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Περίληψη 
 
Η παρούσα επιστημονική εργασία παρουσιάζει τη διαδικασία ανάπτυξης μιας πλατφόρμας 
παροχής προηγμένων υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, προσαρμοσμένης στα 
χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και στις απαιτήσεις του κλάδου των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών. Ως πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της πλατφόρμας 
πραγματοποιήθηκε μια κριτική ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας αναφορικά τόσο με τους 
αλγορίθμους που έχουν αναπτυχθεί για τον πλειστηριασμό και την πρακτόρευση 
μεταφορικών υπηρεσιών όσο και με αντίστοιχες πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί, ειδικά 
στον Ελληνικό χώρο. Βάσει αυτής της εμπειρίας και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 
εκπροσώπων του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα, 
παρουσιάζεται στο τέλος της εργασίας η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της 
βασικής αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση 
της για τους εμπλεκόμενους φορείς.  
 
Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή πλατφόρμα υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, αλγόριθμοι δημοπράτησης και 
πλειστηριασμού, πρακτόρευση εμπορευματικών μεταφορικών υπηρεσιών. 

 
 

Abstract 
 
This scientific paper presents the development process of a web-based platform providing 
advanced freight transport services in line with the characteristics of the Greek market and the 
needs of the road freight transport sector. As a first step for the development of the platform, a 
critical review of the international experience was conducted with regard not only to the 
algorithms that have been developed for cargo services auctioning and brokerage but also to 



relevant platforms that have been developed especially with the Greek context. Considering 
the aforementioned experience as well as the requirements of representatives of the Greek 
road freight transport sector, the process that was followed for the development of the 
platform’s high-level architecture is being presented along with the benefits that are expected 
from the use of the platform for the involved stakeholders.  
 
Keywords: Web-based platform for freight transport services, auctioning algorithms, brokerage of freight 
transport services. 
 

1. Εισαγωγή 

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί ζωτικό παράγοντα της εθνικής οικονομίας και  
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παραγωγικότητα και την κοινωνική ευμάρεια. Ένα 
αποδοτικό εθνικό σύστημα μεταφορών δύναται να επιφέρει σημαντικά οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη οδηγώντας παράλληλα στη βελτίωση της πρόσβασης σε νέες αγορές, στην 
ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στην Ευρώπη το 
2012, οι επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές ήταν υπεύθυνες για το 3.7% του 
Ευρωπαϊκού Α.Ε.Π. απασχολώντας περίπου το 5.1% του εργατικού δυναμικού.  
 
Οι οδικές μεταφορές παρουσιάζονται ως το επικρατέστερο μέσο για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων εντός του Ευρωπαϊκού χώρου κατέχοντας μερίδιο 45.8% (σε τόνο-
χιλιόμετρα). Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται σημαντικά υψηλότερο (98%) 
καταδεικνύοντας ότι τα εμπορεύματα εντός της Ελληνικής επικράτειας μεταφέρονται σχεδόν 
αποκλειστικά με φορτηγά οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του 46.3% της 
αξίας των εξαγωγών και 42.9% της αξίας των εισαγωγών ενώ το 2010 αντιστοιχούσε στο 7% 
του Α.Ε.Π. Ο συνολικός στόλος των φορτηγών οχημάτων στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως 
υψηλός κατέχοντας την 8η θέση μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Τα παραπάνω στοιχεία τονίζουν τη σπουδαιότητα του κλάδου των οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών για την Ελληνική οικονομία καθώς και την ανάγκη της αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης υφιστάμενων ελλείψεων και προβλημάτων του κλάδου, συμβάλλοντας έτσι 
στην ενίσχυση της απόδοσης και βιωσιμότητάς του. Παρά την πραγματοποίηση σημαντικών 
επιτευγμάτων, ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αντιμετωπίζει ακόμη 
σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, τη χωρητικότητα, την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη μη αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων καθώς και την 
έλλειψη συνεργιών και τον κατακερματισμό των δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη συνεργειών 
μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς γεγονός που έχει 
αποδειχτεί έμπρακτα βάσει της διεθνούς εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2009 – 
2011 υπήρξαν σημαντικά παραδείγματα, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη, όπου 
μεγάλες και ανταγωνιστικές, μεταξύ τους, εταιρείες δραστηριοποιούμενες στο χώρο της 
βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων και ελαστικών, εξέτασαν και συχνά εφάρμοσαν από 
κοινού μεταφορές εμπορευμάτων τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές αποστάσεις. Στην 
Ελληνική αγορά ωστόσο, η οποία χαρακτηρίζεται από μικρό όγκο μεταφορών και υπηρεσιών 
εφοδιαστικής, μη ορατά προσδοκώμενα οφέλη οικονομιών κλίμακας και λίγους 
παραγωγικούς τομείς , δεν υπάρχει δυστυχώς μαζική διανομή εμπορευμάτων με τα 
χαρακτηριστικά που αυτή αναπτύσσεται στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Η δημιουργία 
κατάλληλων συνεργατικών σχηματισμών υποβοηθούμενων από εξειδικευμένα σχετικά 



εργαλεία αναμένεται να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή επιφέροντας σημαντικά οφέλη 
στους εμπλεκόμενους φορείς συνυπολογίζοντας παράλληλα τη μείωση του κοινωνικού 
κόστους που αφορά σε ατυχήματα, περιβαλλοντική ρύπανση, κατανάλωση ενέργειας και 
κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά 
στη μείωση του ποσοστού των «κενών» εμπορευματικών διαδρομών το οποίο παρουσιάζεται 
στην Ελλάδα ως ιδιαιτέρως αυξημένο. Αν και σε εμπορευματικές διαδρομές όπως Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι μόνο το 20% των φορτηγών οχημάτων επιστρέφουν «κενά» 
(δίχως φορτίο), στο μεγαλύτερο πλήθος των εμπορευματικών διαδρομών στην Ελλάδα το 
ποσοστό των «κενών» επιστροφών προσεγγίζει το 80%. Επιπρόσθετα, περίπου το 55% των 
φορτηγών οχημάτων εκτιμάται ότι λειτουργούν μεταφέροντας φορτία κάτω από το όριο της 
διαθέσιμης χωρητικότητάς τους. Τα προαναφερόμενα προβλήματα επιφέρουν σοβαρές 
οικονομικές επιπτώσεις στις Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, υψηλότερα κόστη για τους 
πελάτες καθώς και σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο γενικότερο 
κοινωνικό σύνολο. 
 
Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν σημαντικές και ποικίλες δυνατότητες για τη βελτίωση των 
υφιστάμενων μεταφορικών υπηρεσιών αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις 
προαναφερόμενες υπάρχουσες ελλείψεις συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη απόδοση του 
κλάδου και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί 
διεθνώς πολυάριθμες διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες παρέχουν πλήθος σχετικών 
υπηρεσιών. Οι πλατφόρμες αυτές καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών από την 
ανταλλαγή κενών εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) μεταξύ φορτωτή και παραλήπτη (Εικονικός 
σταθμός Ε/Κ) (Theofanis and Boile 2007) μέχρι την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών για την επίτευξη του βέλτιστου ναύλου μεταφοράς. Στην Ελλάδα, η 
τεχνολογική εξέλιξη των μεταφορικών επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως σχετικά αργή 
διαδικασία  με αποτέλεσμα να μην έχει ευοδωθεί ιδιαίτερα η ανάπτυξη τέτοιων πλατφορμών.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα επιστημονική εργασία στοχεύει να περιγράψει 
την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας παροχής προηγμένων υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ACTIS, προσαρμοσμένη στα 
χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και στις απαιτήσεις των εκπροσώπων του κλάδου των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στις ενότητες που ακολουθούν 
περιγράφεται αρχικά η διεθνής εμπειρία αναφορικά με τους αλγορίθμους που έχουν 
αναπτυχθεί για τον πλειστηριασμό και την πρακτόρευση μεταφορικών υπηρεσιών ενώ 
πραγματοποιείται και μια συνολική ανασκόπηση των πλατφορμών που υποστηρίζουν αυτές 
τις διαδικασίες αναφέροντας τυχόν άλλες λειτουργίες που εκτελούν. Ειδική αναφορά γίνεται 
σε τέτοιες πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο έτσι ώστε να 
αξιολογηθεί το περιβάλλον στον οποίο αναμένεται να ενταχθεί η πλατφόρμα ACTIS. Στην 
συνέχεια, περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της 
βασικής αρχιτεκτονικής και των υπηρεσιών της πλατφόρμας καθώς και οι απαιτήσεις 
επιλεγμένων εκπροσώπων του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίοι 
εξέφρασαν τις υφιστάμενες ανάγκες της αγοράς. Κύριο στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός 
τελικού προϊόντος πλήρως προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς και αναπτυγμένου με 
τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να επεκτείνει τις υπηρεσίες που προσφέρει λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμική του κλάδου. Στην τελευταία ενότητα της επιστημονικής αυτής εργασίας 
συνοψίζονται τα προσδοκώμενα οφέλη από την ευρεία χρήση της πλατφόρμας και τις 
συνέργειες που αναμένεται να δημιουργηθούν μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 
 



 2. Διεθνής εμπειρία – κριτική ανασκόπηση διαδικτυακών πλατφορμών και 
αλγορίθμων δημοπράτησης εμπορευματικών φορτίων 

 

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που έχουν αναπτυχθεί για τις οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές διακρίνονται κυρίως σε δύο βασικές κατηγορίες: (i) τα συστήματα 
δημοπράτησης εμπορευματικών φορτίων, όπου οι προσφορές επιλέγονται σύμφωνα με τη 
χαμηλότερη παρεχόμενη τιμή, και (ii) τα συστήματα πρακτόρευσης μεταφορικών 
υπηρεσιών, όπου δίνεται και η δυνατότητα για επικοινωνία και διαπραγμάτευση ανάμεσα σε 
μεταφορείς και φορτωτές. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχουν τα συστήματα αυτά 
βασίζονται στη χρήση ευφυών και αποδοτικών αλγορίθμων που έχουν τη δυνατότητα να 
επεξεργάζονται πολλαπλούς περιορισμούς και να αξιολογούν παράλληλα μεγάλο αριθμό 
εναλλακτικών επιλογών. Στις δύο υπό-ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται μια κριτική 
ανασκόπηση (α) των αλγορίθμων που έχουν δημιουργηθεί για την επίλυση προβλημάτων των 
συστημάτων υποστήριξης οδικών εμπορευματικών μεταφορών και (β) των διαδικτυακών 
πλατφορμών / συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς συνοψίζοντας το πλήθος των 
διαφορετικών μεταφορικών υπηρεσιών που προσφέρουν. Ειδική αναφορά και περαιτέρω 
ανάλυση πραγματοποιείται για τις πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο 
με στόχο την λεπτομερέστερη επισκόπηση της εγχώριας αγοράς στην οποία αναμένεται να 
ενταχθεί η πλατφόρμα ACTIS. Τα αποτελέσματα της παρακάτω ανάλυσης αποτέλεσαν 
ουσιαστικά τη βάση για τη διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων αναφορικά με τη βασική 
αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ACTIS οι οποίες στην συνέχεια αξιολογήθηκαν από 
επιλεγμένους εκπροσώπους του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

2.1 Επισκόπηση των αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση προβλημάτων των 
συστημάτων υποστήριξης οδικών εμπορευματικών μεταφορών  

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που έχουν αναπτυχθεί για τις οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον μιας και αποτελούν μια 
ανταγωνιστική λύση στον τομέα των μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο και 
ιδιαιτέρως απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι δυνατότητες βελτίωσης που 
προσφέρουν έχουν παρουσιαστεί σε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στους αλγόριθμους επίλυσης που εφαρμόζονται οι οποίοι έχουν μελετηθεί εκτενώς 
δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερα ενεργό πεδίο έρευνας. Η πολυπλοκότητα των 
προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών είναι ιδιαιτέρως υψηλή και τα κριτήρια που απαιτούνται να επεξεργαστούν 
ποικίλουν ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, 
διακρίνονται δύο κατηγορίες συστημάτων. Στην πρώτη κατηγορία τα συστήματα 
χρησιμοποιούν αλγορίθμους οι οποίοι μελετούν το πρόβλημα της δημοπράτησης 
εμπορευματικών φορτίων από την πλευρά του δημοπράτη (φορτωτής) ενώ στη δεύτερη 
κατηγορία το πρόβλημα προσεγγίζεται από την πλευρά του πλειοδότη (μεταφορέα).  
 
2.2.1. Αλγόριθμοι επίλυσης από την πλευρά του δημοπράτη (φορτωτή) 

Το πρόβλημα της κατανομής των αιτήσεων - παραγγελιών που εμφανίζεται στα εν λόγω 
συστήματα αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σύνθετο πρόβλημα. Προσεγγίσεις επίλυσης που 
ακολουθούν «απλές ανεξάρτητες δημοπρασίες» (ο όρος αυτός αναφέρεται στις περιπτώσεις 
που ο κάθε μεταφορέας θα πρέπει να εξυπηρετήσει μόνο έναν φορτωτή) δεν καταφέρνουν να 



αποδώσουν τις συνέργειες που μπορεί να υπάρξουν (Bykowsky et al. 2000). Αντίθετα οι 
«συνδυαστικές δημοπρασίες», όπου ο κάθε μεταφορέας δύναται να εξυπηρετήσει 
παραγγελίες από έναν ή περισσότερους φορτωτές, εμφανίζονται ως πιο αποτελεσματικές 
(DeMartini et al. 1999). Ωστόσο, οι συνδυαστικές δημοπρασίες παρουσιάζουν κάποιες 
δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους όπως για παράδειγμα το πρόβλημα του κατώτατου ορίου 
που εμφανίζεται όταν οι πλειοδότες (μεταφορείς) προσφέρουν μικρότερη τιμή από την 
εκτιμώμενη με στόχο το μικρότερο κόστος, ή ακόμα το ουσιαστικότερο πρόβλημα του 
προσδιορισμού του βέλτιστου συνόλου από κερδοφόρες δημοπρασίες το οποίο είναι γνωστό 
στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Πρόβλημα Προσδιορισμού του Νικητή» (Winner 
Determination Problem).  
 
