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Αγαπητέ αναγνώστη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το πρώ-
το τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου WareM&O. Το 
WareM&O της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – 
Καινοτομώ», ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί σε 
δύο χρόνια, τον Μάιο του 2020. 

Αντικείμενο του έργου είναι η είναι η ανάπτυξη και λειτουργία 
ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει 
στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώ-
ρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυ-
πρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και επομένως ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και 
μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν τους χώρους αυτούς στην 
περιοχή. Η κύρια ιδέα ανάπτυξης ενός VFC προήλθε από την ανά-
γκη διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο (real time) των φορέων 
logistics που αναζητούν αποθηκευτικούς χώρους προς ενοικίαση 
για την –εποχιακή ή μη– κάλυψη των αναγκών τους (ζήτηση) με 
ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που, είτε είναι εκτός 
λειτουργίας, είτε αξιοποιούνται μόνο εν μέρει από τους ιδιοκτήτες 
(προσφορά).

Η υλοποίησή του θα βασισθεί στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας σχεδιασμένης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα προ-
σβασιμότητας και χρηστικότητας μέσω της οποίας οι χρήστες θα 
μπορούν να πλοηγηθούν σε πλήθος υπηρεσιών και εργαλείων. Η 
καινοτομία του VFC έγκειται στην διευκόλυνση της εκμετάλλευσης 
αναγκών αποθηκευτικού χώρου η οποία επιτυγχάνεται μέσω: της 
αυτόματης «έξυπνης αντιστοίχισης» της προσφοράς και της ζήτη-
σης; της δυναμικής σύναψης συμβολαίου μεταξύ των εμπλεκόμε-
νων φορέων εκλείποντας με αυτόν τον τρόπο τυχόν καθυστερή-
σεις στην σύναψη συνεργειών λόγω γραφειοκρατικών θεμάτων; 
Της υποστήριξης εύκολης και γρήγορης έκδοσης πιστοποιητικών 
αποθήκευσης και της «Έξυπνης» τιμολόγησης παρέχοντας τυποποι-
ημένους τρόπους εναλλακτικής τιμολόγησης στην περίπτωση απο-
θηκευτικών χώρων μέσα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Το έργο αποσκοπεί μετά το πέρας του να παρέχεται σε ένα ευρύ 
φάσμα επιχειρήσεων, όχι μόνο η απαιτούμενη ορατότητα και πλη-
ροφόρηση για την διαθεσιμότητα χώρων και υπηρεσιών logistics 
στις διάφορες περιοχές της χώρας αλλά κυρίως τα έξυπνα εργα-
λεία για να αξιοποιήσουν αυτούς τους χώρους αποτελεσματικά, 
προσαρμόζοντας ευέλικτα και δυναμικά την δομή και λειτουργία 
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της εφοδιαστικής τους αλυσίδας ανάλογα με τις ανάγκες τους και 
τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Στο παρόν ενημερωτικό τεύχος θα βρείτε λεπτομέρειες σχετι-
κά με τους στόχους και τις αναμενόμενες επιπτώσεις του έργου, 
ενημέρωση για τους εταίρους του έργου, καθώς και τα επόμενα 
βήματα για την υλοποίηση του WareM&O.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ



Την Τρίτη 22/1/2019 έλαβε χώρα στις κεντρικές εγκαταστά-
σεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ η 1η ομάδα εστίασης (focus group) 
του έργου WareM&O με συμμετέχοντες τους κύριους εταί-
ρους, κορυφαίες εταιρείες Logistics και Εμπορικές εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα 
της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη και Αθήνα).

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι κύριοι 
στόχοι και τα αρχικά αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης 
του έργου πάνω στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς όσον 
αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των 
εγκαταστάσεων, υποδομών και πόρων logistics της χώρας. 
Έπειτα από εκτενή ανάλυση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα 
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για βελτίωση της ορατότητας 
κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με 
την ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων προκειμένου οι Ελ-
ληνικές επιχειρήσεις να επιτύχουν την απαραίτητη ευελιξία 
και να ανταποκριθούν έγκαιρα στις συνεχώς μεταβαλλόμε-
νες προκλήσεις της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην αναγκαιότη-
τα της ύπαρξης και λειτουργίας του “WareM&O Eικονικού 
Eμπορευματικού Kέντρου» ως κύριο αρωγό προς την αντι-
μετώπιση των παραπάνω προκλήσεων ήταν ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικές.

