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Προκλήσεις στον τομέα των Logistics

• Περίπου ¾ των 
εμπορευματικών 
μεταφορών στην 
Ευρώπη είναι οδικές

• Source: EUROSTAT

• Γερμανία, Γαλλία, 
Πολωνία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Ισπανία
αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν τα 2/3 όλων των 
τόνων-χιλιομέτρων

• Source: EUROSTAT

• Οι εκπομπές CO2 από τις 
οδικές μεταφορές αυξήθηκαν 
κατά 145 εκατομμύρια εντός 
25 ετών

• Source:  EEA



Προκλήσεις – Ενοποίηση υπηρεσιών

Υπηρεσίες ορατότητας
Η πλειοψηφία της αγοράς 

θεωρεί την ορατότητα στην 
εφοδιαστική ως μια από 

τις πιο καινοτόμες 
υπηρεσίες στο κλάδο

Δρομολόγηση
Η δρομολόγηση είναι 

ανάμεσα στις λιγότερες 
διαδεδομένες υπηρεσίες 

μεταξύ των εταιριών

Marketplace
Ένα μικρό ποσοστό 

εταιριών λειτουργούν 
online πλατφόρμα

Ανταλλαγή δεδομένων 
(μονής ή διπλής 
κατεύθυνσης )

Υπάρχει μια κάποια έλλειψη 
ανταλλαγής δεδομένων 

μεταξύ χρηστών

Συλλογή δεδομένων
Λιγότερες από τις μισές 

εταιρίες της μελέτης είχαν 
τρόπο συλλογής δεδομένων 

από τους χρήστες

Διαχείριση δεδομένων & 
εγγράφων

Το ένα τρίτο των εταιριών 
χρησιμοποιούν λογισμικά 

διαχείρισης δεδομένων και 
εγγράφων  

TMS υπηρεσία
Πακέτα υπηρεσιών 

διαχείρισης μεταφορών 
προσφέρονται στις 

επιχειρήσεις προκειμένου να 
απλοποιήσουν τις 
διαδικασίες τους 

Πρόβλεψη 
συμβάντος/ρίσκου

Περίπου το 1/10 των 
εταιριών προσφέρουν μέσω 

αναλυτικών στοιχείων 
πρόβλεψης, υπηρεσίες 
σχετικές με διαχείριση 
ρίσκου και συμβάντων

ΕΤΑ – Αναμενόμενη 
ώρα άφιξης

ΕΤΑ, σε αντίθεση με τις 
υπηρεσίες ορατότητας 
δεν είναι συνηθισμένη 

υπηρεσία

E-CMR
Τα έγγραφα Ε-CMR

αρχίζουν να 
προσφέρονται σε 

εφαρμογές   

Υπηρεσίες λιμανιών 
Ένα μικρό ποσοστό των 
αναλυθέντων εταιριών 
προσφέρουν υπηρεσίες 

στα λιμάνια

Υπηρεσίες 
εκτελωνισμού

1/6 των εταιριών 
προσφέρουν υπηρεσίες 

στα τελωνεία
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ΤΑΣΕΙΣ 1: ITS for freight…. Δεδομένα για χρήση

• Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) για εμπορεύματα αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς για καλύτερη παραγωγικότητα και διαχείριση υποδομών, πόρων και επιχειρήσεων

• Δημιουργήθηκε ψηφιακό περιεχόμενο διαθέσιμο για χρήση

• Επιτρέπεται η βελτιστοποίηση δικτύων & συστημάτων και ενημερωμένες αποφάσεις για τη διαχείριση 
εξαιρέσεων

• Διαθέσιμες πληροφορίες πραγματικού χρόνου,  ορατότητα & εκ των προτέρων αποφάσεις 



ΤΑΣΕΙΣ 2: Supply chain & Logistics εργαλεία

• Συμμόρφωση σε κανονισμούς: διεπαφές B2A

• Ικανοποίηση σύνθετων απαιτήσεων λόγω ολοκλήρωσης δικτύων & SC &: B2B interfaces



ΤΑΣΕΙΣ 3: Σύμπλεγμα συνεργαζόμενων φορέων

• Συνεργασία για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της πράσινης 
εφοδιαστικής και για την επίτευξη οικονομικών λύσεων logistics

• Συνεργατική εφοδιαστική (κάθετη & οριζόντια)



Διασυνδεσιμότητα & απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες

ΤΑΣΕΙΣ 4: Federated Platforms for data exchange 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ψηφιακών Μεταφορών και Logistics, DTLF (http://www.dtlf.eu/) έχει ως στόχο:
• να οικοδομήσει ένα κοινό όραμα και έναν οδικό χάρτη προς μια ομοσπονδιακή πλατφόρμα στην 

Ευρώπη, όπου 
• οι υπάρχουσες πλατφόρμες δεδομένων να είναι διαλειτουργικές και να λειτουργούν ως μία ως προς 

τις επιχειρήσεις και τις αρχές.



