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Επισκόπηση του έργου SMILE



-- Οι αστικές περιοχές καταναλώνουν ως και το Οι αστικές περιοχές καταναλώνουν ως και το 70% 70% της ενέργειας που της ενέργειας που 
παράγεταιπαράγεται

-- Οι Μεταφορές ανήκουν στους κύριους τοµείς κατανάλωσης µη Οι Μεταφορές ανήκουν στους κύριους τοµείς κατανάλωσης µη 
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και στην παραγωγή των µεγαλύτερων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και στην παραγωγή των µεγαλύτερων 
ποσοστών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις ποσοστών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις (30% (30% των των 
συνολικών εκποµπώνσυνολικών εκποµπών) ) 

ΚίνητραΚίνητρα

Σε αυτό το πλαίσιοΣε αυτό το πλαίσιο, , η διανοµή αστικών εµπορευµατικών φορτίων απαιτείη διανοµή αστικών εµπορευµατικών φορτίων απαιτεί καινοτόµες λύσειςκαινοτόµες λύσεις

Αυτές θα πρέπει να είναι ικανές ναΑυτές θα πρέπει να είναι ικανές να: : 
-- Εξορθολογήσουν και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των Εξορθολογήσουν και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των -- Εξορθολογήσουν και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των Εξορθολογήσουν και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των 
µεταφορών µεταφορών 
-- ΠρΠρooωθήσουν τη χρήση καινοτόµων ανανεώσιµων πηγών ωθήσουν τη χρήση καινοτόµων ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας ενέργειας 

Θα µειωθεί η Θα µειωθεί η 
κατανάλωση ενέργειας κατανάλωση ενέργειας 
και οι σχετικές και οι σχετικές 
εµποµπές εµποµπές CO2 CO2 

έτσιέτσι ενώενώ

Θα προωθηθεί Θα προωθηθεί 
η οικονοµική η οικονοµική 
ανάπτυξη ανάπτυξη 



Το Έργο εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Το Έργο εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος MED (2017MED (2017--
2013)2013)

Βασικά ∆εδοµέναΒασικά ∆εδοµένα

11 

εταίροι
6 πόλεις

5 MED 

χώρες

Έγκριση:
13 ∆εκεµβρίου 2012. Μασσαλία
Επίσηµη ενηµέρωση :
19 Μαρτίου 2013 (επίσηµη επιστολή)

30 µήνες 

διάρκεια

Συνολικός Π/Υ

1.872.533€
ΕΤΠΑ

1.216.899,75€ (75%)

Εθν. Συµµετοχή

405.633,25€ (25%)

IPA funds

212.000€ (85%)

Εθν΄. Συµµετοχή

37.500€ (15%)

7 

Ιστιτούτα

Έργο 
SMILE 

19 Μαρτίου 2013 (επίσηµη επιστολή)
18 Μαρτίου 2013 (e-mail)

Υποβολή Τεχνικού 
∆ελτίου
στις 12/4/2012, 
Πειραιάς

Λήξη Έργου
30 Ιουνίου 2015



4 4 ∆ιοικητικές Αρχές Πόλεων∆ιοικητικές Αρχές Πόλεων::
∆/∆/νση νση Κινητικότητας του ∆ήµου ΒαρκελώνηςΚινητικότητας του ∆ήµου Βαρκελώνης
∆ήµος του ∆ήµος του MontpellierMontpellier
∆ήµος της πόλης∆ήµος της πόλης RijekaRijeka
∆ήµος Πειραιά∆ήµος Πειραιά

Το εταιρικό Σχήµα Το εταιρικό Σχήµα 

7 εξειδικευµένα Ινστιτούτα / Ιδρύµατα :
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιώσιµης 
Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 

Regional Energy Agency 
Kvarner (Κροατία)

AFT - Délégation Régionale 
Languedoc Roussillon (Γαλλία)

Center for Innovation in Transport 
(CENIT) / Technical University of 
Catalonia (UPC) (Ισπανία)

Foundation of the Valencian Community for 
Strategical Promotion, Development and 
Urban Innovation (Ισπανία) 

Institute for Transport and Logistics 
Foundation (Ιταλία) 

The Valenciaport Foundation for Research, 
Promotion and Commercial Studies of the 
Valencian region (Ισπανία)

Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
(Ελλάδα)



1. 1. ∆ήµος της Βαλένθια∆ήµος της Βαλένθια, , 
Τοπική ΑυτοδιοίκησηΤοπική Αυτοδιοίκηση ((ΙσπανίαΙσπανία))

7 7 ∆οµές που δεν είναι εταίροι υποστηρίζουν το έργο ∆οµές που δεν είναι εταίροι υποστηρίζουν το έργο 
SMILESMILE

2. DHL Exel Supply Chain Spain, 2. DHL Exel Supply Chain Spain, 
((ΙσπανίαΙσπανία))

3. KLOK Kooperationszentrum Logistik e.V. , 3. KLOK Kooperationszentrum Logistik e.V. , 
Regional Development Agency (Regional Development Agency (ΓερµανίαΓερµανία))

Μη 

Εταιρικές

∆οµές

Εταίροι

4. IFSTTAR, Technological and scientific research center (4. IFSTTAR, Technological and scientific research center (ΓαλλίαΓαλλία))

5. 5. Περιφέρεια της Περιφέρεια της EmiliaEmilia--Romagna,  Romagna,  Περιφερειακή ∆ιοίκησηΠεριφερειακή ∆ιοίκηση
((ΙταλίαΙταλία))

