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Το τελικό συνέδριο του έργου SMILE πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια στις 28 Απριλίου.  

Όλοι οι εταίροι του έργου παρακολούθησαν αυτή τη γόνιμη συνάντηση που συνδιοργανώθηκε 

από τα Ινστιτούτα  InnDEA Valencia και Valenciaport Foundation, καθώς και εκπρόσωποι 

λοιπών έργων σχετικά με την αστική εφοδιαστική, εκπρόσωπος του προγράμματος MED και 

του έργου INTERACT και λοιποί φορείς που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου.  

Ο σύμβουλος για την απασχόληση, την καινοτομία και τα έργα επιχειρηματικότητας, Beatriz 

Simon, εγκαινίασε την εκδήλωση, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος ValenciaPort, 

Vicente del Río, τονίζοντας τα επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις του τομέα της αστικής 

εφοδιαστικής με άξονα την ενεργειακή απόδοση. 

Η Δρ Μαρία Μποϊλέ, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, παρουσίασε τις προτεραιότητες 

έρευνας για την αστική εφοδιαστική για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής 

μεταφορών, καθώς και πολιτικές, στρατηγικές, σχέδια και δράσεις καινοτόμων και ενεργειακά 

αποδοτικών λύσεων στο πλαίσιο των αστικών μεταφορών. 

Εκπρόσωπος της Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος MED, η κα Mercedes Acitores, 

παρουσίασε τις μελλοντικές προτεραιότητες του προγράμματος MED 2014-2020. Στη συνέχεια 

η συντονίστρια του έργου SMILE, κα Μαρία Πούλου, έκανε μια σύντομη παρουσίαση του 

έργου SMILE. 

Τα εργαλεία, η προσαρμογή και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μελετών περίπτωσης 

σχετικά με τη μέτρηση και μοντελοποίηση της αστικής διανομής εμπορευμάτων, 

παρουσιάστηκαν από τον Giuseppe Luppino (εκπρόσωπος ITL). Η πρωινή συνεδρίαση 

ολοκληρώθηκε με τον Σαλβαδόρ Furio (Valenciaport Ίδρυμα) που εισήγαγε και συντόνισε την 

ενότητα σχετικά με τις πιλοτικές εφαρμογές και τα Σχέδια Δράσης Αστικών Εμπορευματικών 



               

Μεταφορών, όπου κάθε πόλη παρουσίασε το πιλοτικό της έργο και τις μελλοντικές επιπτώσεις 

αυτών των εμπειριών στο σχέδιο δράσης για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές κάθε 

πόλης. 

Η απογευματινή συνεδρία σχετικά με τα "Μέτρα για την ενεργειακή απόδοση και τις ευκαιρίες 

σε Urban Logistics" συντονίστηκε από τον Ivano Magazzu, από το Πρόγραμμα INTERACT. Οι 

συμμετέχοντες αυτής της ενότητας ήταν η εκπρόσωπος του Προγράμματος MED και των 

ακόλουθων έργων: Dorothy, STRAIGHTSOL, Coefficient, C-Liege and SMILE. 

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη συνάντηση:  

Photo Album   

Στο σύνδεσμο http://smile-urbanlogistics.eu/ μπορείτε να βρείτε την agenda και τις 

παρουσιάσεις της ημέρας.  

  

 


