
Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & 
Δυνατότητες, προοπτικές και προστιθέμενη αξία για την Δυνατότητες, προοπτικές και προστιθέμενη αξία για την 

ελληνική αγορά μεταφορών και ελληνική αγορά μεταφορών και ελληνική αγορά μεταφορών και ελληνική αγορά μεταφορών και 

Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & LogisticsLogistics: : 
Δυνατότητες, προοπτικές και προστιθέμενη αξία για την Δυνατότητες, προοπτικές και προστιθέμενη αξία για την 

ελληνική αγορά μεταφορών και ελληνική αγορά μεταφορών και logisticslogistics

Σοφοκλής Σοφοκλής ΔαήςΔαής
Επιστημονικός Συνεργάτης  Επιστημονικός Συνεργάτης  

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων ΜεταφορώνΙνστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ((Ι.ΜΕΤ.Ι.ΜΕΤ.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ((Ε.Κ.Ε.Τ.ΑΕ.Κ.Ε.Τ.Α

dais@certh.grdais@certh.gr / / www.imet.grwww.imet.gr
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Επικεντρώνεται στην ενίσχυση της B2B επικοινωνίας
μεταφορές και την εφοδιαστική κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ

Αναπτύσσει την πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή 
αρχιτεκτονική για απρόσκοπτη ανταλλαγή και κοινή χρήση 
δεδομένων μεταξύ πλατφορμών και υπηρεσιών μεταφορών και 
logistics (T&L)

Το ευρωπαϊκό έργο FENIX

δεδομένων μεταξύ πλατφορμών και υπηρεσιών μεταφορών και 
logistics (T&L)

Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe 
Facility (CEF) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε συνεργασία με την DG Move και το Digital Transport & Logistics 
Forum (DTLF)

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται η πλατφόρμα του 
Παρατηρητηρίου Μεταφορών & Logistics
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στις 
Μ

πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή 
ανταλλαγή και κοινή χρήση 
και υπηρεσιών μεταφορών και 

FENIX

και υπηρεσιών μεταφορών και 

Connecting Europe 
με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Digital Transport & Logistics 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται η πλατφόρμα του Ελληνικού 



Ο ρόλος των εθνικών Παρατηρητηρίων 

Εστιάζουν τις αναλύσεις τους στις συγκεκριμένες προκλήσεις κάθε χώρας 

Ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων, μέσω κατανόησης της απόδοσης του τομέα και της αξιολόγησης 
των πολιτικών κατευθύνσεων διαχρονικά 

Δεν είναι ένα απλά αποθετήρια στατιστικών στοιχείων 
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Δεν είναι ένα απλά αποθετήρια στατιστικών στοιχείων 
 Συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 

logistics
 Καθορίζουν δείκτες απόδοσης και μεθοδολογίες
 Δημιουργούν νέα, καινοτόμο γνώση και πληροφορία

εμπορευματικών μεταφορών και logistics
 Συμβάλουν στην προώθηση και το συντονισμό 

Ο ρόλος των εθνικών Παρατηρητηρίων T&L 

συγκεκριμένες προκλήσεις κάθε χώρας 

, μέσω κατανόησης της απόδοσης του τομέα και της αξιολόγησης 

Δεν είναι ένα απλά αποθετήρια στατιστικών στοιχείων και δεδομένων ΑΛΛΑ:Δεν είναι ένα απλά αποθετήρια στατιστικών στοιχείων και δεδομένων ΑΛΛΑ:
διαθέσιμα δεδομένα για τις εμπορευματικές μεταφορές & τα 

μεθοδολογίες στους τομείς ενδιαφέροντος
πληροφορία για την ανάπτυξη των 

Συμβάλουν στην προώθηση και το συντονισμό δικτύου γνώσης στους τομείς αναφοράς



Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & 
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Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & Logistics (T&L)



Λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης του διαδρόμου 
υποστήριξης αποφάσεων στους τομείς των μεταφορών & logistics 
Ελλάδα μέσα από: 

Ελληνικό Παρατηρητήριο 

Συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση λειτουργικών 
δεδομένων για την ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας 
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δεδομένων για την ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας 
και benchmarking του ελληνικού διαδρόμου μεταφοράς 
και των λειτουριών logistics στην Ελλάδα.

Καταγραφή πληροφορι΄ψν υποδομών για την κατάρτιση 
μητρώου υποδομών μεταφορών και logistics στην 
Ελλάδα

Αυτοματοποιημένη λήψη πληροφορίας και δυνατότητα 
οικοσυστηματικής επεξεργασίας πληροφορίας για την 
κατάρτιση μητρώου επιχειρήσεων

παρακολούθησης του διαδρόμου και εργαλείο 
logistics στην 

Ελληνικό Παρατηρητήριο T&L

Συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση λειτουργικών 
για την ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας 

Συγκέντρωση ψηφιακών υπηρεσιών 
σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης 

Σημαντικά εργαλεία για
την ενίσχυση των ΜΜΕ

του κλάδου και τη 
χάραξη πολιτικών 

κατευθύνσεων

για την ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας 
του ελληνικού διαδρόμου μεταφοράς 

σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης 
πολυτροπικής μεταφοράς και λειτουργιών 
logistics κατά μήκος της αλυσίδας 

υποδομών για την κατάρτιση 

Αυτοματοποιημένη λήψη πληροφορίας και δυνατότητα 
για την 

Εργαλεία ενίσχυσης της καινοτομίας και της
συνεργατικότητας και εμπέδωσης νέων 
επιχειρηματικών καλών πρακτικών 



Σε ποιους απευθύνεται;

Στους αρμόδιους φορείς καθορισμού στρατηγικών και πολιτικών κατευθύνσεων
αναλύει δεδομένα και πολιτικές σε βάθος χρόνου (Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων)
Στον κλάδο μεταφορών & logistics προσφέροντας λύσεις
εφοδιασμού τους και την εμπέδωση καλών πρακτικών

 Ειδικότερα στις ΜΜΕ προσφέροντας εργαλεία και πληροφορίες με σκοπό να επεκτείνουν τη δράση τους 
στον κλάδο, αντλώντας πληροφορίες και έχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα.
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στον κλάδο, αντλώντας πληροφορίες και έχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα.
Σε νέες εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τη δυναμική του κλάδου 
και τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν μέρος του με νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Στην ερευνητική κοινότητα παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή και
integrated).
Στο ευρύτερο κοινό το οποίο θα αποκτήσει εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφορία και
& logistics.

αρμόδιους φορείς καθορισμού στρατηγικών και πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς συνδυάζει και 
αναλύει δεδομένα και πολιτικές σε βάθος χρόνου (Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

προσφέροντας λύσεις για την εύρεση εναλλακτικών επιλογών στις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους και την εμπέδωση καλών πρακτικών

προσφέροντας εργαλεία και πληροφορίες με σκοπό να επεκτείνουν τη δράση τους 
κλάδο, αντλώντας πληροφορίες και έχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα.κλάδο, αντλώντας πληροφορίες και έχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδομένα.

του κλάδου που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τη δυναμική του κλάδου 
και τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν μέρος του με νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή και αξιόπιστα δεδομένα (anonymized/ 

το οποίο θα αποκτήσει εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφορία και υπηρεσίες μεταφορών 



User management: The user management service 
will be responsible for providing 

Yellow Pages GUI: The yellow pages will be served to 
the end user over web via any browser. 

Types of users 

Πως λειτουργεί;
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will be responsible for providing 
authorization/authentication capabilities to the 
platform. 

KPI calculation: Consumes data to calculate 
operational and financial key performance 
indicators regarding T&L operations

Databases & Sources

API Gateway: Allows the exchange of 
data both internally (between the 

Corridor Attractiveness 
Assessment Dashboard: 
Illustrates useful corridor 
information and metrics 

FENIX Connector: Provide the 
necessary services to federate 
services in the FENIX network. 

data both internally (between the 
platform’s services) and externally 
(FENIX, 3rd party APIs). 

Data collection: (1) Data Storage & (2) 
Injection Services (a) Batch data, (b) 
Streaming data, & (c) FENIX services

(σύνδεση με τις πηγές που παρουσιάζονται παραπάνω)



Οι υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου
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Μητρώο επιχειρήσεων

Μητρώο υποδομών 

Οι υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου

Κατάλογος ψηφιακών 
υπηρεσιών 

Dashboard δεδομένων

Διασύνδεση στο FENIX



Υπηρεσία – Μητρώο επιχειρήσεων 

Μητρώο επιχειρήσεων
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Μητρώο επιχειρήσεων T&L
Επιλογές αναζήτησης και ομαδοποίησης
• Κύρια δραστηριότητα

• Χερσαίες μεταφορές
• Αεροπορικές μεταφορές
• Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες
• Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
• κλπ

• ΚΑΔ/Νομική μορφή
• Περιοχή/Νομός/Δήμος• Περιοχή/Νομός/Δήμος

Στοιχεία επιχειρήσεων που καταγράφονται
• Επωνυμία
• Δραστηριότητα/ΚΑΔ
• ΑΦΜ/ΓΕΜΗ
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Συντεταγμένες/Γεω-εντοπισμός
• Περιγραφή υπηρεσιών



Υπηρεσία – Μητρώο υποδομών 

Μητρώο υποδομών 
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Μητρώο υποδομών T&L
Πληροφορίες ανά μέσο μεταφοράς

• Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
• Αεροπορικές μεταφορές
• Θαλάσσιες μεταφορές

Στοιχεία υποδομών που καταγράφονται
• Επωνυμία
• Δραστηριότητα• Δραστηριότητα
• Στοιχεία διαχειριστή/Στοιχεία επικοινωνίας
• Συντεταγμένες/Γεω-εντοπισμός
• Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών
• Χαρακτηριστικά υποδομής

• π.χ. Λιμάνι: διατροπικές συνδέσεις, έκταση, μήκος 
αποβάθρας, βύθισμα, εξοπλισμός, κ.α

• Λειτουργικά στατιστικά υποδομής 
• π.χ. Αερόδρομιο: συνολική διακίνηση φορτίου ανά 

