
Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων 
Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης 
εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση 

της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
συστημάτων διασύνδεσης λιμένων – ενδοχώρας 

στην περιοχή της Μεσογείου
Το έργο FUTUREMED στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
συστημάτων διασύνδεσης λιμένων-ενδοχώρας της Μεσογείου  μέσα από 

δράσεις που επικεντρώνονται σε τρεις στρατηγικούς τομείς: τις εμπορευματικές 
και τις επιβατικές μεταφορές και τις τουριστικές ροές.
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ΤΟ ΕΡΓΟ

Το FUTUREMED είναι ένα στρατηγικό έργο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MED 
το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των λιμενικών συστημάτων στην 
περιοχή της Μεσογείου μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογικών και διαδικαστικών καινοτομιών 
με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Μεσογειακών λιμένων και τη  διασφάλισης της 
βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η κεντρική ιδέα του 
έργου εστιάζει στη δημιουργία διαλειτουργικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και στη 
μείωση του εξωτερικού ‘κόστους’ των μεταφορών (externalities)

Το έργο στοχεύει στον καθορισμό και στην εφαρμογή βιώσιμων μέσο και μακρο-πρόθεσμων στρατηγικών 
μέσω μιας σειράς από συγκεντρωμένες γεωγραφικά δράσεις και πιλοτικές εφαρμογές οι οποίες εστιάζουν:
 στην κατάργηση των υφιστάμενων εμποδίων που αφορούν την προσβασιμότητα των Μεσογειακών 

λιμένων (θαλάσσιας και χερσαίας),
 στη διασύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα,
 στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων logistics και συνδυασμένων μεταφορών συνδεδεμένων με τα 

Μεσογειακά λιμάνια,
 στην ανάπτυξη πληροφοριών κινητικότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 

αποδοτικότητας των θαλάσσιων λιμένων,
 στην ενίσχυση της εξειδίκευση των λιμενικών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει στους 3 στρατηγικούς τομείς για την περιοχή της Μεσογείου: τις 
εμπορευματικές, τις επιβατικές και τις τουριστικές ροές. Το έργο σκοπεύει να εξομαλύνει τις εμπορευματικές 
και επιβατικές ροές μέσω μιας σειράς από πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη 
διαλειτουργικών πληροφορικών συστημάτων διασύνδεσης των λιμένων με τις υποδομές logistics της 
ενδοχώρας και με τους φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφορών και logistics.
Τα εν λόγω πληροφορικά συστήματα θα συνεργάζονται και θα αξιοποιούν υφιστάμενα εθνικά πληροφοριακά 
συστήματα/ πλατφόρμες με στόχο τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου πρότυπου συστήματος (one-stop-
shop) που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη Μεσόγειο.  Αποτελούμενο από ένα εξειδικευμένο σύστημα 
διαχείρισης εμπορευματικών, επιβατικών και τουριστικών μεταφορών. ένα τέτοιο σύστημα θα λαμβάνει 
υπόψη θέματα εναρμόνισης και τυποποίησης πληροφοριών και δεδομένων, από άποψη δομής,τρόπου 
συλλογής και ερμηνείας για την περιοχή της Μεσογείου. Συγκεκριμένες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν είναι:
  ένα δυναμικό σύστημα για τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των εμπορευματικών και επιβατικών  

 ροών, στοχεύοντας στην αναγνώριση ενεργειών περιορισμούς της συμφόρηση και αντιμετώπισης  
 προβλημάτων στη διασύνδεση μεταξύ  λιμένων και των σχετικών περιοχών,
 λύσεις για ψηφιοποίηση των εντός της ΕΕ, λιμένα-προς-λιμένα και λιμένα-προς-πάροχο επικοινωνιών 
 τεχνολογικές λύσεις με στόχο την ενίσχυση  της διαφάνεια σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μεταφορών 
 εξειδικευμένες λύσεις- προτάσεις για συγκεκριμένες εφοδιαστικές αλυσίδες (π.χ. αγροτικών τροφίμων)

Επιπλέον, το έργο FUTUREMED θα ιδρύσει ένα εξειδικευμένο παρατηρητήριο με στόχο να συλλέξει 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες και λύσεις, να τις συνδυάσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις του έργου και να 
βοηθήσει στη διακυβέρνηση θεμάτων σχετικών με την ενίσχυση της συνεργασίας και μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Μια σειρά από ομάδες εμπειρογνωμόνων ανά θεματική 
ενότητα (stakeholders platforms) θα υποστηρίξουν το έργο στην ανάπτυξη σειράς βιώσιμων λύσεων, 
που θα εφαρμοστούν σε πιλοτικές εφαρμογές. Τα αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων θα διαδοθούν και 
κεφαλαιοποιηθούν μέσα από το παρατηρητήριο μετά το πέρας του έργου.
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στοχεύει...

