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I am the Single Window
and through me you can see

who’s travelling in the middle
of Adriatic sea!

Who came on board in Venice,
Ploče, Igoumenitsa?

Who’s on the truck with Yannis?
Daša, Giorgio and Litsa!

I am the Single Window
and I connect three ports,

and offer stakeholders
immediate reports!
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Το Έργο APC

Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης και πηγές οικονομικής άνθησης όχι μόνο των 
λιμενικών κοινοτήτων, αλλά και των ευρύτερων περιοχών και των Περιφερειών στις 
οποίες εντάσσονται. Περισσότερα φορτία, περισσότερα κρουαζιερόπλοια και πλοία στα 
λιμάνια οδηγούν στην αύξηση των θέσεων εργασίας.

Τα λιμάνια της Αδριατικής αποτελούν τη Νότια Πύλη για τη σύνδεση με νέες αγο-
ρές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Ευρώπης, τη δυναμική των οποίων έρχονται να 
αποκαλύψουν και να απελευθερώσουν.

Το Έργο APC - Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών υπήρξε μία πρωτοβουλία συνεργα-
σίας που έδωσε σημαντική ώθηση στην επέκταση της Αδριατικής Κοινότητας Λιμανιών, 
εμπλουτίζοντας τις διοικητικές διαδικασίες και δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο με-
ταξύ των τριών συνεργαζόμενων λιμανιών της Βενετίας (Ιταλία), του Πλότσε (Κροατία) 
και της Ηγουμενίτσας (Ελλάδα). 

Χάρη στη συνεργασία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηπείρου 
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέστη δυνατή η ανάλυση των διοικητικών 
διαδικασιών που σχετίζονται με τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων και η εφαρ-
μογή πιο αποδοτικών μοντέλων διαχείρισης της ροής επιβατών, αγαθών και φορτίων, 
καθώς και διαχείρισης των περιοχών στάθμευσης εντός των περιοχών των λιμένων.

Το πιο σημαντικό προϊόν που προέκυψε από την υλοποίηση του Έργου APC είναι 
ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τα λιμάνια: η Ενι-
αία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας λιμένων (IT platform Global Single Window), μια 
σουίτα λογισμικού που βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη των τοπικών λιμενικών κοινο-
τήτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα των πλοίων και των λιμενικών Αρχών 
εντός της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας. 

Ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών που συντελέσθηκε χάρη στην Ενιαία Ηλεκτρο-
νική Θυρίδα που ανέπτυξε το Έργο APC μεταφράζεται σε μη μετρήσιμα ή μετρήσιμα 
θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας 
των λιμανιών, αλλά και μείωση του κόστους σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας του κάθε 
λιμένα. 

Η εύχρηστη διεπαφή του σύγχρονου αυτού πληροφοριακού συστήματος που βα-
σίζεται στο διαδίκτυο επιτρέπει την ενσωμάτωση μιας βασικής σειράς κοινών διαδικα-
σιών και δομοστοιχείων (modules) ατομικά σε κάθε λιμάνι, παρέχοντας έτσι τη δυνα-
τότητα αξιοποίησής της και στο μέλλον από μια πιο διευρυμένη Αδριατική Κοινότητα 
Λιμανιών, όπως αυτή προβλέπεται να διαμορφωθεί στο πλαίσιο του νέου οράματος για 
τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.
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Κεφάλαιο 1 

Ο ρόλος των λιμένων στις σύγχρονες κοινωνίες
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1.1  O ρόλος των λιμένων και του θαλάσσιου εμπορίου σε διεθνές επίπεδο
Κάθε εμπορικό και επιβατικό λιμάνι αποτελεί ένα βασικό συνδετικό κρίκο στην 

αλυσίδα των μετακινήσεων ανθρώπων και εμπορευμάτων του σε τοπική όσο και 
παγκόσμια κλίμακα. Η διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις στον όγκο, την ταχύτητα, 
το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια των μετακινήσεων ανθρώπων και αγα-
θών καθιστά ουσιαστικότερο παρά ποτέ τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση 
κάθε είδους λειτουργίας των λιμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες. Το γεγονός αυτό, στη σημερινή εποχή, έχει αρχίσει να καθορίζεται κύρια 
μέσω αυτοματοποιημένων και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τα 
οποία αναλαμβάνουν ουσιαστικά τον ρόλο του «συντονιστή» των βασικών λειτουρ-
γιών των λιμένων και των διασυνδεδεμένων μεταφορικών μέσων, εξασφαλίζοντας 
τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών.

Η χρήση ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και η αυτοματοποίηση πα-
ντός τύπου διαδικασιών που εμπλέκονται στην εμπορευματική και επιβατική κίνη-
ση στους λιμένες, αποτελούν τα σημεία - κλειδιά στον εκσυγχρονισμό των λιμένων 
δεδομένου ότι όλες αυτές οι διαδικασίες μπορούν να παρακολουθούνται, να κατα-
γράφονται, να ελέγχονται και να συντονίζονται μέσω ολοκληρωμένων και αυτομα-
τοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων. 

Οι πλέον καινοτόμες σύγχρονες τάσεις αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των 
διαδικασιών των λιμένων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενιαίων 
ηλεκτρονικών θυρίδων επικοινωνίας λιμένων [Common (ή Global) Single Window 
Platforms], οι οποίες συμβάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων που συνεργάζονται εντός του λιμένα αλλά και μεταξύ διασυνδεδεμένων 
λιμένων, αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας και ανταγωνιστικότητας με σκοπό 
την εξοικονόμηση χρόνου, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση 
και τον συντονισμό πολλών διαδικασιών, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση 
της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης και την ασφάλεια των μεταφορών. Τέτοιου 
είδους ενιαίες πληροφοριακές πλατφόρμες επικοινωνίας έχουν ήδη αρχίσει να ανα-
πτύσσονται και να λειτουργούν τόσο εντός των λιμένων όσο και μεταξύ πολλών 
διασυνδεδεμένων λιμένων παγκοσμίως καθιστώντας τα αναπόσπαστα τμήματα των 
δικτύων λιμένων, τα οποία λειτουργούν, συνεργάζονται και ανταγωνίζονται μέσα 
σε πλαίσια και κανόνες που εξασφαλίζουν ένα υγιές και σύγχρονο περιβάλλον 
για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους, την προστασία του περιβάλλοντος, 
την προώθηση νέων επιχειρηματικών δράσεων και την προσέλκυση οικονομικών 
κεφαλαίων. Επισημαίνεται ακόμη ότι ο εκσυγχρονισμός ενός λιμένα δεν αποτελεί 
ίδιο όφελος μόνο για τον Οργανισμό όπου ανήκει, αλλά έχει σημαντικά θετικό 
αντίκτυπο στην τοπική και περιφερειακή οικονομία όπου λειτουργεί, παρέχοντας 
θέσεις εργασίας, αναπτύσσοντας την τοπική, περιφερειακή και διασυνοριακή επι-
χειρηματικότητα και συντελώντας σε ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και ποιότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Ο ρόλος των λιμένων στις σύγχρονες κοινωνίες
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ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Παρά την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2009, σε 

πολλές αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, το διεθνές θαλάσ-
σιο εμπόριο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις (UNCTAD, 2010), έστω και με μικρότερο 
ρυθμό. Θεωρώντας ότι αυτή η αυξητική τάση θα συνεχίσει να υπάρχει, οι λιμένες 
πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξανόμενες ροές πλοίων, εμπορευμάτων 
και ανθρώπων που μετακινούνται μέσω αυτών. Επιπλέον, περιορισμοί λόγω της 
τοπογραφίας γύρω από τους λιμένες, τα παλαιά, κακώς συντηρημένα οδικά δίκτυα 
και δίκτυα τρένων που συνδέονται άμεσα με τους λιμένες, αναπόφευκτα θα οδη-
γήσουν τις διοικήσεις των λιμένων σε εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψουν τις 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις.

Στην Εικόνα 1.1 παρουσιάζονται οι δέκα χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές 
εμπορικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Εικόνα 1.2 παρατίθενται αντίστοι-
χα οι δέκα χώρες με τις περισσότερες εξαγωγές εμπορικών αγαθών παγκοσμίως. 
Από τις δύο αυτές εικόνες προκύπτει αναφορικά με την εμπορευματική κίνηση ότι 
στην πρώτη δεκάδα συγκαταλέγονται 5 Ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αναδει-
κνύει τις μεγάλες ροές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο σε εξαγώγιμα όσο και σε ει-
σαγώγιμα αγαθά.

 

 

Εικόνα 1.1  Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το έτος 2011.
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Οι δέκα χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές 
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Σήμερα οι περισσότεροι λιμένες έχουν ήδη αναπτύξει και χρησιμοποιούν αυ-
τοματοποιημένα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) [Port Community 
Systems (PCS)] για την άμεση, αυτοματοποιημένη, γρήγορη και ασφαλή επικοινω-
νία και διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων φορέων που αποτελούν 
τη Λιμενική Κοινότητα. Τέτοιου είδους συστήματα αποσκοπούν στη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων, στην επιτάχυνση των επιμέρους κυρίως γραφειοκρατικής 
φύσεως διαδικασιών και στη βελτίωση της μετακίνησης των πλοίων από και προς 
το λιμάνι, στη βελτιστοποίησης της διαχείρισης των εμπορευμάτων, στην ελαχιστο-
ποίηση των χρόνων εξυπηρέτησης και γενικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
μέσα στο σύγχρονο και απαιτητικό διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

Επισημαίνεται ενδεικτικά ότι μέσα στα όρια της ευρωπαϊκής ηπείρου υπάρ-
χουν και λειτουργούν πάνω από 1.000 λιμάνια σε μια μεγάλη ακτογραμμή, η οποία 
υπερβαίνει τα 100.000 km μήκος. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια παρέχουν μία πληθώρα 
υπηρεσιών στον βιομηχανικό τομέα, τις κρουαζιέρες, την επιβατική κίνηση, την 
αλιεία κ.ά. Το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν [Gross Domestic Product (GDP)] που προ-
έρχεται από τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία που σχετίζονται με τις θαλάσσιες 
μεταφορές εκτιμάται στο 3% ως 5% κατά προσέγγιση. 

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο σχετικά με τον τομέα των θα-
λάσσιων μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με τους τύπους των φορ-
τίων που διακινούνται, είναι το μέγεθος του στόλου των χωρών. Από την Εικόνα 
1.3  συμπεραίνεται ότι μεταξύ των 10 χωρών που διαθέτουν τον μεγαλύτερο στόλο 
με σημαία της εθνικότητάς τους το έτος 2011 υπάρχουν τρεις ευρωπαϊκές χώρες 
(Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα), οι οποίες βρίσκονται στη Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο 
στατιστικό στοιχείο αποτελεί μία σημαντική πληροφορία αναφορικά με τη δυναμική 
αλλά και τις προοπτικές της Μεσογείου και ειδικότερα του νοτιοανατολικού τμήμα-
τός της, με δεδομένες τις ελλείψεις σε οργάνωση, εγκαταστάσεις και γενικότερο 

Εικόνα 1.2  Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, το έτος 2011.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ  Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

20

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους. 

Όλα τα προηγούμενα στατιστικά στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα για την 
τεράστια δυναμική που διαθέτει το θαλάσσιο εμπόριο και οι θαλάσσιες μεταφορές 
στην Ευρώπη. Ο διαθέσιμος στόλος και η δυναμική που υπάρχει μπορούν να δια-
δραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική της ανάπτυξη.

Επιπλέον οι θαλάσσιες μεταφορές επιβάλλεται άμεσα να αναβαθμιστούν, ιδι-
αίτερα λόγω του πολύ έντονα σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, με την 
αξιοποίηση, εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών 
για την παρακολούθηση, έλεγχο, αυτοματοποίηση και απλοποίηση όλων των δι-
αδικασιών ενός λιμένα και ταυτόχρονα προωθώντας την επικοινωνία, την άμεση 
ανταλλαγή πληροφοριών και τον συγχρονισμό με όλα τα διασυνδεδεμένα λιμάνια 
ώστε να λειτουργούν ως δίκτυα λιμένων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η 
ανάπτυξη δικτύων λιμένων οδηγεί στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ακολουθώντας κοινούς κανονισμούς και 
πολιτικές αναφορικά με τις επιμέρους διαδικασίες τους.

1.2  Παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα ενός λιμένα
Κατά μία γενική προσέγγιση, ένα λιμάνι μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστικό αν, 

μεταξύ άλλων, παρέχει σύγχρονες, γρήγορες και ποιοτικές υπηρεσίες στους κάθε 
λογής χρήστες με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Το κόστος περιλαμβάνει τις 
κάθε λογής λιμενικές χρεώσεις, τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται είτε κατά 

Εικόνα 1.3   Οι δέκα πρώτες χώρες το 2011 σε είδη εμπορεύσιμων αγαθών ανάλογα με τις σημαίες 
των πλοίων. (Πηγή: Γραφείο Θαλάσσιας Διοίκησης, Υπουργείο Μεταφορών Η.Π.Α.)
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την άφιξη του πλοίου είτε κατά τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης, είτε ακόμα κατά 
την αναχώρησή του πλοίου λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαραίτητων δι-
αδικασιών και μη έγκαιρης έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων για την αναχώρηση 
του πλοίου.

Ειδικότερα, η ανταγωνιστικότητα ενός λιμανιού καθορίζεται από μία σειρά πα-
ραγόντων, όπως είναι (Βλάχος, 2007):

• Γεωγραφική θέση του λιμένα.
• Ευκολία και δυνατότητες μεταφορτώσεων και διακίνησης εμπορευμάτων
 με άλλα διασυνδεδεμένα μεταφορικά μέσα (multi-modal transportation).
• Απόσταση του λιμένα από βασικούς θαλάσσιους δρόμους, αεροδρόμια 
 και βασικούς οδικούς άξονες.
• Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών Logistics.
• Χρόνος παραμονής του πλοίου στο λιμάνι και τυχόν καθυστερήσεις 
 από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
• Υπηρεσίες εκτελωνισμού.
• Πρόσθετες διαθέσιμες υπηρεσίες και ειδικότερα η παροχή ηλεκτρονικών
      υπηρεσιών.
• Η ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική και τις χρεώσεις στον χρήστη.
• Ανταγωνιστικό Marketing.
Η γεωγραφική θέση ενός λιμένα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για 

την ανταγωνιστικότητά του και τη διαμόρφωση των τοπικών, περιφερειακών και 
διεθνών θαλάσσιων εμπορικών δρόμων. Η γεωγραφική θέση καθορίζει, εξάλλου, 
σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα και τις επιμέρους αποστάσεις από άλλους 
μεταφορικούς κόμβους και άξονες (σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια, άλλα λι-
μάνια, οδικό δίκτυο), τα οποία με τη σειρά τους διαμορφώνουν τον γεωοικονομικό 
ρόλο, την ανταγωνιστικότητα, τις προοπτικές και τις στρατηγικές ανάπτυξης ενός 
λιμένα.

Η γεωγραφική θέση ενός λιμένα είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας, σε σχέση 
με τις κοντινές πόλεις ή την πόλη που τον φιλοξενεί (Παπαγρηγορίου, 2003). Πιο 
συγκεκριμένα, επιβάλλεται να υπάρχει ένας ορθός λιμενικός σχεδιασμός που θα 
λαμβάνει υπόψη του το συνολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το λιμά-
νι, και αντίστοιχα κατάλληλος αστικός σχεδιασμός που θα σταθμίζει διαρκώς τις 
επιδράσεις των αστικών δραστηριοτήτων στο ενδολιμενικό περιβάλλον. Εξάλλου, 
μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη διοίκηση ενός λιμένα οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
της τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές της πόλης μέσα στην οποία 
λειτουργεί, αναπτύσσοντας μια διμερή κατανόηση και συνεργασία μεταξύ λιμα-
νιού και πόλης. Ομοίως, οι Αρχές της πόλης οφείλουν να κατανοούν τη συμβολή 
των λιμενικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στην ευρύτερη τοπική οικονομική 
ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν ανάμεσά τους δίκτυα επικοινωνίας και οικονομικών 
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συναλλαγών. Επιπλέον, απαιτείται η συνεργασία για την αντιμετώπιση των περι-
βαλλοντικών θεμάτων με ευαισθησία και ενεργός δράση ελαχιστοποίησης των θε-
μάτων αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο, την ανάπλαση των 
γειτνιαζουσών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, καθώς οι περιβαλλοντικές ανησυ-
χίες αποτελούν μια υψηλή προτεραιότητα τόσο της αστικής κοινότητας ως προς την 
ποιότητα ζωής, όσο και του λιμανιού από την πλευρά του εκσυγχρονισμού και της 
βιώσιμης ανάπτυξής του.

Επιπρόσθετα, είναι επιβεβλημένο να επισημανθεί ότι η ανταγωνιστικότητα ενός 
λιμένα συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη και έγκυρη διεκπεραίωση όλων εκείνων 
των διαδικασιών που απαιτούνται για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και τη 
επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών. Ο τρόπος και ο χρόνος διεκπεραίωσης όλων των 
διαδικασιών που σχετίζονται με τις διάφορες λειτουργίες ενός λιμένα διαμορφώ-
νουν σημαντικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, και κατά συνέπεια την 
ανταγωνιστικότητά του.

Ο εκσυγχρονισμός των λιμένων και ο ρόλος τους στο παγκόσμιο εμπόριο και 
στην οικονομική ανάπτυξη επιτάσσει τη θεώρησή τους ως βασικών κρίκων στα πλαί-
σια των ολοκληρωμένων και αυτοματοποιημένων μεταφορικών αλυσίδων. Κατά 
συνέπεια, ένας λιμένας αποκτά απευθείας κομβικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο, με 
απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών εφοδιασμού 
και μεταφορών (Logistics). Η ικανότητα του λιμένα να προσφέρει αποτελεσματικές 
λειτουργίες παραλαβής και διανομής του εκάστοτε φορτίου στις διάφορες μετα-
φορικές συνδέσεις του, είναι βασικός παράγοντας και χαρακτηρίζει τον βαθμό εκ-
συγχρονισμού ενός λιμένα και κατά συνέπεια θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός 
αν εύκολα και γρήγορα συνδέεται με άλλα μέσα μεταφοράς, προκειμένου για την 
μεταφορά των φορτίων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Συμπερασματικά, ένα λιμάνι θεωρείται ανταγωνιστικό όταν οι πάσης φύσεως 
λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχει πραγματοποιούνται με γνώμονα την εξοικο-
νόμηση χρόνου και λειτουργικού κόστους, βελτιστοποιώντας παράλληλα την αξιο-
πιστία, την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Όλοι αυτοί οι στόχοι, λοιπόν, μπορούν να πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τις ολοκληρωμένες πληροφο-
ριακές εφαρμογές. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τέτοιου είδους εφαρμογές αποκτούν 
μεγάλη σημασία ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γειτνιαζόντων λιμένων, όπου η βασική 
ανταγωνιστική διαφοροποίηση εξαρτάται από το συνολικό μεταφορικό κόστος που 
θα κληθεί να καταβάλει ο πελάτης, την ποιότητα και την ταχύτητα διεκπεραίωσης 
των λιμενικών υπηρεσιών.
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1.3 Κίνηση εμπορευματικών αγαθών στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρώπη αποτελεί τη γεωγραφική περιοχή με τις μεγαλύτερες εξαγωγές προς άλ-

λες ηπείρους και για τον λόγο αυτό οι λιμένες της αποτελούν στρατηγικά σημεία της 
οικονομικής της πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, ο έντονος και διαρκής ανταγωνισμός των 
λιμένων εντός των συνόρων της Ευρώπης καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις 
συνεργασίες με άλλες χώρες και περιοχές εκτός αυτής, αλλά διαμορφώνει τα πλαίσια 
ανάπτυξής τους ώστε να καταστούν βιώσιμα στο σύγχρονο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. 

Ποιοι είναι, όμως, οι λιμένες που πρωτοστατούν στην κίνηση εμπορευματικών 
αγαθών στην Ευρώπη; Στην Εικόνα 1.4 παρουσιάζονται τα 20 πρώτα λιμάνια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναφορικά με το μικτό βάρος των εμπορευματικών αγα-
θών που αυτά διαχειρίστηκαν τα έτη 1997 και 2010.

Εικόνα 1.4   Οι 20 μεγαλύτεροι λιμένες της Ευρωπαϊκή Ένωσης αναφορικά με το μικτό βάρος σε 
εκατομμύρια τόνους που εξυπηρετήθηκε σε αυτά. (Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EuroStat)

Από την Εικόνα 1.4 γίνεται φανερό ότι στη συντριπτική πλειονότητα των λι-
μένων παρατηρήθηκε αύξηση των εμπορευματικών αγαθών το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 1997 και 2010. Οι λιμένες με τη μεγαλύτερη εμπορευματική κίνηση που 
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τη χρονική περίοδο 1997 - 2010 ανήκουν στην Ολ-
λανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Τοποθετώντας χωρικά τους συγκεκριμένους 
λιμένες, παρατηρείται ακόμη ότι η πλειονότητα των λιμένων με τη μεγαλύτερη 
εμπορευματική κίνηση βρίσκεται στον Βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, παρά 
την έκταση και τη συνδεσιμότητα με άλλες ηπείρους και θαλάσσιους δρόμους, στη 
Μεσόγειο βρίσκονται μόνο 5 από αυτούς (Εικόνα 1.5). Μάλιστα μόνο ένα λιμάνι της 
Μεσογείου [η Μασσαλία (Marseille)] ανήκει στα πέντε πρώτα λιμάνια από άποψη 
εμπορευματικής κίνησης.
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Εικόνα 1.5  Γεωγραφική θέση των 20 μεγαλύτερων λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά 
με το μικτό βάρος σε εκατομμύρια τόνους που εξυπηρετήθηκε σε αυτά.

Οι συσχετισμοί διαφοροποιούνται αισθητά στην περίπτωση παρουσίασης των 
πρώτων 20 λιμένων με τη μεγαλύτερη κίνηση σε εμπορευματοκιβώτια. Η χωρική 
κατανομή των συγκεκριμένων 20 λιμένων αναδεικνύει το γεγονός ότι η Μεσόγειος 
διαθέτει τους μισούς λιμένες με τη μεγαλύτερη εμπορευματική κίνηση σε σχέση με 
τη βόρεια Ευρώπη (Εικόνα 1.6). Από τη συγκεκριμένη εικόνα παρατηρείται ακόμη 
ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρόλο που αποτελεί γεωγραφικό σύνορο με τις 
ηπείρους της Ασίας και της Αφρικής, δεν διαθέτει λιμένες που πρωτοστατούν στην 
κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αλλά και μικτού φορτίου (Εικόνα 1.6).

 

Εικόνα 1.6    Γεωγραφική θέση των 20 μεγαλύτερων λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναφορικά με τα εμπορευματοκιβώτια που διαχειρίστηκαν (1000 TEUs).
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Από το ραβδόγραμμα της Εικόνας 1.7 παρατηρείται ότι στους περισσότερους 
λιμένες η κίνηση σε εμπορευματοκιβώτια ήταν αυξημένη το 2010 σε σχέση με το 
2005. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους 20 πρώτους λιμένες στην κίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων τη χρονική περίοδο από το 2003 ως το 2010, οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί κίνησης 
είναι όλοι αυξητικοί (Εικόνα 1.8). Ο μέσος ρυθμός αύξησης για το σύνολο των συ-
γκεκριμένων λιμένων και για την προαναφερόμενη περίοδο ανέρχεται σε 15.5 %. 

Από το ραβδόγραμμα της Εικόνας 1.8 παρατηρείται ότι 9 από τα 20 πρώτα λι-
μάνια σε διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί μία γενικότερη τάση την τελευταία δεκαετία στα λιμάνια 
της Μεσογείου αλλά και της Μαύρης Θάλασσας. Σημειώνεται ότι οι λιμένες εμπο-
ρευματοκιβωτίων μπορούν να εξυπηρετούν τριών διαφορετικών ειδών ανάγκες:

• Τοπικού χαρακτήρα ανάγκες (local ports). 
• Λειτουργία ως σταθμοί μεταφόρτωσης σε άλλα μέσα μεταφοράς που 
 διέρχονται τη χώρα του λιμένα χωρίς εκτελωνισμό (transit ports).
• Λειτουργία ως σταθμοί μεταφόρτωσης σε άλλα πλοία με σκοπό τη 
 διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή (Trans-shipment).

 

Εικόνα 1.7    Οι 20 μεγαλύτεροι λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά 
με τα εμπορευματοκιβώτια που εξυπηρετήθηκαν σε αυτά τα έτη 2005 και 2010 (1000 TEUs)
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Εικόνα 1.8   Μέσος ρυθμός μεταβολής στην κίνηση εμπορευματοκιβωτίων των 20 πρώτων λιμένων 
τη χρονική περίοδο 2003-2010.

 1.4    Ο ρόλος της Μεσογείου στο σύγχρονο θαλάσσιο εμπόριο και τις 
         μεταφορές
Μία από τις σημαντικότερες γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως στο θαλάσσιο 

εμπόριο και τις μεταφορές υπήρξε ανέκαθεν η λεκάνη της Μεσογείου (Εικόνα 1.9). 
Ο ρόλος της παραμένει πολύ σημαντικός στο σύγχρονο θαλάσσιο εμπόριο γιατί, 
μεταξύ άλλων, συνδέει τις Αμερικανικές και τις Ασιατικές αγορές με τις Νοτιοα-
νατολικές περιοχές της Ευρώπης. Μάλιστα οι κυριότεροι θαλάσσιοι δρόμοι που 
περνούν από τη Μεσόγειο είναι:

• Μεσόγειος – Άπω Ανατολή
• Βόρεια Αμερική (Ανατολική Ακτή) / Μεσόγειος – Μέση Ανατολή
• Βόρεια Αμερική (Δυτική Ακτή) / Μεσόγειος – Μέση Ανατολή
• Βόρεια Ευρώπη / Μεσόγειος – Μέση και Εγγύς Ανατολή
• Ενδο-Μεσογειακές γραμμές / Βόρεια Αφρική – Μέση Ανατολή.

Τα τελευταία έτη παρατηρείται μία μετατόπιση των κομβικών λιμένων (hub 
ports) της Μεσογείου προς τους λιμένες που βρίσκονται πάνω στον θαλάσσιο δρό-
μο Γιβραλτάρ-Σουέζ. Για τον λόγο αυτό, τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου προ-
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χωρούν σε επενδύσεις και αναζητούν διαρκώς πόρους έτσι ώστε να αυξήσουν την 
κίνησή τους και να μετατραπούν σε κύρια λιμάνια.

 

Εικόνα 1.9   Η γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τη λεκάνη της Μεσογείου, 
τη Μαύρη Θάλασσα και τα βόρεια παράλια της Αφρικανικής Ηπείρου.

Επιπλέον, οι προσπάθειες ανάπτυξης της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανα-
τολής και η πρόθεση της ΕΕ να δρομολογήσει μία τελωνειακή ένωση με τρίτες 
χώρες αποτελεί σημαντική πρόκληση, τόσο για τη μεσογειακή ναυτιλία όσο και για 
τους λιμένες της Νότιας Ευρώπης. Ο εκσυγχρονισμός και η διοικητική - επιχειρησι-
ακή αναδιοργάνωση πολλών λιμένων της Μεσογείου απαιτεί, ωστόσο, ουσιαστικές 
προσπάθειες, πόρους και ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων εφαρμογών. Επίσης, 
μία σχετικά νέα και οικονομικά προσοδοφόρος τάση, η οποία αποκτά διαρκώς αυ-
ξανόμενη δυναμική και στην οποία οι λιμένες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προ-
σπαθούν να αποκτήσουν αξιοσημείωτο ρόλο λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, 
είναι οι θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων.

1.5  Θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων
Καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα οδικά δίκτυα και το εμπόριο αυξάνε-

ται, οι λιμένες και οι μεταφορικές επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για 
τη μετακίνηση των εμπορευματικών φορτίων από τους λιμένες, επιδιώκοντας να 
βρεθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στους τελικούς προορισμούς τους. 

Ο σύγχρονος όρος «θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων» («short sea 
shipping») αναφέρεται στον ιστορικό όρο του παράκτιου εμπορίου και μεταφορών, 
το οποίο περιλαμβάνει την κίνηση φορτίου και επιβατών μέσω θαλάσσης χωρίς να 
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διασχίζεται ένας ωκεανός. Αντιθέτως ο όρος «θαλάσσιες μεταφορές μεγάλων απο-
στάσεων» («deep sea shipping») αναφέρεται στη διηπειρωτική (ή ποντοπόρο) ναυ-
τιλία και αφορά τη θαλάσσια κυκλοφορία που πραγματοποιείται μέσω ωκεανών.

Αναφορικά με την ΕΕ, οι «θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων» αφο-
ρούν τη μετακίνηση φορτίων και επιβατών μεταξύ λιμένων που βρίσκονται γεω-
γραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ αυτών των λιμένων και λιμένων ευρισκομένων σε 
μη ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στις έγκλειστες θάλασ-
σες που συνορεύουν με την Ευρώπη. Η ναυτιλία των «Θαλάσσιων Μεταφορών Κο-
ντινών Αποστάσεων» περιλαμβάνει εσωτερικές και διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τροφοδοσίας κατά μήκος της ακτής, από 
και προς τα νησιά, ποτάμια και λίμνες. Το συγκεκριμένο είδος ναυτιλίας επεκτεί-
νεται επίσης και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και άλλων κρατών της 
Βαλτικής Θάλασσας, του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου.

Στα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του είδους των μεταφορών συγκαταλέγεται η 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης των οδικών δικτύων, η μείωση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του κόστους για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με το θαλάσσιο εμπόριο 
και τις μεταφορές.

Η ναυτιλία των κοντινών αποστάσεων, όπως προαναφέρθηκε, θεωρείται παρά 
πολύ σημαντική για την ΕΕ, αλλά για να μπορέσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της να μετατραπούν σε ισχυρά πλεονεκτήματα στο σύγχρονο και έντονα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον του εμπορίου και των μεταφορών, είναι επιβεβλημένη η θέσπιση 
νομοθεσίας και κανονισμών που να προστατεύουν και να διαμορφώνουν ένα υγιές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον με προοπτικές ανάπτυξης. Για ένα βιώσιμο και ανθηρό 
μέλλον της ναυτιλίας των κοντινών αποστάσεων, η σύμπλευση της νομοθεσίας και 
των κανονισμών με την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών 
εφαρμογών θεωρείται απαραίτητη. Τέτοιου είδους εφαρμογές μπορούν να έχουν 
κύριο ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
λιμένων μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την ανταλλαγή πληρο-
φοριών με τέτοιον τρόπο που να μειώνει το κόστος των παντός τύπου λειτουργιών 
των λιμένων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. 

Ο αυτοματισμός και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και της επικοινωνίας 
μεταξύ των λιμένων μπορεί να γίνει μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένων 
και των Ενιαίων Ηλεκτρονικών Θυρίδων Επικοινωνίας (ΕΗΘΕ) μεταξύ των λιμένων. 
Ο σχεδιασμός, όμως, τέτοιου είδους ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος, καθώς απαιτεί να συνδυαστούν ετερογενή δεδομένα 
και συστήματα και να ληφθούν υπόψη ή/και να υπολογιστούν πολλές διαφορετικές 
παράμετροι, και τέλος να χειρίζονται διαρκώς μεγάλοι όγκοι δεδομένων.
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Στην Εικόνα 1.10 παρουσιάζεται ενδεικτικά η ανάπτυξη των διαφόρων μεταφο-
ρικών μέσων σε τόνους ανά χιλιόμετρο μεταξύ των ετών 1995 και 2005. 

 

Εικόνα 1.10  Ανάπτυξη (σε ποσοστό) διαφόρων τύπων μεταφορών ανάλογα με τόνους ανά χιλιόμετρο 
μεταφοράς την περίοδο 1995-2005. (Πηγή: EU Energy and Transport: Statistical Pocketbook 2006) 

Στη συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται χαρακτηριστικά ότι οι θαλάσσιες μεταφορές 
κοντινών αποστάσεων και οι οδικές μεταφορές αγαθών παρουσιάζουν τους μεγα-
λύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ο εκσυγχρονισμός τους μπορεί 
να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, του εμπορίου και της 
επιχειρηματικότητας στις γεωγραφικές περιοχές που συμμετέχουν ή συμπεριλαμ-
βάνονται σε τόσο μεγαλόπνοα, στρατηγικής σημασίας, αναπτυξιακά προγράμματα 
και πολιτικές.

Οι θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων θεωρούνται πολύ σημαντικές 
λόγω της γεωγραφικής μορφολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιούνται 
ολοένα και περισσότερο και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές παγκοσμίως. Όπως 
διαπιστώνεται, εξάλλου, από τη συνεχώς αυξανόμενη τάση του συγκεκριμένου τύ-
που ναυτιλίας (Εικόνα 1.10), ο συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων 
είναι ιδιαίτερης σημασίας αναφορικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται και αυτό 
αποδεικνύεται από τα ενδιαφέρονται στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 1.11. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος υγρών φορτίων που 
μεταφέρθηκε στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ το έτος 2010 προερχόταν από τη Μαύρη 
Θάλασσα, ενώ σημαντικό ποσοστό προερχόταν από τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θά-
λασσα. Το ίδιο έτος, ο μεγαλύτερος όγκος εμπορευματοκιβωτίων που διακινήθηκε 
στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ προερχόταν από λιμένες της Μεσογείου (Εικόνα 1.11), 
γεγονός που ενισχύει τη σημαντικότητα των λιμένων της Μεσογείου στη μεταφορά 
και μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων.
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Εικόνα 1.11  Μεταφορικοί όγκοι αγαθών (εκφρασμένοι σε ποσοστά μικτού βάρους) διαφόρων τύπων 
φορτίων για διάφορες θαλάσσιες περιοχές που θεωρούνται ως θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι κοντινών 

αποστάσεων στη σημερινή Ευρώπη, το έτος 2010. (Πηγή: EuroStat)

Εξάλλου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρε-
σίας, το 2010 περισσότεροι από 1.8 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων διακινήθη-
καν στην Ευρώπη των 27 χωρών (ΕΕ-27) μέσω των θαλάσσιων μεταφορών κοντι-
νών αποστάσεων, τιμή που αντιστοιχεί στο 62% των συνολικών εμπορευματικών 
αγαθών που διακινήθηκαν στην ΕΕ-27 το συγκεκριμένο έτος. Στην Εικόνα 1.12 
παρουσιάζεται η συνεισφορά των διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών (τόνοι εμπορευ-
ματικών αγαθών που διακινήθηκαν από/προς τους κυριότερους λιμένες σε εθνικό 
επίπεδο) στο θαλάσσιο εμπόριο κοντινών αποστάσεων.

 

Εικόνα 1.12  Τόνοι εμπορευματικών αγαθών που διακινήθηκαν ανά χώρα μέσω θαλάσσιων μεταφορών 
κοντινών αποστάσεων, το έτος 2011. (Πηγή: EuroStat)
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Σε επίπεδο λιμένων, το λιμάνι του Ρότερνταμ παραμένει το μεγαλύτερο λιμάνι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοι-
χεία μέχρι και το έτος 2010.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι εκείνο των λιμένων που πρωτοστατούν στις 
θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο κοντινών αποστάσεων. Στο διάγραμμα της 
Εικόνα 1.13 παρουσιάζονται οι πρώτοι 20 λιμένες για το έτος 2010, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Από την ίδια Εικόνα παρατηρείται 
ακόμη ότι στους πρώτους 20 λιμένες οι 8 ανήκουν στη Μεσόγειο θάλασσα, αναδει-
κνύοντας τον σημαντικό ρόλο της στις θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων. 

Αθροίζοντας τα επιμέρους ποσοστά, παρατηρείται ότι τα 20 πρώτα λιμάνια 
στην ΕΕ-27 το ίδιο έτος αντιπροσώπευαν το 36% του συνόλου των θαλάσσιων μετα-
φορών εμπορευματικών αγαθών.

 
Εικόνα 1.13  Οι πρώτοι 20 ευρωπαϊκοί λιμένες για το έτος 2010 τα οποία πρωτοστατούν στις θαλάσσι-

ες μεταφορές και το εμπόριο κοντινών αποστάσεων. (Πηγή: EuroStat)

Το θαλάσσιο εμπόριο και οι μεταφορές κοντινών αποστάσεων μπορούν να 
διακριθούν ακόμη και βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
κατηγοριοποιήσει ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες συνεισφέρουν στις 
μεταφορές και το εμπόριο κοντινών αποστάσεων. Στην Εικόνα 1.14 παρουσιάζεται 
η συγκεκριμένη συνεισφορά ανά γεωγραφική περιοχή.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι οι θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων 
έχουν ιδιαίτερη σημασία και ρόλο εντός των μεταφορικών αλυσίδων τόσο μέσα 
στην ΕΕ όσο και για τη εμπορική σύνδεση των χωρών της ΕΕ με τρίτες χώρες. 

Οι γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στην Εικόνα 1.14 διακρίνονται σε 
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πολλές μικρότερες περιοχές και σε καθεμία αναπτύσσεται τοπικά και περιφερειακά 
το θαλάσσιο εμπόριο και οι μεταφορές κοντινών αποστάσεων. Καθεμία από αυτές 
τις μικρότερες περιοχές διαθέτει τα δικά της λιμάνια που επικοινωνούν μεταξύ 
τους αναπτύσσοντας δίκτυα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους προσπαθώντας να 
αναπτυχθούν οικονομικά μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχουν, την ασφάλεια των 
μεταφορών, τον χρόνο εξυπηρέτησης και την προστασία των εμπορευμάτων.

 
Εικόνα 1.14  Ποσοστιαία συνεισφορά των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της ΕΕ στο θαλάσ-

σιο εμπόριο κοντινών αποστάσεων το έτος 2011. (Πηγή: EuroStat)

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας πολύ ενδιαφέρουσας και ταχέως αναπτυσσόμε-
νης γεωγραφικής περιοχής όπου οι θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων βρί-
σκουν εφαρμογή μέσα από την ανάπτυξη δικτύων λιμένων είναι η Αδριατική Θάλασσα.

1.6  Ο ρόλος της Αδριατικής στις θαλάσσιες μεταφορές κοντινών  
       αποστάσεων
Η Αδριατική Θάλασσα βρίσκεται εντός της λεκάνης της Μεσογείου και αποτελεί 

μία πολύ ενδιαφέρουσα γεωγραφική περιοχή γιατί συνδέει την κεντρική Ευρώπη 
με τις χώρες των Βαλκανίων, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και η πλειονότητα των λιμένων σε αυτή 
απεικονίζονται στην Εικόνα 1.15. Σε αυτή την περιοχή αναπτύσσονται θαλάσσι-
ες μεταφορές κοντινών αποστάσεων (“short sea shipping”), οι οποίες παρουσιά-
ζουν τα τελευταία χρόνια ανοδική τάση (Pucketta et al., 2011). Το γεγονός αυτό 
έχει καταγραφεί και από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κοντινών θαλάσσιων μεταφορών 
[European Short Sea Network (www.shortsea.info)] και θεωρείται ότι μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά αγαθών όχι μόνο από τη βιομηχανο-
ποιημένη κεντρική Ευρώπη προς τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμη και 
μεταξύ των χωρών ολόκληρης της Μεσογείου.
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Εικόνα 1.15  Η ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας. Τα πράσινα σημεία απεικονίζουν 
κύρια λιμάνια της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. 

Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ο σημαντικός ρόλος της Αδριατικής 
θάλασσας στις μεταφορές αγαθών και την οικονομία των θαλάσσιων μεταφορών 
στην ΕΕ λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Οπότε ο εκσυγχρονισμός των εγκατα-
στάσεων και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών των λιμένων αποτελεί καθορι-
στικό παράγοντα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά. 
Επίσης, είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία και ενημέρωση και ο πλήρης συγ-
χρονισμός και διαμοίραση πληροφοριών μεταξύ των λιμένων, τα οποία αποτελούν 
πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα στην προσπάθεια για τη επιτάχυνση διαδι-
κασιών μεταξύ των λιμένων και τη βελτιστοποίηση των μεταφορών αγαθών και 
επιβατών. 

1.7  Λιμένες της Ελλάδας και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας
Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία διαδραματίζει παραδοσιακά πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες, αποτελώντας έναν ιδιαίτερα δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, με 
δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά όχι μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.

Σημειώνεται ενδεικτικά ότι το 2011 οι τρεις μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως σε 
εμπορικό στόλο πλοίων είναι η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Οι τρεις αυτές 
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χώρες μαζί συνεισφέρουν στο 41% του «νεκρού φορτίου» [Deadweight tonnage 
(D.W.T.)] που μετακινείται δια θαλάσσης. Το ίδιο έτος, τα ελληνικής ιδιοκτησίας 
πλοία μετέφεραν το 16.2% του «νεκρού φορτίου» παγκοσμίως· τιμή που αντιστοιχεί 
σε 202 εκατομμύρια D.W.T.

Επιπρόσθετα, πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπη-
ρεσία το 2012 (Πίνακας 1.1), φανερώνουν τη δυναμικότητα του ελληνόκτητου στό-
λου.

Πίνακας 1.1  Αριθμός και χωρητικότητα των ελληνικών εμπορικών πλοίων (χωρητικότητας 100 Κ.Ο.Χ 
και άνω) τα έτη 2010, 2011 και 2012. (Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Η κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 Κ.Ο.Χ και άνω, σύμφωνα με 
την ηλικία τους για τον μήνα Ιανουάριο των ετών 2010, 2011 και 2012 απεικονίζο-
νται στον Πίνακα 1.2 και το σχετικό ραβδόγραμμα της Εικόνας 1.16.

Πίνακας 1.2  Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων (χωρητικότητας 100 Κ.Ο.Χ και άνω) 
κατά ομάδες ηλικιών τα έτη 2010, 2011 και 2012. (Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή)
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Εικόνα 1.16  Αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων ανά έτη παλαιότητας των πλοίων 
στα έτη 2010, 2011, 2012. (Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Για τη συγκεκριμένη περίοδο των ετών 2010 έως και τον Ιανουάριο του 2012, 
τα περισσότερα ελληνόκτητα πλοία ηλικιακά βρίσκονται πάνω από το όριο των 30 
ετών. Το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται από την αύξηση της χωρητικότητας των 
νεότευκτων πλοίων. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του Πίνακα 1.2 φανερώνουν 
ότι τα νεότερα πλοία είναι κατά πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας σε σχέση μα τα 
παλαιότερα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερων σε όγκο μεταφορών 
με αντίστοιχα λιγότερα δρομολόγια. Η ναυπήγηση μεγαλύτερων πλοίων κατά τα 
τελευταία έτη έγινε σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των 
λιμανιών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο εύκολος ο ελλιμενισμός τους και η γρήγορη 
φορτοεκφόρτωσή τους. 

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι μέσω της χρήσης μεγάλου μεγέθους πλοίων 
επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς, το ύψος του οποίου 
εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του πλοίου όσο και από το μήκος του ταξιδιού. 
Παρ’ όλα αυτά, τα μεγάλα μεγέθους πλοία αντιμετωπίζουν δύο σημαντικούς πε-
ριορισμούς. Ο πρώτος είναι το μέγιστο μέγεθος φορτίου που μια βιομηχανία ή 
λιμάνι ή αποδέκτης μπορεί να υποδεχθεί οποιαδήποτε στιγμή. Ο δεύτερος αφορά 
στα πλοία και τους λιμένες-τερματικούς σταθμούς αποκλειστικά. Στην περίπτωση 
αυτή, υφίσταται ο περιορισμός του μεγέθους των πλοίων που επιβάλλεται από τα 
χαρακτηριστικά των λιμένων (μήκος προβλήτας, βάθος πυθμένα).

Είναι, λοιπόν, προφανής η δυναμική και ο σημαντικός ρόλος της ελληνικής 
ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντούτοις, παρά το μέγεθος του ελληνόκτητου 
στόλου, στους ελληνικούς λιμένες ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων που διακι-
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νείται είναι πολύ μικρός. Μάλιστα εντός της Ελληνικής επικράτειας δεν υπάρχουν 
λιμένες που να έχουν αξιοσημείωτη κίνηση στη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων, 
σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου.

Στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και του εκσυγχρονισμού των ελληνικών 
λιμένων καθίσταται, κατά συνέπεια, επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία υπο-
δομών και την απόκτηση τεχνογνωσίας αναφορικά με τη διαχείριση εμπορευματο-
κιβωτίων στους λιμένες της Ελλάδας. Δεν είναι, όμως, το μόνο που χρειάζονται οι 
λιμένες στην ελληνική επικράτεια για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική 
παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα των θαλάσσιων με-
ταφορών και να διαδραματίσουν τον κομβικό ρόλο που τους αρμόζει λόγω της 
πλεονεκτικής γεωγραφικής τους θέσης. Θα πρέπει να αναπτύξουν σύγχρονα και 
καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία έχουν ήδη εισέλθει σε πολλές κα-
θημερινές λειτουργίες των λιμένων συντελώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, την 
αποφυγή λαθών και παραλήψεων και την ασφάλεια/προστασία δεδομένων, πλη-
ροφοριών και διαδικασιών.

1.8  Πληροφοριακά συστήματα λιμένων
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι λιμένες αποτελούν κομβικής σημασίας πόλους οι-

κονομικής ανάπτυξης με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην συντριπτική πλειο-
νότητα των περιπτώσεων. Η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη ενός λιμένα προϋποθέτει 
την ευκολία του σε συνεργασίες, την άμεση εμπέδωση και εφαρμογή κανονισμών 
και νομοθεσιών που το αφορούν καθώς και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων 
τεχνολογικών εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ήδη από το 2001 οι Marlow 
και Paixão (2001) πρότειναν ότι κάθε σύγχρονο κι ανταγωνιστικό λιμάνι πρέπει να 
είναι «ευέλικτο» (agile). Η ευελιξία αναφέρεται στην ευκολία και τις δυνατότητες 
ενός λιμένα ή ενός δικτύου λιμένων να ανταποκρίνεται γρήγορα και αξιόπιστα στις 
απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις έκτακτες συνθήκες που πολύ συχνά επικρατούν στα 
πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων των λιμένων. Κατά συνέπεια, η ευελιξία 
μπορεί να θεωρηθεί σε σημαντικό βαθμό ως το αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης 
διαδικασιών ενός λιμένα και του συγχρονισμού διαδικασιών και επικοινωνίας και 
διαμοίρασης πληροφοριών ενός δικτύου λιμένων, τα οποία συνδέονται εμπορικά 
και λειτουργικά.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας των λιμένων επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και εφαρμογή 
ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Επικοινωνίας, όπως είναι τα Πλη-
ροφοριακά Συστήματα Λιμένων (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) (Port Community Systems) και οι Ενι-
αίες Ηλεκτρονικές Θυρίδες Επικοινωνίας Λιμένων (Port Single Window Platform ή 
Global Single Window) συντελώντας στη δημιουργία και τη λειτουργία ανταγωνι-
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στικών δικτύων λιμένων. Επιπλέον, οι συνεχείς αλλαγές, η αύξηση των αναγκών 
και η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών οδηγούν απαρέγκλιτα τα λιμάνια στην 
υιοθέτηση νέων πρακτικών εφοδιασμού και μεταφορών (logistics) με σκοπό την 
ενίσχυση, ανάπτυξη και την αναβάθμιση των πολυτροπικών αλυσίδων μεταφορών 
(multimodal transport chains), τάση στην οποία τα Πληροφοριακά Συστήματα Λι-
μένων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα.

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων 
και οι Ενιαίες Ηλεκτρονικές Θυρίδες Επικοινωνίας μεταξύ των λιμένων διαχειρίζο-
νται πολλές διαφορετικές διαδικασίες στους λιμένες ή μεταξύ των λιμένων με έναν 
συνεργατικό, ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο συνδέοντας διαφορετικές λειτουργί-
ες αλλά και τα λιμάνια με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιού-
νται στη Λιμενική Κοινότητα και τις μεταφορές (Keceli et al., 2008).

Γίνεται έτσι κατανοητό ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Ενιαίων 
Πληροφοριακών Συστημάτων συντελεί στην αναβάθμιση των δύο βασικών πυλώ-
νων της ναυτιλίας: των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές 
και των υπηρεσιών που σχετίζονται με το θαλάσσιο εμπόριο. Μάλιστα, στα πλαίσια 
του εκσυγχρονισμού των συγκεκριμένων υπηρεσιών, η ΕΕ προωθεί τις ηλεκτρο-
νικές θαλάσσιες μεταφορές (e-Maritime) και το ηλεκτρονικό θαλάσσιο εμπόριο 
(e-freight), στα οποία τα Ενιαία Πληροφοριακά Συστήματα έχουν κυρίαρχο ρόλο. 

1.9  Ευρωπαϊκές τάσεις και πολιτικές εκσυγχρονισμού των λιμένων
Οι «ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές» (e-Maritime) και το «ηλεκτρονικό θα-

λάσσιο εμπόριο» (e-freight) αποτελούν σημαντικές κατευθύνσεις στην ΕΕ, καθώς 
και ένα κυρίαρχο μέσο για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, από το οποίο 
η ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και αναγνωρίζει την πρωτοβουλία των «ηλε-
κτρονικών θαλάσσιων μεταφορών» ως μια βασική κατεύθυνση σε αυτόν τον τομέα, 
με σαφή και πρωταρχικό στόχο την προώθηση της χρήσης προηγμένων τεχνολο-
γιών πληροφορικής για την εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

1.9.1  Ηλεκτρονικές Θαλάσσιες μεταφορές
Οι ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν έναν βασικό άξονα πολιτικής 

προτεραιότητας, τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να δοθεί μία ακριβής περιγραφή για τη 

φράση ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές (e-Maritime). Οι «ηλεκτρονικές θαλάσ-
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σιες μεταφορές» αναφέρονται στη διαδικτυακή και εν γένει στην ηλεκτρονική επι-
κοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων-υπηρεσιών ιδιωτικού ή/
και δημόσιου χαρακτήρα (stakeholders) που συμμετέχουν στις θαλάσσιες μεταφο-
ρές και το εμπόριο.

Η ταχεία εμφάνιση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών δι-
αμορφώνει και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό κάθε επιχειρηματική και οικονομική 
δραστηριότητα. Το διαδίκτυο επηρεάζει δραματικά τις θέσεις εργασίας, τον τρόπο 
εργασίας και γενικά τις επιχειρηματικές πρακτικές σε όλους τους επαγγελματικούς 
τομείς.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι, ακόμη και σήμερα, οι γραφειοκρατικές δια-
δικασίες στις θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και συχνά απαι-
τούν τη χρήση εγγράφων. Το γεγονός αυτό έχει ήδη οδηγήσει πολλά σημαντικά 
λιμάνια, στην Ευρώπη και όχι μόνο, στην υιοθέτηση και ανάπτυξη προηγμένων 
πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική ανταλλα-
γή εγγράφων και πληροφοριών συντελώντας σημαντικά στην ποιότητα των παρε-
χόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, η διαλει-
τουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των λιμένων είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη περιορίζοντας τις δυνατότητες για νέες υπηρεσίες, ποιοτικότερες και 
οικονομικά προσοδοφόρες υπηρεσίες. Ιδίως οι μικροί λιμένες πολλές φορές δεν 
είναι εξοπλισμένοι με συστήματα ηλεκτρονικής παροχής εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων. Αυτό έχει ως συνέπεια, όπου δεν υπάρχει σωστή και αυτοματο-
ποιημένη μηχανοργάνωση, οι ναυτιλιακές εταιρείες να αναγκάζονται να παρέχουν 
τα ίδια δεδομένα κατ’ επανάληψη και συχνά εγγράφως και ιδιοχείρως μέσω των 
ταξιδιωτικών πρακτόρων, με αποτέλεσμα συχνές παραλήψεις και λάθη.

Τις δυσκολίες αναφορικά με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και γενι-
κότερα με τις διαδικασίες των λιμένων, επιδιώκουν να περιορίσουν ή/και να απα-
λείψουν πολιτικές και στρατηγικές που έχουν οριστεί πρόσφατα σε πολλές χώρες 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι «ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές» θεωρούνται ως 
ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για το 2018 
σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές θαλάσσιων μεταφορών/εμπορίου και τις συναφείς 
πολιτικές. Σε αυτή την τάση, αναγνωρίζεται ως καθοριστικής σημασίας ο ρόλος των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ, Information & Communication 
Technologies: ICT) για την αύξηση της παραγωγικότητας και την αξιοποίηση της και-
νοτομίας, καθώς και την υιοθέτηση λύσεων στη νέα εποχή του ηλεκτρονικού επιχει-
ρείν, που βασίζονται σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία ΤΠΕ.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις «ηλεκτρονικές θαλάσσιες μεταφορές» βασίζεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οριστεί από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας 
και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της ναυτιλίας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
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πολιτικής, η ΕΕ προωθεί διαρκώς τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης, η Οδηγία για τη δημιουρ-
γία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς, κα-
θώς επίσης οι Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τη Στρατηγική στις θαλάσσιες Μεταφορές 
και το εμπόριο μέχρι το 2018 καθορίζεται από την ανάγκη για τη δημιουργία ενός 
ενοποιημένου πλαισίου κανόνων λειτουργίας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφο-
ρών και εμπορίου.

Η φιλοσοφία των «ηλεκτρονικών θαλάσσιων μεταφορών» έχει ουσιαστικά ως 
στόχο την παροχή ενός στρατηγικού πλαισίου και των δυνατοτήτων υποστήριξης 
προς τις επιχειρήσεις και τις λιμενικές δραστηριότητες κατά τρόπο εναρμονισμένο 
με τον διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία 
με διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και 
την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών και των δεδομένων. 
Επιπλέον, έχει ως στόχο να εισαγάγει στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία 
των μεταφορών και των υπηρεσιών τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στον χώρο 
των ΤΠΕ.

Οι αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών (e-Maritime 
services) θα πρέπει συνοπτικά να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ομάδων των ενδιαφερομένων με-
ρών που εμπλέκονται στα εξής:

• Στη βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και των 
 μεταφερόμενων αγαθών. 
• Την προστασία του περιβάλλοντος.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών 
 και την ενίσχυση της παρουσίας τους στη διεθνή σκηνή.
• Ενσωμάτωση των αειφόρων πλωτών μεταφορών με αποδοτικές 
 συνεργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών και κρατών εκτός των 
 συνόρων της. 
• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα την υποστήριξη της 
 ανάπτυξης ικανοτήτων και επιμόρφωσης για τους ναυτικούς.
Πιο εξειδικευμένοι στόχοι της προώθησης των «ηλεκτρονικών θαλάσσιων μετα-

φορών» είναι να επιταχυνθεί η αφομοίωση σε ολόκληρη την ΕΕ σύγχρονων κανονι-
σμών και πρακτικών για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών (SafeSeaNet και 
e-navigation) και να αξιοποιηθούν σταδιακά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 
δυνατότητες των νέων δορυφόρων «Galileo», ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων δι-
αδικασίες παρακολούθησης της κυκλοφορίας των θαλάσσιων οδών και της ασφα-
λούς ναυσιπλοΐας. 

Η προώθηση των «ηλεκτρονικών θαλάσσιων μεταφορών» αποσκοπεί επίσης 
στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών (μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασι-
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ών και ταυτόχρονης ασφάλειας και εξοικονόμησης χρόνου) μεταξύ ενός λιμένα και 
των συνεργαζόμενων φορέων και εταιρειών ή μεταξύ λιμένων, μέσω ολοκληρωμέ-
νων διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Τα συγκεκριμένα πληροφοριακά 
συστήματα συντελούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των ναυτιλιακών υπηρεσιών δημιουργώντας σύγχρονα, πλήρως αυτοματοποιημέ-
να, ψηφιακά υπόβαθρα που βελτιώνουν τις διάφορες «αλυσίδες εφοδιασμού» και 
συντελούν στην εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Λιμένων ως βασικών κέντρων logistics.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι «ηλεκτρονικές θαλάσσιες με-
ταφορές» μπορούν να εκφραστούν μέσα από ολοκληρωμένες διαδικτυακές εφαρ-
μογές που θα είναι βασισμένες σε δυο άξονες: 

• Ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής δε-
δομένων και πληροφοριών μεταξύ λιμένων.

• Πληροφοριακά συστήματα εντός του λιμένα για τη βελτίωση υπηρεσιών, 
ασφάλεια διακίνησης εγγράφων, δεδομένων, αγαθών και ανθρώπινου δυναμικού 
στα όρια δραστηριοποίησης ενός λιμένα.

Κατά συνέπεια, ο εκσυγχρονισμός των λιμένων περνά μέσα από τους δύο προ-
αναφερθέντες άξονες προοπτικών για μία ολοκληρωμένη διαχείριση ανθρώπων, 
φορτίων, πλοίων και διευκόλυνση των μεταφορών στην ΕΕ μειώνοντας σημαντικά 
τους κινδύνους ατυχημάτων και βελτιώνοντας την ασφάλεια ανθρώπων και αγα-
θών και παράλληλα εξασφαλίζοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Εικόνα 1.17  Σχηματικό διάγραμμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιμέρους ενδολιμενικών 
διαδικασιών μεταξύ δύο λιμένων.

Στην Εικόνα 1.17 απεικονίζεται σχηματικά η επικοινωνία μεταξύ δύο λιμένων, 
η ύπαρξη της εφοδιαστικής αλυσίδας από το σημείο αρχικής φόρτωσης (σημείο Α) 
μέχρι το τελικό σημείο παράδοσης (σημείο Β). Παριστάνονται επίσης οι επιμέρους 
διαδικασίες (Δ.1, Δ.2, Δ.3 και Δ.4) που πραγματοποιούνται μέσα στις εγκαταστάσεις 
των λιμένων κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι τον τελικό προορισμό (δια-
δικασίες στοιβάγματος, αποθήκευσης, μεταφόρτωσης εκτελωνισμού, ελέγχων κ.ά.).
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1.9.2  Ηλεκτρονικό Θαλάσσιο εμπόριο (e-freight initiative)
Μία άλλη προσπάθεια της ΕΕ αφορά στο ηλεκτρονικό θαλάσσιο εμπόριο 

(e-freight) και επιδιώκει να ενισχύει τη δημιουργία Αυτοματοποιημένων Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Λιμένων.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορευμά-
των (Freight Logistics Action Plan) ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
2007, ανάμεσα σε μια σειρά από παρεμφερείς πολιτικές πρωτοβουλίες, για να βοη-
θήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει σύγχρονες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της αειφόρου ποιότητας και αποδοτικότητας, της απλούστευσης των διαδικασιών 
στις μεταφορικές αλυσίδες, την αναζήτηση «πράσινων» διαδρόμων εμπορευμα-
τικών μεταφορών, τις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές που εφοδιάζουν και 
εφοδιάζονται από τους λιμένες, τις διαστάσεις των οχημάτων και των προτύπων 
και κανονισμών φόρτωσης.

Οι πυλώνες της ΕΕ στους οποίους στηρίζεται η συγκεκριμένη προσπάθεια αφο-
ρούν σε:

• ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας,
• βελτίωση κανονισμών και νομοθετικών πλαισίων για τη δημιουργία ενός 
 πιο δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
• προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι στόχοι που έχει ορίσει η ΕΕ αποσκοπούν σε:
• ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα 
 εμπορεύματα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς,
• δημιουργία ενιαίων πληροφοριακών συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ 
 λιμένων για την ανταλλαγή σχετικών με τα εμπορεύματα εγγράφων και 
 πληροφοριών,
• ασφαλή διέλευση των συνόρων για όλα τα μέσα μεταφοράς και για όλα τα 
 κράτη-μέλη της ΕΕ,
• απλοποίηση διαδικασιών και δημιουργία της απαραίτητης υποδομή για την 
 εξασφάλιση ασφαλών και αποτελεσματικών θαλάσσιων μεταφορικών 
 διαδρόμων μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Ασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια του «ηλεκτρονικού θαλάσσιου εμπορίου» (e-freight) 

έχει εισαχθεί ως μέσο για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφο-
ριών μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business) και μεταξύ επιχειρήσεων και των 
διοικήσεων των λιμένων (business-to-administration). Πρέπει να σημειωθεί ακόμη 
ότι η έννοια του «ηλεκτρονικού θαλάσσιου εμπορίου» αποτελεί μέρος του σχεδίου 
δράσης για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) στην Ευρώ-
πη.

Πιο συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν το 
όραμα της πραγματοποίησης των διαδικασιών στις εμπορευματικές μεταφορές 
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όπου η ηλεκτρονική ροή των πληροφοριών συνδέεται με τη φυσική ροή των αγα-
θών, χωρίς να υπάρχει η χαρτογραφία που είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και επιτρέ-
πει συχνά λάθη και παραλείψεις. Ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

• Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε όλους τους τρόπους 
 μεταφοράς.
• Τυποποίηση των ανταλλαγών δεδομένων και πληροφοριών. 
• Ανάπτυξη ασφαλών τρόπων για την παροχή πληροφοριών σε ολόκληρη
 την εφοδιαστική αλυσίδα (συμπεριλαμβανομένων των «καθ’ οδόν» 
 πληροφοριών για τη θέση και την κατάσταση των μεταφερόμενων 
 εμπορευμάτων).
• Ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών επικοινωνίας και εντοπισμού θέσης 
 (π.χ. Αναγνώριση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων - RFID, Αποκλειστική 
 Επικοινωνία Μικρής Εμβέλειας - DSRC, εφαρμογές EGNOS / Galileo 
 δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης).
• Ενσωμάτωση και διαλειτουργικότητα (interoperability) των εφαρμογών
 πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς που 
 συμμετέχουν στις εμπορευματικές μεταφορές.
Σημειώνεται ότι άμεση εξέλιξη των «ηλεκτρονικών εμπορευματικών μεταφο-

ρών» αποτελούν τα «ευφυή φορτία», έννοια που αφορά τη διακίνηση εμπορευ-
μάτων η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ευρύ φάσμα αυτοματοποιημένων 
υπηρεσιών πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια μετακίνησης των εμπορευματικών 
φορτίων, εξελίσσοντας τη διαχείριση των μεταφορικών αλυσίδων και τους τρό-
πους διακίνησης των εμπορευμάτων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου ολοκλη-
ρωμένων αλυσίδων μεταφορών είναι η σύνδεση των οδικών, σιδηροδρομικών και 
των πλωτών μεταφορικών μέσων με τον καλύτερο τρόπο, καθώς επίσης η απλού-
στευση και η εναρμόνιση των απαιτήσεων και των κανονισμών σε όλα τα κράτη-μέ-
λη.

Κατά συνέπεια, χρειάζονται λύσεις, όπως τα ενιαία πληροφοριακά συστήμα-
τα επικοινωνίας, για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των εμπορευματικών 
ροών, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των λιμένων και μεταξύ των συνεργα-
ζόμενων φορέων ενός λιμένα (π.χ. εταιρείες, τράπεζες κ.ά.), για την υποστήριξη 
και βελτίωση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, για την προστασία του περιβάλλο-
ντος και την ασφάλεια των δικτύων εμπορευματικών μεταφορών.

Οι παραπάνω ευρωπαϊκές πολιτικές και τάσεις δημιουργούν ένα σύγχρονο 
πλαίσιο κανόνων και πρακτικών, στο οποίο ρυθμιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι 
εφαρμογές της πληροφορικής με άμεσο στόχο να βελτιώσουν τις υπηρεσίες, να 
απλουστεύουν τις διαδικασίες που αφορούν τις μετακινήσεις φορτιών και να μει-
ώσουν το κόστος λειτουργίας και παρεχομένων υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα 
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ανταγωνιστικό προφίλ που θα βοηθήσει του λιμένες να ανταπεξέλθουν και να ανα-
πτυχθούν ως κομβικά σημεία στο σύγχρονο εμπορικό δίκτυο, τόσο σε τοπικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο.

1.10  Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Ελληνική Βιβλιογραφία
Βλάχος Γ. Π. 2007. Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην ανταγω-

νιστικότητα των λιμένων container της Μεσογείου. Τελική Έκθεση, Αναπτυξιακή 
Επιμελητηρίων Πειραιά.

Παπαγρηγορίου Β. Ι., 2003. Πολεοδομία, Περιβάλλον, Απαλλοτρίωση, Αθήνα, 
εκδ. Σάκκουλα.

Διεθνής Βιβλιογραφία
Keceli Y, Choi HR, Cha YS, Aydogdu V, 2008.Third Conference on Convergence 

and Hybrid Information Technology, DOI 10.1109/ICCIT.2008.396.
Marlow P.B, Paixão AC, 2001. Agility, a key enabler in port competition, In: 

Cullinance K.P.B., Lee, T.W (Eds.), Proceedings from the International Association 
of Maritime Economists Annual Conference 2001, 18-20 July, Hong-Kong, pp. 102-
114.

Pucketta M.S., Henshera A.D., Brooks R.M., Trifts V., 2011. Preferences for 
alternative short sea shipping opportunities. Transportation Research. Part E, 47, 
182-189.

UNCTAD, 2010. Review of Maritime Transport, 2010.United Nations Conference 
on Trade and Development. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ  Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

44



45

Κεφάλαιο 2 

Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων 
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2.1  Εισαγωγή
Στη σημερινή εποχή η εξέλιξη και οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών και των υπολογιστικών συστημάτων έχει συμπαρασύρει σε ραγδαία ανά-
πτυξη πολλές επιστήμες, έχει διευρύνει τα πεδία εφαρμογών τους, έχει μεταβάλει 
τη φιλοσοφία και τη δομή οργάνωσης και διοίκησης ολόκληρων οργανισμών και 
κοινωνιών σε διάφορες κλίμακες. Η συγκεκριμένη αναδόμηση και ανάπτυξη των 
λειτουργιών και διαδικασιών ενός οργανωμένου συνόλου κοινωνικών, εμπορικών 
και οικονομικών δραστηριοτήτων συντελείται με την αυτοματοποιημένη συλλογή, 
ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών μέσω ολοκληρωμένων 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δεδομένου ότι ένας λιμένας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας οργα-
νωμένης κοινότητας ανθρώπων, φορέων, επιχειρήσεων και πολλών ετερόκλητων 
δραστηριοτήτων, ένα Πληροφοριακό Σύστημα θα μπορούσε να βελτιώσει τη δομή 
και τη λειτουργία ενός λιμένα βελτιστοποιώντας τους τρόπους διεξαγωγής των δια-
φόρων διαδικασιών και λειτουργιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην πρόσφατη 
διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται η ανάγκη για υψηλού επίπεδου ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες στους λιμένες (Furio, 2011). Απώτερος και σαφής στόχος των Πληροφο-
ριακών Συστημάτων που απευθύνονται αποκλειστικά στις λιμενικές δραστηριότη-
τες είναι η βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, η εξοικονόμηση χρόνου 
και χρημάτων, τα οποία με τη σειρά τους βελτιώνουν την «εικόνα» ενός λιμένα σε 
ένα έντονα μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο σε εθνικό όσο και 
διεθνές επίπεδο. 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) [Port Community Systems 
(PCS)] απευθύνονται σε όλες τις ενδολιμενικές διαδικασίες και συμπεριλαμβάνουν 
όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στην Ευρώπη έχουν 
μακρά παράδοση. Τα πρώτα άρχισαν να λειτουργούν σε λιμένες της Γερμανίας, της 
Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Στη συ-
νέχεια ακολούθησαν χώρες όπως η Ολλανδία και η Ισπανία στη δεκαετία του 1990.

Βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ ήταν αφενός 
μεν η ανάγκη για τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες πλατφόρμες επικοινω-
νίας προκειμένου να βελτιωθούν όλες οι λιμενικές λειτουργίες όσον αφορά στην 
ακρίβεια, την αξιοπιστία και το κόστος των ανταλλασσομένων πληροφοριών, και 
αφετέρου η ανάγκη να αυξηθεί με κάποιο σύγχρονο τρόπο η ανταγωνιστική θέση 
ενός λιμένα σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η καλή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους δυνητικούς χρήστες και 
τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς, είναι κρίσιμη για τον σωστό σχεδιασμό 
ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, ενώ επισημαίνεται ακόμη πως για τη σωστή λειτουργία ενός τέτοιου 
συστήματος σημαντική είναι η υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων προ-
σαρμοσμένων στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών των λιμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων
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2.2  Τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ)
Το αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών ενός λιμένα 

συγκεντρώνει ηλεκτρονικά έγγραφα, τα δεδομένα και τις πληροφορίες που σχε-
τίζονται με κάθε λογής διαδικασίες του λιμένα. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο 
αυτό ότι ένας λιμένας συνεργάζεται με πολλούς φορείς, υπηρεσίες και επιχειρή-
σεις (Τελωνείο, Λιμενικό, ναυτιλιακές εταιρείες, πλοία κλπ) που επικοινωνούν 
διαρκώς μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, στέλνοντας αιτήματα και 
πιστοποιητικά.

Η ύπαρξη και η λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος σε έναν λιμένα 
ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία οδηγώντας σε επιτάχυνση των σχετικών διαδικα-
σιών, μειώνει τους απαιτούμενους χρόνους, ελαχιστοποιεί το κόστος και ενισχύει 
την ασφάλεια ανταλλαγής πληροφοριών, συντελώντας παράλληλα σε έναν περι-
βαλλοντικά ορθό τρόπο λειτουργίας, αφού επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 
και κόστους μετακίνησης. Επιπλέον, οδηγεί σε μια βέλτιστη διαχείριση και παρα-
κολούθηση όλων των διαδικασιών του λιμανιού. 

Η βασική αρχή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένα βασί-
ζεται στο γεγονός ότι οι πληροφορίες καταγράφονται μόνο μία φορά από τον 
αντίστοιχο φορέα (υπηρεσία ή εταιρεία) που είναι υπεύθυνος, εκτελώντας και 
ελέγχοντας σε πραγματικό χρόνο διοικητικές, διαχειριστικές και λογιστικές δια-
δικασίες. 

Η αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών μπορεί να επιτευχθεί σε 
σημαντικό βαθμό μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Electronic Data 
Interchange: EDI). Παρ’ όλα αυτά, ο πλέον σύγχρονος και ολοκληρωμένος τρό-
πος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και την αυτοματοποίηση δια-
δικασιών είναι μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος Λιμένα (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ). Ένα 
τέτοιο σύστημα αποτελεί ουσιαστικά μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέ-
πει την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, βελτιστοποιεί, διαχειρίζεται 
και αυτοματοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σε έναν λιμένα, παρέχοντας 
αποτελεσματικές διαδικασίες εφοδιασμού και μεταφορών (logistics) μέσω ενιαίας 
υποβολής και ανταλλαγής των δεδομένων και πληροφοριών επιτυγχάνοντας τη 
σύνδεση των μεταφορικών και εφοδιαστικών αλυσίδων με τις διαδικασίες και τη 
διοίκηση του λιμένα.

 
2.3  Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένων 
Περίπου το 80% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θα-

λάσσης (UNCTAD 2010). Γι’ αυτό οι λιμένες είναι ζωτικής σημασίας και αναπό-
σπαστα τμήματα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η σημασία των λιμένων 
αυξάνει εκθετικά λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και 
των εμπορευματικών μεταφορών τόσο σε μεγάλες αποστάσεις όσο και σε μικρό-
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τερες. Η αυτοματοποίηση της οργάνωσης και διαχείρισης των διαδικασιών στους 
λιμένες αποτελεί σημαντική πρόκληση λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών 
και της ετερογένειας των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Επιπλέον, ο κλάδος 
της ναυτιλίας, οι μεταφορές και, κατά συνέπεια, οι λιμένες είναι ρυθμιστικοί 
παράγοντες του διεθνούς εμπορίου γιατί αποτελούν απαραίτητα τμήματα για την 
ομαλή λειτουργία της προσοδοφόρας αγοράς μέσα στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο 
και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο παρουσιάζει συνεχή αυξανό-
μενη τάση για μεταφορά αγαθών. Εξάλλου, αναγνωρίζεται ευρέως ότι τα λιμάνια 
σήμερα λειτουργούν και ως βιομηχανικές επιχειρήσεις και ως φορείς παροχής 
υπηρεσιών.

Η ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών 
στα λιμάνια είναι εξέχουσας σημασίας καθώς αφορούν πολλαπλούς τρόπους με-
ταφοράς και διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσίες και εταιρείες που 
συμμετέχουν. Η παραδοσιακή ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων είναι συχνά 
περίπλοκη, με πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς τα ίδια δεδομένα κα-
ταγράφονται και ανταλλάσσονται αρκετές φορές και συχνά, είτε χειρόγραφα είτε 
ηλεκτρονικά, αλλά η ανταλλαγή πραγματοποιείται με χειροκίνητο τρόπο, γεγονός 
που συχνά προκαλεί λάθη και καθυστερήσεις.

Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις και λάθη 
που δημιουργούνται με τον παραδοσιακό τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών, πολλά 
σύγχρονα και σημαντικά λιμάνια έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία προηγμένα πλη-
ροφοριακά συστήματα στην καθημερινή λειτουργία τους, αλλά τα συστήματα αυτά 
σπανίως είναι διαλειτουργικά, γεγονός που εμποδίζει να επιτευχθούν οικονομίες 
κλίμακας. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών των λιμένων που 
αφορούν στον κύκλο λειτουργίας της μεταφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας 
που εξυπηρετούν, πολλά σύγχρονα λιμάνια έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα 
πληροφοριακά συστήματα λιμένων (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) με έμφαση στην επικοινωνία, τα 
οποία εξυπηρετούν πλήρως την άμεση, ασφαλή και αυτοματοποιημένη ανταλ-
λαγή πληροφοριών σε ολόκληρη τη Λιμενική Κοινότητα. Πολλά από τα υπάρ-
χοντα πληροφοριακά συστήματα σχεδιάζονται για να καλύψουν ανάγκες των 
μεγάλων λιμένων στις μετακινήσεις, το στοίβαγμα και την αποθήκευση εμπο-
ρευματοκιβωτίων. 

Το μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα λιμάνια αφο-
ρούν την ύπαρξη και τη χρήση πολλών και διαφορετικών μεταφορικών μέσων, 
όπως πλοία, φορτηγά, εξοπλισμό για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, κλπ. 
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότη-
τα ενός λιμένα και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται 
στους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις. Εκτός από την πραγματικά απο-
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τελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα ΠΛΗ.
ΣΥ.Λ συμβάλλουν στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών 
των λιμένων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο μιας 
εξελισσόμενης διεθνούς αγοράς.

Σαφώς, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η λειτουργία των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ μπορεί να 
θεωρηθεί ως καινοτόμο «προϊόν» ή «υπηρεσία», δεδομένου ότι βελτιώνει αισθητά 
τις πολύπλοκες λειτουργίες ενός λιμένα. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των συ-
στημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, εκτός από το γεγονός ότι οδηγεί στην παρο-
χή αποτελεσματικών και ασφαλών, προσανατολισμένων στους πελάτες/χρήστες, 
υπηρεσιών, οδηγεί και στην ανάπτυξη ακόμη πιο αποδοτικών δραστηριοτήτων 
στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών 
προωθεί τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση των λιμενικών υπηρεσιών ενι-
σχύοντας την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών συναλλαγών.

2.4  Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων - ορισμός
Τα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένα (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) μπορούν να θεωρηθούν ως 

ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία σχεδιάζονται, αναπτύσσονται 
και λειτουργούν διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και φορέων 
στους λιμένες αλλά κυρίως την επικοινωνία των ενδολιμενικών υπηρεσιών με συ-
νεργαζόμενα μέρη (εταιρείες και επιχειρήσεις διαφόρων ειδών, κυβερνητικούς 
οργανισμούς και υπηρεσίες κ.ά.) που δεν εντάσσονται μεν στην κοινότητα του 
λιμένα, έχουν, ωστόσο, καθημερινά εμπορικές συναλλαγές με αυτόν. Στα πλαίσια 
της επικοινωνίας μεταξύ όλων αυτών των ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνεται 
κυρίως η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή σχετικών εγγράφων με ασφαλή τρόπο, 
έγκυρα και έγκαιρα, αποσκοπώντας στη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοι-
κονόμηση χρόνου και λειτουργικού κόστους.

Τονίζεται βέβαια ότι η επιτυχημένη λειτουργία ενός τέτοιου είδους συστήματος 
απαιτεί αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων χρηστών.

Οι χρήστες που περιλαμβάνονται στη δομή και τη λειτουργία ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τους επιμέρους στό-
χους και τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν λιμένα. Παρ’ όλα αυτά, σε όλα τα 
συστήματα αυτού του είδους κομβικός είναι ο ρόλος των τελωνείων, του Λιμενικού 
και βέβαια των ναυτιλιακών εταιρειών. Η καλή συνεργασία μεταξύ των βασικών 
χρηστών, και όλων των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μέρων με τους δυνητικούς 
χρήστες/πελάτες και τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την αποδοτική λειτουργία των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ μπορούν να ενωθούν και να λειτουργή-
σουν ως τμήματα μιας ενιαίας Πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των λιμένων απο-
τελώντας τη σπονδυλική της στήλη, γιατί καλύπτουν με τον πλέον σύγχρονο και 
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ασφαλή τρόπο καθημερινές διαδικασίες στους λιμένες. Κατά συνέπεια, η σύνδεση 
των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. πολλών λιμένων σε μία Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας 
(ΕΗΘΕ) (Single Windows) μπορεί να θεωρείται εφικτή και εφαρμόσιμη, θεωρώντας 
δεδομένο τον ρόλο των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ ως κόμβων συλλογής και διαχείρισης πληροφο-
ριών σε ενδολιμενικό επίπεδο. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ:

• Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει τη 
 βέλτιστη, έξυπνη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών 
 μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η
 ανταγωνιστικότητα των Λιμενικών Κοινοτήτων στο σύγχρονο θαλάσσιο
 εμπόριο και τις μεταφορές·
• Βελτιστοποιεί, διαχειρίζεται και αυτοματοποιεί όλες τις απαραίτητες 
 διαδικασίες των λιμένων μέσω ενιαίου τρόπου υποβολής, διαχείρισης 
 και χρήσης των δεδομένων, συνδέοντας παράλληλα όλους στους κρίκους
 της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Θα μπορούσε, με άλλα λόγια, να ειπωθεί ότι ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ αποτελεί ουσι-

αστικά την «οργανωτική επιτροπή» διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αφο-
ρούν και πραγματοποιούνται από διάφορες ομάδες εσωτερικά (π.χ. Λιμενικό, 
Τελωνείο) ή εξωτερικά του λιμένα (ιδιωτικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες 
κ.ά.). Το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ αναλαμβάνει τη διαχείριση, την οργάνωση και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των χρηστών με ασφάλεια και εγκυρότητα αποσκοπώντας 
στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Το φάσμα των βασικών χρηστών των 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ αποτελείται, σε γενικές γραμμές, από ιδιωτικές εταιρείες (ναυτιλια-
κούς πράκτορες, φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, πράκτορες, εκτε-
λωνιστές, κλπ.) και δημόσιους ή κρατικούς φορείς (π.χ. τελωνειακές ή λιμενικές 
αρχές).

2.5  Γενικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ
Όπως προαναφέρθηκε, το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφορια-

κό σύστημα σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες 
του λιμένα και της κοινότητας των χρηστών του και παρέχει ασφαλή και άμεση 
εξυπηρέτηση σε όλους τους φορείς, υπηρεσίες και επιχειρήσεις που εμπλέκονται 
σε διαδικασίες όπως οι μεταφορές, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, οι μεταφορτώσεις, 
τα επικίνδυνα φορτία, η παροχή στατιστικών κ.ά.

Το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ σε γενικές γραμμές προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οι 
οποίες συνοψίζονται στον Πίνακα 2.1:
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Πίνακας 2.1  Υπηρεσίες η διαχείριση των οποίων μπορεί να γίνει μέσα από ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ

Υπάρχουν ορισμένα βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπό-
ψη κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. Πολύ σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι τα διάφορα έγγραφα που ανταλλάσσονται διαφέρουν μεταξύ τους 
ανάλογα με τη σχετική διαδικασία. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, ενιαίες φόρμες και σε 
κάθε διαφορετική διαδικασία θα πρέπει να υπάρχουν τα σωστά πεδία για την ηλε-
κτρονική συμπλήρωση και υποβολή τους. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
επιμέρους νομικές απαιτήσεις και να καθορίζονται τα επίπεδα προσβασιμότητας 
των διαφόρων χρηστών του συστήματος. Τέλος, η ροή πληροφοριών σε ένα ΠΛΗ.
ΣΥ.Λ ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε λιμένα. 

2.6  Σχεδιασμός ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ
Ο σχεδιασμός ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ είναι συνήθως μια πολύπλοκη και χρονοβόρος 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα μέσα από διάφορες φάσεις. Ανάλογα με το υφι-
στάμενο επίπεδο της χρήσης της τεχνολογίας και των πληροφοριών που ανταλ-
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λάσσονται μέσω αυτών, υπάρχουν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και τους τρόπους λειτουργίας τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τρεις 
βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ύπαρξή τους:

1. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα αφορά στον εντοπισμό, την καταγραφή και 
την ανάλυση των βασικών ροών διαδικασιών όπου ανταλλάσσονται έγγραφα. Τα 
έγγραφα περιλαμβάνουν πιστοποιητικά διαφόρων ειδών, έγγραφα έγκρισης και 
αναφορές διαδικασιών (π.χ. αναφορές για επικίνδυνα φορτία, έγκριση απόπλου/
κατάπλου).

2. Από τη στιγμή που βασικές ροές των διαδικασιών έχουν αποσαφηνιστεί και 
οι αναλύσεις απαιτήσεων των χρηστών έχουν πραγματοποιηθεί, η σχεδίαση και 
ανάπτυξη (υλοποίηση) ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ καθίσταται εφικτή. Στόχος είναι να σχεδια-
στεί και να δομηθεί μια συνεχής ροή ψηφιακών πληροφοριών εντός της περιοχής 
του λιμένα που περιλαμβάνει –κατ’ ελάχιστον– το μεγαλύτερο μέρος των επιμέρους 
διαδικασιών από την άφιξη ενός πλοίου και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων 
μέχρι τη μεταφορά στην ενδοχώρα και την παράδοση στον παραλήπτη, και αντί-
στροφα.

3. Μόλις η υλοποίηση ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ ολοκληρωθεί και έχει υιοθετηθεί από 
όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες ενός λιμένα, το επόμενο βήμα είναι να δημι-
ουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και εργασίες για την περαιτέρω βελτίωση 
της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Η εξέλιξη ενός 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ συνεπάγεται την περαιτέρω προώθηση της αυτοματοποίησης, όπως με 
χρήση του RFID, που ευνοεί την απρόσκοπτη διακίνηση των εμπορευμάτων, καθώς 
και την πλήρη ψηφιοποίηση των εγγράφων, έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να λαμ-
βάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον χωρίς έγγραφα τυπωμένα σε χαρτί. Η βελτίωση 
ήδη εγκατεστημένων ΠΛΗ.ΣΥ.Λ περνά μέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρα-
κτικών με άλλα λιμάνια (και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας) και την προοπτική 
ένταξής τους σε ένα ευρύτερο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό θα μπορούσε 
τελικά να οδηγήσει σε μια συνολική ενοποίηση των ροών πληροφοριών κατά μήκος 
της αλυσίδας εφοδιασμού, από την έξοδο του εργοστασίου παραγωγής ενός προϊ-
όντος μέχρι τον τελικό παραλήπτη και χρήστη του προϊόντος στο εξωτερικό.

Μία από τις βασικές προκλήσεις της επιτυχημένης σχεδίασης, ανάπτυξης και 
λειτουργίας ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συνεργατικού κλίμα-
τος μεταξύ των διαφόρων χρηστών των λιμένων που παραδοσιακά είναι αποσυν-
δεδεμένοι και συχνά έντονα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Παρόλο που πολλά λιμά-
νια ήδη διαθέτουν εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής σε διάφορες λειτουργίες 
τους, δεν συμβαίνει το ίδιο με το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. Η ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρ-
μογών και των ασύρματων δικτύων έχουν καταστήσει την ανάπτυξη και την επι-
χειρησιακή λειτουργία των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ μία εφικτή πραγματικότητα. Σημειώνεται, 
βέβαια, ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους θα πρέπει να γίνεται πάντα με γνώ-
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μονα τον βαθμό στον οποίο παράγουν προστιθέμενη αξία για τη Λιμενική Κοινότητα 
στην οποία απευθύνονται και το πού, ποιες και πόσες είναι οι βελτιώσεις που επι-
τυγχάνουν στην παραγωγικότητα, την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

2.7 Βασικοί χρήστες ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ 
Με βάση τα προηγούμενα (ιδίως με βάση τον Πίνακα 2.1), είναι εύκολο να γίνει 

αντιληπτή η χρηστικότητα των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν 
από τη λειτουργία τους. Προφανώς η ευχρηστία και η εύρυθμη λειτουργία ενός 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ καθορίζεται από τους χρηστές του και τις ανάγκες αυτών, οι οποίες 
ποικίλουν από λιμάνι σε λιμάνι. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των χρηστών ενός λιμένα 
και οι ανάγκες τους, καθώς επίσης οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί και οι εταιρείες 
που αντιπροσωπεύουν, διαμορφώνουν ουσιαστικά τη φύση, τις λειτουργίες και 
τις δυνατότητες ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, ώστε να προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια, μείωση 
κόστους ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα τόσο του λιμένα όσο και 
των τελικών χρηστών ενός τέτοιου συστήματος. Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζονται οι 
κυριότεροι χρήστες ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

 

Εικόνα 2.1  Σχηματικό διάγραμμα επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών, φορέων και επιχειρήσεων
 μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος λιμένα.
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Ακολουθούν σύντομες περιγραφές των βασικών χρηστών ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ όπως 
αυτοί απεικονίζονται στην Εικόνα 2.1.

2.7.1  Διοίκηση Λιμένος (Οργανισμός Λιμένος)
Η Διοίκηση Λιμένος αποτελεί έναν οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη συντή-

ρηση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (τερματικοί 
σταθμοί, αποθήκες κ.ά.) του λιμένα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση 
όλων των εμπλεκομένων μερών με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας. 
Επιπλέον, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να επιβάλει εκείνες τις 
ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον, τον έλεγχο και την ασφάλεια των χώρων 
που ανήκουν στον λιμένα. Η Διοίκηση Λιμένος είναι ακόμη υπεύθυνη για τις προ-
βλήτες, καθώς και για τις υπηρεσίες που είναι σχετικές με τον απόπλου και τον 
κατάπλου πλοίων. Ο ρόλος της Διοίκησης Λιμένος σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ παρουσιάζεται 
ενδεικτικά στον Πίνακα 2.2:

Πίνακας 2.2  Ο ρόλος της Διοίκησης Λιμένος σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ

2.7.2  Λιμενικό Σώμα / Ακτοφυλακή
Σκοπός του Λιμενικού Σώματος / Ακτοφυλακής (στο εξής: Λιμενικό) είναι η 

φρούρηση και ο έλεγχος των λιμένων μίας χώρας, των πάσης φύσεως λιμενικών 
έργων και εγκαταστάσεων, η προστασία της θαλάσσιας αλιείας, η διάσωση αν-
θρώπων και πλοίων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, η αντιμετώπιση διαφόρων 
εκτάκτων γεγονότων που αφορούν στη θαλάσσια συγκοινωνία, στην ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας, και γενικά ο έλεγχος των χωρικών υδάτων. Είναι απαραίτητη υπη-
ρεσία και εμπλέκεται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες καθώς οτιδήποτε εισέρχεται, 
εξέρχεται και μετακινείται σε έναν λιμένα πρέπει να είναι νόμιμο, να ακολουθεί 
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κανόνες και περιορισμούς και να διαθέτει όλα τα κατάλληλα έγγραφα και πιστο-
ποιητικά. Στον Πίνακα 2.3 παρέχεται μία σύντομη ανάλυση αναφορικά με τον ρόλο 
του Λιμενικού σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

Πίνακας 2.3  Ο ρόλος του λιμενικού σώματος (ακτοφυλακής) σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.3  Συλλογή απορριμμάτων/αποβλήτων
Η συλλογή των αποβλήτων και των απορριμμάτων ενός πλοίου αποτελεί απα-

ραίτητη διαδικασία και συνήθως πραγματοποιείται από ιδιωτική εταιρεία, η οποία 
ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
συλλογής και απόθεσης των αποβλήτων και των απορριμμάτων, καθώς και για 
τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εργασιών. Στον Πίνακα 
2.4 παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή του ρόλου της εταιρείας συλλογής απο-
βλήτων/απορριμμάτων σε ένα πληροφοριακό σύστημα λιμένα.
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Πίνακας 2.4  Ο ρόλος της εταιρείας συλλογής αποβλήτων/απορριμμάτων σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.4  Ναυτιλιακός πράκτορας/εταιρεία
Η ναυτιλιακή εταιρεία διαχειρίζεται ένα στόλο από πλοία και μεταφορικές υπη-

ρεσίες και ο ναυτιλιακός πράκτορας παρέχει τις υπηρεσίες του για λογαριασμό 
των Ναυτιλιακών Γραμμών (Πίνακας 2.5). Ο ναυτιλιακός πράκτορας συντονίζει τις 
λεπτομέρειες για την άφιξη του πλοίου, την αγκυροβόληση, εκφόρτωση/φόρτω-
ση και την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι, το τελωνείο και άλλες σχετικές 
υπηρεσίες.
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Πίνακας 2.5  Ο ρόλος του ναυτιλιακού πράκτορα στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.5  Τερματικοί σταθμοί
Οι εκπρόσωποι (πράκτορες ή χρήστες) των τερματικών σταθμών είναι υπάλ-

ληλοι που διαχειρίζονται λειτουργίες για λογαριασμό του λιμένα και λαμβάνουν, 
οργανώνουν, αποθηκεύουν/στοιβάζουν, φορτώνουν/εκφορτώνουν και παραδί-
δουν εμπορευματοκιβώτια (ή χύδην φορτία) μέσα στους τερματικούς σταθμούς. 
Επιπλέον, συλλέγουν τα έξοδα διαχείρισης τερματικών σταθμών και τα τέλη απο-
θήκευσης, ενώ στη συνέχεια αποδίδονται στη Διοίκηση Λιμένος τα σχετικά τέλη.
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Πίνακας 2.6  Ο ρόλος του εκπρόσωπου τερματικού σταθμού στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.6  Μεταφορά εμπορευμάτων μέσα στον λιμένα /Τερματικό σταθμό
Κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση ενός πλοίου, το σχετικό φορτίο ή τα 

εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται είτε από το πλοίο προς τους χώρους στοιβάγ-
ματος/αποθήκευσης, όταν πρόκειται για εκφόρτωση, ή το αντίθετο όταν πρό-
κειται για φόρτωση. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις φορτίων γίνονται από τους 
εσωτερικούς μεταφορείς εμπορευμάτων (inland carrier users). Στον Πίνακα 2.7 
παρατίθεται ο ρόλος των εν λόγω χρηστών σε ένα πληροφοριακό σύστημα επι-
κοινωνίας λιμένος.
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Πίνακας 2.7   Ο ρόλος ενός εσωτερικού μεταφορέα εμπορευμάτων στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.7  Εκπρόσωποι μεταφορικών εταιρειών εμπορευμάτων 
Οι μεταφορικές εταιρείες εμπορευμάτων διαθέτουν εκπροσώπους για να ορ-

γανώνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων και να διευθετούν οποιεσδήποτε σχετικές 
διαδικασίες και πιθανά προβλήματα ώστε τα μεταφερόμενα αγαθά να φτάσουν 
στον τελικό προορισμό έγκαιρα, με ασφάλεια και σε τέλεια κατάσταση. Μία σύ-
ντομή περιγραφή του ρόλου τους μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα λιμένος 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.8. 

Πίνακας 2.8  Ο ρόλος ενός εκπρόσωπου μεταφορικής εταιρείας στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.



61

2.7.8  Τελωνείο
Το Τελωνείο είναι μία κρατική υπηρεσία επιφορτισμένη με την είσπραξη των 

δασμών και φόρων και τον έλεγχο των συνόρων. Το τελωνείο προασπίζει και 
εφαρμόζει τις διατάξεις του τελωνειακών νόμων που διέπουν τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές των εμπορευμάτων, την άφιξη και την αναχώρηση των πλοίων και 
την πρόληψη του λαθρεμπορίου συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διακίνη-
σης ναρκωτικών. Το τελωνείο έχει το δικαίωμα να επιτρέψει ή να αποτρέψει την 
αναχώρηση ή την άφιξη ενός πλοίου και να εκτελωνίσει το μεταφερόμενο φορτίο 
είτε πρόκειται να εισαχθεί είτε να εξαχθεί. Στον Πίνακα 2.9 παρέχεται μία σύντομη 
περιγραφή του ρόλου του τελωνείου μέσα σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

Πίνακας 2.9  Ο ρόλος του Τελωνείου στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.9  Υγειονομική υπηρεσία
Η υγειονομική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της υγιεινής στο πλοίο 

και τα μέλη του πληρώματος, ώστε να ελεγχθεί η εξάπλωση πιθανών μολυσματι-
κών ασθενειών από τα εισερχόμενα πλοία, τον έλεγχο των τροφίμων/γεωργικών 
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προϊόντων που εισέρχονται στο λιμάνι, την υγιεινή, την καταλληλότητα και τη 
συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία μίας χώρας (Πίνακας 2.10).

Πίνακας 2.10  Ο ρόλος της υγειονομικής υπηρεσίας στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

2.7.10  Υπηρεσία μετανάστευσης
Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων μετανάστευ-

σης της χώρας και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για αλλοδαπούς στο πλή-
ρωμα και τους επιβάτες ώστε να αποβιβαστούν και να ξεκινήσουν (Πίνακας 2.11).

Πίνακας 2.11  Ο ρόλος της υπηρεσία μετανάστευσης μέσα στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ
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2.7.11 Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός (τράπεζα) εξυπηρετεί τις πληρωμές δαπα-

νών παροχής υπηρεσιών από τους φορείς προς το λιμάνι και τις λοιπές νόμιμες επι-
βαρύνσεις, όπως ειδικούς φόρους/τέλη χαρτοσήμου και φόρους που αποδίδονται 
στο τελωνείο και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες (Πίνακας 2.12).

Πίνακας 2.12  Ο ρόλος της Τράπεζας στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ

2.7.12  Πύλες εισόδου/εξόδου λιμένα
Αναπόσπαστο τμήμα των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός λιμένα είναι η εί-

σοδος/έξοδος εμπορευμάτων, οχημάτων και ανθρώπων από τις πύλες ενός λιμένα. 
Οι υπάλληλοι που εργάζονται στις πύλες μπορούν να ελέγχουν και να ενημερώνουν 
το πληροφοριακό σύστημα για τις ροές που περνούν από μία πύλη, να επικοινω-
νούν με το σύστημα, να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για οτιδήποτε και 
οποιονδήποτε μετακινείται μέσω των πυλών αλλά και για τυχόν προβλήματα, κα-
θυστερήσεις και παράνομες μετακινήσεις (Πίνακας 2.13). 

Πίνακας 2.13  Ο ρόλος των υπαλλήλων των πυλών εισόδου/εξόδου στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ

2.8  Παραδείγματα πλατφόρμας ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ
Ένα πληροφοριακό σύστημα επικοινωνίας λιμένα αποτελεί ουσιαστικά μία εφαρ-

μογή που διαθέτει πολλά μενού και υπομενού, στα οποία κάθε χρήστης μπορεί να δει 
και να επεξεργαστεί τα επιμέρους στοιχεία που εμφανίζονται ανάλογα με τα δικαιώ-
ματα που έχει. Πιο συγκεκριμένα, ένα τέτοιο είδους σύστημα θα πρέπει να δίνει τη 
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δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη να εισέρχεται σε αυτό και να ενημερώνε-
ται, να εισάγει στοιχεία, να τα ανανεώνει και να διαγράφει όσα δεν θεωρεί χρήσιμα. 
Αυτές οι λειτουργίες, όμως, θα πρέπει κατ’ αρχάς να παρέχονται ανάλογα με τον 
χρήστη και τα επίπεδα ασφάλειας και δικαιωμάτων που αποκτά και τα οποία θα κα-
θορίζονται από το ίδιο το σύστημα. Στην Εικόνα 2.2 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 
φόρμας διαχείρισης λογαριασμού και εισόδου στο σύστημα ενός χρήστη λιμένα.

2.8.1  Διαχείριση λογαριασμού χρήστη – είσοδος στο σύστημα
Το πρώτο βήμα για την είσοδο σε ένα πληροφοριακό σύστημα και την αναζήτη-

ση των διαφόρων διαθέσιμων πληροφοριών είναι η δημιουργία λογαριασμού. Μια 
ολοκληρωμένη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού πρέπει να διαθέτει επιλογές 
διαχείρισης και ανανέωσης του λογαριασμού ενός χρήστη, όπως σε περίπτωση 
που ο χρήστης ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου (όνομα και κωδικό λογαριασμού). Ένα 
παράδειγμα μίας σχετικής φόρμας απεικονίζεται στην Εικόνα 2.2. 

 

Εικόνα 2.2  Παράδειγμα φόρμας διαχείρισης λογαριασμού και εισαγωγής 
σε ένα πληροφοριακό σύστημα

2.8.2  Αναζήτηση – επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν σε ένα πλοίο
Έστω, για παράδειγμα, ότι ένας ναυτιλιακός πράκτορας χρειάζεται να βρει 

πληροφορίες για ένα πλοίο που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία που εργάζεται (ή 
και σε άλλων, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει στο σύστημα). Για την αναζήτηση 
(ή ακόμη και την επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών) θα μπορεί μπαίνοντας 
στο σύστημα και στο κατάλληλο μενού να χρησιμοποιεί λέξεις-κλειδιά μέσα από 
ένα υπομενού αναζήτησης (Εικόνα 2.3, επάνω μέρος) και αυτόματα το σύστημα να 
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τον οδηγήσει σε μία λίστα πλοίων που θα πληροί τις λέξεις – κλειδιά που τέθηκαν. 
Στη συνέχεια, μέσα από τη λίστα, θα μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένο πλοίο και να 
βλέπει όλες τις διαθέσιμές πληροφορίες που το αφορούν (Εικόνα 2.3, κάτω μέρος).

 

Εικόνα 2.3  Παράδειγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναζήτησης πληροφοριών σχετικών 
με τα πλοία που φθάνουν ή αναχωρούν από έναν λιμένα.

Στην Εικόνα 2.4  παρουσιάζονται παραδείγματα φορμών για τον τρόπο εμφάνι-
σης πληροφοριών σχετικών με το πλοίο, τις μηχανές που διαθέτει, τα έγγραφα που 
το συνοδεύουν και υπάρχουν στο σύστημα ή είναι σε εκκρεμότητα, τους λιμένες 
που επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και τα αιτήματα που έχει κάνει 
σε έναν λιμένα (αίτηση πρόσδεσης, ανακοίνωση αναχώρησης κ.ά.).

 

Εικόνα 2.4  Παράδειγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας εμφάνισης βασικών πληροφοριών που αφορούν 
ένα πλοίο που φθάνει σε έναν λιμένα ή αναχωρεί από αυτόν.
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2.8.3  Αναζήτηση - διαχείριση λίστας επιβατών - πληρώματος
Μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα λιμένος μπορεί να γίνει η διαχείριση ση-

μαντικών πληροφοριών σχετικών με λίστες επιβατών ενός πλοίου και του πληρώ-
ματος που το απαρτίζει. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας μία φόρμα αρχικής 
αναζήτησης (Εικόνα 2.5 ), ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί σε μια δεύτερη λίστα, πιο 
αναλυτική, όπου θα μπορεί να επιλέξει το πλοίο που τον ενδιαφέρει. Για το πλοίο 
που επιλέγεται κάθε φορά μπορεί να εμφανίζεται μία φόρμα με όλα τα διαθέσιμα 
ονόματα που επιβαίνουν στο πλοίο, με την υποσημείωση αν πρόκειται για επιβάτη 
ή μέρος του πληρώματος. Επιλέγοντας στη συνέχεια ένα όνομα, το σύστημα θα 
μπορεί να εμφανίζει σχετικά στοιχεία με το άτομο ενδιαφέροντος, όπως εθνικότητα, 
ονοματεπώνυμο, λιμένας επιβίβασης και αποβίβασης, διεύθυνση κ.ά. (Εικόνα 2.5). 

 

Εικόνα 2.5  Παράδειγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναζήτησης και εμφάνισης βασικών πληροφοριών 
που αφορούν σε επιβάτες ή πλήρωμα.

2.8.4  Αναζήτηση πληροφοριών για επικίνδυνο φορτίο 
Σημαντική είναι η δυνατότητα αναζήτησης και καταχώρισης – επεξεργασίας 

πληροφοριών σχετικών με τη δήλωση επικίνδυνου φορτίου σε ένα πλοίο. Κατ’ αρ-
χάς, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης τυχόν επικίνδυνου φορτίου 
σε ένα πλοίο. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το όνομα του πλοίου ή/και τον 
αριθμό VCN (Vessel Call Number). 

 Με την εισαγωγή τέτοιων στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης εμφα-
νίζεται το πλοίο που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης καθώς και λεπτομέρειες για 
αυτό, όπως η ναυτιλιακή εταιρεία (ή πράκτορας) που ανήκει το πλοίο και ο προο-
ρισμός του επικίνδυνου φορτίου (Εικόνα 2.6 ). 
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Εικόνα 2.6  Παράδειγμα ηλεκτρονικής φόρμας αναζήτησης πλοίου με επικίνδυνο φορτίο.

Από τη στιγμή που επιλέγει το πλοίο με το επικίνδυνο φορτίο, ο χρήστης (Ει-
κόνα 2.6) μπορεί να δει λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω επικίνδυνο φορτίο. 
Οι πληροφορίες μπορούν να αφορούν το είδος του φορτίου, τη χώρα προέλευσης 
αλλά και προορισμού, το όνομα του καπετάνιου του πλοίου που το μεταφέρει, τον 
ιδιοκτήτη του φορτίου και την ποσότητά του (Εικόνα 2.7 ). Επίσης, είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνεται χώρος προσθήκης σχετικών σχολίων και δυνατότητα επεξεργα-
σίας, ανανέωσης και συμπλήρωσης νέας φόρμας σχετικής με τη δήλωση επικίνδυ-
νου φορτίου στο σύστημα.

 

Εικόνα 2.7  Παράδειγμα ηλεκτρονικής φόρμας εμφάνισης πληροφοριών σχετικών 
με το επικίνδυνο φορτίο σε ένα πλοίο.

2.8.5 Αναζήτηση –συμπλήρωση αίτησης ελλιμενισμού/αναχώρησης
Οι αιτήσεις ελλιμενισμού είναι βασικές στην καθημερινότητα ενός λιμένα και 

η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος επικοι-
νωνίας λιμένα. Κατ’ αρχάς, απαραίτητη διαδικασία είναι η συμπλήρωση της ηλε-
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κτρονικής αίτησης ελλιμενισμού που παρέχεται από το σύστημα (Εικόνα 2.8) και 
συμπληρώνεται συνήθως από τον ναυτιλιακό πράκτορα. Η φόρμα περιλαμβάνει 
στοιχεία όπως είναι η αναμενόμενη ώρα πρόσδεσης στον λιμένα ή αναχώρησης, 
σκοπός επίσκεψης σε έναν λιμένα, προηγούμενος λιμένας, στοιχεία για την ιδι-
οκτησία του πλοίου, ονοματεπώνυμο καπετάνιου, στοιχεία για το φορτίο ή τους 
επιβάτες που μεταφέρονται, πληροφορίες για τυχόν ατυχήματα και προβλήματα 
κ.ά. (Εικόνα 2.8). 

Από τη στιγμή που καταχωρίζεται στο σύστημα η αίτηση ελλιμενισμού ή ανα-
χώρησης ενός πλοίου, θα μπορεί να αναζητηθεί η σχετική πληροφορία από άλλους 
χρήστες που έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά. 

 

Εικόνα 2.8  Παράδειγμα ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης ελλιμενισμού 
ή αναχώρησης ενός πλοίου από έναν λιμένα.

Όπως και σε πολλές άλλες διαδικασίες, η αναζήτηση αίτησης ελλιμενισμού ενός 
πλοίου ξεκινά χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά (τύπος και όνομα πλοίου, λιμάνι 
κ.ά.) στο κατάλληλο πεδίο (Εικόνα 2.9). Οι λέξεις – κλειδιά οδηγούν σε μία λίστα 
με πληροφορίες που πληρούν τα κριτήρια που δόθηκαν. Στη συνέχεια, ο χρήστης 
μπορεί να επιλέγει από τη λίστα το πλοίο ενδιαφέροντος και να δει περισσότερες 
λεπτομέρειες για την αίτηση ελλιμενισμού (Εικόνα 2.9).
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Εικόνα 2.9  Παράδειγμα ηλεκτρονικής φόρμας εμφάνισης πληροφοριών 
για αιτήσεις ελλιμενισμού/αναχώρησης πλοίων.

2.9  Συμπεράσματα
Τα οφέλη ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ βασίζονται στο ίδιο το δίκτυο των χρηστών του (ως 

προς τη φύση, τη δομή, τις απαιτήσεις και το πλήθος των χρηστών) και διαχέο-
νται ανάλογα με τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της εφοδιαστικής 
αλυσίδας που συνδέεται με τον λιμένα. Η βασική φιλοσοφία πίσω από ένα ΠΛΗ.
ΣΥ.Λ είναι ο τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών. Οι πληροφορίες που διακινούνται 
μέσω ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ εισάγονται στο σύστημα μόνο μία φορά και η διαχείρισή τους 
γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται λάθη και να 
μειώνεται σε σημαντικό βαθμό η γραφειοκρατία. Άμεση απόρροια της εύρυθμης 
λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η απο-
φυγή καθυστερήσεων και, εν τέλει, η μείωση λειτουργικού κόστους του λιμένα 
αλλά και των χρηστών.

Αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, όλοι οι χρήστες που συνεργάζο-
νται μεταξύ τους έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν πληροφορίες μέσω κοινών 
φορμών που υπάρχουν στο σύστημα (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) για να εξυπηρετούν τις ανάγκες 
τους.

Κάθε νέα ανταλλαγή πληροφοριών που εκτελείται στο σύστημα για μια συ-
γκεκριμένη διαδικασία δημιουργεί ουσιαστικά μία ανανεωμένη φόρμα με σχετικές 
πληροφορίες συντελώντας στον εντοπισμό και την παρακολούθηση των ροών ερ-
γασιών, ανθρώπων και αγαθών που διακινούνται καθημερινά σε έναν λιμένα.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων ή ένας εισαγωγέ-
ας θα μπορούσε να γνωρίζει αν ένα εμπορευματοκιβώτιο έχει εκτελωνιστεί, αν 
είναι σε αναμονή για υγειονομικό έλεγχο ή αν δεν έχει ακόμη φορτωθεί στο πλοίο 
απλά μπαίνοντας στο σύστημα και βλέποντας τις πληροφορίες που αναφέρονται 
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στο εμπορευματοκιβώτιο που τον ενδιαφέρει. Οι πληροφορίες αυτές ανανεώνονται 
από τους αντίστοιχους χρήστες σε κάθε διαφορετικό στάδιο της μετακίνησης του 
εμπορευματοκιβωτίου από το πλοίο στον λιμένα, και αντίστροφα.

Λεπτομερή χαρακτηριστικά των επιμέρους διαδικασιών που πραγματοποιού-
νται μέσω των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

• Ο χρήστης είναι σε θέση να καταχωρίσει στο σύστημα πληροφορίες ή να   
 δει όσες πληροφορίες των ενδιαφέρουν και να έχει πρόσβαση σε αυτές, 

 από οπουδήποτε.
• Ο χρήστης είναι σε θέση να παρακολουθεί σε ποιο στάδιο της εφοδιαστικής 
 αλυσίδας βρίσκεται το εμπόρευμα που τον ενδιαφέρει ή σε ποιο στάδιο
 βρίσκεται το αίτημα για παροχή μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ένα
 πιστοποιητικό) μέσω του διαδικτύου.
• Το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ παρέχει διαδικτυακές εφαρμογές και επιλογές για την 
 ανταλλαγή μηνυμάτων.
• Παρέχει υπηρεσίες πληρωμής και ενημέρωσης καταβολής χρημάτων μέσω 
 SMS, e-mail, κλπ.
• Βελτιωμένες υπηρεσίες με ασφάλεια και ταυτόχρονη μείωση λειτουργικού
 κόστους (π.χ. λιγότερες ανεξάρτητες υπολογιστικές μονάδες, λιγότερη
 γραφειοκρατία, λιγότερα αναλώσιμα, προμήθεια λογισμικού, κόστος 
 συντήρησης).
• Συλλογή πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, αναζήτηση πληροφοριών 
 στις βάσεις και παροχή στατιστικών στοιχείων.
Εν κατακλείδι, μέσα από τη δομή του, τον τρόπο λειτουργίας του και τις πα-

ρεχόμενες υπηρεσίες, ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ μπορεί να αποτελέσει έναν αναντικατάστατο 
επικοινωνιακό κεντρικό κόμβο που έχει τη δυνατότητα να συνδέει, αυτοματοποιη-
μένα και με ασφαλή τρόπο, χρήστες και διαδικασίες με συνέπεια να δημιουργεί συ-
νεχόμενες και σταθερές ροές πληροφοριών, υπηρεσιών, επιβατών, οχημάτων και 
εμπορευμάτων. Η διασφάλιση της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών, 
της σύγχρονης ασφαλούς επικοινωνίας και του ελέγχου διαδικασιών, αποτελούν 
βασικούς παράγοντες που συγκλίνουν απαρέγκλιτα στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας ενός λιμένα μέσω της εξοικονόμησης χρόνου, λειτουργικού κόστους και 
την προσέλκυση εταιρειών, επενδύσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, πρέπει κατά τον σχεδιασμό ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ να 
πραγματοποιηθεί μία ακριβής και ολοκληρωμένη καταγραφή και ανάλυση όλων 
των διαδικασιών στον λιμένα αλλά και μεταξύ των χρηστών. Επίσης, πρέπει να 
λαμβάνεται διαρκώς υπόψη ότι ένα τέτοιου είδους σύστημα ασχολείται με έγγραφα 
και πληροφορίες εμπορικών συναλλαγών, καθώς επίσης και με τις διοικητικής και 
οικονομικής φύσεως απαιτήσεις.

Οι συνήθεις χρήστες ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ είναι ναυτιλιακές εταιρείες και ναυτιλιακοί 
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πράκτορες, Τελωνείο, εισαγωγείς, εξαγωγείς, μεταφορικές εταιρείες, Ακτοφυλα-
κή, τράπεζες κ.ά. Όλοι αυτοί οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις διάφορες υπηρεσίες 
μέσω του υπολογιστικού περιβάλλοντος εργασίας του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. 

Συμπερασματικά, όσον αφορά στα βασικά του χαρακτηριστικά, ένα Πληρο-
φοριακό Σύστημα Επικοινωνίας Λιμένων αποτελεί ένα κεντρικό ευφυές σύστημα 
επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών ενός λιμένα που αφορά, κατά κύριο λόγο, στην 
ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών σε κοινές και ενοποιημένες ηλεκτρονικές 
φόρμες. Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό ενός τέτοιου συστήματος είναι η βάση 
δεδομένων που διαθέτει και που παρέχει προσβασιμότητα και εύκολη αναζήτηση 
πληροφοριών και εγγράφων με σκοπό την ανάλυση πληροφοριών και την εξαγωγή 
στατιστικών στοιχείων.
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Κεφάλαιο 3 

Διαδικασίες Λιμένων
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3.1  Εισαγωγή
Για να είναι εύχρηστο, αποδοτικό και εν τέλει χρήσιμο, ένα Πληροφοριακό 

Σύστημα Λιμένα (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) απαιτεί σωστό σχεδιασμό, ανάλυση των απαιτήσε-
ων όλων των χρηστών του και να περιλαμβάνει μελλοντικές προβλέψεις είτε για 
επιπλέον διαδικασίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και βέβαια να επιτρέπει 
την επέκτασή του. Εν ολίγοις, θα πρέπει να καλύπτονται όλοι οι χρήστες αλλά 
και όλες, ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερες, διαδικασίες των διαφόρων 
χρηστών, αναλυτικά και αξιόπιστα. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, η Λιμενική Κοινό-
τητα περιλαμβάνει πολλούς ανεξάρτητους φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι είναι 
απαραίτητο να συνεργάζονται και ανταλλάσουν συνεχώς δεδομένα, πληροφορίες 
και κατ’ επέκταση πολλά έγγραφα. Οι ροές των διαδικασιών που ακολουθούνται, 
καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται κατά την επικοι-
νωνία των εκπροσώπων των διαφόρων υπηρεσιών και εταιρειών και γενικότερα 
των χρηστών ενός λιμένα, είναι συχνά πολύπλοκες, αφορούν πολλούς χρήστες και 
είναι απαραίτητο να αναλυθούν λεπτομερώς και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην περιγραφή και ανάλυση των 
βασικών διαδικασιών ενός λιμένα. Αρχικά παρέχονται και σχολιάζονται οι γενικές 
κατηγορίες διαδικασιών που υφίστανται σε όλους τους λιμένες. Στη συνέχεια ανα-
λύονται κάποιες βασικές διαδικασίες, ώστε να γίνει κατανοητή η ροή της επικοινω-
νίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων χρηστών ενός λιμένα που 
εμπλέκονται σε καθεμία από αυτές και πώς αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.  

 

3.2  Ανάλυση διαδικασιών λιμένος
Για τον σωστό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, 

θα πρέπει απαραίτητα να αναλυθούν αρχικά λεπτομερώς όλες οι διαδικασίες τις 
οποίες θα συμπεριλάβει και θα υλοποιήσει το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, καθώς και τις αντίστοιχες 
λειτουργίες τους. Οι βασικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε ένα λιμάνι 
μπορούν να ταξινομηθούν σε κάποιες γενικές αλλά βασικές κατηγορίες που αφο-
ρούν σε:

• Υποδομές – εγκαταστάσεις
• Αυτοματοποίηση στους τερματικούς σταθμούς
• Διαχείριση φορτίων/εμπορευματοκιβωτίων
• Κίνηση πλοίων
• Τελωνεία
• Ασφάλεια/προστασία
• Περιβαλλοντική διαχείριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  Διαδικασίες Λιμένων
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• Συνδεσιμότητα μεταξύ λιμένων και των εφοδιαστικών αλυσίδων στην 
 ενδοχώρα.
Τονίζεται, βέβαια, ότι για τον επιτυχημένο σχεδιασμό, την επιτυχή ανάπτυξη 

και λειτουργία ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, καθένας από τους προαναφερθέντες τομείς επι-
βάλλεται να διαιρεθεί σε ένα ευρύ φάσμα που να περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους 
διεργασίες που πραγματοποιούνται. Η αναλυτική καταγραφή του τρόπου επικοι-
νωνίας μεταξύ των διαφόρων χρηστών σε μια διαδικασία καθώς επίσης η κατα-
γραφή των δεδομένων και πληροφοριών που ανταλλάσσονται, αποτελούν κύριας 
σημασίας παράγοντες για τον ορθολογικό σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων.

Καθεμία από τις γενικές κατηγορίες που προαναφέρθηκαν μπορεί να αυτομα-
τοποιηθεί, σε ένα πρώτο στάδιο αναφορικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληρο-
φοριών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, και σε ένα δεύτερο στάδιο σχετικά με 
κάθε επιμέρους διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα. Τελικός σκοπός είναι η πλήρως 
αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες καθυστε-
ρήσεις που οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λει-
τουργίας και να βελτιστοποιηθεί η συνολική παροχή υπηρεσιών εντός του λιμένα.

Στη συνέχεια, παρατίθενται σύντομες περιγραφές των βασικών κατηγοριών 
των διαδικασιών των λιμένων, η αυτοματοποίηση των οποίων και η διαχείρισή 
τους μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα  οδηγεί στην αύξηση της 
ταχύτητας διεκπεραίωσης των διαδικασιών αυτών, στην ελαχιστοποίηση των λα-
θών και καθυστερήσεων και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

3.3   Υποδομές - εγκαταστάσεις
Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας και η χωρητικότητα των τερματικών σταθ-

μών σε ένα λιμάνι έχει σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος των μεταφορών. Κακές 
υποδομές συνεπάγονται υψηλό κόστος μεταφοράς, καθυστερήσεις και γενικά αρ-
νητικές οικονομικές συνέπειες. Η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων για τη 
διαχείριση των διαδικασιών στους τερματικούς σταθμούς μπορούν να οδηγήσουν 
σε χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, δεδομένου ότι είναι αξιόπιστα και μπορούν να 
χειριστούν ταυτόχρονα πολλές επιμέρους διαδικασίες ροών κίνησης εγγράφων και 
εμπορευμάτων, παρέχοντας ακόμη και βέλτιστες λύσεις χωροθέτησης εμπορευ-
ματοκιβωτίων και οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοματοποίηση αναφορικά με 
τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις βασίζεται ουσιαστικά σε δυο βασικούς άξονες:

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΩΝ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-
ΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην παγκόσμια παραγωγή και το εμπόριο λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος 
μεταξύ θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών. Οι γερανοί (Quay cranes) είναι ο 
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πιο σημαντικός εξοπλισμός για τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων στους 
τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων (Wang and Kim, 2011). Οι κυριότερες 
λειτουργίες στους τερματικούς σταθμούς περιλαμβάνουν (Yin X.F, 2010):

1. Αγκυροβόληση πλοίου
2. Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
3. Μεταφορά εμπορευμάτων από το πλοίο μέχρι τους χώρους στοιβάγματος 

και αποθήκευσης
4. Στοίβαγμα – αποθήκευση.
Σε καθεμία από αυτές τις διαδικασίες η οποιαδήποτε ανταλλαγή εγγράφων 

μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών αλλά και των ενδιαφερομένων εταιρειών μπορεί 
να γίνει αυτοματοποιημένα βελτιώνοντας την ταχύτητα, την ασφάλεια και, τέλος, 
την απόδοση του λιμένα σε αυτόν τον τομέα. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται 
περιλαμβάνουν:

• Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μηχανημάτων, του 
 εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς (π.χ. τελευταία ημερομηνία 
 λειτουργίας, ο αριθμός των ωρών λειτουργίας, ημερομηνία κατασκευής 
 οχημάτων, γερανών κλπ), μεταφορικές δυνατότητες και άλλες ειδικές 
 πληροφορίες σε σχέση με τα είδη και την κατάσταση των μηχανημάτων.
• Πληροφορίες σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (είδος, 
 βάρος, χώρα προέλευσης, προορισμός, αποθήκευση, ιδιοκτησία, 
 μεταφόρτωση, ευθραυστότητα, τοξικότητα κ.ά.).
Επιπλέον, αυτοματοποιημένη μπορεί να είναι η παρακολούθηση και καταγραφή 

τυχόν βλαβών των μηχανημάτων και η συντήρηση των υποδομών (φωτισμού, εξαε-
ρισμού κλπ.) είτε σε τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων είτε επιβατικών 
σταθμών και άλλων κτηρίων στην περιοχή του λιμανιού.

Μια άλλη σημαντική πτυχή όσον αφορά στην υποδομή και τις εγκαταστάσεις 
είναι ο σχεδιασμός μιας πιθανής επέκτασης και κυρίως η εκβάθυνση  της θαλάσσιας 
περιοχής του λιμένα, ο οποίος πρέπει να συντηρείται, και επιπλέον να μπορεί να 
δεχτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πλοία λόγω της συνεχούς αύξησης του πα-
γκόσμιου στόλου (UNCTAD, 2010) αλλά και της κατασκευής όλο και μεγαλύτερων 
πλοίων μεταφοράς (μέγα πλοίων) εμπορευματοκιβωτίων (Yin X.F, 2010) από τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία επιδιώκοντας να μειωθεί το κόστος μεταφοράς των εμπο-
ρευμάτων. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την παρακολούθηση, την 
καταγραφή, τη συλλογή και την ανάλυση όλων των πιθανών παραγόντων που 
επηρεάζουν τα προαναφερόμενα, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων μέσω ολο-
κληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Η αυτοματοποίηση στον τομέα των εγκαταστάσεων και των υποδομών μπορεί 
να περιλαμβάνει, επίσης, πολυτροπικές μεταφορικές διαδικασίες, οι οποίες συν-
δέονται με τη μεταφορική-εφοδιαστική αλυσίδα πέρα από τα όρια ενός λιμένα. Σε 
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αυτά τα πλαίσια, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να παρακολουθεί και να 
καταγράφει πληροφορίες σχετικές με (Marlow and Paixão, 2003):

• Κυκλοφοριακές και μετεωρολογικές συνθήκες στο οδικό ή/και το 
 σιδηροδρομικό δίκτυο (The road/rail network conditions).
• Καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση (Delays by road works 
 and congestion).
• Σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης (Points of congestion).
• Χρόνο παραμονής των φορτηγών στο λιμάνι και εκτιμήσεις χρονικών 
 διαστημάτων κατά τη μεταφορά φορτίων από και προς το λιμάνι.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι πολλές από τις παραπάνω παραμέτρους, οι οποίες 

αναφέρονται στις υποδομές, στη διακίνηση φορτίου και στις πολυτροπικές διαδι-
κασίες μεταφορών, μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύγχρονο αυτοματοποιημέ-
νο πληροφοριακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, ένα ευφυές ΠΛΗ.ΣΥ.Λ θα μπορούσε 
αυτόματα να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ των ενδιαφερομέ-
νων χρηστών και, εκτός από τη διαχείριση του πληροφοριακού υλικού, να προτεί-
νει λύσεις και να αποφασίζει σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων, ατυχημάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και άλλων που 
επηρεάζουν τις διαδικασίες λιμάνι.

Επιπλέον όσον αφορά στις υποδομές, ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα 
μπορεί να περιλαμβάνει και ενότητες σχετικά με την αυτόματη λειτουργία των γε-
ρανών και την παρακολούθηση των συνθηκών στους τερματικούς σταθμούς, τον 
φωτισμό, την ασφάλεια κ.ά. Μέσα από τέτοια συστήματα, ο εντοπισμός κάθε δυ-
σλειτουργίας ή προβλήματος μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στους αρμόδιους 
φορείς και υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, μπορεί να παρέχεται από το 
σύστημα πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, προκειμένου να αναφέρονται 
τυχόν προβλήματα που δεν ελέγχονται από το ίδιο το σύστημα ή και να παρέχονται 
προτάσεις για βελτιώσεις.

Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο καθορίζο-
νται και καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο τυχόν καθυστερήσεις στο οδικό/
σιδηροδρομικό δίκτυο, τα σημεία συμφόρησης και οι συνθήκες του δικτύου μετα-
φοράς, είναι πολύ χρήσιμο σε κάθε χρήστη που ενδιαφέρεται για την ασφαλή μετα-
φορά και την ώρα παράδοσης/παραλαβής φορτίων/εμπορευμάτων, στο Λιμενικό 
και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
Είναι ζωτικής σημασίας για ένα σύγχρονο λιμάνι η πλήρης παρακολούθηση 

και καταγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών αναφορικά με τα φορτία και τα 
εμπορευματοκιβώτια.

Κύριες παράμετροι που είναι δυνατόν να καταγράφονται σχετικά με τη διαχεί-
ριση φορτίων/εμπορευματοκιβωτίων, είναι:
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• Είδος φορτίου που φορτώνεται/εκφορτώνεται: 
ξηρό, υγρό, γενικό, βαρύ, ελαφρύ κ.ά., αλλά και πιο συγκεκριμένες αναφορές 

σχετικά με το φορτίο (π.χ. ξυλεία, σιτηρά). Επίσης, βασική είναι η αναφορά της 
ημερομηνίας και της ώρας φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

• Βάρος: 
χωρητικότητα, μικτό βάρος, TEUs κ.ά.
• Ευαισθησία/ τοξικότητα/ ευθραυστότητα: 
εκθέσεις και αναφορές σχετικά με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Βασικοί παράμετροι που συνήθως ελέγ-
χονται είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, τα επίπεδα τοξικότητας, άτομα και εξοπλι-
σμός που είναι δυνατόν να επηρεαστεί, οι συνθήκες ασφάλειας κατά την αποθή-
κευση, τη μετακίνηση, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, η χώρα προέλευσης και η 
χώρα προορισμού, κωδικοί εμπορευματοκιβωτίων κ.ά.

• Προορισμός/ προέλευση: 
 λιμένας εκφόρτωσης, λιμένας φόρτωσης, διαδρομή πλοίου, πιθανές 
 μεταφορτώσεις, διάρκεια μεταφοράς, χώρα/περιοχή παραγωγής/
 κατασκευής κ.ά.
• Αναφορές ελέγχου: 
 ημερομηνία και ώρα της πιο πρόσφατης επιθεώρησης, συνολικός αριθμός 
 ελέγχων, περιοχή ελέγχων, ιδιοκτήτης φορτίου, ναυτιλιακός πράκτορας,
 όνομα και άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τον παραλήπτη και τον 
 αποστολέα.
Αναφορικά με τη διακίνηση φορτίων/εμπορευματοκιβωτίων, θα μπορούσε συ-

μπερασματικά να ειπωθεί ότι η αυτοματοποίηση της καταγραφής και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ ενδιαφερομένων μερών θεωρείται κομβικής σημασίας σχετι-
κά με τις εμπορευματικές διαδικασίες και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα που 
περνά από ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό λιμάνι.

3.3.1  Κίνηση πλοίων
Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες είναι προφανώς το βασικό στοιχείο για την ύπαρξη 

ενός λιμένα. Ο αριθμός, το είδος, η χωρητικότητα και πολλές άλλες παράμετροι 
που αφορούν στα πλοία μπορούν να καθορίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων 
και το σύνολο των υποδομών των λιμένων. Μεταξύ των πολλών παραγόντων που 
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή σε έναν λιμένα, οι ροές των πλοίων είναι μείζο-
νος σημασίας και σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες πολλές διαφορετικές τεχνολογίες 
και μεθοδολογίες για την καταγραφή και παρακολούθησή τους. Μία κατηγορία 
συστημάτων που αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτό καλούνται με τον γενικό όρο 
«Συστήματα Αυτόματης Αναγνώρισης» [Automated Identification Systems (AIS)]. 
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Τα συγκεκριμένα συστήματα προσανατολίζονται στην παρακολούθηση των δρομο-
λογίων των πλοίων, στην καταγραφή και την εμφάνιση βασικών χαρακτηριστικών 
τους καθώς και στην καταγραφή σύντομου ιστορικού διαδρομών του κάθε πλοίου.

Τα συγκεκριμένα συστήματα δεν χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους παραδοσι-
ακούς τρόπους παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων όπου αξιοποιούνται 
οι ραδιοσυχνότητες και συστήματα ραντάρ. Τα Συστήματα Αυτόματης Αναγνώρισης 
βασίζονται κυρίως στους δορυφόρους. Η χρήση των κατάλληλων δορυφορικών 
υπηρεσιών και δεδομένων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη θαλάσσια κυκλοφο-
ρία, ιδίως σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές παρέχοντας ακριβείς πληρο-
φορίες και συμβάλλοντας σε μια συνεχή και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή των 
πληροφοριών των πλοίων και της θέσης τους (Schreier et al., 2010).

Ως καινοτόμο βήμα αναφορικά με την παρακολούθηση των διαδρομών των 
πλοίων σε πραγματικό χρόνο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μοντελοποίηση 
για την πιθανότητα σύγκρουσης πλοίων και των συνεπειών της• στοιχεία που μπο-
ρούν να συμπεριληφθούν σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ ως επιπρόσθετο υποσύστημα Διαχείρι-
σης Κινδύνων και υποστήριξης αποφάσεων (Goerlandt et.al ., 2011).

Επίσης, ο ρόλος της βαθυμετρίας και γενικότερα της καταγραφής ή και διά-
νοιξης των καναλιών θαλάσσιας εισόδου/εξόδου ενός λιμένα, ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα παράλληλης εξυπηρέτησης περισσότερων και μεγαλύτερων πλοίων 
(μέγα φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και σύγχρονα κρουαζιερόπλοια), μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την κυκλοφορία των πλοίων και τη διαχείριση 
των ροών των πλοίων, μειώνοντας επιπλέον την πιθανότητα ατυχημάτων και τη 
συμφόρηση των πλοίων στα όρια του λιμένα. 

Όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των πλοίων και του Λιμενι-
κού, υπάρχει μια σαφής και διαρκής ανάγκη για την καταγραφή και ανταλλαγή των 
κοινών παραμέτρων για τα πλοία (μέγεθος, τύπος, φορτίο, απόβλητα, προσωπικό 
ή/και επιβάτες). Η αποθήκευση και η διαχείριση πληροφοριών σχετικά με πλοία 
και τα εμπορεύματά τους πραγματοποιείται μέσω ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και περιλαμβάνει:

• Γενικά χαρακτηριστικά πλοίων:
 [π.χ. όνομα πλοίου, τύπος, διαστάσεις, ιδιοκτησία, στοιχεία επικοινωνίας 
 με τον ιδιοκτήτη, ημερομηνία, περιοχή και εταιρεία κατασκευής, 
 εθνικότητα, χωρητικότητα, αριθμός και τύπος μηχανών κ.ά.]
• Ειδικά χαρακτηριστικά πλοίων:
 [στα ειδικά χαρακτηριστικά των πλοίων μπορούν να περιλαμβάνονται 
 ληροφορίες σχετικές με: το πλήρωμα και την κατάσταση του πλοίου, 
 επικίνδυνα φορτία που τυχόν μεταφέρονται, τον αριθμό ραντάρ και την 
 κατάσταση λειτουργίας τους, τη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού, τον αριθμό, 
 τις δυνατότητες και την κατάσταση λειτουργίας γερανών, βλάβες από πιθανά 
 παλαιότερα ατυχήματα (αν υπάρχουν), περιγραφή φορτίου]
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• Καταχωρίσεις διαδρομών:
[στις καταχωρίσεις πλοίων μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετι-

κές με την αναμενόμενη ώρα άφιξης και τις αναμενόμενες ενέργειες φόρτωσης /
εκφόρτωσης (μεταφόρτωση, στοίβαγμα, αποθήκευση κ.ά.)]

• Λίστες επιβατών/πληρώματος:
 [Ο ναυτιλιακός πράκτορας παρέχει λίστες πληρώματος και επιβατών στη 
 Διοίκηση Λιμένος και στο Λιμενικό. Οι λίστες αυτές είναι απαραίτητες και 
 για το Τελωνείο, το γραφείο μετανάστευσης και άλλες σχετικές υπηρεσίες. 
Στοιχεία τα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται στις λίστες είναι: Ονοματεπώ-

νυμο, λιμένας αποβίβασης/επιβίβασης, αριθμός VISAS, διεύθυνση κατοικίας, εθνι-
κότητα, φύλο κ.ά.]

• Στοιχεία για επικίνδυνα φορτία:
 [Κωδικοί εμπορευματοκιβωτίων, λιμένας φόρτωσης/εκφόρτωσης 
 επικίνδυνων φορτίων ημερομηνία φόρτωσης/εκφόρτωσης, αναμενόμενη 
 ημέρα άφιξης, τελικός προορισμός, στοιχεία ιδιοκτήτη, χώρα προέλευσης
 κ.ά.]
• Αναφορές επιθεώρησης:
 [Όνομα πλοίου, τύπος πλοίου, μικτό βάρος, έτος κατασκευής, 
 ημερομηνία/ώρα τελευταίας επιθεώρησης, συνολικός αριθμός 
 επιθεωρήσεων, ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει κ.ά. ]
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ένα πολύ ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την 

κυκλοφορία των πλοίων, τα χαρακτηριστικά τους και το σχετικό φορτίο που με-
ταφέρεται από αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία, η διαχείριση των οποίων μπορεί 
να γίνεται μέσω σύγχρονων αυτοματοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων λι-
μένα. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα σε όλα τα σύγχρονα λιμά-
νια, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με τα χαρα-
κτηριστικά που μετρούνται ή/και καταγράφονται, ο τρόπος που λειτουργούν τα 
συστήματα αυτά και η παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες των συστημάτων, η 
διαθεσιμότητα και η δημοσίευση των στοιχείων για άλλους χρήστες.

3.3.2  Τελωνεία (Customs)
Σε ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν πολλές διαδικασίες που 

αφορούν το τελωνείο, όπως η αυτόματη καταγραφή / ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με το είδος, την ποσότητα και άλλα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων 
που πρόκειται να φτάσουν στο λιμάνι ή να φύγουν από αυτό (Siror et al., 2011).

Όλες οι αναφορές και τα πιστοποιητικά για τον εκτελωνισμό εμπορευματικών 
αγαθών μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και από εκεί να 
είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα για τους αρμόδιους χρήστες εξαλείφοντας έτσι την 
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γραφειοκρατία που υπάρχει στις συγκεκριμένες διαδικασίες.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης ενός πλοίου ο ναυτιλιακός 

πράκτορας (εκπρόσωπος πλοίου) μπορεί να στέλνει στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ όλες τις σχετι-
κές πληροφορίες με το φορτίο ή τα εμπορευματοκιβώτια που εκφορτώθηκαν. Στη 
συνέχεια, μέσω του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ είναι δυνατόν να ειδοποιείται αυτόματα ο εκπρό-
σωπος του τερματικού σταθμού και ο εσωτερικός μεταφορέας εμπορευμάτων. Το 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ είναι δυνατόν να ελέγχει εάν τα εμπορεύματα που καταχωρίσθηκαν από 
τον ναυτιλιακό πράκτορα αντιστοιχούν σε αυτά που αρχικά δηλώθηκαν κατά τη 
φόρτωση του πλοίου και τα αποτελέσματα να στέλνονται αυτόματα στο Τελωνείο 
για περαιτέρω έλεγχο και άλλες σχετικές ενέργειες.

3.3.3  Ασφάλεια/προστασία (Safety/Security)
Το επίπεδο ασφάλειας και η προστασία των συναλλαγών και των δεδομένων 

που ανταλλάσσονται και αποθηκεύονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα λιμένα 
είναι υψίστης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του και την αποδοτικότητά 
του. Η χρήση ενός σύγχρονου και ευφυούς συστήματος πληροφοριών (όπως ενός 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) πρέπει να διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ιδιωτικότητας 
αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η ασφά-
λεια και η προστασία δεδομένων στο τμήμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί θεωρώντας 
κατ’ αρχάς ότι η πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα 
μέσω μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη, κατηγορίες χρηστών 
και κατηγορίες τύπων χρηστών. Επιβάλλεται να αποτελούν βασικές προτεραιότη-
τες κατά την ανάπτυξη τέτοιου είδους συστημάτων η κρυπτογράφηση ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων, η επικοινωνία μεταξύ των πηγών δεδομένων και της κε-
ντρικής βάσης δεδομένων του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με 
κρυπτογραφημένες πληροφορίες ώστε να αποτρέπονται περιπτώσεις κλοπής και 
αλλοίωσής τους.

Για την εξασφάλιση των παραπάνω προδιαγραφών, η πρόσβαση στη βάση δε-
δομένων των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ πρέπει να ελέγχεται αυστηρά και να παρακολουθείται από 
τον κεντρικό διαχειριστή του συστήματος. Σε γενικό επίπεδο, η ασφάλεια που πρέ-
πει να διαθέτει ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ αποτελείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Ορισμός χρηστών/ κατηγοριών χρηστών/ επίπεδο προσβασιμότητας.
• Ασφάλεια με κωδικό σε λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
• Πολιτικές διαχείρισης επίπεδων προσβασιμότητας και ασφάλειας, οι 
 οποίες εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα των χρηστών που μπαίνουν στο 
 σύστημα.
• Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων για την ασφαλή 
 ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών.
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• Αυτόματος έλεγχος των ανταλλαγών και των διαδρομών που ακολούθησε
 ένα έγγραφο.
• Αναφορά παραβίασης της ασφάλειας.
• Προστασία ενάντια στους «ιούς».
Ωστόσο, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας δεν πρέπει να περιορίζονται στο 

λογισμικό. Τέτοιου είδους θέματα επεκτείνονται σε ευρύτερα πλαίσια διαχειρίσιμα 
μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, θέμα-
τα ασφάλειας και προστασίας πέραν του λογισμικού, των εγγεγραμμένων χρηστών 
και της διαχείρισης/πρόσβασης/ανταλλαγής πληροφοριών είναι δυνατόν να αφο-
ρούν τις καθημερινές δραστηριότητες σε έναν λιμένα, όπως:

• Ασφάλεια/προστασία εργατικού δυναμικού.
• Ασφάλεια/προστασία αποθήκευσης των εμπορευματικών αγαθών.
• Ασφάλεια/προστασία κατά την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.
• Έλεγχος επιβατών, οι οποίοι είναι δυνατόν να μεταφέρουν επικίνδυνα
 αντικείμενα.
• Έλεγχοι/αναφορές σχετικές με τρομοκρατία, λαθρεμπόριο, 
 λαθρεπιβίβαση, άσυλο, παράνομη μετανάστευση, δολιοφθορές, κλοπές
 και υπεξαιρέσεις φορτίου.
Όσον αφορά στα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που μπορούν να λειτουργούν 

στα λιμάνια, θα πρέπει να παράγονται προειδοποιήσεις για τις παραβιάσεις και να 
αποστέλλονται αυτόματες αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες ή όργανα. Επίσης, θα 
πρέπει να είναι εφικτή η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης των ευαίσθητων 
ή ευπαθών εμπορευμάτων και η παροχή ειδοποιήσεων όταν σημειώνεται υπέρβαση 
των απαιτούμενων ορίων σε μια δεδομένη περιοχή του λιμένα, σε εγκαταστάσεις 
ή εμπορεύματα.

Επιπλέον, στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας ενός λιμένα, θα μπορούσαν 
να συμπεριληφθούν αυτοματοποιημένα λειτουργικά υποσυστήματα (τα οποία θα 
επικοινωνούν σε τελικό επίπεδο με ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ), τα οποία να παρέχουν εκτι-
μήσεις για πιθανές καθυστερήσεις ή/και συγκρούσεις πλοίων στα θαλάσσια όρια 
ενός λιμένα (Goerlandtet.al., 2011; Wu et al., 2011). Είναι ακόμη δυνατόν να εκτι-
μώνται επιπτώσεις και καταστροφές από πιθανές συγκρούσεις ώστε να υπάρχει 
πρόληψη κινδύνων και λήψη έγκαιρων και ορθών αποφάσεων σε πιθανά –τέτοιου 
είδους- ατυχήματα (Mueller et.al 2011).

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν 
οριστεί πολλά διαφορετικά πρότυπα και κανονισμοί, σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο, σε θέματα ασφάλειας και προστασίας όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων 
ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζεται με το θαλάσσιο εμπόριο και 
τις θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης, υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον και χρηματοδότη-
ση, τόσο σε εθνικό αλλά κυρίως σε διεθνές επίπεδο, για τη βελτίωση, τη θέσπιση 
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και εφαρμογή σύγχρονων νόμων και κανονισμών που αφορούν στην ασφάλεια και 
την προστασία στις θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο, ώστε να περιορίζονται 
στο ελάχιστο οι καταστροφές στο περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις, αλλά και οι 
απώλειες ανθρώπινων ζωών. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα θέματα αυτά τείνουν 
να είναι συνώνυμα της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχονται προς 
τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν σημειώθηκε αύξηση 
των ατυχημάτων των φορτηγών πλοίων, γεγονός το οποίο θεωρήθηκε σε σημαντι-
κό βαθμό αποτέλεσμα της μη τήρησης όλων των απαραίτητων διαδικασιών φορτο-
εκφόρτωσης εμπορευμάτων. 

Η σύνδεση μεταξύ σωστής εκπαίδευσης, ασφάλειας/προστασίας και ποιότητας 
υπηρεσιών θεωρείται σημαντική και συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιή-
σεις, όπως είναι τα πιστοποιητικά ISO/PAS 20858, ISO2800 and COM 2001/96/EC, 
αλλά και ως τμήμα άλλων τύπων πιστοποιήσεων, όπως τα ISO 9001 and ISO 14001. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υιοθέτηση των προτύπων προ-
στασίας και ασφάλειας και η ανάπτυξη και λειτουργία αυτοματοποιημένων συστη-
μάτων για τον σκοπό αυτό, έχει πολλά οφέλη, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 
μόνο για την αποφυγή ατυχημάτων και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, 
αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για τη βελτίωση της εικόνας ενός λιμανιού, για 
τη βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών και λειτουργιών, για την αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πλήρη ανταπόκριση των 
υπηρεσιών ενός λιμένα στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων χρηστών.

 

3.3.4  Περιβαλλοντική διαχείριση
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαδραματίζουν στις μέρες μας ζωτικό ρόλο στην 

πλειονότητα των λιμενικών δραστηριοτήτων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 
σχεδίων διαχείρισης και καλών πρακτικών. Η περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση 
και ανάπτυξη των λιμένων επηρεάζει και επηρεάζεται από τη σχέση μεταξύ των Δι-
οικήσεων Λιμένων και των διαφόρων χρηστών των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. 

Οι Διοικήσεις Λιμένων συχνά συνειδητοποιούν τη σημασία της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης μόνο λόγω των οικονομικών κυρώσεων που τους επιβάλλονται όταν 
δεν εφαρμόζουν ή δεν διαθέτουν αποτελεσματικές περιβαλλοντικές στρατηγικές.

Η σημασία, οι προδιαγραφές και οι προτεραιότητες για την περιβαλλοντική 
πολιτική των λιμένων καθορίζονται μέσω των πολιτικών και των στρατηγικών διε-
θνών οργανώσεων και οργανισμών, όπως είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμού 
(International Maritime Organization: ΙΜΟ), η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος (Environmental Protection Agency: EPA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θα-
λάσσιων Λιμένων (European Sea Ports Organization: ESPO). Η περιβαλλοντική πο-
λιτική περιλαμβάνει συνήθως περιβαλλοντικές στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων, 
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τη θαλάσσια ασφάλεια, την παράκτια ζώνη προστασίας, τη διατήρηση της χλωρί-
δας και της πανίδας των τοπικών οικοσυστημάτων, την ποιότητα του αέρα, τη θα-
λάσσια ρύπανση, τα απόβλητα και τα έργα συντήρησης και ανάπτυξης υποδομών.

Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι μια σωστή και ολοκληρωμένη 
περιβαλλοντική πολιτική, η οποία σκοπεύει να οδηγήσει σε μία περιβαλλοντικά 
βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων, πρέπει πάντα να εξετάζει τις προτεραιότητες και 
τους περιορισμούς σχετικά με μια ποικιλία από παραμέτρους, όπως τον θόρυβο, 
την ποιότητα του αέρα, την ορθολογική ενεργειακή πολιτική και τη μόλυνση των 
υδάτων (ESPO, 2009).

Η παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών και παραμέτρων μπορεί να γίνε-
ται μέσα από ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία μπορούν να συλ-
λέγουν αυτοματοποιημένα μετρήσεις από τον σχετικό εξοπλισμό και στη συνέχεια 
να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν όρια υπέρβασης και επικίνδυνα 
σημεία/περιοχές. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται «Συστήματα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης» [Environmental Management Systems (EMS)] και αποσκοπούν στον 
εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση ενός μεγάλου εύρους περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων των διαφόρων λιμενικών εργασιών. Τέτοιου είδους -περιβαλλοντικά επικε-
ντρωμένα– πληροφοριακά συστήματα μπορούν να προωθήσουν πληροφορίες σε 
ένα πληροφοριακό σύστημα λιμένος για τυχόν κινδύνους, ακραίες καταστάσεις, 
ώστε να υπάρχει μια έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση και λήψη αποφάσεων σε 
πιθανά ατυχήματα (διαρροή τοξικών, εκδήλωση πυρκαγιάς κλπ.). 

Παρ’ όλα αυτά, η γενική φιλοσοφία της συντριπτικής πλειονότητας των πληρο-
φοριακών συστημάτων λιμένων στις μέρες μας επικεντρώνεται στην αντικατάσταση 
παραδοσιακών τρόπων ανταλλαγής εγγράφων και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.

3.3.5  Συνδεσιμότητα μεταξύ λιμένων και εφοδιαστικών αλυσίδων 
          στην ενδοχώρα
Μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη προοπτική στον τομέα της διαχείρισης και του 

σχεδιασμού ενός λιμένα σχετίζεται με τη γεωγραφία των μεταφορών. Η αρχική 
θεώρηση πίσω από την προοπτική αυτή είναι το γεγονός ότι στην πραγματικότη-
τα κάθε λιμάνι αποτελεί έναν κόμβο σε ένα ολόκληρο δίκτυο λιμένων. Ο τρόπος 
επικοινωνίας ενός λιμένα με τους υπόλοιπους στα πλαίσια ενός δικτύου λιμένων 
γίνεται μέσω της σύνδεσης «σημείο-σημείο» (Εικόνα 3.1). Σε αυτή τη θεώρηση, 
κάθε λιμένας συνδέεται με τον άλλο απευθείας. Αναφορικά με τον τρόπο σύνδεσης 
ενός λιμένα με την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα, η συνδεσιμότητα αποκτά τη 
μορφή «κόμβου - ακτίνων» (Εικόνα 3.1), όπου στον ρόλο του κόμβου βρίσκεται 
το λιμάνι, το οποίο συνδέεται απευθείας με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα. Με αυ-
τόν τον απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο, οι λιμένες μπορούν να διαδραματίσουν 
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πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων σε παγκόσμια 
κλίμακα. Για να γίνει, ωστόσο,   πραγματικότητα ο ρόλος αυτός, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες με τη χρήση νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη και 
ασφαλής ροή εμπορευματικών αγαθών, πληροφοριών και ανθρώπων τηρώντας 
όλες τις επιμέρους νομοθεσίες και τους κανονισμούς όπως ορίζονται μέσα στα εθνι-
κά και διεθνή νομοθετικά πλαίσια. 

 

Εικόνα 3.1  Σχηματικό παράδειγμα επικοινωνίας μεταξύ λιμένων και (β) μεταξύ λιμένων 
και άλλων μέσων μεταφοράς (Rodrigue et al., 2006)

Στις στρατηγικές και τις αναλύσεις που σχετίζονται με τη μεταφορική αλυσίδα 
(κόστη και χρόνοι μετακίνησης/μεταφοράς, αποστάσεις, παρακολούθηση κίνησης 
κ.ά.), καθοριστικός είναι ο ρόλος των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(Σ.Γ.Π.) [Geographical Information Systems (GIS)]. Τα Σ.Γ.Π. είναι επίσης χρήσιμα 
εργαλεία για μία ποικιλία εφαρμογών αναφορικά με την αλυσίδα μεταφορών-εφο-
διασμού. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι καθεμία από αυτές 
τις εφαρμογές και τις λειτουργίες επιβάλλεται να έχει συγκεκριμένα κατάλληλα 
αρχικά δεδομένα και να είναι σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 
και ευμετάβλητες ανάγκες ενός λιμένα.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι λιμένες αλληλεπιδρούν με άλλους με 
έναν πολυδιάστατο τρόπο, αποτελεί πρόκληση η συνδυασμένη λειτουργία των 
Σ.Γ.Π. με ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, όπου οι πληροφορίες για τις μεταφορές από ένα Σ.Γ.Π. 
(π.χ. μέση ταχύτητα, διανυθείσα απόσταση, επιλεγμένη διαδρομή, στάσεις, κα-
θυστερήσεις, συνήθης διαδρομή, είδος, βάρος και συνολική αξία του μεταβιβαζό-
μενου φορτίου) θα αποθηκεύονται και θα αναλύονται με σκοπό να διοχετεύονται 
στο ΠΛΗ.ΣΥ.Λ ώστε να εκτιμώνται στη συνέχεια άλλες διαδικασίες αναφορικά με 
τη σύνταξη και την ανταλλαγή εγγράφων και πιστοποιητικών, την προετοιμασία 
σχετικών υπηρεσιών κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευματικών αγαθών και την 
επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών.
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3.4  Ανάλυση διαδικασιών 
Όπως προαναφέρθηκε, η ακριβής περιγραφή και ανάλυση των διαδικασιών των 

λιμένων είναι κομβικής σημασίας για την υλοποίηση και λειτουργία ενός ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.
Οι βασικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στους λιμένες και οι οποίες 

λαμβάνονται υπόψη στην πλειονότητα των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και των Ενιαίων Ηλεκτρο-
νικών Θυρίδων Επικοινωνίας (ΕΗΘΕ) Λιμένων, αφορούν την άφιξη και την ανα-
χώρηση πλοίων, την κράτηση θέσεων πλοίων στις αποβάθρες, τη συλλογή απορ-
ριμμάτων των πλοίων, τον εκτελωνισμό των εμπορευματικών αγαθών, τις λίστες 
επιβατών και την ύπαρξη επικίνδυνων φορτίων. 

Πιο συγκεκριμένα, κύριες διαδικασίες που περιλαμβάνονται στα περισσότερα 
σημερινά ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, αφορούν σε: 

• Αναφορές/τροποποιήσεις κατά των φορτοεκφόρτωση πλοίων. 
• Έγγραφα μεταφόρτωσης. 
• Παραγγελίες/Αιτήσεις διαφόρων χρηστών. 
• Χρεώσεις ενοικίασης/αποθήκευσης. 
• Οδηγίες και σχετικές πληροφορίες σχετικά με την παράδοση/παραλαβή
 εμπορευμάτων. 
• Πληροφορίες/πιστοποιητικά σχετικά με την εισαγωγή/εξαγωγή 
 εμπορευμάτων. 
• Αναφορές σχετικές με τις αφίξεις/αναχωρήσεις. 
• Λίστες αποβίβασης/επιβίβασης επιβατών και πληρωμάτων. 
• Πληροφορίες σχετικά με τους υγειονομικούς ελέγχους. 
• Πληροφορίες/αναφορές για το στοίβαγμα – αποθήκευση εμπορευμάτων. 
• Πληροφορίες/αναφορές σχετικές με τον έλεγχο του Τελωνείου. 
• Αναφορές/ανακοινώσεις αναφορικά με το πλάνο ναυσιπλοΐας και της 
 αποβάθρας αγκυροβόλησης/αναχώρησης ενός πλοίου. 
• Αναφορές σχετικά με επικίνδυνα/επιβλαβή φορτία. 
Σε κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται, ανταλλάσσονται διαφόρων ειδών 

στοιχεία και γενικά πληροφορίες μεταξύ των εμπλεκομένων ατόμων που εκπρο-
σωπούν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υπηρεσίες, εταιρείες και επιχειρήσεις. 
Προκειμένου σε κάθε λιμένα και για κάθε συγκεκριμένη διαδικασία να καταγρά-
φονται ίδιες πληροφορίες και να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κώδικα επικοινωνίας 
και ανταλλαγής πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο, έχουν θεσπιστεί από τα Ενωμέ-
να Έθνη συγκεκριμένα πρότυπα εγγράφων, τα οποία φέρουν τη διεθνή ονομασία 
«UN/EDIFACT» (United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, 
Commerce and Transport). Τα συγκεκριμένα πρότυπα αφορούν όλες τις διαδικασίες 
λιμένων και αποσκοπούν στην εύκολη, κοινή ανταλλαγή εγγράφων και στοιχείων. 
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Οι πλέον σύγχρονες ηλεκτρονικές πλατφόρμες λιμένων διαθέτουν πεδία πλη-
ροφορίας που συνάδουν απόλυτα με τα προαναφερθέντα συγκεκριμένα πρότυπα 
εγγράφων, ώστε να δημιουργούνται ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία είναι κοινά 
διεθνώς διευκολύνοντας έτσι την προσβασιμότητα και την εν γένει πληροφόρηση 
και ενημέρωση αναφορικά με όλες τις σχετικές διαδικασίες.

Σύντομες περιγραφές πολλών επιμέρους διαδικασιών και διαγράμματα ροής, τα 
οποία παριστάνουν σχηματικά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων χρη-
στών μέσω ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, παρέχονται στη συνέχεια.

3.4.1  Δήλωση αποβλήτων / απορριμμάτων πλοίου
Σε κάθε πλοίο, κατά  τη διάρκεια του ταξιδιού παράγονται απόβλητα, τόσο από τη 

λειτουργία τους όσο και από τους επιβαίνοντες σε αυτό. Τα παραγόμενα απόβλητα/
απορρίμματα οφείλουν να δηλώνονται ως προς το είδος και την ποσότητά τους από 
τον εκπρόσωπο του πλοίου (ναυτιλιακό πράκτορα). Στον Πίνακα 3.1 παρέχεται μία 
σύντομη περιγραφή της συγκεκριμένης διαδικασίας, η χρήση της, οι κύριοι χρήστες 
που εμπλέκονται σε αυτή καθώς και τα τυποποιημένα έγγραφα που ανταλλάσσονται 
από τους διάφορους χρήστες κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πίνακας 3.1.  Χαρακτηριστικά ανάλυσης διαδικασίας δήλωσης αποβλήτων / απορριμμάτων πλοίου
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Στην Εικόνα 3.2 παρατηρείται η ροή των διαδικασιών αναφορικά με την ανα-
κοίνωση αιτήματος ενός πλοίου για τη συλλογή αποβλήτων/απορριμμάτων από 
τον λιμένα. Ο εκπρόσωπος του πλοίου, κατόπιν συμπληρωματικής ενημέρωσης 
από τον καπετάνιο, ανακοινώνει επισήμως (συμπληρώνοντας την κατάλληλη 
ηλεκτρονική φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος) τη Διοίκηση Λιμένος και 
αυτή με τη σειρά της την υπηρεσία συλλογής αποβλήτων/απορριμμάτων. Στη 
συνέχεια, η υπηρεσία συλλογής ειδοποιεί τον εκπρόσωπο του πλοίου (ναυτιλι-
ακό πράκτορα) και τη Διοίκηση Λιμένος για την ολοκλήρωση των απαραίτητων 
διαδικασιών.

 

Εικόνα 3.2  Διαδικασία ανακοίνωσης πλοίου για συλλογή αποβλήτων/απορριμμάτων

3.4.2  Συλλογή – διαχείριση αποβλήτων / απορριμμάτων πλοίου
Αμέσως μετά τη δήλωση των αποβλήτων/απορριμμάτων από το πλοίο στον 

λιμένα, θα πρέπει αυτά να συλλέγονται από εξειδικευμένη εταιρεία που συνερ-
γάζεται με τις υπηρεσίες του λιμένα, διαθέτει όλον τον κατάλληλο εξοπλισμό και 
τηρεί τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Μετά τη συλλογή τους, επιβάλλεται 
να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους ώστε να μην υπάρχουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τυχόν διαρροές. Ο Πίνακας 3.2 περιγράφει τα βα-
σικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαδικασίας.
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Πίνακας 3.2.  Χαρακτηριστικά ανάλυσης διαδικασίας συλλογής αποβλήτων / απορριμμάτων πλοίου

Στην Εικόνα 3.3 παρέχεται ένα σχηματικό διάγραμμα της ροής διαδικασιών που 
ακολουθούνται στην περίπτωση ανακοίνωσης για συλλογή και διαχείριση απορ-
ριμμάτων/αποβλήτων από τον λιμένα. Η συγκεκριμένη διαδικασία ξεκινά από τη 
στιγμή που ο εκπρόσωπος του πλοίου (ναυτιλιακός πράκτορας) ανακοινώνει, μέσω 
του συστήματος, πληροφορίες σχετικές με τη συλλογή αποβλήτων/απορριμμάτων. 
Αν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, τότε αξιολογείται αν είναι νόμιμα ή όχι. Αν 
είναι, τότε ειδοποιείται η εταιρεία συλλογής τους. Αν δεν είναι, τότε ειδοποιείται 
αρχικά η Ακτοφυλακή και στη συνέχεια η εταιρεία συλλογής τους. Τονίζεται ότι, 
στην περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, η Διοίκηση Λιμένος ειδοποιεί 
την υγειονομική υπηρεσία για να είναι σε επιφυλακή ή για τη διεξαγωγή ελέγχων.

Εικόνα 3.3  Διαδικασία συλλογής απορριμμάτων/αποβλήτων πλοίου από τον λιμένα
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3.4.3  Άφιξη επιβατηγών πλοίων
Κατά την άφιξη ενός επιβατηγού πλοίου στον λιμένα, ακολουθείται μία τυπο-

ποιημένη διαδικασία, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί αυτοματοποιημένη σε ένα 
πληροφοριακό σύστημα λιμένος, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να διασφαλί-
ζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Πίνακας 3.3 καταγράφει συνο-
πτικά επιμέρους λεπτομέρειες της συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Πίνακας 3.3.  Χαρακτηριστικά ανάλυσης διαδικασίας άφιξης επιβατηγών πλοίων

Η ροή ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
χρηστών αναφορικά με τις λίστες επιβατών/πληρώματος κατά την άφιξη επιβατη-
γού πλοίου παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.4.
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Εικόνα 3.4  Διαδικασίες ανακοίνωσης λίστας επιβατών/πληρώματος κατά την άφιξη επιβατηγού πλοίου

3.4.4  Αναχώρηση επιβατηγών πλοίων
Κατά τη διαδικασία ανακοίνωσης της λίστας επιβατών/πληρώματος που πραγ-

ματοποιείται κατά την αναχώρηση ενός επιβατηγού πλοίου, οι εμπλεκόμενοι χρή-
στες είναι οι ίδιοι με αυτούς που εμπλέκονται στη διαδικασία άφιξης ενός επιβα-
τηγού πλοίου, αλλά διαφοροποιείται η ροή πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ 
τους, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο διάγραμμα ροής της Εικόνα 3.5 .

 

Εικόνα 3.5  Διαδικασίες ανακοίνωσης λίστας επιβατών/πληρώματος κατά την άφιξη επιβατηγού πλοίου
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3.4.5  Κράτηση θέσης στον τερματικό σταθμό
Κάθε φορά που φθάνει ένα πλοίο στο λιμάνι, πρέπει να εξασφαλιστεί χώρος 

στην αποβάθρα. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εύκολα 
μπορεί να συγχωνευτεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα λιμένος παρέχοντας άμεση 
και γρήγορη εξυπηρέτηση των ναυτιλιακών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν βασι-
κούς χρήστες της συγκεκριμένης διαδικασίας (Πίνακας 3.4).

Πίνακας 3.4.  Χαρακτηριστικά ανάλυσης διαδικασίας κράτησης θέσης στον τερματικό σταθμό

Η ροή ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
χρηστών αναφορικά με το αίτημα για πρόσδεση ενός πλοίου στον λιμένα παρουσι-
άζεται στην Εικόνα 3.6.

 

Εικόνα 3.6 Διάγραμμα ροής για το αίτημα πρόσδεσης ενός πλοίου στον λιμένα
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3.4.6  Δήλωση επικίνδυνων φορτίων
Η δήλωση επικίνδυνων φορτίων αποτελεί μία πολύ σημαντική διαδικασία για 

την ασφάλεια και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, των εγκαταστάσεων 
και του περιβάλλοντος του λιμένα (θαλάσσιου και μη). Στον Πίνακα 3.5 παρέχονται 
βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πίνακας 3.5.  Χαρακτηριστικά ανάλυσης διαδικασίας δήλωσης επικίνδυνων φορτιών.

Στην Εικόνα 3.7 παρουσιάζεται ένα σχηματικό διάγραμμα της επικοινωνίας 
των διαφόρων χρηστών κατά τη δήλωση επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ο ναυτι-
λιακός πράκτορας (ή γενικότερα ο εκπρόσωπος του πλοίου) δηλώνει ηλεκτρο-
νικά, μέσω του συστήματος, πριν από την άφιξή του στον λιμένα, ότι υπάρχει 
επικίνδυνο φορτίο. Το σύστημα αυτόματα ενημερώνει τη Διοίκηση Λιμένος και 
το Τελωνείο και, αν κριθεί απαραίτητο, ενημερώνεται στη συνέχεια το Λιμενικό 
και η υγειονομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μεταφοράς του επικίνδυνου φορτίου, 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι μεταφορικών εταιρειών.
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Εικόνα 3.7  Διάγραμμα ροής για τη δήλωση επικίνδυνου φορτίου

3.4.7  Είσοδος / έξοδος εμπορευμάτων 
Η διαδικασία εισόδου / εξόδου φορτίων και γενικά εμπορευμάτων από τις 

πύλες ενός λιμένα είναι κομβικής σημασίας στις καθημερινές δραστηριότητές 
του. Από τις πύλες ενός λιμένα περνούν καθημερινά τόνοι εμπορευματικών αγα-
θών, χιλιάδες οχήματα διαφόρων τύπων, επιβάτες και εργατικό δυναμικό. Για 
την κυκλοφορία από τις πύλες, είτε πρόκειται για είσοδο είτε πρόκειται για 
έξοδο, επιβάλλεται να υπάρχουν έλεγχοι και πιστοποιήσεις, ώστε να αποφεύ-
γεται η λαθραία μετακίνηση εμπορευμάτων, ανθρώπων και οχημάτων. Τέτοιου 
είδους διαδικασίες είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε ένα ορθολογικά σχεδι-
ασμένο πληροφοριακό σύστημα λιμένα, ώστε οι έλεγχοι, οι άδειες εισόδου και 
εξόδου, οι πιστοποιήσεις και οι διασταυρώσεις στοιχείων να γίνονται άμεσα και 
με ασφάλεια εξοικονομώντας χρόνο, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστα-
σία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Στον Πίνακα 3.6 παρέχονται βασικά 
χαρακτηριστικά των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την είσοδο ή έξοδο 
από τον λιμένα.
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Πίνακας 3.6.  Χαρακτηριστικά ανάλυσης διαδικασίας εισόδου / εξόδου λιμένα

Στην Εικόνα 3.8  παριστάνεται σχηματικά η ροή των διαδικασιών που ακο-
λουθείται μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος κατά την είσοδο φορτιών στον 
λιμένα. Αρχικά, ο εκπρόσωπος της μεταφορικής εταιρείας ανακοινώνει μέσω του 
συστήματος (συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά πεδία) ότι τα μεταφερόμενα 
εμπορεύματα πρόκειται να εισέλθουν στον λιμένα ώστε να κανονιστεί η φόρτωση ή 
το στοίβαγμα ή η αποθήκευσή τους. Η ανακοίνωση αποστέλλεται αυτόματα στη Δι-
οίκηση Λιμένος, το Τελωνείο και τον ναυτιλιακό πράκτορα. Στη συνέχεια, η Διοίκη-
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ση Λιμένος ενημερώνει τους εκπροσώπους των τερματικών σταθμών, την υγειονο-
μική υπηρεσία και το Λιμενικό ώστε να καθοριστεί σε ποιον τερματικό σταθμό και 
αποβάθρα θα φορτωθούν ή θα αποθηκευτούν. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί 
και αυτή η επιμέρους διαδικασία, ειδοποιείται τελικά η πύλη για το τι πρόκειται να 
εισέλθει και πού θα κατευθυνθεί.

 

Εικόνα 3.8  Διάγραμμα ροής για τη διαδικασία εισόδου εμπορευμάτων στον λιμένα

Αναφορικά με την έξοδο εμπορευμάτων από μία πύλη του λιμένα, η διαδικασία 
ξεκινά με την ενημέρωση του συστήματος από τον ναυτιλιακό πράκτορα για το 
φορτίο που πρόκειται να εξέλθει. Η ενημέρωση περνά αυτόματα στη Διοίκηση Λι-
μένος, στο Τελωνείο, στην υγειονομική υπηρεσία και στο Λιμενικό. Στη συνέχεια, η 
Διοίκηση Λιμένος, από τη στιγμή που υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
και τα έγγραφα από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, ενημερώνει την πύλη για την 
έξοδο των εμπορευματικών αγαθών.
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Εικόνα 3.9  Διάγραμμα ροής για τη διαδικασία εξόδου εμπορευμάτων από τον λιμένα

3.4.8  Είσοδος / έξοδος επιβατών 
Μία πολύ σημαντική διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ενός ΠΛΗ.

ΣΥ.Λ, είναι η είσοδος και έξοδος του επιβατικού κοινού από τις πύλες του λιμένα. Η ροή 
των πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων χρηστών απεικονίζεται στην Εικόνα 3.10. 

Η διαδικασία ξεκινά από την ενημέρωση του συστήματος από τον ναυτιλιακό πρά-
κτορα για τις λίστες επιβατών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες διανέμονται αυτομα-
τοποιημένα στη Διοίκηση Λιμένος, στο Λιμενικό, στο Τελωνείο και στο γραφείο με-
τανάστευσης. Στη συνέχεια, ενημερώνεται η πύλη για το σύνολο των επιβατών που 
πρόκειται να εισέλθουν ή να εξέλθουν, καθώς επίσης για το αν υπάρχει κάποιο πρό-
βλημα με κάποια άτομα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι και 
πιστοποιήσεις. 

 

Εικόνα 3.10  Διάγραμμα ροής για τη διαδικασία εισόδου/εξόδου επιβατών
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3.5  Συμπεράσματα 
Η Ευρώπη, λόγω της γεωγραφικής θέσης και τοπογραφίας, διαθέτει μία τερά-

στια και σημαντική, γεωπολιτικά, ακτογραμμή. Για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα 
και πλήρως ανταγωνιστικά στο σύγχρονο εμπόριο, αλλά και για να  καλύψουν 
τους κοινούς στόχους που έθεσε η ΕΕ στα πλαίσια της κοινής στρατηγικής των 
χωρών-μελών της για τις θαλάσσιες μεταφορές ως το 2018, τα ευρωπαϊκά λιμάνια 
οφείλουν να διαθέτουν και να λειτουργούν ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστή-
ματα Λιμένων. 

Ως εκ τούτου, πέρα από τις συνήθεις διαδικασίες που λαμβάνονται υπόψη κατά 
την υλοποίηση και λειτουργία των περισσότερων σύγχρονων ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, μερικές 
προτάσεις που προτείνονται, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να ανοί-
ξει ο δρόμος για να δημιουργηθεί ένα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ νέας γενιάς στα ευρωπαϊκά λιμά-
νια, είναι:

• Οι ναυτιλιακοί πράκτορες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους θα
 πρέπει μπαίνουν σε μία «μαύρη» λίστα και να αποτρέπονται από τη χρήση
 των λιμενικών υπηρεσιών.
• Τιμολόγια/Λογαριασμοί και διάφορα άλλα έγγραφα και πιστοποιητικά
 πρέπει να τυποποιηθούν σε ένα διεθνές, κοινό για όλους τους λιμένες,
 πρότυπο, ανεξάρτητα από τις χρεώσεις κάθε λιμένα.
• Έχει καταγραφεί, και πρέπει να καλύπτεται, η σαφής ανάγκη των χρηστών 
 των λιμένων για λήψη αναλυτικών πληροφοριών όσον αφορά στους 
 χώρους στοιβάγματος, αποθήκευσης και τις μετακινήσεις εμπορευμάτων
 και εμπορευματοκιβωτίων.
• Είναι αναγκαία η άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
 των λιμένων, διαφόρων χρηστών τους, των φορολογικών υπηρεσιών και
 των τραπεζών.
• Οι κινήσεις των πλοίων πρέπει να είναι διαφανείς και να κοινοποιούνται
 κάθε φορά, μέσω σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, σε κάθε 
 ναυτιλιακό πράκτορα. 
• Ακυρώσεις και τροποποιήσεις σχεδίων του πλου ενός πλοίου πρέπει να
 γίνονται ηλεκτρονικά. Επιπλέον, θα μπορούσε να υπάρχει μία διαδικασία
 για λήψη αποφάσεων σχετικά με την προτεραιότητα των πλοίων κατά την
 είσοδο/έξοδό τους από τον λιμένα.
• Ο κατάλογος των απαγορευμένων, επικίνδυνων και κατασχεμένων 
 φορτίων πρέπει να δημοσιεύεται μέσω ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.
• Οι διαθέσιμοι χώροι στις αποβάθρες και στους τερματικούς σταθμούς θα
 μπορούσαν να αναπαριστώνται σε κατάλληλο γραφικό περιβάλλον και σε 
 πραγματικό χρόνο στο σύστημα.
• Σύντομο ιστορικό των πλοίων (φορτία, προηγούμενοι λιμένες, δρομολόγια 
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 κ.ά.) πρέπει να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού
 συστήματος και να είναι διαθέσιμα (με κωδικό πρόσβασης) στους 
 ενδιαφερόμενους χρήστες του λιμένα.
• Σύνδεση με μοντέλα και υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού ώστε να υπάρχει η
 δυνατότητα έγκαιρης ειδοποίησης των διαφόρων χρηστών του λιμένα για 
 πιθανές ακραίες καιρικές καταστάσεις.
• Παραγωγή και εμφάνιση στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο
 αναφορικά με τις καθημερινές ροές φορτίων, οχημάτων και επιβατών, 
 ώστε να αναδεικνύεται άμεσα ο ρόλος και η σημαντικότητα ενός λιμένα για
 τη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων.
• Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια/
 προστασία των χώρων ενός λιμένα (εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης,
 χώροι στοιβάγματος-αποθήκευσης κλπ.).
• Αυτοματοποίηση διαδικασιών κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
• Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση παραμέτρων που επηρεάζουν και 
 επηρεάζονται από τις καθημερινές δραστηριότητες του λιμένα, αναφορικά 
 με το θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον.
Όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες -αλλά και πολλές άλλες- μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε ένα σύγχρονο, ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένα, το 
οποίο θα μπορούσε επιπρόσθετα να συν-λειτουργήσει με Ενιαίες Ηλεκτρονικές Θυ-
ρίδες Επικοινωνίας (ΕΗΘΕ), εξασφαλίζοντας την ασφαλή και αυτοματοποιημένη 
ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. δια-
συνδεδεμένων λιμένων αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων του τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπορικών εταίρων και των κρατικών υπηρεσιών. Επίσης, μέσα από τέτοιου 
είδους σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα είναι δυνατή η παροχή ολοκληρωμέ-
νης προβολής στοιχείων και πληροφοριών, η πρόσβαση στην κεντρική βάση δε-
δομένων και η αυτοματοποιημένη επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων μερών 
μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. 

Επισημαίνεται, για μία ακόμη φορά, ότι για να υλοποιηθεί, να λειτουργήσει και 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι εφαρμογές και οι δυνατότητες ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος Λιμένα είναι επιβεβλημένη η όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής ανάλυ-
ση όλων των επιμέρους διαδικασιών, των ιδιαιτεροτήτων και των πληροφοριών 
που απαιτούνται, ανάλυση η οποία θα εξασφαλίσει την ταυτόχρονη κάλυψη των 
αναγκών των χρηστών στη μεταξύ τους επικοινωνία και γενικότερα τη γρήγορη, 
ασφαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους 
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Κεφάλαιο 4 

Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας 
μεταξύ Λιμένων
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4.1 Εισαγωγή 
Η διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί διαχρονική ανάγκη που ακόμη 

και σήμερα αποτελεί βασικό στόχο σε όλα τα επίπεδα των διακρατικών γραφειο-
κρατικών συναλλαγών. Τέτοιου είδους συναλλαγές και αμφίδρομη μετάδοση πλη-
ροφοριών αποτελούν συνήθη πρακτική για όλα τα επιβατικά και εμπορικά λιμάνια 
που επικοινωνούν και ανταλλάσουν μεταξύ τους δεδομένα και πληροφορίες. Τα 
εμπορικά και επιβατηγά πλοία για κάθε λιμενική διαδικασία επιτελούν μία σειρά 
από ενέργειες, οι οποίες σχετίζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Λι-
μενικής Κοινότητας. Στόχος των σύγχρονων λιμένων είναι η πλήρης μηχανοργάνω-
ση των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα όμως, οι διακρατικές σχέσεις και η αλληλεπίδραση με άλλες Λιμενι-
κές Κοινότητες (λόγω δρομολογίων πλοίων) οδηγούν στην ανάγκη να γίνει ευρεία 
ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα διασυνδεδεμένα λιμάνια άλλου κράτους, 
είτε εντός ΕΕ είτε εκτός ΕΕ. Στην ειδική περίπτωση των λιμανιών η ανάγκη για 
ανάλλαγη πληροφοριών μπορεί να οφείλεται σε τελωνειακές λειτουργίες, σε ακτο-
πλοϊκές διαδικασίες ή για την συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών των λιμανιών.

Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο παρουσιάζεται μία πρότυπη πλατφόρμα για τη δι-
ακρατική ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επι-
κοινωνίας (ΕΗΘΕ - Global Single Window) που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του έργου APC - The Adriatic Port Community (www.apcwindow.eu).

Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει στους εταίρους των τοπικών κοι-
νοτήτων των λιμανιών (χρήστες των αντιστοίχων ΠΛΗ.ΣΥ.Λ κάθε λιμένα) να έχουν 
πρόσβαση σε δεδομένα πλοίων που εκτελούν δρομολόγια από ένα λιμάνι της Αδρι-
ατικής σε άλλο. Στην υπηρεσία της ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας επικοινωνίας 
περιλαμβάνονται εκείνα τα χαρακτηριστικά και πληροφορίες που ο κάθε λιμένας 
θέλει να μοιράσει ως περιεχόμενο στο διασυνδεδεμένο λιμάνι. Συγκεκριμένα στα 
πλαίσια του έργου APC, κατά την πιλοτική λειτουργία της ΕΗΘΕ συμμετείχαν τα 
λιμάνια της Βενετίας (Ιταλία), του Ploce (Κροατία) και της Ηγουμενίτσας (Ελλάδα) 
επιτυγχάνοντας, μέσω της αναπτυχθείσας πλατφόρμας επικοινωνίας, καινοτόμες 
μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. 

Για παράδειγμα, όποτε ένα πλοίο φτάνει στην Ηγουμενίτσα προερχόμενο από 
τη Βενετία, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της Τελωνειακής Αρχής της Ηγουμενίτσας 
έχει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινω-
νίας, να δει τα καταχωρισμένα από τη Διοίκηση Λιμένος της Βενετίας δεδομένα 
σχετικά με τον απόπλου του πλοίου στη Βενετία. 

Άλλο πιθανό σενάριο είναι να θέλει να επικοινωνήσει η Ακτοφυλακή της Βε-
νετίας με την Ακτοφυλακή του Πλότσε προκειμένου να ενημερώσει για την άφιξη 
πλοίου. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της δυνατότητας για 
απλή ανταλλαγή μηνυμάτων της ΕΗΘΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας μεταξύ Λιμένων
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Βασικός αρχιτεκτονικός στόχος της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνί-
ας είναι οι λειτουργίες της να γίνονται με μοναδικό και ενιαίο τρόπο ακολουθώντας 
τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την ανάπτυξη των εφαρμογών ενιαίας 
θυρίδας. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργικές και 
μη λειτουργικές απαιτήσεις, η αρχιτεκτονική του συστήματος, οι τελικοί χρήστες, 
η τυπική εξειδίκευση των λειτουργιών, διαγράμματα καταστάσεων των διεπαφών 
χρήστη. Δίνεται, επίσης, η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης χρηστών, η περι-
γραφή μέρους του πρωτόκολλου επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές Διοική-
σεις Λιμένων. Τέλος, γίνεται παρουσίαση κάποιων ρεαλιστικών σεναρίων χρήσης 
του πρωτότυπου συστήματος.

4.2 Χαρακτηριστικά Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας (ΕΗΘΕ)

Προστασία δεδομένων
Σε γενικά πλαίσια, η πλατφόρμα επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει στον χειρι-

στή που εισήγαγε τα αρχικά δεδομένα μέσω του τοπικού πληροφοριακού συστήμα-
τος λιμένος να καθορίσει και να περιορίσει τους χρήστες στους οποίους μπορούν 
να προβληθούν. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε το σύστημα 
να γνωρίζει και να διαχωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι προβολές των 
δεδομένων στους χρήστες, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτουν. 
Για παράδειγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις όπου πρόκειται για δεδομένα που 
αφορούν πλοία που εκτελούν διακρατικές επιβατικές/εμπορευματικές γραμμές, 
μόνο οι χρήστες των κατά τόπους Διοικήσεων Λιμένος και ναυτιλιακών εταιρειών 
με κοινά εταιρικά συμφέροντα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομέ-
να. Αντίθετα, σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών εταιρειών, πρέπει να υπάρχει πρό-
βλεψη ώστε να προστατεύονται τα ανταλλασσόμενα δεδομένα και πληροφορίες 
και κατ’ επέκταση τα συμφέροντα της εταιρείας. Επιπλέον, μπορεί να οριστεί μια 
πιθανή προσθήκη χρονικού παραθύρου για τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. 

Για την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται 
μεταξύ διαφόρων φορέων, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, έχουν θεσπι-
στεί κανονισμοί και σχετική νομοθεσία για την ασφαλή διακίνηση και προστατευ-
μένη ανταλλαγής τους. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια σχετικές νομοθεσίες. 

 
Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής νομοθεσία
Οι ανταλλαγές πληροφοριών μέσω της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοι-

νωνίας οφείλουν να ακολουθούν και να εφαρμόζουν την εθνική, την ευρωπαϊκή και 
διεθνή νομοθεσία. Σχετικά με την ειδική αυτή περίπτωση, αναφέρονται λεπτομε-



107

ρείς κανόνες που έχουν θεσπιστεί στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, προκει-
μένου να διασφαλιστεί ότι ο ανταγωνισμός εντός της κοινής αγοράς δεν νοθεύεται 
[Κανονισμός 1419/2006].

Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για τα 
επιβατηγά πλοία που εφαρμόζονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, οι Δι-
εθνείς Συμβάσεις για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα [Safety 
of Life at Sea (SOLAS)] και για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) 
εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη, και ως εκ τούτου στα πλοία που φέρουν τη σημαία 
τους [Κανονισμός 2158/93].

Η ΕΕ εφαρμόζει τον διεθνή κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των 
πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης που εγκρίθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (ISM Code) [Κανονισμός 336/2006].

Ο ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασ-
σα (European Maritime Safety Agency) συνεπικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(European Commission) με την εκπόνηση νομοθεσίας για τις θαλάσσιες συγκοι-
νωνίες, την παρακολούθηση της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη και συντονίζει τις 
δραστηριότητες έρευνας ύστερα από θαλάσσια ατυχήματα ή από ακούσια ή εκού-
σια μόλυνση που προκαλείται από τα πλοία [Κανονισμός 1406/2002].

Οι διεθνείς σχέσεις είναι σαφώς ζωτικής σημασίας στον τομέα των θαλάσσιων 
μεταφορών. Γι’ αυτό, ένα από τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί στον συγκεκριμέ-
νο τομέα ήταν η εισαγωγή μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων για τις σχέσεις και τις 
ενέργειες σχετικά με τα θέματα αυτά στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών [Απόφαση 
2012/22]. Οι περισσότεροι από τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τα πλοία αποτε-
λούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι-
σμού [International Maritime Organization (IMO)], μια εξειδικευμένη υπηρεσία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες σχετικούς με την ευθύνη των μεταφορέων που 
εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος [Κανονισμός 
392/2009] και έχει προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο του 2002 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους δια θαλάσσης [Απόφαση 2012/22].

Μια άλλη οδηγία αποβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και την 
πρόληψη της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη βελτίωση της απόδο-
σης της ασφάλειας του εξοπλισμού επί του σκάφους και την ενίσχυση των εξουσι-
ών των αρμόδιων οργάνων ελέγχου [Οδηγία 96/98].

4.3 Λειτουργικές απαιτήσεις Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας
Οι οργανωτικές λειτουργικές απαιτήσεις της πλατφόρμας Ενιαίας Ηλεκτρονικής 

Θυρίδας Επικοινωνίας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
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• Να περιλαμβάνει έναν δυναμικό τρόπο για τη δημιουργία και το χειρισμό.
• Να περιλαμβάνει τους ρόλους και ομάδες χρηστών, προκειμένου να διαχει-

ρίζεται δυναμικά τις λειτουργίες του συστήματος.
• Οι λειτουργίες πρέπει να τροποποιούνται από ξεχωριστό συντονιστή υπεύ-

θυνο για κάθε λιμάνι.
• Κάθε λιμάνι πρέπει να έχει ένα διαχειριστικό σύνολο δικαιωμάτων για κάθε 

άλλο συμμετέχον λιμάνι.
• Οι χρήστες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν το προφίλ τους.
• Μόνο οι διαχειριστές των λιμανιών να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τους 

ρόλους και τις ομάδες του κάθε χρήστη του αντίστοιχου λιμένα.
• Οι λειτουργίες σχετικά με την ΕΗΘΕ να βασίζονται σε υπηρεσίες διαδικτύου 

(με τεχνολογία web services) και δεν πρέπει να παραμένουν δεδομένα που 
σχετίζονται με λιμενικά ευαίσθητα δεδομένα αποθηκευμένα στην πλατφόρ-
μα ΕΗΘΕ. Έτσι, δεν θα πρέπει να υπάρχει βάση δεδομένων για αποθήκευση 
στοιχείων.

• Οι υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας και πιστοποίησης χρήστη πρέπει να βα-
σίζονται στο Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους [Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP)]. Τα λιμάνια, εξάλλου, πρέπει να μπο-
ρούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία με διακεκριμένα 
δικαιώματα ανάγνωσης.

• Η πλατφόρμα ΕΗΘΕ πρέπει να έχει έναν μοναδικό διαχειριστή που θα δημι-
ουργεί και διαμερίζει σε κάθε λιμάνι τον αντίστοιχο διαχειριστή - συντονι-
στή. Μόνο αυτός ο ξεχωριστός για το λιμάνι διαχειριστής θα έχει τα δικαι-
ώματα για τη δημιουργία χρηστών που ανήκουν στην αντίστοιχη Λιμενική 
Κοινότητα, οι οποίοι και θα ορίζουν μία ξεχωριστή, μοναδική ομάδα.

Κάθε χρήστης της κάθε Λιμενικής Κοινότητας πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο 
ρόλο, ο οποίος θα καθορίζει το επίπεδο προσβασιμότητας στην ΕΗΘΕ:

o Χρήστες της Διοίκησης Λιμένος 
o Χρήστες Τελωνειακής Αρχής
o Χρήστες του Ναυτιλιακού πράκτορα
o Χρήστες του Λιμενικού
o Χρήστες Αστυνομίας
o Χρήστες της ασφάλειας του λιμανιού
o Συντονιστής Λιμένος
o Διαχειριστής Συστήματος της Ενιαίας Ηλεκτρονικές Θυρίδας Επικοινωνίας
o Χρήστες Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
• Κατά τη σύνδεση στο σύστημα να υπάρχει διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό 

με οδηγίες για τον χρήστη (user manual), το οποίο να είναι διαθέσιμο σε 
όλη τη διάρκεια της περιήγησης.
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•  Μόνο οι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι κατά λιμάνι διαχειριστές να είναι σε-
θέση να προσθέτουν - επεξεργάζονται - διαγράφουν μια καταχώριση στις 
οδηγίες του συστήματος.

•  Στην αρχική σελίδα του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότη-
τα υποβολής κατάλληλης διαδικτυακής φόρμας αίτησης νέου χρήστη για 
χρήση της ΕΗΘΕ. Η συμπλήρωσή της θα πρέπει να ενημερώνει αυτόματα 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του αντίστοιχου διαχειριστή σε κάθε 
λιμάνι. Συνήθως απαιτείται μία μη διαδικτυακή διαδικασία ελέγχου επικύ-
ρωσης προκειμένου να δημιουργηθεί ο νέος χρήστης. Οι διαχειριστές του 
λιμανιού είναι υπεύθυνοι για να διατηρούν ενημερωμένους τους λογαρια-
σμούς και τις ομάδες χρηστών των λιμανιών τους.

• Στην οθόνη υποδοχής πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ενότητα σχετικά με την 
ΕΗΘΕ, που να εξηγεί και να περιγράφει την έννοια της ΕΗΘΕ.

• Ένα κουμπί βοήθειας πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε οθόνη πε-
ριήγησης.

• Για το πρωτότυπο, η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι στην αγγλική 
•  γλώσσα.
• Κάθε Διοίκηση Λιμένος που συμμετέχει στην ΕΗΘΕ πρέπει έχει αναπτύξει 

κατάλληλη διεπαφή στο τοπικό ΠΛΗ.ΣΥ.Λ η οποία να είναι κατάλληλα πε-
ριορισμένη και προστατευμένη ώστε τα κοινά δεδομένα προς διαμοίραση 
να είναι διαθέσιμα. Αυτό το σημείο πρόσβασης στο τοπικό ΠΛΗ.ΣΥ.Λ το χει-
ρίζεται μία κατάλληλα σχεδιασμένη λειτουργική μονάδα με χαρακτηριστική 
ονομασία «pcs2gsw» (port community system to global single window) που 
διαθέτει ενσωματωμένο περιβάλλον υπηρεσιών διαδικτύου (web services). 
Είναι απαραίτητο η υπηρεσία διαδικτύου του κάθε ΠΛΗ.ΣΥ.Λ να συμβαδίζει 
με τη Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) που 
χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα ΕΗΘΕ. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό 
ότι η λειτουργική μονάδα «pcs2gsw» αναφέρεται ουσιαστικά στη σύνδεση 
μεταξύ ΕΗΘΕ και ΠΛΗ.ΣΥ.Λ.

• Όλες οι εργασίες σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να χαρα-
κτηρίζονται ως ΕΗΘΕ λειτουργίες και να γίνονται από τη λειτουργική μο-
νάδα «pcs2gsw». Δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη πηγή για την ανταλλαγή 
δεδομένων.

• Η παρουσίαση των στοιχείων πρέπει να είναι σε ευανάγνωστη μορφή, με 
δυνατότητα συντομεύσεων που θα επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη κα-
τανόηση των δεδομένων που απεικονίζονται.

• Να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας από κι-
νητά και φορητές συσκευές.

• Ένα αρχείο καταγραφής πρέπει να αποθηκεύει στον εξυπηρετητή της ΕΗΘΕ 
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όλες τις ενέργειες των συντονιστών και τις κλήσεις των διαδικτυακών υπηρεσιών.
• Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων 

μεταξύ των διαφόρων χρηστών που συμμετέχουν στις διάφορες Λιμενικές Κοινό-
τητες. Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης, μετά την είσοδό του στην ΕΗΘΕ, πρέπει 
να είναι σε θέση να αναζητά και να βρίσκει τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων 
χρηστών του συστήματος. Μια φιλική προς τον χρήστη διεπαφή Ιστού για μηνύ-
ματα υπηρεσίας ανταλλαγής μεταξύ ΕΗΘΕ και χρηστών πρέπει να είναι διαθέσιμη 
και να αφορά προκαθορισμένα θέματα. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί 
να παρέχει εύκολα αναλυτικές πληροφορίες για την επικοινωνία μεταξύ των δια-
φόρων ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν από διάφορες Λιμενικές Κοινό-
τητες.

• Οι διαδικτυακές υπηρεσίες να λειτουργούν με ασφαλές πρωτόκολλο επι-
κοινωνίας (Secure Socket Layer).

Λειτουργίες Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας για τη διαλιμενική 
ανταλλαγή πληροφοριών

Η ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων μέσα στην ΕΗΘΕ γίνεται κατά κόρον 
σε μορφή XML. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων περιλαμβάνει μόνο διακεκρι-
μένες επικοινωνίες «υπολογιστή-προς-υπολογιστή» με πληροφορίες σχετικές με 
αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 4.1. 

Πίνακας 4.1.  Βασικές λειτουργίες ΕΗΘΕ για ανταλλαγή πληροφοριών
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Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω της ΕΗΘΕ επιτρέπει την πολλαπλή διαχείριση 
όλων των απαραίτητων διακρατικών ενημερώσεων μεταξύ διασυνδεδεμένων λι-
μένων σχετικά με τη μετακίνηση πλοίων, τους τελωνειακούς ελέγχους για φορτία, 
φορτηγά και επιβάτες και γενικότερα τη ροή δεδομένων με απώτερο στόχο την 
αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των λιμένων με την ελαχιστοποίηση των λα-
θών και της γραφειοκρατίας. 

Απαιτήσεις Πρωτοτύπου
Το πρωτότυπο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου APC έχει τις ακόλουθες 

απαιτήσεις:
• Λειτουργεί σε Windows Server 2008 και φιλοξενείται από τη Διοίκηση Λιμέ-

νος Βενετίας.
• Η υπηρεσία Ελαφρύ Πρωτόκολλου Πρόσβασης σε Καταλόγους (LDAP), την 

οποία χρησιμοποιεί το πρωτότυπο, βασίζεται σε πρότυπα ανοικτού κώδικα 
και web services.

4.4 Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως είναι η 

ΕΗΘΕ, είναι οι απαιτήσεις που δεν καθορίζονται από τους χρήστες του συστήματος, 
καθώς δεν έχουν άμεση σχέση με λειτουργίες που θα πρέπει να υλοποιεί το πλη-
ροφοριακό σύστημα. Μπορεί να αφορούν ιδιότητες του συστήματος, όπως η αξιο-
πιστία, ο χρόνος απόκρισης, η ευκολία χρήσης, η συντήρηση κλπ. Ακόμα, μπορεί 
να περιλαμβάνουν περιορισμούς του συστήματος, όπως οι δυνατότητες του υλικού 
στο οποίο θα εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστημα, καθώς επίσης περιλαμβά-
νονται οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στις διεπαφές του συστήματος. Οι 
μη λειτουργικές απαιτήσεις επεκτείνονται και πέρα από την πλατφόρμα λογισμικού 
που αναπτύσσεται.

Ορισμένες μη λειτουργικές απαιτήσεις μπορεί να θέτουν περιορισμούς στις 
προβλεπόμενες διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του συ-
στήματος. Μη λειτουργικές απαιτήσεις μπορεί να προκύψουν λόγω περιορισμών 
του προϋπολογισμού, οργανωτικών ζητημάτων, αλλαγών πολιτικών, καθώς και 
από την ανάγκη για διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα λογισμικού ή υλικού, 
από υφιστάμενους κανονισμούς ασφαλείας ή/και τη νομοθεσία των προσωπικών 
δεδομένων.

4.4.1 Μη λειτουργικές απαιτήσεις Χρηστών και Ανάπτυξης της ΕΗΘΕ
Διαθεσιμότητα (availability): Η διαθεσιμότητα του συστήματος πρέπει να είναι 

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η αναμενόμενη αδράνεια για δρα-
στηριότητες όπως αναβαθμίσεις της βάσης δεδομένων και δημιουργία αντιγράφων 
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ασφαλείας θα είναι από 01:00 και έως τις 05:00 δύο φορές την εβδομάδα για το 
πρώτο έτος και δύο φορές το μήνα για τα επόμενα έτη.

Χωρητικότητα (capacity): Η χωρητικότητα του συστήματος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον σε θέση να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα κατ’ ελάχιστον 6 πελάτες και το 
πολύ 30 πελάτες.

Απόδοση (efficiency): Η πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη μέσω του παγκό-
σμιου ιστού δεν πρέπει να έχει χρόνο απόκρισης μικρότερο των 5 δευτερολέπτων. 
Στις περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων από τις Διοικήσεις Λιμένων 
επιτρέπεται να αυξηθεί ο χρόνος απόκρισης.

Ευελιξία (flexibility): Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να επιτρέπει την 
επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας σε χρόνους μεταγενέστερους της 
περιόδου ανάπτυξης.

Φορητότητα (portability): Η πρόσβαση ενός χρήστη μέσω του παγκόσμιου 
ιστού πραγματοποιείται με τη βοήθεια κοινών προγραμμάτων περιήγησης στο δι-
αδίκτυο (φυλλομετρητές). Σύγχρονες κινητές συσκευές πρέπει να είναι σε θέση 
να εκπληρώσουν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις για πρόσβαση σε σελίδες του 
συστήματος.

Αξιοπιστία (reliability): Η αξιοπιστία της πλατφόρμας καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τις αυτόματες διασυνδέσεις μεταξύ των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και της ΕΗΘΕ. Χαμη-
λής ταχύτητας διαδικτυακή σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα των 
υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται εργαλεία παρακολούθησης της κίνησης σε πραγμα-
τικό χρόνο, τα οποία προβάλλουν στατιστικά, μέσες τιμές φόρτου και απόδοσης 
του συστήματος και επομένως μπορούν άμεσα και πρακτικά να βοηθήσουν στον 
εντοπισμό και πρόβλεψη των απαραίτητων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθε-
σμων εργασιών προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική αξιοπιστία.

Επεκτασιμότητα (scalability): Η ΕΗΘΕ πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί, 
άμεσα τουλάχιστον, τρεις Διοικήσεις Λιμένος, αυτούς της Βενετίας, του Πλότσε και 
της Ηγουμενίτσας, αλλά αν κριθεί αναγκαίο, οποιοδήποτε λιμάνι της Αδριατικής 
Θάλασσας μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΕΗΘΕ τηρώντας τις βασικές αρχές διασύν-
δεσης (μέγιστο 20 λιμάνια).

Ευχρηστία (usability): Ένας βασικός περιορισμός του συστήματος μπορεί να 
είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων σε σχέση με τον χρόνο απεικόνισής τους και 
την απόδοση των διαδικτυακών συνδέσεων της ΕΗΘΕ τα με τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. Ένας άλ-
λος σημαντικός περιορισμός είναι η χρήση φυλλομετρητή διαδικτύου για πρόσβαση 
στην ΕΗΘΕ. Συνήθως τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δείχνουν κάποιες 
ασυμβατότητες, ιδίως, στη μορφή απεικόνισης των ιστοσελίδων. Απαιτείται ο κα-
θορισμός συγκεκριμένου φυλλομετρητή από όλους τους χρήστες του συστήματος.

Σθεναρότητα (robustness): Η απώλεια δεδομένων και άλλες πιθανές αποτυχί-
ες πρέπει να είναι περιορισμένες σε μηδενικό βαθμό. Απαιτείται να χρησιμοποιείται 
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ειδικό υλικό (hardware) και συσκευές (π.χ. σκληροί δίσκοι με τεχνική ομοιωμάτων 
ή συσκευές άμεσης αναπλήρωσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε πιθανή διακοπή ρεύ-
ματος, εναλλακτικές διαδικτυακές συνδέσεις κτλ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες και η απώλεια δεδομένων. Η ημερήσια 
αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να λαμβάνει χώρα και, αν 
είναι δυνατόν, οι φυσικές μαγνητικές ή άλλες συσκευές με αντίγραφα ασφαλείας 
θα πρέπει να φυλάσσονται σε διαφορετικές θέσεις για πρόβλεψη περιπτώσεων 
φυσικών καταστροφών.

Αναφορικά με το λεξιλόγιο και τους όρους που χρησιμοποιούνται στις διεπαφές 
χρήστη, πρέπει να είναι αποδεκτές και κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμε-
νους. Παρά το γεγονός ότι η τελική έκδοση του συστήματος πολλές φορές δεν μπο-
ρεί να ικανοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, στόχος πρέπει να είναι 
να μείνει ικανοποιημένη η πλειονότητα αυτών.

4.4.2 Οργανωτικές μη λειτουργικές απαιτήσεις
• Στην παρούσα φάση για το πρωτότυπο δεν προβλέπεται ειδικό τεχνικό 

προσωπικό που θα διαχειρίζεται την ΕΗΘΕ. Ο εξυπηρετητής φιλοξενεί-
ται στη Διοίκηση Λιμένος της Βενετίας. Αναφορικά με τα θέματα υλικού 
(hardware), το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό του λιμένα θα επιδιορ-
θώνει τυχόν προβλήματα.

• Οι χρήστες της ΕΗΘΕ θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην προ-επεξερ-
γασία και την οπτικοποίηση των δεδομένων και στον τρόπο παρουσίασής 
τους στη διεπαφή χρήστη, ώστε να ικανοποιήσουν τις πιθανές ειδικές απαι-
τήσεις τους. Αυτές οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν από λιμάνι σε λιμάνι 
λόγω των διαφορετικών τοπικών οργανωτικών διαδικασιών. Ο τμηματικός 
(modular) σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αποδοχής της 
ΕΗΘΕ από τους τελικούς χρήστες.

• Η σωστή τεκμηρίωση, τα σεμινάρια και η κατάλληλη απευθείας βοήθεια 
(online manual) πρέπει να είναι προετοιμασμένα πριν από την τελική έκ-
δοση.

4.4.3 Εξωτερικές μη λειτουργικές απαιτήσεις
• Ο καθολικός διαχειριστής και γενικά όλα τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση 

στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από τις υπηρεσίες 
και φορείς της Λιμενικής Κοινότητας πρέπει να καθορίζονται και να ελέγ-
χονται από τις ίδιες τις Διοικήσεις Λιμένων, προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε πιθανή διαρροή δεδομένων. Τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ πρέπει να εφαρμό-
ζουν ένα πρώτο επίπεδο ελέγχου προκειμένου να τροφοδοτούν την ΕΗΘΕ 
μόνο με τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
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• Όλα τα διακινούμενα δεδομένα προέρχονται από τα τοπικά συστήματα των 
Διοικήσεων Λιμένος. Η ΕΗΘΕ δεν επιτρέπεται να αλλάξει με οποιονδήποτε 
τρόπο τα στοιχεία αυτά. Πιθανά παράπονα σχετικά με την ποιότητα, την 
αξιοπιστία και τη χρηστικότητα των δεδομένων θα πρέπει να σχετίζονται 
με τις πηγές των δεδομένων δηλαδή τα τοπικά συστήματα όπως προανα-
φέρθηκε.  

4.5  Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοι-
νωνίας (ΕΗΘΕ)

Βασικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Οι προδιαγραφές σχεδιασμού της ΕΗΘΕ ενσωματώνουν και περιλαμβάνουν 

μια σειρά από καινοτόμες σύγχρονες επιχειρησιακές τεχνικές. Ο σχεδιασμός που 
υιοθετείται προτρέπει τη χρήση μοντέρνων εργαλείων ταχείας ανάπτυξης λογι-
σμικού, τα οποία είναι ικανά να δημιουργήσουν αξιόπιστα, γρήγορα και φιλικά 
προς τον χρήστη συστήματα. Τα μοντέρνα εργαλεία, ωστόσο, χρειάζονται ωρί-
μανση και πολλές φορές οι παραδοχές του αρχικού σχεδιασμού ενδεχομένως να 
απαιτήσουν τροποποιήσεις αλλά και προσαρμογές για καλύτερα τελικά αποτελέ-
σματα.

Στόχοι του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
• Συνεχής ενημέρωση των δεδομένων, πληροφοριών και συντήρηση του συ-

στήματος το οποίο θα υποστηρίζει ετησίως περισσότερα από 1000 διαπλέ-
οντα πλοία.

• Τα προσβάσιμα δεδομένα να είναι κατανοητά και προσιτά σε όλους. Να 
προτρέπεται η χρήση του συστήματος αλλά και η πλήρης ανταλλαγή δεδο-
μένων μεταξύ των διασυνδεδεμένων λιμένων της Αδριατικής.

• Αύξηση της παραγωγικότητας των λιμανιών και της ποιότητας των θαλάσ-
σιων υπηρεσιών.

• Αυτοματοποιημένη αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων από τα λιμάνια και 
ποιοτική ροή δεδομένων.

• Η εφαρμογή να έχει ένα και μοναδικό ενιαίο «παράθυρο» πρόσβασης 
(single window).

Επισκόπηση βασικής λειτουργίας του συστήματος και ροής δεδομένων
Η τελική πλατφόρμα θα είναι για μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την 

έξυπνη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των συνεργα-
ζόμενων Οργανισμών Λιμένος εντός της Αδριατικής. Έχει ως στόχο να εισαγάγει 
μία πρωτότυπη μορφή διακρατικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών με 
στόχο μελλοντικά να μειώσει το οργανωτικό κενό ενημέρωσης μεταξύ αντίστοιχων 
λιμενικών φορέων, και ταυτόχρονα να αποτελέσει θεμέλιο λίθο για την αναβάθμι-
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ση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αύξηση της ασφάλειας των ακτοπλο-
ϊκών διασυνδέσεων.

Η Εικόνα 4.1 απεικονίζει τη συνήθη ροή πληροφορίας, τις βασικές δομικές μο-
νάδες και τις διεπαφές συνολικά στο ολοκληρωμένο σύστημα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και ΕΗΘΕ. 

 

Εικόνα 4.1  Σχηματικό διάγραμμα ροής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ των λιμένων και της ΕΗΘΕ

Πιο συγκεκριμένα, στην Εικόνα 4.1 απεικονίζονται με τη βοήθεια βελών τα 
βήματα και οι διαδοχικές διεπαφές ανάμεσα σε ανόμοια συστήματα που θα πρέπει 
να λάβουν χώρα ώστε να τα ζητούμενα δεδομένα να αναζητηθούν και να παρουσι-
αστούν στον χρήστη. 

Στη συγκεκριμένη εικόνα τα βέλη απεικονίζουν ένα σενάριο επικοινωνίας στο 
οποίο συμμετέχουν:

• Ένας ναυτιλιακός πράκτορας που εργάζεται στη Λιμενική Κοινότητα της 
Βενετίας.

• Το τοπικό σύστημα εξυπηρέτησης της Λιμενικής Κοινότητας του Πλότσε.
Βήματα υλοποίησης του σεναρίου
Βήμα 1: Ο ναυτιλιακός πράκτορας συνδέεται στη διεπαφή χρήστη της 
ΕΗΘΕ μέσω του παγκόσμιου ιστού και υποβάλλει μια ψηφιακή φόρμα ανα-
ζήτησης προς τη Διοίκηση Λιμένος του Πλότσε. Η αναζήτηση αφορά σε 
ένα εισερχόμενο πλοίο στη Βενετία, του οποίου ο αμέσως προηγούμενος 
απόπλους ήταν το λιμάνι του Πλότσε.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ  Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

116

Βήμα 2: Η ΕΗΘΕ διαχειρίζεται την αίτηση και με τη βοήθεια μιας υπηρεσίας 
διαδικτύου πελάτη δημιουργεί ένα ηλεκτρικό αίτημα στον κατάλληλο εξυ-
πηρετητή - διακομιστή που βρίσκεται στο τοπικό σύστημα εξυπηρέτησης 
της Λιμενικής Κοινότητας του Πλότσε.
Βήμα 3: Το σύστημα εξετάζει την αίτηση και δημιουργεί την κατάλληλη 
απάντηση στο αίτημα παρέχοντας πλήρη ή ελλιπή στοιχεία απάντησης. Το 
σύστημα μπορεί κατ’ επιλογήν να κρίνει τοπικά εάν θα πρέπει να δοθούν 
τα συγκεκριμένα δεδομένα ή όχι προς τον χρήστη που έκανε το αίτημα. 
Ιδανικά, ο κάθε χρήστης (στην περίπτωσή μας από το Πλότσε) που είχε 
διαθέσει δεδομένα και πληροφορίες στην ΕΗΘΕ μπορεί να ορίζει άμεσα ή 
έμμεσα τους πιθανούς χρήστες στους οποίους επιτρέπεται να διαμοιράζο-
νται οι πληροφορίες μέσω της ΕΗΘΕ.
Βήμα 4: Η τελική απάντηση προωθείται στην ΕΗΘΕ, η οποία την επεξεργά-
ζεται κατάλληλα και τη μετατρέπει σε κατάλληλη προς ανάγνωση από τον 
χρήστη μορφή.
Βήμα 5: Η διαδικτυακή διεπαφή της ΕΗΘΕ οπτικοποιεί και παρουσιάζει 
στον χρήστη την παραπάνω πληροφορία. Ταυτόχρονα θα παρέχει εργα-
λεία στον χρήστη με την δυνατότητα να υλοποιεί περαιτέρω ενέργειες σχε-
τικά με τα ληφθέντα στοιχεία.

Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας και διεπαφή με τα τοπικά ΠΛΗ.ΣΥ.Λ 
Το πιο κρίσιμο μέρος της ΕΗΘΕ είναι οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών 

εφαρμογών, δηλαδή της ΕΗΘΕ και των τριών τοπικών συστημάτων – ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. 
Στόχος είναι να εκπληρωθούν οι περισσότερες από τις λειτουργικές απαιτήσεις για 
το συγκεκριμένο πεδίο της εφαρμογής, οι οποίες είναι:

• Η διακίνηση των δεδομένων να γίνεται έπειτα από αίτηση χρήστη μέσω της 
ΕΗΘΕ. Καμία διακίνηση λιμενικής πληροφορίας δεν θα γίνεται εφόσον δεν 
υπάρχει πραγματικό αίτημα από χρήστη.

• Αποφυγή βραχυπρόθεσμης αλλά και μακροπρόθεσμης αποθήκευσης δεδο-
μένων και πληροφοριών στην πλατφόρμα της ΕΗΘΕ.

• Γρήγορη προτυποποίηση και εφαρμογή που βασίζεται σε σαφώς καθορι-
σμένες μεθόδους.

Για την κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων, η πλατφόρμα ΕΗΘΕ θα χρησιμο-
ποιεί σε πραγματικό χρόνο αιτήσεις με τη βοήθεια υπηρεσιών διαδικτύου πελά-
τη-εξυπηρετητή προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία από τις διάφορες Διοική-
σεις Λιμένων. Η κάθε Διοίκηση Λιμένος θα ακολουθεί πιστά το προκαθορισμένο 
πρότυπο της Γλώσσας Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) 
για την υλοποίηση των απομακρυσμένων διαδικτυακών υπηρεσιών. Η Γλώσσα 
Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (WSDL) εφαρμόζεται για κάθε 
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λιμάνι ξεχωριστά, αλλά έχει ακριβώς ίδια μορφή και δυνατότητες. Αυτό συντε-
λεί στην ομογενοποίηση των δεδομένων και την οργάνωσή τους σε κατάλληλη 
οπτική μορφή.

4.6  Οι χρήστες της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας
Οι χρήστες της ΕΗΘΕ είναι ένα υποσύνολο χρηστών από αυτούς που παρουσιά-

στηκαν στο Κεφάλαιο 2 και ειδικότερα περιλαμβάνει έξι τοπικούς χρήστες ανάλογα 
με τους ρόλους για κάθε συμμετέχοντα λιμένα καθώς και δύο ενιαίους συντονι-
στικούς ρόλους. Οι χρήστες με άμεση πρόσβαση στην Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα 
Επικοινωνίας μπορεί να είναι (Πίνακας 4.2 ):

Πίνακας 4.2.  Κύριοι Χρήστες της ΕΗΘΕ

Κάθε χρήστης της Λιμενικής Κοινότητας έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο σύμ-
φωνα με την εθνική νομοθεσία, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φορέων και 
οργανισμών και ανάλογα με το οργανόγραμμα κάθε υπηρεσίας. Στο σημείο 
αυτό σημειώνεται ότι οι παραπάνω χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση 
στην ΕΗΘΕ, αλλά να έχουν διαφορετικά επίπεδα προσβασιμότητας σύμφωνα με 
την εθνική/διεθνή νομοθεσία περί της προστασίας ευαίσθητων (προσωπικών) 
δεδομένων.

Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη περιγραφή των χρηστών που παρατίθενται 
στον Πίνακα 4.2. και περιγράφεται ο ρόλος τους στην Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα 
Επικοινωνίας.
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4.6.1 Χρήστες της Διοίκησης Λιμένος

4.6.2 Χρήστες της Τελωνειακής Αρχής
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4.6.3 Χρήστες του Ναυτιλιακού Πράκτορα
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4.6.4 Χρήστες του Λιμενικού

4.6.5 Χρήστες της Αστυνομίας
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4.6.6 Χρήστες της Ασφάλειας του Λιμανιού
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4.6.7 Συντονιστής Λιμένος
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4.6.8  Διαχειριστής Συστήματος της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας 
          Επικοινωνίας

4.6.9 Χρήστες Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
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4.7  Τυπική εξειδίκευση των λειτουργιών της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας
       Επικοινωνίας
Η Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα πολλών λει-

τουργιών στους χρήστες της Λιμενικής Κοινότητας. Εμείς θα εξετάσουμε παρακάτω 
μερικά παραδείγματα και τις αντίστοιχες περιπτώσεις χρήσης για κάθε λειτουργία 
ξεχωριστά.

4.7.1 Αίτημα Νέου Χρήστη

Εικόνα 4.2  Διάγραμμα ακολουθίας αιτήματος νέου χρήστη
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4.7.2  Πιστοποίηση

 
Εικόνα 4.3  Διάγραμμα ακολουθίας πιστοποίησης
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4.7.3 Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

 

Εικόνα 4.4  Διάγραμμα ακολουθίας αλλαγής κωδικού πρόσβασης
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4.7.4  ΕΗΘΕ Υπηρεσίες Διαδικτύου (web services)

 
Εικόνα 4.5  Διάγραμμα ακολουθίας ΕΗΘΕ για αίτημα διαδικτυακής υπηρεσίας (Web Service)
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4.7.5  Γενική Δήλωση Απόπλου ή Ελλιμενισμού πλοίου

 
Εικόνα 4.6  Διάγραμμα ακολουθίας γενικής δήλωσης
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4.7.6  Δήλωση Φορτίου

 

Εικόνα 4.7  Διάγραμμα ακολουθίας δήλωσης φορτίου
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4.7.7  Δήλωση εφοδίων πλοίου 

 

Εικόνα 4.8  Διάγραμμα ακολουθίας δήλωσης για τα εφόδια πλοίου
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4.7.8  Δήλωση Προσωπικών Ειδών Πληρώματος

 

Εικόνα 4.9  Διάγραμμα ακολουθίας δήλωσης προσωπικών ειδών πληρώματος
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4.7.9  Λίστα Μελών Πληρώματος

 

Εικόνα 4.10  Διάγραμμα ακολουθίας λίστας πληρώματος
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4.7.10  Λίστα Επιβατών

 

Εικόνα 4.11  Διάγραμμα ακολουθίας λίστας επιβατών
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4.7.11  Δήλωση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

 

Εικόνα 4.12  Διάγραμμα ακολουθίας δήλωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων
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4.7.12  Λίστα Φορτηγών

 

Εικόνα 4.13  Διάγραμμα Ακολουθίας Λίστας Φορτηγών
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4.7.13  Λίστα Εμπορευματοκιβωτίων

 

Εικόνα 4.14  Διάγραμμα Ακολουθίας Λίστας Εμπορευματοκιβωτίων
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4.7.14  Λίστα Οχημάτων

 

Εικόνα 4.15  Διάγραμμα Ακολουθίας Λίστας Οχημάτων
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4.7.15  Διαχειριστής Περιορισμού Ρόλων

 
Εικόνα 4.16  Διάγραμμα Ακολουθίας Διαχειριστή Περιορισμού Ρόλων
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4.7.16  Επεξεργασία Προσωπικού Προφίλ

 
Εικόνα 4.17  Διάγραμμα Ακολουθίας Επεξεργασίας Προσωπικού Προφίλ
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4.7.17  Αποστολή Προσωπικού Μηνύματος σε χρήστη της Ενιαίας 
            Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας

Εικόνα 4.18  Διάγραμμα Ακολουθίας Αποστολής Προσωπικού Μηνύματος
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4.7.18  Διαχείριση Αιτημάτων Νέου Χρήστη 

 

Εικόνα 4.19  Διάγραμμα Ακολουθίας Διαχείρισης Αιτημάτων Νέου Χρήστη
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4.7.19  Δημιουργία/Επεξεργασία/Διαγραφή Πληροφοριών Χρήστη

Εικόνα 4.20  Διάγραμμα Ακολουθίας Δημιουργίας Χρήστη
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Εικόνα 4.21  Διάγραμμα Ακολουθίας Επεξεργασίας Πληροφοριών Χρήστη
 

Εικόνα 4.22  Διάγραμμα Ακολουθίας Διαγραφής Χρήστη
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4.7.20  Δημιουργία Νέας Ομάδας

 
Εικόνα 4.23  Διάγραμμα Ακολουθίας Δημιουργίας Νέας Ομάδας
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4.7.21  Διαχείριση Ρόλων

 

Εικόνα 4.24  Διάγραμμα Ακολουθίας Διαχείρισης Ρόλων



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ  Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

146

4.7.22  Υποβολή Νέων Ανακοινώσεων

 

Εικόνα 4.25  Διάγραμμα Ακολουθίας Υποβολής Νέων
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4.7.23  Δημιουργία Συντονιστή Λιμένος

Εικόνα 4.26  Διάγραμμα Ακολουθίας Συντονιστή Λιμένος
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Κεφάλαιο 5 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Ηλεκτρονικής 
Θυρίδας Επικοινωνίας 
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Σε αυτό το Κεφάλαιο θα περιγραφεί η μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης 
της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας (ΕΗΘΕ), η οποία δημιουργήθηκε 
στα πλαίσια του έργου The Adriatic Port Community (APC). Η συγκεκριμένη ΕΗΘΕ 
διασύνδεει τα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των λιμένων (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ) Βενετίας, 
Ηγουμενίτσας και Πλότσε, είναι εγκατεστημένη σε εξυπηρετητή (server) στις εγκα-
ταστάσεις της Διοίκησης Λιμένος της Βενετίας και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 
και χρησιμοποιείται από τους φορείς και οργανισμούς που ανήκουν στις Λιμενικές 
Κοινότητες των προαναφερόμενων λιμένων. 

5.1  Διάγραμμα Κατάστασης (state diagram) Συστήματος για τον Διαχειριστή
       Συστήματος
Ο Διαχειριστής Συστήματος είναι ο μόνος και κύριος συντονιστής της ΕΗΘΕ, 

οπότε διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
του συστήματος όσο και στη συνέχεια, στη φάση λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, 
ο εν λόγω χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν Συντονιστή Λιμένος 
καθώς και να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του Συντονιστή Λιμένος. Επίσης, 
ο Διαχειριστής Συστήματος μπορεί να επεξεργαστεί το προσωπικό του προφίλ, να 
αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του και να στείλει προσωπικό μήνυμα σε οποιονδή-
ποτε χρήστη της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας (Εικόνα 5.1). 

 

Εικόνα 5.1  Διάγραμμα Κατάστασης Διαχειριστή Συστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας
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5.1.1  Διάγραμμα Κατάστασης Συστήματος για τον Συντονιστή Λιμένος
Ο Συντονιστής Λιμένος έχει κυρίως αρμοδιότητες και προβαίνει σε ενέργειες 

που επηρεάζουν μόνο τους χρήστες της δικής του τοπικής Λιμενικής Κοινότητας. 
Αναλυτικά, οι λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει είναι:

• Επεξεργασία του προσωπικού του προφίλ.
• Αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης.
• Αποστολή προσωπικού μηνύματος σε άλλον χρήστη της Ενιαίας Ηλεκτρο-

νικής Θυρίδας Επικοινωνίας. 
• Δημιουργία νέου χρήστη Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας (θα 

ανήκει αυτόματα στη δική του Λιμενική Κοινότητα).
• Διαχείριση χρηστών και ομάδων της Λιμενικής Κοινότητάς του.
• Επεξεργασία και ενημέρωση προφίλ χρηστών.
• Αλλαγή κωδικών πρόσβασης χρηστών.
• Επεξεργασία του δισδιάστατου πίνακα που περιγράφει και καθορίζει τους 

ρόλους και τα δικαιώματα πρόσβασης.
• Δημιουργία νέων ομάδων (π.χ. θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τη δημιουργία ξεχωριστής ομάδας για νέους ταξιδιωτικούς πράκτορες).
• Δημιουργία – επεξεργασία – διαγραφή δεδομένων ή πληροφορίας που πα-

ρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα της ΕΗΘΕ. 
• Έχει ακόμα τη δυνατότητα να εκτελεί διαλιμενικές υπηρεσίες λαμβάνο-

ντας ενημέρωση από τα διασυνδεδεμένα λιμάνια στην ΕΗΘΕ.

Όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες παρουσιάζονται σχηματικά στην Εικό-
να 5.2.
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Εικόνα 5.2  Διάγραμμα Κατάστασης Συντονιστή Λιμένος
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5.1.2  Διάγραμμα Κατάστασης Συστήματος για τον χρήστη της πλατφόρμας

Όπως ήδη παρουσιάστηκε, στην Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας οι 
χρήστες έχουν πρόσβαση στις διαλιμενικές υπηρεσίες των διασυνδεδεμένων λιμέ-
νων ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που τους έχουν καθοριστεί. Οι χρήστες 
της πλατφόρμας της ΕΗΘΕ επιπρόσθετα ενεργούν ως στελέχη επικοινωνίας με πρό-
σβαση στην υπηρεσία καταλόγου χρηστών της ΕΗΘΕ και έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν και αποστέλλουν αλληλογραφία. Τέλος, οι χρήστες της πλατφόρμας 
μπορούν να επεξεργάζονται το προφίλ τους και να αλλάζουν τον προσωπικό κω-
δικό πρόσβασής τους.

 

Εικόνα 5.3  Διάγραμμα Κατάστασης Χρήστη Πλατφόρμας

5.2  Διαχείριση χρηστών Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας 
       με το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους (LDAP)
Η ταυτοποίηση του χρήστη, η διαχείριση των ρόλων και η δημιουργία προφίλ 

του χρήστη βασίζονται σε υπηρεσίες που παρέχει το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρό-
σβασης σε Καταλόγους (LDAP), το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο εφαρμογής για την 
πρόσβαση και τη διαχείριση κατανεμημένων υπηρεσιών και πληροφοριών κατα-
λόγου που βασίζεται σε ένα Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP). Τα «LDAP-aware» προ-
γράμματα πελάτη μπορούν να ζητήσουν από τους αντίστοιχους εξυπηρετητές να 
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αναζητήσουν καταχωρίσεις με μία ευρεία ποικιλία τρόπων. Οι εξυπηρετητές που 
υποστηρίζουν το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους κατατάσσουν 
σε πίνακα όλα τα δεδομένα των καταχωρίσεών τους και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν «φίλτρα» για να επιλέξουν συγκεκριμένα στοιχεία από τον κατάλογο, π.χ. να 
εμφανιστεί ένας χρήστης ή μία ομάδα χρηστών, και επιστρέφει από τον κατάλογο 
μόνο τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί.

Το Ελαφρύ Πρωτοκόλλο Πρόσβασης σε Καταλόγους (LDAP) έχει τα παρακάτω 
οφέλη:

• Υποστηρίζει τη διασύνδεση ανάμεσα σε πολλούς εξυπηρετητές με ιδιαίτερα 
εύκολο τρόπο.

• Είναι ιδιαίτερα γρήγορο σε σχέση με τις λειτουργίες ανάγνωσης.
• Χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία.
• Διαρθρωτική οργάνωση και διοίκηση χρηστών και πόρων.
• Απαιτεί χαμηλό κόστος υλοποίησης και χαμηλή ανάγκη σε πόρους.
• Είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του για τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών από 

μία ενιαία και κοινή βάση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.
• Απλοποιεί τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας 
• Χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές πλατφόρμες και είναι διαθέσιμο για 

άμεση προτυποποίηση. 

Οι περισσότερες εφαρμογές ΕΗΘΕ που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα βασίζο-
νται σε ανοιχτού κώδικα Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους (LDAP) 
(openLDAP).

Στην ΕΗΘΕ που αναπτύχθηκε, ο Συντονιστής από κάθε λιμάνι μπορεί να διαχει-
ρίζεται δυναμικά τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στους ρόλους των χρηστών των 
άλλων λιμένων. Οι Συντονιστές Λιμένος έχουν στην διάθεσή τους μια ειδική εφαρ-
μογή εντός της ΕΗΘΕ που τους επιτρέπει να καθορίζουν και να αποθηκεύουν τους 
περιορισμούς και τα δικαιώματα πρόσβασης μέσα από την υπηρεσία που παρέχει 
το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους (LDAP). 

Όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να εκτελέσει μία υπηρεσία της ΕΗΘΕ, η πιστο-
ποίηση ξεκινά με δύο λογικά επίπεδα:

• Το πρώτο επίπεδο της πιστοποίησης πραγματοποιείται στην πλατφόρμα 
ΕΗΘΕ και δεν επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει οποιαδήποτε κλήση 
υπηρεσίας διαδικτύου στο τοπικό σύστημα του λιμανιού.

• δεύτερο επίπεδο της πιστοποίησης γίνεται από τη λειτουργική μονάδα 
pcs2gsw με βάση τα δεδομένα εισόδου που δίνονται ως παράμετροι από την 
πλατφόρμα της ΕΗΘΕ. Ο κύριος στόχος του είναι να επιτρέπει τη δημιουρ-
γία διασυνοριακών ομάδων π.χ. οι ναυτιλιακοί πράκτορες που εργάζονται 
στην ίδια ναυτιλιακή εταιρεία. Το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης εξασφα-
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λίζει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται από έναν χρήστη της Λιμενικής 
Κοινότητας στο πληροφοριακό σύστημα επικοινωνίας που υλοποιεί η ΕΗΘΕ 
θα είναι διαθέσιμα μόνο στους χρήστες της ίδιας ομάδας. Αυτή η πιστοποί-
ηση λειτουργεί ως ένας επιπλέον μηχανισμός ελέγχου για τις υπηρεσίες της 
ΕΗΘΕ και η εφαρμογή του είναι προαιρετική. 

Θα παρουσιαστούν στην συνέχεια τα βήματα επικοινωνίας στην περίπτωση 
ενός παραδείγματος μιας διασυνοριακής ομάδα μεταξύ του χρήστη X@ppa (χρήστη 
της Διοίκησης Λιμένος του Πλότσε) και του χρήστη Y@vpa (χρήστη της Διοίκησης 
Λιμένος της Βενετίας). Το ακόλουθο σενάριο περιγράφει την πιστοποίηση στα δύο 
λιμάνια:

Βήμα 1: Ο χρήστης X@ppa αιτείται την εκτέλεση της υπηρεσίας διαδικτύου 
ΕΗΘΕ_01 προκειμένου να αναζητήσει στοιχεία από τη Διοίκηση Λιμένος Βε-
νετίας διαμέσου της ΕΗΘΕ.
Βήμα 2: Η ΕΗΘΕ θα χρησιμοποιήσει τον πίνακα καταγραφής ρόλων/δικαιω-
μάτων της Διοίκησης Λιμένος του Πλότσε για να ελέγξει εάν το platform01_
service της Διοίκησης Λιμένος Βενετίας είναι διαθέσιμο για την κατηγορία 
χρήστη της Διοίκησης Λιμένος του Πλότσε που αιτείται την αναζήτηση.
Βήμα 3: Εάν το Βήμα 2 επιτρέπει την πρόσβαση, η ΕΗΘΕ ξεκινά την κατάλ-
ληλη υπηρεσία διαδικτύου της Διοίκησης Λιμένος Βενετίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των στοιχείων του προφίλ του χρήστη X@ppa και της ομάδας του.
Βήμα 4: Η μονάδα pcs2gsw της Διοίκηση Λιμένος Βενετίας θα ελέγξει την 
παράμετρο της ομάδας (in_platform_UserGroup) και θα αποφασίσει εάν τα 
δεδομένα υποβλήθηκαν από χρήστη της ίδιας ομάδας, οπότε επιτρέπεται η 
πρόσβαση.
Βήμα 5: Τα δεδομένα που ανακτώνται τοπικά από το πληροφοριακό σύστη-
μα της Βενετίας επιστρέφονται και εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη X@
ppa που τα ζήτησε.

5.2.1  Πρώτο Επίπεδο Πιστοποίησης
Η ΕΗΘΕ απαιτείται να αποθηκεύει έναν δισδιάστατο πίνακα για τους χρήστες 

κάθε Λιμενικής Κοινότητας. Στον πίνακα αυτό οι δέκα υπηρεσίες που διαθέτει η 
πλατφόρμα συσχετίζονται με τους εννέα ρόλους (τύπους χρηστών) που έχουν ορι-
στεί στην ΕΗΘΕ. Σύμφωνα με τα δικαιώματα που καταγράφονται σε αυτόν τον 
πίνακα, η ΕΗΘΕ θα ελέγχει και, στη συνέχεια, ανάλογα θα ενεργοποιεί ή θα απε-
νεργοποιεί για κάθε χρήστη τις ενεργές υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση. Δεν 
επιτρέπεται καμία κλήση υπηρεσίας διαδικτύου να ξεκινήσει εάν ο χρήστης δεν έχει 
πρόσβαση σε αυτή.
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Εικόνα 5.4  Διαδικασία Πιστοποίησης μεταξύ ΠΛΗ.ΣΥ.Λ και ΕΗΘΕ

5.2.2  Δεύτερο Επίπεδο Πιστοποίησης
Οι Λιμενικές Κοινότητες πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αντίστοιχο μηχανισμό 

πιστοποίησης προκειμένου να αντιστοιχούν τις ομάδες χρηστών (ομάδα προερχό-
μενη από τους χρήστες της ΕΗΘΕ) με τους χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Λιμένα (ΠΛΗ.ΣΥ.Λ). Αυτή η λειτουργία μπορεί να εφαρμόζεται μόνο:

• Για Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένα όπου τα υποβληθέντα δεδομένα και 
πληροφορίες συνδέονται με χρήστες της ΕΗΘΕ. 

• Όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένα πρέπει να καταγράφουν και αντι-
στοιχούν τους τοπικούς χρήστες του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ με τους Χρήστες της ΕΗΘΕ. 
Μια κοινή προεπιλογή ομάδας για κάθε χρήστη είναι προκαθορισμένη ως 
“χωρίς ομάδα”.

Η ΕΗΘΕ που υλοποιήθηκε επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε μία μόνο 
ομάδα. 

Η μονάδα pcs2gsw μπορεί να εφαρμόσει το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης έχο-
ντας πρόσβαση στην υπηρεσία που παρέχει το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε 
Καταλόγους (LDAP) της ΕΗΘΕ για να ανακτήσει την ομάδα του κάθε χρήστη (αντί να 
χρησιμοποιεί την ομάδα ως παράμετρο). Αυτή η προσέγγιση αυξάνει την ευελιξία 
της ασφάλειας των κλήσεων υπηρεσιών διαδικτύου. 

5.2.3  Υπηρεσίες που παρέχει το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης 
           σε Καταλόγους (LDAP)
Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε, το Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Κα-
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ταλόγους (LDAP) φιλοξενείται σε μία openLDAP (http://www.openldap.org/) υπη-
ρεσία. Η υπηρεσία Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους (LDAP) περι-
λαμβάνει και υλοποιεί το GOsa², το οποίο έχει σχεδιαστεί από την GONICUS GmbH 
(https://oss.gonicus.de/labs/gosa/) και χρησιμοποιεί διαδικασίες που παρέχουν 
ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διαχείριση λογαριασμών. Η χρήση του GOsa² επιτρέπει 
στον Διαχειριστή της ΕΗΘΕ να διαχειρίζεται με ευκολία χρήστες και ομάδες, πελά-
τες, εφαρμογές, τηλεφωνικούς αριθμούς και φαξ, καταλόγους διανομής αλληλο-
γραφίας και οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους. Το GOsa² αποτελεί ένα απλό, βα-
σισμένο στο Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους, σύστημα διαχείρισης 
για μεγάλα και μικρά περιβάλλοντα, καθιστώντας έτσι τη διαχείριση των χρηστών, 
των αντίστοιχων εφαρμογών και όλων των συσχετιζόμενων παραμέτρων εύχρηστη 
και εύκολη. 

Αρχιτεκτονική του LDAP
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κλάσεις χρήστη και ομά-

δας, όπως χρησιμοποιούνται στο Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλόγους 
(LDAP) :

Επίσης, κάθε λιμάνι που συμμετέχει στην ΕΗΘΕ έχει το αντίστοιχο τμήμα GOsa:
• Olig : Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας.
• Ppa : Διοίκηση Λιμένος του Πλότσε.
• Vpa : Διοίκηση Λιμένος Βενετίας.
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Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ως αποτέλεσμα το ακόλουθο Διά-
γραμμα Καταστάσεων του LDAP:

 

Εικόνα 5.5  Διάγραμμα Καταστάσεων LDAP

5.3  Πρωτόκολλο διαλιμενικής επικοινωνίας 
Η διαλιμενική επικοινωνία μεταξύ των διασυνδεδεμένων λιμένων βασίζεται σε 

συγκεκριμένο διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των διασυνδεδεμένων λιμένων και εξειδικεύ-
εται στα αντίστοιχα έγγραφα (IMO FAL Form x). Η ΕΗΘΕ που αναπτύχθηκε, λοιπόν, 
σχεδιάστηκε στη βάση να παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου που αντιστοιχούν ακριβώς 
στο διεθνές πρωτόκολλο επικοινωνίας και τα αντίστοιχα έγγραφά του. Οπότε ανα-
πτύχθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες ΕΗΘΕ που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα έγγρα-
φα (IMO FAL Form χ) και υπηρεσίες της κάθε τοπικής Λιμενικής Κοινότητας, όπως 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

• ΕΗΘΕ_01 GENERAL DECLARATION  (IMO FAL Form 1)
• ΕΗΘΕ_02 CARGO DECLARATION   (IMO FAL Form 2)
• ΕΗΘΕ_03 SHIP’S STORES DECLARATION  (IMO FAL Form 3)
• ΕΗΘΕ_04 CREW’S EFFECTS DECLARATION  (IMO FAL Form 4)
• ΕΗΘΕ_05 CREW LIST     (IMO FAL Form 5)
• ΕΗΘΕ_06 PASSENGER LIST    (IMO FAL Form 6)
• ΕΗΘΕ_07 DANGEROUS GOODS MANIFEST  (IMO FAL Form 7)
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• ΕΗΘΕ_08 TRUCK LIST
• ΕΗΘΕ_09 CONTAINER LIST
• ΕΗΘΕ_10 VEHICLE LIST

Στην πραγματικότητα, η ΕΗΘΕ λειτουργεί σαν ένας αξιόπιστος Πελάτης για τις 
υπηρεσίες διαδικτύου που παρέχει στην αντίστοιχη Λιμενική Κοινότητα. Κάθε υπη-
ρεσία διαδικτύου περιλαμβάνει μία σειρά από παραμέτρους που σχετίζονται με την 
παρεχόμενη υπηρεσία αυτή καθαυτή και μία σειρά από παραμέτρους που αντιστοι-
χούν στην εφαρμογή. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται είναι:

Οι παραπάνω παράμετροι περιγράφονται ως εξής: 
in_platform_UserId     Το όνομα της ΕΗΘΕ πλατφόρμας που δημιούργησε την 

κλήση υπηρεσίας διαδικτύου. π.χ.: saVPA, coOLIG, saPPA κτλ.
in_platform_UserPw    Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη σε md5 μορφή, 

όπως προέρχεται από την υπηρεσία Ελαφρύ Πρωτόκολλο Πρόσβασης σε Καταλό-
γους της ΕΗΘΕ. Η λειτουργική μονάδα pcs2gsw του Πληροφοριακού Συστήματος 
Λιμένα μπορεί να χρησιμοποιεί τα πεδία του ονόματος χρήστη και του κωδικού 
πρόσβασης προκειμένου να κάνει έναν επιπλέον έλεγχο για τα διαπιστευτήρια του 
χρήστη (δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης). 

in_platform_LdapTicket    Καμία – Δεν χρησιμοποιείται στο τελικό πρωτότυπο 
που αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη μελλοντικά.

in_platform_UserGroup    Τα ονόματα χρήστη των χρηστών της ΕΗΘΕ που 
είναι μέλη στην ίδια ομάδα του in_platform_UserId που καλεί τη συγκεκριμένη υπη-
ρεσία. Το όνομα χρήστη είναι σε μορφή CSV π.χ. saVPA, saVPA1, saPPA5, saOLIG7, 
saVPA2

in_platform_UserRole    Το όνομα της ομάδας χρηστών, π.χ. VesselSA, και 
στην περίπτωση που ο χρήστης δεν ανήκει σε καμία ομάδα η προεπιλεγμένη τιμή 
είναι η noteam.
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Κεφάλαιο 6 
Αξιολόγηση Χρήσης και Λειτουργία 

Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας
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6.1  Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό μελετάται η τελική συμπεριφορά της εφαρμογής, όπως 

προκύπτει από τη χρήση διάφορων βασικών σεναρίων χρήσης και με βάση τις 
παρατηρήσεις προκύπτει μία ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση. Για την εκτίμηση της 
συμπεριφοράς ενός λογισμικού δύο είναι οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις:

• «black box testing» μεθοδολογία στην οποία η εσωτερική δομή – σχεδια-
σμός - υλοποίηση δεν αξιολογείται από τον χρήστη και δεν είναι απαραίτη-
το να είναι γνωστή. Χρησιμοποιείται συχνά στην αποτίμηση για την ικανο-
ποίηση λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων χρήστη (functional 
testing).

• «white box testing» μεθοδολογία στην οποία λαμβάνεται υπόψη τουλάχι-
στον μία οι περισσότερες παράμετροι σχετικά με τη δομή – σχεδιασμό – υλο-
ποίηση του συστήματος. Η μεθοδολογία αυτή αφορά ειδικό έλεγχο στις δι-
επαφές δομικών μονάδων του συστήματος, σημεία ελέγχου κτλ (structural 
testing and glass box testing).

Στο παρόν Κεφάλαιο έχει επιλεγεί η προσέγγιση με τη μεθοδολογία «black box 
testing», και ειδικότερα παρουσιάζεται από μία περίπτωση χρήσης για κάθε βασική 
λειτουργία. Για την συνολική αξιολόγηση και έλεγχο ενός συστήματος του μεγέ-
θους και λειτουργίας της ΕΗΘΕ απαιτούνται τουλάχιστον δέκα δοκιμές για κάθε 
συνδυασμό παραμέτρων για κάθε λειτουργία χρησιμοποιώντας διάφορους χρήστες 
και ρόλους. Για κάθε πληροφοριακό σύστημα, πριν περάσει σε πιλοτική φάση λει-
τουργίας προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ή να κατασκευαστεί κατάλληλο εργαλείο, 
το οποίο θα αναλάβει την εκτενή επαλήθευση και αποσφαλμάτωση όλων των περι-
πτώσεων λειτουργίας του συστήματος.

6.2  Σενάριο 1: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_01 από χρήστη της Λιμενικής
       Κοινότητας Βενετίας προς τη Διοίκηση Λιμένος Ηγουμενίτσας
Ένας χρήστης από τη Λιμενική Κοινότητα της Βενετίας επιθυμεί να έχει πρό-

σβαση στη Γενική Δήλωση [General Declaration (IMO FAL Form 1)] των πλοίων που 
αναχώρησαν από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 12 Μαρτίου 2013 με προορισμό 
στο λιμάνι της Βενετίας. 

Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης μπαίνει στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας 

Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του 
και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί, εισέρχεται στο μενού της εφαρμογής (Εικόνα 6.2).
3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, την υπηρεσία του ΟΛΗΓ στην 

προκειμένη περίπτωση, καθώς και τη συγκεκριμένη λειτουργία (operation) που 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Αξιολόγηση Χρήσης και Λειτουργία Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας
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αιτείται. Σε αυτό το σενάριο χρήσης, ο χρήστης επιλέγει: Γενική Δήλωση (IMO FAL 
Form 1 - General Declaration), που αντιστοιχεί στη λειτουργία ΕΗΘΕ_01 (Εικόνα 
6.3).

5. Στη συνέχεια εμφανίζεται η επόμενη οθόνη με τις παραμέτρους που αντι-
στοιχούν στη λειτουργία αυτή (Εικόνα 6.4) και ο χρήστης καλείται να επιλέξει από 
τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

• Ship arrival - Άφιξη Πλοίου
• Ship departure – Αναχώρηση Πλοίου
• Ship distinguished name – Όνομα Πλοίου
• Ship type – Είδος Πλοίου
• IMO number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call sign – Σήμα Κλήσης
• Voyage number – Αριθμός Ταξιδιού
• Departure port – Λιμάνι Αναχώρησης
• Arrival port – Λιμάνι Άφιξης
• Arrival date-time – Ημερομηνία-Ώρα Άφιξης
• Departure date-time - Ημερομηνία-Ώρα Αναχώρησης
Και τέλος υποβάλλει το αίτημά του κάνοντας κλικ στο κουμπί: Submit Operation 

– Υποβολή Λειτουργίας.
6. Εσωτερικά η πλατφόρμα καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform01_get_imo_general_declaration που είναι ένα αίτημα προς την 

υπηρεσία και ελέγχει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης κα-
θώς και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User 
Role.

• platform01_get_imo_general_declarationResponse που είναι η έξοδος που 
επιστρέφεται από το προηγούμενο αίτημα.

• platform01_get_imo_general_declarationResult που ζητά την επιθυμητή 
πληροφορία σε πίνακα.

• platform01_out_imo_general_declaration που επιστρέφει τα ακόλουθα: 
Ship Name, Ship Type, IMO number, Call Sign, Voyage Number, Departure 
Port, Arrival Port, Departure Date Time, Arrival Date Time, Flag State, 
Master Name, Last Port Of Call, Next Port Of Call, Registry Certificate Port, 
Registry Certificate Date, Registry Certificate Number, Ships Agent Details, 
Gross Tonnage, Net Tonnage, Ships Position, Voyage Brief, Cargo Brief, 
Crew Number, Passengers Number, Remarks, Cargo Declaration, Stores 
Declaration, Crew List, Passengers List, Ships Requirements Waste Resid, 
Crews Effects, Declaration Of Health, Signature, Signature Date, spare1, 
Beam, Length, Dead Weight, Number Of Attached Documents, Attached 
Documents.
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• out_platform_AttachedDocuments που επιστρέφει τα ακόλουθα: File 
Name, File.

7. Το σύστημα επιστρέφει τη λίστα με όλες τις δηλώσεις τύπου IMO FAL Form 
1, που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης και αφορούν όλα τα πλοία που αναχώ-
ρησαν στις 12 Μαρτίου 2013 από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με επόμενο προορισμό 
το λιμάνι της Βενετίας.

8. Ο χρήστης της λαμβάνει και ελέγχει τη λίστα με τα πλοία. 

 

Εικόνα 6.1  Σελίδα σύνδεσης στην ΕΗΘΕ

 

Εικόνα 6.2  Αρχική σελίδα υποδοχής της ΕΗΘΕ
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Εικόνα 6.3  Επιλογή υπηρεσιών ΕΗΘΕ και Διοίκησης Λιμένος

 

Εικόνα 6.4  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_01
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6.3  Σενάριο 2: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_02 από χρήστη της Λιμενικής
       Κοινότητας Ηγουμενίτσας προς τη Διοίκηση Λιμένος Βενετίας

Σε αυτό το σενάριο, ένας χρήστης της Τελωνειακής Αρχής της Λιμενικής Κοινό-
τητας της Ηγουμενίτσας αιτείται της Δήλωσης Φορτίου [Cargo Declaration (IMO FAL 
Form 2)] ενός συγκεκριμένου πλοίου που αναχώρησε από το λιμάνι της Βενετίας με 
προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής 

Θυρίδας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρό-
σβασής του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθούν τα στοιχεία του επιτρέπεται η είσοδός του στο μενού 
της εφαρμογής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, το λιμάνι της Βενετίας στην 

προκειμένη περίπτωση, καθώς και τη λειτουργία (operation) που αιτείται. Στο τρέ-
χον σενάριο ο χρήστης θα επιλέξει: Δήλωση Φορτίου (IMO FAL Form 2 - Cargo 
Declaration), που αντιστοιχεί στο ΕΗΘΕ_02 operation (Εικόνα 6.3).

5. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια οθόνη με τις παραμέτρους που αντιστοιχούν 
στη λειτουργία αυτή (Εικόνα 6.5) και ο χρήστης θέτει οποιοδήποτε από τα ακόλου-
θα κριτήρια αναζήτησης επιθυμεί:

• Ship arrival – Άφιξη Πλοίου
• Ship departure – Αναχώρηση Πλοίου
• Ship name – Όνομα Πλοίου
• IMO Number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call sign – Σήμα Κλήσης
• Voyage number – Αριθμός Ταξιδιού
Και έπειτα κάνει κλικ στο κουμπί: Submit Operation – Υποβολή Λειτουργίας.
6. Εσωτερικά, η πλατφόρμα καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform02_get_imo_cargo_declaration που είναι ένα αίτημα προς την υπη-

ρεσία και ελέγχει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς 
και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform02_get_imo_cargo_declarationResponse που είναι η έξοδος που 
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επιστρέφεται από το προηγούμενο αίτημα.
• platform02_get_imo_cargo_declarationResult που ζητά την επιθυμητή 

πληροφορία σε πίνακα.
• platform02_out_imo_cargo_declaration που επιστρέφει τα ακόλουθα: 

Arrival, Departure, Ship Name, IMO Number, Call Sign, Voyage Number, 
Port of Report, Flag State, Master Name, Loading Port, Discharge Port, 
Cargo Packages, Signature, Signature Date.

• CargoPackage που επιστρέφει τα ακόλουθα: Marks And Numbers, 
Description, Gross Weight, Measurement, Extra Info.

7. Το σύστημα επιστρέφει το IMO FAL Form 2 με την παραπάνω πληροφορία 
του πλοίου που αναχώρησε από το λιμάνι της Βενετίας με προορισμό το λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας.

8. Ο χρήστης της Τελωνειακής Αρχής στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ελέγχει τη 
λίστα και εξετάζει αν το περιεχόμενό της είναι σωστό.

 

Εικόνα 6.5  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_02
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6.4  Σενάριο 3: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_03 από χρήστη της Διοίκησης
       Λιμένος Ηγουμενίτσας προς Διοίκηση Λιμένος του Πλότσε 
Ένας χρήστης της Διοίκησης Λιμένος Ηγουμενίτσας χρειάζεται τη Δήλωση για 

τα εφόδια του πλοίου [Ship’s Stores Declaration (IMO FAL Form 3)] ενός πλοίου που 
αναχώρησε από το λιμάνι του Πλότσε με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης ότι έχει πρόσβαση στην ΕΗΘΕ εμφανίζεται 
το μενού της εφαρμογής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Στη συνέχεια επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, στο συγκεκρι-

μένο σενάριο είναι το λιμάνι του Πλότσε καθώς και τη λειτουργία που αιτείται. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο χρήστης θα επιλέξει: Δήλωση για τα εφόδια του 
πλοίου (IMO FAL Form 3 - Ship’s Stores Declaration), που αντιστοιχεί στο ΕΗΘΕ_03 
operation (Εικόνα 6.3).

5. Αμέσως, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη με τις παραμέτρους που αντιστοι-
χούν στην αιτούμενη λειτουργία (Εικόνα 6.6) και ο χρήστης επιλέγει οποιοδήποτε 
από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης :

• Ship arrival – Άφιξη Πλοίου
• Ship departure – Αναχώρηση Πλοίου
• Ship name – Όνομα Πλοίου
• IMO number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call sign – Σήμα Κλήσης
• Voyage number – Αριθμός Ταξιδιού
Και έπειτα κάνει κλικ στο κουμπί: Submit Operation – Υποβολή Λειτουργίας.
6. Εσωτερικά, η πλατφόρμα καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform03_get_imo_ship_stores_declaration που είναι το αίτημα προς την 

υπηρεσία που ελέγχει τα κριτήρια αναζήτησης τα οποία εισήγαγε ο χρή-
στης καθώς και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group 
and User Role.

• platform03_get_imo_ship_stores_declarationResponse η οποία είναι η έξο-
δος που επιστρέφεται από το προηγούμενο αίτημα.

• platform03_get_imo_ship_stores_declarationResult η οποία υποβάλλει την 
αιτούμενη πληροφορία σε μορφή πίνακα.

• platform03_out_imo_ship_stores_declaration η οποία επιστρέφει τα ακό-
λουθα: Arrival, Departure, Ship Name, IMO number, Call Sign, Voyage 
Number, Arrival Port, Departure Port, Arrival Date, Departure Date, Flag 
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State, Last Port Of Call, Next Port Of Call, Persons On Board, Period Of 
Stay, Period Of Stay In, Period Of Stay Out, Ship Stores, Signature, Signature 
Date.

• ShipSupply που επιστρέφει τα ακόλουθα: Name Of Article, Quantity, 
Location On Board, Official Use.

7. Η ΕΗΘΕ στο συγκεκριμένο σενάριο επιστρέφει στο χρήστη το IMO FAL Form 
3, που συμπεριλαμβάνει την προαναφερθείσα πληροφορία για το πλοίο που ανα-
χώρησε από το λιμάνι του Πλότσε και αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας.

8. Ο χρήστης της Διοίκησης Λιμένος Ηγουμενίτσας λαμβάνει τη λίστα και εξε-
τάζει αν τα δεδομένα της.

 

Εικόνα 6.6  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_03
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6.5  Σενάριο 4: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_04 από χρήστη της Λιμενικής
       Κοινότητας του Πλότσε προς τη Διοίκηση Λιμένος Ηγουμενίτσας
Σε αυτό το σενάριο, ένας χρήστης της Διοίκησης Λιμένος του Πλότσε αιτείται 

πρόσβασης στη Δήλωση για τα προσωπικά είδη του πληρώματος [Crew’s Effects 
Declaration (IMO FAL Form 4)] ενός πλοίου που αναχώρησε από το λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας με προορισμό το λιμάνι του Πλότσε.

Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης ότι έχει πρόσβαση στην ΕΗΘΕ εμφανίζεται 
το μενού της εφαρμογής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, το λιμάνι του ΟΛΗΓ στο συγκε-

κριμένο σενάριο, καθώς και τη λειτουργία που αιτείται. Στην προκειμένη περίπτω-
ση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει: Δήλωση για τα προσωπικά είδη του πληρώματος 
(IMO FAL Form 4 - Crew’s Effects Declaration), που αντιστοιχεί στη λειτουργία 
ΕΗΘΕ_04 operation (Εικόνα 6.3).

5. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη με τις αντίστοιχες παραμέτρους που 
είναι απαραίτητες για την αιτούμενη λειτουργία (Εικόνα 6.7) και ο χρήστης θέτει τα 
ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

• Ship name – Όνομα Πλοίου
• IMO Number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call Sign – Σήμα Κλήσης
• Voyage Number – Αριθμός Ταξιδιού
Και έπειτα κάνει κλικ στο κουμπί: Submit Operation – Υποβολή Λειτουργίας.
6. Η πλατφόρμα εσωτερικά καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform04_get_imo_crew_effects_declaration που είναι το αίτημα προς 

την υπηρεσία το οποίο ελέγχει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο 
χρήστης καθώς και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group 
and User Role.

• platform04_get_imo_crew_effects_declarationResponse που είναι η έξο-
δος που επιστρέφεται από το προηγούμενο αίτημα.

• platform04_get_imo_crew_effects_declarationResult που ζητά από το σύ-
στημα την αιτούμενη πληροφορία σε μορφή πίνακα.

• platform04_out_imo_crew_effects_declaration που επιστρέφει τα ακόλου-
θα: Ship Name, IMO number, Call Sign, Voyage Number, Flag State, Crew 
Effects, Signature, Signature Date.

• CrewEffect που επιστρέφει τα ακόλουθα: Number, Name, Name Family, 
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Name Given, Rank Rating, Effects, Signature.
7. Στη συνέχεια το σύστημα επιστρέφει το IMO FAL Form 4 με την προαναφερ-

θείσα πληροφορία του πλοίου που αναχώρησε από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με 
προορισμό το λιμάνι του Πλότσε (Εικόνα 6.7).

8. Ο χρήστης της Διοίκησης Λιμένος του Πλότσε ελέγχει τη λίστα και εξετάζει 
αν το περιεχόμενό της είναι σωστό.

 

Εικόνα 6.7  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_04

6.6  Σενάριο 5: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_05 από κάποιον χρήστη της
       ΕΗΘΕ προς όλες τις Διοικήσεις Λιμένων

Σε αυτό το σενάριο, ένας χρήστης της ΕΗΘΕ αιτείται πρόσβασης στην Κατάστα-
ση Πληρώματος [Crew List (IMO FAL Form 5)] των πλοίων που προέρχονται από όλα 
τα διασυνδεδεμένα λιμάνια στην ΕΗΘΕ. 
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Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί, εισέρχεται στο μενού της εφαρμογής (Εικόνα 6.2).
3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει από το εμφανιζόμενο drop down μενού, την επιλογή «όλα τα 

λιμάνια» καθώς και την λειτουργία που αιτείται. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο 
χρήστης θα επιλέξει: Κατάσταση Πληρώματος [IMO FAL Form 5 - Crew List], που 
αντιστοιχεί στο ΕΗΘΕ_05 operation (Εικόνα 6.3).

5. Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη με τις παραμέτρους που αντιστοιχούν σε 
αυτή τη λειτουργία (Εικόνα 6.8) και ο χρήστης επιλέγει από τα ακόλουθα κριτήρια 
αναζήτησης:

• Ship arrival – Άφιξη Πλοίου
• Ship departure – Αναχώρηση Πλοίου
• Ship name – Όνομα Πλοίου
• IMO number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call sign – Σήμα Κλήσης
• Voyage number – Αριθμός Ταξιδιού

Και έπειτα κάνει κλικ στο κουμπί: Submit Operation – Υποβολή Λειτουργίας.
6. Η πλατφόρμα, εσωτερικά για να υλοποιήσει το προαναφερόμενο αίτημα, 

καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform05_get_imo_crew_list που αντιστοιχεί στο αίτημα προς την υπηρε-

σία με βάσει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς και τα 
ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform05_get_imo_crew_listResponse που είναι η έξοδος που επιστρέφε-
ται από το προηγούμενο αίτημα.

• platform05_get_imo_crew_listResult που ζητά την αιτούμενη πληροφορία 
σε μορφή πίνακα.

• platform05_out_imo_crew_list που επιστρέφει τα ακόλουθα: Arrival, 
Departure, Ship Name, IMO number, Call Sign, Voyage Number, Arrival Port, 
Departure Port, Arrival Date, Departure Date, Flag State, Last Port Of Call, 
Crew List, Signature, Signature Date.

7. Το σύστημα επιστρέφει την κατάσταση με την παραπάνω πληροφορία των 
πλοίων που προέρχονται από όλα τα διασυνδεδεμένα λιμάνια.

8. Ο χρήστης λαμβάνει και ελέγχει την κατάσταση.
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Εικόνα 6.8  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_05

6.7  Σενάριο 6: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_06 από χρήστη της Διοίκησης
       Λιμένος Ηγουμενίτσας προς τη Διοίκηση Λιμένος Βενετίας

Ένας χρήστης της Διοίκησης Λιμένος Ηγουμενίτσας χρειάζεται την Κατάσταση 
Επιβατών [Passenger List (IMO FAL Form 6)] ενός πλοίου που αναχώρησε από το 
λιμάνι της Βενετίας και κατευθύνεται προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης επιτρέπεται η είσοδος του στο μενού της 
εφαρμογής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, το οποίο είναι το λιμάνι της 

Βενετίας στην περίπτωσή μας, καθώς και τη συγκεκριμένη λειτουργία που αιτείται. 
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Σε αυτό το σενάριο, ο χρήστης επιλέγει: Κατάσταση Επιβατών (IMO FAL Form 6 - 
Passenger List), που αντιστοιχεί στην λειτουργία ΕΗΘΕ_06 operation (Εικόνα 6.3).

5. Στην συνέχεια, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη με τις απαραίτητες παραμέ-
τρους για αυτή τη λειτουργία (Εικόνα 6.9) και ο χρήστης θέτει τα ακόλουθα κριτή-
ρια αναζήτησης:

• Ship arrival – Άφιξη Πλοίου
• Ship departure - Αναχώρηση Πλοίου 
• Ship name – Όνομα Πλοίου
• IMO number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call sign – Σήμα Κλήσης
• Voyage number – Αριθμός Ταξιδιού
Και στη συνέχεια τα υποβάλλει κάνοντας κλικ στο κουμπί: Submit Operation – 

Υποβολή Λειτουργίας.
6. Η πλατφόρμα εσωτερικά καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform06_get_imo_passenger_list που αντιστοιχεί στο αίτημα προς την 

υπηρεσία με βάσει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς 
και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform06_get_imo_passenger_listResponse που είναι η έξοδος που επι-
στρέφεται από το προηγούμενο αίτημα.

• platform06_get_imo_passenger_listResult η οποία ζητά την επιθυμητή πλη-
ροφορία σε μορφή πίνακα.

• platform06_out_imo_passenger_list η οποία επιστρέφει τα ακόλουθα: 
Arrival, Departure, Ship Name, IMO number, Call Sign, Voyage Number, 
Arrival Port, Departure Port, Arrival Date, Departure Date, Flag State, 
Passenger List, Signature, Signature Date.

• Passenger που επιστρέφει τα ακόλουθα: Name, Name Family, Name Given, 
Nationality, Birth Date, Birth Place, Identity Type Travel Document, Travel 
Document Serial Number, Embarkation Port, Disembarkation Port, Transit 
Passenger.

7. Το σύστημα επιστρέφει το IMO FAL Form 6 με την αιτούμενη πληροφορία 
για το πλοίο που αναχώρησε από το λιμάνι της Βενετίας και κατευθύνεται προς το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

8. Ο χρήστης της Διοίκησης Λιμένος Ηγουμενίτσας λαμβάνει και ελέγχει την 
κατάσταση και τη χρησιμοποιεί για ταυτοποίηση κάποιων επιβατών.
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Εικόνα 6.9  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_06

6.8  Σενάριο 7: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_07 από χρήστη της ασφάλειας
       λιμένος Βενετίας προς τη Διοίκηση Λιμένος Πλότσε

Ένας χρήστης της ασφάλειας λιμένος Βενετίας χρειάζεται το Δηλωτικό Επικίν-
δυνων Εμπορευμάτων [Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7)] ενός πλοίου 
που αναχώρησε από το λιμάνι του Πλότσε στις 5 Μαρτίου 2013 με προορισμό το 
λιμάνι της Βενετίας.

 
Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης επιτρέπεται η πρόσβαση του στο μενού της 
εφαρμογής (Εικόνα 6.2).
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3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, το οποίο είναι το λιμάνι του 

Πλότσε στο συγκεκριμένο σενάριο καθώς και τη λειτουργία που αιτείται. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο χρήστης επιλέγει: Δηλωτικό Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMO 
FAL Form 7 - Dangerous Goods Manifest), που αντιστοιχεί στη λειτουργία ΕΗΘΕ_07 
operation (Εικόνα 6.3).

5. Αμέσως, θα εμφανιστεί η επόμενη οθόνη για την επιλογή των παραμέτρων 
που συσχετίζονται με την αιτούμενη λειτουργία (Εικόνα 6.10) και ο χρήστης καλεί-
ται να θέσει τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

• Voyage Number – Αριθμός Ταξιδιού
• IMO Number – Αριθμός ΙΜΟ
• Call Sign – Σήμα Κλήσης
• Ship Name – Όνομα Πλοίου
Και στη συνέχεια τα υποβάλλει κάνοντας κλικ στο κουμπί: Submit Operation – 

Υποβολή Λειτουργίας.
6. Η πλατφόρμα, εσωτερικά καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου:
• platform07_get_dangerous_goods_manifest που είναι ένα αίτημα προς την 

υπηρεσία με βάσει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς 
και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform07_get_dangerous_goods_manifestResponse που είναι η έξοδος 
που επιστρέφεται από την ΕΗΘΕ σύμφωνα με το προηγούμενο αίτημα.

• platform07_get_dangerous_goods_manifestResult που ζητά την επιθυμητή 
πληροφορία σε πίνακα.

• platform07_out_imo_dangerous_goods_manifest που επιστρέφει τα ακό-
λουθα: Arrival, Departure, Ship Name, IMO number, Call Sign, Voyage 
Number, Flag State, Loading Port, Discharge Port, Goods, Additional Info, 
Master Name, Master Id, Master Place, Master Date, Master Signature, 
Shipping Agent Name, Shipping Agent Id, Shipping Agent Place, Shipping 
Agent Date, Shipping Agent Signature.

• Dangerous Item που επιστρέφει τα ακόλουθα: Booking Reference Number, 
Identification Number, Number Of packages, Kind Of Packages, Proper 
Shipping Name, Class, UN_No, Packing Group, Subsidiary Risk, Flashpoint, 
Marine Pollutant, Gross Mass, Net Mass, EmS, Stowage Position On Board.

7. Το σύστημα επιστρέφει τη λίστα με τα IMO FAL Form 7 με τις παραπάνω 
πληροφορίες του πλοίου που αναχώρησε από το λιμάνι του Πλότσε στις 5 Μαρτίου 
2013 και αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Βενετίας.

8. Ο χρήστης της ασφάλειας του λιμανιού ελέγχει τη λίστα, εξετάζει αν υπάρ-
χουν επικίνδυνα προϊόντα και συντονίζει κατάλληλα τη λιμενική ασφάλεια.
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Εικόνα 6.10   Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_07

6.9  Σενάριο 8: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_08 από ναυτιλιακό πράκτορα
       της Λιμενικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας προς όλες τις λιμενικές αρχές
Ένας χρήστης θέλει να ελέγξει τη Λίστα Φορτηγών (Truck List) που προέρχο-

νται από όλα τα διασυνδεδεμένα λιμάνια ταυτόχρονα. 
Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης αποκτά πρόσβαση στο μενού της εφαρμο-
γής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει από το αναδυόμενο μενού, την επιλογή «όλα τα λιμάνια» καθώς 

και τη λειτουργία που αιτείται. Στο τρέχον σενάριο ο χρήστης επιλέγει: Λίστα Φορ-
τηγών (Truck List), που αντιστοιχεί στη λειτουργία ΕΗΘΕ_08 operation (Εικόνα 
6.3).
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5. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια οθόνη για την επιλογή των παραμέτρων που 
είναι απαραίτητες για αυτή τη λειτουργία (Εικόνα 6.11) και ο χρήστης θέτει οποια-
δήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

• Plate number – Αριθμός Πινακίδας
• Voyage ID – Αναγνωριστικό Ταξιδιού
• Name of ship – Όνομα Πλοίου
• IMO Number – Αριθμός ΙΜΟ
• Vessel Departure Date – Ημερομηνία Αναχώρησης Πλοίου
• Gate Arrival Date - Ημερομηνία Άφιξης στην Πύλη 

Και στη συνέχεια υποβάλλει τα κριτήρια αναζήτησης κάνοντας κλικ στο κουμπί: 
Submit Operation – Υποβολή Λειτουργίας.

6. Η πλατφόρμα εσωτερικά καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform08_get_truck που αντιστοιχεί στο αίτημα προς την υπηρεσία και 

το οποίο ελέγχει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς 
και τα ακόλουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform08_get_truck_listResponse που είναι η έξοδος που επιστρέφεται 
από το προηγούμενο αίτημα.

• platform08_get_truck_listResult που ζητά την επιθυμητή πληροφορία σε 
πίνακα.

• platform08_out_imo_truck_list που επιστρέφει τα ακόλουθα: Seq Number, 
Plate Number, BL, Agent, Registration, Truck Company, Truck Driver, 
Nationality, Destination Port, Port Of Loading, Port Of Discharge, Truck 
Length, Cargo Desc, Cargo Weight, Voyage ID, Name Of Ship, IMO number, 
Vessel Departure Date, Truck Status, Gate Arrival Date.

7. Το σύστημα επιστρέφει τη Λίστα Φορτηγών (Truck List) με τις προαναφερ-
θείσες πληροφορίες προερχόμενες από όλα τα λιμάνια.