6. 6. Πανεπιστήµιο του Πανεπιστήµιο του Westminster,  University or institute of Westminster,  University or institute of 
applied sciences (applied sciences (Ηνωµένο ΒασίλειοΗνωµένο Βασίλειο))

7. AVELE, Technological and scientific research Center (7. AVELE, Technological and scientific research Center (ΙσπανίαΙσπανία))



Ανάπτυξη και Υλοποίηση καινοτόµων 
στρατηγικών, σχεδίων και µέτρων στον τοµέα 
των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων 
κινητικότητας στις πόλεις της Μεσογείου

Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου (1/2)(1/2)

Αξιοποιώντας: 
∆ιαθέσιµες 

Λαµβάνοντας 
υπόψη∆ιαθέσιµες 

Τεχνολογίες
Προηγούµενες 
εµπειρίες
Τρέχουσες 
πρωτοβουλίες

υπόψη
Τεχνικά ζητήµατα
Ζητήµατα κόστους
λοιπά σχετικά 
ζητήµατα



Σε αυτό το πλαίσιο το έργο θα:

Αντικείµενο του έργουΑντικείµενο του έργου(2/2)(2/2)

ΠροσδιορίσειΠροσδιορίσει
ΣχεδιάσειΣχεδιάσει

∆ηµόσιες Πολιτικές∆ηµόσιες Πολιτικές
ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές & & 

ΣχεδιάσειΣχεδιάσει
ΕπαληθεύσειΕπαληθεύσει
ΜοιραστείΜοιραστεί
& & ΠροβάλειΠροβάλει

ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές & & 
Μέτρα Μέτρα 
για για ευφυείς λύσεις ευφυείς λύσεις 
αστικών αστικών 
εµπορευµατικών εµπορευµατικών 
µεταφορώνµεταφορών



Να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των 
Μεσογειακών πόλεων παρέχοντας ευφυείς 
και αειφόρες λύσεις κινητικότητας, µέσω

-- Βελτίωσης της γνώσης των δηµόσιων και ιδιωτικών Βελτίωσης της γνώσης των δηµόσιων και ιδιωτικών 
φορέων στο αντικείµενο του έργουφορέων στο αντικείµενο του έργου
-- Προώθησης καινοτόµων «πράσινων» & οικονοµικά Προώθησης καινοτόµων «πράσινων» & οικονοµικά 

Επιδίωξη Επιδίωξη & & κύριακύρια Προτεραιότητα Προτεραιότητα 
(1/2)(1/2)

-- Προώθησης καινοτόµων «πράσινων» & οικονοµικά Προώθησης καινοτόµων «πράσινων» & οικονοµικά 
αποδοτικών λύσεων για το αντικείµενο του έργουαποδοτικών λύσεων για το αντικείµενο του έργου
-- Αντιµετώπισης του στόχου της πράσινης Αντιµετώπισης του στόχου της πράσινης κάικάι έξυπνης έξυπνης 
αστικής ανάπτυξης αστικής ανάπτυξης 

ενώ την ίδια στιγµή επιδιώκειενώ την ίδια στιγµή επιδιώκει

την επιβολή ενός άµεσου αντίκτυπου εξοικονόµησης την επιβολή ενός άµεσου αντίκτυπου εξοικονόµησης 
ενέργειας στις πόλειςενέργειας στις πόλεις



Αναλυτικότερα, η συµβολή του έργου στην 
ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών Μεσογειακών 

Πόλεων, θα προωθηθεί µέσω: 

-- Αύξησης της ευαισθητοποίησης για την ισχυρή επίδραση που µπορεί Αύξησης της ευαισθητοποίησης για την ισχυρή επίδραση που µπορεί 
να έχει η αστική εφοδιαστική αλυσίδα για την ενεργειακή απόδοση να έχει η αστική εφοδιαστική αλυσίδα για την ενεργειακή απόδοση 
των πόλεωντων πόλεων
-- Βελτίωσης της γνώσης περί των επιτυχηµένα εφαρµοσµένων και Βελτίωσης της γνώσης περί των επιτυχηµένα εφαρµοσµένων και 

Επιδίωξη Επιδίωξη & & κύριακύρια Προτεραιότητα Προτεραιότητα 
(1/2)(1/2)

-- Βελτίωσης της γνώσης περί των επιτυχηµένα εφαρµοσµένων και Βελτίωσης της γνώσης περί των επιτυχηµένα εφαρµοσµένων και 
ενεργειακά αποδοτικών λύσεων ενεργειακά αποδοτικών λύσεων logistics logistics στις πόλειςστις πόλεις
-- Υποστήριξης δηµόσιων πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων σε Υποστήριξης δηµόσιων πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων σε 
ζητήµατα ενεργειακής αποδοτικότητας των ζητήµατα ενεργειακής αποδοτικότητας των logistics logistics στις πόλειςστις πόλεις
-- Μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σχετικής µε Μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σχετικής µε logistics logistics και και 
µεταφορές µεταφορές 
-- Μείωσης των εκποµπών Μείωσης των εκποµπών CO2 CO2 από τις µεταφορέςαπό τις µεταφορές
-- Ελαχιστοποίησης της συµφόρησης και άλλων διαταραχών που Ελαχιστοποίησης της συµφόρησης και άλλων διαταραχών που 
προκαλούνται από την αστική δραστηριότητα διανοµής προκαλούνται από την αστική δραστηριότητα διανοµής 
εµπορευµάτωνεµπορευµάτων



