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Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των 

απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.
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ΣΥΝΟΨΗ:

Για  τη  σιδηροδρομική  μεταφορά  εμπορευμάτων  απαιτείται  ολοκληρωμένη  πληροφόρηση  από 

πολλές  πηγές.  Η  διαχείριση  αυτών  των  πληροφοριών  επιτυγχάνεται  με  τη  χρησιμοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μοντελοποίηση των δραστηριοτήτων  που σχετίζονται με 

τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωσή τους σε ένα ΠΣ. 

Για  την  μοντελοποίηση  λήφθηκαν  υπόψη  συγκεκριμένοι   οικονομικοί/παραγωγικοί  δείκτες. 

Καταλήγουμε  παρουσιάζοντας  προτάσεις  για  τις  απαιτήσεις  ενός  πληροφοριακού  συστήματος 

μεταφοράς εμπορευμάτων.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  : 

H πρόοδος της τεχνολογίας  και η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων  έχει συμβάλει  στον 

εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σε πανευρωπαικό επίπεδο. Η σιδηροδρομική 

μεταφορά εμπορευμάτων  είναι  μια δραστηριότητα που  απαιτεί  καλό σχεδιασμό και προσεχτική 

προσεκτική εκτέλεση . Η υιοθέτηση και η εφαρμογή   των Π/Σ  απαιτεί  την καλή γνώση, τον ορθό 

τρόπο εφαρμογής και ανάπτυξης τους , ώστε να αποφευχθούν  διαφορά διάφορα προβλήματα που 

παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους .Τα Π/Σ,σήμερα ,  θεωρούνται απαραίτητη  προυπόθεση 

για την καλή λειτουργία , την μείωση του κόστους , την δημιουργία  ευνοικού περιβάλλοντος  για την 

αύξηση των εσόδων  και την βελτίωση  των παρεχόμενων υπηρεσιών .Απαραίτητο στοιχείο όμως 

είναι  η  άριστη  γνώση  της  σιδηροδρομικής  λειτουργίας  και  των  σχετικών  διαδικασιών   για  τη 

μεταφορά  εμπορευμάτων .

Στόχος   της  εργασίας  αυτής  είναι   να  μελετήσουμε   τις  βασικές  δραστηριότητες   για  την 

σιδηροδρομική  μεταφορά  εμπορευμάτων  ,να  επιλέξουμε  τις  σημαντικότερες   και   να  τις 

μοντελοποιήσουμε  ώστε στην συνέχεια να μπορέσουν να ενσωματωθούν  σε ένα ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα .  

Η παρούσα εργασία  χωρίζεται  σε   δύο μέρη . 

Στο  Το  πρώτο μέρος αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα και στη σιδηροδρομική μεταφορά 

εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν 

τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούμε στη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι οικονομικοί και παραγωγικοί δείκτες που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για  τη μεταφορά εμπορευμάτων.  Το πρώτο μέρος τελειώνει  με  το  τρίτο κεφάλαιο,  όπου 

καταγράφεται η βασική πληροφόρηση και οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Στο  δεύτερο  μέρος   και  συγκεκριμένα  στο  τέταρτο  κεφάλαιο  της  εργασίας   καταγράφονται  οι 

διαδικασίες παρακολούθησης βαγονιών που εφαρμόζονται  στην Ελλάδα και  στην Ευρώπη .Στην 

συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο  τονίζονται οι βασικές δραστηρίοτητες που πρέπει να σχεδιασθούν 

για  την  επιτυχή  σιδηροδρομική  μεταφορά  εμπορευμάτων  και  που  δεν  είναι  άλλες  από  τον 

προγραμματισμό  και σχεδιασμό  των διαδρόμων  κυκλοφορίας και  την  εκτέλεση  των παραγγελιών 

μεταφοράς χωρίς   να παραγνωρίζεται  το θέμα της ασφάλειας.  Στο έκτο και  τελευταίο κεφάλαιο 

γίνεται  μια  προσπάθεια   καταγραφής   ίσωςγίνεται  η  μοντελοποίηση των  σημαντικότερων 

διαδικασιών   μιας  σιδηροδρομικής  επιχείρησης   μεταφοράς  εμπορευμάτων  ,  διαδικασιών   που 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο  της  λειτουργίας της   και έχουν αντίκτυπο  στην λειτουργικότητα, 

κερδοφορία, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση του πελάτη .
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Τέλος  στα  συμπεράσματα   αναφέρονται  τα  σημαντικότερα  θέματα  που  καλείται   να  λύσει  ένα 

πληροφοριακό σύστημα  με βάση συγκεκριμένες παραδοχές.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΙΔ/ΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤ  Α  ΚΑΙ   Α  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ   

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ       ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ   

1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ     

1.2.ΟΡΙΣΜΟΙ          

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ   

2.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ      

2.2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ      

2.3.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ    

ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

2.3.1.ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΔ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

2.4.ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΙΔ/ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ  ΤΩΝ   Τ  ΩΝ  

2.4.1.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

2.4.2.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΕΚΜ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

2.4.3.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ   

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ      

3.1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   

3.2.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

3.3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ    

3.3.1.GPRS   

3.3.2.GPS  

3.3.3.BARCODES  

3.3.4.RFID  

3.3.5.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   EDI  
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3.3.6.ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Υ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  Σ   ΒΑΓΟΝΙΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ  

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΓΟΝΙΩΝ   

4.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

4.1.1. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

4.1.2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

4.2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ   

4.2.1.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΑΓΟΝΙΩ  Ν

HERMES

4.3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ       

 

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

5.1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ   

5.2.ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ  

5.3.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ   

5.4.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ   

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

5.5.ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ   

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ :        ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕ  Σ      ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ   Σ   ΚΑΙ   

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

6.1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ   

6.2.ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ/  Ρ  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ /Ρ  ΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ :ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   
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ΣΥΝΟΨΗ:

Για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων απαιτείται  ολοκληρωμένη πληροφόρηση από 

πολλές  πηγές.  Η  διαχείριση  αυτών  των  πληροφοριών  επιτυγχάνεται  με  τη  χρησιμοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Στόχος  της  συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  η  μοντελοποίηση  των  δραστηριοτήτων   που 

σχετίζονται με τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωσή 

τους  σε  ένα  ΠΣ.  Για  την  μοντελοποίηση  λήφθηκαν  υπόψη  συγκεκριμένοι 

οικονομικοί/παραγωγικοί  δείκτες.  Καταλήγουμε παρουσιάζοντας προτάσεις  για τις  απαιτήσεις 

ενός πληροφοριακού συστήματος μεταφοράς εμπορευμάτων.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  : 
H πρόοδος της τεχνολογίας  και η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων  έχει συμβάλει 

στον  εκσυγχρονισμό και  στην  ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σε πανευρωπαικό επίπεδο.  Η 

σιδηροδρομική  μεταφορά  εμπορευμάτων   είναι  μια  δραστηριότητα  που   απαιτεί  καλό 

σχεδιασμό και προσεκτική εκτέλεση . Η υιοθέτηση και η εφαρμογή   των Π/Σ  απαιτεί  την καλή 

γνώση, τον ορθό τρόπο εφαρμογής και  ανάπτυξης τους ,  ώστε να αποφευχθούν  διάφορα 

προβλήματα  που παρουσιάζονται  κατά  την  εφαρμογή τους  .Τα Π/Σ,σήμερα ,   θεωρούνται 

απαραίτητη  προυπόθεση   για την καλή λειτουργία , την μείωση του κόστους , την δημιουργία 

ευνοικού περιβάλλοντος  για την αύξηση των εσόδων  και την βελτίωση  των παρεχόμενων 

υπηρεσιών .Απαραίτητο στοιχείο όμως είναι η άριστη γνώση της σιδηροδρομικής λειτουργίας 

και των σχετικών διαδικασιών  για τη μεταφορά  εμπορευμάτων .

Στόχος   της  εργασίας  αυτής  είναι   να  μελετήσουμε   τις  βασικές  δραστηριότητες   για  την 

σιδηροδρομική  μεταφορά  εμπορευμάτων  ,να  επιλέξουμε  τις  σημαντικότερες   και   να  τις 

μοντελοποιήσουμε   ώστε  στην  συνέχεια  να  μπορέσουν  να  ενσωματωθούν   σε  ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα .  

Η παρούσα εργασία  χωρίζεται  σε   δύο μέρη . 

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα και στη σιδηροδρομική μεταφορά 

εμπορευμάτων.  Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται  οι  βασικές έννοιες που 

αφορούν  τα  πληροφοριακά  συστήματα  που  χρησιμοποιούμε  στη  σιδηροδρομική  μεταφορά 

εμπορευμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι οικονομικοί και παραγωγικοί δείκτες που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το πρώτο μέρος τελειώνει με το 

τρίτο κεφάλαιο, όπου καταγράφεται η βασική πληροφόρηση και οι τεχνολογίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

Στο δεύτερο μέρος  και συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας  καταγράφονται οι 

διαδικασίες  παρακολούθησης βαγονιών που εφαρμόζονται  στην  Ελλάδα και  στην  Ευρώπη 

.Στην συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο  τονίζονται  οι  βασικές δραστηρίοτητες που πρέπει να 

σχεδιασθούν  για την επιτυχή σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και που δεν είναι άλλες 

από τον  προγραμματισμό  και σχεδιασμό  των διαδρόμων  κυκλοφορίας και  την  εκτέλεση 

των παραγγελιών μεταφοράς χωρίς   να παραγνωρίζεται το θέμα της ασφάλειας. Στο έκτο και 

τελευταίο κεφάλαιο    γίνεται γίνεται η μοντελοποίηση των σημαντικότερων  διαδικασιών  μιας 

σιδηροδρομικής επιχείρησης  μεταφοράς εμπορευμάτων , διαδικασιών  που αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο  λίθο   της   λειτουργίας  της    και  έχουν  αντίκτυπο   στην  λειτουργικότητα, 

κερδοφορία, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση του πελάτη .

ΣτΤέλος στα συμπεράσματα  αναφέρονται τα σημαντικότερα θέματα που καλείται  να λύσει ένα 

πληροφοριακό  σύστημα   με  βάση  συγκεκριμένες  παραδοχές ενώ στο  τέλος  της  εργασίας 
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παρατίθεται ένα παράρτημα όπου παρουσιάζεται   μια  ιντερνετική  πλατφόρμα  διαδικτύου , εν 

ισχύ , παρακολούθησης  βαγονίων ..
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ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤ  Γ  ΑΦΟΡΑ   
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

[14]



 1.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πολλές  εταιρείες  σήμερα  ανακαλύπτουν  ότι  είναι  πλούσιες  σε  δεδομένα  αλλά  φτωχές  σε 
πληροφόρηση. Έχουν πληθώρα από συστήματα που δημιουργούν δεδομένα αλλά αδυνατούν 
να τα μετασχηματίσουν σε χρήσιμη πληροφορία. Άλλες ανακαλύπτουν ότι τα δεδομένα τους 
δεν  έχουν  την  απαραίτητη  ανάλυση  για  να  σχηματισθεί  η  αναγκαία  και  ανάλογη  με  το 
αντικείμενο  των  εργασιών  τους  πληροφόρηση  ή  ότι  η  παρεχόμενη  πληροφόρηση  είναι 
ανεπίκαιρη και αναξιόπιστη. 
Είναι  εμφανές  λοιπόν  ότι  χρειάζεται  να  αναπτυχθεί  ένα  σύστημα  το  οποίο  θα  συλλέγει 
επιλεγμένα δεδομένα από διάφορες πηγές δεδομένων, εσωτερικές η εξωτερικές, σε κοινή βάση 
δεδομένων και θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επεξεργάζονται η να λαμβάνουν 
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση από μια πηγή δεδομένων τη στιγμή που τη θέλουν και με το 
βάθος ανάλυσης που επιθυμούν. Στη σημερινή εποχή, τα μηχανογραφικά εργαλεία παραγωγής 
για  τις  μεταφορικές  εταιρείες,  οι  οποίες  δεν  παράγουν  τα  προϊόντα  τους  για  να  τα 
αποθηκεύσουν, ενώ η γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων τους είναι μεγάλης έκτασης, 
θεωρούνται  τα  πλέον  ενδεδειγμένα  για  έναν  αποτελεσματικό  και  αποδοτικό  έλεγχο  σε 
πραγματικό χρόνο των δραστηριοτήτων τους 
Οι πληροφορίες που μπορούν να αναζητηθούν σχετικά με κάποιο πρόβλημα και οι δυσκολίες 
που ανακύπτουν για τη διαχείριση του όγκου των πληροφοριών αντιμετωπίζονται μόνο με τη 
χρήση εξειδικευμένων μεθόδων αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών.  1 

1.2.ΟΡΙΣΜΟΙ 
Πληροφοριακό  Σύστημα  (Π.Σ.) 2 θεωρείται  ένα  οργανωμένο  σύνολο  από  ανθρώπους, 
μηχανές και  διάφορα μέσα το οποίο έχει  καθορισμένους σκοπούς και αποτελείται   από τις 
διαδικασίες  εισόδου  (input),  επεξεργασίας  (processing),  εξόδου  (output)  και  ελέγχου.  Οι 
Τεχνολογίες Πληροφορικής ή καλύτερα Τεχνολογίες Πληροφοριών (Information Technologies) 
είναι  εργαλεία   και  τεχνικές  οι  οποίες  υποστηρίζουν  την  ανάπτυξη  των  πληροφοριακών 
συστημάτων. 

Το Π.Σ. υποστηρίζει έναν οργανισμό για να επιτύχει πιο ικανοποιητική και αποτελεσματική 
λειτουργία  (όπως  μεγαλύτερο  κέρδος,  επέκταση,  μεγαλύτερο  μερίδιο  στην  αγορά  και 
ικανοποίηση  των  εργαζομένων  και  των  πελατών  όλων  των  τμημάτων  του)  με  τη  λήψη 
καλύτερων  αποφάσεων  αλλά   και  στην  επίτευξη   ενός  βιώσιμου   ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος  για την επιχείρηση.  Αυτό μπορεί  να θεωρηθεί  ως μια αναγκαιότητα, στον 
ανταγωνιστικό  κόσμο  της  αγοράς,  αφού  η  έλλειψη  σωστής  και  έγκαιρης  πληροφόρησης 
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.3. 
Για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος   καθορίζονται  κατ αρχήν οι  ανάγκες σε 
πληροφόρηση  των  χρηστών  του,  αλλά  και  οι  απαραίτητοι  δείκτες  παρακολούθησης  της 
επιχειρηματικής  δράσης  προκειμένου  οι  επιχειρηματικοί  στόχοι  του  Οργανισμού  να 
επιτευχθούν.  Οι  ανάγκες  αυτές  προδιαγράφουν  τη  δομή  μιας  ενιαίας  Βάσης  Δεδομένων 
(Αποθήκη  Δεδομένων  Data Warehouse)  που  ένας  οργανισμός  χρειάζεται  να  έχει.  Κατά 

1 Tασόπουλος Α.  (2005). Πληροφοριακά συστήματα : οργάνωση, μεθοδολογία, εφαρμογές, Αθήνα, εκδόσεις.Σταμούλης 
2 Χαραμής, Γ. (1994).  Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων : Γενικές αρχές, μεθοδολογία πρότυπα, διαδικασίες,  
Αθήνα, εκδ. Αννικούλα.
3 Tασόπουλος Α.  (2005). Πληροφοριακά συστήματα : οργάνωση, μεθοδολογία, εφαρμογές, Αθήνα,  εκδόσεις Σταμούλης.. 
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αυτόν τον τρόπο δεδομένα προερχόμενα από διαφορετικές βάσεις δεδομένων είτε μέσα στον 
οργανισμό  είτε  έξω  από  αυτόν  συνδυάζονται,  προσαρμόζονται  και  αποθηκεύονται  με 
συγκεκριμένο  τρόπο  στην  Αποθήκη  Δεδομένων.  Ένα  Data  Warehouse  αποτελεί  μια  λύση 
συνολικού επιχειρησιακού εύρους για συλλογή και ανάλυση δεδομένων προς ικανοποίηση των 
απαιτήσεων . Ένα Data Warehouse συνιστά μια πλήρη αρχιτεκτονική, και ως τέτοια, απαιτεί 
μια αυστηρή μεθοδολογία ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη υλοποίηση. 
Αυτή  η  Αποθήκη  Δεδομένων  αποτελεί  την  καρδιά  του  πληροφοριακού  συστήματος. 
Προδιαγράφει αφενός τα δεδομένα που συλλέγονται από τις βάσεις δεδομένων στην πρώτη 
γραμμή  της  επιχειρηματικής  δράσης  (OLTP βάσεις  δεδομένων)  και  αφετέρου  δίνει  τη 
δυνατότητα στους χρήστες να επεξεργάζονται τα δεδομένα με κοινό τρόπο ανεξαρτήτως πηγής 
προέλευσης  και για αυτό πρέπει να καθορισθούν από την αρχή και με σαφήνεια τα παρακάτω: 

• τα κρίσιμα δεδομένα και οι  δείκτες παρακολούθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
του Οργανισμού 

•  να σχεδιασθεί η δομή που πρέπει να έχει η Αποθήκη δεδομένων για να καλύψει την 
επιχειρησιακή δράση της επιχείρησης 

Ένα  Πληροφοριακό  Σύστημα  περιλαμβάνει  συστήματα  υποστηρικτικά  των  επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων   και  της  Διοικητικής  Πληροφόρησης  (MIS) και  τα  δεδομένα  πρέπει  να 
συλλέγονται στην πρώτη γραμμή των εργασιών ενός Οργανισμού σε μία ή σε διαφορετικές 
βάσεις  δεδομένων  (on  line  transaction  processing  systems  OLTP),  αλλά  αμέσως  μετά  τη 
συλλογή τους ο οποιοσδήποτε  μέσα στον οργανισμό θα μπορεί  να τα χρησιμοποιήσει  για 
διοικητικούς  σκοπούς προγραμματισμού και  ελέγχου,  για  απολογιστικούς και  φορολογικούς 
λόγους και για υποχρεώσεις απέναντι σε εποπτικά όργανα (Management Information Systems 
MIS). Έτσι  ένα Πληροφοριακό Σύστημα συλλέγει,4 επεξεργάζεται,  μεταφέρει και αποθηκεύει 
δεδομένα  και  τα  μετασχηματίζει  σε  πληροφορία  για  υποστήριξη  μιας  απόφασης.  Προς 
αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων και ασυμβατοτήτων σε θέματα ακρίβειας και γρήγορης 
επεξεργασίας  της  πληροφορίας  η  δημιουργία  μιας  ολοκληρωμένης  λύσης  η  οποία  θα 
υποστηρίζεται από μία μοναδική, κεντρική βάση δεδομένων (Αποθήκη Δεδομένων) στην οποία 
θα συλλέγονται από διάφορες βάσεις δεδομένων μετασχηματισμένα πρωτογενή δεδομένα ως 
πληροφορίες και θα είναι προσβάσιμη από τους χρήστες με τη χρήση διαφόρων εργαλείων 
είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.5

 Μεγάλοι  όγκοι  δεδομένων,  αποτυπωμένων  σε  στατικές  πολυσέλιδες  αναφορές, 
δημιουργούν  δυσκολίες  ανίχνευσης  περιοχών  που  χρήζουν  βελτίωσης  και  καθιστούν  στην 
ουσία  την  πληροφορία  μη  εκμεταλλεύσιμη.  Για  το  λόγο  αυτό  τα  δεδομένα  που  υπάρχουν 
διάσπαρτα θα πρέπει να αποτελέσουν στοιχεία ενός συστήματος Πληροφόρησης που θα δίνει 
τη δυνατότητα στους χρήστες του να αντιλαμβάνονται εγκαίρως και να αντιδρούν αμέσως σε 
οποιαδήποτε  μεταβολή  συμβαίνει  σε  οποιοδήποτε  τμήμα  του  Οργανισμού.  Εφαρμογές 
Επιχειρηματικής  Ευφυϊας (Business Intelligence BI)  εστιάζουν  στην  συγκέντρωση, 
αποθήκευση, ανάλυση και δυνατότητα πρόσβασης δεδομένων από διαφορετικές πηγές ώστε οι 
χρήστες  να  παίρνουν  καλύτερες  αποφάσεις.Σήμερα,  το  τμήμα  ενός  οργανισμού  με  έντονη 
εργασιακή  απασχόληση  είναι  το  πληροφοριακό  τμήμα.  Πληροφοριακά  συστήματα  που  θα 
απελευθερώσουν  από  τον  όγκο  των  διακινούμενων  εγγράφων  και  θα  δώσουν  άμεση 
πρόσβαση σε πληροφορίες, για μια μεγάλη μερίδα χρηστών με διαφορετικές ανάγκες, είναι 
πλέον απαραίτητα. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, οι δαπάνες για την πληροφοριακή τεχνολογία που 
θα  υποστηρίζει  τμήματα  πληροφορικής  θα  αυξάνεται  συνεχώς  στο  άμεσο  μέλλον.  Ένας 
προϋπολογισμός τέτοιων δαπανών σύμφωνα με τον Bikson απαρτίζεται : 10% hardware, 10% 
λογισμικό, 30% ανάπτυξη λογισμικού και τροποποίηση, 40% εφαρμογή, και 10% κατάρτιση και 
εκπαίδευση.  Στην  πράξη ένας  τέτοιος  προϋπολογισμός  είναι  σπάνια  επαρκής  και  είναι 
4   King, W. (2003). “Management Information Systems  ”,     Encyclopedia of Information Systems  , 3, 115-128.  
5   Zachman, J. (1978). “The information systems management system : a framework for planning”,   Data base  , winter, 8-13.  
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απαραίτητο να έρθουν στο φως οι κρυμμένες δαπάνες και ουσιαστικά να καθοριστεί η 
πραγματική τιμή ενός συστήματος και  να αξιολογηθεί  με την πραγματική του αξία για 
τον Οργανισμό. Κατ’ επέκταση έχουν αναπτυχθεί τέσσερεις στρατηγικές που μπορούν 
να βοηθήσουν να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των κρυμμένων δαπανών : 

1) ανάλυση  του  συγκερασμού  μεταξύ  ενός  συστήματος  και  των  διαδικασιών  ενός 
οργανισμού 

2) δέσμευση από τα υψηλότερα στελέχη για το πρόγραμμα
3) διαβουλεύσεις με άλλους χρήστες και 
4) σχέδια για την αποφυγή πραγματοποίησης του χειρότερου και πιο κοστοβόρου σεναρίου6

Ένα  πρωτότυπο  MIS/EIS σύστημα  για  μια  σιδηροδρομική  επιχείρηση  μεταφοράς 
εμπορευμάτων  πρέπει  να  αφορά  κυρίως  στην  παρακολούθηση  και  τον  εντοπισμό  των 
βαγονιών  , στον σχεδιασμό των δρομολογίων σε συνάρτηση με τις επιθυμίες των πελατών, 
και στην καλή εκτέλεση  των συμβοαλίων μεταφοράς . 
Στο   σχέδιο  1 παρουσιάζεται μια απλοποιημένη  αρχιτεκτονική ενός  MIS/EIS συστήματος

Σχέδιο  1 Απλοποιημένη  αρχιτεκτονική ενός  MIS/EIS συστήματος
ΠΗΓΗ?
Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα, η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τις παρακάτω δομικές μονάδες:

• Σχεσιακή Βάση Δεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων του data warehouse και των 
ενδιάμεσων δεδομένων.  

• Εξυπηρετητής OLAP για την πολυδιάστατη ανάλυση των δεδομένων .

• Εξυπηρετητής Αναφορών για την υλοποίηση και διανομή των αναφορών. 

• Εξυπηρετητής WEB για την υλοποίηση των διεπαφών των χρηστών με το σύστημα.
Η σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να  παρέχει  τη  δυνατότητα  επέκτασης  και  αυτοματοποίησης  της  τροφοδοσίας  του  από 
εξωτερικές πηγές δεδομένων. Η επέκταση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα 
με προσθήκη νέων αναφορών που να καλύπτουν σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη 
εξειδίκευση της ανάγκες.
Η  χρήση  τεχνολογίας  WEB για  τη  διανομή  των  πληροφοριών  (με  τη  μορφή  αναφορών) 
επιτρέπει  απεριόριστο  αριθμό  τελικών  χρηστών,  εξαρτώμενο  μόνο  από  την  υποδομή  σε 
Hardware (κεντρικός  εξυπηρετητής,  δικτυακή υποδομή,  κλπ).  Η χρήση  Web Browser (π.χ. 

6 Barreau,  D. (2001) “The hidden costs of implementing and maintaining information systems The Bottom Line”,  Managing 
Library Finances, 14(4), 207-212.
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Internet Explorer)  για  την  πρόσβαση  στις  αναφορές  εξυπηρετεί  στην  απεξάρτηση  του 
τερματικού σταθμού από οποιονδήποτε.

2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  
 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πρωταρχική  ενέργεια  μιας  προσπάθειας  εγκατάστασης  ενός  συστήματος  Διοικητικής 
πληροφόρησης είναι  ο πλήρης καθορισμός των πληροφοριών που χρειάζεται  ο υπεύθυνος 
κάθε  μιας  Οργανωτικής  Μονάδας,  και  οι  οποίες  θα  τον  βοηθήσουν  να  επιτύχει  τους 
επιχειρηματικούς στόχους που έχουν τεθεί για τη μονάδα του. Γι’ αυτόν το σκοπό θα πρέπει να 
επιλεγούν από την πληθώρα των δεδομένων εκείνα τα δεδομένα και να δημιουργηθούν εκείνοι 
οι  δείκτες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να σχηματίσει   μια πλήρη εικόνα του τρόπου 
λειτουργίας της μονάδος του τη δεδομένη στιγμή.
Οι  προς  δημιουργία  δείκτες  αποδοτικότητας  (Key Performance Indicators)  θα  πρέπει  να 
συμπυκνώνουν μια πληροφορία σε εύληπτη μορφή και να είναι “Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, 
Επιτεύξιμοι, Σχετικά και Χρονικά καθορισμένοι” ΣΜΕΣΧ (SMART), ενώ θα χρησιμοποιούνται 
από  διαφορετικές  οργανωτικές  μονάδες  ως  κοινό  σημείο  αναφοράς  ή  προς  σύγκριση  της 
απόδοσης με άλλες μονάδες  και να σχηματίζουν  όλες μαζί την πλήρη εικόνα  της επιχείρησης 
για την Ανώτατη διοίκηση . 
Οι  σύγχρονες  επιχειρήσεις  εξαρτούν  την  ανάπτυξή  τους  από  την  παρακολούθηση  των 
δράσεών  τους  με  συγκεκριμένες  μετρήσεις  και  την  ανάλυση  της  αποδοτικότητάς  τους.  Οι 
μετρήσεις είναι συνυφασμένες με τη στρατηγική της εταιρείας και παρέχουν πληροφόρηση για 
διαδικασίες,  προϊόντα και  αποτελέσματα που θεωρούνται  κρίσιμα για την επειχείρηση .  Τα 
δεδομένα και οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη μέτρηση της απόδοσης προέρχονται από 
διαφόρους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού όπως : πελάτες, προϊόντα και υπηρεσίες, 
παραγωγή  έργου,  αγορά,  συγκρίσεις  με  ανταγωνιστές,  προμηθευτές,  εργαζόμενους  και 
οικονομικά.  Τα δεδομένα και  η ανάλυσή τους υποστηρίζουν ένα πλήθος από σκοπούς της 
επιχείρησης  όπως  προγραμματισμός,  παρακολούθηση  της  απόδοσης   ,  βελτίωση  της 
λειτουργίας και συγκρίσεις της απόδοσης με τους ανταγωνιστές  .

 2.2 ΕΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
Οι δείκτες  αποτελούν το  τελικό  παραγόμενο αποτέλεσμα του  Συστήματος   Πληροφόρησης 
(MIS) και επομένως τον οδηγό για την ανάπτυξή του και τη σχηματοποίηση της Αποθήκης των 
Δεδομένων (Data Warehouse) η οποία βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος. Πρέπει λοιπόν 
να επιλεγούν με μεγάλη προσοχή και να ακολουθούνται συγκεκριμένα κριτήρια διότι στην ουσία 
αυτοί  θα  καθορίσουν  την  ικανότητα  του  συστήματος  σε  παροχή  πληροφοριών  Διοικητικής 
φύσης και τις απαιτήσεις του σε πηγαία δεδομένα.

Οι δείκτες παρακολούθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα επιλεγούν θα πρέπει 
• να καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και να είναι κατανοητοί από 

το χρήστη τους
• να  είναι  περιεκτικοί  αλλά  διατηρώντας  ταυτόχρονα  τη  δυνατότητα  περαιτέρω 

ανάλυσής τους ακολουθώντας μια ιεραρχία είτε  επιχειρησιακή είτε  οργανωτική είτε 
οικονομική  (Πρωταρχικοί-Δευτερεύοντες  Δείκτες,  Συγκεντρωτικά  –  Αναλυτικά 
Δεδομένα)

• να δίνουν την απαραίτητη ευελιξία για περαιτέρω ανάπτυξη.
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2.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
2.3.1  ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Τα  μετρήσιμα  δεδομένα  και  οι  προτεινόμενοι  δείκτες  παρακολούθησης  παρέχονται  με 
διαφορετικό  βάθος  ανάλυσης  στα  διαφορετικά  επίπεδα  διοίκησης  μιας  εταιρείας.  Η 
κατηγοριοποίηση  αυτή  των  επιπέδων  της  πληροφόρησης  προσομοιάζει  με  το  σχήμα  μιας 
Πυραμίδας. Η πληροφορία στην κορυφή της Διοικητικής Πυραμίδας (Ανώτατη Διοίκηση,  EIS) 
προσφέρεται  συμπυκνωμένη αφού έχει  επιλεχθεί  προσεκτικά προκειμένου να υποδείξει  σε 
ποια έκταση ή σε ποιο ποσοστό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί στις επιχειρησιακές 
μονάδες.

2.3. 2   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Για τη Διοίκηση των επιμέρους οργανωτικών μονάδων των επιχειρησιακών μονάδων απαιτείται 
αναλυτικότερη πληροφόρηση  με στόχο να είναι διακριτές οι αποκλίσεις από περισσότερο 
εξειδικευμένους στόχους. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα  χρησιμοποιείται ευρέως και 
συχνότερα όσο πλησιάζουμε προς τη βάση της πυραμίδας όπου χρησιμοποιείται πλέον ως 
εργαλείο όχι τόσο διοίκησης όσο διεκπεραίωσης καθημερινών λειτουργιών (Τιμολόγηση, 
Παραγγελιοληψία, Μισθοδοσία κλπ). Όλα τα προτεινόμενα δεδομένα και οι προτεινόμενοι 
δείκτες είναι δυνατόν να καλύπτουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εβδομάδα, μήνας, τρίμηνο, 
εξάμηνο, συγκεντρωτικά χρόνου, χρόνος) και να συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δεδομένα οι 
δείκτες στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα του προϋπολογισμού (Budget), πλάνου, 
προηγουμένων χρόνων προκειμένου να προβληθούν οι ζητούμενες τάσεις και αποκλίσεις από 
στόχους ή βέλτιστες πρακτικές.

2.3.3 1  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  .
Η κύρια δραστηριότητα των σιδηροδρομικών εταιρειών, είναι η παροχή υπηρεσιών οι οποίες δεν 
μπορούν  να  αποθηκευτούν  και  να  προσφερθούν  μελλοντικά  όταν  η  αγορά  το  ζητήσει. 
Επιπροσθέτως δεν υπάρχει ευελιξία στο να προσαρμοσθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες σε 
βραχυχρόνιες αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς για την προσφερόμενη υπηρεσία.
Επομένως  οι  σιδηροδρομικές  εταιρείες  αναγκάζονται  να  βελτιώσουν  τις  μεθόδους  που 
ακολουθούν  για  τον  έλεγχο  της  παραγωγικής  τους  δραστηριότητας.  Ο  έλεγχος  απαιτεί 
παρακολούθηση της παραγωγικής δραστηριότητας και αποτύπωση των αποκλίσεων από την 
προγραμματισμένη  σε  πραγματικό  χρόνο  και  ως  εκ  τούτου  χρήση  συγχρόνων  εργαλείων 
παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και 
θα αυξηθεί το παραγόμενο έργο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερα έσοδα και μικρότερο 
κόστος. Επίσης γνωρίζουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα διακρίνονται σε συστήματα που 
καλύπτουν την ανάγκη της Διοίκησης μιας εταιρείας σε πληροφόρηση και σε συστήματα που 
καλύπτουν τις ανάγκες της λειτουργίας της.  . 
Αν θελήσει κάποιος  να κάνει τον  υπολογισμό  του κόστους των διαδικασιών logistics 7 που έχει 
να αντιμετωπίσει γενικότερα ένας μεταφορέας αυτές θα πρέπει να ταξινομηθούν σε κατηγορίες.  

1. Εξοδα διεκπεραίωσης -  όλα τα έξοδα διοικητικά και  διεκπεραίωσης που συνδέονται  με την 
τοποθέτηση, εντοπισμό και επεξεργασία της παραγγελίας για μια αποστολή. 

1.Δαπάνες  μεταφοράς -  διάφορα έξοδα  που αφορούν  το  φορτίο  και  συνδέονται  άμεσα  με  τη 
μεταφορά των εμπορευμάτων. 
2.Δαπάνες απώλειας και ζημίας - που περιλαμβάνουν την πραγματική αξία του υλικού που υπέστη 
βλάβη ή καταστράφηκε για το οποίο ο ναυλωτής δεν αποζημιώνεται από τον μεταφορέα.
3.Κόστος κεφαλαίου κατά τη μεταφορά - περιλαμβάνει το κόστος του κεφαλαίου των αγαθών κατά 
τη μεταφορά τους  .

7 Cook P., Das S., Aeppli A., Martland C. (1999). Key factors in road-rail mode choice in India : applying the logistics cost 
approach In : Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference 
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4.Έξοδα  καθυστέρησης  -   έξοδα  λόγω  του  απρόσιτου  ή  της  καθυστερημένης  άφιξης  του 
εξοπλισμού μεταφορών προκειμένου να γίνει  η μεταφορά. 
5.Έξοδα αξιοπιστίας υπηρεσιών - αυτό περιλαμβάνει διάφορες δαπάνες, ανάλογα με το εάν μια 
αποστολή  φθάνει  νωρίς  ή  αργά  σχετικά  με  τον  προγραμματισμένο  χρόνο  της  άφιξης.  Σε 
περίπτωση  πρόωρων  αφίξεων,  περιλαμβάνει  το  κόστος  του  πρόσθετου  διαστήματος 
αποθήκευσης και του προσωπικού για να επεξεργαστεί την αποστολή. Το αντίθετο συμβαίνει σε 
προϊόντα που φθάνουν με καθυστέρηση.
6.Άυλες δαπάνες υπηρεσιών - αυτές περιλαμβάνουν τις δαπάνες που συνδέονται με τις πτυχές της 
ποιότητας υπηρεσιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο χρόνο και την αξιοπιστία ταξιδιού, όπως η 
δυνατότητα να εντοπισθούν οι αποστολές, EDI, η πληρωμή και η τιμολόγηση, κλπ. (Αυτές δεν 
συμπεριλαμβάνονται  στο συνολικό κόστος λόγω της δυσκολίας εντοπισμού τους σαν αξία στο 
κόστος).  Για  κάθε ένα από τα αυτά τα στοιχεία,  κρίνεται  ότι  είναι  απαραίτητο να υπάρξει  μια 
αναλυτική περιγραφή για τον ακριβή υπολογισμό των δαπανών, οι οποίες αθροίζονται έπειτα στις 
συνολικές δαπάνες logistics. 

 Έτσι προκειμένου να διαμορφωθεί ένα οποιοδήποτε μοντέλο   όχι μονό  μόνο  το παραπάνω 
μοντέλο, αλλά οποιοδήποτε άλλο, χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να 
παραχθούν και οι αντίστοιχοι δείκτες παρακολούθησης του μεταφορικού έργου και του τρόπου 
που εξελίσσεται αυτό από πλευράς κόστους .

 
2.4  ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΔΕΙΚΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ   ΓΙΑ  ΜΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  .
Μια  πρώτη  ανάλυση  που  αφορά  στη  συνολική  αποδοτικότητα  μιας  σιδηροδρομικής 
επιχείρησης  μεταφοράς  εμπορευμάτων. θα  πραγματοποιηθεί  συγκρίνοντας  τα  μεγέθη  της 
συνολικής παραγωγικότητας μίας σιδηροδρομικής επιχείρησης μεταφοράς εμπορευμάτων και 
των άλλων Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων. Η σύγκριση των στατιστικών μεγεθών πρέπει να γίνει 
με προσοχή επειδή το λειτουργικό περιβάλλον του κάθε σιδηροδρόμου εξαρτάται σημαντικά 
από την ειδική τοπική πολιτική μεταφορών κάθε χώρας8. Ωστόσο, μια γενική τάση μπορεί να 
αναγνωρισθεί  αν  συγκρίνει  κανείς  συνολικά  τους  γενικούς  δείκτες.  Η  ετήσια  έκθεση  της 
Κοινότητας παρέχει πρόσφατα στατιστικά στοιχεία των Σιδηροδρόμων που θα εξυπηρετήσουν 
στην ανίχνευση της κατάστασης σε όλη την Ευρώπη9. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε τις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και 
της  Πορτογαλίας.  Ως  πρόσθετο  στοιχείο  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  και  η  σύγκριση με  την 
Ισπανία, την Ελβετία , την Γερμανία και την Αυστρία που έχουν περιληφθεί στον πίνακα Τα 
μεγέθη  της  διαδικασίας  της  συγκριτικής  αξιολόγησης  φαίνονται  στα  παρακάτω  Σχέδια  - 
Διαγράμματα 2,3 και 4 

Σχέδιο 2

8

 Gallagher J, Priced to Move, Traffic World, Newark: sep 4 2006 pg 1 
9  E.U. Energy and transport in figures statistical pocketbook, 2007-2008
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Σχέδιο 2 : Παραγωγικότητα εργαζομένων σε χλμ/εργαζόμενο
Πηγή : EU, Energy and transport in figures statistical pocketbook 2007-2008

Σχέδιο  3: Πυκνότητα κίνησης μμ/χλμ γραμμής 
Πηγή : EU, Energy and transport in figures statistical pocketbook 2007-2008
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Σχέδιο  4 : Εργαζόμενοι ανά χλμ γραμμής 
Πηγή : EU, Energy and transport in figures statistical pocketbook 2007-2008.
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Σχέδιο  3

Σχέδιο  4 
Πηγή : EU, Energy and transport in figures statistical pocketbook 2007-2008.

Σύμφωνα με σχόλια που έγιναν από την Κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, τονίζεται 
ότι οποιαδήποτε σύγκριση των σιδηροδρόμων βασισμένη σε αυτά τα μεγέθη πρέπει να γίνει 
προσεκτικά, καθώς οι συνθήκες της αγοράς διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.  
Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό περιβάλλον κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης, πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής : 

• τη συνολική παραγωγικότητα,
• το βαθμό εκμετάλλευσης της χωρητικότητας της γραμμής 
• τη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού
• Αναδιάρθρωση (Βελτίωση Αποτελεσματικότητας)
• Βελτίωση Απόδοσης και Ποιότητας
• Επίτευξη Ανάπτυξης (μεταφορικός όγκος και έσοδα)

καθώς επίσης και στους επιχειρηματικούς τομείς : 
• Εμπορευματικές Μεταφορές
• Τεχνική Υποστήριξη (Έλξη - Τ.Υ.)
• Υποδομή
• Διοίκηση

Προκειμένου να παραχθούν οι  κατάλληλοι  δείκτες οι  οποίοι  θα βοηθήσουν στον εντοπισμό 
προβληματικών περιοχών λειτουργίας ή περιοχών χαμηλής αποδοτικότητας θα πρέπει να γίνει 
η  αρχή από το  όραμα και  τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.  Οι  στόχοι  αυτοί  είναι 
δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους τομείς :
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♦ Οικονομικός :   Αποτυπώνονται τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού (Έσοδα – Κόστος – 
Αποτελέσματα  –  Οικονομικοί  Δείκτες).  Π.χ.  Έσοδα  /  τονοχιλιόμετρα,  κόστος  / 
τρενοχιλιόμετρο, έσοδα και οικονομικά αποτελέσματα / δραστηριότητα κλπ.

♦ Αξιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων   : Προβάλλεται το ποσοστό χρήσης των διαθέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων. Πχ. Τονοχιλιόμετρα ανά ημέρα ανά συγκεκριμένο συρμό, σύνολο 
τρενοοωρών/διαθέσιμες τρενοώρες.

♦ Παραγωγικότητα   : Παροχή υπηρεσιών με όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση των διαθεσίμων 
πόρων.  Π.χ.  ώρες  εργασίας  των  μηχανοδηγών/σύνολο  των  τρενοωρών,  λίτρα 
κατανάλωσης καυσίμου/τονοχιλιόμετρα.

♦ Ασφάλεια   :  Η διατήρηση στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο των ατυχημάτων και  των εξ 
αυτών προερχόμενων τραυματισμών και θανάτων επιβατών, εργαζομένων η τρίτων.

♦ Ποιότητα/Αξιοπιστία   :  Η  παροχή  υπηρεσιών  με  συνέπεια  και  ακρίβεια,  πχ  ποσοστό 
συρμών  που  αναχώρησαν  από  τους  σταθμούς  με  όχι  μεγαλύτερη  των  5  λεπτών 
καθυστέρηση.  Από την άλλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  και η άποψη των πελατών , 
διότι  αυτοί είναι που δέχονται  και τα αποτελέσματα της καλής  και εύρυθμης  λειτουργίας

Σύμφωνα  με  μια  σχετική  έρευνα  που  έγινε  προκειμένου  να  προσδιοριστούν  οι 
σημαντικότερες ανάγκες των  πελατών των Ινδικών μεταφορέων εν γένει, προσδιορίστηκαν οι 
κορυφαίοι δεκατέσσερις παράγοντες οι οποίοι και παρατίθενται στον πίνακα κατωτέρω μαζί με 
τη μέση αξία σημασίας (δηλωμένη προτίμηση) που έχει ο κάθε ένας σε μια κλίμακα με άριστα 
το 10. 10

Οι  παράμετροι  της  σημασίας  της  απόφασης  από  την  έρευνα  ταξινομήθηκαν  σε  πέντε 
κατηγορίες όπως φαίνεται στο σχέδιο  5. 

Σχέδιο 5  Παράμετρο/ ειδικό βάρος ι σημασίας απόφασης
Πηγή : Cook P., Das S., Aeppli A., Martland C. (1999). Key factors in road-rail mode choice in India : applying the logistics cost 

approach In : Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference,

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι : 

10   Cook P., Das S., Aeppli A., Martland C. (1999). Key factors in road-rail mode choice in India : applying the logistics cost   
approach In : Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference,  
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1. Η  αξιοπιστία  των  υπηρεσιών  και  η  διαθεσιμότητα  του  εξοπλισμού  (πχ  βαγόνια)  στον 
απαραίτητο χρόνο και τόπο είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες απόφασης για την επιλογή 
του τρόπου μεταφοράς. 

2. Η τιμή και ο χρόνος transit είναι οι επόμενες σημαντικότερες παράμετροι για την επιλογή της 
μεταφοράς. 

3. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς λαμβάνεται σοβαρά ως τμήμα 
για την επιλογή του τρόπου-επιλογής της μεταφοράς από τους ναυλωτές. 