Γιατί αναζητούμε ΠανΕυρωπαϊκές Πλατφόρμες ανταλλαγής 
δεδομένων?
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• Οι επιχειρήσεις και οι αρχές λειτουργούν μέσα σε παγκόσμια και πολύπλοκα δίκτυα εφοδιασμού και logistics που 

βασίζονται όλο και περισσότερο στην ανταλλαγή δεδομένων για τη βελτιστοποίηση και τον συγχρονισμό 
των διαδικασιών τους.

• Οι εμπορευματικές μεταφορές και logistics είναι μια κατακερματισμένη διαδικασία στην οποία πολλοί 
φορείς έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν. Το φάσμα των παραγόντων είναι πολύ διαφορετικό: αρχές, πάσης 
φύσεως παρόχους λογισμικού, πάροχοι υπηρεσιών από τους διάφορους τρόπους μεταφοράς, κατασκευαστές και 
έμποροι αγαθών.

• Πολύ συχνά οι πάροχοι υπηρεσιών και οι κατασκευαστές / έμποροι είναι ΜΜΕ και πολλές από αυτές 
απαιτούν απλές, έτοιμες προς χρήση λύσεις, καθώς δεν διαθέτουν επαρκή γνώση και επενδυτικό κεφάλαιο.

• Η διαχείριση των δεδομένων υπήρξε ένα βασικό ερευνητικό θέμα για περισσότερο από μια δεκαετία και 
είναι σήμερα ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για τις επιχειρήσεις logistics.

• Οι πλατφόρμες δεδομένων είναι σημαντικοί παράγοντες που επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανταλλαγή 
πληροφοριών για την οικοδόμηση αποτελεσματικών λειτουργιών logistics end to end, καθώς και τη δημιουργία 

αγορών δεδομένων. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων, οι εταιρείες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τόσο 
την δική τους όσο και την αλυσίδα εφοδιασμού των πελατών τους.



Το έργο AEOLIX : Απάντηση στις προκλήσεις – Ενοποίηση βιομηχανίας



Ενώνοντας τα σημεία – Το έργο AEOLIX

Interconnected 
policy directives 

on ICT

Emerging Disruptive 
technologies for 
Supply chain

Interconnected digital information 
systems (ERP, TMS) 

Μονό παράθυρο / διατυπώσεις 
(π.χ. eCMR) - διασυνοριακή

Διασυνδεδεμένα μέσα 
μεταφοράς ΤΕΝ-Τ και 

ροή φορτίου



Λίγα λόγια για το AEOLIX 

Mission

Σχεδιασμός για το μέλλον της 

Ευρώπης στις αλυσίδες 

εφοδιασμού και τα logistics

Vision

• Κέντρο εμπιστοσύνης 

πολλαπλών δεδομένων και 

τεχνολογίας

• Τεχνολογίες δεδομένων και 

κατανόηση των κοινωνικών και 

οικονομικών επιπτώσεων

Objectives

To AEOLIX στοχεύει να γίνει ένας 

ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής 

καινοτομίας για την προώθηση της 

επιστήμης, της τεχνολογίας και της 

ανταλλαγής δεδομένων προκειμένου 

να βελτιωθούν τα οικοσυστήματα της 

αλυσίδας εφοδιασμού



HORIZON  2020 Research & Innovation Program 

Πανευρωπαϊκές πλατφόρμες Logistics - AEOLIX

Δημιουργία 
προστιθέμενης 
αξίας

Ανταλλαγή 
δεδομένων

Διαχείριση 
οικοσυστήματος



AEOLIX: ΙΤ Αρχιτεκτονική – Πώς δουλεύει

1. Μεμονωμένος χρήστης χρησιμοποιεί υφιστάμενες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες π.χ e-cmr, ΕΤΑ

2. Ομάδες εταιριών δημιουργούν εφαρμογές που καλύπτουν τις ανάγκες τους και διασυνδέονται 
στο AEOLIX για χρήση δεδομένων ή για ανταλλαγή δεδομένων



15 βασικές υπηρεσίες της πλατφόρμας

Visibility 
services

Estimated 
Time of Arrival

MarketplaceData collection

Route planning

CO2 monitoring

Data postingData exchange Risk prediction e-CMR

Data 
sharing

Port 
services

Custom 
services

What else?Data 
management

Control 
Tower



Γεωγραφική κάλυψη – Τα 12 Living Lab του AEOLIX



LL3 - Thessaloniki Intelligent Logistics Hub

• EKETA/IMET: LL3 Leader

• TREDIT: σύμβουλοι - ICT provider

• ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

• ΟΦΑΕ - Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
• Use Case 1: Cargo Bundling

• ΕΒΕΘ – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
• Use Case 2: Virtual Freight Center



Cargo Bundling Marketplace

• Εταιρείες παραγωγής και 
εξαγωγής: μειωμένο κόστος 
μεταφοράς μέσω κοινών 
φορτίων

• Επιχειρήσεις οδικών 
μεταφορών: βελτιωμένες 
μέθοδοι για την αποφυγή 
άδειων ή μισό άδειων 
ταξιδιών.