5 5 διαφορετικές Μεσογειακές χώρεςδιαφορετικές Μεσογειακές χώρες:: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Κροατία και ΕλλάδαΚροατία και Ελλάδα
Ιδιαίτερη έµφαση σε Ιδιαίτερη έµφαση σε 6 6 Μεσογειακές ΠόλειςΜεσογειακές Πόλεις:: Βαρκελώνη, Βαρκελώνη, 
ΒαλένθιαΒαλένθια, Montpellier, , Montpellier, ΜπολόνιαΜπολόνια, Rijeka , Rijeka και Πειραιάςκαι Πειραιάς

Γεωγραφική Περιοχή  Γεωγραφική Περιοχή  

Το έργο Το έργο SMILE SMILE φέρνει κοντάφέρνει κοντά: : 

3 3 µεγάλου µεγέθους πόλειςµεγάλου µεγέθους πόλεις 3 3 µεσαίου µεγέθους πόλειςµεσαίου µεγέθους πόλεις

ΜπολόνιαΜπολόνια

ΒαλένθιαΒαλένθια

Montpellier Montpellier 
((περίπουπερίπου 225.000 225.000 κοτοίκουςκοτοίκους) ) 

RijekaRijeka
((περίπουπερίπου 140.000 140.000 κατοίκουςκατοίκους))

ΠειραιάςΠειραιάς
(around 170.000 inhabitants)(around 170.000 inhabitants)

((περίπου περίπου 
1εκ. 1εκ. 
κατοίκους κατοίκους 
αθροιστικάαθροιστικά))

ΒαρκελώνηΒαρκελώνη
((πλέον τωνπλέον των 44εκεκ κατοίκων)κατοίκων)



Οι πόλεις του έργου Οι πόλεις του έργου SMILE SMILE συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσµασυγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσµα
ζητηµάτων, προκλήσεων, δυνατοτήτων, αναγκών αγοράς και συνθηκών ζητηµάτων, προκλήσεων, δυνατοτήτων, αναγκών αγοράς και συνθηκών 
υποδοµώνυποδοµών
Την ίδια στιγµή, Την ίδια στιγµή, µοιράζονται κοινούς στόχουςµοιράζονται κοινούς στόχους για την ανάπτυξηγια την ανάπτυξη από από 
πλευράς κόστους και υψηλής ενεργειακής απόδοσης δραστηριοτήτων πλευράς κόστους και υψηλής ενεργειακής απόδοσης δραστηριοτήτων 
logisticslogistics στις πόλειςστις πόλεις

Γεωγραφική ΠεριοχήΓεωγραφική Περιοχή

Φυσικά υπάρχουνΦυσικά υπάρχουν διακριτές διαφορέςδιακριτές διαφορές µεταξύ τουςµεταξύ τους

Ωστόσο µοιράζονται Ωστόσο µοιράζονται ειδικά κοινά χαρακτηριστικάειδικά κοινά χαρακτηριστικά τα τα 

- Την ύπαρξη ‘πολύπλοκων’ ιστορικών κέντρων 

πόλεων 

- 4 από τις συµµετέχουσες πόλεις είναι Πόλεις –

Λιµάνια 

((ΠειραιάςΠειραιάς, , Βαρκελώνη, ΒαλένθιαΒαρκελώνη, Βαλένθια και και Rijeka)Rijeka)

Ωστόσο µοιράζονται Ωστόσο µοιράζονται ειδικά κοινά χαρακτηριστικάειδικά κοινά χαρακτηριστικά τα τα 
οποία θα ληφθούν υπόψη µε ιδιαίτερη προσχήοποία θα ληφθούν υπόψη µε ιδιαίτερη προσχή:  :  



Το έργο Το έργο SMILE SMILE αποτελείται απόαποτελείται από: : 
5 5 πακέτα εργασίαςπακέτα εργασίας, , καθένα συντονίζονται από έναν εταίρο καθένα συντονίζονται από έναν εταίρο ((το το WP0 WP0 ήταν ήταν 
οι ενέργειες προετοιµασίαςοι ενέργειες προετοιµασίας))
Κάθε πακέτο εργασίας περιλαµβάνει Κάθε πακέτο εργασίας περιλαµβάνει (συνήθως 3 ή 4) διακριτές φάσεις, που διακριτές φάσεις, που 
επίσης συντονίζονται από ένα εταίροεπίσης συντονίζονται από ένα εταίρο
Κάθε φάση έχει ορισµένη διάρκειαορισµένη διάρκεια, , συγκεκριµένα παραδοτέα και δέχεται συγκεκριµένα παραδοτέα και δέχεται 
εισροές από όλους τους εταίρουςεισροές από όλους τους εταίρους

∆οµή∆οµή του έργουτου έργου

Π.ΕΠ.Ε.1:.1: ∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση του έργου ∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση του έργου / / συντονισµός του εταιρικού συντονισµός του εταιρικού 

σχήµατοςσχήµατος ((4 4 φάσειςφάσεις--10 10 παραδοτέαπαραδοτέα)) ΣυντονιστήςΣυντονιστής:: ∆ήµος Πειραιά∆ήµος Πειραιά

Π.Ε.Π.Ε.2:2: ΠληροφόρησηΠληροφόρηση, , ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης Π.Ε.Π.Ε.2:2: ΠληροφόρησηΠληροφόρηση, , ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης ευαισθητοποίηση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης 

