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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή
Η Ελλάδα διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο λιµένων για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας
διακίνησης επιβατών και εµπορευµάτων. Η Ελληνική λιµενική βιοµηχανία αναδιαρθρώθηκε τα
τελευταία χρόνια µε βάση το νόµο 2932/2001, ενώ απώτερος στόχος της απελευθέρωση των
λιµενικών υπηρεσιών που προωθείται σήµερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από
τις κοινές πρακτικές πολλών Ευρωπαϊκών κρατών είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισµού ανάµεσα
στους πάροχους λιµενικών υπηρεσιών, ο οποίος θα οδηγήσει στην µείωση των τιµών και στην
ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της υφιστάµενης πρακτικής, οι φορείς παροχής µεταφορικού έργου και λιµενικών
υπηρεσιών, θεωρείται αναγκαίο να στραφούν περισσότερο προς την εξυπηρέτηση των χρηστών
µέσω της παροχής αναβαθµισµένων υπηρεσιών µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αυτό σηµαίνει παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης, άµεση
διεκπεραίωση αιτηµάτων και γενικότερα παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών µε το βέλτιστο τρόπο
προς τον χρήστη ο οποίος µπορεί να είναι επιβάτης της ακτοπλοΐας, ιδιοκτήτης φορτίων,
πράκτορας κλπ.
Σύµφωνα µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων εν γένει
στοχεύουν καταρχάς στην εξάλειψη των υφιστάµενων λειτουργικών προβληµάτων αλλά και την
παροχή καινοτοµικών, ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Ένας µεγάλος αριθµός
προβληµάτων που εµφανίζονται στους λιµένες, συνδέεται είτε µε την έλλειψη πληροφόρησης, είτε
µε καθυστερήσεις στην λήψη αποφάσεων, αλλά και µε την ελλειπή αυτοµατοποίηση και ενοποίηση
των λειτουργιών.
Η περιοχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συγκεκριµένα µοντέλα που συζητώνται και
αναπτύσσονται σε αυτή, φαίνεται ότι προσφέρουν ένα παράδειγµα οργάνωση και παροχής
προηγµένων λιµενικών υπηρεσιών και προϊόντων. Μέσω της εφαρµογής των εννοιών της
ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα λιµάνια µπορούν να
επιτύχουν µια «έξυπνη» δικτύωση και διαλειτουργικότητα προσφερόµενων λιµενικών υπηρεσιών
που βασίζονται στην καινοτοµία, τον διαµοιρασµό γνώσης, την αποκεντρωµένη λειτουργία, τις
ενοποιηµένες συναλλαγές, συµβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα των λιµενικών οργανισµών και
των οργανισµών των αλυσίδων µεταφορών και εφοδιασµού.
Η παροχή λιµενικών υπηρεσιών που βασίζεται σε ΤΠΕ και οι αντίστοιχες µορφές οργάνωσης και
διοίκησης που αυτές προυποθέτουν, συνεπάγονται αυξηµένη ποιότητα υπηρεσιών, ταχύτερη
παροχή υπηρεσιών, πρόσβαση στις υπηρεσίες από οπουδήποτε και οποτεδήποτε και προσαρµογή
των υπηρεσιών στις ανάγκες του κάθε χρήστη µε βελτιστοποίηση του κόστους.
Στα πλαίσια του 13ου κύκλου εργασιών του e-business forum του YΠ.AN., δηµιουργήθηκε η
Οµάδα Εργασίας Ιγ1 «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων» εφεξής καλούµενη Ιγ1.
Στα πλαίσια των εργασιών της ΟΕ Ιγ1, βασικό στόχο αποτέλεσε η διαµόρφωση ενός συστηµατικού
πλαισίου ανάλυσης και σχεδιασµού πρωτοβουλιών και συστηµάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων µε βάση τρία αλληλεπιδρώντα επίπεδα: (α) πολιτική και οικονοµική λιµένων, (β) µοντέλα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λιµένων και (γ) εφαρµογές, υπηρεσίες και τεχνολογίες/πλατφόρµες.
Με βάση αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν εµπειρικά (i) η στάση των δρώντων παικτών, (ii) οι τάσεις
και οι προοπτικές όσον αφορά την αξιοποίηση προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα λιµάνια
της χώρας, διακρινόµενα ως προς ο µέγεθος, τις υποδοµές και το είδος της εξυπηρετούµενης
κίνησης. Η έρευνα δε εστιάζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων εµπορευµατοκιβωτίων, ενώ
στην έρευνα πεδίου που αφορά στην ελληνική περίπτωση εξετάζονται µεγάλοι οργανισµοί λιµένος.
Οι εργασίες της οµάδας συντονίζονται από τους: ∆ρ. Μαρία Λάµπρου, Επίκ. Καθηγήτρια του
Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ∆ρ. Νικήτα
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Νικητάκο, Καθηγητή του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο
Αιγαίου, την. Ως Rapporteurs της οµάδας ορίστηκαν οι κ. Νικόλαος Μαριάνος, Υποψήφιος
∆ιδάκτορας του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, και
∆ηµήτριος Σπύρου, ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Μηχανοργάνωσης του Οργανισµού Λιµένος
Πειραιώς.
Τα µέλη της οµάδας εκπροσωπούν διαφορετικές οµάδες του κλάδου των θαλάσσιων µεταφορών
και της ελληνικής λιµενικής βιοµηχανίας (π.χ. ακαδηµαϊκή κοινότητα, πάροχοι λύσεων, χρήστες
κτλ). Κατά την διάρκεια των εργασιών της Ιγ1 διοργανώνονται συναντήσεις µε εκπροσώπους των
εµπλεκόµενων φορέων µε σκοπό την καταγραφή των σχετικών, σηµαντικότερων θεµάτων που
απασχολούν τις κατηγορίες αυτές φορέων, την εξαγωγή, διαµόρφωση χρήσιµων κατευθύνσεων και
συµπερασµάτων και την τελική κατάθεση προτάσεων στην πολιτεία και στους οργανισµούς,
επιχειρήσεις του κλάδου.
Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το πλαίσιο εργασιίας της ΟΕ Ιγ1. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται
το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά µε τη Λιµενική Βιοµηχανία, τα γενικά χαρακτηριστικά, το πλαίσιο
λειτουργίας της και µοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι
σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρµογές και υπηρεσίες λιµένων που παρέχονται από τους σύγχρονους
λιµένες διεθνώς. Παρουσιάζεται ταξινόµηση των σηµαντικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων (πληροφοριακών, συναλλακτικών, προστιθέµενης αξίας) και γίνεται εκτενής περιγραφή
τεχνολογιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η υφιστάµενη
κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά µε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων και ειδικότερα
των δύο µεγαλύτερων λιµένων της χώρας. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ένα ενοποιηµένο πλαίσιο
ανάλυσης και σχεδιασµού πρωτοβουλιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων. Στο Κεφάλαιο 6
παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, ενώ στο Κεφάλαιο 7 δίνονται και οι σχετικές παρατηρήσεις,
συµπεράσµατα.
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Κεφάλαιο 2 - Η Λιµενική Βιοµηχανία: θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Οι Σύγχρονες Λιµενικές Υπηρεσίες
Τεχνολογικές αλλαγές τόσο συνολικότερα στο κλάδο της ναυτιλίας όσο και στη λειτουργία των
λιµένων (εκτεταµένη ανάπτυξη της µοναδοποίησης ή της εµπορευµατοκιβωτιοποίησης),
οργανωσιακές αλλαγές στη βιοµηχανική παραγωγή (ενοποιηµένες εφοδιαστικές αλυσίδες) και ο
κεντρικός ρόλος των συνδυασµένων µεταφορών, έχουν συµβάλει σε µια πολυσύνθετη µετάβαση
της λιµενικής βιοµηχανίας που είναι καλά τεκµηριωµένη στη διεθνή βιβλιογραφία (Notteboom and
Winkelmans, 2001).
Οι λιµένες σήµερα λειτουργούν τόσο ως βιοµηχανικές επιχειρήσεις όσο και ως πάροχοι υπηρεσιών
(Suykens, 1986). Το µερίδιο αγοράς ενός λιµένα εξαρτάται από την προσφορά πολλαπλών
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και η παραγωγικότητα του λιµανιού σχετίζεται µε την αναβάθµιση
ολόκληρης της µεταφορικής αλυσίδας. Η προώθηση στρατηγικών σχέσεων µε τους µεταφορείς και
τους παρόχους υπηρεσιών είναι κρίσιµη. Με την όλο κι αυξανόµενη σηµασία των logistics, η
ανταγωνιστικότητα των λιµένων επιτυγχάνεται µέσα από στρατηγικές που σχετίζονται µε την
λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένας µοντέρνος λιµένας παρέχει τόσο γενικές
υπηρεσίες καθορισµένες εξαρχής από τον πάροχο λιµενικών υπηρεσιών, ή εξατοµικευµένες
υπηρεσίες, προς κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών – απαιτήσεων των χρηστών/πελατών (Pallis and
Vaggelas, 2005).
Εξειδικευµένοι τερµατικοί σταθµοί έντασης κεφαλαίου αναπτύσσονται προκειµένου να καλύψουν
το κενό ανάµεσα στους στόχους των συµβατικών παρόχων λιµενικών υπηρεσιών και των
ναυτιλιακών γραµµών και να δηµιουργήσουν µια στρατηγική «win-win» για όλους τους
εµπλεκόµενους (Benacchio et al, 2001). Η εξειδίκευση, βασισµένη στην κινητοποίηση/αξιοποίηση
ειδικών πόρων που ανταποκρίνονται σε ανάγκες χρηστών είναι βασική τάση σήµερα, ταυτόχρονα
µε την (προ)τυποποίηση. Αντιστοίχως, σήµερα, αυξάνεται η διαπραγµατευτική κίνηση των
παρόχων υπηρεσιών και των χρηστών των λιµένων, λόγω των επιλογών που τους προσφέρονται,
και λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Μια συνήθης στρατηγική περιλαµβάνει το σχεδιασµό
ευέλικτων συστηµάτων µεταφορών και logistics βασισµένων σε οικονοµίες κλίµακας και
φάσµατος προσφερόµενων υπηρεσιών, προκειµένου να εξυπηρετηθούν χρήστες που διατηρούν
µακροχρόνια σχέση µε το λιµάνι. Τα λιµάνια αναζητούν στρατηγικές εφαρµόζοντας δραστικό
ανασχεδιασµό και αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, έχοντας υπόψη ότι η σύγχρονη
ζήτηση των χρηστών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό διαφοροποίησης, ο οποίος ενδέχεται να
αυξηθεί στο µέλλον (Pallis and Vaggelas, 2005).
Λειτουργία υπό τις αρχές της παροχής πολλαπλών υπηρεσιών σηµαίνει ότι το κλασσικό λιµενικό
µοντέλο δείχνει να είναι απαρχαιωµένο. Ένας αριθµός κυβερνήσεων έχουν αποσυρθεί από την
παροχή λιµενικών υπηρεσιών, µετατρέποντας τα λιµάνια σε
υβριδικούς ηµιδηµόσιους
οργανισµούς που λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Οι λιµενικές αρχές αναµένεται να υιοθετήσουν
τεχνικές επιχειρηµατικής διαχείρισης, στρατηγικές προσανατολισµού στον πελάτη και
ανταγωνιστικούς µηχανισµούς που προσοµοιάζουν σε αυτούς της αγοράς. Ειδικά, στην προσπάθεια
για παροχή «πελατο-κεντρικών» υπηρεσιών, η προώθηση της διακλαδικών συνεργασιών και
συµµαχιών µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, µπορεί να αναπτύξει την
ανταγωνιστικότητα των υπό µελέτη υποδοµών, γεγονός που αποτελεί ένα ενδιαφέρον πλαίσιο
αναφοράς για αποδοτική διαχείριση και λειτουργία λιµένων (Chlomoudis and Pallis, 2004).
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Η Παγκόσµια Τράπεζα στο World Bank Port Reform Toolkit (WBPRTK), καταγράφει τέσσερα
µοντέλα διοίκησης λιµένων και αποτιµά τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες του κάθε µοντέλου. Η
επιλογή του µοντέλου που θα υιοθετήσει η κάθε χώρα επηρεάζεται από τον τρόπο οργάνωσης,
δοµής και λειτουργίας των λιµανιών της. Οι παράγοντες αυτοί περιλαµβάνουν την
κοινωνικοοικονοµική δοµή µιας χώρας, το ιστορικό της ανάπτυξης του λιµένα, την τοποθεσία του
(αστική ή αποµακρυσµένη περιοχή) και τα είδη του φορτίου που χειρίζονται συνήθως (υγρό ή
στερεό χύδην φορτίο, µοναδοποιηµένο κλπ). Τα τέσσερα µοντέλα διοίκησης που περιγράφονται
στο WBPRTK είναι Λιµένας Υπηρεσιών (Service Port), Λιµένας Εργαλείο (Tool Port), Λιµένας
Ιδιοκτήτης Γης (Landlord Port) και Λιµένας Ιδιωτικής Υπηρεσίας (Private Service Port). Τα
µοντέλα αυτά διαφέρουν στο αν οι υπηρεσίες προσφέρονται από το δηµόσιο τοµέα, τον ιδιωτικό
τοµέα ή από παρόχους µεικτού ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στον προσανατολισµό τους (τοπικό,
περιφερειακό ή γενικό), στο σε ποιον ανήκουν οι υπερδοµές και ο κεφαλαιακός εξοπλισµός και στο
ποιος προσφέρει το εργατικό δυναµικό και τη διαχείριση αποβάθρας.
Το µοντέλο Service Port είναι το δεσπόζον δηµόσιο µοντέλο στο οποίο ανήκουν στη Λιµενική
Αρχή η γη και όλα τα πάγια (κινητά και ακίνητα). Η Λιµενική Αρχή διενεργεί όλες τις ρυθµιστικές
και λιµενικές λειτουργίες. Όλες οι λειτουργίες χειρισµού του φορτίου πραγµατοποιείται από
εργατικό προσωπικό που εργάζεται για την Λιµενική Αρχή. Το µοντέλο εφαρµόζεται σε πολλές
αναπτυσσόµενες χώρες. Στο µοντέλο αυτό, το λιµάνι συνήθως ελέγχεται από το Υπουργείο
Μεταφορών. Γενικά σηµειώνεται απουσία ανάµειξης του ιδιωτικού τοµέα στις λιµενικές
δραστηριότητες.
Το µοντέλο Tool Port χαρακτηρίζεται από διαχωρισµό λειτουργικών αρµοδιοτήτων. Η Λιµενική
Αρχή κατέχει, αναπτύσσει και συντηρεί την λιµενική υποδοµή και υπερδοµή,
συµπεριλαµβανοµένου του φορτωεκφορτωτικού εξοπλισµού. Η λειτουργία του εξοπλισµού της
Λιµενικής Αρχής πραγµατοποιείται συνήθως από εργαζόµενους της Λιµενικής Αρχής, αλλά άλλες
λειτουργίες πραγµατοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης φορτίου, τόσο πάνω στα πλοία
όσο και στις αποβάθρες και στο περίζωµα. Οι ιδιώτες είναι συνήθως µικρές εταιρείες.
Στο µοντέλο Landlord Port, η Λιµενική Αρχή διατηρεί την ιδιοκτησία του λιµανιού ενώ η υποδοµή
εκµισθώνεται σε ιδιώτες. Οι αρµοδιότητες της Λιµενικής Αρχής σαν ιδιοκτήτη της γης
περιλαµβάνουν την οικονοµική εκµετάλλευση, τη µακροχρόνια ανάπτυξη της γης και την
συντήρηση της βασικής υποδοµής του λιµανιού, όπως οι δρόµοι, οι αποβάθρες κλπ. Οι ιδιώτες που
εκµισθώνουν την υποδοµή του λιµανιού από τη Λιµενική Αρχή, παρέχουν και διατηρούν την δικιά
τους υπερδοµή και εγκαθιστούν το δικό τους εξοπλισµό. Το ανθρώπινο δυναµικό εργάζεται για
τους ιδιώτες.
Στο µοντέλο Private Service Port, το δηµόσιο δεν έχει καµία διεκδίκηση/συµφέρον στις λειτουργίες
του λιµανιού. Η γη του λιµανιού ανήκει σε ιδιώτη και όλες οι ρυθµιστικές και λειτουργικές
δραστηριότητες πραγµατοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες.
Ο ακόλουθος πίνακας έχει µια συνοπτική καταγραφή των χαρακτηριστικών των τεσσάρων
µοντέλων (Brooks, 2004).

