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Αγαπητέ αναγνώστη,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το τρί-
το ενημερωτικό δελτίο 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. 

Καθώς το έργο WareM&O βρίσκεται στον δεύτερο και τελευ-
ταίο χρόνο υλοποίησής του, είναι ώρα να αξιοποιήσει τις εμπει-
ρίες και γνώσεις των επαγγελματιών, ειδικών στην αποθήκευση 
και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, οι οποίοι συμμετείχαν 
στις πρώιμες φάσεις του έργου. Το 3ο τεύχος του ενημερωτικού 
δελτίου WareM&O περιλαμβάνει τα κυριότερα επιτεύγματα και 
βασικές δράσεις του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το WareM&O έχει 
ολοκληρώσει την ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης του Εικονικού 
Εμπορευματικού Κέντρου (Virtual Freight Center – VFC), η οποία 
αποτελεί το βασικό αντικείμενο του έργου. Πρόκειται για μια ψη-
φιακή πλατφόρμα η οποία, στα πλαίσια της ευρύτερης φιλοσο-
φίας γύρω από την συνεργατική αποθήκευση, προσφέρει κατ’α-
παίτηση υπηρεσίες αποθήκευσης, φέρνοντας κοντά τους χρήστες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας που επιθυμούν την αξιοποίηση του 
πλεονάζοντα αποθηκευτικού τους χώρου με εκείνων που αναζη-
τούν χώρο για να καλύψουν -είτε προσωρινές είτε μακροπρόθε-
σμες- ανάγκες αποθήκευσης.

Το παρόν ενημερωτικό τεύχος παρουσιάζει αναλυτικά την 
πλατφόρμα του VFC καθώς επίσης και τις κύριες υπηρεσίες που 
προσφέρει στους χρήστες. Τέλος, παρουσιάζεται η συμμετοχή 
του WareM&O στην έκθεση ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS 
2019 (9-11/11/19) στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην 
Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι ενδιαφερόμενες εται-
ρείες είχαν μια πρώτη επαφή με την πλατφόρμα του Εικονικού 
Εμπορευματικού Κέντρου, ενώ το WareM&O παρουσιάστηκε ανα-
λυτικά σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε εντός της έκθεσης με 
τίτλο « 6 Case Studies καθοδηγούν τη στρατηγική για σύγχρονα 
logistics».

Τους επόμενους μήνες, το έργο WareM&O θα ξεκινήσει την 
πιλοτική εφαρμογή του με ενδιαφερόμενες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω 
φυσικών και διαδικτυακών συναντήσεων (workshops). Οι συμ-
μετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση και τις υπηρεσίες της 
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πλατφόρμας VFC από την τεχνική ομάδα του έργου, με σκοπό 
στη συνέχεια να τη χρησιμοποιήσουν δοκιμαστικά και στο τέλος 
να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παραμείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε 
για όλες τις δράσεις του έργου!

Απόστολος Μπιζάκης
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ



Για 3 ημέρες, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2019, το WareM&O συμμε-
τείχε στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics Logi.C 2019» που 
διοργανώθηκε από την o.mind Creatives και πραγματοποιήθηκε στον εκ-
θεσιακό χώρο του Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Η τεχνική ομάδα του WareM&O βρισκόταν καθ’όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης στο περίπτερο D22 ενημερώνοντας το κοινό για την πορεία του 
έργου και πιο συγκεκριμένα για την πλατφόρμα του Εικονικού Εμπορευ-
ματικού Κέντρου, δίνοντας τη δυνατότητα σε δυνητικούς χρήστες να 
περιηγηθούν στην πλατφόρμα και να εξερευνήσουν τις υπηρεσίες που 
προσφέρει. Η πλατφόρμα απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από το κοινό 
σχετικά με την απλότητα και την ευκολία χρήσης της, ενώ πολλοί ενδια-
φερόμενοι ζήτησαν να ενημερώνονται για τις επόμενες δράσεις και την 
πιλοτική εφαρμογή του έργου.

Παράλληλα με την έκθεση, το WareM&O συμμετείχε την Κυρια-
κή 10 Νοεμβρίου 2019 στο συνέδριο που διοργάνωσε το Supply 
Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της Planning με 
τίτλο «6 Case Studies καθοδηγούν την στρατηγική για σύγχρο-
να logistics». Το WareM&O παρουσίασε στο συνέδριο η TREDIT 
ως συντονιστής του έργου με τον τίτλο της παρουσίασης να εί-
ναι «On demand warehousing στην Ελλάδα: Η προσέγγιση του 
WareM&O για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των logistics»

ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΎ WareM&O ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΎΣΙΔΑ & LOGISTICS Logi.C 2019»



Η εισαγωγή νέου αποθηκευτικού χώρου γίνεται σε δυο διαδοχικά βήματα.

Για κάθε ένα από τα επιμέρους τμήματα/
διαμερίσματα των αποθηκευτικών χώρων 
που έχει ορίσει ο χρήστης ορίστε χρονι-
κή διάρκεια και επιθυμητή διαθεσιμότητα. 
Δείτε πόσο εύκολη είναι η εποπτεία της 
συνολικής διαθεσιμότητας που ορίσατε.

Με διαφορετικό χρωματικό κωδικό 
εμφανίζονται εκείνα τα χρονικά διαστή-
ματα για κάθε τμήμα αποθήκης που δια-
θέσιμη χωρητικότητα, έχουν ήδη κάποια 
bookings ή είναι πλήρη!

Επιλέξτε το επιθυμητο διάστημα καθώς 
και την επιθυμητή διάσταση και στείλτε 
άμεσα το αίτημα.

WWareM&O

ΕΎΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΎΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΑΠΟΘΗΚΕΎΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΩΡΟ

ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΎΣΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΎΤΙΚΟΎ ΧΩΡΟΎ 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας VFC βασίστηκε 
στην περιγραφή των απαιτήσεων των δυνητι-
κών χρηστών, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω 
των συναντήσεων και ερευνών που πραγματο-
ποιήθηκαν σε προηγούμενα στάδια του έργου. 
Η πλατφόρμα προσφέρει επιλογές:

1. Αναζήτηση: Αναζήτηση αποθηκευτικού 
χώρου για χρήστες που θέλουν 
να αναζητήσουν χώρο

2. Οι αποθήκες μου: για περιγραφή του αποθηκευτικού μου χώρου
3. Ο λογαριασμός μου: για εμφάνιση και τροποποίηση των στοιχείων του λογαριασμού

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ VIRTUAL 
FREIGHT CENTER (VFC)

Αρχικά ορίστε τα γενικά στοιχεία της αποθήκης

Σε δεύτερη φάση ορίστε ένα ή περισσότερα τμήματα του αποθηκευτικού 
χώρου που έχει ορισθεί προηγούμενα



WareM&OW

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ 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, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.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. 

ΎΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Η Planning Α.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