Το έργο WareM&O παρουσιάστηκε στο 6ο συνέδριο 
SOLUTIONS «Logistics Solutions VI – Εξειδικευμένα για τη 
Βόρεια Ελλάδα» στο ξενοδοχείο GRAND PALACE HOTEL στη 
Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

SOLUTIONS VI
συνεδριο Logistics

Τέλος, όλες οι εταιρείες που παρευρέθηκαν στην εκδή-
λωση συνεισέφεραν στην ερευνητική μελέτη του έργου 
παρέχοντας πληροφορίες των δραστηριοτήτων τους ενώ 
εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 1) παρακολούθηση 
και ενεργή συμμετοχή τους σε μελλοντικές δράσεις του έρ-
γου 2) συμμετοχή τους ως δυνητικοί χρήστες στα πλαίσια 
της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου που πρόκειται να 
αναπτυχθεί.



• Άμεση προσαρμογή της αγοράς στις νέες απαιτήσεις 
με το μικρότερο δυνατό κόστος.

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών με τον 
πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο.

• Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων αποθήκευσης μειώνοντας 
σημαντικά τα λειτουργικά κόστη αποθήκευσης.

• Αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση.
• Διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης με 

την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.
• Δυνατότητα συνεργατικής αποθήκευσης μεταξύ των επιχειρήσεων δημιουργία 

ενός τοπικού οικοσυστήματος μεταξύ βιομηχανικών εταίρων και φορέων 
υπηρεσιών logistics με δυνατότητα πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
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ΣΤΟΧΟΙ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ...

Τα επόμενα βήματα για το έργο WareM&O 
είναι...
• Οριστικοποίηση της 

χαρτογράφησης της αγοράς.
• Άνάπτυξη του Εικονικού 

Εμπορευματικού Κέντρου.
• Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής.
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Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΆ ιδρύθηκε με το ΠΔ 77/2000 κάτω από την ομπρέλα του ΕΚΕΤΑ υπό την εποπτεία της 
ΓΓΕΤ. Αποτελεί έναν πρωτοπόρο, διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο φορέα έρευνας, ο οποίος 
σήμερα προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες 
στον τομέα των μεταφορών. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είναι ένα από κορυφαία ερευνητικά κέντρα σε Ελλάδα 
και Ευρώπη και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των TOP-25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την υψηλότερη συμ-
μετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και 
υπεύθυνος για την αποτελεσματική παρακολούθηση των τεχνικών δραστηριοτήτων του έργου καθώς 
και δραστηριότητες παροχής διαβουλεύσεων στους εταίρους του έργου όπου αυτό χρειάζεται. 

Η «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Άνάπτυξης και Πληροφορικής Ά.Ε.» με διακριτικό 
τίτλο: «TREDIT S.A.», είναι μία εταιρία συμβούλων με 25ετή παράδοση ολοκληρωμένων μελετών και 
αναλύσεων για οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε θέματα μελετών σχεδιασμού και διαχείρισης σε όλους τους τομείς 
των μεταφορών, μελετών logistics, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων καθώς επίσης ανάλυσης 
συστημάτων και ανάπτυξης εφαρμογών σύγχρονων τεχνολογιών με έμφαση στον τομέα των μετα-
φορών. Η TREDIT είναι ο συντονιστής του έργου και υπεύθυνη για την συνολική παρακολούθηση και 
συντονισμό του έργου. 

ΎΠΕΡΓΟΛΆΒΟΣ

Η Planning Ά.Ε., ιδρύθηκε το 1989 και είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες του χώρου στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εταιρεία είναι μέλος 
των ΣΕΒ, ΕΕΔΕ και ECR Hellas ενώ είναι και ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για το Green 
Logistics Consultants Group.Τα έργα της άπτονται όλου του εύρους σχεδιασμού και λειτουργίας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Planning έχει πλήρη εικόνα για τις ανάγκες υποδομών, τεχνολογιών και 
λειτουργιών των κέντρων αυτών, ενώ διατηρεί συνεχώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το state 
of the art εξοπλισμό και τις έξυπνες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που αφορούν τις 
εγκαταστάσεις logistics και τα συστήματα μεταφορών.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς 
πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04383)

www.waremo.imet.gr

www.twitter.com/WareM_O

www.linkedin.com/in/warem-o-project-0a3aa1180

www.facebook.com/waremoproject

waremo@certh.gr

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ


