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Τομέας 6: ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 
Περιοχές Παρέμβασης & Προτεραιότητες για την περίοδο 2021-2027 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

6.1 Ενίσχυση του συστήματος 
εμπορευματικών μεταφορών κι 

εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και 

της ανταγωνιστικότητας  

6.1.1. Ανάπτυξη μοντέλων, αλγορίθμων, τεχνολογικά προηγμένων 
πλατφορμών και συστημάτων (π.χ. Control Towers) για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων (και των 
συνεργαζομενων χερσαίων τερματικών σταθμών) και μεταφορικών 
συστημάτων. 

6.1.2. Αναπτυξη τεχνολογικά προηγμένου παρατηρητηρίου 
εμπορευματικών μεταφορών με δυνατότητα υποστήριξης της 
Ελληνικής μεταφοράς (φορτηγό, τρένο, short sea shipping) σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο  

6.1.3 Ανάπτυξη νέων συνεργατικών μοντέλων για την ενδυνάμωση 
συνεργειών μεταξύ των κρίκων της εφοδιαστικής, όπως και του 
outsourcing σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών 3PL/4PL  

6.1.4. Ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων εμπορευματικών μεταφορών 
αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικές μεγάλου 
όγκου δεδομένων  

6.1.5 Ανάπτυξη και χρήση νέων συστημάτων και τεχνολογιών για τη 
βέλτιστη διαχείριση διαθέσιμων πόρων (οδικών, θαλάσσιων, 
εναέριων) όπως και την βέλτιστη δρομολόγηση/ 
χρονοπρογραμματισμό των προσφερόμενων εμπορευματικών 
υπηρεσιών. 

6.1.6 Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών και συστημάτων για την 
ασφαλέστερη οδήγηση κατά την οδική μεταφορά.  

6.1.7 Χρήση τεχνολογιών στη βελτιστοποίηση διπόλων λιμενικών και 
χερσαίων τερματικών σταθμών διαχείρισης φορτίων  

6.1.8 Χρήση τεχνολογιών στην αύξηση του βαθμού καθετοποίησης 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

6.1.9 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση συνεργειών μεταξύ κρίκων 
εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ανάπτυξης και χρήσης ευφυών 
συστημάτων πλειστηριασμού (auctioning platfroms), πρακτόρευσης 
(online market places), blockchains και cargo community systems 

6.1.10 Ενίσχυση των διασυνδέσεων της αλυσίδας αξίας του τομέα 
μεταφορών με άλλες αλυσίδες αξίας (π.χ. αγροδιατροφή, ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον κ.λπ.).  

6.1.11 Ανάπτυξη των μεθόδων, υποδομών και τεχνολογιών 
agrologistics για την υποστήριξη της διαχείρισης και  διάθεσης 
αγροτικών προϊόντων στην τοπική και διεθνή αγορά. 

6.1.12 Δημιουργία εργαλείων υποστήριξης οδηγών διεθνών 
μεταφορών σε περίπτωση συμβάντος εντός και εκτός Ελλάδος (με 
αυτόματη ενημέρωση των πληροφοριών) 

6.1.13 Ασφαλής διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε 
εμπορευματικούς σταθμούς και στα οδικά δίκτυα. 

6.1.14 Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αποτελεσματική 
διαχείριση θέσεων στάθμευσης φορτηγών 

6.1.15 – Σχεδιασμός δικτύου τροφοδοσίας, εγκαταστάσεων και 
αποθήκευσης εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. LNG, βιοκαυσίμων, 
αμμωνίας, υδρογόνου) για τον ανεφοδιασμό πλοίων. 



 

2 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
6.1.16 Εφαρμογές ΤΠΕ για βελτίωση της αποδοτικότητας της 
ανάστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας 

6.1.17 Μετατόπιση μεταφορικού όγκου από το οδικό δίκτυο στο 
σιδηροδρομικό και στο θαλάσσιο. 

6.1.18 Αξιοποίηση και τεχνολογική αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων 
αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

6.1.19 – Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς εναλλακτικών καυσίμων 
(συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου) 
μικρής κλίμακας με χερσαίους και θαλάσσιους τρόπους.  