Οι διάφορες άλλες παράμετροι όπως η απώλεια και η ζημία, η πρόσβαση στους υπεύθυνους 
για τη λήψη αποφάσεων, η φιλική συμπεριφορά του προσωπικού του μεταφορέα έναντι των 
πελατών, η ευκολία της πληρωμής, η διαπραγματευσιμότητα, ο χρόνος που απαιτείται για την 
επεξεργασία διαφόρων αξιώσεων και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες προς τους πελάτες 
γίνονται πολύ σημαντικές ανά περίπτωση.
Συμπληρωματικά  με  τα  παραπάνω υπάρχει   μεγάλη  και  αρκετά  λεπτομερής  βιβλιογραφία 
αναφορικά με τους παράγοντες – κριτήρια που επηρεάζουν καταλυτικά την απόφαση για την 
επιλογή του μεταφορέα11.και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά  στα παρακάτω σχέδια  6,7,8

Σχέδιο 6: Περιληπτικός πίνακας  κριτηρίων επιλογής  1970-1990 1/3 

11 Hall,P,  Wagner,  W.  (1996).  «Tank  truck  carrier  selection  by  bulk  chemical  shippers:  An  empirical  study»,  Logistics  and 
transportation review, 32(2), 231.
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Σχέδιο  7: Περιληπτικός πίνακας  κριτηρίων επιλογής  1970-1990 2/3

Σχέδιο 8: Περιληπτικός πίνακας  κριτηρίων επιλογής  1970-1990 3/3
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Πιο  συγκεκριμένα,  οι  μεταφορείς  αξιολογούν  συγκεκριμένα  τις  σιδηροδρομικές  μεταφορές 
πρώτα με βάση την αξιοπιστία, δεύτερον την εξυπηρέτηση και τρίτον τον διαθέσιμο εξοπλισμό 
για την εξυπηρέτησή τους .12

Έτσι  έχοντας  όλα  τα  παραπάνω  κατά  νου  μια  σιδηροδρομική  εταιρεία  μεταφοράς 
εμπορευμάτων  μπορεί  να  προχωρήσει  στην  κατασκευή,  κατά  τη  δική  της  αξιολόγηση  και 
φιλοσοφία, δεικτών που μπορούν να περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείςτην απόδοση της 
εταιρείας, την απόδοση εκμετάλλευσης του δικτύου και την απόδοση των εμπορευμάτων

2.4.1 ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
• Οικονομικά στοιχεία 

o  Συνολικά Έσοδα
o  Κέρδη
o  Αξία Παγίων
o  Σύνολο Κεφαλαίων
o  Σύνολο Δεσμευμένων Κεφαλαίων
o  Απόδοση Δεσμευμένου Κεφαλαίου
o  Σύνολο Επενδύσεων
o  Σύνολο Καθαρών Επενδύσεων (μετά την αφαίρεση των Χρηματοδοτήσεων)

• Το Προσωπικό
o  Το σύνολο του απασχολούμενου 

• Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας
o Συνολικό βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν
o  Μέση απόσταση μεταφοράς ενός τόνου εμπορεύματος
o  Τονοχιλιόμεταρα  τα  οποία  προκύπτουν  από  τον  πολλαπλασιασμό  του 

συνολικού βάρους των εμπορευμάτων με τη μέση απόσταση μεταφοράς
o  Τρενοχιλιόμετρα εμπορευματικών μεταφορών
o  Τρενοχιλιόμετρα τρίτων
o  Μήκος δικτύου 

 Κανονικής Γραμμής
• Μήκος Διπλής Γραμμής
• Μήκος Ηλεκτροδοτούμενης Γραμμής
• Μήκος Τηλεδιοικούμενης Γραμμής

 Μετρικής Γραμμής
• Ασφάλεια

o  Αριθμός Σοβαρών Ατυχημάτων
o  Αριθμός Θανάτων
o  Αριθμός Σοβαρά Τραυματισμένων
o  Τρενοχιλιόμετρα μεταξύ ατυχημάτων
o Τρενοχιλιόμετρα/σύνολο ατυχημάτων

• Γενικές Πληροφορίες των Βασικών Δραστηριοτήτων 
 Εμπορευματικές Μεταφορές
 Σιδηροδρομικές Δραστηριότητες 

• Επενδύσεις
 Εμπορευματικές Μεταφορές

• Σιδηροδρομικές Δραστηριότητες
 Μη Σιδηροδρομικές Δραστηριότητες 

• Εργαζόμενοι 
 Μόνιμο Προσωπικό

12 Thuermer ,K. (1992). “Service, schedule reliability are tops (part 3)”, Global trade, 112(5), 24.
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• Εμπορευματικές Μεταφορές
o Σιδηροδρομικές Δραστηριότητες
o Μη Σιδηροδρομικές Δραστηριότητες 

 Εποχικό Προσωπικό
• Ποσοστό εποχικού προσωπικού στο σύνολο των εργαζομένων

 Προσωπικό Θηλυκού Γένους
• Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων

• Αξιοπιστία/Ποιότητα προσφερομένων Υπηρεσιών
o  Ακρίβεια εμπορικών συρμών. Το ποσοστό των συρμών που αναχώρησαν από 

τους σταθμούς με καθυστέρηση όχι περισσότερη των 30 λεπτών
o  Σύνολο Προγραμματισμένων Δρομολογίων
o  Σύνολο Ακυρωθέντων Δρομολογίων

• Αξιοποίηση Περιουσιακών στοιχείων
o  Ποσοστό του Τροχαίου Υλικού που χρησιμοποιείται σε ώρες αιχμής
o  Σύνολο τρενοχιλιομέτρων ανά ημέρα ανά συρμό

• Παραγωγικότητα
o Έσοδα ανά εργαζόμενο

  Έσοδα ανά εργαζόμενο σε 
• Εμπορευματικές
• Έσοδα ανά τρενοχιλιόμετρο 
• Εμπορευματικών Μεταφορών 

o Κόστος ανά εργαζόμενο σε
 Κόστος ανά εργαζόμενο 

• Στις Εμπορευματικές
o Κόστος ανά τρενοχιλιόμετρο 

o Έσοδα ανά Τονοχιλιόμετρα
o Έσοδα από τέλη υποδομής ανά τρενοχιλιόμτρα
o  Κόστος Επισκευής Τ.Υ ανά τρενοχιλιόμετρα 
o Σύνολο  Ανθρωποωρών/Σύνολο  Τρενοωρών  Ανθρωποώρες  είναι  το  σύνολο 

των διαθέσιμων ανθρωποωρών και Τρενοώρες είναι το σύνολο των ωρών που 
χρειάστηκαν για την εκτέλεση των δρομολογίων

o Σύνολο Εργασίμων ωρών των Μηχανοδηγών/Σύνολο των Τρενοωρών
o  Σύνολο Ανθρωποωρών/Σύνολο των τρενοχιλιομέτρων
o  Σύνολο χαμένων ανθρωποωρών ως ποσοστό των χαμένων ανθρωποωρών 

εργασίας προς τις συνολικές ανθρωποώρες εργασίας. Το οποίο αναλύεται σε 
χαμένες ανθρωποώρες λόγω

 απεργίας
 ασθένειας
 εργατικών ατυχημάτων

2.4.2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΕΚΜ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
Οικονομικά Στοιχεία

• Έσοδα
• Κέρδη
• Συνολικές Επενδύσεις
• Σύνολο Χρηματοδοτήσεων
• Σύνολο Προσωπικού 
• Κόστος

 Συντήρησης Γραμμής
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 Λειτουργίας Σταθμών
 Σηματοδότησης
 Τηλεδιοίκησης
 Διοίκησης
 Διάθεσης

• Βασικά στοιχεία Λειτουργίας
•  Τρενοχιλιόμετρα 

 Εμπορευματικής Μεταφοράς
• Τρίτων
• Ομίλου

•  Μήκος Δικτύου
 Κανονική Γραμμή

• Μήκος Διπλής Γραμμής
• Μήκος Ηλεκτροδοτούμενης Γραμμής
• Μήκος Τηλεδιοικούμενης Γραμμής

 Μετρική Γραμμή
• Αριθμός αλλαγών και διασταυρώσεων
• Σταθμοί

 Ενεργοί
 Χρησιμοποιούμενοι από τρίτους
 Μη ενεργοί
 Εμπορευματικοί

• Μέση απόσταση μεταξύ Σταθμών  
• Σημεία Σταθμεύσεων 
• Τροχαίο Υλικό

 Μηχανές έλξης
 Πετρελαιοκίνητες
 Μηχανήματα Συντήρησης
 Βαγόνια

• Ασφάλεια
• Ατυχήματα

 Αριθμός Ατυχημάτων 
• Παραγωγικότητα

 Μονάδα Μεταφοράς / εργαζόμενο  
 Εργαζόμενοι στη συντήρηση γραμμής / χιλιόμετρο δικτύου
 Κόστος συντήρησης Γραμμής / Χιλιόμετρο δικτύου
 Έσοδα / Χιλιόμετρο δικτύου
 Κόστος / Χιλιόμετρο Δικτύου
 Έσοδα / Τρενοχιλιόμετρο
 Έσοδα / Λειτουργικό κόστος
 Χρηματοδοτήσεις / τρενοχιλιόμετρα

• Αξιοποίηση Περιουσιακών στοιχείων
• Αξιοπιστία / Ποιότητα Υπηρεσιών

• Τραινοώρες / Σύνολο ωρών καθυστερήσεων τρένων
• Συνολικός χρόνος καθυστερήσεων
• Σύνολο αναχωρήσεων στη προγραμματισμένη ώρα / Σύνολο αναχωρήσεων

2.4.3 ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
• Οικονομικά Στοιχεία

o Έσοδα
o Κέρδη
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o Επενδύσεις
• Εργαζόμενοι

o  Μηχανοδηγοί
o  Κλειδούχοι
o  Προσωπικό Εμπορευματικών Σταθμών
o  Προσωπικό Πωλήσεων
o  Προσωπικό Διοίκησης

• Βασικά Λειτουργικά στοιχεία 
o  Μεταφερόμενοι Τόνοι 
o  Μεταφερόμενοι Τόνοι / Ημέρα
o  Τονοχιλιόμετρα
o  Τρενοχιλιόμετρα
o  Μέση απόσταση μεταφοράς ενός τόνου εμπορεύματος
o  Τροχαίο Υλικό 

 Μηχανές έλξης
 Βαγόνια

• Κλειστά
• Πλατφόρμες
• Ανοικτά
• Ψυγεία
• Διδάπεδα

 Ικανότητα Μεταφοράς σε τόνους ανά είδος Τ.Υ.
• Κλειστά
• Πλατφόρμες
• Ανοικτά
• Ψυγεία
• Διδάπεδα

o Βαγονοχιλιόμετρα ανά είδος Βαγονιού
 Κλειστά
 Πλατφόρμες
 Ανοικτά
 Ψυγεία
 Διδάπεδα

• Παραγωγικότητα
o  Έσοδα / Μεταφερόμενο Τόνο
o  Έσοδα / Τονοχιλιόμετρο
o  Έσοδα / Τρενοχιλιόμετρο
o  Ανθρωποώρες Μηχανοδηγών  / Τρενοώρες
o  Τρενοχιλιόμετρα / Σύνολο εργαζομένων  
o  Τρενοχιλιόμετρα / Συνολικός αριθμός Μηχανοδηγών
o   Κόστος καυσίμων ανά Τρενοχιλιόμετρο
o  Κόστος Προσωπικού / Τρενοχιλιόμετρο
o  Κόστος Διοίκησης / Τρενοχιλιόμτρο
o  Κόστος Διάθεσης / Τρενοχιλιόμετρο
o  Μερίδιο Αγοράς
o  Τρενοώρες / ημέρα
o  Τόνοι  ανά τρένο

• Αξιοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
o  Διαθεσιμότητα Τροχαίου Υλικού
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 Σύνολο  Ωρών  Ακινησίας  Τ.Υ.  /  Σύνολο  Διαθεσίμων  Ωρών  Τ.Υ 
(Διαθέσιμες ώρες Τ.Υ. = αριθμό Τ.Υ. * 24  ώρες * 365 Ημέρες)

 Σύνολο ωρών για συντήρηση Τ.Υ. / Σύνολο Διαθεσίμων Ωρών Τ.Υ
 Σύνολο ωρών αναμονής για συντήρηση / Σύνολο Διαθεσίμων Ωρών Τ.Υ
 Σύνολο ωρών Τεχνικής Επιθεώρησης / Σύνολο Διαθεσίμων Ωρών Τ.Υ
 Σύνολο  Ωρών  Προπαρασκευής  Δρομολογίου  /  Σύνολο  Διαθεσίμων 

Ωρών 
             Τ.Υ

 Σύνολο ωρών Ταξιδιού Τ.Υ. / Σύνολο Διαθεσίμων Ωρών Τ.Υ
 Σύνολο ωρών αναμονής σε πελάτη Τ.Υ. / Σύνολο Διαθεσίμων Ωρών Τ.Υ
 Αριθμός Χιλιομέτρων / ημέρα / Τ.Υ

 

3 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Η δράση των σιδηροδρομικών εταιρειών , εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και εκτός αυτής, ενώ 
προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  σε  πολλά  σημεία   απομακρυσμένα  το  ένα  από το  άλλο, 
έχοντας με αυτό τον τρόπο κατ΄ ανάγκη το προσωπικό τους διασπαρμένο σε όλη τη χώρα και 
τα πάγια τους σε συνεχή μετακίνηση προς εξυπηρέτηση των πελατών τους13. Επομένως για τη 
βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων τους, χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα σύστημα συλλογής 
στοιχείων που θα επιτρέψει στον οργανισμό να παρακολουθεί, να αναλύει και να βελτιώνει την 
επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Η  συλλογή  των  στοιχείων  είναι  ένα  βασικό  εργαλείο  προκειμένου  να  βοηθήσει  στην 
παρακολούθηση  του  προσφερόμενου  έργου.  Για  το  λόγο  αυτό  τα  στοιχεία  θα  πρέπει  να 
συλλέγονται την ώρα που παράγονται (real time), να είναι ακριβή και αξιόπιστα και να είναι 
προσπελάσιμα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

13   Homer, J., Keane, T., Lukiantseva, N., Bell, D. (1999). Evaluating strategies to improve railroad performance. A system dynamics   
approach In : Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference,  
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Οι σιδηροδρομικές διαδικασίες μπορούν να αποσυντεθούν σε διάφορα διαφορετικά επίπεδα, 
τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να αναλυθεί ο μηχανισμός παραγωγής :

Αυτά είναι : 

1. η φυσική απόδοση του τρένου, οι τεχνολογικές του ικανότητες λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεσή 
του  από την  άποψη της  ελκτικής  δύναμης,  του  βάρους,  του  μήκους,  του  αέρα και  άλλων 
αντιστάσεων  και  σύμφωνα  με  τη  συγκεκριμένη  τοπογραφία  με  την  κλίση  του  εδάφους 
(ανωφέρεια , κατωφέρεια ), τις καμπύλες, τα όρια ταχύτητας, το εύρος των ραγών κλπ. 

2. οι  κινήσεις  -  μετακινήσεις  που  επιτρέπονται  από  το  φυσικό  σχεδιασμό  των  διαδρομών 
κυκλοφορίας και των διασυνδέσεων.

3. οι μετακινήσεις που επιτρέπονται από το σύστημα σημάτων ελεγκτών κυκλοφορίας.
4. τα  χαρακτηριστικά  κάθε  προγράμματος  κυκλοφορίας  τρένων,  της  προτιμημένης 

δρομολόγησης, των υποχρεωτικών στάσεων, κλπ.
5. οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαδικασιών και κανονισμών κυκλοφορίας και των ενεργειών 

που πρέπει να γίνουν στους σταθμούς διαλογής για τη σύνθεση των αμαξ/χιών.
6. οι περιορισμοί που προέρχονται από το υπάρχον και δεδομένο απόθεμα βαγονιών και 

μηχανών αλλά και προσωπικού - πληρωμάτων. 
7. η διαδικασία λήψης απόφασης κυκλοφορίας ενός τρένου από τον αποστολέα που προσπαθεί 

να βελτιστοποιήσει την κυκλοφορία του τραίνου μέσω του συστήματος14.

Η  δρομολόγηση  και  αποστολή  τρένων  θεωρείται  η  "καρδιά  του  σιδηροδρόμου"  και 
οποιαδήποτε ανεπάρκεια στην λειτουργία αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις στη γενική απόδοση 
του. Δεδομένου ότι η κυκλοφορία των τρένων έχει  αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών και δεδομένου ότι συνεχίζει να αυξάνεται, αυξάνει μαζί και ο φόρτος εργασίας 
των αποστολέων, που έτσι δοκιμάζει την αποτελεσματικότητά του.

Η σιδηροδρομική βιομηχανία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για πρότυπα προγραμματισμού 
αλλά κανένα δεν είναι ακόμα στην παραγωγή. Δεδομένου ότι όταν η κυκλοφορία αυξάνεται το 
πλήθος  των  πληροφοριών  που  ένας  αποστολέας  πρέπει  να  εξετάσει  σε  κάθε  απόφαση 
αυξάνεται  επίσης.  Η  χρησιμοποίηση  ενός  προτύπου  προγράμματος  θα  βοηθήσει  στη 
γρηγορότερη σύνθεση και αποστολή τρένων και θα επιτρέψει στον αποστολέα να αποκριθεί 
γρηγορότερα χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία15.
Κατά  τη  διάρκεια  των  τελευταίων  δύο  δεκαετιών,  τα  ηλεκτρονικά  έχουν  ενσωματωθεί  στα 
σιδηροδρομικά μέσα συγκοινωνίας και έτσι τα συστήματα αυτά έχουν αντικαταστήσει εδώ και 
πολύ καιρό τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα στις λειτουργίες ασφάλειας και  ελέγχου που τώρα 
ελέγχονται από μικροεπεξεργαστές και πολυεπεξεργαστές. 
Ειδικότερα, τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου των τρένων ήταν πολύ στοιχειώδη 
μέχρι πρόσφατα και είχαν μια περιορισμένη λειτουργία.
Αυτήν τη στιγμή, οι σημαντικότερες επιχειρήσεις σιδηροδρόμων της Ευρώπης έχουν κάνει ένα 
σημαντικό  βήμα  προς  την  ενσωμάτωση  στα  συστήματά  τους  του  τυποποιημένου  τύπου 
επικοινωνίας TCN ή IEC 61375-1[1 , που αναπτύσσεται από το IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 
Επιτροπή) σε συνεργασία με την IUR (Διεθνής Ένωση των Σιδηροδρόμων). Ο στόχος αυτών 
των προτύπων είναι η ανάπτυξη ενός πελατοκεντρικού - σχεδιασμένου δικτύου επικοινωνίας 
για τον τομέα των σιδηροδρόμων που επιτρέπει την απλή και ομοιόμορφη πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες του τρένου και κάνει την ενσωμάτωση των νέων συσκευών να είναι ακριβώς 
"έτοιμες προς χρήση".  Αυτό σημαίνει  μια σημαντική πρόοδο για την διαλειτουργικότητα του 
τρένου, υπό τον όρο ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας επιτρέπει τις διαφορετικές ηλεκτρονικές 
συσκευές (αυτές που ανακτούν τις λειτουργίες ελέγχου και επίβλεψης του τρένου, της έλξης, 
των φρένων, των πορτών, κλπ.) να συντονιστούν κάτω από ένα ενιαίο τυποποιημένο δίκτυο 

14 Krueger, H., Vaillancourt, E., Vucko, S., Drummie, A., Bekavac, J. (2000). Simulation within the railroad environment In : 
Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference, 
15 Krueger, H., Vaillancourt, E., Vucko, S., Drummie, A., Bekavac, J. (2000). Simulation within the railroad environment In : 
Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference, 
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που  απλοποιεί  τη  μετάδοση  πληροφοριών.  Εκτός  αυτού,  τα  ίδια  πρότυπα  επιτρέπουν  να 
συνδεθούν  αυτόματα  δύο  ή  περισσότερες  ελκτικές  μονάδες  τρένων.  Χάρη  στην  ανάπτυξη 
αυτού του πρωτοκόλλου,  σήμερα μερικές  από τις  σημαντικότερες  ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις 
σιδηροδρόμων έχουν τα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου βασισμένα σε αυτά τα πρότυπα. 
Αυτό κάνει την ανταλλαγή των πληροφοριών και τη λειτουργία τρένων εύκαμπτη και ανοικτή 
στην ενσωμάτωση των νέων λειτουργιών και  των τεχνολογιών όπως το  GPS το GSM και 
internet[2 ]16.
 
Με τη χρήση του GPS (παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικών συντεταγμένων) και του 
RFID  (Ταυτοποίηση  αντικειμένου  με  τη  χρήση  Ραδιοσυχνότητας)  πολλά  από  τα  σημερινά 
προβλήματα  συλλογής  δεδομένων από την  παραγωγή μπορούν να  επιλυθούν.  Ο βασικός 
σκοπός τέτοιων εργαλείων είναι η αυτοματοποίηση των μεθόδων συλλογής πληροφορίας σε 
όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό με την ελάττωση της εισαγωγής δεδομένων με το χέρι και 
του ανθρώπινου λάθους που κάτι τέτοιο συνεπάγεται.

3.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
Στοιχεία σχετικά με την κίνηση του τρένου περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για τη βέλτιστη 
διαχείριση του στόλου του Τροχαίου Υλικού.  Κάθε κίνηση τροχαίου υλικού προϋποθέτει  τη 
δημιουργία ενός συρμού προγραμματισμένου να κινηθεί με δεδομένο πλάνο από έναν σταθμό 
αναχώρησης σε  έναν σταθμό προορισμού μετακινώντας με  τη χρήση μηχανής ή μηχανών 
βαγόνια από τον ίδιο ή διαφορετικούς σταθμούς αναχώρησης προς τον ίδιο ή διαφορετικούς 
σταθμούς  προορισμού,  κατά  μήκος  της  διαδρομής  του  συρμού.  Για  να  υπάρξει  πλήρης 
αποτύπωση της κίνησης του Τ.Υ. τα ακόλουθα δεδομένα, που καθορίζουν πλήρως τη κίνηση 
του Τ.Υ, θα πρέπει να συλλέγονται.

♦ Αριθμός συρμού
♦ Ώρα αναχώρησης / Άφιξης Συρμού από/ προς Σταθμό
♦ Κωδικός Τροχαίου Υλικού (Μηχανής – Βαγονιού –   κλπ.) που συμμετέχει στο συρμό 
♦ Σταθμός 

Η συχνότητα της συλλογής των παραπάνω δεδομένων καθορίζεται από τον τρόπο συλλογής 
τους.Οι παραπάνω πληροφορίες αν μεταδοθούν την ώρα που δημιουργούνται και είναι άμεσα 
προσπελάσιμες από τον κάθε ενδιαφερόμενο σε συνδυασμό με τα σταθερά στοιχεία τα οποία 
κάθε τροχαίο υλικό φέρει  μεταφέρουν την πλήρη εικόνα της χρήσης του Τροχαίου Υλικού. 
Ταυτόχρονα  η  σύγκριση  των  στοιχείων  αυτών  με  ό,τι  έχει  προγραμματισθεί  προβάλλει  τα 
αδύνατα η δυνατά σημεία  της λειτουργίας μέσω των αποκλίσεων.   Η παρακολούθηση της 
εμπορευματικής  κίνησης  καθώς  και  των  εσόδων  έτσι  όπως  αυτά  κατανέμονται  σε  κάθε 
δρομολόγιο  ή  σταθμό  είναι  στοιχεία  απαραίτητα  για  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  της 
σιδηροδρομικής  δραστηριότητας.Έτσι  όταν  πρόκειται  για  εμπορευματικές  μεταφορές  οι 
παραγγελίες  των  πελατών θα  πρέπει  να  συνδέονται  με  το  συρμό  η  τους  συρμούς  και  τα 
βαγόνια τους που θα τις εκτελέσουν: 
 
3.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

Ο τυπικός τρόπος για τη συλλογή δεδομένων είναι με την εγκατάσταση ενός υπολογιστή σε 
κάθε σταθμό και την ανάπτυξη εφαρμογής που παρέχει τις κατάλληλες φόρμες στο χρήστη 
ώστε να εισάγονται τα δεδομένα σε κάποια βάση δεδομένων. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να είναι 
τύπου thin client (π.χ. φόρμες web) σε περίπτωση που οι σταθμοί είναι online. Σε αυτήν την 
περίπτωση, σε κάθε σταθμό υπάρχει μια εικόνα της κεντρικής βάσης δεδομένων   και όταν 

16 Viles, E., Puente, D., Alvarez, M.J.& Alonso, F. (2007). “Improving the corrective maintenance of an electronic system for trains”, 
Journal of Quality in Maintenance Engineering, 13(1), 75-87.

