
                     

Εργαστήριο του έργου SMILE σχετικά με Καινοτόμες λύσεις για ενεργειακά
αποδοτικές αστικές εμπορευματικές μεταφορές 

Άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση νέων κοινών λύσεων για τις παραδόσεις
του τελευταίου χιλιομέτρου

Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, η πόλη του Montpellier φιλοξένησε το 4ο εργαστήριο του έργου SMILE. Το
SMILE είναι  ένα  ευρωπαϊκό  έργο  που  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  MED με  στόχο  την
εξεύρεση και δοκιμή νέων έξυπνων και πράσινων λύσεων για την αστική εφοδιαστική.

Για την περίσταση, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, που περιλαμβάνει φορείς από 6 πόλεις
της Μεσογείου (Βαλένθια, Πειραιάς,  Μπολόνια, Βαρκελώνη,  Rijeka και  Montpellier)  γνώρισε μια
παθιασμένη συζήτηση μεταξύ των βασικών εκπροσώπων φορέων των μεταφορών της περιφέρειας
του  Montpellier,  ανταλλάσσοντας  απόψεις,  τις  δυσκολίες  τους και  το σχεδιασμό λύσεων για το
περίπλοκο,  αλλά  στρατηγικής  σημασίας  ζήτημα  της  αστικής  εφοδιαστική.  Το  εργαστήριο  ήταν
επίσης μια ευκαιρία να συγκρίνουν τις  καινοτόμες λύσεις  που έχουν αναπτυχθεί  στη Γαλλία με
εκείνα που εφαρμόζονται στις άλλες μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Ο  εκπρόσωπος  της  πόλης  του  Montpellier από  τη  Διεύθυνση  Αστικής  Διαχείρισης  ανέλυσε
λεπτομερώς  τις  δράσεις  που  ξεκίνησαν  από  την  πόλη  τα  τελευταία  χρόνια  για  να  επιτρέψουν
ομαλότερες συνθήκες για την αστική εφοδιαστική κατά το τελευταίο χιλιόμετρο. Ο διευθυντής του
MIN (Αγορά Εθνικού Ενδιαφέροντος) ολοκλήρωσε την προηγούμενη παρέμβαση, δείχνοντας πώς οι
δημόσιες αρχές μπορούν να διαχειριστούν και να συντονίσουν τη διανομή των ροών σε ένα αστικό
κέντρο  logistics που  επιτρέπει  τη  διανομή  των  αγροτικών  προϊόντων  τροφίμων  από  τις  1800
εμπορικές μονάδες της γαλλικής πόλης. Σε απόλυτη συνέργεια ήταν οι παρουσιάσεις το απόγευμα
της ίδιας μέρας, εκφράζοντας τις απόψεις των φορέων της αγοράς όπως η JONCTION, μια εταιρεία
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  Logistics και Μεταφορών και η  Randon, μία από τις κύριες
εταιρείες μεταφορών των περιφερειών που εξέφρασαν την άποψη της βιομηχανίας.

Κύριο συμπέρασμα ήταν, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, η αστική εφοδιαστική περιλαμβάνει 
πολλούς παίκτες, και το κύριο πρόβλημα είναι συχνά η έλλειψη κοινών γνώσεων σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες της αλυσίδας. Μία από τις 
προτάσεις που επίσης προτάχθηκαν ήταν πως οι πολεοδόμοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά 
ώστε να γίνουν ουσιαστικοί γνώστες των θεμάτων σχεδιασμού μεταφορών, και το αντίστροφο για 
τους ειδικούς που ασχολούνται με τις μεταφορές.. Για άλλη μια φορά, ο διάλογος ήταν το κλειδί της 
επιτυχίας. Από αυτή την άποψη, το παρόν εργαστήριο του έργου SMILE ήταν σίγουρα ένα βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση!

Κύριοι ομιλητές ήταν:
Vincent Meyer - Διεύθυνση Αστικής διαχείρισης της πόλης του Montpallier
Olivier Lauro - Διευθυντής του MIN (Αγορά εθνικού ενδιαφέροντος) της πόλης του Montpallier
Bertrand Dumas - Διευθυντής της δράσης ¨Στόχος CO2¨ στην περιφέρεια Languedoc-Roussillon 
Jean-Baptiste Thebaud - Εταιρεία Jonction
Stephane Randon - Εταιρεία TSR Μεταφορών