Το Πρόβλημα Προσδιορισμού του Νικητή αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα 
(NP-hard) συνδυαστικής βελτιστοποίησης με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση 
σύγχρονων μεθοδολογιών για την επίλυσή του. Ειδικότερα, η υψηλή πολυπλοκότητα του 
προβλήματος καθιστά αδύνατη την αντιμετώπισή του με κλασικές μαθηματικές προσεγγίσεις, 
για μεγάλης κλίμακας προβλήματα, και συνεπώς απαιτείται η ανάπτυξη προσεγγιστικών 
μεθόδων για την επίλυσή του εντός λογικών υπολογιστικών χρόνων. Ειδικότερα, η 
Αναλυτική Διαδικασία Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy Process - AHP) αποτελεί μία 
συστηματική μέθοδο (Padhi and Mohapatra, 2006 και Prasad et al., 2007) που αυξάνει την 
αξιοπιστία της διαδικασίας προσδιορισμού συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και έχει την 
ικανότητα να βρίσκει μία λύση συνδέοντας τα επιμέρους στοιχεία και αξιολογώντας 
εναλλακτικές λύσεις.  
 
Μία διαφορετική μεθοδολογία επίλυσης αποτελούν οι ευρετικοί αλγόριθμοι οι οποίοι 
παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς έχουν τη δυνατότητα να παράγουν μία 
υψηλής ποιότητας λύση, κοντά στη βέλτιστη, σε αποδεκτό (σύντομο) χρονικό διάστημα. Οι 
Leyton-Brown et al. (2000) προτείνουν μία προσέγγιση πολλαπλών αναζητήσεων για 
συνδυαστικές δημοπρασίες χρησιμοποιώντας έναν «Branch-and-Bound» αλγόριθμο ενώ με 
παρόμοιο τρόπο, οι Gonen & Lehmann (2000) αντιμετώπισαν το πρόβλημα των 
συνδυαστικών δημοπρασιών ακολουθώντας έναν πλεονεκτικό αλγόριθμο σε συνδυασμό με 
την μέθοδο Branch-and-Bound και χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια επιλογής της 
βέλτιστης προσφοράς (π.χ. συνολικό κόστος, μέσο κόστος ανά φορτίο κτλ.)  για τη βελτίωση 
της απόδοσης του αλγορίθμου. Ένας στοχαστικός ευρετικός αλγόριθμος (Cassanova) 
αναπτύχθηκε από τους Hoos & Boutilier (2000) και εμφανίζεται ως πιο ανταγωνιστικός από 
τις προηγούμενες μεθοδολογίες και ειδικότερα για προβλήματα μεγάλης κλίμακας. Οι 
Anandalingam et al. (2001) έχουν προτείνει μία μέθοδο επίλυσης δύο φάσεων που συνδυάζει 
την κλασική μαθηματική προσέγγιση με έναν προσεγγιστικό αλγόριθμο. Αντίστοιχα οι Zurel 
and Nisan (2001) χρησιμοποίησαν μία μέθοδο επίλυσης που εφαρμόζει έναν προσεγγιστικό 
αλγόριθμο για να επιλύσει το πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρμογή του LP-relaxation. 
Τέλος, οι μετά-ευρετικοί αλγόριθμοι αποτελούν ευφυείς διαδικασίες επαναληπτικής 
βελτίωσης μιας λύσης, χρησιμοποιώντας μη-εξαρτημένους, από το εξεταζόμενο πρόβλημα, 
μηχανισμούς καθοδήγησης άλλων ευρετικών αλγορίθμων που μπορούν να ενσωματωθούν 
επιτυχώς σε πληροφοριακά συστήματα (Schwind et al. 2003 και Khanpour and Movaghar, 
2006). Αντίστοιχα, οι Yadati et al. (2007) αποκλείουν τις μαθηματικές προσεγγίσεις επίλυσης 
λόγω του μεγάλου υπολογιστικού φόρτου που παρουσιάζουν και επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους στις ευρετικές μεθόδους συγκρίνοντας διαφορετικές παραλλαγές ευρετικών 
διαδικασιών κατασκευής λύσεων. Σταδιακά έχει παρατηρηθεί μία αύξηση της χρήσης 
προσεγγιστικών αλγορίθμων για την επίλυση του Προβλήματος Προσδιορισμού του Νικητή 



με πιο πρόσφατες μελέτες να επικεντρώνονται κυρίως σε ευρετικές και μετα-ευρετικές 
μεθοδολογίες που έχουν αποδειχθεί πιο αποτελεσματικές όσον αφορά την ποιότητα των 
λύσεων καθώς και τον υπολογιστικό φόρτο. Οι Boughaci et al. (2009) αντιμετωπίζουν το 
Πρόβλημα Προσδιορισμού του Νικητή χρησιμοποιώντας έναν «Μιμητικό» μεταευρετικό 
αλγόριθμο (MA) και για το ίδιο πρόβλημα οι Boughaci et al. (2010) εξετάζουν τον ίδιο απλό 
ευρετικό στοχαστικό αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης (SLS) και έναν αλγόριθμο 
«Απαγορευμένης Έρευνας» (Tabu Search – TS) καθώς και έναν αλγόριθμο «διαφορικής 
εξέλιξης» (Differential Evolution – DE) που διαχειρίζεται ένα  πληθυσμό λύσεων (Boughaci, 
2010).  
 
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν ή / 
και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις θα πρέπει να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουν στους πελάτες τους. Αναγνωρίζοντας 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες όπου 
το Πρόβλημα Προσδιορισμού του Νικητή αντιμετωπίζεται υπό μια άλλη οπτική γωνία 
ενσωματώνοντας στους στόχους βελτιστοποίησης και το επίπεδο εξυπηρέτησης. Πιο 
συγκεκριμένα, οι Buer and Pankratz (2010) παρουσιάζουν μία διαφορετική εκδοχή του 
Προβλήματος Προσδιορισμού του Νικητή με διττό στόχο. Επιχειρούν δηλαδή να 
ελαχιστοποιήσουν το κόστος των αιτήσεων - παραγγελιών και παράλληλα να 
μεγιστοποιήσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης προτείνοντας έναν Branch-and-Bound αλγόριθμο 
και οκτώ (8) παραλλαγές του GA.  Πρόσφατα ωστόσο, οι Buer and Kopfer (2014) 
αναπτύσσουν μία ανταγωνιστική προσέγγιση επίλυσης που βασίζεται σε έναν πλεονεκτικό 
κατασκευαστικό αλγόριθμο με στοιχεία στοχαστικότητας και σε έναν μετα-ευρετικό 
αλγόριθμο αναζήτησης μεγάλης γειτονιάς (Large Neighborhood Search – LNS).  
 
2.2.2. Αλγόριθμοι επίλυσης από την πλευρά του πλειοδότη (μεταφορέα) 

Αν και το μεγαλύτερο πλήθος των σχετικών επιστημονικών μελετών / εργασιών 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα από την πλευρά του δημοπράτη (φορτωτή), υπάρχουν κάποιες 
περιπτώσεις μελετών / εργασιών που προσανατολίζονται στον πλειοδότη (μεταφορέα) και 
επιχειρούν να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:  

 Πώς θα μπορούσαν να αξιολογήσουν επιτυχώς οι πλειοδότες (μεταφορείς) τα πακέτα 
των αιτήσεων - παραγγελιών;  

 Ποια θα είναι η βέλτιστη στρατηγική για μία μεταφορική εταιρία ώστε να 
πλειοδοτήσει αποτελεσματικά, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια μιας 
δημοπρασίας;  

Δυστυχώς οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι εύκολο να απαντηθούν και οι μεταφορικές εταιρίες 
καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά από προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης.  
Οι Song and Regan (2003) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση του 
προβλήματος από την πλευρά των πλειοδοτών (μεταφορεών) δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με μοντέλα βελτιστοποίησης και παρουσιάζουν ένα πλαίσιο προσομοίωσης που ενσωματώνει 
τα διάφορα προβλήματα. Αργότερα (Song and Regan, 2005), υιοθετούν το Πρόβλημα 
Δρομολόγησης Στόλου Οχημάτων (Vehicle Routing Problem - VRP) για να μελετήσουν την 
περίπτωση όπου οι μεταφορικές εταιρίες δεν έχουν παραγγελίες να εξυπηρετήσουν (πριν τη 
διαδικασία της δημοπρασίας) αλλά και την περίπτωση όπου υπάρχουν ήδη παραγγελίες. Στη 
βιβλιογραφία εντοπίζονται αρκετές σχετικές επιστημονικές εργασίες, προσανατολισμένες 
στον πλειοδότη (μεταφορέα), οι οποίες ακολουθούν τη μοντελοποίηση των επιμέρους 



προβλημάτων με βάση το γνωστό πρόβλημα VRP και συνεπώς αντιμετωπίζονται με την 
χρήση ήδη πετυχημένων ευρετικών και μετα-ευρετικών αλγορίθμων (Schwind et al., 2009, 
Wang et al., 2013 και Wang and Kopfer, 2013).  
 
Σχετικά με τη δεύτερη κατηγορία συστημάτων, οι μέθοδοι επίλυσης που υιοθετούνται 
εστιάζουν κυρίως στη χρήση κριτηρίων και παραμέτρων (Byrski et al.) με στόχο τη μείωση 
του χρόνου υπολογισμού για την αντιμετώπιση σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων 
βελτιστοποίησης όπως είναι τα προβλήματα που εμφανίζονται στις οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές.  

2.2 Κριτική ανασκόπηση διαδικτυακών πλατφορμών παροχής μεταφορικών υπηρεσιών 
(state-of-practice) 

Ως αποτέλεσμα εκτεταμένης αναζήτησης στο διαδίκτυο αλλά και διαμέσου άλλων πηγών, 
εξετάστηκαν συνολικά ενενήντα έξι (96) διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί διεθνώς και προσφέρουν πλήθος διαφορετικών μεταφορικών υπηρεσιών. Οι 
περισσότερες εξ αυτών αναπτύχτηκαν και δραστηροποιούνται στις Η.Π.Α. (53) ενώ αρκετές 
(27) εντοπίστηκαν και στον Ευρωπαϊκό χώρο χωρίς να περιορίζουν ωστόσο, στο μεγαλύτερο 
ποσοστό των περιπτώσεων, τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην χώρα στην οποία 
αναπτύχθηκαν. Οι υπόλοιπες από τις πλατφόρμες που εξετάστηκαν αναπτύχθηκαν στον 
Καναδά ενώ στον Ελληνικό χώρο εντοπίστηκαν συνολικά έξι (6) τέτοιες πλατφόρμες, οι 
οποίες αναλύθηκαν στη συνέχεια σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αξιολογώντας την δυναμική 
τους στην Ελληνική αγορά. 
 
Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης του συνόλου των πλατφορμών που εντοπίστηκαν, 
καταγράφηκαν οι κοινές κύριες και δευτερεύουσες υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
περισσότερες εξ αυτών. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι πλατφόρμες θέτουν δύο (2) κατηγορίες 
κύριων χρηστών ήτοι οδικοί μεταφορείς και φορτωτές. Αμφότεροι, μέσω της χρήσης μιας 
τέτοιας πλατφόρμας, δύναται να λάβουν πρόσβαση σε ένα πλήθος διαθέσιμων 
εμπορευματικών φορτίων και φορτηγών οχημάτων αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι οδικοί 
μεταφορείς δύναται να εντοπίσουν διαθέσιμα φορτία προς μεταφορά που μπορούν να 
εξυπηρετήσουν καλύπτοντας έτσι μια «κενή» επιστροφή ή και συμπληρώνοντας τη διαθέσιμη 
χωρητικότητα τους. Από την άλλη, οι φορτωτές δύναται να αξιολογήσουν τις προσφορές που 
δέχονται από ενδιαφερόμενους μεταφορείς, για τη μεταφορά του φορτίου τους, επιλέγοντας 
εκείνη που πληροί σε μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια που αυτοί θέτουν. Μέσω αυτής της 
διαδικασίας αναμένεται να ενθαρρυνθεί και η συμμετοχή εκείνων των φορτωτών που 
επιθυμούν να μεταφέρουν μικρότερα φορτία τα οποία σε άλλη περίπτωση ενδεχόμενα να 
ήταν πιο δύσκολο να μεταφερθούν, πιθανά λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από 
μεταφορείς να αναλάβουν τη μεταφορά, ή το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο. 
Σύμφωνα και με τα παραπάνω, οι κύριες υπηρεσίες που εντοπίστηκαν να παρέχονται από το 
μεγαλύτερο ποσοστό των πλατφορμών που εξετάστηκαν συνοψίζονται στις παρακάτω: 
 Καταχώρηση ενός διαθέσιμου, προς μεταφορά, φορτίου περιγράφοντας με λεπτομέρεια 

τα χαρακτηριστικά του (φορτωτής). 
 Καταχώρηση ενός διαθέσιμου, να αναλάβει μια εμπορευματική μεταφορά, φορτηγού 

οχήματος περιγράφοντας με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του (μεταφορέας). 
 Ελεύθερη αναζήτηση, μέσω σχετικών λιστών, και υποβολής προσφοράς για ένα 

διαθέσιμο φορτίο (μεταφορέας) ή φορτηγό όχημα (φορτωτής) βάσει των 
χαρακτηριστικών τους όπως αυτά προδιαγράφηκαν. 



 Σύνθετη αναζήτηση όπου ο κάθε χρήστης θέτει διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης και 
λαμβάνει ως αποτέλεσμα τα διαθέσιμα φορτία (μεταφορέας) ή φορτηγά οχήματα 
(φορτωτής) που πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει. 

 Ιεράρχηση των προσφορών που υποβλήθηκαν βάσει του προσφερόμενου ναύλου 
(φορτωτής).  

 Αξιολόγηση των χρηστών με τους οποίους ο εκάστοτε χρήστης σύναψε συμφωνία 
πραγματοποίησης μιας εμπορευματικής μεταφοράς (κριτική – κείμενο ή βαθμολογία).   

 Προβολή ιστορικού κάθε χρήστη αναφορικά με τις προσφορές που έχει υποβάλλει και 
τις συμφωνίες μεταφοράς που έχει συνάψει.   

 Διαμόρφωση λίστας με προτιμώμενους και αποκλεισμένους χρήστες.  
 Ανταλλαγή μηνυμάτων (chat) μεταξύ διαφορετικών χρηστών. 

Συμπληρωματικά των παραπάνω κύριων υπηρεσιών, πλήθος δευτερευόντων βρέθηκαν να 
παρέχονται από αρκετές από τις πλατφόρμες που εξετάστηκαν. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα που αξίζει να αναφερθούν αποτελούν τα ακόλουθα: 
 Λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop). 
 Καταχώρηση μιας διαθέσιμης αποθήκης για την αποθήκευση φορτίων. 
 Αναζήτηση και κράτηση μιας αποθήκης (του συνόλου της ή μέρους της διαθέσιμης 

χωρητικότητάς της) 
 Αναζήτηση και αγορά εξοπλισμού για φορτηγό όχημα (π.χ. γερανός, υδραυλική πόρτα, 

τρέιλερ). 
 Διαχείριση εταιρικού προφίλ. 
 Υπολογισμός μήκους εμπορευματικής διαδρομής και άλλων σχετικών στοιχείων όπως 

συνολική κατανάλωση καυσίμου, κτλ. 
 Υπολογισμός εσόδων / εξόδων για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς λαμβάνοντας υπόψη 

τις πραγματοποιηθείσες μεταφορές (έσοδα) και συναφή κόστη (κατανάλωση καυσίμου, 
παρκινγκ, κτλ.)   

 Λεξικό συναφών όρων. 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, την εξέταση του συνόλου των πλατφορμών που 
αναγνωρίστηκαν διεθνώς διαδέχτηκε η λεπτομερής ανάλυση εκείνων που αναπτύχθηκαν ή / 
και αναφέρονται στην Ελληνική επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, οι ακόλουθες έξι (6) 
πλατφόρμες βρέθηκαν να παρέχουν υπηρεσίες στον Ελληνικό χώρο: e-fortio, eMetafores, 
Timocom, Metagora, nestcargo (πρώην Truckbird) και Join Cargo. Οι προαναφερόμενες 
πλατφόρμες διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης – ολοκλήρωσης 
με μερικές εξ αυτών να έχουν ήδη λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ενώ άλλες να 
βρίσκονται ακόμα στο πρώτο στάδιο λειτουργίας τους. Με γνώμονα τη παραπάνω 
διαπίστωση, παρουσιάζονται στη συνέχεια οι τρεις (3) πιο ώριμες και ολοκληρωμένες 
πλατφόρμες. 
 
2.2.3. Η πλατφόρμα “e-fortio” 

Η πλατφόρμα “e-fortio” (http://e-fortio.gr/) αναπτύχθηκε από επαγγελματίες του κλάδου των 
οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση και εμπειρία στον χώρο. 
Γνωρίζοντας τις ανάγκες της αγοράς, η πλατφόρμα αυτή στοχεύει να απλοποιήσει τις 
διαδικασίες και να εξυπηρετήσει την εύκολη διακίνηση φορτίων τόσο εντός της Ελλάδας όσο 
και στο εξωτερικό. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα συνοψίζονται στις 
παρακάτω για κάθε μια κατηγορία χρηστών: 
Υπηρεσίες που παρέχονται στον εκάστοτε φορτωτή: 



 Αναζήτηση διαθέσιμων φορτηγών οχημάτων που έχουν καταχωρηθεί από τους 
μεταφορείς. 

 Δημιουργία ετήσιας σύμβασης με επιλεγμένο μεταφορέα ο οποίος θα εξυπηρετεί, με 
σταθερή συμφωνημένη τιμή, τη μεταφορά των διαφόρων φορτίων κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης.  

 Δημιουργία δημοπρασίας του φορτίου του. 
 Αξιολόγηση των μεταφορέων - χρηστών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. 

Υπηρεσίες που παρέχονται στον εκάστοτε μεταφορέα: 
 Αναζήτηση διαθέσιμων φορτίων που έχουν καταχωρηθεί από φορτωτές. 
 Υποβολή προσφοράς για την μεταφορά ενός καταχωρημένου φορτίου. 
 Προβολή ιστορικού αναφορικά με τις προσφορές που έχει υποβάλει. 
 Αξιολόγηση των φορτωτών - χρηστών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. 

 
2.2.4. Η πλατφόρμα  “eMetafores” 

Η πλατφόρμα “eMetafores” (http://emetafores.gr/) είναι μια Ελληνική πλατφόρμα που 
παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ ενδιαφερόμενων φορτωτών και μεταφορέων τόσο 
σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εγγραφή των μεταφορέων στην πλατφόρμα 
απαιτείται η δήλωση ενός τραπεζικού λογαριασμού καθώς η πλατφόρμα χρεώνει ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας κάθε μεταφοράς έτσι ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά 
της έξοδα. Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα συνοψίζονται στις παρακάτω για 
κάθε μια κατηγορία χρηστών: 
Υπηρεσίες που παρέχονται στον εκάστοτε φορτωτή: 
 Καταχώρηση ενός νέου φορτίου προς μεταφορά. 
 Προώθηση της καταχώρησης του φορτίου (με αντίτιμο). 
 Προβολή προσφορών που έχουν υποβληθεί από μεταφορείς για τα φορτία που έχει 

καταχωρήσει. 
 Αξιολόγηση των μεταφορέων – χρηστών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. 
 Προβολή των φορτίων που έχει καταχωρήσει. 
 Διατήρηση λίστας με προτιμώμενους και αποκλεισμένους μεταφορείς.  
 Ηλεκτρονική πληρωμή (Paypal) για την ανανέωση του υπόλοιπου που χρησιμοποιείται 

για την προώθηση των καταχωρήσεών του. 
 Προβολή ιστορικού των ηλεκτρονικών συναλλαγών του. 

Υπηρεσίες που παρέχονται στον εκάστοτε μεταφορέα: 
 Αναζήτηση καταχωρημένων φορτίων. 
 Υποβολή προσφοράς για την μεταφορά ενός φορτίου (με σχόλια και δηλώνοντας την 

ημερομηνία λήξης της προσφοράς). 
 Δυνατότητα ανανέωσης μιας προσφοράς που έχει λήξει με αντίστοιχη που παραθέτει 

χαμηλότερη τιμή. 
 Προβολή των προσφορών που έχει υποβάλει. 
 Αξιολόγηση των φορτωτών – χρηστών με τους οποίους έχει συνεργαστεί. 
 Διατήρηση λίστας με προτιμώμενους και αποκλεισμένους φορτωτές.  
 Προβολή παραστατικών. 

 
2.2.5. Η πλατφόρμα “Timocom” 



Η πλατφόρμα “Timocom” (http://www.timocom.gr/) αναπτύχτηκε στη Γερμανία αλλά 
παρέχει υπηρεσίες και στην Ελλάδα και μάλιστα στην Ελληνική γλώσσα. Οι υπηρεσίες της 
πλατφόρμας παρέχονται μέσω των ακόλουθων τριών (3) κύριων υποσυστημάτων: 
1. Truck & Cargo (όπου περιέχεται και το προφίλ των χρηστών) 
Το υποσύστημα αυτό αποτελεί μια εικονική αγορά όπου παρέχεται η δυνατότητα σε 
φορτωτές και μεταφορείς να καταχωρήσουν τα φόρτια που επιθυμούν να μεταφερθούν και τα 
φορτηγά οχήματα που είναι διαθέσιμα για να αναλάβουν κάποια εμπορευματική μεταφορά 
αντίστοιχα. Ακολούθως αυτής της διαδικασίας, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης της 
διαθεσιμότητας αμφοτέρων. Ως πρόσθετη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης 
και αναζήτησης διαθέσιμων αποθηκευτικών χωρών. Στην υπηρεσία υποβολής προσφορών 
καταχωρούνται οι σχετικές προσφορές για τα διαθέσιμα εμπορευματικά φόρτια και φορτηγά 
οχήματα ως αποτελέσματα της προαναφερόμενης αναζήτησης των σχετικών χρηστών και 
βάσει των κριτηρίων που οι ίδιοι έχουν θέσει. 
2. eMap 
Το υποσύστημα “eMap” αποτελεί μια εφαρμογή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
μεταφορείς για να καθορίσουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν μεταξύ των σημείων 
παραλαβής και παράδοσης του φορτίου που ανέλαβαν να μεταφέρουν λαμβάνοντας 
παράλληλα μια εκτίμηση του συνολικού κόστους για την επιλεγμένη διαδρομή. Φυσικά η 
εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους φορτωτές, οι οποίοι μέσω της χρήσης 
συσκευών GPS στα φορτηγά οχήματα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη μεταφορά 
του φορτίου τους καθ’ όλη τη διάρκειά της. 
3. eBid (όπου περιέχεται και το προφίλ των χρηστών) 
Το υποσύστημα eBid αποτελεί μια πλατφόρμα δημοπρασίας όπου οι φορτωτές έχουν τη 
δυνατότητα να δέχονται προσφορές από ενδιαφερόμενους μεταφορείς αναφορικά με το 
φορτίο(α) που έχουν καταχωρήσει με στόχο να επιτύχουν την καλύτερη προσφορά βάσει των 
κριτηρίων που οι ίδιοι έχουν θέσει. Οι προσφορές που καταχωρούνται στο σύστημα 
περιλαμβάνονται σε σχετική λίστα η οποία διατίθεται από το σύστημα. Μέσω αυτής της 
λίστας, οι μεταφορείς επιλέγουν τα φορτία που τους ενδιαφέρουν και υποβάλλουν την 
προσφορά τους. Με την επιλογή κάποιου φορτίου, εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες / 
λεπτομέρειες που το συνοδεύουν όπως (α) σημεία και ημερομηνίες παραλαβής και 
παράδοσης του φορτίου, (β) είδος φορτίου, (γ) στοιχεία του φορτωτή και (δ) γενικά στοιχεία 
(π.χ. μέθοδος πληρωμής, κτλ.) Αν μετά την επισκόπηση των λεπτομερειών εξακολουθεί να 
ενδιαφέρει τους μεταφορείς το συγκεκριμένο φορτίο, τότε προχωρούν και υποβάλουν την 
προσφορά τους. 
Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται διαγραμματικά η δομή της πλατφόρμας “Timocom” 
συμπεριλαμβάνοντας τα επιμέρους υποσυστήματα καθώς και τις λειτουργίες που αυτά 
παρέχουν τόσο στον φορτωτή όσο και στο μεταφορέα. 
 



 
 

Σχήμα 1: Δομή της πλατφόρμας Timocom και σχηματική απεικόνιση των υποσυστημάτων της καθώς 
και των υπηρεσιών που παρέχονται στις δύο (2) κύριες κατηγορίες χρηστών 

 

3. Διαδικασία ανάπτυξης της βασικής αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας 
ACTIS και των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η κριτική ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας 
αναφορικά τόσο με τους αλγορίθμους που έχουν αναπτυχθεί για τον πλειστηριασμό και την 
πρακτόρευση μεταφορικών υπηρεσιών όσο και των πλατφορμών στις οποίες αυτοί 
χρησιμοποιούνται, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της βασικής αρχιτεκτονικής και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της πλατφόρμας ACTIS. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης ήταν η τμηματική δημιουργία συγκεκριμένων στοιχείων της 
γενικότερης αρχιτεκτονικής και των υπηρεσιών τα οποία, όταν ολοκληρωθούν, στην συνέχεια 
αξιολογούνται από πιθανούς χρήστες. Η τμηματική αυτή ανάπτυξη σε διαδοχικά επιμέρους 
στάδια ή κύκλους, όπως προδιαγράφεται από το πλαίσιο SCRUM, συντελεί στη δημιουργία 
προϊόντων τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγοράς εξασφαλίζοντας 
έτσι, σε κάποιο βαθμό, ότι όταν ένα προϊόν ολοκληρωθεί θα τύχει ευρείας αποδοχής από την 
αγορά καλύπτοντας τη συγκεκριμένη ανάγκη για την οποία αναπτύχθηκε. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα της διεθνούς εμπειρίας και οι σχετικές προτάσεις της 
ομάδας ανάπτυξης της πλατφόρμας, όσο αφορά τη βασική αρχιτεκτονική της και τις 
υπηρεσίες που θα παρέχει, παρουσιάστηκαν σε σχετική συνάντηση εργασίας στην οποία 
συμμετείχαν επιλεγμένοι εκπρόσωποι του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
στην Ελλάδα. Την πρώτη αυτή συνάντηση διαδέχτηκε πλήθος άλλων αντίστοιχων 
συναντήσεων καθώς και προσωπικών συνεντεύξεων όπου καθορίστηκαν με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια οι απαιτήσεις των εν δυνάμει χρηστών της πλατφόρμας. Τα συμπεράσματα των 



προαναφερόμενων συναντήσεων και προσωπικών συνεντεύξεων παρατίθενται στην υπό-
ενότητα που ακολουθεί. 

3.1 Απαιτήσεις οδικών μεταφορέων αναφορικά με την προτεινόμενη βασική αρχιτεκτονική 
της πλατφόρμας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η βασική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και οι υπηρεσίες 
που θα παρέχονται μέσω αυτής παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν από επιλεγμένους 
οδικούς μεταφορείς μέσω συναντήσεων εργασίας και προσωπικών συνεντεύξεων κατά τη 
διάρκεια των οποίων κατατέθηκαν οι απόψεις των μεταφορέων αλλά και οι επιφυλάξεις τους 
αναφορικά με τις προτάσεις που τους παρουσιάστηκαν. Οι εν δυνάμει χρήστες της 
πλατφόρμας εξέφρασαν την άποψη ότι για την Ελληνική αγορά, μία πρωτοποριακή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα πρακτόρευσης μεταφορικών υπηρεσιών η οποία θα ενσωματώνει 
μοντέρνες λειτουργικές δυνατότητες και υπηρεσίες είναι περισσότερο επιθυμητή και 
προσανατολισμένη στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας συγκριτικά με μία 
πλατφόρμα πλειστηριασμού που θα χρησιμοποιείται για τη δημοπράτηση των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορικών υπηρεσιών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς διατύπωσαν ξεκάθαρα τη 
διστακτικότητα και απροθυμία τους σχετικά με τη χρήση μιας πλατφόρμας πλειστηριασμού 
υποστηρίζοντας ότι μια πλατφόρμα πρακτόρευσης μεταφορικών υπηρεσιών θα ήταν πιο 
χρηστική για αυτούς και θα μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν άμεσα για τις καθημερινές 
συναλλαγές τους. 
 