6.1.20 - Ανάπτυξη online marketplaces για την άμεση διάθεση των 
αγροτικών προιόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή (στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό) 

6.1.21 Ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρών εταιρειών φορτηγών 
δημοσίας χρήσεως όπως και των πρακτορείων 

6.2 Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και 
συστημάτων και υπηρεσιών 

υποδομών  

6.2.1 Χρήση νέων τεχνολογιών στις υποδομές για την αύξηση της 
οδικής ασφάλειας και της απόδοσης, με εφαρμογές  ενσωματωμένων 
(embedded) συστημάτων στις κατασκευές οδικών στοιχείων π.χ. 
σημάνσεων και διαγραμμίσεων για αποτελεσματικότερη επικοινωνία 
με τους οδηγούς 

6.2.2 Συστήματα υποστήριξης οδηγών (πχ eCall, επαγρύπνηση 
οδηγών, ενεργητική ασφάλεια, συστήματα διασύνδεσης οχημάτων και 
υποδομών, αυτοματοποίηση λειτουργιών, συστήματα και εφαρμογές 
κομβόι οχημάτων κτλ). Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών και 
τεχνολογιών ενσωμάτωσης του ανθρώπινου παράγοντα και της 
διάδρασής του με το μεταφορικό μέσο (όχημα, πλοίο, τρένο κτλ) 
συμπεριλαμβανομένων οδηγών, χειριστών και πληρωμάτων. 

6.2.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών 
ευφυών συστημάτων μεταφορών  

6.2.4 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των μεταφορών και της 
διαλειτουργικότητας τους (όπως αυτοματοποίηση, ηλεκτροκίνηση, 
Cloud services, IoT, συστήματα κυκλοφορίας και διαχείρισης 
δεδομένων, κτλ.). 

6.2.5 Προηγμένες Εφαρμογές Διασύνδεσης Μεταφορικών Συστημάτων 
(Φορτηγά, Τρένα, Πλοία) με τερματικές εγκαταστάσεις, κέντρα 
διανομής και αποθήκευσης (λιμάνια, αεροδρόμια, αποθήκες). 

6.2.6 Σχεδιασμός έξυπνων λιμενικών υποδομών και χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας (PCSs) για την 
αποτελεσματική πληροφόρηση και επικοινωνία των λιμενικών φορέων 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών από ένα σημείο πρόσβασης 
(maritime single window). 

6.2.7 Τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης οχημάτων, πλοίων και τρένων 

6.2.8 Τεχνολογίες διασύνδεσης με έμφαση σε 5G, Mobile Edge 
computing και υβριδικές τεχνολογίες επικοινωνιών, ΙοΤ, Cloud κτλ. 

6.2.9 Εφαρμογές ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας για μεταφορές και 
εφοδιαστική αλυσίδα 

6.2.10 Εφαρμογές καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για την 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε πολλαπλές υπηρεσίες μεταφορών (one 
stop shop for seamless intermodality). 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
6.2.11 Νέα μοντέλα και εφαρμογές προσομοίωσης για τις μεταφορές, 
κυκλοφοριακά μοντέλα κτλ λαμβάνοντάς υπόψη την επίδραση των 
νέων τεχνολογιών (πχ αυτοματοποίηση) 

6.2.12 Τεχνολογίες μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) 
για την βελτίωση των city logistics και της παράδοσης τελευταίου 
μιλίου (last-mile). 

6.2.13 Ανάπτυξη Τεχνολογιών και Εφαρμογών για Κατασκευή και 
Εξοπλισμό Μικρών Σκαφών (Ακτοπλοΐας και Αναψυχής) 
Συμπεριλαμβανομένων Ηλεκτρικών Εξωλέμβιων, Ευφυών Συστημάτων 
Ασφαλείας και Αγκυροβολίας 

6.2.14 Ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων για την 
ασφαλέστερη και αποδοτικότερη μεταφορά επιβατών. 