Πίνακας 1: Αρµοδιότητες µοντέλων διακυβέρνησης WBPRTK

Αρµοδιότητες
Υποδοµή

Service Port

Tool Port

Landlord Port

Private Service
Port

∆ηµόσιο

∆ηµόσιο

∆ηµόσιο

Ιδιωτικό
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Υπερδοµή

∆ηµόσιο

∆ηµόσιο

Ιδιωτικό

Ιδιωτικό

Εργατικό
∆υναµικό

∆ηµόσιο

Ιδιωτικό

Ιδιωτικό

Ιδιωτικό

Στην Πλειοψηφία
∆ηµόσιο

Μεικτό

Μεικτό

Στην Πλειοψηφία
Ιδιωτικό

Άλλες Λειτουργίες

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση των λιµενικών δραστηριοτήτων σε
δραστηριότητες Ρυθµιστή (Regulator), Ιδιοκτήτη Γης (Landlord) και ∆ιαχειριστή (Baltazar and Brooks,
2001).
Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση λιµενικών δραστηριοτήτων κατά Baltazar & Brooks

∆ιακυβέρνηση

Λειτουργίες Ρυθµιστή

Λειτουργίες Λιµένα
Ιδιοκτήτης Γης

∆ηµόσια

Μεικτή
∆ηµόσια/
Ιδιωτική

Ιδιωτική

 Αδειοδότηση
 Ασφάλεια Κυκλοφορίας
Πλοίων
 Τελωνείο
 Παρακολούθηση/
Έλεγχος Λιµένα
 Υπηρεσίες Επείγουσας
Κατάστασης
 Προστασία του δηµόσιου
συµφέροντος για
λογαριασµό της
κοινότητας
 Καθορισµός λιµενικής
πολιτικής και
περιβαλλοντικών
πολιτικών

 Συντήρηση
θαλάσσιας
περιοχής
 Μάρκετινγκ
τοποθεσίας,
στρατηγικές
ανάπτυξης
 Συντήρηση της
πρόσβασης στον
λιµένα
 Ασφάλεια λιµένα
 Απόκτηση,
πώληση γης

∆ιαχειριστής
 Χειρισµός
φορτίου και
επιβατών
 Υπηρεσίες
πιλότου και
ρυµουλκού
 ∆ιαχείριση
γραµµής
 Ασφάλεια
συντήρηση και
επισκευή
εγκαταστάσεων
 Μάρκετινγκ
λειτουργιών
 ∆ιαχείριση
αποβλήτων
 Επενδύσεις
χερσαίας
περιοχής λιµένα

Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι υπάρχουν πολλοί τύποι λιµένων και λιµενικών
δραστηριοτήτων. Ο χαρακτήρας και η έκταση των λιµενικών λειτουργιών ήταν ένα από τα τρία
κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν από την UNCTAD (2002) για την κατηγοριοποίηση των λιµένων.
Μια διάκριση ανάµεσα στις λιµενικές δραστηριότητες είναι ανάµεσα σε αυτές που αφορούν
µεταφορά επιβατών και αυτές που αφορούν µεταφορά φορτίου, καθώς είναι φανερό ότι οι
απαιτήσεις χειρισµού των επιβατών και των πλοίων µεταφοράς επιβατών είναι τελείως
διαφορετικές από τις απαιτήσεις χειρισµού του φορτίου και των πλοίων διαχείρισης φορτίου. Οι
επιβατικές υπηρεσίες λιµένων χωρίζονται σε ακτοπλοϊκές και κρουαζιέρας. Οι υπηρεσίες λιµένων
που αφορούν τα φορτία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, σε υπηρεσίες µοναδοποιηµένου φορτίου,
χύδην φορτίου και γενικού φορτίου.
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Τα λιµάνια σήµερα δεν είναι µόνο το κοµβικό σηµείο αλληλεπίδρασης διαφορετικών µεταφορικών
συστηµάτων αλλά είναι επίσης περιοχές µε δραστηριότητες εµπορικές, βιοµηχανικές και διανοµής
(Barton and Turnbull, 2002) και, προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικά καλούνται να
ικανοποιούν τις πολλαπλές ανάγκες των διαφορετικών πελατών τους. Ένα λιµάνι, προκειµένου να
επιτύχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, πρέπει είτε να εφαρµόσει µια στρατηγική ηγεσίας
κόστους είτε να διαφοροποιήσει τις λειτουργίες του (Notteboom and Winkelmans, 2001). Τα
λιµάνια είναι ανόµοια όσον αφορά τους ρόλους, τις λειτουργίες, τη δοµή οργάνωσης και το
ιδιοκτησιακό καθεστώς τους (Bichou and Gray, 2005).
Η ύπαρξη πολλαπλών παρόχων υπηρεσιών και η ανάπτυξη ενδολιµενικού ανταγωνισµού σε αρκετά
λιµάνια, έχουν οδηγήσει στην παρουσία clusters (Pallis, 2007). Πρόκειται για πληθυσµούς
γεωγραφικά συγκεντρωµένων, αµοιβαία σχετιζόµενων επιχειρηµατικών µονάδων, συνεταιρισµών
δηµόσιων-ιδιωτικών οργανισµών επικεντρωµένους σε διακριτές οικονοµικές εξειδικεύσεις (De
Langen, 2001). Με την αύξηση του αριθµού των εµπλεκόµενων παικτών στη ζωή του port cluster,
οι σχέσεις µέσα στις αναπτυσσόµενες µορφές οργάνωσης περιπλέκονται. Έτσι, η διακυβέρνηση του
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και διαδικασίας µε την οποία πραγµατοποιούνται οικονοµικές
αλληλεπιδράσεις και ο συντονισµός των εµπλεκοµένων έχουν αποκτήσεις ιδιαίτερη σηµασία
(Baltazar and Brooks, 2001; Noteboom and Winkelmans, 2002): αναπαριστούν ένα µείγµα σχέσεων
συντονισµού που χρησιµοποιείται σε ένα port cluster, το οποίο συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα
και την απόδοση του λιµένα.
Μια σηµαντική παράµετρος στα διάφορα µοντέλα λιµενικής διακυβέρνησης και παροχής
υπηρεσιών είναι οι πληροφοριακές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν ή και
µετασχηµατίζουν ακόµα τη δοµή της λιµενικής βιοµηχανίας και τα προσφερόµενα
προϊόντα/υπηρεσίες (Pallis and Lambrou, 2007). Η «έξυπνη» δικτύωση των παικτών είναι
σηµαντική, µε τις (δηµόσιες ή ηµιδηµόσιες) λιµενικές αρχές να πρέπει να παίξουν το ρόλο του
δρώντα παίκτη που προωθεί τη δικτύωση αυτή (Chlomoudis and Pallis 2004). Σε έναν ορισµένο
βαθµό, αυτό πραγµατοποιείται ήδη από ορισµένες λιµενικές αρχές, πχ Χάλιφαξ, Ρόττερνταµ κλπ
(www.smartport.ca 2004). Από την εισαγωγή των συστηµάτων EDI (Electronic Data Interchanges)
στα µέσα της δεκαετίας του ‘80, ο λιµενικός τοµέας έχει υιοθετήσει σταδιακά διάφορες νέες
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως δικτυακοί τόποι εταιρικής παρουσίας,
intranets, extranets, υποστηρικτικές πλατφόρµες λογισµικού (πχ Workflow Managements Systems)
και νεότερες τηλεπικοινωνιακές πλατφόρµες (πχ ασύρµατα και βασισµένα σε αισθητήρες
συστήµατα, τεχνολογία RFID κλπ) (Kia et al, 2000).
Ενδεικτικά, οι σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων αφορούν στα παρακάτω:
• Πληροφόρηση για δροµολόγια πλοίων – ενηµέρωση απόπλου / κατάπλου / καθυστερήσεων για
αρχικούς και ενδιαµέσους λιµένες, On-line έκδοση εισιτηρίων, Πληροφόρηση χερσαίας
πρόσβασης και συνδέσεων από / προς λιµένα και σηµεία απόπλου / κατάπλου πλοίων,
Συνδυασµένες Υπηρεσίες Τουρισµού, ∆ιαδικασίες για απόπλου και κατάπλου πλοίων,
Συµπλήρωση εγγράφων FAL (που απευθύνονται σε Λιµεναρχείο και Τελωνειακές Αρχές),
∆ήλωση Προέλευσης και Προορισµού / είδος φορτίου / Κατάστασης Πλοίου (έµφορτο ή
άφορτο), Αιτιολόγηση άφορτου κατάπλου (πλήρωµα, τροφοδοσία, επισκευή, κλπ), Πρόσληψη
πλοηγού για είσοδο στον λιµένα
• ∆ηλώσεις καυσίµων, εφοδίων, ηλεκτρονικών, προσωπικών ειδών πληρώµατος, ∆ηλώσεις
υγειονοµικού περιεχοµένου, Έκδοση Αδειών για προµήθειες (καύσιµα, τροφοδοσία), Έκδοση
αδειών σε περίπτωση αλλαγής µελών πληρώµατος, ∆ήλωση απόπλου, Έγκριση από Νηολόγιο
(Σηµαία) και Ναυτολογία
• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης και συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες
σε πλοία (τροφοδότες και εφοδιαστές), Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν στην ενδο-
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λιµενική µεταφορά και αποθήκευση των φορτίων-εµπορευµάτων, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Πληροφόρησης και συναλλαγών Εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε χρήστες του λιµένα
(π.χ. 3PL, κλπ.), Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης και συναλλαγών Εταιριών παροχής
χερσαίων µεταφορών στην ενδοχώρα.
Η περιοχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συγκεκριµένα µοντέλα που συζητώνται και
αναπτύσσονται σε αυτή, φαίνεται ότι προσφέρουν ένα παράδειγµα οργάνωση και παροχής
ανεπτυγµένων λιµενικών υπηρεσιών και προϊόντων. Μέσω της εφαρµογής των εννοιών της
ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα λιµάνια µπορούν να
επιτύχουν µια «έξυπνη» δικτύωση και διαλειτουργικότητα προσφερόµενων λιµενικών υπηρεσιών
που βασίζονται στην καινοτοµία, τον διαµοιρασµό γνώσης, την αποκεντρωµένη λειτουργία, τις
ενοποιηµένες συναλλαγές και την ενδοβιοµηχανική υποστήριξη, συµβάλλοντας στην
ανταγωνιστικότητα των λιµενικών οργανισµών και των οργανισµών των αλυσίδων µεταφορών και
εφοδιασµού.
Αυτό, για παράδειγµα, µπορεί να σηµαίνει ότι οι υπηρεσίες είναι προσβάσιµες µέσω ενός
µοναδικού σηµείου πρόσβασης, ακόµα και αν προσφέρονται από διαφορετικές λιµενικές αρχές ή
ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση του
αριθµού των επαφών µε τις λιµενικές αρχές ανά χρήση υπηρεσίας (µία αλληλεπίδραση αντί για
πολλαπλές στα σηµεία πρόσβασης των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών). Σε ένα κοµβικό σηµείο
µιας στάσης (one-stop hub), η πληροφόρηση και οι υπηρεσίες που προσφέρονται οργανώνονται και
ολοκληρώνονται µε ένα πελατο-κεντρικό τρόπο προκειµένου να ικανοποιήσουν τις συγκεκριµένες
ανάγκες και να καλύψουν τις ακριβείς απαιτήσεις των εταιρικών πελατών ή των πολιτών.
Τέλος, η παροχή λιµενικών υπηρεσιών που βασίζεται σε τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών και αντίστοιχες µορφές οργάνωσης και διοίκησης, συνεπάγεται αυξηµένη ποιότητα
υπηρεσιών, ταχύτερη παροχή υπηρεσιών, πρόσβαση στις υπηρεσίες από οπουδήποτε και
οποτεδήποτε ανεξάρτητα από τους παρόχους των υπηρεσιών και προσαρµογή των υπηρεσιών στις
ανάγκες του κάθε χρήστη µε βελτιστοποίηση του κόστους.

