE θαηέδεημε ηελ αλάγθε γηα ζπλεηαηξηζηηθή δξάζε. Όινη νη εθπξόζσπνη αλαγλώξηζαλ
έληνλα ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ην έξγν, παξά ηα πνιύ δηαθνξεηηθά ζεκεία αθεηεξίαο
πνπ είρε θάζε πόιε.
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Τα αθόινπζα θύξηα ζπκπεξάζκαηα πξνήιζαλ από ηηο ζπδεηήζεηο ηεο επηηξνπήο θαη ησλ
νκάδσλ “Οη Δλδηαθεξόκελνη ζπλαληνύλ ηνπο Δκπεηξνγλώκνλεο ηνπ έξγνπ C-LIEGE”:


Αλαγλώξηζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ ζεκαληηθώλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξνληαη γηα ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ ηνπ θνηλνηηθνύ
πξνγξάκκαηνο

“Δπθπήο

Δλέξγεηα

γηα

ηελ

Δπξώπε”,

CYCLELOGISTICS,

ECOSTARS θαη C-LIEGE, όζνλ αθνξά ζηελ πην “θαζαξή θαη ελεξγεηαθά
απνδνηηθή” αζηηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.


To C-LIEGE παξαθηλεί κηα αιιαγή ζηελ λννηξνπία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ησλ
ζπλαηλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζηηο πηινηηθέο πόιεηο γηα πην απνηειεζκαηηθέο θη
απνδνηηθέο αζηηθέο κεηαθνξέο.



Η αλάγθε γηα ηε δηάδνζε ηεο εκπεηξίαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ δηαρείξηζε
ησλ αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ πόιεσλ θαη ησλ
πεξηνρώλ γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθή αζηηθή κεηαθνξά
εκπνξεπκάησλ.



Η εθαξκνγή ησλ κέηξσλ C-LIEGE ζα ιεηηνπξγήζεη σο «παξαδεηγκαηηθή εθαξκνγή»
γηα άιιεο πόιεηο θαη πεξηνρέο πέξα από ην έξγν C-LIEGE.



Τν C-LIEGE είλαη κηα θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο απαξαίηεηεο
πεξηόδνπ πξνγξακκαηηζκνύ 20 εηώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ αζηηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ.



Η πίεζε ζηηο πόιεηο ιόγσ ηεο απμαλόκελεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο θαη άιισλ
ζρεηηθώλ αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ ζα παξαθηλήζεη άιιεο πόιεηο ζην λα εμεηάζνπλ ηηο
πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ηνπ έξγνπ C-LIEGE.
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Παπάπηημα: Ημεπήζια Διάηαξη Ημεπίδαρ
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