[33]



συλλέγονται  νέα  δεδομένα αποστέλλονται  στην κεντρική βάση όπου αποφασίζεται  σε  ποια 
άλλα  σημεία  θα  πρέπει  να  δοθούν.  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  στοιχεία  συλλέγονται  στο 
επιχειρησιακό κέντρο με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα διαχείρισης βαγονιών.

3.3.1 GPRS 
Τα αρχικά δηλώνουν «General Packet Radio Service».  Αποτελεί  στάνταρ  για  ασύρματες 
επικοινωνίες που τρέχει σε ταχύτητες έως 115 kbps, συγκρινόμενο με το τρέχον στάνταρ GSM 
(Global System for Mobile Communications) που προβλέπει  έως 9,6 kbps.  Το GPRS είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για την αποστολή και λήψη μικρών πακέτων δεδομένων όπως e-mail και 
web browsing,  ενώ φυσικά μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  και  για μεγάλο όγκο δεδομένων.  Το 
GPRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων στους 
σταθμούς, τα βαγόνια ή τις μηχανές, με σκοπό να μεταδοθούν τα στοιχεία σε ένα κεντρικό 
σημείο ελέγχου.

3.3.2 GPS 
Ο όρος GPS (global positioning system) προέρχεται από το αμερικανικό σύστημα δορυφόρων 
NAVSTAR και παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού πληροφοριών θέσης. Το GPS είναι ένα από 
τα διεθνή συστήματα πλοήγησης (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) που σήμερα 
χρησιμοποιούνται. Ένα σύστημα GPS επιτρέπει στο δέκτη να καθορίσει τη θέση του με βάση 
γεωγραφικές συντεταγμένες σε κάποιο σύστημα αναφοράς (βόρειο πλάτος, ανατολικό μήκος). 
Ο δέκτης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησής τους με 
βάση διαδοχικές  μετρήσεις  θέσης.    Η  πληροφορία  θέσης  που παρέχει  ένας  δέκτης  GPS 
προορίζεται για πλοήγηση και όχι για έλεγχο πορείας. Αυτό σημαίνει ότι ο δέκτης μπορεί να 
καθορίσει τη θέση του αλλά για να καθοριστεί η πορεία του πρέπει αυτή η πληροφορία να 
μεταδοθεί  σε  κάποιο  κέντρο  ελέγχου.  Οι  δέκτες  GPS  σε  συνδυασμό  με  επιπλέον 
υποσυστήματα  επικοινωνιών  για  τη  μετάδοση  της  πληροφορίας  θέσης  μπορούν  να 
εγκατασταθούν σε βαγόνια και μηχανές. 17  Ένα επιπλέον σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την παρακολούθηση της θέσης των βαγονιών (βλ. RFID).

3.3.3 ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ  ΚΩΔΙΚΕΣ   (Barcodes) 
Οι γραμμωτοί κώδικες (bar codes) παρέχουν μια απλή και φθηνή μέθοδο για την κωδικοποίηση 
πληροφορίας  κειμένου  που  να  μπορεί  να  γίνει  αντιληπτή  από ηλεκτρονικούς  αναγνώστες. 
Επιπλέον, επιτρέπει τη γρήγορη και με εξαιρετική ακρίβεια συλλογή δεδομένων. Ένα bar code 
περιέχει μια σειρά από παράλληλες μπάρες και διαστήματα. Προκαθορισμένα πάχη γραμμής η 
κενού  ή  συμβολαιογραφίες  χρησιμοποιούνται  για  την  κωδικοποίηση  μικρών  ακολουθιών 
χαρακτήρων σε ένα τυπωμένο σύμβολο. Ένας αναγνώστης bar code αποκωδικοποιεί το bar 
code με σάρωση της επιφάνειάς του με κάποια πηγή φωτός και  μέτρηση της έντασης του 
φωτός που ανακλάται πίσω από τα λευκά διαστήματα. Ο πρωταρχικός σκοπός ενός bar code 
είναι  η ταυτοποίηση ενός αντικειμένου με την επικόλληση ετικέτας στο αντικείμενο η οποία 
περιέχει ένα μοναδικό αριθμό ή συμβολοσειρά. Τα bar codes χρησιμοποιούνται τυπικά με μια 
εφαρμογή  βάσης  δεδομένων  όπου  τα  δεδομένα  που  κωδικοποιούνται  στα  bar  codes 
χρησιμοποιούνται  ως  δείκτης  σε  μια  εγγραφή  της  βάσης  που  περιέχει  πιο  λεπτομερή 
πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο. Τα bar codes μπορούν γενικά να διαβαστούν με σχετικά 
μικρή ταχύτητα και συνεπώς δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ταυτοποίηση αντικειμένων 
που κινούνται  με  ταχύτητα.  Τα  bar  codes μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για  να παρέχουν 
πληροφορίες  σχετικά  με  τα  βαγόνια  ή  και  τα  τρένα σε  συγκεκριμένα  σημεία  ελέγχου  (πχ. 
σύνορα). Για το σκοπό αυτό ένας αναγνώστης bar code συνδέεται με μια σταθερή τοποθεσία, 
ώστε να συσχετίζεται η ταυτότητα των αντικειμένων που διαβάζει με την τοποθεσία αυτή. Αυτή 

17   Viles, E., Puente, D., Alvarez, M.J.& Alonso, F. (2007).   “  Improving the corrective maintenance of an electronic system for trains”,   
Journal of Quality in Maintenance Engineering, 13(1), 75-87
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η λύση, αν και σχετικά φθηνή, δεν εξαλείφει την πιθανότητα λαθών εξαιτίας του γεγονότος ότι 
είναι μια ημι-αυτόματη διαδικασία και απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση από το προσωπικό.

3.3.4 RFID 
Ένα  σύστημα  RFID  μπορεί  να  περιλαμβάνει  αρκετά  τμήματα  :  tags,  tag  readers,  tag 
programming stations, κλπ. Ο σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι να επιτρέψει τη μετάδοση 
πληροφορίας από ένα φορητό «tag», το οποίο διαβάζεται από έναν αναγνώστη RFID  . Τα 
δεδομένα που μεταδίδονται  από το tag μπορεί  να παρέχουν πληροφορίες ταυτοποίησης ή 
θέσης ή λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο, όπως τιμή, χρώμα, ημερομηνία αγοράς, κ.λ.π. 
Σε ένα τυπικό σύστημα RFID τα αντικείμενα εφοδιάζονται με ένα μικρό, φτηνό tag το οποίο 
περιέχει  ένα  κύκλωμα  που  του  αποδίδει  ένα  μοναδικό  ηλεκτρονικό  κωδικό  προϊόντος.  Το 
μέγεθος και το βάρος των tags τα καθιστούν ικανά να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση 
όλων  των  μεσαίων-μεγάλων  αντικειμένων,  όπως  πακέτα,  αυτοκίνητα,  κοντέινερ,  φορτηγά, 
βαγόνια  ή  πλοία.  Η  τεχνολογία  RFID  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  παρακολούθηση 
βαγονιών και μηχανών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα 
ή δύο tags ανά βαγόνι/μηχανή για να ανιχνεύεται η κίνηση και η κατεύθυνση. Επιπλέον, η 
τοπολογία εγκατάστασης μπορεί να ποικίλει, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Τα tags είναι πάνω στο κινούμενο αντικείμενο :
Στην περίπτωση αυτή τα tags βρίσκονται στη μηχανή ή το βαγόνι και ακίνητοι αναγνώστες είναι 
εγκατεστημένοι δίπλα ή πάνω στη γραμμή (πρώτη και δεύτερη περίπτωση). Αυτός ο τρόπος 
έχει αποδειχτεί πολύ επιτυχής σε πληθώρα περιπτώσεων, όπως :

♦ Πληροφορία  θέσης  και  κίνησης,  όπου  το  σύστημα  παρέχει  ακριβείς  και  αξιόπιστες 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το πού βρίσκονται οι συρμοί, τα στοιχεία αυτά με τη 
σειρά τους μεταδίδονται στο επιχειρησιακό κέντρο για περαιτέρω επεξεργασία.

♦ Λειτουργία και συντήρηση – Το σύστημα μπορεί να παρέχει ακριβή πληροφορία σχετικά με 
το είδος των βαγονιών του συρμού.

Αναγνώστης πάνω στο κινούμενο αντικείμενο : 
♦ Ο αναγνώστης είναι πάνω στο βαγόνι ή τη μηχανή και τα tags βρίσκονται ανάμεσα στις 

ράγες  (τρίτη  περίπτωση).  Αυτός  ο  τρόπος  έχει  αποδειχτεί  επιτυχής  για  τον  ακριβή 
καθορισμό της θέσης του τρένου πάνω στη γραμμή .

Σχέδιο 9 : Τοπολογίες εγκατάστασης

Μια τυπική εγκατάσταση για την παρακολούθηση των βαγονιών περιλαμβάνει tags πάνω στα 
βαγόνια που ανήκουν στη σιδηροδρομική εταιρεία. Ένα σύνολο από αναγνώστες εγκαθίσταται 
στις εισόδους και εξόδους των σταθμών καθώς επίσης και στις διεθνείς διαβάσεις (σύνορα). Οι 
αναγνώστες που εγκαθίστανται στους σταθμούς είναι συνδεδεμένοι (με την εσωτερική δικτυακή 
υποδομή ή με ασύρματες μεθόδους όπως GPRS) με το επιχειρησιακό κέντρο, όπου όλα τα 
στοιχεία  μεταδίδονται  αυτόματα  για  επεξεργασία.  Με  το  σύστημα  μπορούν  να  συνδεθούν 
επιπλέον συσκευές για εφαρμογές συντήρησης, όπως ανιχνευτές πρόσκρουσης τροχών και 
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αυτόματες συσκευές ζύγισης, παρέχοντας στο επιχειρησιακό κέντρο πληροφορίες ανωμαλιών 
σε πραγματικό χρόνο.Σχέδιο 109 
 

Σχέδιο10 9 :Φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος συλλογής δεδομένων

3.3.5  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕDI 
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI)  είναι  η  δια-επιχειρησιακή ανταλλαγή 
επιχειρησιακών εγγράφων με δομημένη, αναγνώσιμη μορφή, μεταξύ ανεξάρτητων συστημάτων 
εφαρμογής. Το EDI δεν είναι μια ενιαία τεχνολογία, αλλά μάλλον ένα σύνολο τυποποιημένης 
σύνταξης και πρωτοκόλλων που διέπουν τη δομή ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία μπορούν 
να παραδοθούν με ποικίλους τρόπους όπως παραδείγματος χάρη χρησιμοποιώντας δίκτυα 
(VAN),  μια  άμεση  σύνδεση  dial-up μεταξύ  των  ανεξάρτητων  συστημάτων,  μέσω  του 
Διαδικτύου,  ή  ακόμα και  με  φυσικά  μέσα όπως οι  ταινίες  ή  οι  δίσκοι.  Οι  οργανισμοί  που 
ανταλλάσσουν δεδομένα με  αυτό τον τρόπο ονομάζονται  «συνεργάτες  EDI».  Με το EDI  οι 
εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν εντολές παραγγελίας και τιμολόγια απευθείας από τις δικές 
τους εφαρμογές σε εκείνες κάποιου συνεργάτη τους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το 
EDI προέκυψε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών να καθοριστούν τα πρότυπα επικοινωνιών 
στη  βιομηχανία  μεταφορών  προς  το  τέλος  της  δεκαετίας  του  '60  ενώ  ακολούθησαν  η 
βιομηχανία  λιανικών  πωλήσεων,  και  άλλες  βιομηχανίες  στη  δεκαετία  του  '70  και  κάθε  μια 
ανέπτυξε τα δικά της πρότυπα. Το Ansi δημιούργησε μια επιτροπή, επονομαζόμενη X12, για 
να  αναπτύξει  έναν  αρκετά  γενικό  EDI  για  να  χρησιμοποιηθεί  σε  όλες  τις  βιομηχανίες.  Η 
επιτροπή  ANSI  X12  συνεχίζει  να  αναθεωρεί  και  να  επεκτείνει  τα  πρότυπα  βάσει  της 
εθελοντικής συμμετοχής βιομηχανιών. Το 1986, η οικονομική Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για 
την Ευρώπη άρχισε να εργάζεται  για τα διεθνή πρότυπα για το EDI.  Το αποτέλεσμα ήταν 
EDIFACT, το οποίο έχει γίνει το αρχικό πρότυπο EDI στην Ευρώπη. Το EDIFACT (EDI for 
Administration, Commerce and Trade) αποτελεί τώρα το διεθνές πρότυπο, με ένα κοινό λεξικό 
δεδομένων και κανόνες σύνταξης, ώστε να αναγνωρίζει κοινά δομικά στοιχεία μεταξύ χωρών 
και βιομηχανιών. Το X12 είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο στάνταρ καθορισμού συναλλαγών 
EDI στη Βόρεια Αμερική.
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Μια  απλουστευμένη  απεικόνιση  που  παρουσιάζει  το  σύνολο  ανταλλαγής  εγγράφων 
εμφανίζεται στο σχέδιο 110 . Οι αριθμοί δείχνουν σε παρένθεση τους τύπους εγγράφων ANSI 
X12. 

  
Σχέδιο 110 : Διάγραμμα ροής 

 Πηγή : Benbasat, I., Chwelos, P., Dexter Al., Wrigley, C. (2003), “Electronic Data Interchange”, Encyclopedia of Information 
Systems, 2, 47-55.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του EDI είναι παρόμοιες με την εφαρμογή άλλων παρόμοιων 
καινοτομιών της τεχνολογίας πληροφοριών. Για να εκκινήσει   το EDI, οι αρχικές δαπάνες που 
πρέπει να υπολογιστούν περιλαμβάνουν το υλικό και το λογισμικό, τις τηλεπικοινωνίες, την 
ομάδα υποστήριξης ανάπτυξης, τις νομικές και συμβουλευτικές αμοιβές, καθώς επίσης και την 
κατάρτιση  την  υπαλλήλων.  Για  μια  μικρή  οργάνωση  που  επιθυμεί  να  εφαρμόσει  μόνο  τα 
ελάχιστα ενός συστήματος EDI, μια ελάχιστη αυτόνομη εφαρμογή θα κοστίσει $2.000-20.000. 
Εντούτοις, ένα τέτοιο σύστημα δεν θα ενσωματωθεί στα άλλα συστήματα της εταιρίας, και έτσι 
δεν θα παράσχει πολλά από τα οφέλη που απαριθμούνται ανωτέρω. Μετά από την εφαρμογή 
του EDI τρέχοντα κόστη περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός δικτύου VAN, την τροποποίηση 
και αύξηση των συστημάτων, νομικές και συμβουλευτικές δαπάνες, συμμετοχή και απόκτηση 
ιδιότητος μέλους στους διάφορους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς EDI, και 
δαπάνες για την επιπλέον εκπαίδευση. Για μια μεγάλη εταιρεία, αυτά τα κόστη μπορούν να 
υπερβούν τα $100.000 ετησίως. Η εταιρία πρέπει  επίσης να εξετάσει  τις δαπάνες από την 
εφαρμογή του EDI με άλλα συστήματα διοικητικών πληροφοριών. Αυτό είναι μια σημαντική 
προεκτίμηση, επειδή οι μεγαλύτερες ωφέλειες από μια εφαρμογή EDI θα προέλθουν από την 
ολοκλήρωση σε όλη την εταιρία.  Μια ενσωματωμένη εφαρμογή EDI για μια μέση ή μεγάλη 
εταιρία μπορεί να κοστίσει $200.000 ή περισσότερα18.
 Η μείωση του κόστους στους οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει το EDI είναι εξαιρετική. Η 
τεχνολογία επιτρέπει σε αυτούς και τους συνεργάτες τους να ελαττώσουν τα κόστη σε διάφορες 
κρίσιμες  περιοχές.  Χρήματα  εξοικονομούνται  αρχικά  από  την  εξάλειψη  του  χαρτιού  στις 
συναλλαγές  (η  Nabisco  για  παράδειγμα  υπολόγισε  ότι  ένα  κόστος  $70  για  επεξεργασία 
έντυπης  παραγγελίας  ελαττώθηκε  στα  $0,93  με  χρήση  EDI).  Επιπλέον,  μεγάλη  οικονομία 

18Benbasat I., Chwelos P., Dexter A.l., Wrigley C. (2003). Electronic Data Interchange”, Encyclopedia of Information Systems, 2, 47-
55.
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προκύπτει από την αυξημένη ακρίβεια δεδομένων, καθώς με το EDI δε χρειάζεται εισαγωγή και 
έλεγχος  δεδομένων  με  το  χέρι.  Η  δυνατότητα  εξυπηρέτησης  περισσότερων  πελατών  πιο 
γρήγορα και πιο αξιόπιστα με λιγότερο προσωπικό εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο.
Η  σημαντική  εξοικονόμηση  χρημάτων  μεγαλώνει  καθώς  διάφοροι  τομείς  της  επιχείρησης 
γίνονται  πιο αποτελεσματικοί  και  οι  εταιρείες που χρησιμοποιούν EDI έχουν επιχειρηματικό 
πλεονέκτημα έναντι εκείνων που συνεχίζουν να διαχειρίζονται έντυπα έγγραφα με το χέρι. 
Τα εξασφαλισμένα οφέλη του EDI μπορούν να συνοψιστούν στα εξής :
o Ελαττώνει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις ταχυδρομικές αποστολές
o Εξαλείφει την εισαγωγή δεδομένων με το χέρι, ελαττώνει τους χρόνους και μειώνει τα λάθη
o Εξαλείφει το κόστος δημιουργίας, συμπλήρωσης και αποθήκευσης εγγράφων και στοιχείων
o Εξυπηρετεί συντομότερους χρόνους αναμονής και μικρότερα αποθέματα (πολιτικές just-in-

time)
o Παρουσιάζει την ευκαιρία για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών
o Παρουσιάζει την ευκαιρία ελάττωσης διαχειριστικού κόστους
Μέχρι  πρόσφατα  η  αποδοχή  του  EDI  ήταν  μόνο  μερικώς  επιτυχημένη.  Το  κόστος  και  η 
πολυπλοκότητα  της  εγκατάστασης  καθώς  και  οι  λιμνάζουσες  επιχειρηματικές  πρακτικές 
έφερναν  εμπόδια  στην  υλοποίηση.  Η  κατανόηση  αυτών  των  θεμάτων  είναι  σημαντική  για 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση που θα αποφεύγει λάθη του παρελθόντος και θα χρησιμοποιεί 
τις  λύσεις  του παρόντος.  Παρά τις  προφανείς  εξοικονομήσεις  που φέρνει,  το  EDI δεν  έχει 
ανταποκριθεί  στις  προσδοκίες  της  βιομηχανίας.  Αν  και  έχει  υλοποιηθεί  σε  εταιρείες  που 
αποτελούν το 95% του Fortune 1000, αυτό δε σημαίνει ότι αυτές οι εταιρείες λειτουργούν σε 
όλα τα επίπεδα με την τεχνολογία αυτή και είναι γεγονός ότι  μόνο ένα μικρό ποσοστό του 
συνόλου των εταιρειών των ΗΠΑ τη χρησιμοποιεί και μόνο για σύνδεση με τους πλέον συχνούς 
συνεταίρους τους. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συχνά βρίσκουν ότι το EDI είναι άκαμπτο, 
ακριβό και δύσκολο να αναπτυχθεί. Ακόμα και σε μια μεγάλη εταιρεία, μεταξύ 20% και 40% των 
συναλλαγών είναι πολύ αδόμητες ή σπάνιες για να δικαιολογούν ειδική αντιμετώπιση με EDI. 
Αν και οι μεγάλες εταιρείες έχουν τον όγκο και τις απαιτήσεις από την προμηθευτική αλυσίδα 
για  να  το  δικαιολογήσουν,  πολλές  μικρομεσαίες  είναι  ανίκανες  να  αντεπεξέλθουν  στις 
επενδύσεις που απαιτούνται. Οι συνέπειες που έχει η μικρή υλοποίηση του EDI στις μικρότερες 
εταιρείες επηρεάζουν και τις μεγάλες. Οι τελευταίες πρέπει να συνεχίσουν τους εναλλακτικούς 
τρόπους  επικοινωνίας,  πχ  με  έντυπες  παραγγελίες,  πράγμα  που  μειώνει  σοβαρά  τα 
πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να έχουν. 
Η εμφάνιση του web επηρέασε σημαντικά την αγορά EDI αν και οι τρέχουσες υλοποιήσεις είναι 
λιγότερο  από ιδανικές.  Συνήθως  αυτό  που  συμβαίνει  είναι  να  υπάρχουν  δύο  διαφορετικές 
πρωτοβουλίες «ηλεκτρονικού εμπορίου» στην εταιρεία, η παραδοσιακή και η νεότερη, οι οποίες 
συχνά δε συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Αυτή η πρακτική οδηγεί σε κερματισμό στο 
εσωτερικό της επιχείρησης και βλάπτει τη συνολική παρουσία της στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Σήμερα, το Internet και το web δημιουργούν μια προσπελάσιμη, αποτελεσματική 
πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος. Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών έχουν αποδειχθεί πολύ καιρό τώρα και υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία πολλών 
ετών για  την συνεισφορά τέτοιων συστημάτων στην ελάττωση του διοικητικού κόστους.  Οι 
παραδοσιακές λύσεις EDI τώρα επεκτείνονται  και εμπλουτίζονται  για να εκμεταλλευτούν τις 
νέες  ευκαιρίες.  Στις  ανησυχίες  σχετικά  με  την  αντικατάσταση  του  EDI  από  το  ηλεκτρονικό 
εμπόριο, αναλυτές απαντούν ότι τα συστήματα EDI θα παραμείνουν για αρκετό καιρό ακόμα 
και θα μεγαλώσουν με εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Σήμερα,  το  EDI  είναι  ο  προτιμώμενος  ή  ο  απαραίτητος  τρόπος  για  χιλιάδες  εταιρείες 
παγκοσμίως.  Με  την  ταχύτατη  αύξηση  του  Internet  οι  εταιρείες  μειώνουν  τα  έξοδα 
αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουν τα ακριβά Value Added Networks (VAN) και επεκτείνοντας 
τα τοπικά intranets σε extranets, περιλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο επιπλέον συνεταίρους. 
Το Internet-EDI, ή όπως συχνά αποκαλείται EDI-over-IP, επιτρέπει συναλλαγές EDI πάνω από 
το Internet. Αυτή η επέκταση της κοινότητας ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει τεχνολογίες, 
εργαλεία και υπηρεσίες που συνδυάζονται για να χαμηλώσουν το κόστος. Για την ασφάλεια 
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των  συναλλαγών  συχνά  γίνεται  συνδυασμός  ενός  παραδοσιακού  δικτύου  VAN  με  λύσεις 
βασισμένες στο web.Με τη χρήση του web, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να 
επεκταθούν  σε  μικρότερους  συνεταίρους,  που  δε  μπορούν  για  διάφορους  λόγους  να 
υλοποιήσουν παραδοσιακές εφαρμογές EDI. Οι μικρότεροι εμπορικοί συνέταιροι και οι πελάτες 
χρησιμοποιούν το web για εισαγωγή δεδομένων και έτσι αντικαθίσταται η ανάγκη για έντυπη ή 
τηλεφωνική επικοινωνία.
Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χρήση της XML στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα επηρεάσει το EDI 
όπως  είναι  γνωστό  σήμερα.  Το  XML/  EDI  υπόσχεται  να  βελτιώσει  την  ολοκλήρωση  των 
εφαρμογών,  να  χαμηλώσει  το  κόστος  και  να  επεκτείνει  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το World Wide Web Consortium (W3C) πρωτοστατεί στο στάνταρ 
της XML με πολλές ανεξάρτητες τρέχουσες προσπάθειες. Αυτές δημιουργούν μια ανησυχία για 
πολλαπλά «στάνταρ» που θα δε θα ικανοποιούν την απαίτηση για συμβατότητα. Από τη στιγμή 
που αυτά θα ωριμάσουν, αναμένεται ότι η αρχική ανάπτυξη του XML/ EDI θα προέλθει από 
νέες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και όχι από τους παραδοσιακούς χρήστες EDI.