((4 4 φάσειςφάσεις--20 20 παραδοτέαπαραδοτέα)) ΣυντονιστήςΣυντονιστής::AFTAFT--Délégation Régionale Languedoc RoussillonDélégation Régionale Languedoc Roussillon

Π.ΕΠ.Ε.3:.3: Μετρήσεις και Μοντολοποίηση της διανοµής αστικών εµπορευµατικών Μετρήσεις και Μοντολοποίηση της διανοµής αστικών εµπορευµατικών 

µεταφορών µεταφορών (3 (3 φάσειςφάσεις -- 7 7 παραδοτέαπαραδοτέα)) ΣυντονιστήςΣυντονιστής:: Institute for Transport Institute for Transport 

&& Logistics FoundationLogistics Foundation

Π.ΕΠ.Ε.4:.4: Πολιτικές, Στρατηγικές, σχέδια και µέτρα σε καινοτόµες και ενεργεικά έξυπνες Πολιτικές, Στρατηγικές, σχέδια και µέτρα σε καινοτόµες και ενεργεικά έξυπνες 

λύσεις αστικών εµπορευµατικών µεταφορών λύσεις αστικών εµπορευµατικών µεταφορών 

(3 (3 φάσειςφάσεις -- 6 6 παραδοτέαπαραδοτέα)) ΣυντονιστήςΣυντονιστής:: Centre for Research & Technology Hellas / HITCentre for Research & Technology Hellas / HIT

Π.ΕΠ.Ε.5:.5: Πιλοτικές εφαρµογές «έξυπνων λύσεων» στις πόλεις και σχέδια δράσης για την Πιλοτικές εφαρµογές «έξυπνων λύσεων» στις πόλεις και σχέδια δράσης για την 

εφαρµογή ενεργειακά έξυπνων µέτρων                               (εφαρµογή ενεργειακά έξυπνων µέτρων                               (3 3 φάσειςφάσεις -- 4 4 παραδοτέαπαραδοτέα))

ΣυντονιστήςΣυντονιστής:: The Valenciaport FoundationThe Valenciaport Foundation



∆οµή∆οµή του έργουτου έργου

Π.ΕΠ.Ε.1:.1: ∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση του έργου ∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση του έργου 
/ / συντονισµός του εταιρικού σχήµατοςσυντονισµός του εταιρικού σχήµατος (inc.WP0)(inc.WP0)

Συντονιστής εταίροςΣυντονιστής εταίρος:: ∆ήµος Πειραιά ∆ήµος Πειραιά 

ΦάσηΦάση 1.11.1: : Εκκίνηση και ενέργειες που εξασφαλίζουν την έξυπνη διαχείριση του Εκκίνηση και ενέργειες που εξασφαλίζουν την έξυπνη διαχείριση του 
εταιρικού σχήµατος εταιρικού σχήµατος 
(AF)  (AF)  ΈναρξηΈναρξη: 1/: 1/0101/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 3300//0606/201/20133 παραδοτέαπαραδοτέα 1        1        Συντονιστής: ∆ήµος ΠειραιάΣυντονιστής: ∆ήµος ΠειραιάΛήξηΛήξη:: 3300//0606/201/20133 παραδοτέαπαραδοτέα 1        1        Συντονιστής: ∆ήµος ΠειραιάΣυντονιστής: ∆ήµος Πειραιά

Φάση Φάση 1.2:1.2: ∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση∆ιοικητική και Οικονοµική διαχείριση
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2015 /2015 παραδοτέαπαραδοτέα 3 3 Συντονιστής: ∆ήµος ΠειραιάΣυντονιστής: ∆ήµος Πειραιά

Φάση Φάση 1.3:1.3: Καθηµερινή ∆ιαχείριση του έργου και Ποιοτικός έλεγχοςΚαθηµερινή ∆ιαχείριση του έργου και Ποιοτικός έλεγχος
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/001/2011/2013 3 

ΛήξηΛήξη:: 30/00/066/2015 /2015 παραδοτέαπαραδοτέα 4 4 Συντονιστής: ∆ήµος ΠειραιάΣυντονιστής: ∆ήµος Πειραιά

Φάση Φάση 1.4:1.4: Συντονισµός των διακρατικών ενεργειών και στρατηγική καθοδήγησηΣυντονισµός των διακρατικών ενεργειών και στρατηγική καθοδήγηση
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/01/20131/01/2013

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2015 /2015 παραδοτέαπαραδοτέα 2 2 Συντονιστής: ∆ήµος ΠειραιάΣυντονιστής: ∆ήµος Πειραιά



∆οµή∆οµή του έργουτου έργου

ΦάσηΦάση 2.1:2.1: Προτάσεις για δηµιουργική κεφαλαιοποίηση και Προτάσεις για δηµιουργική κεφαλαιοποίηση και χρήσιµοποίησηχρήσιµοποίηση της της 
προσέγγισης µε βάση τα αποτελέσµατα  προσέγγισης µε βάση τα αποτελέσµατα  
(AF) (AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2015 /2015 παραδοτέα παραδοτέα 5 5 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : AFT: AFT

Π.ΕΠ.Ε.2:.2: ΠληροφόρησηΠληροφόρηση, , ευαισθητοποίηση και ευαισθητοποίηση και 
κεφαλαιοποίηση της γνώσηςκεφαλαιοποίηση της γνώσης

Συντονιστής εταίροςΣυντονιστής εταίρος:: AFTAFT--DélégationDélégation
Régionale Languedoc RoussillonRégionale Languedoc Roussillon