6.2.15  Μέθοδοι και Τεχνολογίες για επιθεώρηση, παρακολούθηση και 
συντήρηση υποδομών μεταφορών και ελέγχου της ανθεκτικότητάς 
τους (με χρήση δικτύων αισθητήρων, ΣμηΕΑ κλπ) 

6.2.16  Σχεδιασμός και ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης 
κυκλοφορίας επόμενης γενιάς (adaptive / collaborative traffic 
management systems) 

6.2.17  Ανάπτυξη των C-ITS υπηρεσιών στους αυτοκινητόδρομους και 
στο οδικό δίκτυο εν γένει. Ειδικότερα ανάπτυξη υποδομών για 
πιστοποίηση C-ITS εξοπλισμού και έκδοση / διαχείριση ψηφιακών 
πιστοποιητικών για χρήση στις C-ITS υπηρεσίες.  Δημιουργία κέντρου 
δοκιμών για τη δοκιμή C-ITS υπηρεσιών (tesing site / track) 

6.2.18 Χρήση τεχνολογίας 5G και εφαρμογές στην διασυνδεδεμένη και 
έξυπνη κινητικότητα (αυτόνομα οχήματα, επικοινωνία με υποδομή, 
κ.α.)  

6.2.19 Ανάπτυξη συστημάτων ενημέρωσης μετακινούμενων σε 
πραγματικό χρόνο, συστημάτων διαχείρισης στάθμευσης, συστημάτων 
integrated ticketing, Mobility-as-a-Service και συνεργατικών 
συστημάτων κινητικότητας. 

6.2.20 Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης μεγάλου όγκου 
δεδομένων για της κινητικότητα και τις μεταφορές (big data analytics 
for mobility, transport & logistics). Εφαρμογές έξυπνου ελλιμενισμού 
πλοίων. 

6.2.21 Ανάπτυξη και εφαρμογή αισθητήρων για διαχείριση 
κινητικότητας χαμηλού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας για 
όλα τα μεταφορικά μέσα. 

6.2.22 Ψηφιακή Αποτύπωση Υποδομών (digital twins) 

6.3 Πράσινες Μεταφορές - Αειφορία 
και βιωσιμότητα στις μεταφορές  

6.3.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωποποιημένων και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προώθηση της χρήσης 
περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς από τους χρήστες για 
αειφόρες μετακινήσεις 

6.3.2 Ανάπτυξη τεχνολογιών βελτιστοποίησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης στις λιμενικές διαδικασίες και στις μεταφορικές 
υποδομές γενικότερα. 

6.3.3 Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μείωσης εκπομπών από τα μέσα 
και τις υποδομές μεταφορών (π.χ. πλοία, αεροπλάνα, λιμάνια κλπ). 

6.3.4 Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και μελέτης της δομής και 
λειτουργίας των αστικών δικτύων για την υλοποίηση συστημάτων και 
υποδομών έξυπνης κινητικότητας. 

6.3.5 Μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη της δημιουργίας 
και λειτουργίας μητροπολιτικών κέντρων διαχείρισης εμπορευματικών 
μεταφορών. 
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6.3.6 Ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων κίνησης οχημάτων (όπως 
ηλεκτροκίνηση για οχήματα, πλοία, αεροσκάφη, αεροχήματα και άλλα 
μεταφορικά συστήματα, υβριδικά οχήματα, υβριδικά συστήματα 
πρόωσης επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα με ηλεκτρική ενέργεια 
από εξωτερική πηγή, ηλεκτροκίνητα οχήματα με συσσωρευτές και 
ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, ηλεκτρικά οχήματα με ενεργειακά 
στοιχεία, σταθμοί ενέργειας) και υπηρεσίες για την προώθηση 
ηλεκτροκίνησης. 

6.3.7 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωποποιημένων και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προώθηση της χρήσης 
περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς από τους χρήστες για 
αειφόρες μετακινήσεις. 

6.3.8 Ανάπτυξη συστημάτων ενημέρωσης μετακινούμενων σε 
πραγματικό χρόνο, συστημάτων διαχείρισης στάθμευσης, συστημάτων 
integrated ticketing, Mobility-as-a-Service και συνεργατικών 
συστημάτων κινητικότητας. 