Σύγχρονες λύσεις EDI έχουν αναπτυχθεί  προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Τα  μοντέρνα  εργαλεία  EDI  φέρνουν  τα  οφέλη  από  τη  χρήση  του  EDI  ταχύτερα  και  με 

χαμηλότερο κόστος κτήσης σε μικρομεσαίους συνεργάτες.
• Η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα απλή και δεν απαιτεί εκτεταμένη μεταφορά γνώσης EDI σε μία 

σιδηροδρομική επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων .
• Τα μοντέρνα εργαλεία EDI μεταφράζουν μηνύματα EDI σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων που 

μπορεί εύκολα να προσπελασθεί από τα εσωτερικά συστήματα των επιχειρήσεων.
• Τα  μοντέρνα  εργαλεία  EDI  χρησιμοποιούν  το  web  για  να  επεκτείνουν  το  EDI  στους 

συνεργάτες  εκείνους που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια ακριβή εγκατάσταση.  

Οι πιο σημαντικές διεπαφές που θα πρέπει να αναπτυχθούν είναι γενικά οι ακόλουθες: 
• Διεπαφές με την εταιρεία υποδομής
• Διεπαφές με άλλους σιδηροδρομικούς οργανισμούς
• Διεπαφές με πελάτες
• Διεπαφές με τελωνεία
• Διεπαφές με εταιρείες διαχείρισης προμηθευτικής αλυσίδας, όπως μεταφορών και αποθηκών
• Το  EDI  προσφέρει  ξεκάθαρα  ορισμένα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  στους  πελάτες  για  μια 

εύκολη  ολοκλήρωση  των  συστημάτων  πληροφορικής  τους  και  ακολουθεί  τα 
προσυμφωνημένα  πρωτόκολλα  για  την  ανταλλαγή  πληροφορίας  μεταξύ  σιδηροδρομικών 
οργανισμών.

• Οι λειτουργίες αυτού του εργαλείου είναι:
• Λήψη πληροφορίας αναμενόμενων βαγονιών (HERMES)
• Αποστολή παραγγελιών στην υποδομή
• Λήψη πληροφορίας κατάστασης του Τροχαίου Υλικού  από πελάτες («φορτωμένα» ή «άδεια» 

βαγόνια)
• Αποστολή πληροφοριών προειδοποίησης άφιξης

 
Η  αποδεδειγμένη  επιτυχία  των  σύγχρονων  εργαλείων  EDI  δεν  είναι  τυχαία.  Τα  σύγχρονα 
εργαλεία EDI έχουν σχεδιαστεί  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν την ανώτατη ευκολία 
χρήσης  με  τον  ελάχιστο  κύκλο εφαρμογής,  παρέχοντας  ταυτόχρονα πλήρως ασφαλείς  και 
ευέλικτες  EDI  επικοινωνίες  στο  χαμηλότερο  δυνατό  κόστος.  Τα  σύγχρονα  εργαλεία  EDI 
μπορούν να εκμεταλλευτούν την υποδομή του Διαδικτύου ώστε να επιτύχουν επιπλέον και σε 
χαμηλότερο κόστος περισσότερους εμπορικούς εταίρους. Το παρακάτω αρχιτεκτονικό σχέδιο 
121  δείχνει τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας λύση με σύγχρονα εργαλεία EDI.
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Σχέδιο 121:  Πιθανή δομή ενός μετατροπέα EDI για μια σιδ/κη επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων
  

 
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι  εφόσον συνυπάρχουν συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και 
EDI, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσης 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  
Τα  σύγχρονα  εργαλεία  λογισμικού  ανταποκρίνονται  στην  ανάγκη  αυτή  με  σκοπό  να 
ενδυναμώσουν  και  να  εμπλουτίσουν  την  τεχνολογία  EDI  για  την  εξυπηρέτηση  μεγάλων 
εταιρειών  που βασίζονται  σε  αυτήν  αλλά και  να εξυπηρετήσουν τους  τελικούς  πελάτες,  οι 
οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τις λεπτομέρειες και την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας αυτής.

3.3.6 Πλατφόρμες διαδικτύου 

Οι πλατφόρμες διαδικτύου αποτελούν την ανάπτυξη συστημάτων τα οποία  προς το παρόν 
βρίσκονται υπό εξέταση με τους σιδηροδρομικούς και τους εμπορευματικούς διαμεταφορείς. Οι 
πλατφόρμες διαδικτύου αποτελούν εργαλεία για τη διαχείριση της ροής πληροφόρησης των 
logistics. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τα εμπορεύματα θα εισαχθούν σε μία κεντρική 
πλατφόρμα λογισμικού, την πλατφόρμα διαδικτύου :

• από τους αντίστοιχους χρήστες, χειροκίνητα ή αυτόματα,
• μέσω   συστημάτων EDP των εταίρων,
• από  πομποδέκτες .

Συνήθως,  η  διαδικασία  ξεκινά  με  την  ηλεκτρονική  μετάδοση  και  την  επεξεργασία  της 
παραγγελίας, η οποία αυτόματα ταυτίζεται με την διαθεσιμότητα των αγαθών και των τύπων 
μεταφοράς.  Η πληροφόρηση σε  πραγματικό  χρόνο,  σχετικά  με  το  φορτίο,  είναι  ανά  πάσα 
στιγμή  διαθέσιμη  μέσω  της  πλατφόρμας  διαδικτύου,  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  στην 
μεταφορική  αλυσίδα,  κατά  τη  διάρκεια  της  μεταφοράς.  Η  πρόσβαση  σε  ευαίσθητες 
πληροφορίες (τιμές, πελάτες, κτλ.) είναι περιορισμένη, μέσω της χρήσης κωδικών πρόσβασης. 
Η  πληροφόρηση  σχετικά  με  τις  καθυστερήσεις,  καθώς  και  με  άλλα  προβλήματα, 
αναμεταδίδεται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων. 
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Κατά τη στιγμή της παράδοσης, η πλατφόρμα διαδικτύου δημιουργεί αυτομάτως το τιμολόγιο, 
το  κόστος,  καθώς  και  όλα  τα  άλλα  στοιχεία,  που  απαιτούνται  για  τη  μετάδοσή  τους,  στο 
σύστημα  EDP των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιώντας μία κεντρική πλατφόρμα διαδικτύου, ο 
κάθε  εμπλεκόμενος  στη  μεταφορική  αλυσίδα  έχει  διαθέσιμες  τις  σχετικές  πληροφορίες  σε 
πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία που δημιουργούνται και επεξεργάζονται από μία πλατφόρμα 
διαδικτύου  μπορούν  να  αποτελέσουν  τη  βάση  για  υπηρεσίες  προστιθέμενης  αξίας  στους 
εμπλεκόμενους στη μεταφορική αλυσίδα και αυτά μπορεί να είναι :

• Ανίχνευση και εντοπισμός
• Λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, αναφορικά με καθυστερημένες παραγγελίες
• Χειρισμό δρομολογίων, περιλαμβάνοντας παρακάμψεις και καθυστερήσεις
• Χειρισμό τιμολογίων
• Ταχεία τιμολόγηση
• Σύνταξη καταλόγου μη αξιόπιστων πελατών
• Χειρισμό πληροφόρησης για υπηρεσίες αποθήκευσης από τρίτους
• Χειρισμό επιστρεφόμενων, σε περίπτωση δυσαρέσκειας ή ζημιάς
• 24ωρη εξυπηρέτηση και άμεση πληροφόρηση
• Χειρισμό παραγγελίας
• Πληροφορίες ασφαλείας
• Χειρισμό εξόδων για οδική παραλαβή και παράδοση
• Εξυπηρέτηση για εμπόριο μέσω του διαδικτύου
• Πληροφορίες logistics για μεταφορική αλυσίδα
• Χειρισμό της πληροφόρησης
• Νομική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής
• Ποιοτική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής

Η  Πλατφόρμα  Διαδικτύου  συνήθως  κάνει  χρήση  της  υπάρχουσας  τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής, καθώς και των δικτύων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τόσο των δημοσίων, όσο 
και των ιδιωτικών.  
Πρακτικά μία πλατφόρμα διαδικτύου μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε, εντός ή εκτός ενός 
κέντρου logistics, και εντός ή εκτός Ελλάδος. Τέτοια κέντρα logistics με πλατφόρμα διαδικτύου 
θα μπορούσαν να αναλάβουν υπηρεσίες προς τρίτους, για άλλες βιομηχανίες μέσα και έξω 
από την Ελλάδα.
Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται η πλατφόρμα διαδικτύου reTrack and Tracing που έχει ως κύριο 
σκοπό τον εντοπισμό και παρακολούθηση των εμπορικών βαγονιών. (βλέπε παράρτημα)
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
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4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΒΑΓΟΝΙΩΝ

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Τα εργαλεία παραγωγής που χρησιμοποιούνται στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα 
έχουν περιορισμένη χρησιμότητα.  Το κυρίως σύστημα που χρησιμοποιείται  ευρέως για την 
εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των  εμπορευματικών  μεταφορών  είναι  η  εφαρμογή 
«Δελτιοθήκες».Σχέδιο  132  Η  εφαρμογή  χρησιμοποιείται  αυτή  τη  στιγμή  για  την 
παρακολούθηση  της  θέσης  και  των  κινήσεων  των  εμπορικών  βαγονιών   .  Οι  παραπάνω 
πληροφορίες  συλλέγονται  με  το  χέρι  από  διάφορους  σταθμούς,  περιοχές  ή  μονάδες 
συντήρησης :

o Αλεξανδρούπολη
o Δράμα
o Αμύνταιο
o Κεντρικός εμπορικός σταθμός (Θεσσαλονίκη)
o Κεντρικός Σταθμός Διαλογής (Θεσσαλονίκη)
o Διαλογή (Θεσσαλονίκη)
o Λάρισα
o Άγιος Ιωάννης Ρέντης (Αθήνα)

Η  εισαγωγή  δεδομένων  στους  παραπάνω  σταθμούς  γίνεται  με  το  χέρι,  χρησιμοποιώντας 
τοπικά  ένα σύστημα βασισμένο  στην  MS Access τόσο για  το  περιβάλλον του  χρήστη (με 
κατάλληλα σχεδιασμένες φόρμες) όσο και για την αποθήκευση της πληροφορίας σχετικά με τα 
βαγόνια. Η εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα έχει να κάνει με τις κινήσεις των βαγονιών στους 
συγκεκριμένους  σταθμούς  ή  στην  ευρύτερη  περιοχή  ευθύνης  τους,  που  σημαίνει  ότι  το 
σύστημα που υφίσταται σε ένα σταθμό μπορεί επίσης να παρέχει στοιχεία για «δορυφορικούς» 
σταθμούς  του.Μια  τυπική  προσέγγιση  περιλαμβάνει  την  επίσκεψη  του  εξουσιοδοτημένου 
προσωπικού σε κάθε σταθμό, την καταχώρηση των εισερχόμενων ή εξερχόμενων βαγονιών 
και μετά την εισαγωγή των στοιχείων στο τοπικό σύστημα των «Δελτιοθηκών». Τα παραπάνω 
δεδομένα στέλνονται με  εσωτερικό σύστημα   μια φορά την ημέρα στο κεντρικό σύστημα  , 
όπου συλλέγονται και αποθηκεύονται τα δεδομένα από όλα τα τοπικά συστήματα.   
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Σχέδιο 132: Επισκόπηση υπάρχοντος συστήματος (Δελτιοθήκες)

4.1.1 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  
Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν:
1. Καταχώρηση της κίνησης κάθε βαγονιού

o Σύνδεση κάθε βαγονιού με ένα συρμό
o Καταχώρηση  της  ημερομηνίας  αναχώρησης/άφιξης  από/προς  το  σταθμό 

προέλευσης/προορισμού.
o Παρακολούθηση της κατάστασης κάθε βαγονιού (άδειο, φορτωμένο, σε αναμονή για 

φόρτωση/εκφόρτωση, για επισκευή, κλπ).
o Καταχώρηση  της  ημερομηνίας  άφιξης  και  αναχώρησης  των  βαγονιών  που 

προορίζονται ή προέρχονται από το εξωτερικό
2. Εύρεση διαθέσιμων βαγονιών με βάση :

o Σταθμό
o Τύπο βαγονιού

3. Καταχώρηση του ιστορικού των κινήσεων των βαγονιών με χρονολογική σειρά.
4. Επαλήθευση των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα με :

o Ελέγχους ημερομηνιών
o Ελέγχους  του  ιστορικού  κίνησης  των  βαγονιών  (πχ.  με  έλεγχο  ότι  τα  δεδομένα 

διαδοχικών σταθμών είναι στη σωστή σειρά)
o Παροχή βοήθειας για τη διόρθωση τυχόν λαθών και λοιπούς ελέγχους

5. Διαχείριση βαγονιών (εγχώρια όσο και ξένα) 
o Αριθμός και τύπος βαγονιού
o Ιδιοκτησία
o Μήκος
o Βάρος (μικτό, καθαρό)

6. Διαχείριση στοιχείων πελατών
o Λίστα αφίξεων
o Ενημέρωση για αλλαγές της κατάστασης των βαγονιών

 
Η εφαρμογή διαχειρίζεται περίπου 2000 κινήσεις βαγονιών την ημέρα. Η αποθήκευση μεγάλης 
ποσότητας ιστορικών δεδομένων έχει δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις στην απόκριση 
του συστήματος. Η εφαρμογή παρέχει ένα εύκολο τρόπο για την εισαγωγή δεδομένων, καθώς 
προσφέρει  σε  πολλές  περιπτώσεις  τις  συνήθεις  προεπιλογές  (πχ  σε  combo  boxes)  στο 
χρήστη. Παρά τον αρκετά μεγάλο βαθμό φιλικότητας προς το χρήστη η φύση της εισαγωγής 
δεδομένων με  το  χέρι  προκαλεί  λάθη στα στοιχεία.  Εκτιμάται  πως ένα ποσοστό 20% των 
εγγραφών περιέχει κάποιο λάθος. Αυτά τα λάθη απαιτούν επιπλέον προσπάθεια και χρόνο για 
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να  διορθωθούν.  Καθώς  δεν  υπάρχει  κάποια  σύνδεση  πραγματικού  χρόνου  και 
ενημέρωση/συγχρονισμός  κάθε  τοπικής  βάσης  δεδομένων  με  την  κεντρική,  δεν  υπάρχει 
πληροφορία  σχετικά  με  τα  βαγόνια  που  προορίζονται  για  τους  σταθμούς  που 
παρακολουθούνται  από  το  σύστημα.  Η  συλλογή  τέτοιων  στοιχείων  θα  παρείχε  πολύτιμη 
πληροφόρηση  σε  αυτούς  τους  σταθμούς  και  θα  ελαχιστοποιούσε  τα  λάθη  που  σήμερα 
παρατηρούνται στην παρακολούθηση των αριθμών των βαγονιών.
4.1.2  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Το σύστημα των Δελτιοθηκών έχει  σχεδιαστεί  και  υλοποιηθεί  σύμφωνα με τις  ανάγκες των 
εμπορευματικών μεταφορών. Όπως και άλλα παρόμοια συστήματα, έχει αναπτυχθεί από την 
αρχή για να ικανοποιεί τις ανάγκες του συγκεκριμένου τομέα, αλλά έχει κάποιους περιορισμούς 
:
o Δεν υπάρχει  πληροφορία πραγματικού χρόνου σχετικά με την κατάσταση των βαγονιών 

(μέση  περίοδος  ενημέρωσης  24  ώρες).  Το  πρόβλημα  εντείνεται  σε  περιπτώσεις  που 
υπάρχουν συχνές αλλαγές στη σύνθεση των συρμών, όπου μπορούν να παρατηρηθούν 
καθυστερήσεις  ημερών,  ανάλογα  με  τη  διαθεσιμότητα  και  το  φόρτο  του  σχετικού 
προσωπικού που συλλέγει τα δεδομένα. 

o Η εισαγωγή με το χέρι προκαλεί προβλήματα και λανθασμένες εγγραφές πληροφορίας. 
o Οι τρέχουσες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές δεν παρέχουν κάποιο τρόπο για την 

επικοινωνία με άλλες εφαρμογές ή τμήματα του οργανισμού ή με πελάτες.
o Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες επέκτασης του συστήματος στην τρέχουσα μορφή 

του.
o Δεν υπάρχει  τρόπος επικοινωνίας μεταξύ δυο τοπικών υποσυστημάτων,  αλλά μόνο δια 

μέσου του κεντρικού συστήματος.
o Οι ημερήσιες ενημερώσεις του κεντρικού συστήματος, λόγω του όγκου πληροφορίας που 

μεταφέρεται, δημιουργούν καθυστερήσεις  

4.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Η  δημόσια  σιδηροδρομική  επιχείρηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  διαθέτει  ένα  εσωτερικό 
σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης. Ο εντοπισμός όμως και η παρακολούθηση των 
βαγονιών  είναι  ένα  από  τα  πλέον  αδύναμα  σημεία  της  σιδηροδρομικής  κυκλοφορίας,  που 
πραγματοποιείται από τις κρατικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο τομέας αυτός δεν έχει 
βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από τις διεθνείς έρευνες και μέσα στο πλαίσιο της 
UIC,  φάνηκε  ότι  η  έλλειψη  επαρκών πληροφοριών,  σχετικά  με  τη  διάθεση  βαγονιών,  έχει 
οδηγήσει τις δημόσιες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στην απόκτηση ενός μεγαλύτερου αριθμού 
βαγονιών από ότι στην πραγματικότητα χρειάζονται. Επομένως, οι δημόσιες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις  αναγκάζονται  να  επενδύουν  σε  περισσότερα  βαγόνια  από  ότι  τους  είναι 
απαραίτητο,  λόγω  της  μη  εφαρμογής  ενός  σωστού  συστήματος  εντοπισμού  και 
παρακολούθησης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  μειώνεται  η  οικονομική  απόδοση και  αυξάνεται  η 
αναζήτηση  κεφαλαίων,  τα  οποία  συνήθως  χρηματοδοτούνται  μέσω  δανείων.  Επίσης, 
περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο εντοπισμός και η παρακολούθηση στην διεθνή 
κυκλοφορία  χαρακτηρίζεται  από  ακόμα  χαμηλότερη  ποιότητα  από  ότι  στην  εγχώρια 
κυκλοφορία. Ακόμα χειρότερο από την πλευρά της αγοράς είναι ότι ο βασικός ανταγωνιστής 
του  σιδηροδρόμου,  το  φορτηγό,  δεν  έχει  κανένα  απολύτως  πρόβλημα  εντοπισμού  των 
εμπορευμάτων μέσα σε δευτερόλεπτα,  χάρη στα εξελιγμένα συστήματα που αυτό διαθέτει, 
καθώς και  στη  συνεχή επικοινωνία,  μέσω κινητού  τηλεφώνου,  μεταξύ  του  οδηγού και  του 
υπεύθυνου αποστολής. 

4.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ  
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Στην  συνέχεια  παρουσιάζονται,  εν  συντομία,  τα  ισχύοντα  συστήματα  εντοπισμού  και 
παρακολούθησης, για τη διεθνή   κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται :

• από τη δημόσια σιδηροδρομική επιχείρηση, στη διεθνή κυκλοφορία (HERMES)
• από ιδιωτικούς  εμπορευματικούς  σιδηροδρόμους,  στην  εγχώρια  και  στη  διεθνή κυκλοφορία 

(π.χ. Logigate-Rail).