2.2 Μοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
2.2.1 Το βασικό πλαίσιο του η-επιχειρείν και της η-διακυβέρνησης
Η εξάπλωση των ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών δικτύων και πληροφοριακών
συστηµάτων και των ηλεκτρονικών αγορών (e-markets) έχει συγκεντρώσει µεγάλο ενδιαφέρον,
τόσο από την πλευρά των ακαδηµαϊκών όσο και από την πλευρά των στελεχών της αγοράς, ενώ
είναι εµφανής η ύπαρξη πληθώρας επιλογών σχεδιασµού και εφαρµογής των σχετικών µοντέλων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα, µια Ηλεκτρονική Αγορά επιτρέπει στους συµµετέχοντες να ανταλλάσσουν
ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά µε την προσφορά και τις τιµές προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και
να πραγµατοποιούν επιχειρηµατικές συναλλαγές (Granados et al., 2007; Gottschalk and
Abrahamsen, 2002; Kaplan and Sawhney, 2000; Chircu and Kauffman, 2000; Malone et al., 1987).
Οι διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών αγορών διαφέρουν και διακρίνονται όσον αφορά τους χρήστες
στους οποίους στοχεύουν, τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της αγοράς/κλάδου που απευθύνονται
και προσοµοιώνουν, το µοντέλο ιδιοκτησίας/εσόδων, τα προσφερόµενα προϊόντα/ υπηρεσίες, την
παρεχόµενη λειτουργικότητα, και την πρόταση αξίας (Lee et al., 2004).
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Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αναφέρεται συνοπτικά στον εξορθολογισµό/βελτιστοποίηση αλλά
και το δραστικό µετασχηµατισµό των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του κράτους και της
δηµόσιας διοίκησης µε τη χρήση ΤΠΕ. Συµπεριλαµβάνει δε εφαρµογές που ποικίλουν από γενικές
υπηρεσίες προβολής και πληροφόρησης (πχ ο δικτυακός τόπος του υπουργείου µεταφορών) αλλά
και εφαρµογές αυτοµατισµού εσωτερικών διαδικασιών (πχ συστήµατα διαχείρισης εγγράφων
δηµόσιων λιµένων) και διασύνδεσης κυβερνητικών υπηρεσιών. Συµπεριλαµβάνονται επίσης
εφαρµογές ΤΠΕ που στοχεύουν στον καθορισµό πολιτικής και συµµετοχής του πολίτη. Ουσιαστικά
καθώς εφαρµόζονται εθνικές στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και µε την εφαρµογή
νεότερων µεθόδων δηµόσιας διοίκησης υπό τις συνθήκες ψηφιακού περιβάλλοντος, προωθούνται
αρχές όπως η διαφάνεια, η απόδοση ευθύνης, η πάταξη της διαφθοράς και ο εξορθολογισµός,
αναβάθµιση των λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης, ενώ σε λειτουργικό επίπεδο οι συναλλαγές
γίνονται γρηγορότερες και πιο αποτελεσµατικές και η ποιότητα της υπηρεσιών βελτιώνεται
(Fountain, 2001; Wimmer, 2002; OECD, 2005).
Σήµερα, οι δηµόσιοι οργανισµοί προσανοτολίζονται στο να παρέχουν υπηρεσίες µε την υποστήριξη
ΤΠΕ κατά ένα ενοποιηµένο, ολιστικό τρόπο; ένας δηµόσιος οργανισµός µπορεί να συνεργάζεται µε
άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς καθώς διασυνδέται και συνεργάζεται µε αυτούς,
µοιράζεται πληροφορίες, βασίζεται στη συλλογική γνώση, στοχεύοντας έτσι να παρέχει καλύτερες
και ολοκληρωµένες υπηρεσίες στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριµένους οργανισµούς, µε ένα εύχρηστο,
αδιάλειπτο, ευέλικτο και προσαρµόσιµο τρόπο που προάγει καινοτόµες και συνεργατικές πρακτικές
(Ke and Wei, 2004).
Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν επιτυχώς διαοργανωσιακές συνεργασίες, στο πλαίσιο της
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα συµφέροντα και οι ανάγκες της κάθε συµµετέχουσας οντότητας
είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν (Fountain, 2001). Σε αυτό το επίπεδο είναι αναπόφευκτες κάποιες
αλλαγές για την εξισορρόπηση των συµφερόντων και των περιορισµών των διάφορων οργανισµών
και µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µε την ύπαρξη ικανοποιητικής οργανωσιακής δοµής.
Η σηµασία των συνεργασιών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση υποδεικνύει τη σηµασία ενός
θεσµικού πλαισίου για την προώθηση των συνεργατικών σχέσεων ανάµεσα στις αυτόνοµες
οντότητες, δηµόσιες ή ιδιωτικές, που συµµετέχουν σε µια πρωτοβουλία ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (Dawes and Prefontaine, 2003). Προκείµενου να παρέχουν δικτυακά ενοποιηµένες
υπηρεσίες, οι συµµετέχοντες χρειάζεται να απλοποιήσουν και να ενσωµατώσουν τις αντίστοιχες
υπηρεσίες και λειτουργίες ηλεκτρονικά, και προσαρµόσουν κατά τρόπο που ικανοποιείται η
απαίτηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας τις υπηρεσίες τους αυτές, οι οποίες στην
περίπτωση κλάδων όπως τα λιµάνια, συχνά παρέχονται από ένα µόνο οργανισµό αντί για πολλούς,
λόγω της εφαρµογής του συστήµατος γραµµικής µαζικής παραγωγής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες µιας
στάσης-“οne-stop” συνιστά µοντέλο (Wimmer, 2002; Lambrou, 2003) που έχει αξιοποιηθεί ήδη
στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ειδικότερα κατά τρόπο που υποστηρίζει
• ηγεσία και διαχειριστικό έλεγχο σε όλα τα διακριτά επίπεδα/οντότητες και παρέχει
• καθορισµένους κανόνες και διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων
• τις αναγκαίες, αµοιβαίες (οργανωσικά και τεχνικά) ρυθµίσεις των συµµετεχόντων παικτών
(Jen-Hwa Hu et. al., 2006)
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για το κτίσιµο εµπιστοσύνης ανάµεσα στους
συµµετέχοντες και την βιωσιµότητα συνεργατικών στρατηγικών και αποδοτικών δικτυακών
διαδικασιών και λειτουργιών µε την υποστήριξη νέων ΤΠΕ.
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2.2.2 Ηλεκτρονικές αγορές λιµένων
Σε αυτή την ενότητα συζητούµε το αν η διαθέσιµη θεωρία και τα εµπειρικά αποτελέσµατα όσον
αφορά τα µοντέλα ηλεκτρονικών αγορών (Fountain, 2001) µπορούν να λειτουργήσουν ως βάση
και εργαλείο για δηµιουργία πολιτικής προκειµένου να καθορίσουµε λιµενικά διεπιχειρησιακά
δίκτυα επικεντρωµένα σε ένα ανακαθορισµένο ρόλο της λιµενικής αρχής.
Καταρχάς το παράδειγµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τις σύγχρονες τάσεις για τον
προσδιορισµό αναβαθµισµένων µοντέλων λιµενικής διακυβέρνησης και πολιτικής, όπου
αναδυκνύεται η ταυτόχρονη παρουσία τόσο δηµόσιων όσο και ιδιωτικών µορφών λιµενικών
οργανισµών/λειτουργιών, υπό τη διακυβέρνηση δηµόσιων ή ηµι-δηµόσιων λιµενικών αρχών; οι
λιµενικές αρχές δε, εµφανίζονται ως οι ιδανικοί “διαχειριστές λιµενικών clusters” (de Langen,
2003).
Έτσι, µε βάση τις υφιστάµενες, καθιερωµένες ταξινοµήσεις και µοντέλα ηλεκτρονικών αγορών,
µπορούµε να εξετάσουµε την ελκυστικότητα ενός µοντέλου/παραδείγµατος λιµενικής
ηλεκτρονικής αγοράς όπου η λιµενική «προσφορά» και «ζήτηση» συναντώνται και διευκολύνονται
προς την υλοποίηση επιχειρηµατικών συναλλαγών, µέσα από µια οργανωσιακή και τεχνολογική
υποδοµή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διασφαλίζει σχέσεις λιµενικού διεπιχειρησιακού
δικτύου ανάµεσα στους διάφορους παίκτες που σχετίζονται µε ένα λιµενικό cluster.
Ένα πλαίσιο που προτείνεται από τους Gosain και Palmer (2004) παρουσιάζει της ηλεκτρονικές
αγορές ως ενορχηστρωτές δικτύων που παράγουν αξία δηµιουργώντας ευκαιρίες ανταλλαγής
πληροφορίας και διευκολύνοντας οικονοµικές και κοινωνικές συναλλαγές ηλεκτρονικά. Σε αυτό το
πλαίσιο µια ηλεκτρονική αγορά επικεντρωµένη στη λιµενική αρχή µπορεί να είναι το µέσο για την
ενορχήστρωση δικτυακών σχέσεων/λειτουριών που δηµιουργούν αξία για τους συµµετέχοντες σε
αυτούς οργανισµούς, µε τρεις διακριτούς τρόπους:
 πληροφόρηση (πχ επικοινωνία): αφορά τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την
επεξεργασία πληροφοριών σχετιζόµενων µε τις λειτουργίες των λιµανιών (όπως
ειδοποιήσεις πριν την άφιξη πλοίων, πληροφορίες διαχείρισης φορτίου, πληροφορίες
δήλωσης στο τελωνείο κλπ)
 προστιθέµενη αξία: αφορά τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των εµπορικών συναλλαγών,
οδηγούν σε αναβάθµιση των οργανισµών-παρόχων υπηρεσών λιµένων και σε επιχειρησιακή
ολοκλήρωση (όπως ενσωµάτωση ηλεκτρονικών διαδικασιών, υπηρεσίες εφοδιαστικής
αλυσίδας και συνδυασµένων µεταφορών βασισµένων σε λιµάνια και συντονισµός και
εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών)
 κοινωνικο-οικονοµική ολοκλήρωση: αφορά τη βελτίωση κοινωνικών, οικονοµικών και
πολιτικών σχέσεων και καθιστά διαθέσιµους πόρους ενσωµατωµένους σε αυτές τις σχέσεις
των δρώντων παικτών.
Τα αναµενόµενα οφέλη από τη χρήση διεπιχειρησιακών δικτύων και ηλεκτρονικών αγορών, ή οι
παράγοντες υποκίνησης για την εφαρµογής τους, είναι ορατοί τόσο στους πελάτες όσο και στους
προµηθευτές που συµµετέχουν σε µία ηλεκτρονική αγορά λιµένος. Όσον αφορά την πρόθεση για
συµµετοχή σε διεπιχειρησιακά δίκτυα, οι Cheng et al., (2006) διερεύνησαν ιδιαίτερα την επίδραση
της πρόθεσης για ηλεκτρονική συνεργασία. Υποστήριξαν ότι η πρόθεση για ηλεκτρονική
συνεργασία θα µετριαστεί από την επίδραση των τριών βασικών συνθηκών απόφασης, δηλαδή της
απειλής της χρονικής συγκυρίας, της απειλής της εµπορικής αποτυχίας και της ευκαιρίας για
απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος.
Ανατρέχοντας την βιβλιογραφία σχετικά µε κίνητρα για τη συµµετοχή σε δραστηριότητες
ηλεκτρονικής αγοράς οι Rask and Kragh (2004) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ένα
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πλέγµα µε τέσσερις τύπους κινήτρων για τη χρήση και/ ή τη συµµετοχή. Πρόκειται για την
αποδοτικότητα οργανισµού, την θέση του στην αγορά, τον πειραµατισµό και την νοµιµοποίηση,
που διακρίνονται επίσης όσον αφορά το χαρακτήρα των κινήτρων (εσωτερικών ή εξωτερικών) και
την φύση της απόφασης (προγραµµατισµένη ή προκύπτουσα). Με βάση τα προαναφερόµενα
πλαίσια, µπορούµε να προσαρµόσουµε το επιχείρηµά µας σχετικά µε τα µοντέλα ηλεκτρονικών
αγορών επικεντρωµένα στην λιµενική αρχή, προκειµένου να καθορίσουµε τα πιθανά κίνητρα
προµηθευτών και χρηστών λιµενικών υπηρεσιών για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων
ηλεκτρονικών αγορών:
 Ειδικότερα, σχετικά µε το κίνητρο της αποδοτικότητας (efficiency), οι χρήστες των λιµένων
µπορεί να παρακινηθούν έντονα από την αποδοτικότητα διαδικασιών, και συγκεκριµένα
µείωση χρόνων, αύξηση αξιοπιστίας, ανάπτυξη νέων στρατηγικών που ανταποκρίνονται σε
ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον εµπορίου (πχ πρακτικές hub and spoke) αλλά και όσον
αφορά επίτευξη χαµηλότερου κόστους. Οι πάροχοι υπηρεσιών λιµένων αναµένεται επίσης
να δείξουν ενδιαφέρον για τη µείωση χρόνου και κόστους διαδικασιών και την αύξηση
αποδοτικότητας υπηρεσιών όσον αφορά τον καθορισµό τµηµάτων της εργασίας στα οποία
θα πρέπει να επικεντρωθούν και να εφαρµόσουν νέες πρακτικές (just-in-time, υπηρεσίες
πόρτα σε πόρτα) απαιτώντας ενοποίηση µε αποµακρυσµένες γεωγραφικά αλλά
συµπληρωµατικές οντότητες.
 Η στρατηγική τοποθέτηση (positioning) εµφανίζεται ως ένας σηµαντικός λόγος για
συµµετοχή σε ηλεκτρονικές αλλαγές τόσο για τους χρήστες όσο και για τους παρόχους
υπηρεσιών λιµένων. Το δυναµικό οικονοµικό πλαίσιο του λιµενικού τοµέα είναι η
κατευθυντήριες δυνάµεις προς τη συµµετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές. Λιµενικές αρχές,
δηµόσια διοίκηση, χρήστες και πάροχοι υπηρεσιών λιµένων, είναι όλοι παίκτες που
ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τη θέση τους σε ένα λιµενικό συγκρότηµα (cluster).
Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για τη συνολική κατάταξη του συγκροτήµατος σε σχέση µε
άλλα λιµάνια που λειτουργούν στην ίδια περιοχή.
 Όσον αφορά το κίνητρο της νοµιµότητας (legitimacy), η συµµετοχή σε ηλεκτρονική αγορά
µπορεί να καθοδηγείται από εξωτερικούς παράγοντες που αφορούν στις σχέσεις ενός
οργανισµού στην αλυσίδα αξίας ενός λιµένα µε άλλους οργανισµούς και µπορεί να
προκύπτει ως το αποτέλεσµα συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων ανάµεσα σε διαχειριστές ή/
και χρήστες λιµένων. Το κίνητρο της νοµιµότητας είναι σηµαντικό για πολλούς παρόχους
υπηρεσιών λιµένων, ειδικά όσον αφορά το ζήλο τους να κρατήσουν τους υπάρχοντες
πελάτες.
 Η διερεύνηση/πειραµατισµός (exploration) είναι επίσης ένα πιθανό κριτήριο για παίκτες
λιµένων. Ως ένα επίπεδο, ιδιαίτερα οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών µπορεί να βασίσουν
την αρχική συµµετοχή σε ηλεκτρονική αγορά σε µια προσέγγιση δοκιµής και λάθους, µε
την απόφαση για συνεχή συµµετοχή να αποτελεί αποτέλεσµα των εµπειριών που
αποκοµίζουν.
2.2.3 Τυπολογία ηλεκτρονικών αγορών λιµένων
Οι Caputo et al. (2004) πρότειναν ένα ολοκληρωµένο µοντέλο που επιτρέπει την αναγνώριση
κατάλληλων οργανωτικών δοµών, κριτηρίων διαχείρισης και κρίσιµων δραστηριοτήτων,
βασισµένο σε µεταβλητές που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον στο οποίο είναι ενσωµατωµένη η
ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα.
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Σχήµα 1: Πλαίσιο ηλεκτρονικών αγορών λιµένων.