έτος



Υπηρεσία – Κατάλογος ψηφιακών υπηρεσιών 

Κατάλογος ψηφιακών υπηρεσιών 
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Κατάλογος ψηφιακών υπηρεσιών T&L
Δύναται να περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως

• Cargo monitoring
• Catalogues & KPIs
• Customs services optimization
• Dangerous goods management
• Emissions reduction
• Gate management
• Parking services
• Slot management
• Track & trace• Track & trace
• Traffic management
• Transport & cargo e-doc
• Trip & Capacity planning



Υπηρεσία – Dashboard

Dashboard δεδομένων
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Στοιχεία που δύναται να συλλεχθούν στη ΒΔ και να 
αναλυθούν
• Μακρο-οικονομικά δεδομένα 

• Τομεακής απόδοσης
• Ανταγωνιστικότητας διαδρόμου
• Εργασιακά χαρακτηριστικά
• Κρισιμότητας στην Ελληνική οικονομία
• κ.α.

• Δεδομένα επιχειρησιακής λειτουργίας
• Λειτουργικά δεδομένα αποδοτικότητας • Λειτουργικά δεδομένα αποδοτικότητας 
• Χρόνοι εξυπηρέτησης 
• Λειτουργικά κόστη 
• Δυναμική επιχειρήσεων (π.χ. Στόλοι, υποδομές, κ.α.)
• κ.α.

Στοιχεία ανά τύπο μεταφοράς
• Οδικές μεταφορές
• Σιδηροδρομικές μεταφορές
• Αεροπορικές μεταφορές
• Θαλάσσιες μεταφορές
• Συνδυασμένες μεταφορές



Άμεσα οφέλη του Παρατηρητηρίου για την Ελλάδα

Βελτίωση της απόδοσης του τομέα, μέσω αντικειμενικών στοιχείων βασισμένων σε 
δεδομένα και μετρήσεις
• Μέτρηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών του τομέα 
• Συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης 
• Παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων
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• Παρακολούθηση των παγκόσμιων εξελίξεων
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο 

Παροχή στοιχείων και εργαλείων για την ανάπτυξη 
πολιτικής ενίσχυσης του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και 

Άμεσα οφέλη του Παρατηρητηρίου για την Ελλάδα

, μέσω αντικειμενικών στοιχείων βασισμένων σε 

Μέτρηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών του τομέα – μητρώο επιχειρήσεων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο 

στοιχείων και εργαλείων για την ανάπτυξη στρατηγικών και προτάσεων 
των εμπορευματικών μεταφορών και logistics



Οφέλη σε μεσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα

ONE-STOP 
τομείς 
ενδιαφέροντος

01

ΕΎΚΟΛΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ, 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΝΑΛΎΣΕΙς 

Σταδιακή κάλυψη των κενών σε
πληροφόρηση και δεδομένα που παρουσιάζει

τομέας διαχρονικά
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VIEW στην 
παγκόσμια αγορά

PROMOTE 
ελληνικό «διάδρομο»

03

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΉ ΚΑΙ ΤΙς 

ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΕς  ΥΠΗΡΕΣΊΕς ΕΝΤΌς 
ΕΛΛΆΔΑς

Βελτίωση Ποιότητας Υποδομών και 
Υπηρεσιών, διασύνδεσης στη ψηφιακή εποχή 
για προώθηση εταιρειών και συνεργασιών  

/μακροπρόθεσμο ορίζοντα

STOP στους 

ενδιαφέροντος
ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΈΑ ΓΝΏΣΗ, ΤΆΣΕΙς & 

Design by PresentationGO.com

στην 
παγκόσμια αγορά

02

PROMOTE τον 
ελληνικό «διάδρομο»

ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΈΑ ΓΝΏΣΗ, ΤΆΣΕΙς & 
ΕΞΕΛΊΞΕΙς ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ 

Υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων 
και ενδυνάμωση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 



Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος σας στο Παρατηρητήριο;

Open API
• ΑΡΙ για αναζήτηση δεδομένων σε 

επίπεδο μηχανής, 

Χρήστης δεδομένων & υπηρεσιών
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επίπεδο μηχανής, 
• Ενσωματωμένο μηχανισμό 

αυθεντικοποίησης βάσει του 
προτύπου OAuth2

• Αναλυτική περιγραφή όλων των 
προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει 
του προτύπου OpenAPI 3

• Εύκολη σύνδεση με 
πληροφοριακά συστήματα 
εταιρειών (ERPs) για αυτόματη 
λήψη δεδομένων για ανάπτυξη 
KPIs και benchmarking 

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος σας στο Παρατηρητήριο;

Επισκεφθείτε το παρατηρητήριο 
http://www.tlobservatory.imet.gr/en/

Πάροχος δεδομένων & υπηρεσιών

ΑΡΙ για αναζήτηση δεδομένων σε 

Επικοινωνήστε μαζί μας
• Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου gea@certh.gr
• Σοφοκλής Δαής dais@certh.gr

Τηλ: 2311 257631

Αναλυτική περιγραφή όλων των 
προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει 

λήψη δεδομένων για ανάπτυξη 



Ευχαριστώ για την προσοχή!Ευχαριστώ για την προσοχή!
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