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2015 /2015 παραδοτέα παραδοτέα 5 5 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : AFT: AFT

ΦάσηΦάση 2.2:2.2: Επικοινωνία και κεφαλαιοποίηση για τη δηµιουργία πολιτικώνΕπικοινωνία και κεφαλαιοποίηση για τη δηµιουργία πολιτικών
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 30/30/0606/2015 /2015 παραδοτέα παραδοτέα 8 8 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : AFT: AFT

ΦάσηΦάση 2.3:2.3: Επικοινωνία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδοΕπικοινωνία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 30/30/0606/2015 /2015 παραδοτέα παραδοτέα 4 4 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : AFT: AFT

ΦάσηΦάση 2.4:2.4: ∆ιαχείριση γνώσης ∆ιαχείριση γνώσης SMILESMILE
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 30/30/0606/2015 /2015 παραδοτέα παραδοτέα 3 3 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : AFT: AFT



∆οµή∆οµή του έργουτου έργου

ΦάσηΦάση 3.1:3.1: Κεφαλαιοποίηση δεδοµένων και εµπειριών και Κεφαλαιοποίηση δεδοµένων και εµπειριών και µοντελοποίησήµοντελοποίησή τους τους 
(AF) (AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0707/201/20133

ΛήξηΛήξη:: 3131//1212/2013 /2013 παραδοτέαπαραδοτέα 3 3 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : ITL: ITL

Π.ΕΠ.Ε.3:.3: Μετρήσεις και Μοντελοποίηση της διανοµής Μετρήσεις και Μοντελοποίηση της διανοµής 
αστικών εµπορευµατικών µεταφορώναστικών εµπορευµατικών µεταφορών

Συντονιστής εταίροςΣυντονιστής εταίρος :: Institute for Transport Institute for Transport 
and Logistics Foundationand Logistics Foundation

ΛήξηΛήξη:: 3131//1212/2013 /2013 παραδοτέαπαραδοτέα 3 3 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : ITL: ITL

Φάση 3.2: Υιοθέτηση του µοντέλου διαχείρισης αστικών εµπορευµατικών Υιοθέτηση του µοντέλου διαχείρισης αστικών εµπορευµατικών 
φορτίων και επαναρρύθµιση αυτού µε βάση την προσέγγιση του έργου φορτίων και επαναρρύθµιση αυτού µε βάση την προσέγγιση του έργου SMILESMILE
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/1111/2013/2013

ΛήξηΛήξη:: 3131//006/2016/20144 παραδοτέαπαραδοτέα 1 1 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : ITL: ITL

ΦάσηΦάση 3.3: 3.3: Μοντελοποίηση και µετρήσεις πραγµατικών περιπτώσεωνΜοντελοποίηση και µετρήσεις πραγµατικών περιπτώσεων
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/01/022/201/20144

ΛήξηΛήξη:: 3311/0/055/201/20144 παραδοτέαπαραδοτέα 3 3 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : CERTH/HIT: CERTH/HIT



∆οµή∆οµή του έργουτου έργου

ΦάσηΦάση 4.1:4.1: Μέτρα έξυπνων ενεργειακά λύσεων για αστικές εµπορευµατικές Μέτρα έξυπνων ενεργειακά λύσεων για αστικές εµπορευµατικές 
µεταφορέςµεταφορές
(AF) (AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20144

Π.ΕΠ.Ε.4:.4: Πολιτικές, Στρατηγικές, σχέδια και µέτρα σε Πολιτικές, Στρατηγικές, σχέδια και µέτρα σε 
καινοτόµες και ενεργειακά έξυπνες λύσεις αστικών καινοτόµες και ενεργειακά έξυπνες λύσεις αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορώνεµπορευµατικών µεταφορών

Συντονιστής εταίροςΣυντονιστής εταίρος :: Centre for Research Centre for Research 
& Technology Hellas / HIT& Technology Hellas / HIT

(AF) (AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/1/0101/201/20144
ΛήξηΛήξη:: 30/030/099/2014 /2014 παραδοτέαπαραδοτέα 2 2 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : CERTH/HIT: CERTH/HIT

ΦάσηΦάση 4.2:4.2: Πλαίσιο πολιτικής για την υποστήριξη έξυπνων ενεργειακά λύσεων Πλαίσιο πολιτικής για την υποστήριξη έξυπνων ενεργειακά λύσεων 
για τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορέςγια τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/01/044/201/20144

ΛήξηΛήξη:: 3030//0404/201/20155 παραδοτέαπαραδοτέα 3 3 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : ITL: ITL

ΦάσηΦάση 4.3:4.3: Σχέδια ∆ράσης για τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορέςΣχέδια ∆ράσης για τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη:: 1/01/099/2014/2014

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2015 /2015 παραδοτέαπαραδοτέα 1 1 ΣυντονιστήςΣυντονιστής : CERTH/HIT: CERTH/HIT



∆οµή∆οµή του έργουτου έργου

ΦάσηΦάση 5.1:5.1: Σχεδιάζοντας τις Πιλοτικές Εφαρµογές 
(AF) (AF) ΈναρξηΈναρξη : 3/02/2014: 3/02/2014

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2014 /2014 παραδοτέαπαραδοτέα 1 1 ΣυντονιστήςΣυντονιστής :: The VPFThe VPF

Π.ΕΠ.Ε.5:.5: Πιλοτικές εφαρµογές «έξυπνων λύσεων» στις Πιλοτικές εφαρµογές «έξυπνων λύσεων» στις 
πόλεις και σχέδια δράσης για την εφαρµογή ενεργειακά πόλεις και σχέδια δράσης για την εφαρµογή ενεργειακά 
έξυπνων µέτρωνέξυπνων µέτρων