Στην επίτευξη ομαλότερων 
και ταχύτερων επιβατικών 
και εμπορευματικών 
μεταφορών μέσω 
ενός διαλειτουργικού 
και αποτελεσματικού 
συστήματος επικοινωνίας

Στη δημιουργία 
βιώσιμης 
ανάπτυξης για 
τις περιοχές της 
Μεσογείου

Σε πιο 
ελκυστικά 
λιμάνια

Στην ενσωμάτωση των 
κατακερματισμένων 
πληροφοριών για τα 
χαρακτηριστικά, τις δράσεις και 
τις εξειδικεύσεις των λιμένων

Στην ενίσχυση της 
διαδραστικότητας  
μεταξύ των λιμένων, 
πελατών και 
εμπλεκομένων

Στην ενίσχυση της 
θαλάσσιας μεταφοράς 
στον άξονα Β. Αφρική 
– Μεσογειακή ΕΕ

Στην ενίσχυση της οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της 
εσωτερικής αγοράς

Στην βελτίωση της 
προσβασιμότητας 
των Μεσογειακών 
παραγωγικών περιοχών σε 
καταναλωτικές αγορές της 
ηπειρωτικής ΕΕ

Στην βελτίωση της διασύνδεσης 
λιμένων-περιοχών επιρροής και των 
σχετικών εφοδιαστικών αλυσίδων 
μέσα από την ενδυνάμωση των 
συνδυασμένων μεταφορών των 
περιοχών της Μεσογείου

Στο συντονισμό  
και στην 
προώθηση χρήσης 
υποδομών κοινού 
ενδιαφέροντος

Στην ανάπτυξη 
εργαλείων ΤΠΕ  για 
την ενίσχυση της 
‘ορατότητα’ της 
αλυσίδας μεταφοράς

Στην ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ 
λιμένων της 
Μεσογείου

Το FUTUREMED αξιοποιεί ένα μεγάλο δυναμισμό και μια ισχυρή ικανότητα δικτύωσης 
προερχόμενα από μια σειρά  συνεργαζόμενων εταίρων και συνδέσεων με διάφορα 
σχετικά δίκτυα (όπως δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί από την ΕΕ και από τρίτες 
χώρες) με στόχο την προβολή και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η εμπλοκή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα από την ενεργό συμμετοχή 
μιας σειράς λιμένων, ναυτιλιακών εταιριών, εταιριών logistics και μεταφορών, 
θα συνεισφέρει στην εύρεση λύσεων, στην ευαισθητοποίηση και στη υλοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες θα βελτιστοποιήσουν την οδική κυκλοφορία 
περιορίζοντας την συμφόρηση και θα ενισχύουν  τις συνδυασμένες μεταφορές.  

To



ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

PILOT 1

PILOT 2

PILOT 3
PILOT 4

PILOT 5

Πιλοτική Δράση 1 – Πληροφοριακό Σύστημα Ενίσχυσης Συνδυασμένων   
 Μεταφορών Λιμένα – Ενδοχώρας

Πιλοτική Δράση 2 – Adriawestmed –Σύνδεση Ανατολής Δύσης
 
Πιλοτική Δράση 3 – Ενίσχυσης της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του   

 Μεσογειακού Τουρισμού Κρουαζιέρας

Πιλοτική Δράση 4 – Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Τροφίμων

Πιλοτική Δράση 5 – Πληροφόρηση Κινητικότητας Επιβατών και Εμπορευμάτων

 Εμπορευματικές Μεταφορές
 Κρουαζιέρές
 Επιβατικές και Εμπορευματικές Μεταφορές
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ FUTUREMED 

Το έργο καλύπτει μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή συμπεριλαμβάνοντας εταίρους από την Ιταλία, την 
Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Κύπρο καθώς και μια σειρά από συνεργαζόμενους 
εταίρους από τη Μάλτα, την Κροατία και το Μαρόκο.

Καλύπτει όλη την περιοχή της Μεσογείου. Αυτή η διευρυμένη παρουσία είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 
Μεσογειακών λιμενικών συστημάτων μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας μέσα από τεχνολογικές 
και διαδικαστικές καινοτομίες, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των μεταφορών.

Lazio Region - the lead partner of the project
www.regione.lazio.it

Port Authority of Civitavecchia
www.portidiroma.it

Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia - Central Directorate 
for infrastructure, mobility, spatial planning and public works
www.regione.fvg.it

Institute for Transport and Logistics Foundation
www.fondazioneitl.org

Port Authority of North Sardinia 
www.olbiagolfoaranci.it

Hellenic Ministry of Infrastructure, Transport and Networks
www.yme.gr

Centre for Research and Technology Hellas 
www.certh.gr
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Thessaloniki Port Authority S.A.
www.thpa.gr

TRAINOSE S.A.
www.trainose.gr

Fundaciòn Zaragoza Logistics Center
www.zlc.edu.es

Valencia Port Foundation
www.fundacion.valenciaport.com

AFT
www.aft-iftim.com

University of Maribor
www.um.si

Business Support Centre, L.t.d., 
Kranj - Regional Development Agency of Gorenjska
www.bsc-kranj.si

Cyprus Center for European and International Affairs
www.cceia.unic.ac.cy
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ FUTUREMED

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.futuremedproject.eu

ακολουθείστε την ομάδα του FUTUREMED στο 

ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Γραμματεία FUTUREMED
Περιφέρεια Lazio
Περιφερειακή Διεύθυνση Προγραμματισμού Πολεοδομίας, Κινητικότητας και 
Αποβλήτων
Τμήμα Οικονομικού Συντονισμού

Διεύθυνση: Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma
E-mail: progettieuropeitrasporti@regione.lazio.it

Andrea Campagna – Τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό 
e-mail: coordinator.futurmed@regione.lazio.it

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 
Τ.Κ. 15669, Παπάγος, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2106508000
tdsep@yme.gov.gr

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών -Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
6 o χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
Τ.Θ. 361 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310498263 
hit@certh.gr   

Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Κτίριο Διοίκησης  
Τ.Κ. 54110, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310593110
secretariat@thpa.gr

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ 
Καρόλου 1-3
Τ.Κ. 10437, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2105297689
e.katsaros@trainose.gr 
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