Οι Yang et al. (2007) διερεύνησαν, σε ευρύτερους όρους, την επιτευξιµότητα της εφαρµογής
διαδικτυακών πληροφοριακών συστηµάτων για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων επιχειρηµατικών
συµµαχιών. Συµπέραναν ότι η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι οι πιο κατάλληλες
δραστηριότητες σε επιχειρηµατικές συµµαχίες για την εφαρµογή ενός διαδικτυακού
πληροφοριακού συστήµατος, ενώ η απόφαση για την υιοθέτηση ενός διαδικτυακού πληροφοριακού
συστήµατος εξαρτάται από την υποστήριξη των επιχειρηµατικών συµµάχων και τις τεχνολογικές
ικανότητες που διαθέτουν.
Όσον αφορά τον τοµέα των µεταφορών ειδικότερα, οι Song and Regan (2001) δίνουν µια γενική
καταγραφή των χαρακτηριστικών, των τάσεων και της κατάστασης της αγοράς όσον αφορά τις
ηλεκτρονικές αγορές/ ενδιάµεσους εµπορευµατικών µεταφορών. Οι Li and Shue (2003) προτείνουν
ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός πληροφοριοµεσίτη για µεταφορά φορτίου αεροπορικώς και
σκιαγραφούν την επίδραση και τα πλεονεκτήµατα που θα προσφέρει στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι
Granados et al. (2007) παρουσίασαν ένα θεωρητικό πλαίσιο και το εφάρµοσαν στην βιοµηχανία
αεροπορικών µεταφορών, επιχειρηµατολογώντας ότι καθοριστικοί παράγοντες όπως η δηµόσια
πολιτική, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που ευνοούν τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές και
ανταγωνιστικές και θεσµικές δυνάµεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, βοηθούν στο
µετάβαση σε ηλεκτρονικές (αεροπορικές) αγορές.
Όπως αναφέρουν οι Sharifi et al. (2006), ένα στρατηγικό πλαίσιο για την αναγνώριση και επιλογή
µιας κατάλληλης προσέγγισης ηλεκτρονικής αγοράς µπορεί να περιλαµβάνει ένα µοντέλο
ταξινόµησης, του οποίου οι κύριες διαστάσεις είναι η φύση των προϊόντων/ υπηρεσιών που
ανταλλάσσονται, η ιδιοκτησία/ δοµή της αγοράς και το επίπεδο λειτουργικότητας/ σχέσεων που
παρουσιάζονται στην εµπορική συναλλαγή.
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Με βάση όλες τις προηγούµενες θέσεις, µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι ηλεκτρονικές αγορές
λιµένων µπορούν να δράσουν ως καταλύτες για αποδοτική παροχή λιµενικών υπηρεσιών. Η φύση
και η πολυπλοκότητα του λιµενικού προϊόντος όσον αφορά τον υψηλό βαθµό διαφοροποίησης και
εξειδίκευσης, καθώς και η ευασθησία όσον αφορά το χρόνο, την τιµή και το εµπορικό σήµα
υποστηρίζουν την καταλληλότητα του µοντέλου της ηλεκτρονικής αγοράς.
Πίνακας 3: η-αγορές επικεντρωµένες στη λιµενική αρχή

Μοντέλα
Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
λιµένων

•

Ανοιχτές
η-αγορές

•

Υβριδικές
η-αγορές
•

Λειτουργίες η-αγοράς
επικεντρωµένες στη λιµενική
αρχή

Προστιθέµενη αξία η-αγοράς
επικεντρωµένης στη λιµενική αρχή

Η-υπηρεσίες διαχείρισης επιβατών
και φορτίου
Η-υπηρεσίες ρυµουλκών και
πιλότου
Η-υπηρεσίες τελωνείων και
µετανάστευσης

Άθροιση προσφοράς και ζήτησης λιµενικών
υπηρεσιών
Ταίριασµα προσφοράς και ζήτησης
λιµενικών υπηρεσιών
∆ιαφάνεια αγοράς

Η-υπηρεσίες διαχείρισης
κυκλοφορίας πλοίου και ασφαλείας

Εµπιστοσύνη, διευκόλυνση και διευθέτηση
συµφερόντων

Η-υπηρεσίες συντήρησης και
επισκευών
∆ιαχείριση αποβλήτων
Η-υπηρεσίες αγκυροβολίου και
ξηράς
Η-υπηρεσίες εφοδιαστικής
αλυσίδας και ενδοχώρας

Αποδοτικότητα

Η-υπηρεσίες ασφαλείας
εγκαταστάσεων, φορτίου και
επιβατών

∆υνατότητες διαπραγµάτευσης και
συµµετοχικά µοντέλα λιµενικής
διακυβέρνησης

Πρόσβαση
Προστασία των δηµόσιων συµφερόντων εκ
µέρους της λιµενικής κοινότητας
Καθορισµός λιµενικής πολιτικής και
εφαρµόσιµων πολιτικών ασφάλειας και
περιβάλλοντος

(Ιδιωτικές
Η-υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
η-αγορές)
Η-µάρκετινγκ των λειτουργιών
Αναζήτηση λιµενικών υπηρεσιών
και παραγγελία/ κράτηση
Παρακολούθηση κατάστασης
Κατάλογος λιµενικών υπηρεσιών
∆ιαπραγµατεύσεις και δηµοπρασίες
λιµενικών υπηρεσιών
Αναζήτηση παρόχου λιµενικών
υπηρεσιών
Ολοκλήρωση Back-end
Βαθµολόγηση παρόχου υπηρεσιών
από τον χρήστη
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RFQ
Συνεργατικός σχεδιασµός
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Κεφάλαιο 3 - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων
3.1 Καταγραφή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται καταγραφή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων που
προσφέρονται διεθνώς, η ταξινόµησή τους και η παρουσίαση των σηµαντικότερων τεχνολογιών και
πλατφορµών βάση των οποίων σήµερα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων.
Η µεθοδολογία έρευνας που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την
καταγραφή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται ειδικότερα από λιµένες
εµπορευµατοκιβωτίων, είναι η αναζήτηση πληροφοριών από εταιρικά έντυπα και το διαδίκτυο.
Αυτές οι συγκεκριµένες µέθοδοι συλλογής στοιχείων είναι κατάλληλες για τη συλλογή ποσοτικών
και ποιοτικών δεδοµένων. (Bryman & Bell, 2007).
Η επιλογή µερικών εκ των µεγαλύτερων εµπορικών λιµένων παγκοσµίως, αποτελεί ένα εχέγγυο για
την ορθότητα των στοιχείων. Η πλειοψηφία των λιµένων είναι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες και ως
τέτοιες στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στο µάρκετινγκ προκειµένου µάλιστα να επιβιώσουν σε µία
πλήρως ανταγωνιστική αγορά όπως η λιµενική βιοµηχανία (Helling and Poister, 2000). Το γεγονός
αυτό προτρέπει τις συγκεκριµένες εταιρείες να διατηρούν µία πλήρως ενηµερωµένη ιστοσελίδα µε
πλήθος στοιχείων που αφορούν τους διάφορους τοµείς της και την δραστηριότητά της.
Επιπρόσθετα οι ιστοσελίδες πολλών λιµένων του δείγµατος διαθέτουν και υπηρεσίες προς τους
χρήστες των λιµενικών υπηρεσιών και δίνουν λεπτοµερή περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ακόµα και τα λιµάνια που δεν παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω διεπαφής παγκόσµιου
ιστού, λαµβάνονται υπόψη καθώς µπορεί να περιλαµβάνουν περιγραφή όλων των προσφερόµενων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους.
Η επιλογή των λιµένων βασίστηκε κατά κύριο λόγω στην στατιστική αναφορά της EUROSTAT
(Amerini, 2005), η οποία το 2005 δηµοσίευσε συγκριτικούς καταλόγους µε τα είκοσι (20)
µεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιµάνια διαχείρισης εµπορευµατοκιβωτίων. Από τα είκοσι λιµάνια
επιλέχθηκαν µόνο τα δώδεκα (12) Αυτά τα δώδεκα επιλέχθηκαν λόγω της παράδοσής τους στην
εφαρµογή ΤΠΕ. Ο Λιµένας Πειραιώς επιλέχθηκε επειδή είναι το σηµαντικότερο ελληνικό εµπορικό
λιµάνι. Τα λιµάνια που δεν παρείχαν αρκετή ή καθόλου πληροφόρηση στους δικτυακούς τόπους
τους αποκλείστηκαν.
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Πίνακας 4: 20 Μεγαλύτεροι Σταθµοί Επορευµατοκιβωτίων - σε 1000 TEU

Προκειµένου να εµπλουτιστεί το δείγµα επιλέχθηκαν εµπορικά λιµάνια από όλο τον κόσµο, µε
βάση την εµπορική τους κίνηση και το βαθµό ενσωµάτωσης ΤΠΕ. Επιλέχθηκαν οκτώ (8) επιπλέον
λιµάνια και το τελικό δείγµα αποτελούνταν από είκοσι (20) λιµάνια από όλο τον κόσµο. Ο Πίνακας
5 παρουσιάζει τα επιλεγµένα λιµάνια.
Πίνακας 5: Λιµάνια ∆είγµατος Έρευνας

Βαλένθια (ES)
Άντβερµπ (BE)
Βαρκελώνη (ES)
Μπρεµεν
&
Μπρεµεχαγκεν (DE)
Φέλιξστοου (UK)

Φρίπορτ (BH)
Τζένοα (IT)
Αµβούργο (DE)

Λίβερπουλ (UK)
Λονδίνο (UK)
Λος Άντζελες (US)

Ρότερνταµ (NL)
Σιγκαπούρη (SG)
Σάουθαµπτον (UK)

HIT (HK)
Τζουρονγκ (JP)

Νέα Υόρκη (US)
Πειραιάς (GR)

Σίδνεϊ (AU)
Γιοκοχάµα (JP)

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν οι δικτυακοί τόποι των εµπορικών λιµένων του
δείγµατος, καθώς και οι δικτυακοί τόποι ιδιωτικών εταιρειών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων. Το αποτέλεσµα της έρευνας αυτής είναι µια λίστα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
παρέχονται από λιµάνια. Κάποιες από αυτές ήταν κοινές σε όλα ή στην πλειοψηφία των λιµανιών
ενώ άλλες παρέχονται µόνο από ορισµένα λιµάνια. Η µελέτη των συλλεγµένων δεδοµένων
προσέφερε µια λίστα «µοναδικών» ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρεχόµενων από εµπορικά λιµάνια,
η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.
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Πίνακας 6: Λίστα Παρεχόµενων Υπηρεσιών

Παρεχόµενες Υπηρεσίες
Γενικές πληροφορίες λιµένα
Στατιστικά λιµένα
Κατάλογος προσφερόµενων
υπηρεσιών
Κατάλογος επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο λιµένα
Κανάλια VHF
Πληροφόρηση ρευµάτων /
κυµάτων (σε πραγµατικό χρόνο /
ιστορικό)
Πληροφορίες διαχείρισης κρίσης
Υπολογισµός κόστους λιµενικών
υπηρεσιών
Πληροφορίες σχετικές µε
εκπαίδευση
Λίστα αγκυροβοληµένων πλοίων

Εικονική αγορά αγαθών και
υπηρεσιών
Σύστηµα ηλεκτρονικών
διαπραγµατεύσεων /
δηµοπρασιών
Κεντρικό περιβάλλον διεπαφής
για την επεξεργασία και την
ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα
σε τερµατικούς σταθµούς,
πράκτορες, ναυτιλιακές εταιρείες
και εµπλεκόµενους παίκτες
∆ήλωση φορτίου - Internet
∆ήλωση / έγκριση επικίνδυνου
φορτίου
Παροχή πληροφόρησης για
αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων
σε πραγµατικό χρόνο µέσω sms
∆ιαχείριση αφίξεων /
αναχωρήσεων πλοίων
Χειρισµός, στοιβασία και
αποθήκευση φορτίου

Πληροφορίες
εγκαταστάσεων λιµένα
Κατάλογος µεταφορικών
υπηρεσιών
Κατάλογος
προσφερόµενων
ναυτιλιακών υπηρεσιών
Κανονισµοί λειτουργίας
λιµένος
Οδηγίες ναυσιπλοΐας
Χάρτες ναυσιπλοΐας

Πληροφορίες σχετικές µε
την ασφάλεια του λιµένα
Σχέδια ανάπτυξης λιµένα
Πρόγραµµα άφιξης
πλοίων
Ανακοινώσεις
ναυσιπλοΐας

Παραγγελίες/ κρατήσεις
υπηρεσιών
Τηλεµατική σύνδεση
µεταξύ ενδιαφεροµένων
παικτών φορτίου µε κοινή
χρήση δεδοµένων
Προγραµµατισµός /
επεξεργασία
σιδηροδροµικών
µεταφορών

∆ήλωση φορτίου - EDI
∆ήλωση κτηνιατρικού
φορτίου
Αυτόµατη παραγωγή
χρόνων απόπλου
∆ιαχείριση εγγράφων
σχετικών µε πληρώµατα
Εντοπισµός φορτίου /
εµπορευµατοκιβωτίου