6.3.9 Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης μεγάλου όγκου 
δεδομένων για την κινητικότητα και τις μεταφορές (big data analytics 
for mobility, transport & logistics). Εφαρμογές έξυπνου ελλιμενισμού 
πλοίων. 

6.3.10 Ανάπτυξη και εφαρμογή αισθητήρων για διαχείριση 
κινητικότητας χαμηλού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας για 
όλα τα μεταφορικά μέσα. 

6.3.11 Εφαρμογές, τεχνολογίες και συστήματα για τη βελτιστοποίηση 
(ενεργειακή, επιχειρησιακή κτλ) του σχεδιασμού, κατασκευής και 
χρήσης πλοίων, οχημάτων και τρένων. 

6.3.12.  Μείωση του αποτυπώματος C σε αλυσίδες μεταφοράς 

6.3.13. Ενίσχυση αλυσίδων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού 
αερίου 

6.3.14 – Τεχνολογίες και στρατηγικές έξυπνης διαχείρισης ενέργειας 
κατά τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα αμφίδρομης 
ροής ενέργειας 

6.3.15 – Ανάπτυξη τεχνολογιών blockchain και εφαρμογές τους στη 
διακρίβωση της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από 
τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. 

6.3.16 – Ανάπτυξη αποτελεσματικών και ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών δέσμευσης CO2 επί πλοίου. 

6.3.17: Νέες τεχνολογίες στην εφαρμογή και διαχείριση διοδίων τελών 
(διαλειτουργικότητα, αναλογικότητα χρέωσης, συμβατότητα με τις 
Ευρωπαικές Οδηγίες) 

6.3.18: ανάπτυξη υποδομών για διάχυση C-ITS πληροφορίας (Εθνική 
Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, National Access Points, mobile apps, 
digital radio) 

6.3.19 Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος πλοίων κατά την 
προσέγγιση και παραμονή τους σε λιμένες 

6.3.20. Εφαρμογές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις 
μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα (διαχείριση μπαταριών, 
μεταχειρισμένων λάστιχων κτλ) 

6.4 Ενίσχυση της διατροπικότητας και 
της αυτονομίας στις μεταφορές 

επιβατών και εμπορευμάτων  

6.4.1 Παροχή κινητικότητας από-πόρτα-σε-πόρτα μέσω του 
συστήματος των Δημόσιων Συγκοινωνιών (κάλυψη του «τελευταίου 
μιλίου» για μετακινήσεις ατόμων). 

6.4.2 Ενίσχυση της κοινής χρήσης οχημάτων, ιδίως ηλεκτροκίνητων 
(vehicle sharing systems). 
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6.4.3 Εφαρμογές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας μέσων 
μεταφοράς (Δημόσιων και Ιδιωτικών). 

6.4.4 Αυτόματη οδήγηση στις ελληνικές πόλεις: αξιολόγηση 
προοπτικών, εφαρμογές και πιλοτικές δράσεις για επιβατικές και 
εμπορευματικές μεταφορές 

6.4.5 Εφαρμογές ενσωμάτωσης των πυλώνων των μεταφορών και της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στις έξυπνες πόλεις. 

6.4.6 Διευκόλυνση και ανάπτυξη των συνδυασμένων και 
πολυτροπικών μεταφορών με την ανάπτυξη κατάλληλων  
τεχνολογικών συστημάτων. Μέθοδοι και τεχνολογίες για τον ενιαίο 
συνδυασμό και συντονισμό πολυτροπικών μεταφορών (λιμάνια- 
πλοία- τρένα-οχήματα). 

6.5 Αύξηση της προσβασιμότητας και 
της εδαφικής συνοχής του Ελλαδικού 

χώρου  

6.5.1 Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά που 
εντάσσονται στις άγονες γραμμές. 

6.5.2 Βελτίωση της αποδοτικότητας υπεραστικών μεταφορών. 

6.5.3 Ενίσχυση της πρόσβασης σε απομονωμένα τμήματα του 
χερσαίου Ελλαδικού χώρου με την αξιοποίηση των συνδυασμένων 
μεταφορών. 