8.  Ο χρήστης ελέγχει τη λίστα και επεξεργάζεται τα στοιχεία που έλαβε.
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Εικόνα 6.11  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_08

6.10  Σενάριο 9: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_09 από χρήστη της 
          Τελωνειακής Αρχής της λιμενικής κοινότητας Πλότσε προς τη 
          Διοίκηση Λιμένος της Ηγουμενίτσας

Ένας χρήστης της Τελωνειακής Αρχής του λιμανιού του Πλότσε χρειάζεται τη 
Λίστα Εμπορευματοκιβωτίων (Container List) των πλοίων που αναχώρησαν από το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 9 Μαρτίου 2013 με προορισμό ττο λιμάνι του Πλότσε.
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Κύρια Ροή Χρήσης:
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης αποκτά πρόσβαση στο μενού της εφαρμο-
γής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Στη συνέχεια επιλέγει το λιμάνι ενδιαφέροντος της ΕΗΘΕ, το οποίο είναι 

το λιμάνι του ΟΛΗΓ στο συγκεκριμένο σενάριο , καθώς και τη συγκεκριμένη λει-
τουργία που αιτείται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρήστης θα επιλέξει: Λίστα 
Εμπορευματοκιβωτίων (Container List), που αντιστοιχεί στο ΕΗΘΕ_09 operation 
(Εικόνα 6.3).

5. Στη συνέχεια , εμφανίζεται η επόμενη οθόνη με παραμέτρους που σχετίζο-
νται με την αιτούμενη λειτουργία(Εικόνα 6.12) και ο χρήστης επιλέγει και θέτει τα 
ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

• Voyage ID – Αναγνωριστικό Ταξιδιού
• Ship name – Όνομα Πλοίου
• IMO Number – Αριθμός ΙΜΟ
• Vessel Departure Date – Ημερομηνία Αναχώρησης Πλοίου

Και έπειτα τα υποβάλλει κάνει κλικ στο κουμπί: Submit Operation – Υποβολή 
Λειτουργίας.

6. Η πλατφόρμα εσωτερικά καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform09_get_container_list που είναι ένα αίτημα προς την υπηρεσία με 

βάσει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς και τα ακό-
λουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform09_get_container_listResponse που είναι η έξοδος που επιστρέφε-
ται από το προηγούμενο αίτημα.

• platform09_get_container_listResult που ζητά την επιθυμητή πληροφορία 
σε πίνακα.

• platform09_out_imo_container_list που επιστρέφει τα ακόλουθα: CNT 
Number, BL, Agent, Destination Port, Port Of Loading, Port Of Discharge, 
Cargo Desc, Cargo Weight, Cargo Type, Customs Number, Voyage ID, Ship 
Name, IMO number, Vessel Departure Date, IMDG Class, Container Status.

7. Το σύστημα επιστρέφει τη Λίστα Εμπορευματοκιβωτίων (Container List) με 
τις παραπάνω πληροφορίες των πλοίων που αναχώρησαν από το λιμάνι της Ηγου-
μενίτσας στις 9 Μαρτίου 2013 και αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι του Πλότσε.

8. Ο χρήστης της Τελωνειακής Αρχής λαμβάνει και ελέγχει τη λίστα που αιτή-
θηκε.
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Εικόνα 6.12  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_09

6.11  Σενάριο 10: Χρήση της λειτουργίας ΕΗΘΕ_10 από οποιονδήποτε 
         χρήστη προς όλες τις Διοικήσεις Λιμένων 
Ένας χρήστης θέλει να ελέγξει τη Λίστα Οχημάτων (Vehicle List) που βρίσκο-

νται στα πλοία που έχουν αναχωρήσει από όλα τα διασυνδεδεμένα λιμάνια. 
 Κύρια Ροή Χρήσης
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρί-

δας Επικοινωνίας (Εικόνα 6.1), εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής 
του και κάνει κλικ πάνω στο κουμπί Log in(it) (Σύνδεση).

2. Μόλις πιστοποιηθεί ως χρήστης αποκτά πρόσβαση στο μενού της εφαρμο-
γής (Εικόνα 6.2).

3. Επιλέγει το Services (Υπηρεσίες) από το Μενού.
4. Επιλέγει από το αναδυόμενο μενού την επιλογή «όλα τα λιμάνια» και τη 

λειτουργία που αιτείται. Σε αυτό το σενάριο , ο χρήστης θα επιλέξει: Λίστα Οχημά-
των (Vehicle List) που αντιστοιχεί στο ΕΗΘΕ_10 operation (Εικόνα 6.3).
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5. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια οθόνη με απαραίτητες παραμέτρους για την 
αιτούμενη λειτουργία (Εικόνα 6.13) και ο χρήστης θέτει επιλέγει από τα ακόλουθα 
κριτήρια αναζήτησης:

• Plate Number – Αριθμός Πινακίδας
• Vehicle driver – Οδηγός Οχήματος
• Nationality - Εθνικότητα
• Voyage ID – Αναγνωριστικό Ταξιδιού
• Name of ship – Όνομα Πλοίου
• Vessel Departure Date – Ημερομηνία Αναχώρησης Πλοίου
• Gate Arrival Date – Ημερομηνία Άφιξης στην Πύλη
Στη συνέχεια υποβάλλει την ανζήτησή του κάνοντας κλικ στο κουμπί: Submit 

Operation – Υποβολή Λειτουργίας.
6. Η πλατφόρμα εσωτερικά καλεί τις ακόλουθες υπηρεσίες διαδικτύου: 
• platform10_get_vehicle_list που αφορά το αίτημα προς την υπηρεσία με 

βάσει τα κριτήρια αναζήτησης που εισήγαγε ο χρήστης καθώς και τα ακό-
λουθα: User Id, User Pw, Ldap ticket, User Group and User Role.

• platform10_get_vehicle_listResponse που είναι η έξοδος που επιστρέφεται 
από το προηγούμενο αίτημα.

• platform10_get_vehicle_listResult που ζητά την επιθυμητή πληροφορία σε 
πίνακα.

• platform10_out_imo_vehicle_list που επιστρέφει τα ακόλουθα: Seq 
Number, Plate Number, Vehicle Driver, Nationality, Destination Port, Port 
Of Loading, Port Of Discharge, Vehicle Length, Vehicle Weight, Voyage ID, 
Name Of Ship, Vessel Departure Date, Vehicle Status, Gate Arrival Date.

7. Η ΕΗΘΕ επιστρέφει τη Λίστα Οχημάτων (Vehicle List) σύμφωνα με το αίτη-
μα που προέρχονται από οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο λιμάνι..

8. Ο χρήστης λαμβάνει και ελέγχει τη λίστα.
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Εικόνα 6.13  Αποτέλεσμα της λειτουργίας ΕΗΘΕ_10

6.12  Ποσοτική ανάλυση με βάση την ταχύτητα απόκρισης 
Για την ποσοτική ανάλυση της ΕΗΘΕ πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για τα εν-

νέα πρώτα σενάρια χρήσης, όπως αυτά που αναλύθηκαν προηγούμενως. Τα απο-
τελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται στα αντίστοιχα διαγράμματα, στα οποία 
μελετάται η ταχύτητα απόκρισης της ΕΗΘΕ για διαφορετικό πλήθος χρηστών από 
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τα αντίστοιχα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ των διασυνδεδεμένων λιμένων που συμμετείχαν στο έργο 
APC (Βενετίας, Ηουμενίτσας και Πλότσε).  

Εικόνα 6.14  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_01

Στην Εικόνα 6.14 παρουσιάζεται η ταχύτητα απόκρισης της ΕΗΘΕ για το σε-
νάριο χρήσης ΕΗΘΕ_01 και για διαφορετικό πλήθος χρηστών. Παρατηρούμε ότι 
η ταχύτητα απόκρισης για χρήστες προερχόμενους και από τα τρία λιμάνια είναι 
σχεδόν η ίδια στην περίπτωση των 5 και 10 αιτημάτων. Εάν αυξηθεί το πλήθος των 
αιτημάτων, το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας φαίνεται να έχει σημαντικά καλύτερη συμπε-
ριφορά σε σχέση με τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. των άλλων δύο λιμανιών που έχουν παραπλήρ-
σια επίδοση, με το Πλότσε να είναι λίγο καλύτερο από εκείνο της Ηγουμενίτσας.

 
 

Εικόνα 6.15  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_02
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Στο διάγραμμα της Εικόνας 6.15 παρουσιάζεται η σύγκριση για το ΕΗΘΕ_02, 
όπου παρατηρείται ότι η απόκριση του Πλότσε παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη 
συμπεριφορά σε σχέση με το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας, εκτός από το σημείο των 
100 αιτημάτων, όπου η ταχύτητα του ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας είναι υψηλότερη. Η 
ικανότητα απόκρισης και εξυπηρέτησης περισσότερων αιτημάτων για τα λιμάνια 
του Πλότσε και Βενετίας είναι εξαιρετική, ενώ για το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Ηγουμενίτσας η 
αντίστοιχη εξυπηρέτηση κρίνεται οριακή στα 10 αιτήματα. Πέραν των 10 αιτημάτων 
εκτιμάται ότι υπάρχει υψηλή καθυστέρηση. 

Εικόνα 6.16  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_03

Στην Εικόνα 6.16 παρατηρείται ότι μέχρι τους πενήντα χρήστες η ταχύτητα από-
κρισης και για τα τρία ΠΛΗ.ΣΥ.Λ. είναι παραπλήσια. Από εκείνο το πλήθος χρηστών 
και έπειτα, το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας και του Πλότσε καταφέρνουν και συμπεριφέ-
ρονται ανάλογα, ενώ το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Ηγουμενίτσας παρουσιάζει πτωτική τάση με 
πολύ πιθανή χρονοκαθυστέρηση.

 

Εικόνα 6.17  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_04
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Στο διάγραμμα της Εικόνας 6.17 φαίνεται ότι και τα τρία ΠΛΗ.ΣΥ.Λ έχουν σχε-
δόν την ίδια ταχύτητα εξυπηρέτησης για 5 και 10 ταυτόχρονα αιτήματα. Όταν υπάρ-
χουν 50 αιτήματα, τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας και της Ηγουμενίτσας αποκρίνονται 
ανάλογα, αυξάνοντας τους χρόνους απόκρισης. Στην περίπτωση των 100 και 500 
αιτημάτων, το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας είναι αποδοτικότερο από εκείνα των άλλων 
δύο λιμανιών.

Εικόνα 6.18  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_05

Η Εικόνα 6.18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών για την υλοποίηση 
της λειτουργίας ΕΗΘΕ_05, όπου μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ του 
Πλότσε και το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Ηγουμενίτσας παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια σταθερή 
ταχύτητα απόκρισης, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη από την ταχύτητα του 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας. Η ταχύτητα απόκρισης του τελικού σημείου της Βενετίας 
παρουσιάζει επίσης μια απότομη πτώση στην περίπτωση των 100 αιτημάτων (για 
άγνωστη αιτία), στο οποίο έχει την ίδια ταχύτητα με τα άλλα δύο λιμάνια.

 

Εικόνα 6.19 Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_06
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Στην Εικόνα 6.19 παρατηρούμε ότι το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας καθώς και το ΠΛΗ.
ΣΥ.Λ του Πλότσε παρουσιάζουν μια σταθερή και παρόμοια ταχύτητα όταν υπάρ-
χουν 5 και 10 αιτήματα. Από το σημείο αυτό και έπειτα, το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετίας 
φαίνεται να έχει μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με εκείνο του Πλότσε, το οποίο 
παρουσιάζει πολύ χαμηλότερες τιμές όσο ο αριθμός των αιτημάτων αυξάνεται. Το 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Ηγουμενίτσας έχει μηδενική τιμή, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί η αντί-
στοιχη λειτουργία τοπικά.

 

Εικόνα 6.20  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_07

Στο διάγραμμα της Εικόνας 6.20 τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Ηγουμενίτσας και της Βενε-
τίας έχουν παρόμοια ταχύτητα απόκρισης μέχρι τα 50 αιτήματα, ενώ το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ 
του Πλότσε έχει λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Από 500 αιτήματα και πάνω, η ταχύ-
τητα αντίδρασης διαφέρει πολύ μεταξύ των ΠΛΗ.ΣΥ.Λ, με το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ του Πλότσε 
να έχει μακράν την καλύτερη απόκριση εν συγκρίσει με εκείνα της Βενετίας και 
Ηγουμενίτσας.

 

Εικόνα 6.21  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_08
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Στην Εικόνα 6.21 παρουσιάζεται η σύγκριση για το σενάριο ΕΗΘΕ_08. Τα τρια 
ΠΛΗ.ΣΥ.Λ έχουν αρκετά διαφορετικές τιμές ταχύτητας απόκρισης, αλλά με λογι-
κές διακυμάνσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση των 5 και 10 αιτημάτων, τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ 
της Ηγουμενίτσας και του Πλότσε έχουν την ίδια ταχύτητα, ενώ το ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της 
Βενετίας φαίνεται να έχει τις υψηλότερες τιμές ταχύτητας απόκρισης σε σχέση με 
τα άλλα δύο.

 

Εικόνα 6.22  Σύγκριση ταχύτητας και χρηστών για τη λειτουργία ΕΗΘΕ_09

Στην Εικόνα 6.22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ΕΗΘΕ_09 λειτουργίας, 
από την οποία προκύπτει ότι και τα τρία ΠΛΗ.ΣΥ.Λ εμφανίζουν αρκετά διαφορετι-
κές τιμές ταχύτητας απόκρισης. Ωστόσο, στην περίπτωση των 5, 10 και 500 αιτη-
μάτων, τα ΠΛΗ.ΣΥ.Λ της Βενετία και Πλότσε έχουν παρόμοια ταχύτητα. Το ΠΛΗ.
ΣΥ.Λ της Βενετίας φαίνεται να έχει τις υψηλότερες τιμές ταχύτητας απόκρισης σε 
σχέση με τις άλλες δύο.

6.13  Ποιοτική και Ποσοτική Συγκριτική Ανάλυση των Δοκιμών της ΕΗΘΕ
Συνήθως, η ποιοτική ανάλυση αναφέρεται σε μία μη αριθμητική ανάλυση δεδο-

μένων ή επεξήγησή τους με βάση είτε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή αυτή 
κάθε αυτή την πηγή των δεδομένων. Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιείται συχνά 
για την αξιολόγηση μιας πλατφόρμας ή πληροφοριακού συστήματος, καθώς μπο-
ρεί να απαντήσει πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά, σε ορισμένα σημαντικά 
ζητήματα, σε σχέση με τις ποσοτικές προσεγγίσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την 
κατανόηση του πώς και γιατί ορισμένα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν και όχι μόνο τι 
επιτεύχθηκε. Επιπλέον, η ποιοτική ανάλυση μπορεί να δώσει απάντηση σε σημαντι-
κά ερωτήματα σχετικά με τη συνάφεια, με τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα και με τις 
επιπτώσεις ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως π.χ. το αν ήταν οι προσδοκίες 
λογικές ή αν οι διαδικασίες λειτούργησαν όπως αναμενόταν ή αν υπήρχαν τυχόν 
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ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι ποιοτικές προσεγγίσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι 
επιτρέπουν μεγαλύτερη ποικιλία στις απαντήσεις, καθώς και ικανότητα προσαρμο-
γής σε νέες εξελίξεις ή θέματα κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης ενός συστήματος. 
Μολονότι η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων μπορεί να είναι δαπανηρή και χρο-
νοβόρα, πολλές φορές χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει από πλευράς κόστους, 
συνοπτικά και έγκαιρα αποτελέσματα.

Εάν θέλαμε να συγκρίνουμε την ποιοτική με την ποσοτική ανάλυση, θα λέγαμε 
ότι οι ποιοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση ποσοτικών αποτε-
λεσμάτων, ενώ ποσοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση υποθέ-
σεων. Άλλωστε το να αποδεικνύεται η εγκυρότητα ενός περιεχομένου θεωρείται 
ως ένα από τα δυνατά σημεία της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων. Οι ποσοτικές 
μέθοδοι παρέχουν αντιπροσωπευτικά, αξιόπιστα και συγκεκριμένα μέτρα μέσω 
στοιχειοθετημένων υποθέσεων, εργαλείων μέτρησης και εφαρμοσμένων μαθημα-
τικών. Εν αντιθέσει, η ποιοτική ανάλυση είναι συνήθως δύσκολο να απεικονιστεί ή 
να παρουσιαστεί με μαθηματικούς όρους.

Εκτός από την εκπλήρωση των λειτουργικών απαιτήσεων, ένα πληροφοριακό 
σύστημα οφείλει να συμμορφώνεται και σε μια σειρά από μη λειτουργικές απαιτή-
σεις, όπως η απόδοση, η επεκτασιμότητα και η αξιοπιστία του. Οι μη λειτουργικές 
απαιτήσεις συχνά παραμελούνται κατά τη διάρκεια των φάσεων της ανάλυσης, του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης αλλά ανακαλύπτονται κατά τη φάση του ελέγχου 
ή της τελικής παρουσίασης. Οπότε κάθε προσπάθεια να διορθωθούν προβλήματα 
μη λειτουργικών ιδιοτήτων σε τέτοια προχωρημένα στάδια ανάπτυξης είναι πολύ 
δαπανηρές, οδηγώντας σε καθυστέρηση ανάπτυξης του συστήματος ή ακόμη και 
στην πλήρη αποτυχία του πληροφοριακού συστήματος. Κατά συνέπεια, είναι απα-
ραίτητο οι προσπάθειες αξιολόγησης των μη λειτουργικών ιδιοτήτων να γίνονται 
με έναν ποσοτικό τρόπο από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Οι ποσοτικές αναλύσεις 
των μη λειτουργικών ιδιοτήτων όπως η εμφάνιση, η αξιοπιστία, η ταχύτητα κλπ. 
απαιτούν πολλές φορές ειδικά εργαλεία που βοηθούν σε τέτοιου είδους ελέγχους. 

Στην περίπτωση της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επικοινωνίας που σχεδιά-
στηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Έργου APC, χρησιμοποιή-
θηκαν και τα δύο είδη αναλύσεων, ποιοτική και ποσοτική, προκειμένου να παρου-
σιαστούν οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος και τα αποτελέσματά τους, και 
επιπλέον να γίνουν κατανοητές. Στα πλαίσια της ποιοτικής ανάλυσης αναπτύχθηκε 
μία σειρά σεναρίων, τα οποία παρουσιάστηκαν προηγουμένως στο κεφάλαιο αυτό 
και τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος. Σε κάθε 
σενάριο περιγράφηκε η πλήρης διαδικασία κατά την οποία μπορεί ένας χρήστης να 
αιτείται μιας λειτουργίας, να επιλέγει τα απαραίτητα για αυτή δεδομένα και να λα-
βαίνει τα αποτελέσματα της αιτούμενης αναζήτησης μετά από μια σειρά ενεργειών 
του συστήματος. 
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Όσον αφορά στην ποσοτική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλο λογι-
σμικό πραγματοποίησης δοκιμών και ποσοτικών μετρήσεων, το SoapUI, το οποίο 
περιγράφεται στο Παράρτημα Β. Οπότε μπόρεσαν να αξιολογηθούν με ποσοτικό 
τρόπο οι λειτουργίες της ΕΗΘΕ για θέματα όπως η ταχύτητα απόκρισης του συστή-
ματος σε ταυτόχρονα αιτήματα χρηστών προς αυτό. Έτσι, η απεικόνιση των απο-
τελεσμάτων των ελέγχων του συστήματος σε συνδυασμό με τη λεκτική περιγραφή 
τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Επι-
κοινωνίας.
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Λεξικό όρων
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ΕΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αυτόματο Σύστημα Παρακολούθησης πλοίων
Πρόκειται για σύστημα παρακολούθησης που χρησιμοποιείται σε πλοία και από 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων (VTS) για την αναγνώριση και τον 
εντοπισμό σκαφών και πλοίων μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με άλλα 
κοντινά πλοία, επίγειους σταθμούς βάσης και δορυφόρους. Όταν χρησιμοποιούνται 
δορυφόροι για την ανίχνευση και τον εντοπισμό πλοίων, τότε ο όρος Δορυφορική 
AIS (S-AIS) χρησιμοποιείται. Τέτοιου είδους συστήματα αποτελούν τoν κύριο 
εξοπλισμό αποφυγής συγκρούσεων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Βαθυμετρία (Bathymetry)
Εξακρίβωση του βάθους συνήθως του βυθού μίας υδάτινης επιφάνειας (λίμνη, 

θάλασσα κλπ) σε οποιοδήποτε σημείο της και η δημιουργία βυθομετρικών χαρτών.
Διαμετακόμιση (Transit)
Διαμετακόμιση είναι η διαδικασία όπου τα εμπορεύματα που εισάγονται 

σε μία χώρα δεν διατίθενται σε αυτή, αλλά επανεξάγονται σε άλλη χώρα. Οι 
διαμετακομιστικοί λιμένες διαθέτουν εκτεταμένους υπαίθριους ή στεγασμένους 
χώρους (αποθήκες) για την απόθεση των προς μεταφόρτωση εμπορευμάτων. Οι 
χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται ως «ελεύθερη ζώνη» και είναι περίφρακτοι.

Διοίκηση Λιμένος / Οργανισμός Λιμένος (Port Authority)
Ο Οργανισμός που έχει ως αρμοδιότητα τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό 

του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (τερματικοί σταθμοί, αποθήκες κ.ά.) του 
λιμένα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση των εμπλεκομένων μερών με 
τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας.

Εκπρόσωπος μεταφορικών εταιρειών (Freight Forwarder)
Οι μεταφορικές εταιρείες εμπορευμάτων διαθέτουν εκπροσώπους για να 

οργανώνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων και να διευθετούν οποιεσδήποτε σχετικές 
διαδικασίες και πιθανά προβλήματα ώστε τα μεταφερόμενα αγαθά να φτάνουν 
στον τελικό προορισμό έγκαιρα, με ασφάλεια και σε τέλεια κατάσταση.

Εκπρόσωπος (πράκτορας / χρήστες) τερματικών σταθμών 
(Terminal Operator)
Υπάλληλοι που διαχειρίζονται λειτουργίες για λογαριασμό του λιμένα και 

λαμβάνουν, οργανώνουν, αποθηκεύουν/στοιβάζουν φορτώνουν/εκφορτώνουν 
και παραδίδουν εμπορευματοκιβώτια (ή χύδην φορτία) μέσα στους τερματικούς 
σταθμούς. Συλλέγουν, ακόμη, τα έξοδα διαχείρισης τερματικών σταθμών και τα 
τέλη αποθήκευσης, ενώ στη συνέχεια η Διοίκηση Λιμένος συλλέγει τα σχετικά 
λιμενικά τέλη.

Εμπορευματοκιβώτιο (container)
Πρόκειται για μεγάλα μεταλλικά (σιδερένια ή αλουμινένια) κιβώτια μέσω των 
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οποίων μεταφέρονται τα διάφορα φορτία, εκτός των χύδην, υγρών και αερίων.
Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας (Global Single Window)
Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας όλων των λιμενικών 

φορέων, των οργανισμών και των εταιρειών που εμπλέκονται στο θαλάσσιο εμπόριο 
και τις μεταφορές. Μέσω αυτής της πλατφόρμας ανταλλάσσονται πληροφορίες και 
ηλεκτρονικά έγγραφα μεταξύ λιμένων, εταιρειών και οργανισμών σε ένα ενιαίο 
σημείο εισόδου/εξόδου (την πλατφόρμα επικοινωνίας) με σκοπό να διευκόλυνση, 
την ασφάλεια και τη επιτάχυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικών με τις 
εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Εσωτερικός μεταφορέας εμπορευμάτων (Inland carrier user)
Κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση ενός πλοίου, το σχετικό φορτίο ή 

τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται είτε από το πλοίο προς τους χώρους 
στοιβάγματος/αποθήκευσης, όταν πρόκειται για εκφόρτωση, ή το αντίθετο, όταν 
πρόκειται για φόρτωση. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις φορτίων γίνονται από τους 
εσωτερικούς μεταφορείς εμπορευμάτων.

Θαλάσσιες μεταφορές κοντινών αποστάσεων (Short sea shipping)
Η όρος «θαλάσσιες μεταφορές κοντινών (μικρών) αποστάσεων, θαλάσσιων 

οδών είναι η σύγχρονη έκδοση του ιστορικού-κλασικού όρου «παράκτιο εμπόριο», 
το οποίο περιλαμβάνει τη μετακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων μέσω θαλάσσης 
χωρίς να μεσολαβεί διάπλευση ωκεανών. 

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της ΕΕ, ο εν λόγω όρος αναφέρεται στη μεταφορά 
εμπορευμάτων μεταξύ των λιμένων της ΕΕ-27, από τη μία πλευρά, και τους λιμένες 
που βρίσκονται γεωγραφικά στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, 
από την άλλη.

Θαλάσσιες μεταφορές μακρινών αποστάσεων (Deep sea shipping)
Πρόκειται για θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και ανθρώπων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται μέσω διάπλευσης ωκεανού. 
Κόροι ολικής χωρητικότητας (K.O.X) [Gross Register Tonnage (GRT)]
Ένας κόρος αντιστοιχεί σε 100 κυβικά πόδια ή 2.83 κυβικά μέτρα, ενώ η 

ολική χωρητικότητα αναφέρεται στον συνολικό εσωτερικό όγκο όλων των μόνιμα 
σκεπαστών και κλειστών χώρων του πλοίου που βρίσκονται είτε κάτω από το 
ανώτατο κατάστρωμα είτε πάνω από αυτό.

Λιμενικό (Σώμα) / Ακτοφυλακή (coast guard)
Πρόκειται για την υπηρεσία που έχει ως στόχο τη φρούρηση και τον έλεγχο 

των λιμένων μιας χώρας, των πάσης φύσεως λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, 
την προστασία της θαλάσσιας αλιείας, τη διάσωση ανθρώπων και πλοίων που 
κινδυνεύουν στη θάλασσα, την αντιμετώπιση διαφόρων εκτάκτων γεγονότων που 
αφορούν στη θαλάσσια συγκοινωνία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και γενικά 
τον έλεγχο των χωρικών υδάτων.
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Μεταφόρτωση (Transshipment)
Πρόκειται για τη μεταφορά εμπορευματικών αγαθών σε έναν ενδιάμεσο σταθμό 

(λιμένα) μέχρι τον τελικό προορισμό τους.
Ναυτιλιακός πράκτορας (Shipping agent)
O ναυτιλιακός πράκτορας συντονίζει τις λεπτομέρειες για την άφιξη του πλοίου, 

την αγκυροβόληση, εκφόρτωση/φόρτωση και την αναχώρηση του πλοίου από το 
λιμάνι, το τελωνείο και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένα (Port Community System)
Τα Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένα μπορούν να θεωρηθούν ως ολοκληρωμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν 
διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και φορέων στους λιμένες 
αλλά κυρίως την επικοινωνία των ενδολιμενικών υπηρεσιών και διαδικασιών με 
συνεργαζόμενα μέρη (εταιρείες και επιχειρήσεις διαφόρων ειδών, κυβερνητικοί 
οργανισμοί και υπηρεσίες κ.ά.) που δεν εντάσσονται στην κοινότητα του λιμένα 
αλλά έχουν καθημερινά εμπορικές συναλλαγές με αυτό.

Πολυτροπικότητα (multimodality)
H μεταφορά εμπορευμάτων από δύο ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, 

ανεξαρτήτως του είδους των εμπορευμάτων, εντός μίας και της αυτής αλυσίδας 
μεταφορών.

Πράκτορας εμπορευμάτων (Freight Forwarder)
Ένας πράκτορας εμπορευμάτων αποτελεί εκπρόσωπο μεταφορικής εταιρείας 

o οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει τη μεταφορά εμπορευμάτων και ασχολείται 
κυρίως με όλα τα σχετικά έγγραφα (π.χ. εμπορικά τιμολόγια κ.ά.) που πρέπει 
να συλλεχθούν και να συμπληρωθούν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και τη 
φόρτωση/εκφόρτωση τους σε ένα πλοίο.

Συνδυασμένες μεταφορές (Multimodal / Combined transport)
Ο όρος αναφέρεται στη διακίνηση εμπορευμάτων από το σημείο αναχώρησης 

όπου τα εμπορευματικά αγαθά έχουν αλλάξει τρόπο και μέσα μεταφοράς μέχρι τον 
τελικό προορισμό τους.

Τελωνείο (Customs)
Κρατική υπηρεσία επιφορτισμένη με την είσπραξη των δασμών και φόρων και 

τον έλεγχο των συνόρων. Το Τελωνείο προασπίζει και εφαρμόζει τις διατάξεις 
του τελωνειακών νόμων που διέπουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές των 
εμπορευμάτων, την άφιξη και την αναχώρηση των πλοίων και την πρόληψη του 
λαθρεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διακίνησης ναρκωτικών.

Υγειονομική υπηρεσία
Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της υγιεινής στο πλοίο και 

τα μέλη του πληρώματος, ώστε να ελεγχθεί η εξάπλωση πιθανών μολυσματικών 
ασθενειών από τα εισερχόμενα πλοία, τον έλεγχο των τροφίμων/γεωργικών 
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προϊόντων που εισέρχονται στο λιμάνι, την υγιεινή, την καταλληλότητα και τη 
συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία μίας χώρας.

Υπηρεσία μετανάστευσης
Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των νόμων μετανάστευσης 

της χώρας και την παροχή των αναγκαίων εγγράφων για αλλοδαπούς στο πλήρωμα 
και τους επιβάτες ώστε να αποβιβαστούν και να κινηθούν εντός χώρας του λιμανιού.

Φορτίο (cargo)
Γενικός όρος με τον οποίο περιγράφονται τα υλικά αγαθά που παράγονται, 

αποθηκεύονται και μεταφέρονται και μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες όπως 
ξηρό, υγρό, γενικό, βαρύ, ελαφρύ κ.ά.

Χωρητικότητα (Tonnage)
Μέτρο του μεγέθους ή της μεταφορικής ικανότητας φορτίου ενός πλοίου.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

TEUs
Μονάδα της χωρητικότητας φορτίου που συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την ικανότητα των πλοίων αναφορικά με τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και 
των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων.

UN/EDIFACT 
Πρόκειται για πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων -τα οποία είναι δομημένα βάσει 

προτύπων- μεταξύ συστημάτων πληροφορικής εμπορικών εταίρων, με ηλεκτρονικά 
μέσα και με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Το “συντακτικό” αυτής της κοινής επιχειρηματικής γλώσσας είναι σήμερα 
γνωστό με τα αρχικά UN/EDIFACT και εγκρίθηκε με την μορφή του προτύπου ISO 
9735. Το UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Adminis-
tration, Commerce and Transport) αποτελεί ένα σύνολο διεθνώς συμφωνημένων 
προτύπων, οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών για το EDI.

SafeSeaNet 
Tο κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία, 

το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για 
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. 

IMO FAL Form
Tα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στη σύμβαση FAL του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) περί διευκολύνσεως της διεθνούς ναυτιλιακής 
κινήσεως, η οποία εγκρίθηκε στις 9 Απριλίου 1965. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

APC Web Service Definition in XML (WSDL)
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Α.1 APC Web Service Definition in XML (WSDL)

The APC Application Services consists of a Web Service and a Global Single Win-
dow. The Global Single window consists of the Web Interface and the Application 
Layer. Within the Application Layer the Window Web Services middleware has been 
implemented in order to permit solid communication between APC Global Single 
Window platform and the three Port Community Systems. The APC Web Service is 
a solution which provides a network address over the web. It is an online system 
designed to support the interaction over the network. It has an interface described 
in a machine-processable format, specifically Web Services Description Language 
(WSDL). WSDL is an XML-based interface description language that is used for de-
scribing the functionality offered by a web service. A WSDL description of a web 
service (also referred to as a WSDL file) provides a machine-readable description 
of how the service can be identified, what parameters it expects, and what data 
structures it receives and returns.

Α.1.1  Port Types, Bindings and Services
The following figure dipicts the port types, bindings and services of the web 

service hosted by the module pcs2gsw.
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Α.1.2  Apc01_get_imo_general_declaration
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Α.1.3  apc01_out_imo_general_declaration
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ATTACHED DOCUMENTS

Α.1.4  apc02_get_imo_cargo_declaration
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Α.1.5  apc02_out_imo_cargo_declaration

Α.1.5.1  CARGO PACKAGES
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Α.1.6  apc03_get_imo_ship_stores_declaration



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ  Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

206

Α.1.7  apc03_out_imo_ship_stores_declaration

Α.1.7.1  SHIPSUPPLY
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Α.1.8  apc04_get_imo_crew_effects_declaration

Α.1.9  apc04_out_imo_crew_effects_declaration
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Α.1.9.1  CREWEFFECT

Α.1.10  apc05_get_imo_crew_list
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Α.1.11  apc05_out_imo_crew_list

Α.1.11.1  CREWMEMBER
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Α.1.12  apc06_get_imo_passenger_list

Α.1.13  apc06_out_imo_passenger_list



211

Α.1.13.1  PASSENGER

Α.1.14  apc07_get_dangerous_goods_manifest
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Α.1.15  apc07_out_imo_dangerous_goods_manifest

Α.1.15.1  DANGEROUSITEM
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Α.1.16  apc08_get_truck_list
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Α.1.17  apc08_out_imo_truck_list

Α.1.18  apc09_get_container_list
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Α.1.19  apc09_out_imo_container_list

Α.1.20  apc10_get_vehicle_list
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Α.1.21  apc10_out_imo_vehicle_list
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Α.2   APC WSDL definition for the module pcs2gsw
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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Β.1  Stress Testing Process
SOAPUI which was used for stress testing the web services is a very useful an 

easy to work with tool. The first thing one has to do is to create a new SoapUI 
project simply by clicking on the File option on the main menu and then click on 
the New SoapUI Project. This will open a new window (Figure 28) where the tester 
has to enter the WSDL URL of the web service, give the project a name (SoapUi 
automatically names the project but it can be changed by the tester if wanted) 
and click on the OK button. So, the project can be seen on the navigator workspace 
on the left of SoapUI main window. SoapUI has automatically created sample re-
quests for all the operations included in the project and the tester can then create 
TestSuites as they are called in order to execute the tests he/she wishes. We have 
created three projects, one for each endpoint: Ploce, Venice and Igoumenitsa.

Figure 28

 
In front of the name of the project, there is a plus sign which expands by 

clicking on it and reveals the contents that SoapUI has created for the web ser-
vice. These contents are: Service1Soap and Service1Soap12 which have the same 
contents. Their contents can be seen by clicking on the plus sign in front of them. 
They include the operations of the web service and each one of them includes a 
request which has automatically been created by SoapUI as it was mentioned ear-
lier Figure 29).



257

 Figure 29

 

By double-clicking on a request of an operation, a window with its XML form 
opens on the desktop at the right of the main SoapUI window (Figure 30).

Figure 30

 

By clicking on the green arrow at the request menu, the request is submitted 
on the specified endpoint URL and the response appears on the other half of the 
request window in XML form (Figure 31). At the bottom of the window, there is also 
the response time in milliseconds as well as the bytes that are received.
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Figure 31

 

In order to create a test, the tester has to right-click on the request on the 
name of the project on the navigator workspace and click on the New TestSuite op-
tion. A window will open asking for the specification of the name of the TestSuite. 
After entering the name, the tester clicks ok and the new TestSuite appears below 
the ServiceSoap12 as a content of the project (Figure 32).

 
Figure 32

 
A TestSuite includes as many TestCases as the tester creates each one of which 

contains a number of requests. In our case, one TestSuite for each one of the three 
endpoints has been created. Each TestSuite contains ten TestCases, one for each 
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apc operation. In order to create them, the tester right-clicks on a request and 
selects the Add to TestCase option. As it can be seen at Figure 29, by expanding the 
TestSuite of the project, the TestCases that have been created appear. By expand-
ing the TestCases, one can observe that the corresponding request has been added 
as a TestStep in the TestCase. If the tester opens its editor by double-clinking on 
it, the window that was presented on Figure 30 will open and it is again possible to 
run it by clicking on the green arrow and have the same response that was shown 
on Figure 31.

LoadTests, which can be seen below the TestSteps in the navigator workspace, 
is the next step of the testing process as they are the actual tests where the tester 
will define the necessary parameters and criteria for stressing the endpoints. By 
right-clicking on the LoadTests, which is initially empty, and selecting the New 
LoadTest option, a window will open asking for the specification of the name of 
the New LoadTest. So, a new LoadTest is created and its contents are visible on 
the workspace on the left of the main SoapUI window by simply double-clicking on 
it (Figure 33). 

Figure 33

 

After setting the desired parameters, for example the number of threads which 
represents the number of the virtual users, the tester clicks on the green arrow 
and the results are presented at Figure 34 below. It can be noticed that the results 
include minimum-maximum-average response time in milliseconds, the bytes that 
are received, the speed of the response (bps), the number of errors that occurred 
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and other features. Moreover, there is information about the exact date and time 
that the test started and ended at the bottom of the window.

 
Figure 34

 

The tester can create as many LoadTests as needed. In our case, six LoadTests 
have been created for each operation for each one of the three endpoints. These 
six LoadTests differed at the number of threads (virtual users) which were: 5, 10, 
50, 100, 500 and 1000 as it was presented in previous subchapter.

Summarizing, ten TestSuites were created for each endpoint. Each of the Test-
Suites include ten TestCases, one for each apc operation. Each of the TestCases 
include six LoadTests, each one of which correspond to a different number of users 
(5, 10, 50, 100, 500, 1000). The results of the execution of these tests were pre-
sented in the form of tables and diagrams in the previous subchapters.
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