Παροχή αξιόπιστων δεδοµένων
∆ιεξαγωγή έρευνας
και στατιστικών ναυτιλιακών
αγοράς κατά παραγγελία
µεταφορών και διεθνούς εµπορίου
Εργαλείο παρακολούθησης
Εργαλείο αναφορών

Στοιχεία επικοινωνίας
Κατάλογος
εξυπηρετούµενων γραµµών
Κατάλογος προσφερόµενων
υπηρεσιών φορτίου
∆ιαδικασίες διαχείρισης
αποβλήτων
Μετεωρολογικές υπηρεσίες /
Μετεωρολογικοί Χάρτες
Πληροφορίες διαχείρισης
αποβλήτων
Τιµοκατάλογος λιµενικών
υπηρεσιών
Πληροφορίες ανεύρεσης
εργασίας
Ιστορικό αφίξεων και
αναχωρήσεων
Σύστηµα ηλεκτρονικών
συναλλαγών /
παρακολούθησης
διαδικασίας πληρωµών
Κρατήσεις πιλότου και
ρυµουλκού
Εισαγωγή και διαχείριση
κρατήσεων φορτίου

Προγραµµατισµός /
επεξεργασία οδικών
µεταφορών

∆ιαχείριση / παρακολούθηση
διαδικασιών τελωνείου
Παραγωγή παραστατικών
φορτίου και ναύλων
Αυτόµατη ανάθεση
αγκυροβολίου
Σύστηµα διαχείρισης
στοιβασίας πλοίου
Αυτόµατος εντοπισµός
φορτίου και ανάθεση
εξοπλισµού
Προγραµµατισµός /
διαχείριση φορτηγίδων
Επίλυση προβληµάτων
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συναλλαγών

διαχείρισης

Παραγγελίες προµηθειών

Σχεδιασµός / διαχείριση
µεταφόρτωσης φορτίου

σχετιζόµενων µε φορτία µε
τη χρήση δεδοµένων
σχετικών ερευνών του
λιµένα
Port state control

3.2 Κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση τη λειτουργικότητά
τους, το βαθµό ολοκλήρωσης/ωριµότητάς τους και τον επιχειρηµατικό και οργανωσιακό τους
προσανατολισµό.
Αναφορικά µε τον βαθµό ολοκλήρωσης και ωριµότητάς τους, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων
µπορούν να χωριστούν σε συναλλακτικές και πληροφοριακές. Συναλλακτικές είναι οι υπηρεσίες
που επιτρέπουν στους χρήστες να πραγµατοποιούν ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές συναλλαγές,
πληρωµές, κρατήσεις και να αλληλεπιδρούν µε τις λιµενικές αρχές ή άλλους παρόχους λιµενικών
υπηρεσιών. Πληροφοριακές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν πληροφόρηση σχετικά µε το λιµάνι
και τις παρεχόµενες υπηρεσίες και δεν προσφέρουν τη δυνατότητα δυναµικής αλληλεπίδρασης.
Οι υπηρεσίες µπορούν να χωριστούν περαιτέρω µε βάση την λειτουργικότητά τους, σε υπηρεσίες
σχετικές µε ναυσιπλοΐα, φορτίο, πλοίο, logistics, business intelligence και ασφάλεια και προστασία
του περιβάλλοντος. Υπηρεσίες σχετικές µε τη ναυσιπλοΐα είναι όσες βοηθούν στην πλοήγηση του
πλοίου προς και από το λιµάνι. Οι υπηρεσίες πλοίου βοηθούν την επικοινωνία του πλοίου µε τις
λιµενικές αρχές και τους παρόχους λιµενικών υπηρεσιών σχετικά µε έγγραφα που αφορούν το
πλοίο ή το πλήρωµα, προµήθειες και ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες φορτίου αφορούν έγγραφα
φορτίου και χειρισµό/εντοπισµό του φορτίου. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες logistics βοηθούν τη
σύνδεση µε την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν business
intelligence βοηθούν τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους υπόλοιπους παίκτες στη λήψη αποφάσεων,
µε την παροχή πληροφόρησης και εργαλείων υποστήριξης της διόκησης. Οι υπηρεσίες σχετικές µε
την ασφάλεια του λιµένα και την προστασία του περιβάλλοντος παρέχουν πληροφορίες/υπηρεσίες
για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή του λιµένα.
Με βάση τον επιχειρηµατικό προσανατολισµό τους, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων µπορούν να
χωριστούν σε υπηρεσίες κορµού και προστιθέµενης αξίας. Οι υπηρεσίες κορµού ή κρίσιµες
υπηρεσίες είναι αυτές που παρέχονται από το σύνολο των λιµένων και θεωρούνται
βασικές/απαραίτητες. Αντίθετα οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δεν είναι «απαραίτητες» για τη
λειτουργία του λιµένα αλλά προσθέτουν αξία στο συνολικό λιµενικό προϊόν και προσφέρουν
αυξηµένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον
λιµένα που τους προσφέρει. Το ρυθµιστικό πλαίσιο της ναυτιλιακής και λιµενικής βιοµηχανίας
καθορίζει συγκεκριµένες υπηρεσίες τις οποίες τα λιµάνια είναι υποχρεωµένα ή ενθαρρύνονται να
παράγουν. Για παράδειγµα, οι υπηρεσίες σχετικές µε την ασφάλεια του λιµένα και την προστασία
του περιβάλλοντος είναι σηµαντικές πλέον. Εντούτοις, υπό το πρίσµα των διεθνών εξελίξεων,
υπηρεσίες όπως του προγραµµατισµού/διαχείρισης µεταφόρτωσης φορτίου, για παράδειγµα,
µπορούν να θεωρηθούν ως κορµού (αντί προστιθέµενης αξίας).
Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων, όπως
καταγράφτηκαν από την έρευνα. Οι υπηρεσίες που είναι σηµειωµένες µε “κ” είναι υπηρεσίες
κορµού ενώ οι υπηρεσίες που είναι σηµειωµένες µε “π” είναι προστιθέµενης αξίας.
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Πίνακας 7: Κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων

Υπηρεσίες
Λειτουργικότητα

Πληροφοριακές
•
•
•
•
•

Υπηρεσίες
Ναυσιπλοΐας

•
•
•
•

Συναλλακτικές

Κατάλογος
προσφερόµενων
ναυτιλιακών υπηρεσιών (κ)
Μετεωρολογικές υπηρεσίες /
Μετεωρολογικοί Χάρτες (κ)
Οδηγίες ναυσιπλοΐας (κ)
Χάρτες ναυσιπλοΐας (κ)
Πληροφόρηση ρευµάτων /
κυµάτων (σε πραγµατικό χρόνο
/ ιστορικό)
Κανάλια VHF (κ)

•
•

Κατάλογος
προσφερόµενων
υπηρεσιών (κ)
Τιµοκατάλογος
λιµενικών
υπηρεσιών (π)
Υπολογισµός
κόστους
λιµενικών υπηρεσιών (π)

•

•

•
•
•
•

Υπηρεσίες
πλοία

προς

•
•

•
•
•

Κατάλογος
προσφερόµενων •
υπηρεσιών φορτίου (κ)
•
•
•
•

Υπηρεσίες
φορτία

προς
•
•
•
•

VTMIS (κ)
Κρατήσεις
πιλότου
και
ρυµουλκού (κ)
Αυτόµατη
ανάθεση
αγκυροβολίου (π)

∆ιαχείριση
αφίξεων
/
αναχωρήσεων πλοίων (κ)
Αυτόµατη παραγωγή χρόνων
απόπλου (π)
∆ιαχείριση εγγράφων σχετικών
µε πληρώµατα (π)
Παραγγελίες προµηθειών (π)
Παραγγελίες/
κρατήσεις
υπηρεσιών (π)
Port state control (κ)
Σύστηµα
ηλεκτρονικών
συναλλαγών
/
παρακολούθησης διαδικασίας
πληρωµών (κ)
Εικονική αγορά αγαθών και
υπηρεσιών (π)
Σύστηµα
ηλεκτρονικών
διαπραγµατεύσεων
/
δηµοπρασιών (π)
∆ιαχείριση / παρακολούθηση
διαδικασιών τελωνείου (κ)
∆ήλωση φορτίου - EDI (π)
∆ήλωση φορτίου - Internet (π)
Χειρισµός, στοιβασία και
αποθήκευση φορτίου (κ)
Τηλεµατική σύνδεση µεταξύ
ενδιαφεροµένων
παικτών
φορτίου µε κοινή χρήση
δεδοµένων (π)
Εισαγωγή
και
διαχείριση
κρατήσεων φορτίου (κ)
Παραγωγή
µανιφέστων
φορτίου και ναύλων (κ)
∆ήλωση / έγκριση επικίνδυνου
φορτίου (π)
∆ήλωση
/
έγκριση
κτηνιατρικού φορτίου (π)

21

•
•

•
•

•
•
Υπηρεσίες
Logistics

•
•

•
•
•
•
•
Business
Intelligence

•
•
•
•
•
•
•

Ασφάλεια
και
•
Προστασία του
Περιβάλλοντος
•

Κατάλογος
µεταφορικών •
υπηρεσιών (κ)
Κατάλογος εξυπηρετούµενων
•
γραµµών (π)
Πρόγραµµα άφιξης πλοίων (π)
Παροχή πληροφόρησης για •
αφίξεις
και
αναχωρήσεις
πλοίων σε πραγµατικό χρόνο
µέσω sms (π)
Γενικές πληροφορίες λιµένα (κ) •
Πληροφορίες εγκαταστάσεων
λιµένα (κ)
Στοιχεία επικοινωνίας (κ)
Στατιστικά λιµένα (π)
Κατάλογος επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο λιµένα
(κ)
Σχέδια ανάπτυξης λιµένα (π)
Πληροφορίες
ανεύρεσης
εργασίας (π)
Πληροφορίες
σχετικές
µε
εκπαίδευση (π)
Ιστορικό
αφίξεων
και
αναχωρήσεων (π)
Λίστα
αγκυροβοληµένων
πλοίων (π)
Ανακοινώσεις ναυσιπλοΐας (π)
Κανονισµοί
λειτουργίας
λιµένος (κ)
Πληροφορίες
διαχείρισης
κρίσης (κ)
Πληροφορίες σχετικές µε την
ασφάλεια του λιµένα (κ)

