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Περιεχόμενα

| AEOLIX e-CMR pilot  

| Γεωγραφική κάλυψη

| Στόχοι

| Συμμετέχοντες

| Το eCMR

| Τι πετύχαμε;

| Βίντεο

| Προσχώρηση στο πρωτόκολο UN eCMR
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Γεωγραφική κάλυψη – AEOLIX
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Γεωγραφική κάλυψη LL12

Πως επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες 

χώρες;

1. Κατά τη διαδικασία επιλογής χωρών, 

δεν υπήρχε προσχώρηση στο 

πρωτόκολο eCMR των Ηνωμένων 

Εθνών  

2. Οι χώρες που επιλέχθηκαν 

αντιπροσωπεύουν γεωγραφικά την 

Ευρώπη (Κεντρική, Ανατολική και 

Νότια)

3. Προηγούμενη εμπειρία και 

ενδιαφέρον των εταίρων
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Τι στόχους είχε θέσει το LL12; (1/3)

Στόχοι σχετικά με διοικητικές εργασίες:

• Λιγότερος χρόνος για εισαγωγή δεδομένων,

• Καμία επαφή με χαρτί,

• Όχι fax/ επιστολές/ scan exchanges, 

• Καμία ανάγκη για αρχειοθέτηση, 

• Γρηγορότερη διαδικασία αποστολής τιμολογίων, 

• Πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

• Απόδειξη παραλαβής και παράδοσης

Για να το αποδείξουμε, κάναμε 400 πιλοτικές 

εφαρμογές. 
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Μειωμένος χρόνος έλέγχων από τις αρχές:

• Γρηγορότερη πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες, 

• Γρηγορότερο back-end research  

• Και cross-check από την πλευρά των αρχών

Αναμενόμενη μείωση έως και 7% στο συνολικό χρόνο 

μιας διαδικασίας μεταφοράς (παραλαβή - παράδοση και 

διαδικασία έκδοσης και αποστολής τιμολογίου)

Τι στόχους είχε το LL12; (2/3)
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Τι στόχους είχε το LL12; (3/3)

Περιβαλλοντικά φιλικές μεταφορές: 

• Λιγότερα φύλλα χαρτιού (κάθε έγγραφο CMR

αποτελείται από 3 αντίγραφα)

Αναμενόμενη μείωση: 135 τόνοι ξυλείας

χρησιμοποιούνται ετησίως για έγγραφα στις οδικές 

μεταφορές στην Ευρώπη. 
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Συμμετέχουσες εταιρείες ανά χώρα
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Η υπηρεσία του eCMR στην πλατφόρμα AEOLIX

eCMR service
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Οι υπόλοιπες υπηρεσίες του AEOLIX
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Ένας ψηφιακός κόσμος
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Αρχειοποίηση και διαχείριση δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να αρχειοθετήσει, αναζητήσει και διαχειριστεί τα ηλεκτρονικά έγγραφα eCMR 

που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, χρησιμοποιούνται στο παρόν, αλλά και να εκδόσει 

έγγραφα για μελλοντικές προγραμματισμένες μεταφορές και να τις αναζητήσει βάσει στοιχείων 

όπως ημερομηνία, όνομα, κατάσταση κλπ.
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Draft

Issued

In transit

Approval required

after inspection

Delivered

Cancelled

A comment has been placed

Sign

Χρήση εφαρμογής για αποστολέα – μεταφορέα -

παραλήπτη

Η εφαρμογή είναι απλή στη χρήση της και προσφέρει επιπλέον 

λειτουργίες όπως η πρόσθεση σχολίων, η επισύναψη σχετικών 

εγγράφων / εικονών κλπ.
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Nestle – Hellas (GR) UNTRR (RO)

MoT (GR)BGL (DE)SARMED S.A. (GR)

BGL (DE)

Εκπαιδεύσεις - Workshops
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Τι πετύχαμε (παρά την πίεση του χρόνου);

Αριθμός πιλοτικών:

135 80

~20

60

80



16

Τι πετύχαμε; (το LL12 σε αριθμούς)

10 Οι χώρες που συμπεριλήφθηκαν κατά τη διάρκεια των 

πιλοτικών (UK, FR, ES etc.)

Έως 82% μείωση στο διοικητικό χρόνο, αρχειοθέτηση κλπ.

Έως 70% μείωση στο χρόνο αναμονής για οδηγούς

Έως 60% μείωση στο χρόνο αναμονής για τακτικό έλεγχο από 

τις αρχές

Έως 70% μείωση στο χρόνο έκδοσης ενός eCMR
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Τι πετύχαμε; (το LL12 σε οικονομικούς όρους)

Ο χρόνος είναι χρήμα!

17,4€ εξοικονόμιση σε μισθούς 

– χρόνος για πιο δημιουργικές -

παραγωγικές δραστηριότητες 

Πηγή: Eurostat, hourly wages: GR = 16.1€
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Τι πετύχαμε; (προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις)

Καλύτερη εποπτεία κατά τη διάρκεια του μεταφορικού έργου

Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων – επισύναψη αρχείων και σχολίων

Υψυλότερη ικανοποίηση καταναλωτή και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από την 

αρχή της διαδικασίας
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Τι πετύχαμε; (προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις)

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν 

εξαιτίας μικρότερων διοικητικών διαδικασιών και 

μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον
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Τι πετύχαμε;
Μια άψογη συνεργασία με 41 εταίρους από όλη την Ευρώπη 
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Χώρες που έχουν προσχωρήσει στο πρωτόκολο eCMR



Σας ευχαριστώ!

Θοδωρής Ζώτος

Ted.zotos@iruprojects.org

+32 490 440515
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