6.5.4 Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στις νησιωτικές περιοχές. 

6.5.5 Ηλεκτρικά πλοία και ιστιοπλοικά για μικρές και μεσαίες 
αποστάσεις με υποδομές ταχυφόρτισης (ή αλλαγης μπαταριών) σε 
ενδιάμεσα λιμάνια 

6.5.6. Αυτοματοποιημένη παράδοση/παραλαβή εμπορευμάτων σε 
περιφερειακούς/νησιωτικούς λιμένες που δεν διαθέτουν κατάλληλες 
υποδομές  

6.5.7. Ανάλυση δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών παρακολούθησης και χρήση 
μεγάλων δεδομένων για την αξιοποίησή του 

6.5.8 Δυναμική εκχώρηση χωρητικότητας ακτοπλοϊκών συνδέσεων του 
νησιωτικού χώρου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων 
δεδομένω 

6.5.9. Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων για το Ελλαδικό νησιωτικό χώρο 
δικτύων μεταφοράς διανομής (hub-and-spoke με δυνατότητα 
αποθήκευσης/φόρτωσης σε κεντρικά νησιά) 

6.5.10. Τεχνολογίες και μεθόδοι για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών εφοδιασμού (FMCGs) των νήσων κατά τους καλοκαιρίνους 
μήνες με έξυπνη δημιουργία αποθεματικών και διανομής  

6.6 Αναδυόμενες Τεχνολογίες στον 
τομέα των Μεταφορών και της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 4η 

Βιομηχανική επανάσταση  

6.6.1 Βελτίωση της κατασκευής και αύξηση του κύκλου ζωής των 
μεταφορικών μέσων μέσω ανάπτυξης τεχνολογιών και έξυπνων 
υλικών αυτοδιάγνωσης. 

6.6.2 Ανάπτυξη πρωτοποριακών και πολυπαραμετρικών σχεδιαστικών 
λύσεων για σασί οχημάτων με στόχο την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης, τη μείωση του κόστους οχημάτων καθώς και την 
ευελιξία και αποκριτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

6.6.3 – «Βελτιστοποίηση διατροπικής αλυσίδας μεταφοράς με χρήση 
τεχνολογιών κατανεμημένων βάσεων δεδομένων (blockchain)».  
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6.6.4 Τεχνολογίες (συστήματα και εργαλεία) επαυξημένης 
πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για virtual prototyping, 
δοκιμές, πιστοποίηση και βελτίωση μεταφορικών υπηρεσιών, μέσων 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

6.6.5 Τεχνολογίες και (έξυπνοι) αισθητήρες αυτοματοποίησης, 
ενσωματωμένα συστήματα παρακολούθησης και βελτιστοποίησης 
οχημάτων, πλοίων και τρένων – διασύνδεση με παρεμφερείς τομείς 
όπως robotics, AI, machine learning κτλ 

6.6.6 Εφαρμογή τεχνολογιών 4ης βιομηχανικής εποχής σε δίκτυα 
μικρών και μεσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων  

6.6.7 Άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες 

6.7 Αστικές Μεταφορές Επιβατών και 
Εμπορευμάτων 

6.7.1 Ανάπτυξη νέων συνεργατικών μοντέλων ενοποίησης 
εμπορευμάτων για πιο αποτελεσματικές αστικές διανομές 

6.7.2 Ανάπτυξη εφαρμογών City Logistics για την αποτελεσματικότερη 
και φιλικότερη στο περιβάλλον τροφοδοσία καταστημάτων σε αστικές 
περιοχές. Έμφαση στις εφαρμογές end to end. 

