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Αθήνα 29-3-10 

 
 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο 
εκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αλαζεσξεκέλε 
Λεπθή Βίβιν ηνπ 2006 είλαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ζαλ έλα κέζν θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηεο δηαζέζηκεο 
«δπλακηθφηεηαο κεηαθνξάο» ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεηαθνξψλ.  

Δηζάγεηαη κάιηζηα γηα πξψηε θνξά ν φξνο ζπληξνπηθφηεηα (co-
modality) πνπ νξίδεηαη σο ε αποηελεζμαηική τρήζη ηων διαθόρων 
ηρόπων μεηαθοράς μεμονωμένα και ζε ζσνδσαζμό, η οποία θα 
οδηγήζει ζηη βέληιζηη και βιώζιμη τρήζη ηων πόρων, 
αλαγλσξίδνληαο φηη ε θηλεηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.   

Γηα λα γίλεη απηφ, κηα απηνλφεηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη:  

α) λα κπνξνχλ φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε δηαζέζηκν 
ηξφπν θαη κέζν κεηαθνξάο λα είλαη δηαζέζηκεο άκεζα θαη ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, θαη  

β) λα είλαη δηαζέζηκεο ζε κνξθή άκεζα αμηνπνηήζηκε απφ ηα 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ.  

Η ξαγδαία εμέιημε ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο παξέρεη ζήκεξα απηέο 
ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ζε ηερληθφ επίπεδν, αιιά ππάξρνπλ θαη 
άιινη παξάγνληεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ φπσο:  

 ε αλάγθε γηα θνηλνχο νξηζκνχο, θαη θνηλή δνκή ησλ 
πιεξνθνξηψλ,  

 ε αλάπηπμε νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο 
αιπζίδαο κεηαθνξάο,  

 ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα θαη 
ην πεδίν εθαξκνγήο θνηλψλ πξνηχπσλ θαη νξηζκψλ, θαη πάλσ 
απ’ φια 

 ε ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν απνδνρή ησλ φπνησλ 
πξνζπαζεηψλ ηππνπνίεζεο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ 
πνιιέο θνξέο είλαη επαίζζεηα «επηρεηξεκαηηθά» (θαηά ην 
«πξνζσπηθά») δεδνκέλα.  
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Πξέπεη ζπλεπψο, πξηλ θαη πάλσ απ’ φια, λα θαζηεξσζεί έλαο θνηλφο 
ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηαθνξάο, 
θαη λα ζπκθσλεζνχλ ζε παλεπξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν: 

1. ε ζρεηηθή νξνινγία . 

2. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ «νληνηήησλ» - δηαδηθαζηψλ (ζε 
θνηλά απνδεθηή δηακφξθσζε). 

3. Έλαο θνηλφο ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ ζρεηηθψλ κελπκάησλ θαη 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ζχλδεζεο ησλ ζρεηηθψλ Βάζεσλ 
Γεδνκέλσλ .  

 

Τα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ απηφ πνπ κε κία ιέμε νλνκάδνπκε 
«αξρηηεθηνληθή» ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ. 

Σηελ πεξίπησζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, έλαο αξηζκφο 
επηρεηξεκαηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ 
εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο «αξρηηεθηνληθήο» θαη έηζη είλαη 
ζρεδφλ αδχλαηε ζήκεξα ε «ελνπνίεζε» ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο 
ζε κηα απνδνηηθή «αιπζίδα». Δπί πιένλ νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 
(ΜΜΔ) πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην φγθν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζπρλά ζεσξνχλ ην θφζηνο θαη ηελ 
απαηηνχκελε ηερλνγλσζία γηα ηε ρξήζε ησλ πξνεγκέλσλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο σο απαγνξεπηηθά ζηνηρεία. Σ’ απηφ 
ζπκβάιιεη – πέξα απφ ηελ έιιεηςε κηαο θνηλήο «αξρηηεθηνληθήο» - θαη 
ε απνπζία ή ε αλεπάξθεηα ησλ θαηάιιεισλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ 
(standards) πάλσ ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ θζελέο 
εθαξκνγέο αμηνπνηήζηκεο απφ φινπο.  

Η έιιεηςε απηή αληηκεησπίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απν ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ FREIGHTWISE.  

Σπγθεθξηκέλα, ην πιαίζην αλαθνξάο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην έξγν 
απηφ θαιχπηεη φινπο ηνπο  βαζηθνχο ηνκείο κηαο εκπνξεπκαηηθήο 
κεηαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Τνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαθνξάο απφ φια 
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε  

 Τνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηα 
δίθηπα θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ (π.ρ. Terminals), 
θαη  

 Τνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κε ηηο αξρέο (ηεισλεία, 
ζπλνξηαθνί ζηαζκνί, θιπ).  
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Τν Ιλζηηηνχην Μεηαθνξψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη 
Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΙΜΔΤ/ΔΚΔΤΑ) πνπ ζπκκεηέρεη ζην 
εξεπλεηηθφ έξγν FREIGHTWISE, έρεη κηα πνιχ κεγάιε ηερλνγλσζία 
ζηα ζέκαηα απηά πνπ απνθηήζεθε απφ ζπκκεηνρή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ζε 
κηα ζεηξά έξγσλ – εξεπλεηηθψλ ή κε – ζε ζέκαηα εκπνξεπκαηηθψλ 
κεηαθνξψλ θαη logistics. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηα ηξέρνληα έξγα: 

 SMART-CM φπνπ ην ΙΜΔΤ ζπληνλίδεη ην κεγαιχηεξν ίζσο 
ζήκεξα εξεπλεηηθφ έξγν ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο παγθφζκηαο 
αιπζίδαο κεηαθνξάο container,  

 PROMIT,  

 COMODA, 

 MARPOS,  

 E-freight,  

 Freightwise,  

 θαη πάλσ απφ 30 άιια,  παιαηφηεξα.  

Διπίδσ ε ζεκεξηλή Ηκεξίδα λα βνεζήζεη ηνπο Έιιελεο κεηαθνξείο λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ζέκαηα απηά γηα 
ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία θαη – θπξίσο – ηε κειινληηθή ηνπο 
αληαγσληζηηθφηεηα ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

 

 

 

 