Συντονιστής εταίροςΣυντονιστής εταίρος :: The The ValenciaportValenciaport
FoundationFoundation

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2014 /2014 παραδοτέαπαραδοτέα 1 1 ΣυντονιστήςΣυντονιστής :: The VPFThe VPF

ΦάσηΦάση 5.2:5.2: Πιλοτική Εφαρµογή έξυπνων λύσεων στις πόλεις και ενεργειακά έξυπνων Πιλοτική Εφαρµογή έξυπνων λύσεων στις πόλεις και ενεργειακά έξυπνων 
µέτρων για την ανάλυσηµέτρων για την ανάλυση
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη : 1/05/2014: 1/05/2014

ΛήξηΛήξη:: 31/31/0303/201/20155 παραδοτέαπαραδοτέα 1           1           ΣυντονιστήςΣυντονιστής :: The VPFThe VPF

ΦάσηΦάση 5.3:5.3: Αξιολόγηση µετά την εφαρµογή και προσδιορισµός των σχεδίων δράσης
(AF)(AF) ΈναρξηΈναρξη : 1/: 1/1212/2014/2014

ΛήξηΛήξη:: 30/030/066/2015 /2015 παραδοτέαπαραδοτέα 2           2           ΣυντονιστήςΣυντονιστής :: The VPFThe VPF



∆οµή του έργου ∆οµή του έργου SMILE SMILE 

Π.Ε.1: ∆ιοικητική και Οικονοµική ∆ιαχείριση του Έργου / 

Συντονισµός του εταιρικού σχήµατος
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Π.Ε.3: Μετρήσεις και Μοντελοποίηση Μετρήσεις και Μοντελοποίηση 
της διανοµής αστικών της διανοµής αστικών 

εµπορευµατικών µεταφορώνεµπορευµατικών µεταφορών

Π.Ε.4: Πολιτικές, Στρατηγικές, σχέδια Πολιτικές, Στρατηγικές, σχέδια 
και µέτρα σε καινοτόµες και και µέτρα σε καινοτόµες και ενεργεικάενεργεικά

έξυπνες λύσεις αστικών έξυπνες λύσεις αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορώνεµπορευµατικών µεταφορών

ΦάσηΦάση 3.1. 3.1. Κεφαλαιοποίηση δεδοµένων & Κεφαλαιοποίηση δεδοµένων & 
εµπειριών και µοντελοποίησή τους εµπειριών και µοντελοποίησή τους 

Φάση Φάση 3.2: 3.2: Υιοθέτηση του µοντέλου Υιοθέτηση του µοντέλου 
διαχείρισης αστικών εµπορευµατικών διαχείρισης αστικών εµπορευµατικών 
φορτίων και επαναρύθµιση αυτού µε βάση φορτίων και επαναρύθµιση αυτού µε βάση 

Φάση 4.1. Μέτρα έξυπνων ενεργειακά λύσεων 
για αστικές εµπορευµατικές µεταφορές 

ΦάσηΦάση 4.2: 4.2: Πλαίσιο πολιτικής για την Πλαίσιο πολιτικής για την 
υποστήριξη έξυπνων ενεργειακά λύσεων για υποστήριξη έξυπνων ενεργειακά λύσεων για 

Π
.Ε

.2
Π

.Ε
.2

: : 
Π
λ
η
ρ
ο
φ
ό
ρ
η
σ
η

Π
λ
η
ρ
ο
φ
ό
ρ
η
σ
η
, , 
ε
υ
α
ισ
θ
η
τ
ο
π
ο
ίη
σ
η
 κ
α
ι 

ε
υ
α
ισ
θ
η
τ
ο
π
ο
ίη
σ
η
 κ
α
ι 

κ
ε
φ
α
λ
α
ιο
π
ο
ίη
σ
η
 τ
η
ς
 γ
ν
ώ
σ
η
ς

κ
ε
φ
α
λ
α
ιο
π
ο
ίη
σ
η
 τ
η
ς
 γ
ν
ώ
σ
η
ς

Π.Ε.5: Πιλοτικές εφαρµογές «έξυπνων λύσεων» στις πόλεις και σχέδια Πιλοτικές εφαρµογές «έξυπνων λύσεων» στις πόλεις και σχέδια 
δράσης για την εφαρµογή ενεργειακά έξυπνων µέτρωνδράσης για την εφαρµογή ενεργειακά έξυπνων µέτρων

φορτίων και επαναρύθµιση αυτού µε βάση φορτίων και επαναρύθµιση αυτού µε βάση 
την προσέγγιση του έργου την προσέγγιση του έργου SMILE SMILE 

ΦάσηΦάση 3.3: Modelling and measuring real 3.3: Modelling and measuring real 
casescases

υποστήριξη έξυπνων ενεργειακά λύσεων για υποστήριξη έξυπνων ενεργειακά λύσεων για 
τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές 

ΦάσηΦάση 4.3: 4.3: Σχέδια ∆ράσης για τις αστικές Σχέδια ∆ράσης για τις αστικές 
εµπορευµατικές µεταφορές εµπορευµατικές µεταφορές 

ΦάσηΦάση 5.1: 5.1: Σχεδιάζοντας τις Σχεδιάζοντας τις 
Πιλοτικές ΕφαρµογέςΠιλοτικές Εφαρµογές

