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SUGAR- Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies –

Αειφόρος ανάπτυξη αστικών Logistics μέσω της διαμόρφωσης περιφερειακών και 

δημοτικών πολιτικών 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Το έργο SUGAR που χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα INTERREG IVC, 

επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρισης των αστικών εμπορευματικών διανομών, καθώς 

αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα στο συνολικό αστικό μεταφορικό σύστημα και βασική 

πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας των οχημάτων. Στο 

πλαίσιο αυτό προωθείται η ανταλλαγή και η μεταφορά εμπειριών σε επίπεδο πολιτικής, 

γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των αστικών εμπορευματικών 

μεταφορών μεταξύ προηγμένων και αναπτυσσόμενων πόλεων σε σχέση με το βασικό 

αντικείμενο του έργου.  

 

H προσέγγιση του έργου SUGAR στηρίζεται στη μελέτη και προώθηση παρεμβάσεων σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης στη διαμόρφωση σχετικών 

πολιτικών και περιλαμβάνει: 

 

• Εκπαιδευτικές ενότητες, συναντήσεις εργασίας και κοινές συναντήσεις σχεδιασμού, 

από τις οποίες θα υπάρχουν άμεσα οφέλη για τους συμμετέχοντες καθώς θα 

ενημερώνονται για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και θα μπορούν στη συνέχεια να τις 

προσαρμόσουν στις εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές ανάγκες, 

 

• Δημοσιεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό, που θα καταγράφουν όλες τις εμπειρίες και 

τις πληροφορίες που θα έχουν συλλεχθεί και παραχθεί στη διάρκεια του έργου. Το 

παραπάνω υλικό θα υποστηρίξει τις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο να 

διαμορφώσουν τοπικά σχέδια δράσεων καθώς και να χαρτογραφήσουν τις 

ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη πολιτικών. 

 

• Υποστήριξη του προσωπικού του δημόσιου τομέα, στο σχεδιασμό και εφαρμογή 

σύγχρονων πολιτικών αναφορικά με τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές, 

 

• Άμεση βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για τις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές. 

 

Πιο συγκεκριμένα το έργο προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών στις παρακάτω θεματικές 

ενότητες: 

 

Α) Μεταφορές (έλεγχος πρόσβασης, διανομές, τιμολόγηση, νομοθετικές ρυθμίσεις, 

σηματοδότηση, τεχνολογίες κ.α) 
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Β) Περιβάλλον (κίνητρα για τη χρήση καθαρών οχημάτων και τρόπων μεταφοράς, 

κανονισμοί για το είδος των οχημάτων, προσδιορισμός περιβαλλοντικών ζωνών κ.α) 

 

Γ) Χωροταξία (σχεδιασμός/ανάπτυξη περιοχών διανομής, φορτοεκφορτώσεων, ειδικών 

εμπορευματικών περιοχών κ.α) 

 

Η διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικής στα παραπάνω θέματα καθώς και η δημιουργία 

συνεργιών με τους εμπλεκόμενους στους χώρους των εμπορευματικών μεταφορών και 

logistics θεωρούνται ως κύρια συστατικά επιτυχίας για τη παροχή λύσεων που θα 

ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα και ανάγκες της κάθε πόλης που συμμετέχει 

στο έργο.   

 

 

 

ΟΦΕΛΗ /ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  SUGAR 

 

 

� Πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό που αφορά τις τρέχουσες συνθήκες αστικών 

μεταφορών σε σειρά πόλεων της Ευρώπης με διαφορετικά μεγέθη και 

χαρακτηριστικά (Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, Μπολόνια κλπ) 

 

� Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες και προδιαγραφές μέτρων που έχουν 

ληφθεί στις παραπάνω πόλεις 

 

� Δυνατότητα απ’ ευθείας συνεργασιών με τις συμμετέχουσες πόλεις για περαιτέρω 

ανταλλαγή εμπειριών 

  

� Δυνατότητα διαμόρφωσης προδιαγραφών για το σχεδιασμό μέτρων σε θεσμικό και 

πρακτικό επίπεδο για μελλοντική υλοποίηση 

 

� Δυνατότητα προώθησης νέων προσεγγίσεων και παρεμβάσεων μέσω δράσεων 

διάχυσης και κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το έργο 

 

� Δυνατότητα στήριξης των βασικών πόλεων μέσω διαμόρφωσης συμβατών 

πλαισίων δράσεων  

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

Διάρκεια του έργου 

 

Το SUGAR ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008 και θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2012 (σε 

40 μήνες). 
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Προϋπολογισμός  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.641.565 €. 

 

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από την Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, 

Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Τσεχία. Εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι εταίροι του έργου 

είναι: 

 

1. Emilia-Romagna Region (IT)-Επικεφαλής Εταίρος 

 

2. Institute for Transport and Logistics Foundation (IT) 

3. Transport for London (UK) 

4. National Institute for Transport & Safety Research (FR) 

5. City of Paris (FR) 

6. Barcelona City Council (ES) 

7. POLIS (BE) 

8. Central European Initiative Executive Secretariat (IT) 

9. Palma de Mallorca City Council (ES) 

10. Region of Crete (EL) 

11. Municipality of Poznań (PL) 

12. Institute of Logistics and Warehousing (PL) 

13. Municipality of Vratsa (BG) 

14. Municipality of Celje (SI) 

15. City of Usti nad Labem (CZ) 

16. Czech Railways (CZ). 