6.7.3. Προώθηση ηλεκτροκίνησης και σχεδιασμός δικτύου 
ταχυφορτιστών για τις αστικές διανομές 

6.7.4. Ανάπτυξη συστημάτων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων 
on-demand (dial-a-ride και pickup and delivery) 

6.7.5 Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων οργάνωσης, διαχείρισης και 
βελτιστοποίησης διανομής σε αστικές περιοχές 

6.7.6. Ανάπτυξη νέων συστημάτων Mobility as a Service (MaaS) 

6.7.7. Μέθοδοι και τεχνολογίες για την έξυπνη διαχείριση θέσεων 
στάθμεσευσης για την διευκόλυνση αστικών διανομών και υπηρεσιών 
MaaS 

6.7.8 Ανάπτυξη νέων έξυπνων αλγορίθμων 
δρομολόγησης/φόρτωσης/χρονοπρογραμματισμού οδηγών και 
οχημάτων που λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες και  
αβεβαιότητες (λόγω κυκλοφοριακού, βλαβών, φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων και προβλημάτων στην παράδοση)  

6.8 Σύγχρονες Μεγάλες 
Εμπορευματικές Εγκαταστάσεις και 

Κέντρα Αποθήκευσης 

6.8.1 Προηγμένες τεχνολογικά μέθοδοι για την ενοποίηση άτυπων 
συγκεντρώσεων εγκαταστάσεων εφοδιαστικής στην Αττική και 
Κεντρική Μακεδονία (κοινή πλατφόρμα διαχείρισης φορτίων και 
μέσων σε συνδυασμο με προβλεπτικά μοντέλα)  

6.8.2 Εφαρμογές Διασύνδεσης Μεταφορών με Κέντρα Διανομής και 
αποθήκευσης 

6.8.3 Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμού στις  
μεγάλες εμπορευματικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα αποθήκευσης 
(οικονομοτεχνική διερεύνηση και εφαρμογές). 

6.8.4 Ανάλυση και καινοτόμες λύσεις για την προσαρμογή των 
Εμπορευματικών Κέντρων στον ανασχεδιασμό των δικτύων 
διανομής του ηλεκτρονικού εμπορίου.   

6.8.5. Ανάπτυξη ρομποτικών τεχνολογιών και άλλων αυτοματισμών 
εντός της αποθήκης για βελτιστοποίηση του picking και διαχείρισης 
φορτίου 

6.8.6.  Αξιοποίηση τεχνολογιών 3D Printing και distributed 
manufacturing για προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας εντός 
των εγκαταστάσεων εφοδιαστικης 
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6.8.7. Ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών τεχνολογιών για την 
υποβοήθηση του picking (σμήνος με drones, pick-to-light, automated 
vision, εξυπνα καρότσια).  

6.8.8. Τεχνολογίες για την διευκόλυνση των αποθηκών e-shops και 
σουπερ μαρκετ τροφίμων (dark stores) όπως και εργαλεία 
βελτιστοποίησης για διανομή και παραδόσεις επόμενης ημέρας   

6.9 Στρατηγικές και Εργαλεία - 
Eπιμόρφωση /Επανεκπαίδευση 

/Εξειδίκευση 

6.9.1 Τεχνολογίες (συστήματα και εργαλεία) επαυξημένης και 
εικονικής πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης στην 
επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και εξειδίκευση οδηγών και χειριστών  

6.9.2 Νέες μέθοδοι, εφαρμογές και εργαλεία εκπαίδευσης οδηγών, 
χειριστών και προσωπικού ειδικά στις νέες τεχνολογίες – μελέτες 
αποδοτικότητας, αποδοχής και διείσδυσης νέων τεχνολογιών 

6.9.3 Τεχνολογίες ΑΙ και AR για υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη διασυνδεδεμένη και 
αυτόνομη κινητικότητα (CCAM)  σε επίπεδο οχήματος και σε επίπεδο 
συστήματος, και για προσεγγίσεις εκπαίδευσης και επικύρωσης 
δεδομένων (π.χ. ψηφιακά δίδυμα – digital twins). Σύμφωνοι 

6.9.4  Ανάπτυξη/αξιοποίηση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας 
για την εκπαίδευση προσωπικού των διαχειριστών υποδομών (στην 
αντιμετώπιση συμβάντων) 

6.9.5 Ανάπτυξη και χρήση νέων εφαρμογών Ανοικτής 
Επιστήμης/Ανοικτών Δεδομένων για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση 
της γνώσης και της καινοτομίας στον κλάδο των μεταφορών 

 


