
Νέοι ρόλοι και συνέργειες για την επίτευξη 
ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης 

λειτουργίας διεθνών αλυσίδων μεταφοράςλειτουργίας διεθνών αλυσίδων μεταφοράς
Το παράδειγμα του SMART CORRIDOR

Απόστολος Μπιζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

TREDIT S.A.
abizakis@tredit.gr

SMART CORRIDORS



Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλοντος

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες μεταβάλλονται σημαντικά, βασιζόμενες στις τεχνολογικές εξελίξεις και 
ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών. 



Έργο

Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής και Συνδυασμένων 
μεταφορών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
εμπορευματικού διαδρόμου Κίνας-Ελλάδας

Διάρκεια Οκτώβριος 2019 – Οκτώβριος 2022

Το έργο Smart Corridors

Διάρκεια Οκτώβριος 2019 – Οκτώβριος 2022

Εταίροι

SMART-CORRIDORS
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Σκοπός
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
διαδρόμου Κίνας-Ελλάδας (συνδυασμένη 
θαλάσσια-χερσαία μεταφορά) μέσω χρήσης 
τεχνολογικών και υποστηρικτικών εργαλείων 
ευφυούς διαχείρισης της συνολικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνδυασμένης 
μεταφοράς. 

Στόχοι
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς 
συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας της αλυσίδας μεταφοράς κατά 
μήκους του διαδρόμου CESEL (Κίνα-Ελλάδα) – επίκεντρο το Ελλάδα-Τσεχία

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και επικύρωση των επιπτώσεων του 
συστήματος στην ανταγωνιστικότητα του διαδρόμου CESEL

Το έργο βασίζεται στη συμμετοχή εταίρων 
που συμμετέχουν στην αλυσίδα μεταφοράς 
στην Ελλάδα και την Κίνα. 
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Ανάγκες στην αλυσίδα μεταφοράς: Πειραιάς-Pardubice

• Ανταλλαγή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο
• Διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας μεταφοράς

Αναγκαία πληροφορία - Shipment statuses
- Off-vessel (unloaded from rail)
- On rail (loaded on rail)
- Departure from origin (ATD)
- Arrival at destination (ATA)
- Off rail (unloaded from rail)
- Delivery status/ Empty return

• Διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας μεταφοράς
• Έγκαιρη αναγνώριση καθυστερήσεων για τον βέλτιστο 

προγραμματισμό πόρων σε όλα τα στάδια μεταφοράς 

Αναγκαία συνεργασία μεταξύ
- Manufacturer
- Freight Forwarder
- Transport providers/ land & maritime
- Port operators
- Last mile providers
- Final customer



Piraeus

• Unified messaging – Πλατφόρμα ενοποιημένης ανταλλαγής
μηνυμάτων που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή της
πλατφόρμας στη λήψη νέων μορφών τυποποιημένων
μηνυμάτων από οποιαδήποτε πηγή

• Data matching/ consolidation – Συνδυασμός δεδομένων
από διαφορετικές πηγές με έξυπνο τρόπο, βασισμένο σε
επιχειρηματικά κριτήρια, για την υποβοήθηση λήψης
τεκμηριωμένων αποφάσεων διαχείρισης της αλυσίδας

• Data enrichment – Εύκολη δημιουργία νέων υπηρεσιών

Το σύστημα Smart Corridors

Pardubice

• Data enrichment – Εύκολη δημιουργία νέων υπηρεσιών
πάνω στην πλατφόρμα για την παροχή προηγμένων
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε πραγματικό χρόνο

• Increased visibility – Ενιαίος τρόπος δημοσίευσης
χωρητικότητας/ διαθεσιμότητας υπηρεσιών μεταφοράς για
την υποστήριξη των αναγκών του διαδρόμου

• Increased security via specific authentication mechanisms –
Απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας για
πιστοποιημένους χρήστες (δυνατότητα single sign on).
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Πλατφόρμα συνεργασίας για ορατότητα end to end και παρακολούθηση διεργασιών μέσω απρόσκοπτης ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

Η αρχιτεκτονική Smart Corridors



Η πλατφόρμα Smart Corridors
Data Exchange & Collaboration Platform User Interface

Available Data Sources



Last Mile
Βήμα 1: Ο διεκπεραιωτής ανεβάζει ένα υφιστάμενο 
αρχείο Excel με τα container IDs και delivery slots

Βήμα 2: Ο οδηγός αναφέρει την πραγματική ώρα
παραλαβής/παράδοσης και κενής επιστροφής

Βήμα 3: Ο διεκπεραιωτής μπορεί να προβάλλει και 
να εξάγει αναφορές



Η πλατφόρμα Smart Corridors
Data Exchange & Collaboration Platform

Container Status



Παρακολούθηση του διαδρόμου CESEL

 Γενικές πληροφορίες διαδρόμου 
(Ευρώπη-Ασία) και ενδιάμεσων 
σταθμών

 Μέσοι χρόνοι, αποστάσεις και κόστη 

Dashboard ευφυούς διαδρόμου

 Μέσοι χρόνοι, αποστάσεις και κόστη 
μεταφοράς ανά σκέλος του ταξιδιού 
και ανά μέσο μεταφοράς 

 Στατιστικά υποδομών και μεταφορικού 
έργου (Ευρώπη)

 Διαδραστικοί χάρτες

 Διασύνδεση με το Ελ. Παρατηρητήριο 
Μεταφορών & Logistics



Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών & Logistics

http://www.tlobservatory.imet.gr/en/

 Ανάπτυξη δεικτών αποδοτικότητας (Dashboard) του διαδρόμου 
μεταφοράς και των λειτουργιών logistics

 Αυτοματοποίηση λήψης και οικοσυστηματικής συλλογής 
πληροφορίας για κατάρτιση μητρώου επιχειρήσεων

 Συγκέντρωση ψηφιακών υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης πολυτροπικής μεταφοράς και logistics

 Εργαλεία ενίσχυσης ορατότητας υπηρεσιών 

Αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου

 Εργαλεία ενίσχυσης ορατότητας υπηρεσιών 
ελληνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη 
(υπηρεσία Be Federated)/ επικοινωνίας 
μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (Public-
Private Dialogue Platform)
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