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Σιδηροδρομική Μεταφορά

Yπερέχει όταν πρόκειται για τη μεταφορά μεγάλων 
ποσοτήτων εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις.



Πλεονεκτήματα σιδηροδρομικής μεταφοράς 
με μία ματιά:

Προς τις επιχειρήσεις

 Οικονομικότερη μεταφορά 
(λιγότερα καύσιμα, λιγότερος 
χρόνος οδήγησης).

 Υψηλή ασφάλεια.

 Ακρίβεια στο χρόνο 
παράδοσης λόγω των 
οργανωμένων προγραμμάτων 
στις αναχωρήσεις.

Προς το κοινωνικό σύνολο

 Βελτιωμένη οδική ασφάλεια.

 Μείωση όγκου οδικής 
κυκλοφορίας (λιγότερα 
φορτηγά στους δρόμους).

 Μείωση ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και θορύβου.

 Φιλικό προς το περιβάλλον.



Οδική Μεταφορά

Yπερτερεί όσον αφορά την ευέλικτη επί τόπου διανομή 
εμπορευμάτων.



Πλεονεκτήματα οδικής μεταφοράς με μία 
ματιά:

 Παράδοση εμπορευμάτων Door-to-Door

 Ευέλικτη και επί τόπου διανομή

 Μεταφορές ανά κλάδο



Συνδυασμένη Μεταφορά 



Λόγοι Ανάπτυξης Συνδυασμένης
Οδικής – Σιδηροδρομικής Μεταφοράς

΄
 Ανάγκες σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας για συχνές door-

to-door παραδόσεις μικρότερων ποσοτήτων

 Ανάγκη επιχειρήσεων για μειωμένο μεταφορικό κόστος

 Εκμέταλλευση των πλεονεκτημάτων των δύο μέσων

 Μεταφορά φιλική προς το περιβάλλον



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) 

 Στόχος: Παροχή ολοκληρωμένων πόρτα-πόρτα μεταφορικών 
υπηρεσιών στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σε καθημερινή βάση, σε 
ώρες που καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς και με τιμολογιακή 
πολιτική που θα επιτρέψει στον σιδηρόδρομο να προσφέρει 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος λειτουργώντας 
συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταφορών και 
logistics.

 Φιλοδοξία: Κάλυψη ενός μεγάλου κενού στην Ελληνική αγορά: της 
τακτικής σιδηροδρομικής εμπορευματικής εξυπηρέτησης των δύο 
μεγάλων κέντρων της χώρας μας.



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) – Χαρακτηριστικά

 Παροχή υπηρεσίας:

 Terminal to Terminal

 Door to Door σε συνεργασία με οδικούς μεταφορείς (last mile)

 Συντονισμός & έλεγχος της αλυσίδας από ένα φορέα

 Ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω www.trainose.gr/ics



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) - Δρομολόγια

 Καθημερινή σιδηροδρομική σύνδεση δύο μεγάλων κέντρων:

 Αθήνα  – Θεσσαλονίκη

 Θεσσαλονίκη – Αθήνα

 Βραδινό δρομολόγιο:

 Αναχώρηση μετά τις 20:00

 Άφιξη πριν τις 06:00



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) –
Μεταφερόμενες Μονάδες

Container : 20, 40 & 45 ποδών

Βυτίων: 20 τόνων



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) – Βασικά Κόστη 

 Terminal to Terminal

 Κόστος Σιδηροδρομικής Μεταφοράς & Φορτοεκφόρτωσης

 Door to Terminal

 Κόστος παραλαβής από τον πελάτη (οδική μεταφορά)

 Κόστος Σιδηροδρομικής Μεταφοράς & Φορτοεκφόρτωσης 



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) - Βασικά Κόστη 

 Door to Door

 Κόστος παραλαβής & παράδοσης (οδική μεταφορά)

 Κόστος Σιδηροδρομικής Μεταφοράς & Φορτοεκφόρτωσης

 Terminal to door

 Κόστος Σιδηροδρομικής Μεταφοράς & Φορτοεκφόρτωσης

 Κόστος παράδοσης στον τελικό πελάτη (οδική μεταφορά)



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) - Τιμές

 Κριτήρια Τιμολόγησης:

 Αριθμός θέσεων κράτησης (αριθμός container)

 Περιοδικότητα κράτησης

 Χρόνος κράτησης

 Τύπος & Βάρος container



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) - Τιμές

Μεγάλοι & Τακτικοί Πελάτες:                               

 Κεντρική Τιμολόγηση

 Πίστωση 45 ημερών

Μικρότεροι & Περιστασιακοί Πελάτες:

 Πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή

 Με πιστωτική κάρτα



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) –
Ηλεκτρονική Πρόσβαση 

 Επιλογή δρομολογίων

 Έλεγχος διαθεσιμότητας

 Επιλογή υπηρεσιών  

 Επιλογή αριθμού & βάρους μονάδων μεταφοράς 

 Άμεση γνώση του κόστους μεταφοράς

 Ηλεκτρονική Έκδοση Φορτωτικής

 Ενημέρωση  οδικών μεταφορέων για τα διαθέσιμα 
δρομολόγια

Αποτέλεσμα: Λιγότερος Χρόνος άρα και Κόστος! 



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS)  -
Ηλεκτρονική Πρόσβαση



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS)  -
Ηλεκτρονική Πρόσβαση



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS)  -
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παρακολούθησης

 Container-based GPS system:

 Παρακολούθηση εμπορευμάτων από διαχειριστή υπηρεσίας & 
τελικό πελάτη

 Ενημέρωση σε περιπτώσεις παραβιάσεων & κλοπών.



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

 Δημιουργία λίστας πιστοποιημένων οδικών μεταφορέων -
συνεργατών για περιοχές Αττικής & Θεσσαλονίκης

 Εξασφάλιση αξιοποίησης όλων των πιστοποιημένων μεταφορέων

 Συμφωνία ως προς τις τιμές & πληρωμές ανά 15 ημέρες με μετρητά

 Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Πελάτες



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

 Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους για λεπτομερή ενημέρωση.

 Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών.

 Επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

 Ανανέωση λίστας σε τακτά χρονικά διαστήματα.



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) 

ΩΦΕΛΗ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

• Είσοδος σε νέα αγορά

• Ανταπόκριση στις ανάγκες 
της αγοράς

• Απόκτηση  τεχνογνωσίας

• Βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών

ΩΦΕΛΗ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

• Δυνατότητα ίδιου καθαρού 
κέρδους με λιγότερο κόστος

• Μεγαλύτερη  παραγωγικότητα 

• Μείωση των διαδρομών άδειων 
φορτίων

• Αξιοποίηση του σημαντικότερου 
πλεονεκτήματος, της πόρτα-
πόρτα παράδοσης



TRAINOSE
Intermodal Cargo Shuttle (ICS) 
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