4.2.2    HERMES
Το  HERMES19 είναι  ένα  τυποποιημένο  σύστημα  ανταλλαγής  πληροφοριών  που  ήδη 
χρησιμοποιείται  από  ορισμένες  δημόσιες  σιδηροδρομικές  επιχειρήσεις  της  Δυτικής  και 
Κεντρικής Ευρώπης Στο σύστημα αυτό υπάρχουν πολύ λίγες άμεσες συνδέσεις μεταξύ των 
εθνικών συστημάτων. Οι σύνδεσμοι είναι όλοι μέσω   δικτύου -  HERMES - ή, για τους τρίτους, 
μέσω του συστήματός τους - π.χ. το CESAR του UIRR. Οι βασικές πληροφορίες υπάρχουν σε 
κάθε σύστημα, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να τροφοδοτηθεί μέσω των interfaces  με 
τον εξωτερικό κόσμο. Οι διαθέσιμες λεπτομέρειες για κάθε σύστημα είναι πολύ διαφορετικές.
Τα συστήματα πληροφοριών, μέσα στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν σχεδιαστεί σε 
διαφορετικούς χρόνους, από  διαφορετικούς σιδηροδρόμους και τους χειριστές σιδηροδρόμων, 
και  για  διαφορετικούς  λόγους.  Γενικά,  σχεδιάστηκαν  για   εθνική  χρήση  ως  πρώτη 
προτεραιότητα και επομένως δεν είναι εκπληκτικό ότι τα εθνικά συστήματα σιδηροδρόμων δεν 
έχουν   κοινά  interfaces .  Όπου είναι απαραίτητο  οι σιδηρόδρομοι είχαν εξελίξει τις διεθνείς 
μεθόδους εργασίας σε διμερή ή πολύπλευρη βάση για να επισπεύσουν τις ροές της διεθνούς 
κυκλοφορίας.  Παραδείγματος χάριν, η διεθνής  φορτωτική  αποστολών σιδηροδρόμων είναι 
απολύτως τυποποιημένη σε όλους τους σιδηροδρόμους. Αλλά η χρήση της   δεν είναι.   
Το σχέδιο 143  παρέχει κατωτέρω μια περίληψη των λειτουργιών  των διάφορων εθνικών και 
τρίτων συστημάτων. 

   
Σχέδιo 143: Πηγή : Study related to the Exchange of Operational , Data of Border-Crossing Freight Trains

Ref:  S.P0-002   CBR Final Report - Executive Summary Strateco Eeig: 28/02/01

Αλλά η έλλειψη συμμόρφωσης με τα συμφωνηθέντα πρότυπα, η περιορισμένη χρήση   των 
δικτύων για τα μηνύματα φορτίου, και η προτίμηση πολλών σιδηροδρόμων για να οργανώσουν 
διμερείς ρυθμίσεις σημαίνουν ότι στην πράξη το σύστημα συνολικά είναι ελλιπές και ασυνεχές.  
Οι ιδιωτικοί χειριστές και οι φορείς παροχής υπηρεσιών τρίτων δεν έχουν καμία πρόσβαση σε 
αυτά τα δίκτυα και έχουν χτίσει τώρα τα δικά τους συστήματά .
Μια  επισκόπηση  των  σημαντικότερων  διεθνών  συστημάτων  παρέχεται  στο  σχέδιο  154 
κατωτέρω.  
 

19 http://www.hermes-cargo.com/HERMES_  Funcionality.htm  
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Σχέδιο 154 : Πηγή : Study related to the Exchange of Operational , Data of Border-Crossing Freight Trains
Ref:  S.P0-002   CBR Final Report - Executive Summary Strateco Eeig: 28/02/01

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι UIC έχει θέσει μια βάση για μια διεθνή πλατφόρμα για την 
ανταλλαγή πληροφοριών φορτίου  ,  με ένα δίκτυο (HERMES/HOSA) ήδη διαθέσιμο, και με 
προτεινόμενα πρότυπα.   
Αλλά χωρίς την εξουσιοδότηση να επιβληθούν αυτοί οι κανόνες ή η ύπαρξη ενός άλλου 
υποχρεωτικού συστήματος, τα πιθανά αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα 

  
4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

•Τα  υπάρχοντα  συστήματα  που  χρησιμοποιούνται  από  τις  δημόσιες  σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις στις διεθνείς μεταφορές (HERMES) δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, όσο οι όμοροι 
δημόσιοι σιδηροδρομικοί οργανισμοί δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα HERMES.
•Τα  συστήματα  που  χρησιμοποιούνται  από  τις  ιδιωτικές  σιδηροδρομικές  εταιρείες  στην 
Ευρώπη είναι σχετικά απλά και χαμηλού κόστους.
•Το σύστημα θα πρέπει  να επικεντρωθεί  σε τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται  από χαμηλά 
κόστη συντήρησης και διαχείρισης. 
•Το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό στη σχεδίασή του, ώστε να είναι ευέλικτο σε μελλοντικές 
οργανωτικές αλλαγές και τεχνολογικές προόδους.
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5.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΔιαδικασίες και μοντελοποίηση

5 .1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  
Ο  προγραμματισμός  και  ο  σχεδιασμός  των  δρομολογίων  είναι  απαραίτητος  για  τη 
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας με την ελαχιστοποίηση του κόστους.Καθώς 
οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες απολαμβάνουν χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τις 
επιβατικές αμαξοστοιχίες, οι προγραμματισμένες δραστηριότητές τους πολύ συχνά υφίστανται 
μεταβολές  για  να  αντιμετωπίσουν  την  πραγματικότητα.   Κατά  τη  διαδικασία  του 
προγραμματισμού λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα όλες οι παραγγελίες, τα διαθέσιμα βαγόνια 
και  οι  διαθέσιμοι  διάδρομοι  για  την  κυκλοφορία  μιας  εμπορευματικής  αμαξοστοιχίας.  Σε 
συνδυασμό με  τον  προγραμματισμό των δρομολογίων αναδεικνύεται  ποιος  τρόπος είναι  ο 
καλύτερος για  τις  μεταφορές,  ποια βαγόνια  μπορούν ή πρέπει  να χρησιμοποιηθούν για  τη 
σύνθεση του συρμού και πότε ο συρμός μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία. Σχέδιο 165

5.2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Το μηχανογραφικό εργαλείο του προγραμματισμού των δρομολογίων θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη  όλες  τις  διαθέσιμες  παραγγελίες  για  την  κίνηση  των  βαγονιών  (έμφορτα/κενά,  για 
συντήρηση ή επισκευή, κλπ.) και αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες :

o εύρεση βαγονιών με τον ίδιο προορισμό και ίδια ημερομηνία  
o σχεδιασμός διαδρομής,  
o διερεύνηση ύπαρξης τακτικών αμαξοστοιχιών με διαθέσιμη χωρητικότητα ή διαδρόμων 

που έχουν ήδη δεσμευθεί για τις επιλεγμένες διαδρομές 
o αίτημα για επιπρόσθετους διαδρόμους,  
o δημιουργία μιας πρότασης για σύνθεση συρμού και εκτέλεση του δρομολογίου 
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Μετά τις  παραπάνω ενέργειες,  η  σύνθεση και  η  διαδρομή του  συρμού έχει  προσδιορισθεί 
πλήρως τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά. Το επόμενο στάδιο είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης 
του δρομολογίου και οι αποκλίσεις από ό,τι είχε προγραμματισθεί.

 

Σχέδιο 165 : Πηγή :  Δρομολόγηση και προγραμματισμός κυκλοφορίας
5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

Ο καλός σχεδιασμός της διαδρομής που θα ακολουθήσει μια μεταφορά είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για τη μεγιστοποίηση του οφέλους που θα προκύψει. Πρέπει να 
λαμβάνει  αρκετά  στοιχεία  υπόψη  όπως  π.χ.  ο  διαθέσιμος  τρόπος  μεταφοράς  (οδός, 
σιδηρόδρομος,  πλοίο,  κ.λπ.),  συγχρονισμός,  τύπος  και  βάρος  φορτίου,  έξοδα  και  ως 
αποτέλεσμα να προτείνει μια ή περισσότερες προτάσεις για την αιτούμενη μεταφορά. Σήμερα, 
μία πρώτη προσέγγιση είναι ο υπολογισμός “στο χαρτί” (offline) των αποστάσεων μεταξύ των 
σημείων αναχώρησης και άφιξης της αιτούμενης μεταφοράς φορτίου χρησιμοποιώντας (ως επί 
το πλείστον) ενιαία μέσα μεταφοράς (στην περίπτωσή μας, ο σιδηρόδρομος). Ο τρόπος αυτός 
είναι  αξιόπιστος  αλλά έχει  και  ορισμένους  περιορισμούς  επειδή  γίνεται  χωρίς  να  λαμβάνει 
υπόψη τις  μεταβαλλόμενες συνθήκες κυκλοφορίας που δημιουργούνται στην πράξη   (π.χ. 
καθυστερήσεις, παρεμπόδιση της διαδρομής, κ.λ.π.). 
Επίσης πρέπει να γίνει διάκριση των απαιτήσεων που έχει ο σχεδιασμός της διαδρομής για την 
εκτέλεση μίας παραγγελίας από το σχεδιασμό για την κίνηση των βαγονιών. 
Όμως ο στόχος της ελαχιστοποίησης των εξόδων και της μεγιστοποίησης του προσφερόμενου 
έργου  είναι  πάντα  παρών.  Γενικά,  για  τον  σχεδιασμό  της  διαδρομής  είναι  απαραίτητες  οι 
παρακάτω πληροφορίες:

α)Πληροφορίες σχετικές με το σιδηροδρομικό δίκτυο που να περιγράφουν το σύνολο του 
δικτύου που χρησιμοποιείται 

β)Πληροφορίες για τα βαγόνια. Βασικές πληροφορίες για κάθε τύπο βαγονιού, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας. Οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να αποθηκευτούν και να είναι διαθέσιμες σε μια κεντρική βάση δεδομένων

o βάρος, 
o μέγιστη ταχύτητα, 
o αριθμός αξόνων,
o περιορισμοί
o ιδιοκτήτης βαγονιών
γ) Ανάγκες πελατών

Το τελικό αποτέλεσμα του προγραμματισμού της κυκλοφορίας είναι: 
o σύνδεση των βαγονιών με συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες 
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o απόσταση της μεταφοράς (χλμ)
o χρόνος της μεταφοράς

Καθώς  το  κόστος  της  μεταφοράς  είναι  επίσης  σημαντικά  εξαρτώμενο  από  την  απόσταση 
(EURΟ/χλμ,  κενό/έμφορτο)  η  απόσταση  είναι  ένα  από  τα  κύρια  αρχικά  σημεία  για  μια 
προσφορά  στον  πελάτη.  Επιπροσθέτως,  ειδικότερα  στην  περίπτωση  Online 
προγραμματισμού,  όλα τα άλλα κόστη (όπως ελιγμοί,  φόρτωση, αλλαγή μέσου μεταφοράς, 
κ.λ.π.) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Για  μια  πρόταση  μεταφοράς  από  ένα  σημείο  Α  σε  ένα  σημείο  Β  μπορούν  τώρα  να 
χρησιμοποιηθούν αρκετοί μαθηματικοί αλγόριθμοι για :

o τη γρηγορότερη επιλογή(ες) και
o τη φθηνότερη επιλογή(ες).

Τέλος, η τελική επιλογή γίνεται από τον  αρμόδιο υπάλληλο – υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες μιας εφαρμογής.
Από τη στιγμή που μια διαδρομή επιλέγεται και δεσμεύεται ο διάδρομος για μια μεταφορά, αυτό 
έχει επιπτώσεις σε μελλοντικούς σχεδιασμούς διαδρομής, καθώς είναι πιθανόν τώρα 

o μια διαδρομή να είναι δεσμευμένη και έτσι μη διαθέσιμη πλέον 
o η χωρητικότητα μεταφοράς να είναι  διαθέσιμη και για άλλου είδους μεταφοράς που 

βρίσκονται σε αναμονή  
Αυτό  σημαίνει  ότι  τα  εργαλεία  προγραμματισμού  της  κυκλοφορίας  μπορούν  να 
λειτουργήσουν: 
είτε 
o πλήρως αποκομμένα από άλλες λειτουργίες, μόνο για λόγους προγραμματισμού ή στη 

φάση δημιουργίας προσφορών,
είτε
o πλήρως  ενσωματωμένα  σε  ένα  Σύστημα  Διαχείρισης  Εμπορευματικών 

Σιδηροδρομικών Μεταφορών.

Πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ότι  το  εργαλείο  προγραμματισμού  χρειάζεται  όλες  τις  σχετικές 
πληροφορίες  με  τη  διαθεσιμότητα  των  γραμμών.  Αν  αυτή  η  διαθεσιμότητα  αλλάζει 
(σιδηροδρομικές  εργασίες,  παρεμποδίσεις,  κλπ.),  η  πληροφόρηση  αυτή  πρέπει  να  γίνεται 
γνωστή  το  συντομότερο  δυνατό  ώστε  να  εμποδίσει  κάποιον  προγραμματισμό  που δεν  θα 
μπορεί να πραγματοποιηθεί.

5.4  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΜΙΑΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Το  τμήμα  εμπορευματικών  μεταφορών  πρέπει  να  έχει  μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  των 
δραστηριοτήτων του σε σύγκριση με την ομάδα διοίκησης των σιδηροδρόμων αυτή καθ’ αυτή. 
Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς που η εμπλοκή τους θα 
κριθεί ως απαραίτητη για την ανάληψη της παραγγελίας όπως φορτηγά, πλοία και άλλα. Αυτό 
επιβαρύνει το σχεδιασμό της διαδρομής κάνοντάς τον πολύ πολύπλοκο. 
Για την ολοκλήρωση της εμπορευματικής μεταφοράς, απαιτούνται εξειδικευμένοι πόροι όπως: 
o Εξοπλισμός και προσωπικό ελιγμών για την προετοιμασία του ταξιδιού 
o Προσωπικό του συρμού για την εκτέλεση του δρομολογίου
o Προσωπικό σταθμών για την εξυπηρέτηση του συρμού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
o Άλλος εξοπλισμός και εργασίες υποδομής

Κάθε ένας από τους παραπάνω πόρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με έναν αποτελεσματικό 
τρόπο,  ο  οποίος  θα  είναι  σχεδιασμένος  χρησιμοποιώντας  αρκετά  εξειδικευμένα  εργαλεία 
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λογισμικού.  Επίσης  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη οι  μέγιστοι  χρόνοι  εργασίας  και  χρόνοι 
χρήσης του εξοπλισμού καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικές συνθήκες και περιορισμοί λόγω 
της γραμμής. Ο προγραμματισμός των πόρων περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των πόρων 
που  αφορούν  στο  Τροχαίο  Υλικό  στο  Ανθρώπινο  Δυναμικό  και  στην  υποδομή.  Ο 
προγραμματισμός  των  πόρων είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα  για  την  αποτελεσματική  και 
αποδοτική λειτουργία. Ο προγραμματισμός των πόρων καλύπτει όχι μόνο τον προγραμματισμό 
των βαγονιών αλλά περιλαμβάνει επίσης 

o προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού (ώρες εργασίας, ικανότητες, κλπ.) 
o προγραμματισμός ελιγμών, παραλαβή και παράδοση βαγονιών από/προς τους πελάτες 
o προγραμματισμός των μηχανών (σε χρήση και εφεδρικές)
o προγραμματισμός  της  χωρητικότητας  των  γραμμών  βάσει  του  αναμενόμενου  αριθμού 

βαγονιών (εισερχόμενα) 
o διαχείριση συντήρησης του Τροχαίου Υλικού και
o Διαχείριση ξένων βαγονιών RIV για τη μείωση των εξόδων που προέρχονται από αυτό το 

είδος μεταφοράς (μεταφορά, αποζημίωση χρήσης, επισκευή). 
Ένας καλός προγραμματισμός πόρων : 
o θα μεγιστοποιήσει την χρήση του Τροχαίου Υλικού 
o Θα αυξήσει τη χωρητικότητα της γραμμής
o Θα βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα της εργασίας
o Θα μειώσει το κόστος λειτουργίας
Ο προγραμματισμός των πόρων χωρίζεται σε 3  επίπεδα :
o προγραμματισμός 
o εξειδικευμένη διαχείριση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μεταφοράς
o προγραμματισμός μετά τη μεταφορά 
o εμπορευματικές παραγγελίες που έχουν ήδη δοθεί 
o εμπορευματικές παραγγελίες που αναμένονται (μετακίνηση κενών βαγονιών σύντομα)
o μεταφορές που αναμένεται να ληφθούν (βαγόνια)
o θέματα συντήρησης (τακτικές επιθεωρήσεις)
o ώρες εργασίες και εργασιακά θέματα
o διαθέσιμες γραμμές, ώρες λειτουργίας των λιμανιών, κλπ.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραγγελιών   η ειδική διαχείριση έχει επίσης επιπτώσεις σε 
ένα (καινούργιο) προγραμματισμό πόρων με :
o πιθανή αλλαγή βαγονιών και μηχανών σε περίπτωση βλαβών 
o ενέργειες που πρέπει να γίνουν λόγω καθυστερήσεων
o ενέργειες που πρέπει να γίνουν λόγω εμποδίων στις γραμμές 
o ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού για επιπλέον εργασία που πρέπει να γίνει 
Τα παραπάνω θα αποτελέσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για τη σωστή διαχείριση 
παραγγελίας Στη διαχείριση παραγγελίας, κάθε πληροφορία σχετικά με την αλλαγή της 
κατάστασής της είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της 
εκτέλεσής της. Σε αυτό το σημείο, οι πληροφορίες από διαφορετικά συστήματα θα πρέπει 
να συγκεντρωθούν μέσω : 
o ενός εργαλείου συλλογής πληροφοριών
o ενός συστήματος διαχείρισης τροχαίου υλικού
o ενός συστήματος διαχείρισης επισκευών 

έτσι  ώστε  να  υπάρχει  μία  γενική  επισκόπηση  από  ένα  μόνον  πρόγραμμα  το  οποίο  θα 
παρακολουθεί την πορεία των παραγγελιών. Το εργαλείο διαχείρισης παραγγελιών πρέπει να 
υποστηρίζει τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. 
Μία  διαδικασία  του  τμήματος  εμπορευματικών  μεταφορών  παρουσιάζεται  στο  παρακάτω 
σχέδιο 176 
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Σχέδιο 176 :Η γενική διαδικασία του τμήματος εμπορευματικών μεταφορών  

Ένα  σύστημα  διαχείρισης  παραγγελιών  δε  θα  πρέπει  να  είναι  ένα  εργαλείο  το  οποίο 
διαχειρίζεται απλώς την παραγγελία και εκδίδει το τιμολόγιο, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζει 

o στην παρακολούθηση των φάσεων εκτέλεσης της παραγγελίας από τη φόρτωση έως στην 
εκφόρτωση των βαγονιών 

o στην έκδοση τιμολογίου της παραγγελίας
o στον έλεγχο του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών
o στην αποστολή προς τη Διοίκηση του Οργανισμού των απαραίτητων πληροφοριών

Το εργαλείο διαχείρισης παραγγελιών πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της εκτέλεσης της 
παραγγελίας  και  σε  περίπτωση  προβλήματος  κατά  τη  μεταφορά  θα  πρέπει  να  στέλνει 
μηνύματα συναγερμού στον υπεύθυνο για να το επιλύσει Η παρακολούθηση της παραγγελίας 
γίνεται μέσω της συλλογής πληροφοριών από ειδικό εξοπλισμό, όπως το RFID, ή χειροκίνητα 
από  τους  υπεύθυνους  των  σταθμών  που  εισάγουν  τις  όποιες  αλλαγές  συμβαίνουν  στην 
κατάσταση των βαγονιών ή των αμαξοστοιχιών κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Όλες οι 
ενέργειες που απαιτούνται για να εκτελεσθεί  η κάθε παραγγελία πρέπει  να αποτυπώνονται 
ξεχωριστά στο σύστημα με το αντίστοιχο κόστος που αυτές δημιουργούν. Αυτό αποτελεί τη 
βάση για τον έλεγχο της εκτέλεσης της παραγγελίας. Εάν για όλες τις επιμέρους ενέργειες που 
απαιτούνται  έχει  υπολογισθεί  το κόστος τους, η προσφορά προς τον πελάτη και  η έκδοση 
τιμολογίων των υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλο το προσωπικό. Με ένα ενιαίο 
εργαλείο συλλογής πληροφοριών, ένα μεγάλο μέρος της αναλυτικής χειρονακτικής εργασίας θα 
μπορούσε  να  αυτοματοποιηθεί.  Για  παράδειγμα,  η  έκδοση  τιμολογίου  θα  μπορούσε  να 
ξεκινήσει αυτόματα εάν το εργαλείο συλλογής πληροφοριών ειδοποιήσει ότι η παραγγελία/το 
βαγόνι έχει παραδοθεί στον πελάτη. Επίσης, ειδικά εργαλεία, όπως ένα εργαλείο στρατηγικού 
σχεδιασμού, μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο με το σύστημα διαχείρισης 
παραγγελιών. 

