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• Μεγάλος όγκος δεδομένων συγκεντρώνεται από διάφορες πηγές

• Χαμηλά επίπεδα ψηφιοποίησης (π.χ. τηλέφωνα, emails, κ.α.) κατά μήκος της αλυσίδας 
αποτρέπουν την ολιστική (end-to-end) ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών

• Έντονος κατακερματισμός πληροφορίας με μηδενική ή ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ των 
συστημάτων ICT των φορέων της αλυσίδας  

• Καλύπτουν συμπληρωματικές επιχειρησιακές ανάγκες λειτουργώντας αποκομμένα 
(information silos)

• Η δομή των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν είναι πολύ συχνά ασύμβατη (non-standardized)

Διαθεσιμότητα πληροφόρησης στα logistics 

Που οδηγεί αυτό;
Σε αναποτελεσματική επικοινωνία λόγω ελλιπούς διαθεσιμότητας και ορατότητας 
δεδομένων - Ειδικότερα στις διατροπικές μεταφορές

πηγές: [1]–[5]



Γιατί όμως είναι αναγκαίο τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα;
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https://medium.com/@biplobgrahul/5-ways-big-data-has-transformed-the-logistics-and-field-service-management-ecosystem-2bc19dd8b918

πηγές: [1]–[5]



Η ΕΕ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, όμως υπάρχει 
περιθώριο εξέλιξης

Η προσπάθεια της ΕΕ φαίνεται να καρποφορεί στον 
άξονα που αφορά τη διαθεσιμότητα δεδομένων που 
αφορούν δημόσιους φορείς (B2A)

✅Β2Α ❎Β2B

Όμως η διαθεσιμότητα δεδομένων μεταξύ 
επιχειρήσεων (B2B) παραμένει αποσπασματική

Προβληματική ανταλλαγή πληροφορίας για:
➢ Αλλαγή μέσου
➢ Συμφόρτωση φορτίων
➢ Βελτιστοποίηση συνεργατικών λειτουργιών

?National Access Points
(…) involves open and common standards and interfaces and an efficient, but 
secure eco-system. (…) to facilitate access, easy exchange and reuse of transport 
related data (ITS Directive 2010/40/EU)

Electronic Freight Transport Information
(…) to ensure that management of data by means of these platforms can be done 
in a manner that ensures essential aspects such as the availability, authenticity, 
integrity, confidentiality and security of data (Regulation on e-FTI COM(2018) 279)

EU Single Window Environment for Customs
(…) creating a digital framework for enhanced cooperation between all border 
authorities (…) allowing for a fully coordinated approach to goods clearance and a 
clearer overview at EU level of the goods that are entering or leaving the EU. 

https://fsymbols.com/signs/tick/


Το έργο FENIX 

Το έργο FENIX (CEF 2018) επικεντρώνεται στην ενίσχυση της B2B επικοινωνίας στις μεταφορές και την 
εφοδιαστική

Υλοποιεί την πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή 
αρχιτεκτονική για απρόσκοπτη ανταλλαγή και κοινή χρήση 
δεδομένων μεταξύ πλατφορμών και υπηρεσιών μεταφορών 
και εφοδιαστικής

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



Η αρχιτεκτονική του ενιαίου δικτύου ανταλλαγής πληροφορίας 
FENIX

Μέσω του Connector επιτυγχάνεται:
✓ Επικοινωνία υπηρεσιών κατά μήκος ενός διαδρόμου
✓ Χρήση υπηρεσιών μεταφορών & logistics 

πανευρωπαϊκά

Η διασύνδεση των συστημάτων στο δίκτυο επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης σε κάθε σύστημα 
ενός Connector, ενός συστήματος διαδύνδεσης που περιλαμβάνει τρεις λειτουργικότητες:

(1) Federated Identity – αναγνώριση και πιστοποίηση συστήματος
(2) Broker Service – εύκολη αναζήτηση για χρήση υπηρεσιών
(3) Data Exchange – διευκόλυνση ανταλλαγής δεδομένων με δημιουργία «φακέλου»



Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του FENIX

- Αύξηση αποτελεσματικότητας στην ανταλλαγή δεδομένων 
- Ενοποίηση πληροφορίας – αύξηση διαθεσιμότητας και 

ορατότητας δεδομένων

- Ευελιξία λόγω αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής 
- Ταχύτητα ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων

- Ασφάλεια στην επικοινωνία – Διασφάλιση ιδιοκτησίας δεδομένων 
καθώς δεν υπάρχει κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης

- Πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες μεταφορών και 
εφοδιαστικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο



Το FENIX στην Ελλάδα

Υλοποιείται κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του διαδρόμου 
Orient/East-med του ΔΕΔ-Μ 

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
τη συμμετοχή ιδιωτών φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας 
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Το FENIX στην Ελλάδα – Πλατφόρμες και υπηρεσίες 

Συμφόρτωση φορτίου

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών ΟΛΠ

Διαχείριση κυκλοφορίας

Real-time Track & Trace

Παρατηρητήριο τομέα

Τομείς 
δραστηριότητας

Πλατφόρμες που διασυνδέονται 
και υπηρεσίες που παρέχονται

Το FENIX επικεντρώνεται σε πέντε τομείς ενδιαφέροντος, 
παρέχοντας 16 υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές και τα 
logistics



Το FENIX στην Ελλάδα – το κέρδος της Ελλάδας από το FENIX

✅ Αύξηση ορατότητας του διαδρόμου

✅ Αύξηση της αποτελεσματικότητας και ελκυστικότητας του 
διαδρόμου

✅Μείωση των επιπτώσεων του διαδρόμου στο αστικό και το 
περι-αστικό περιβάλλον 

✅ Αλλαγή μέσου (modal shift) στον διάδρομο προς 
περιβαλλοντικά φιλικά μέσα

✅ Αύξηση της απόδοσης των τερματικών σημείων του διαδρόμου

✅ Πρόσβαση σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας φορέων 
μεταφορών και logistics



Το FENIX στην Ελλάδα – το Ελληνικό Παρατηρητήριο T&L

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να 
συνδέσετε στην υπηρεσία σας στο δίκτυο: 
dais@certh.gr, gea@certh.gr

mailto:dais@certh.gr
mailto:gea@certh.gr
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