ΦάσηΦάση 5.2: 5.2: Πιλοτική Πιλοτική 
Εφαρµογή έξυπνων λύσεων Εφαρµογή έξυπνων λύσεων 
στις πόλεις και ενεργειακά στις πόλεις και ενεργειακά 
έξυπνων µέτρων για την έξυπνων µέτρων για την 
ανάλυσηανάλυση

ΦάσηΦάση 5.3: 5.3: Αξιολόγηση µετά 
την εφαρµογή και 
προσδιορισµός των σχεδίων 
δράσης



ΠαραδοτέαΠαραδοτέα

Το έργο Το έργο SMILE SMILE θα παράγει ποικιλία παραδοτέων θα παράγει ποικιλία παραδοτέων 

Τεχνικές& 

Επιστηµονικές

Συναντήσεις

Συναντήσεις

Συντονιστικής

Μελέτες /

Σχέδια 

Οδηγοί

Reports

49 reports49 reports

8 8 οδηγοίοδηγοί

155 155 παραδοτέαπαραδοτέα

Συντονιστικής

Επιτροπής

Website -

Πλατφόρµα

Γνώσης

Παρουσιάσεις Άλλα

Πληροφορικά

Κείµενα

Σχέδια 

∆ράσηςΈργο 

SMILE

12 12 µελέτεςµελέτες

42 42 πληροφοριακά πληροφοριακά 

κείµενακείµενα

1 website1 website

1 1 πλατφόρµα γνώσηςπλατφόρµα γνώσης
((εντός του εντός του website)website)

42 42 άλλαάλλα ((συναντήσειςσυναντήσεις, , δρώµεναδρώµενα, , 

παρουσιάσειςπαρουσιάσεις, , συνέδριασυνέδρια, , κλπ.κλπ.))



Χρονοδιάγραµµα του έργου Χρονοδιάγραµµα του έργου SMILESMILE

2013 2014 2015

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June

M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32

WP1 new

P1.1. new

P1.2. new

P1.3. new

P1.4. new

WP2 new

P2.1. new

P2.2. new

P2.3. newP2.3. new

P2.4. new

WP3 New

P3.1 New

P3.2 New

P3.3 New

WP4 New

P4.1 New

P4.2 New

P4.3 New

WP5 New

P5.1 New

P5.2 New

P5.3 New



Ειδικότερα για τη ∆ιαχείρισηΕιδικότερα για τη ∆ιαχείριση

��Οι διαδικασίες διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης θα Οι διαδικασίες διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης θα 

διενεργηθούν σύµφωνα µε το διενεργηθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµαχρονοδιάγραµα

��Τα παραδοτέα θα παραχθούν εγκαίρως και µε υψηλή Τα παραδοτέα θα παραχθούν εγκαίρως και µε υψηλή 

Μια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχέςΜια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχές

��Τα παραδοτέα θα παραχθούν εγκαίρως και µε υψηλή Τα παραδοτέα θα παραχθούν εγκαίρως και µε υψηλή 

ποιότητα ποιότητα 

��Η διάχυση της πληροφορίας ανάµεσα στους εταίρους θα είναι Η διάχυση της πληροφορίας ανάµεσα στους εταίρους θα είναι 

εύκολη και έγκαιρη εύκολη και έγκαιρη 

��Έγκαιρος Προγραµµατισµός / Συντονισµός των συναντήσεων Έγκαιρος Προγραµµατισµός / Συντονισµός των συναντήσεων 

και των ∆ρώµενων και των ∆ρώµενων 

��Επίβλεψη και Υποστήριξη όπου απαιτείται Επίβλεψη και Υποστήριξη όπου απαιτείται 

��Παρέµβαση µέσω διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται Παρέµβαση µέσω διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται 

��Στρατηγική καθοδήγηση του Έργου Στρατηγική καθοδήγηση του Έργου 



Ειδικότερα για την Επικοινωνία και την Ειδικότερα για την Επικοινωνία και την 
Κεφαλαιοποίηση ΓνώσηςΚεφαλαιοποίηση Γνώσης

��Στρατηγική ∆ηµιουργικής κεφαλαιοποίησης και ∆ιάχυσης Στρατηγική ∆ηµιουργικής κεφαλαιοποίησης και ∆ιάχυσης 
της γνώσης µε βάση τις απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα του της γνώσης µε βάση τις απαιτήσεις και τα αποτελέσµατα του 
Έργου Έργου 

Μια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχέςΜια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχές

Έργου Έργου 

��Επικέντρωση σε ειδικές οµάδες στόχο και σε Επικέντρωση σε ειδικές οµάδες στόχο και σε 
εµπλεκόµενους φορείςεµπλεκόµενους φορείς

��Επικέντρωση σε Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές µέσω Επικέντρωση σε Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές µέσω 
στοχευµένων εργαστηρίων στοχευµένων εργαστηρίων 

��Ευρεία χρήση των ΜΜΕ και των τεχνολογιών του Ευρεία χρήση των ΜΜΕ και των τεχνολογιών του ιντερνετιντερνετ

��Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης Γνώσης του έργου Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης Γνώσης του έργου SMILESMILE



Ειδικότερα για τις Μετρήσεις και τη Ειδικότερα για τις Μετρήσεις και τη 
ΜοντελοποίησηΜοντελοποίηση

Μια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχές Μια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχές 

αναγκώναναγκών,,
επιδόσεωνεπιδόσεων,,
ενεργειακή ενεργειακή 
αξιοποίησηαξιοποίηση,,