Virtual Freight Center (VFC) 
On Demand Warehouse 

• Οι υπηρεσίες LSP που παρέχουν 
υπηρεσίες αποθήκευσης 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
προσαρμογής στην μεταβλητή ζήτηση

• Η υπερκατανάλωση και η 
υποαπορρόφηση των αποθηκών 
οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα 
των LSP και των πελατών τους

• Συμμετοχή επίσης των βιομηχανικών 
εταιρειών ικανότητα αποθήκευσης για 
την εξυπηρέτηση Αυξημένη ζήτηση 
για υπηρεσίες αποθήκευσης «κατ
'απαίτηση»(pay-per-use)

LL3 – Thessaloniki Intelligent Logistics Hub
Multimodal Exchange and Collaboration



Cargo Bundling Marketplace – The solution

• Κοινή χρήση δεδομένων για τη βελτίωση της ορατότητας μεταξύ των σχετικών 
φορέων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στην αλυσίδα εφοδιασμού τους.

• Πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις για τις εταιρείες εξαγωγής να επιλέγουν για τα 
προϊόντα τους με το χαμηλότερο διαθέσιμο κόστος.

• Οι αιτήσεις μεταφοράς φορτίου, καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης 
μεταφοράς φορτηγών δρομολογούνται μέσω του AEOLIX CE. Όλα αυτά τα 
δεδομένα συλλέγονται (μέσω συνδρομής στο AEOLIX) σε μία ενιαία πλατφόρμα 
που αναπτύχθηκε μέσα στο LL3 (Dashboard LL3).

• Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών έχουν καλύτερη ορατότητα στις διαθέσιμες 
αποστολές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας έτσι το 
συντελεστή φορτίου τους και αποφεύγοντας τα κενά χιλιόμετρα



Virtual Freight Center (VFC) – the solution 

• Κοινή χρήση δεδομένων για τη βελτίωση της ορατότητας μεταξύ των 
σχετικών φορέων και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τους.

• Αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο για υπηρεσίες 
αποθήκευσης.

• Δυνατότητα για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση "κατ 'απαίτηση"
• Η διαθεσιμότητα αποθήκης, δρομολογείται μέσω του AEOLIX CE. Όλα 

αυτά τα δεδομένα συλλέγονται (μέσω συνδρομής στο AEOLIX) σε μία 
ενιαία πλατφόρμα που αναπτύχθηκε μέσα στο LL3 (DashboardLL3).

• Οι LSP και οι βιομηχανικές εταιρείες έχουν καλύτερη ορατότητα όσον 
αφορά στις διαθέσιμες δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας την πληρότητα των αποθηκών τους



Εγγεγραμμένα μέλη και δίκτυο δεδομένων στο MyAEOLIX

• EKETA/IMET: LL3 Leader

• TREDIT: σύμβουλοι - ICT provider

• ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

• ΟΦΑΕ- Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
• Καλπίνης

• Μάτας

• Πούλκας

• Τσιβρανίδης (διαμεταφορέας)



VFC– Οικοσύστημα στο MyAeolix



Οφέλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου

•Καμία επένδυση ...

•Πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

•Άνοιγμα σε μεγαλύτερες αγορές

• Εύκολη υιοθέτηση καινοτομιών



Συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων

Improve the standardization  
(reduce paperwork/complexity), dynamic reconfiguration 

of shipments, number of trips with consolidated cargo

End-to-end visibility and status alerts reduce cancellation and support 
decision making

Combine orders into shipments with increased load factor

Improve the modal shift
Increase the number of trips with consolidated cargo 

Reduce the CO2 emissions 

The order fulfillment cycle time has the least impact resulted from consolidated 
shipments 

Service Quality

Efficiency & Operations

Planning & Performance

Environment

Responsiveness

Improve administration work time  
and the workers’ quality of life

Society

Adjust production and distribution schedule- Better resource 
utilization reduce fees & waiting times,  freight forwarders can find available 

vessels/trucks though marketplace 



Σας ευχαριστώ!

Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

gea@certh.gr

+30 2310498457

mailto:gea@certh.gr