5.5 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΑΥΑΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  

Το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών θα πρέπει να αποτελεί μία πλήρως ολοκληρωμένη λύση 
πελάτη/εξυπηρετητή (client/ server). Ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών για μία 
σιδηροδρομική εταιρεία, θα πρέπει να αποτελείται από συναρτησιακή δομή, έτσι ώστε ειδικά 
εργαλεία,  όπως  προγραμματισμός  προσωπικού  ή  προγραμματισμός  δρομολογίων,  να 
μπορούν να συνεργάζονται εύκολα στο σύστημα. 
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Το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών θα πρέπει να βοηθά στον λεπτομερή προσδιορισμό των 
ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη 
διοίκηση να κατανέμει τα κόστη ακολουθώντας την αρχή της κατανομής τους στην πηγή. Χτίζει 
τη βέλτιστη βάση πληροφοριών για τη διαχείριση κόστους και την αποτελεσματική διαχείριση 
της μεταφοράς του φορτίου. Γι’  αυτό το λόγο, θα πρέπει να υιοθετηθούν πλήρεις αλυσίδες 
ενεργειών.  .
Το  σύστημα  διαχείρισης  παραγγελιών  πρέπει  να  βασίζεται  σε  μία  αρχιτεκτονική 
προσανατολισμένη στο αντικείμενο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα μιας αυτόματης ροής εργασιών 
μεταξύ συνεργατών και λειτουργικών τμημάτων στο μέγιστο βαθμό. Η ροή του συστήματος 
διαχείρισης παραγγελιών διαχειρίζεται την προσωρινή ακολουθία των ενεργειών που πρόκειται 
να  γίνουν για  την  ολοκλήρωση μιας  παραγγελίας καθώς και  των αλληλοεπιδράσεων τους. 
Επομένως, κάθε σταθμός θα μπορεί με ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών να 
έχει την πληροφορία για το ποια τρένα έρχονται. Κάθε σταθμός θα μπορούσε να αλλάξει τις 
πληροφορίες  σχετικά  με  το  τρένο  σε  εκείνο  το  σημείο,  π.χ.  επιπρόσθετα  βαγόνια  που 
μετακινήθηκαν στο τρένο. Αυτό οδηγεί σε μία μεγαλύτερη διαφάνεια και σε μείωση του χρόνου 
και  του  κόστους  για  την  πραγματοποίηση  των  απαραίτητων  βημάτων  στην  εκτέλεση  μιας 
παραγγελίας σε αυτό τον τομέα.
Οι πληροφορίες θα πρέπει να εισάγονται μόνο μια φορά και μετά να χρησιμοποιηθούν από 
όλους  τους  εμπλεκόμενους  συνεργάτες  και  αρμόδια  τμήματα.  Το  σύστημα  διαχείρισης 
παραγγελιών πρέπει να παρακολουθεί ενεργώς την παραγγελία, ξεκινώντας από την αποδοχή 
της  παραγγελίας,  συνεχίζοντας  με  τον  προγραμματισμό  και  τελειώνοντας  με  τη  διαδικασία 
έκδοσης τιμολογίων. 
Το  σύστημα  διαχείρισης  παραγγελιών  δίνει  έμφαση  στην  ελεγχόμενη  εκτέλεση  των 
παραγγελιών. Η Διοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση να δει την παρούσα κατάσταση της κάθε 
παραγγελίας και ακόμα πιο σημαντικό, να βλέπει τα κόστη και τα έσοδα που προκύπτουν από 
την κάθε παραγγελία. 
  Παράδειγμα τέτοιου συστήματος αποτελεί  το TransWare0ne της γερμανικής CSD Logistik 
Software GmbH, το οποίο κέρδισε τους τρεις επίσημους διαγωνισμούς στην Κεντρική Ευρώπη 
τον περασμένο χρόνο (εταιρείες : Regionalverkehr Mittelland AG στην Ελβετία, Duisport Rail 
AG  και  Bayerische  Trailorzug  GmbH  στη  Γερμανία)  ενώ  έχει  και  εγκατεστημένη  βάση  σε 
αρκετές άλλες εταιρείες (τμήματα βελτιστοποίησης μεταφορών χρησιμοποιούνται και από τη 
Deutsch  Bahn).  Το  εργαλείο  αυτό  ικανοποιεί  όλες  τις  βασικές  ανάγκες  μιας  εταιρείας 
σιδηροδρόμων όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω

o Διαχείριση προσφορών
o Διαχείριση παραγγελιών
o Αυτόματη τιμολόγηση
o Διαχείριση κόστους λειτουργιών
o Λογιστική διαχείριση
o Πληροφόρηση διοίκησης (MIS)

Επιπλέον,  το  πακέτο  προσφέρει  στάνταρ  διεπαφή  με  GPRS  και  έχει  ενσωματωμένα 
υποσυστήματα όπως:
o Διαχείριση κινούμενων συρμών για σταθμάρχες
o Διαχείριση φορτηγών και πλοίων
o Διαχείριση υπηρεσιών αποθήκευσης

Το πακέτο είναι σχεδιασμένο με τμηματικό τρόπο (modular) και βασίζεται σε σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων, όπως οι Oracle και Microsoft SQL-Server. Υποστηρίζει διαφορετικές γλώσσες και 
μπορεί  να  προσαρμοστεί  εύκολα  στις  ανάγκες  των  πελατών  του.  Επιπλέον,  υποστηρίζει 
διεπαφές με άλλους σιδηροδρομικούς οργανισμούς στην Κεντρική Ευρώπη και  έχει περίπου 
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διεπαφές για  διαφορετικούς πελάτες   ή συστήματα ERP από άλλες σιδηροδρομικές εταιρείες 
Έτσι,  ως  πρώτο  βήμα  θα  μπορούσε  να  γίνει  ενσωμάτωση  του  υπάρχοντος  πακέτου  και 
αργότερα να υιοθετηθούν είτε η βελτιστοποιημένη διαχείριση βαγονιών του συστήματος αυτού 
ή κάποιο άλλο στάνταρ σύστημα . Στο σχέδιο 187  που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά  μιας  εφαρμογής  ενός  συστήματος  διαχείρισης  της  παραγγελίας  και  οι 
απαραίτητη επικοινωνία του με τους συνεργάτες και τους πελάτες.

Σχέδιο 187 : Βασικές αρχές της ολοκληρωμένης λύσης, βασισμένη σε ένα σύστημα διαχείρισης παραγγελιών

Η υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης παραγγελιών εξαρτάται από την επικοινωνιακή υποδομή 
μέσα στο γκρουπ και ειδικότερα στους αποκεντρωμένους σταθμούς. Ο ευκολότερος και φθηνότερος 
τρόπος  είναι  να  υπάρχει  ένα  κεντρικό  σύστημα  με  περιφερειακά  υποσυστήματα    Όλοι  οι 
υπολογιστές  συνδέονται  απευθείας στον κεντρικό εξυπηρετητή και  κάθε ανανέωση πληροφορίας 
παραγγελιών είναι αυτόματα διαθέσιμη σε όλους που χρησιμοποιούν το σύστημα. 

 
6 .ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΜοντέλο Διαδικασιών
6 .1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Στο παρακάτω κεφάλαιο  έχοντας υπόψη την σχετική βιβλιογραφία και όσα έχουν αναφερθεί 
παραπάνω και προκειμένου  να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που να 
ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  της  πελατείας  μιας  σιδηροδρομικής  επιχείρησης  μεταφοράς 
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εμπορευμάτων, πρέπει να αναλυθούν και να καταγραφούν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες 
επηρεάζουν όλη την λειτουργία του οργανισμού.20

Η  καταγραφή  αυτή  θα  πρέπει  να  υπόκειται  σε  συνεχή  έλεγχο  και  ενημέρωση  όταν  αυτό 
απαιτείται,  η  οποία  υποστηριζόμενη  και  καθοδηγούμενη  από  τα  αντίστοιχα  εργαλεία–
πληροφοριακά συστήματα μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα για την ικανοποίηση των πελατών και 
την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού κυρίως από τις οδικές μεταφορές. Η παρακολούθηση και η 
στατιστική επεξεργασία σε συνδυασμό με την σωστή αξιολόγηση και οριοθέτηση των στόχων 
(επιλογή κρίσιμων αριθμοδεικτών)  μπορεί  να οδηγήσει  στην ενδεδειγμένη λήψη αποφάσεων 
από την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση.
Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών απαιτεί τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων.21 Η αύξηση των 
εσόδων ως αποτέλεσμα της βελτίωσης ή της επέκτασης της υποδομής, θα δημιουργήσει πεδίο 
εισροής υψηλότερων εσόδων. Τα πεδία δράσης που θα υποστηρίξουν αυτό το σκοπό είναι :

•η αυξημένη διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού
•ένας βελτιωμένος σχεδιασμός δρομολογίων 
•μια καινοτόμος πολιτική τιμών μαζί με νέα προϊόντα σε   εμπορευματικές υπηρεσίες

Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια βασική απαίτηση στο γενικό προγραμματισμό όλων των 
Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (Ετήσια Έκθεση 2002/2003 της CER) ώστε να διατηρηθεί ενεργός 
ο ρόλος των σιδηροδρόμων στη σταθερά μεταβαλλόμενη αγορά των μεταφορών στην Ευρώπη. 
Οι  διεθνείς εμπορευματικές υπηρεσίες  κατέχουν σήμερα στην Ευρώπη περισσότερο από το 
50%  επί  του  συνολικού  μεταφορικού  όγκου.  Οι  οδηγίες  του  «Δεύτερου  Πακέτου»  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για  τους Σιδηροδρόμους ασχολούνται  με  τον ορισμό των δεικτών της 
ποιότητα  ώστε  να  τεθούν  κατευθυντήριες  οδηγίες  για  την  ποιότητα  των  υπηρεσιών.  Η 
εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας θα έχει προφανώς μόνο οριακή επίπτωση στην αύξηση 
των εσόδων, αλλά θα συνεισφέρει στην εξασφάλιση του παρόντος επιπέδου του μεταφορικού 
όγκου, καθώς οι ανταγωνιστές δε σταματούν να μειώνουν τις τιμές τους ή να βελτιώνουν τις 
υπηρεσίες τους. Ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι ότι θα έπρεπε να ερευνηθούν 
πιο προσεκτικά οι εσωτερικές διαδικασίες και διεργασίες, ώστε να προσδιοριστούν οι περιοχές 
περαιτέρω βελτίωσης. Η συστηματική ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας είναι απαραίτητη 
ώστε να προσδιοριστούν τα αδύναμα σημεία και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης. 22

Επίσης, η εμπειρία από την ανάλυση των διαδικασιών έδειξε ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 
τακτικές μεγάλων εταιριών σε άλλες μικρότερες χωρίς προβλήματα,  αρκεί  να διαμορφωθούν 
ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  εταιρίας.  Αυτό  το  γεγονός  επιτρέπει  τη  βελτιστοποίηση  των 
διεργασιών  και  την  ανακατανομή  του  προσωπικού  σε  αυτές  τις  περιοχές  όπου  ίσως  αυτό 
χρειάζεται περισσότερο. Μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών επιδιώκονται κατά κανόνα 
οι εξής επιχειρησιακοί στόχοι :

• μεγαλύτερη απόδοση μέσω της μείωσης εξόδων
• μεγαλύτερη απόδοση μέσω της αύξησης εσόδων
• υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης των πελατών λόγω υψηλής ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών
• βελτίωση της ασφάλειας λειτουργίας.

20   Flynn  ,     D.  &  Arce  ,     E.  (1997).  «  A  Case  tool  to  support  critical  success  factors  analysis  in  IT  planning  and  requirements   
determination», Information and software technology, 39, 311-321.
21   Steward, R., Mohamed, S., Daet, R. (2002). “Strategic implementation of IT/IS projects in construction: a case study”,   Automation   
in construction, 11, 681-694.

22   Rasmussen, J. (2003). “Systems Design”,   Encyclopedia of Information Systems  , 4, 361-377.  

[56]



Οι επιχειρησιακοί αυτοί στόχοι βρίσκονται εν μέρει σε σύγκρουση μεταξύ τους. Γι’  αυτόν το 
λόγο,  πριν  την  βελτιστοποίηση  απαιτείται  η  αξιολόγηση  των  επί  μέρους  στόχων.  Για 
παράδειγμα : Η μείωση εξόδων μέσω της μείωσης του προσωπικού στους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς θα μπορούσε υπό ορισμένες συνθήκες να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ή τη 
ταχύτητα  εξυπηρέτησης  και  να  προκαλέσει  τη  δυσαρέσκεια  των  πελατών.  Οι  στόχοι  της 
βελτιστοποίησης διαδικασιών συνάγονται από τους στόχους της επιχείρησης, θα πρέπει όμως 
να συγκεκριμενοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο των επί μέρους καθηκόντων :

• Μείωση του χρόνου εκτέλεσης
o Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη σύνθεση του συρμού
o Μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη φόρτωση και εκφόρτωση οχήματος 

μεταφοράς εμπορευμάτων
• Μείωσης του συνολικού χρόνου επεξεργασίας

o Μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης παραπόνων και της 
απάντησης σε αυτά

o Μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της παράδοσης ενός οχήματος 
o Μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της ανάθεσης διερευνητικής μελέτης 

και της διεκπεραίωσης αυτής
• Μείωση ή αποφυγή σφαλμάτων

o Μείωση λανθασμένων πληροφοριών που παρέχονται προς τους πελάτες ως 
απάντηση σε σχετική ερώτηση τους

o Αποφυγή σφαλμάτων κατά τη σύνθεση των αμαξ/χιών 
o Αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση σιδηροτροχιών οχημάτων και 

σημάτων 
• Βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης των θέσεων εργασίας

o Εμπλουτισμός του αντικειμένου των θέσεων εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι που 
τις στελεχώνουν να έχουν συνεχή απασχόληση (παράδειγμα : εργασία στο 
σιδηροδρομικό σταθμό)

o Βελτίωση του προγραμματισμού και της κατανομής του φόρτου εργασίας 
• Βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης των επιχειρησιακών μέσων

o Υψηλότερη αξιοποίηση των συρμών μέσω της αύξησης του αριθμού 
εμπορευμάτων,

o Υψηλότερη αξιοποίηση των θέσεων εργασίας στα συνεργεία
o Υψηλότερη  αξιοποίηση  των  οχημάτων  μέσω  της  μείωσης  του  χρόνου 

στασιμότητας
o Υψηλότερη αξιοποίηση της γραμμής μέσω αυξημένης συχνότητας

Η βελτιστοποίηση διαδικασιών μπορεί να είναι επιτυχής, μόνο εφόσον εκτελείται συστηματικά. 
Τα στάδια μέσα από τα οποία περνάει η βελτιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης είναι 
τα ακόλουθα:

προσδιορισμός συγκεκριμένων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση διαδικασιών
•αναζήτηση των αιτιών του προβλήματος με συμπληρωματική ανάλυση
•ανάπτυξη πιθανών σεναρίων για την επίλυση του προβλήματος
•επιλογή της καλύτερης λύσης
•υλοποίηση της καλύτερης λύσης

Για  να  προσδιορισθεί  το  αναγκαίο  προσωπικό  των  οργανωτικών  μονάδων  και  για  να 
αξιολογηθούν οι επιδράσεις της βελτιστοποίησης των διαδικασιών στο προσωπικό απαιτείται η 
συλλογή δεδομένων για τις θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αφορούν
•τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν
•την έκταση των καθηκόντων αυτών
•τον απαιτούμενο για την διεκπεραίωση των καθηκόντων αυτών χρόνο (επιμέρους χρόνους 
δραστηριοτήτων ή συνολικούς χρόνους)

[57]



Επίκεντρο της οργάνωσης των διαδικασιών θα είναι καταρχήν οι εξής τομείς καθηκόντων :
Μεταφορά εμπορευμάτων και  ειδικότερα

•όλες οι δραστηριότητες παραλαβής, φόρτωσης και παράδοσης εμπορευμάτων
•σύνδεση συρμών

Υποδομή, με έμφαση στις διαδικασίες που αφορούν
•στο χειρισμό της κίνησης του σιδηροδρόμου
•στην ασφάλεια της επιχείρησης
•στη συντήρηση των γραμμών

O σχεδιασμός μιας σιδηροδρομικής μεταφοράς βασικά εξαρτάται από τρείς παράγοντες 
 το σχεδιασμό του τρένου 
 το σχεδιασμό του διαδρόμου 
 την εκτέλεση και τον έλεγχο

Έτσι  οι  παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες  μπορούν να ταξινομηθούν λαμβάνοντας σαν 
κριτήριο τον χρόνο ως εξής :σχέδιο 198 

Σχέδιο 19 Ταξινόμηση εργασιών με κριτήριο τον χρόνο 8

6.2 Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ/ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Για  την  πραγματοποίηση της  μεταφοράς  ενός  φορτίου  από  το  φορτωτή στον  παραλήπτη, 
πολλές δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν από διαφορετικούς υπαλλήλους και σε 
διαφορετικές τοποθεσίες.  Κάποιες από αυτές τις  δραστηριότητες εξαρτώνται  η μία από την 
άλλη  ενώ  άλλες  χρειάζονται  προηγούμενες  και/  ή  επόμενες  δραστηριότητες  που  θα 
παρακολουθηθούν είτε από τον ίδιο τον υπάλληλο   είτε από έναν από τους συνάδελφούς του. 
Σχηματικά (σχέδιο 20 , σχέδιο 21 και σχέδιο 22 ) παρουσιάζονται παρακάτω και θεωρώ  ότι εάν 
αυτές οι διαδικασίες  καταφέρουν  να γίνουν αντιληπτές από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη  μιας 
μεταφοράς ,είτε  αυτά βρίσκονται  εντός της σιδ.κης  επιχείρησης μεταφοράς εμπορευμάτων  , 
είτε εκτός  (πελάτης) θα καταστεί δυνατή η καλύτερη επικοινωνία  , αλλά και η γρηγορότερη  και 
σωστότερη  εξεύρεση λύσης  στα ενδεχόμενα προβλήματα.23

23Avison, D., Wood-Harper, A.. (1991). “Information systems development research : An exploration of ideas in practice”,   
The Computer Journal, 34(2), 98-112.
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Σκοπός της καταγραφής  των διαδικασιών  είναι η  ανάλυση  των απαραίτητων  βημάτων  και η 
κατασκευή ενός μονοπατιού  που θα  οδηγεί  στην παραγωγικότερη  εργασία , στην αύξηση της 
κερδοφορίας  και στη μείωση του κόστους .

 

Σχέδιο 20  Εξάρτηση δραστηριοτήτων    

α/α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αρ. 
Δραστ. Ενεργός μέτοχος Λήπτης 

Δραστηριότητος

 Προ-Σχεδιασμού στάδιο

1 Ζήτηση τιμής 1 Πελάτης
Τμήμα Πωλήσεων 
αρχικού Δικτύου

2 Ανεύρεση τιμής κλπ 2 Αρχικό δίκτυο Δίκτυο
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3 Τιμές βασικό πλαίσιο 3 Δίκτυο Αρχικό δίκτυο
4 Προσφορά 4 Δίκτυο Πελάτης
5 Επιβεβαίωση της προσφοράς 5 Πελάτης Αρχικό δίκτυο
 Στάδιο Σχεδιασμού
6 Terminals / Γερανοί κλπ . 6 Αρχικό δίκτυο Διαμεταφορέας
7 Έλεγχος διαθέσιμων πόρων 7 Δίκτυο

8 Αίτημα σιδηροδρομικού διαδρόμου 8
Αρχικό δίκτυο / κάθε 

δίκτυο Υποδομή

9

Αίτημα σιδηροδρομικού διαδρόμου / 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για 

το εάν υπάρχει erminal slot 9 Υποδομή Υποδομή

10
Προσφορά του χρονοδιαγράμματος στο 

αρχικό σιδ/κο δίκτυο 10 Υποδομή Αρχικό δίκτυο
11 Χρονοδιάγραμμα προς τον πελάτη 11 Αρχικό δίκτυο Πελάτης

12
Αποδοχή από τον πελάτη / 

Υπογραφή σύμβασης για την εντολή 12 Πελάτης Αρχικό δίκτυο
13 Επιβεβαίωση – Αγορά 13 Αρχικό δίκτυο Υποδομή

14

Επιβεβαίωση από το Terminal ότι 
μπορεί να διευθετηθεί το φορτίο του 
τρένου / Υπογραφή συμφωνητικού 14 Terminal Πελάτης

15 Σχεδιασμός των πόρων 15 Δίκτυο

 
Αρχή παροχής των Υπηρεσιών – 

Λειτουργία του τρένου

16 Παροχή βαγονιών 16
Λειτουργικά τμήματα 

δικτύου

17 Φόρτωση του τρένου 17

Πελάτης, 
Διαμεταφορέας, δίκτυο 

Εταιρείες διαλογής

18
Παροχή των αναγκαίων εγγράφων και 

των τελωνειακών διατυπώσεων 18

19

Λειτουργία στη χώρα A – 
έλεγχος κυκλοφορίας, πληροφορίες 

εντοπισμού 19 Υποδομή Δίκτυο
20 Διέλευση συνόρων 20 Δίκτυο / Υποδομή Δίκτυο / Υποδομή

21 Τελωνεία 21 Δίκτυο / τελωνείο
Τελωνείο / 

Διαμεταφορέας

22 Άφιξη στον τελικό προορισμό 22
Δίκτυο / 

Διαμεταφορέας

23 Διαχείριση στο terminal 23
Διαμεταφορέας / 

Πελάτης
23

Διαχείριση στο terminal
Σχέδιο 21  Εξάρτηση δραστηριοτήτων
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23
Διαμεταφορέας / Πελάτης
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Σχέδιο 22 Διαδικασία που ακολουθείται  από την ημερομηνία  υποβολής ενός αιτήματος πελάτη  εως την υλοποιησή του

Σε  εφαρμογή των  παραπάνω παρουσιάζεται  μια  καταγραφή διαδικασιών  που αφορά τους 
πλήρεις εμπορευματικούς συρμούς.
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Τα  παραπάνω διαγράμματα ροής εργασιών έχουν ως σκοπό να  καταγράψουν τις διαδικασίες 
εκείνες  που είναι οι ελάχιστα απαραίτητες  για την πραγματοποίηση των σχετικών  διαδικασιών 
σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων . 
Αν θελήσουμε να αναλύσουμε  την παρούσα κατάσταση  σε μια μεμονωμένη  σιδηροδρομική 
επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων  το πρόβλημα που δημιουργείται εντοπίζεται  στο γεγονός 
ότι η κάθε μια επιχείρηση μόνη και ανεξάρτητα  λύνει το πρόβλημα  της συγκέντρωσης  και 
επεξεργασίας των στοιχείων  που προκύπτουν από τις αντίστοιχες διαδικασίες .