µοντελοποίησηµοντελοποίηση
µετρήσειςµετρήσεις &&

Υιοθέτηση και Υιοθέτηση και 
Βελτίωση του Βελτίωση του 

αξιοποίησηαξιοποίηση,,
εξωτερικών εξωτερικών 
παραµέτρωνπαραµέτρων

σε σε 
διακρατικό διακρατικό 
επιπεδοεπιπεδο

µετρήσειςµετρήσεις &&
αξιολόγησηαξιολόγηση

Βελτίωση του Βελτίωση του 
µοντέλουµοντέλου
CityGoodsCityGoods
((δηµιουργήθηκε από την δηµιουργήθηκε από την 
Περιφέρεια Περιφέρεια EmiliaEmilia--Romana /Romana /
για το έργο για το έργο Cityports / Cityports / 
στο Πρόγραµµα στο Πρόγραµµα CADSES)CADSES)

οι αστικές οι αστικές 
εµπορευεµπορευ--
µατικέςµατικές

µεταφορές µεταφορές 
απαιτούναπαιτούν



Ειδικότερα για τις Πολιτικές, Στρατηγικές, Ειδικότερα για τις Πολιτικές, Στρατηγικές, 
Σχέδια και Μέτρα Σχέδια και Μέτρα 

Μια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχέςΜια µατιά στις βασικές δράσεις και αρχές

ανάπτυξη µιας ανάπτυξη µιας 
συστηµαντικής συστηµαντικής 
προσέγγισης για προσέγγισης για 

σχετικά µε σχετικά µε 
καινοτόµες &καινοτόµες &

ενεργειακά αποδοτικές ενεργειακά αποδοτικές 

Προσδιορισµός & Προσδιορισµός & 

αξιολόγηση της αξιολόγηση της 
προσέγγισης για προσέγγισης για 
την κατάλληλη την κατάλληλη 

επιλογή κριτηρίωνεπιλογή κριτηρίων

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
κριτηρίων & κριτηρίων & 

δεικτών επίδοσης δεικτών επίδοσης 
για την για την 

αξιολόγηση των αξιολόγηση των 
τοπικών αρχών τοπικών αρχών 

ενεργειακά αποδοτικές ενεργειακά αποδοτικές 
λύσεις αστικών λύσεις αστικών 
εµπορευµατικών εµπορευµατικών 

µεταφορώνµεταφορών ΠΠ--ολιτικέςολιτικές

ΣΣ--τρατηγικέςτρατηγικές

ΠΠ--λάναλάνα

ΜΜ--έτραέτρα

αξιολόγηση της αξιολόγηση της 

µεταφοράςµεταφοράς: : 

-- πολιτικώνπολιτικών

-- στρατηγικώνστρατηγικών

-- σχεδίωνσχεδίων & & 

-- µέτρωνµέτρων



µέσωµέσω
ενεργειών ενεργειών 
πιλοτικών πιλοτικών 

θα δοκιµάσουν θα δοκιµάσουν 
¨̈ευφυείςευφυείς¨̈ λύσεις λύσεις 

αστικών αστικών 

Ειδικότερα για τις Πόλεις του έργουΕιδικότερα για τις Πόλεις του έργου SMILESMILE

4 4 πιλοτικές εφαρµογές σεπιλοτικές εφαρµογές σε
4 4 βασικά αντικείµενα βασικά αντικείµενα ((κάθε πόλη σε 2 κάθε πόλη σε 2 
τουλάχιστον θεµατικά αντικείµενατουλάχιστον θεµατικά αντικείµενα):):

1.1. Καινοτόµες ΤεχνολογίεςΚαινοτόµες Τεχνολογίες : : 
Ηλεκτροκίνητη κινητικότηταΗλεκτροκίνητη κινητικότητα

2.2. Τεχνολογικά ΕργαλείαΤεχνολογικά Εργαλεία: : 

Μια µόνο αναφορά στις βασικές δράσεις και αρχές Μια µόνο αναφορά στις βασικές δράσεις και αρχές 

πιλοτικών πιλοτικών 
εφαρµογώνεφαρµογών

εµπλέκονταςεµπλέκοντας

φορείςφορείς του 

δηµόσιου και δηµόσιου και 

ιδιωτκού τοµέαιδιωτκού τοµέα

αστικών αστικών 
εµπορευµατικών εµπορευµατικών 

µεταφορώνµεταφορών Οι Οι 
SMILESMILE
πόλειςπόλεις

2.2. Τεχνολογικά ΕργαλείαΤεχνολογικά Εργαλεία: : 
ICT ICT λύσεις για αστικές λύσεις για αστικές 
εµπορευµατικές µεταφορέςεµπορευµατικές µεταφορές

3. Επιχειρησιακά Εργαλεία3. Επιχειρησιακά Εργαλεία: : 
κέντρα αστικών κέντρα αστικών 
εµπορευµατικών µεταφορώνεµπορευµατικών µεταφορών, , 
βελτιστοποίηση της συλλογής βελτιστοποίηση της συλλογής 
και της µεταφοράς και της µεταφοράς 
απορριµάτωναπορριµάτων

4. Εργαλεία 4. Εργαλεία Marketing: Marketing: 
εφαρµογή πράσινων εφαρµογή πράσινων 
αναγνωριστικών σχηµάτων αναγνωριστικών σχηµάτων 



Σας ευχαριστούµε για την προσοχή σαςΣας ευχαριστούµε για την προσοχή σας