Οι απαιτήσεις των χρηστών σχετικά με τις λειτουργίες και την αρχιτεκτονική της 
προτεινόμενης πλατφόρμας, όπως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
εργασίας και των προσωπικών συνεντεύξεων, συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί 
(Πίνακας 1). Οι απαιτήσεις αυτές για τις εξής κατηγορίες λειτουργιών: «Εγγραφή χρηστών», 
«Αξιολόγηση» και «Πληρωμή μεταφορικού έργου» έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν τη 
φερεγγυότητα των χρηστών της πλατφόρμας διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της. Αντίστοιχα, 
οι απαιτήσεις των χρηστών σχετικά με την «Αναζήτηση» και τον «Υπολογισμό του κόστους» 
αναφέρονται σε πλήθος παραμέτρων οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 
πραγματοποίηση των εμπορευματικών μεταφορικών υπηρεσιών. Εκτός από το λειτουργικό 
κόστος, ο χρόνος διαδρομής αποτελεί επίσης έναν κρίσιμο παράγοντα ενώ η περιοχή, η 
ημερομηνία και ο τύπος του φορτίου παρουσιάζονται ως οι βασικότεροι περιορισμοί κατά το 
σχεδιασμό της αντιστοίχησης των φορτηγών οχημάτων με τα διαθέσιμα φορτία. Μελετώντας 
τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις «Άλλες υπηρεσίες» που θα ήθελαν 
να παρέχει η πλατφόρμα είναι εμφανές ότι η άμεση ενημέρωση και η δυναμική πληροφόρηση 
των χρηστών παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της 
αποστολής του φορτίου η δυναμική πληροφόρηση της θέσης του φορτίου (μέσω της 
λειτουργίας «Ενημερώσεις») μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για την επιτυχία της πλατφόρμας. 
 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων για την πλατφόρμα ACTIS 
 
Λειτουργίες πλατφόρμας Απαιτήσεις - Παρατηρήσεις 

Εγγραφή χρηστών   Ο κάθε χρήστης να υπογράφει σύμβαση με την εγγραφή του στην 
πλατφόρμα όπου θα δηλώνει ότι τα στοιχεία που εισάγει είναι 
αληθή. 

 Πιστοποίηση χρηστών (διασταύρωση στοιχείων από ΓΕΜΗ, 



ΕΦΟΡΙΑ, και χρήση πιστοποιητικών όπως ISO, ΚΤΕΟ, Ασφάλεια, 
ADR).  

 Για ειδικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, πλαστικά, σιδηρόβεργες κτλ. 
να παρέχονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 

 Αποστολή των πιστοποιητικών στον administrator της πλατφόρμας. 
 Εμφάνιση των παραπάνω στοιχείων – πληροφοριών στο προφίλ του 

κάθε χρήστη. 
 Εισαγωγή - στοιχεία συνεργατών για παροχή συστάσεων. 
 Τα στοιχεία αυτά να είναι διαθέσιμα στο προφίλ των χρηστών. 

Αξιολόγηση   Αξιολόγηση χρηστών με ελεύθερο κείμενο ώστε να εισάγονται 
σχόλια.  

 Αξιολόγηση μόνο μεταξύ εταιρειών που έχουν πραγματοποιήσει 
συναλλαγή. 

Αναζήτηση   Αναζήτηση φορτίου και οχήματος με βάση τη θέση, τον τύπο και 
την ημερομηνία. 

 Διαθεσιμότητα των μεταφορέων και φορτωτών με βάση τη θέση, 
τον τύπο και την ημερομηνία. 

 Υπόδειξη καλύτερης επιλογής σε φορτίο ή φορτηγό όχημα (με βάση 
το κόστος και το χρόνο) χωρίς να παραβιάζονται οι περιορισμοί που 
έχει θέσει ο χρήστης. 

Υπολογισμός κόστους  Εκτίμηση του λειτουργικού κόστους. 
 Εκτίμηση του χρόνου διαδρομής. 
 Δυνατότητα επαναϋπολογισμού σε περιπτώσεις ατυχημάτων και 

καθυστερήσεων. 
 Η χρήση του εργαλείου κοστολόγησης να είναι πληροφοριακή και 

όχι δεσμευτική. 
Ενημερώσεις  Αποστολή SMS ή e-mail για άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση 

των χρηστών.  
 Παρακολούθηση της εμπορευματικής μεταφοράς με τη χρήση GPS. 
 Ενημέρωση σχετικά με το χρόνο έναρξης της μεταφορικής 

υπηρεσίας και παροχή άλλων σχετικών πληροφοριών. 
Πληρωμή μεταφορικού 
έργου 

 Λήψη εγγύησης από το φορτωτή ως ασφάλεια για το κόμιστρο. 

Άλλες υπηρεσίες  Αποθήκευση ιστορικού συναλλαγών. 
 Απαραίτητη η πληροφόρηση σχετικά με το οδικό δίκτυο και για 

θέματα νομικού περιεχομένου, λογιστικής διαχείρισης, κτλ. 
 

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός συστήματος, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις 
είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και να καλυφθούν διότι θέτουν περιορισμούς στους 
οποίους υπόκεινται το σύστημα και επηρεάζουν τη ορθή λειτουργία του. Συγκεκριμένα, η 
πλατφόρμα ACTIS, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί 
επιπλέον τις εξής μη – λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών: ευχρηστία – προσβασιμότητα, 
συνέπεια, αξιοπιστία, επεκτασιμότητα, απόκριση & διαθεσιμότητα, φιλικότητα, ομοιογένεια & 
καλαισθησία καθώς και την υποστήριξη των χρηστών. 
 

3.2 Βασική δομή της πλατφόρμας και παρεχόμενες υπηρεσίες 

 



Η πλατφόρμα ACTIS αποτελεί ένα διαδικτυακό σύστημα που αποτελείται από μια σειρά 
διαδικασιών για να παρέχει τις επιθυμητές υπηρεσίες. Συνεπώς, για την άρτια οργάνωση και 
την αποτελεσματική εκτέλεση των υπηρεσιών της πλατφόρμας είναι απαραίτητη η διαχείριση 
των πολλαπλών ροών εργασιών – διαδικασιών που εκτελούνται από το σύστημα. Οι 
διαδικασίες αυτές μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή να λειτουργούν αυτόνομα ενώ η 
βάση δεδομένων του συστήματος τις υποστηρίζει παρέχοντας την απαιτούμενη πληροφορία. 
Η Λογική Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.  
 

 
 

Σχήμα 2: Λογική Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας ACTIS 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της πλατφόρμας παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω ενώ οι μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση παρουσιάζεται, υπό την μορφή διαγράμματος, στο σχήμα που ακολουθεί 
(Σχήμα 3). 

  «Ανάρτηση Φορτίου» 
Οι φορτωτές – χρήστες της πλατφόρμας συμπληρώνουν τη φόρμα για εισαγωγή νέου 
φορτίου προς μεταφορά. Με την υποβολή της φόρμας το φορτίο γίνεται αυτόματα 
διαθέσιμο στους μεταφορείς που αναζητούν φορτίο μέσα από τη λειτουργία 
«Αναζήτηση Φορτίου». Ο φορτωτής ορίζει τα χαρακτηριστικά του φορτίου, όπως 
ημερομηνίες που καθορίζουν τα χρονικά παράθυρα φόρτωσης και παράδοσης, καθώς 
και ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον τύπο του φορτίου. 