Κάθε λειτουργική μονάδα της επιχείρησης όντας μη καλά συντονισμένη όχι μόνο ως προς τον 
ίδιο τον εαυτό της , αλλα και με το εξωτερικό της περιβάλλον που αποτελείται από τους πελάτες 
της και ομοειδείς άλλες επιχείρήσεις ,απευθύνεται  για κάθε πρωτογενές  στοιχείο στην βάση της 
δημιουργίας  της  πληροφορίας  που δεν είναι  άλλος από τον  σιδηροδρομικό σταθμό,  για  την 
συλλογή.  Ετσι  τα  ίδια  δεδομένα -   πληροφορίες   λόγω της  μη σωστής  οργάνωσης και  της 
έλλειψης συντονισμού  περισυλλέγονται  πολλές φορές., με αποτέλεσμα την  επικάλυψη των 
πληροφοριών και τον κορεσμό από δεδομένα . Μόνο με την περιγραφή εκείνων των διαδικασιών 
που είναι  οι  ακρογωνιαίου λίθοι  της λειτουργίας της επιχείρησης θα βρεθεί  το κλειδί  που θα 
συνδέει όλα  τα συστήματα- λειτουργίες  που ήδη εκτελούνται  ή πρόκειται να κατασκευαστούν. 
Εάν αυτή η ορθολογική σύνδεση  στην συνέχεια  εξυπηρετηθεί και από το ανάλογο Π.Σ  όλη η 
λειτουργία της επιχείρησης θα μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς  στις ολοένα αυξανόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς .24

24   Tsuchiya R, Ogino T, Seki K, Sato Y ,.   (2001). “CyberRail : An Enhanced Railway System For International transportation “  ,   QR   
of RTRI , vol 42 , no 4 .Nov 2001
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7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση  και επιθυμία για την  απευθείας σύνδεση, την 
παροχή  εξακριβωμένων   πληροφοριών  με   από  και  προς   τους  πελάτες  σχετικά   με   τις 
κρατήσεις,  τις  πληροφορίες  track and tracing ,  την  αναμενόμενη   ώρα  άφιξης  (ETA),  την 
αναγγελία της άφιξης και της διαθεσιμότητας των πόρων, ένα ολοκληρωμένο  Π.Σ  γίνεται  ένα 
απαραίτητο συστατικό οποιουδήποτε σύγχρονου συστήματος σιδ/κων μεταφορών. 
Αν  και  τα  εθνικά  συστήματα   (δηλ.  εκείνα  που  αναπτύσσονται  από  τους  παραδοσιακούς 
κρατικούς  σιδηροδρόμους)  είναι  πολύ  διαφορετικά,  εξυπηρετούν  συχνά  κοινές  λειτουργίες 
,π.χπχ, τα περισσότερα εθνικά συστήματα πληροφοριών καλύπτουν  περιοχές όπως:  
• διαδικασίες τρένων,   
• λειτουργία βαγονιών εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένης της track and  tracing),  
• πληροφορίες μονάδων (για τη συνδυασμένη μεταφορά),   
• πληροφορίες προϊόντων – π.χπχ  για   επικίνδυνα φορτία,    
• εμπορική τεκμηρίωση-αλληλογραφία.  
Εντούτοις,  το  επίπεδο λεπτομέρειας της πληροφορίας  είναι  διαφορετικό για κάθε σύστημα, 
ανάλογα με την αρχική  αντίληψη που υπήρχε όταν δημιουργήθηκε . Στα   διεθνή συστήματα, 
όλοι οι τομείς εφαρμογών μπορούν να ταξινομηθούν είτε στον  λειτουργικό  (train /wagon/unit) 
είτε εμπορικό (κυρίως διαβιβάζοντας τα στοιχεία φορτωτικών  αποστολών και διευθετώντας  τις 
κρατήσεις)  και  λίγες εφαρμογές στην πράξη  καλύπτουν και  τις  δύο περιοχές.  ΕτσιΈτσι  τα 
παραδοσιακά  συστήματα  σιδηροδρόμων  είναι  σχεδιασμένα  αποκλειστικά  σχεδόν  για  τον 
λειτουργικό  τομέα  ,  ενώ τα  νεώτερα συστήματα  είναι  πιο  πελατοκεντρικά  ,  με  έμφαση στις 
εμπορικές λειτουργίες  και πληροφορίες θέσης. 
Η   περιοχή όπου οι λειτουργικές και  εμπορικές ανάγκες επικαλλύπτουνεπικαλύπτουν η μια την 
άλλη είναι  στις πληροφορίες κατάστασης και θέσης, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω στο σχέδιο 
2319 

 Εθνικά συστήματα πληροφοριών  

Σχέδιο 2319 Εθνικά συστήματα πληροφοριών
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Τα πράγματα έχουν περιπλακεί ακόμη περισσότερο με την υποχρεωτική  διασπασηδιάσπαση 
των  εννιαίωνενιαίων εθνικών   σιδ/κων  επιχειρήσεων,  σύμφωνα  με  οδηγία  της 
ΕυρωπαίκήςΕυρωπαϊκής Ένωσης,  σε  εταιρεία   εμπορικής -  εκμετάλλευσης και  σε   εταιρεία 
διαχείρισης της υποδομής. Πρέπει να τονιστεί  ότι στα περισσότερα εθνικά συστήματα, δεν έχει 
προβλεφθεί  να υπάρχει    σχέση με  το  εθνικό  διαχειριστή  υποδομής,  ο  οποίος  είναι  και  ο 
υπεύθυνος από εδώ και στο εξής για όλη την σιδηροδρομική υποδομή. Αυτή η κατάσταση είναι 
μια σκληρή  πραγματικότητα των παρόντων "εθνικών" συστημάτων.  Μόνο οι εθνικές εταιρείες 
EWS και SBB φαίνεται να έχουν αντιληφθεί  και  συνειδητοποίησεισυνειδητοποιήσει αυτή την 
ανάγκη συντονισμού των νέων πια εταιρειών αλλά και των νέων ιδιωτικών που πολύ σύντομα 
θα  προκύψουν  .  Αν   μέσα  σε  μια  χώρα  ένας  σιδηρόδρομος  μπορεί  να  λειτουργήσει  σε 
"paperless-  χωρίς  χαρτί"  βάση  (παραδείγματος  χάριν  Ηνωμένο  Βασίλειο  ,UK),  αυτό 
απαραιτήτως δεν σημαίνει ότι ο ίδιος σιδηρόδρομος μπορεί να λειτουργήσει διεθνώς στην ίδια 
βάση όταν θα πρέπει να συνεργαστεί είτε το θέλει είτε όχι με αλλοδαπές αντίστοιχες εταιρείες.   
Πρέπει  λοιπόν το   ΠΣ  ανταλλαγής στοιχείων σιδηροδρόμων να  εξελιχθεί   από μια έντυπη 
μορφή  σε μια πλήρη διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών στοιχείων, η οποία  να ικανοποιεί 
αποτελεσματικά  τις  ανάγκες  των  συμμετέχοντωνσυμμετεχόντων  (ιδιοκτήτες  και  χειριστές 
σιδηροδρόμων,  πελάτες,  τελωνείο,  ρυθμιστές,  ιδιοκτήτες  στόλου/  διαχειριστές  κ.λπ.)  Αν  και 
μπορεί τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους μεμονωμένους  σιδηροδρόμους να είναι 
αρκετά διαφορετικά, το κλειδί για την επιτυχία είναι η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με 
τη  χρήση  standard message formats,  δηλαδή   μια  ανταλλαγή  στοιχείων  σε  μια   κεντρική 
ταξινόμηση  - αποθήκευση στοιχείων, με τέτοιες  διαδικασίες όπου θα  διαβιβάζονται  και θα 
αποθηκεύονται  τα στοιχεία σχετικά με τις  αποστολές των βαγονιών  εμπορευμάτων - φορτίου 
και  της  συνδυασμένης  κυκλοφορίας.  Οι  σε  πραγματικό  χρόνο  νέες  και  παλαιότερες 
πληροφορίες  αποστολών να  είναι  διαθέσιμες  από  την  κεντρική  βάση  δεδομένων μέσω της 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών στοιχείων (EDI) και του Διαδικτύου. 
Οι   ανάγκες για   στοιχεία και για   βελτιωμένη παραγωγικότητα   είναι παρόμοιες σε όλο   τον 
κόσμο  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν  και οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 
έχουν   διαφορετικά συστήματα, τα πρότυπα για την ανταλλαγή των στοιχείων υπάρχουν. Αυτό 
που λείπει   είναι η πειθαρχία για την συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων  για τις εθνικές και 
διεθνείς  αποστολές  κατά  τρόπο  πλήρη,  έγκαιρο  και  ακριβή  ώστε  να  καταστούν   τα 
αποτελέσματα ευπρόσιτα στους κατάλληλους συμμετόχουςσυμμέτοχους. Αυτή η πειθαρχία είναι 
απαραίτητη και πρέπει να γίνει   αποδεκτή τώρα ως το αντίτιμο της  λήψης των στοιχείων για να 
βασιστεί η επιχειρησιακή αποδοτικότητα.  
Το σημαντικότερο συμπέρασμα  είναι   ότι η ανταλλαγή στοιχείων είναι μόνο  ένας τρόπος για 
να επιτευχθεί η αποδοτικότητα και όχι ο πραγματικός στόχος. Ο στόχος είναι να παρασχεθούν 
αξιόπιστα,  έγκυρα  και  έγκαιρα   εναρμονισμένα  στοιχεία  για  όλους  τους 
συμμετόχουςσυμμέτοχους για  να  παραχθούν  σοβαρές  βελτιώσεις  στην  όλη   διαδικασία  της 
μεταφοράς και να επιτευχθεί   υψηλότερη ανταγωνιστικότητα.    
Είναι  πλέον  σαφές ότι,  με πολλά διαφορετικά εθνικά αλλά  και διεθνή συστήματα που ήδη 
λειτουργούν,  η  δημιουργία  ενός  απολύτως  νέου  ΠΣ    θα  ήταν  πάρα  πολύ  δαπανηρή,  μη 
αποδεκτή από  πολλά   συμβαλλόμενα μέρη και πολύ χρονοβόρα.   ΄Ετσι η  καθιέρωση ενός 
νέου συστήματος πληροφοριών δεν είναι βασικά απαραίτητη.  Αυτό που απαιτείται   είναι μια 
εικονική κεντρική δομή ανταλλαγής στοιχείων, βασισμένη  στους υπάρχοντες πόρους.  Αλλά η 
χρήση των διαθέσιμων και συνεπών στοιχείων πρέπει να ευθυγραμμιστεί στις ανάγκες όλων 
των χρηστών - χειριστές υποδομής, χειριστές σιδηροδρόμων, χρήστες τρίτων και πελάτες - και 
αυτές οι ανάγκες μέρα με τη μέρα γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκες.  Η λογικότερη 
προσέγγιση θα ήταν να επαναχρησιμοποιηθεί  ένα υπάρχον  σύστημα ή μια πλατφόρμα για να 
πάρει το ρόλο συντονιστή  .  
Η   ανταλλαγή  στοιχείων  μεταξύ  των  συμμετόχωνσυμμέτοχων σε  ένα  φιλελευθεροποιημένο 
περιβάλλον θα αναπτυχθεί όλο και περισσότερο προς τις ανάγκες των πελατών (περισσότερο 
πελατοκεντρικό) και στη λειτουργική αποδοτικότητα του ίδιου του σιδηρόδρομου . Οι συμμέτοχοι 
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έχουν   όλο  και  περισσότερο  διαφορετικές  ανάγκες  να  ικανοποιήσουν  με  την  ανταλλαγή 
στοιχείων.  
Ένα πρακτικό σύστημα επομένως θα είναι ένα όπου:  

• υπάρχει μια  κεντρική   ανταλλαγή στοιχείων.  
• υπάρχει  ένα  κίνητρο  για  όλους  τους  συμμετόχουςσυμμέτοχους για  να  συμμετέχουν   ως 

προμηθευτές και χρήστες στοιχείων.  
• το σύστημα μπορεί να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα όπου είναι απαραίτητο.  
• τα  υπάρχοντα  συστήματα  των  συμμετόχωνσυμμέτοχων να  μπορούν  να  παραγάγουν  τα 

απαραίτητα στοιχεία    
• τα υπάρχοντα συστήματα να μπορούν να ευθυγραμμιστούν εκ νέου αρκετά εύκολα.  
• η εμπειρία και οι επενδύσεις των υπαρχόντων συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

επιλεκτικά.  
• να  τεθούν περιορισμένοι αρχικοί στόχοι , οι οποίοι να μπορούν να επεκταθούν στη συνέχεια 

. 
• η πρόσβαση να  χορηγείται σε όλους τους συμμετόχουςσυμμέτοχους εξίσου, με τους μόνους 

περιορισμούς της χρήσης   την εμπιστευτικότητα. 
  
 
Από μια δομική προοπτική,   για να διατυπωθεί ένα ΠΣ   πρέπει κάποιος να αρχίσει   από την 
αρχή θεωρώντας ότι  υπάρχουν τρία επίπεδα ανταλλαγής στοιχείων τα οποία περιγράφονται 
παρακάτω . σχέδιο 240 

Επίπεδο   1

ΟλοιΌλοι οι  συμμέτοχοι  πρέπει  να  ανταλλάξουν  ένα  κατώτατο  επίπεδο  στοιχείων   σε  μια 
έγκαιρη  και  ακριβή  ηλεκτρονική  μορφή  για  να  διευκολύνουν  την  κυκλοφορία  των  τρένων 
προγραμματίζοντας την  κυκλοφορία φορτίου   

Επίπεδο 2  

Αυτό το επίπεδο ανταλλαγής στοιχείων   αποτελείται από τις βασικές λειτουργικές  πληροφορίες 
σχετικά με τις  μηχανές  τα πληρώματα, και  τα  βαγόνια  εμπορευμάτων που κυκλοφορούν 
προκειμένου     να  συντονιστούν  και  να    βελτιστοποιηθούν  .  Τα  τρένα,  τα  βαγόνια 
εμπορευμάτων, τα φορτία και οι φορτωτικές πρέπει να προσδιοριστούν και να ανταλλάσσονται 
με ενιαίο τρόπο  
Παραδείγματος χάριν:  
•Οι  Διαχειριστές του τροχαίου υλικού   πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν (μέσω 
Διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπκλπ....) τη παρούσα κατάσταση και τη θέση 
των βαγονιών εμπορευμάτων  σε όλη τη διαδρομή     
•Οι   Διαχειριστές  του  τροχαίου  υλικού  πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση  στις  εκθέσεις   για  την 
κυκλοφοριακή συμφόρεση   και  να    γνωρίζουν   τη  θέση και   τον  αριθμό   των   βαγονιών 
εμπορευμάτων που έχουν ή θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα  και  κινούνται  προς το σχετικό 
προορισμό    

 
Επίπεδο 3  
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 Αυτό  το  τρίτο  επίπεδο  είναι  προσανατολισμένο    από  μια  εμπορική   προοπτική  ιδιαίτερα 
επιθυμητή στους πελάτες. Για τις διεθνείς και εθνικές αποστολές, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
, χωριστά και συλλογικά, πρέπει να παρέχουν την ικανότητα:  
• καταγραφής  των υποχρεώσεων που προέρχονται από τις   αποστολές και παραδόσεις των 
φορτίων    
• χειρισμός των  αποστολών φορτίου    σε μια βάση πραγματικού χρόνου και παροχή σχετικής 
ενημέρωσης στον πελάτη    
• παροχή  έγκαιρης  και ακριβούς  ETI (κατ' εκτίμηση χρόνος  ανταλλαγής),  με ηλεκτρονική 
μορφή για τις αποστολές    
•περιοδική μέτρηση  της πραγματικής  απόδοσης   των υποχρεώσεων και παροχή 
πληροφοριών  στους πελάτες και άλλους κατάλληλους συμμετόχουςσυμμέτοχους.  
•εκτέλεση ανάλυσης για την εξακρίβωση της ρίζας των προβλημάτων , ώστε  να γίνεται 
ευκολότερη η εξεύρεση λύσης . 
Προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  ποιότητα,  οι  διευθυντές  υποδομής  και  οι  λειτουργούσες 
επιχειρήσεις   πρέπει να γίνουν υπεύθυνες   για την παροχή   στοιχείων με ακρίβεια .

Σχέδιο 240 Μια απλουστευμένη έννοια για το διεθνές σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών
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Είναι πια κατανοητό ότι η  διοίκηση και η ανταλλαγή   στοιχείων βρίσκεται   σε όλα τα επίπεδα 
και μπορεί  να βελτιώσει την απόδοση, τον ποιοτικό έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο  και τον έλεγχο 
των δαπανών.   
Ως συμπέρασμα μπορούμε να ορίσουμε την αναγκαιότητα για μια σιδηροδρομική επιχείρηση 
μεταφοράς εμπορευμάτων να ερευνήσει τις μοντέρνες τεχνολογίες με σκοπό να βελτιώσει τις 
επιχειρηματικές  πρακτικές  και  τη  συνολική  παραγωγικότητά  της..  Είναι  ξεκάθαρο  ότι  μια 
επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με μεταφορές χωρίς καθόλου επιπλέον υπηρεσίες δε 
μπορεί  να  υφίσταται  στην  ανοιχτή  ευρωπαϊκή  αγορά.  Με  βάση  αυτά  περιγράφηκαν  στα 
προηγούμενα κεφάλαια κάποια από τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρειάζονται   είναι  :

o Τη συλλογή δεδομένων
o Τη διαχείριση παραγγελιών
o Τη διαχείριση βαγονιών 
o Την επικοινωνία με τους πελάτες και προμηθευτές

Όμως δεν είναι αρκετό να βελτιστοποιηθεί μόνο η παραγωγή αλλά και οι διαδικασίες μάρκετινγκ. 
Η σιδ/κη εταιρεία θα  πρέπει να ερευνήσει τις δυνατότητες παροχής νέων υπηρεσιών στους 
πελάτες του, με σκοπό να τους φέρει πιο κοντά ως επιχειρηματικούς συνεργάτες και άρα θα 
πρέπει συνεπώς να βελτιώσει τις πρακτικές πώλησης τέτοιων υπηρεσιών.  

  Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω ως τις βασικές απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος : 

1. πρέπει  να  είναι  ένα  «εικονικό»  σύστημα  που  να  χειρίζεται  όλες  τις  απαιτήσεις  σε  ένα 
εύκολα συντηρήσιμο περιβάλλον

2. πρέπει  να  έχει  μια  ιδιαίτερα  κλιμακωτή  βάση  δεδομένων  ή  πλατφόρμα  αποθήκευσης 
δεδομένων, καθώς και πυρήνα λειτουργιών με δυνατότητα επέκτασης αλλά πάντα με λογικό 
κόστος 

3. πρέπει  να  παρέχει  νέες  λειτουργίες,  όπως  την  αυτόματη  ανταλλαγή  μηνυμάτων  με 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικουεσωτερικού όσο και του   εξωτερικού για 
την  αμφίδρομη  πληροφόρηση  σχετικά  με  την  κίνηση  των  βαγονιών,  την  ικανότητα 
τροποποίησης των στοιχείων μετακίνησης των βαγονιών όσο αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή το 
χειρισμό απόρριψης μετακίνησης βαγονιών στα σύνορα. Επιπλέον, πρέπει να επεκτείνεται 
εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αναδιοργανωθεί η δομή της βάσης δεδομένων για κάθε μικρή 
αλλαγή, έτσι ώστε να μπορεί να εναρμονίζεται με τις τρέχουσες ανάγκες του οργανισμού. 

4. πρέπει  να  διαθέτει  ιδιαίτερα  αποτελεσματικά  χαρακτηριστικά  ασφάλειας  (δικαιώματα 
χρηστών, κωδικοί πρόσβασης, κρυπτογράφηση κατά την ανταλλαγή στοιχείων)

5. πρέπει  να  επιτρέπει  στους  σταθμούς  να  λειτουργούν  αυτόνομα  στη  βάση  δεδομένων 
(αυτόματη ενημέρωση τοπικών βάσεων δεδομένων) 

6. πρέπει να διαθέτει κανάλια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας(Intranet, Internet, Fax, 
Email) για την εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών από - προς τους σταθμούς, τα 
εσωτερικά τμήματα,  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες  -  πελάτες,  κλπ.  Ώστε  να αυξάνει  την 
ποιότητα  των  δεδομένων  τόσο  σε  επίπεδο  αξιοπιστίας  (π.χ.  μείωση  λάθους  κατά  την 
πληκτρολόγηση) όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την 
κίνηση βαγονιών

7. πρέπει να λάβει υπόψη την κατάρτιση των χρηστών, κρατώντας τους σε επαφή  όσο πιο 
πολύ  γίνεται με τις υπάρχουσες τεχνολογικές εξελίξεις 

8. να διατηρεί την υπάρχουσα γνώση με τη συμμετοχή των υπεύθυνων για την ανάπτυξη του 
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υπάρχοντος συστήματος στις πιθανές εργασίες ανάπτυξης νέων συστημάτων (know-how)

9. να στηρίζει επαφές με εξωτερικούς συνεργάτες σε διάφορες γλώσσες. 

Τέλος  πρέπει   να  επισημανθεί   ότι  ο  διαχωρισμός   των  παραδοσιακών   εθνικών  σιδ/κων 
δικτύων,   κατόπιν σχετικών οδηγιών της  ΕυρωπαικήςΕυρωπαϊκής ΕνωσηςΈνωσης,  σε αυτό 
που  έχει   να  κάνει   με  την  εμπορική  εκμετάλλευση  του  δικτύου  και  σε  αυτό  που  θα 
σχοληθείασχοληθεί  με  την  διαχείριση της  υπάρχουσας κρατικής  υποδομής ,   δημιούργησε 
επιπέλονεπιπλέον προβλήματα στις  εθνικές εταιρείες σιδηροδρόμων .Αν και  ο διαχωρισμός 
αυτός   σκόπευε   να  συμβάλει   στην  δημιουργία  υγειούςυγιούς ανταγωνισμού   με  την 
προσδοκόμενηπροσδοκώμενη είσοδο ιδιωτικών  σιδηροδρομικών εταιρειών εμπορευματικών ή 
επιβατικών  μεταφορών, εντούτοις   προκάλεσε  την βραχυκύκλωση τους. Χωρίς , τουλάχιστον 
στην  Ελλάδα  ,  να  έχουν  ακόμα  αποσαφηνιστεί  και  εφαρμοσθεί   οι  εταιρικές  –  οικονομικές 
σχέσεις  των δυο πλέον ανεξάρτητων εταιρειών,  τα οικονομικά  ελλείματαελλείμματα των δυο 
κρατικών ακόμα εταιρειών έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. (π.χπχ  τα τέλη πρόσβασης στην υποδομή 
που υπολογίζει και  διαχειρίζεται  ο διαχειριστής της υποδομής  απέχουν κατά πολύ  ώστε να 
ανταποκρίνονται  στο πραγματικό κόστος κτήσης αυτής της υποδομής , ενώ  εάν γίνει κάποια 
προσπάθεια αυτό το  εκτιμόμενοεκτιμώμενο τέλος πρόσβασης στην υποδομή να ανταποκριθεί 
στην πραγματικότητα  θα κάνουν την ενδεχόμενη θέληση για πρόσβαση  των  όποιων ιδιωτικών 
σιδηροδρομικών  εταιρειών   σε  αυτή  όνειρο  απατηλό  ,  από  οικονομικής  και  ανταποδοτικής 
πλευράς ).
Όλα τα παραπάνω  δεν αναπτύχθηκαν  στην παρούσα εργασία  με το σκεπτικό  ότι όποιοι και 
να είναι οι στόχοι  της κρατικής διοίκησης , τα ΠΣ  ούτως ή άλλως  πρέπει να  ενταχθούν και να 
ενσωματωθούν στην σιδηροδρομική λειτουργία  είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα 
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