  «Υποβληθείσες προσφορές» 
Οι μεταφορείς - χρήστες της πλατφόρμας αφού επιλέξουν το φορτίο που τους 
ενδιαφέρει να μεταφέρουν, ενημερώνονται για τις επιμέρους λεπτομέρειες της 
μεταφοράς όπως αυτές εισήχθησαν από τον αντίστοιχο φορτωτή. Στη συνέχεια αν 



αποδέχονται τους όρους και τις λεπτομέρειες της μεταφοράς μπορούν να υποβάλλουν 
την σχετική προσφορά τους.  

 «Εισερχόμενες προσφορές» 
Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι χρήστες της πλατφόρμας (φορτωτές) 
πληροφορούνται σχετικά με τις προσφορές που υποβάλλονται από σχετικούς χρήστες 
αναφορικά με το διαθέσιμο φορτηγό όχημα ή το εμπορευματικό φορτίο που έχουν 
καταχωρήσει στην πλατφόρμα αντίστοιχα.  

 «Συμφωνημένες μεταφορές» 
Μέσω αυτής της λειτουργίας, προβάλλονται τα επιμέρους στοιχεία της συμφωνημένης 
μεταφοράς και επιλέγεται, από τον αντίστοιχο χρήστη, η ολοκλήρωση ή η ακύρωση 
της μεταφοράς.  

 «Αξιολογήσεις σε εκκρεμότητα» 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρουσιάζει στους χρήστες τις μεταφορές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως «ολοκληρωμένες» και τις οποίες μπορεί να αξιολογήσει ο χρήστης 
με τη χρήση συστήματος απόδοσης αστεριών (*). 

 «Στοιχεία Επιχείρησης» 
Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας, προβάλλονται τα στοιχεία της επιχείρησης 
κάθε εγγεγραμμένου χρήστη (μεταφορέα ή φορτωτή) τα οποία ουσιαστικά συνθέτουν 
το «προφίλ» της εκάστοτε επιχείρησης στην πλατφόρμα. Τα στοιχεία αυτά δύναται να 
επεξεργαστούν είτε από τον αντίστοιχο χρήστη της συνεργαζόμενης επιχείρησης είτε 
από διαχειριστή του συστήματος. 

 «Διαχείριση Στόλου» 
Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι μεταφορείς - χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη 
δυνατότητα να εισάγουν και να επεξεργάζονται τα στοιχεία των φορτηγών οχημάτων 
που διαθέτουν. Το σύνολο των οχημάτων ενός μεταφορέα εμφανίζεται σε σχετική 
λίστα την οποία έχουν τη δυνατότητα οι μεταφορείς να ανανεώνουν ανά πάσα 
χρονική στιγμή προσθέτοντας ή διαγράφοντας κάποιο φορτηγό όχημα. 

 «Ιστορικό Μεταφορών» 
Μέσω αυτής της λειτουργίας, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες της πλατφόρμας 
(μεταφορείς και φορτωτές) να αναζητούν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με 
συναλλαγές – μεταφορικές υπηρεσίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και με 
προσφορές που έχουν υποβάλλει ή έχουν υποβληθεί σε αυτούς από άλλους χρήστες 
της πλατφόρμας (ιστορικό υποβληθέντων προσφορών, ολοκληρωμένων μεταφορών, 
εισερχομένων μεταφορών). 

 «Ιστορικό Αξιολογήσεων» 
Η πλατφόρμα επιτρέπει την αξιολόγηση των συναλλαγών και κατ’ επέκταση των 
μεταφορικών υπηρεσιών που προσέφεραν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε κάθε 
εμπορευματική μεταφορά. Δικαίωμα αξιολόγησης (rating) παρέχεται τόσο στους 
μεταφορείς όσο και στους φορτωτές. 

Επιπλέον, παρέχεται μία ηλεκτρονική σελίδα που αποτελεί τη διεπαφή των χρηστών με το 
σύστημα μέσω του διαδικτύου. Η κάθε κατηγορία χρηστών της πλατφόρμας έχει πρόσβαση 



στο κατάλληλο κομμάτι της βάσης δεδομένων καθώς και στις γενικές λειτουργίες που είναι 
διαθέσιμες σε όλους. Ειδικότερα, μέσω της ‘αυθεντικοποίησης’ του κάθε χρήστη παρέχεται 
και η αντίστοιχη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις πληροφορίες της πλατφόρμας.  



 

- 17 - 

 

 
 

Σχήμα 3: Δομή και Υπηρεσίες της Πλατφόρμας ACTIS 
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4. Συμπεράσματα 

Η πλατφόρμα ACTIS αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής προηγμένων υπηρεσιών 
μεταφοράς εμπορευμάτων που απευθύνεται σε οδικούς μεταφορείς και φορτωτές που 
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Στόχος της πλατφόρμας είναι να υποβοηθήσει τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ των προαναφερόμενων επαγγελματικών κάδων και να 
συμβάλλει στη μείωση του ποσοστού των «κενών» οχηματοχιλιομέτρων που διανύονται 
ετησίως. Η οικονομική ύφεση ευνοεί την αλλαγή του κλίματος εσωστρέφειας που κυριαρχεί 
στην αγορά των μεταφορών και στη δημιουργία συνεργειών, ακόμα και μεταξύ εταιρειών 
που παρουσιάζονται ως ανταγωνιστικές. Η πλατφόρμα ACTIS προσφέρει υπηρεσίες 
διαδικτυακής πρακτόρευσης μεταφορικού έργου και αναζήτησης φορτίου ή μεταφορικού 
μέσου από τους αντίστοιχα ενδιαφερόμενους φορείς, ενισχύοντας παράλληλα τις μεταξύ τους 
συνέργειες και ελαχιστοποιώντας το σχετικός κόστος.  
 
Η Ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από μικρό όγκο μεταφορών και υπηρεσιών εφοδιαστικής, 
μη ορατά προσδοκώμενα οφέλη οικονομιών κλίμακας, λίγους παραγωγικούς τομείς, μικρή 
μαζική διανομή και φυσικά, εσχάτως,  μείωση της κατανάλωσης. Η απελευθέρωση της 
αγοράς των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα ήρθε σε μια περίοδο κρίσης επιφέροντας 
σημαντικές επιπτώσεις στις ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, επιπτώσεις που σχετίζονται 
με πτώση του μεταφορικού έργου, έλλειψη χρηματοδότησης, αυξημένο λειτουργικό κόστος 
και κόμιστρα που δεν καλύπτουν το κόστος αυτό. Η χρήση της πλατφόρμας ACTIS καθώς 
και η ανάπτυξη συνεργειών μπορεί να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να επιφέρει σημαντικά οφέλη όπως η μείωση 
το ποσοστού των «κενών» εμπορευματικών διαδρομών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η 
μείωση του κόστους μεταφοράς και κατά συνέπεια του κόστους για τους πελάτες, 
συνυπολογίζοντας παράλληλα τη μείωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου 
στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο.  
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