•
•

•
•

•

Εντοπισµός
φορτίου
/
εµπορευµατοκιβωτίου (κ)
Αυτόµατος
εντοπισµός
φορτίου
και
ανάθεση
εξοπλισµού (π)
Σύστηµα
διαχείρισης
στοιβασίας πλοίου (κ)
Προγραµµατισµός / διαχείριση
φορτηγίδων (π)
Προγραµµατισµός
/
επεξεργασία σιδηροδροµικών
µεταφορών (π)
Προγραµµατισµός
/
επεξεργασία
οδικών
µεταφορών (π)
Σχεδιασµός
/
διαχείριση
µεταφόρτωσης φορτίου (π)

Κεντρικό περιβάλλον διεπαφής
για την επεξεργασία και την
ανταλλαγή
δεδοµένων
ανάµεσα
σε
τερµατικούς
σταθµούς,
πράκτορες,
ναυτιλιακές
εταιρείες
και
εµπλεκόµενους παίκτες (π)
Εργαλείο
αναφορών
διαχείρισης (π)
Επίλυση
προβληµάτων
σχετιζόµενων µε φορτία µε τη
χρήση δεδοµένων σχετικών
ερευνών του λιµένα (π)
∆ιεξαγωγή έρευνας αγοράς
κατά παραγγελία (π)
Παροχή αξιόπιστων δεδοµένων
και στατιστικών ναυτιλιακών
µεταφορών
και
διεθνούς
εµπορίου (π)

∆ιαδικασίες
αποβλήτων (κ)

διαχείρισης

Οργανωσιακά κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων ανθρώπινων πόρων και κουλτούρας,
µπορούν να επηρεάσουν την επιλογή συγκεκριµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς σχετίζονται
µε τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού του λιµένα και την οργανωσιακή κουλτούρα, ιδίως
όσον αφορά τις τεχνολογικές αλλαγές και την οργανωσιακή µάθηση και ανάπτυξη. Ακόµη, η
ηγεσία και η διοίκηση ενός λιµένα και συγκεκριµένα ο προσανατολισµός/ αντίληψη και πρόθεση
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σχετικά µε την επιλογή συγκεκριµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί σηµαντική διάσταση
αποτίµησης.
Όπως παρουσιάσαµε στην παρεχόµενη κατηγοριοποίηση, ανάλογα µε τον προσανατολισµό τους, οι
υπηρεσίες µπορούν να είναι υπηρεσίες κορµού ή προστιθέµενης αξίας. Υπηρεσίες
χαρακτηριζόµενες ως υπηρεσίες κορµού είναι σχεδόν πάντα η βασική επιλογή προς υλοποίηση και
παροχή, ενώ η ψηφιοποίηση υπηρεσίων προστιθέµενης αξίας µπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, διαφοροποιώντας το λιµενικό προϊόν και αυξάνοντας την αποδοτικότητα του λιµένα.
Η ύπαρξη ή µη παρόχων στοχευµένων λύσεων ΤΠΕ είναι κρίσιµος παράγοντας για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ICT procurement). Οµοίως, η σταθερότητα, ωριµότητα και τεχνική
ευρωστία των υπό εξέταση τεχνολογιών.

3.3 Συστήµατα διαχείρισης και αυτοµατισµού σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων
Ο ρόλος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος λογισµικού γίνεται όλο και πιο σηµαντικός σε ένα
σύγχρονο σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων. Το σύστηµα διαχειρίζεται τη ροή των
εµπορευµατοκιβωτίων µέσα στο χώρο του λιµένα, από την πύλη στο πλοίο και το αντίστροφο,
επιταχύνοντας στο µέγιστο δυνατό τη διεκπεραίωσή της. Τα συστήµατα αυτά µπορεί να έχουν
διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας και ολοκλήρωσης. Τα απλούστερα από αυτά, διαχειρίζονται τη
θέση των εµπορευµατοκιβωτίων µέσα στον τερµατικό σταθµό και δηµιουργούν λίστες µε τις
κινήσεις που είναι απαραίτητες για τη συνολική µετακίνησή τους από το πλοίο µέχρι τη µεταφορά
τους µε χερσαίες µεταφορές ή το αντίστροφο. Πιο πολύπλοκα κι ολοκληρωµένα συστήµατα
µπορούν να διατηρούν βάση δεδοµένων της θέσης των εµπορευµατοκιβωτίων σε πραγµατικό χρόνο
και, υπολογίζοντας τον πιο αποδοτικό τρόπο µετακίνησης, και να στέλνουν οδηγίες µέσω
συστηµάτων ασύρµατης επικοινωνίας στους οδηγούς του εξοπλισµού χειρισµού
εµπορευµατοκιβωτίων (όπως straddle carriers), ανανεώνοντας τη βάση δεδοµένων µετά το πέρας
των αλλαγών.
Ένα σύστηµα λογισµικού διαχείρισης σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων µπορεί να λάβει δεδοµένα
από το αρχείο bayplan του πλοίου, το οποίο υποδεικνύει ποια εµπορευµατοκιβώτια πρέπει να
µετακινηθούν όταν το πλοίο φτάσει στο λιµάνι. Μπορεί επίσης να λάβει δεδοµένα από την πύλη
για τα εµπορευµατοκιβώτια που εισέρχονται στον τερµατικό σταθµό. Μετά τη φόρτωση /
εκφόρτωση των εµπορευµατοκιβωτίων, το σύστηµα µπορεί να εκδώσει ένα ενηµερωµένο αρχείο
bayplan µε την ανανεωµένη λίστα των εµπορευµατοκιβωτίων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο και
να το αποστείλει στο επόµενο λιµάνι προορισµού του πλοίου.
Ένα ανεπτυγµένο σύστηµα διαχείρισης τερµατικού σταθµού µπορεί να µειώσει σηµαντικά τη
γραφειοκρατεία και το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της διαχείρισης των
εµπορευµατοκιβωτίων, µέσω της αυτοµατοποίησης της διαχείρισης των διαφόρων εγγράφων που
συνοδεύουν τα εµπορευµατοκιβώτια. Ορισµένα ιδιαίτερα ανεπτυγµένα συστήµατα επιτρέπουν την
παρακολούθηση/ διαχείριση των εµπορευµατοκιβωτίων µέσα από εφαρµογές παγκόσµιου ιστού
στο διαδίκτυο. Μερικοί από τους σηµαντικότερους προµηθευτές προϊόντων διαχείρισης και
λειτουργίας σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων είναι οι ακόλουθοι:
• ATMS
• August Design
• CG Maersk
• Cosmos
• Container Terminal Systems Solutions, Inc. (CTSSI)
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•
•
•
•
•

Gateway
Global Transportation Solutions (Maersk Data & Eurogate)
Hamburg Port Consultancy
Navis LLC
Stevedore Services of America and Tideworks Technology

3.3.1 Navis SPARCS
To Navis SPARCS αποτελεί µια σύγχρονη λύση σχεδιασµού και παρακολούθησης για τους
τερµατικούς σταθµούς.
Το σύστηµα αυτό λειτουργεί επίσης ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων βοηθώντας τα
στελέχη/εργαζόµενους να λάβουν τις βέλτιστες δυνατές αποφάσεις. Στο πιο εξελιγµένο επίπεδο οι
εφαρµογές Navis SPARCS AutoStow, Expert Decking και PrimeRoute, χρησιµοποιούν ειδικές
στρατηγικές για να αυτοµατοποιήσουν πλήρως και να βελτιώσουν τον σχεδιασµό του πλοίου και
του σιδηρόδροµου, την κατανοµή του αποθηκευτικού χώρου και την αποστολή του εξοπλισµού.
Το Navis SPARCS διαθέτει λειτουργίες άντλησης πληροφοριών, κατάταξης σε λίστα και
ανακεφαλαίωσης που προσφέρουν άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε
το φορτίο. Το σύστηµα περιλαµβάνει µια λεπτοµερή γραφική απεικόνιση του αποθηκευτικού
χώρου και της δραστηριότητας των εξοπλισµών λιµένος έτσι ώστε να καθιστά δυνατή την
παρακολούθήση των λειτουργιών σε πραγµατικό χρόνο και την παροχή κατευθύνσεων (οδηγιών)
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το σύστηµα συλλέγει και παρουσιάζει αυτόµατα δεδοµένα
σχετικά µε την παραγωγικότητα των εξοπλισµών.
Με την βοήθεια του AutoStow, το Navis SPARCS δηµιουργεί ένα βελτιωµένο σχέδιο στοιβασίας
βασισµένο στους κανονισµούς που θέτει ο χειριστής. Επιπλέον το σύστηµα περιλαµβάνει
λειτουργικότητα για:
∆ιαχείριση Προκυµαίας
Ταξινόµηση και Αποµόνωση των Επικίνδυνων Φορτίων
Υπολογισµούς Ευστάθειας, Πιέσεως και των µεγάλων ποσοτήτων φορτίου
Παρακολούθηση container-ψυγείων
EDI
Το σύστηµα Navis Express της Navis είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και
αυτοµατισµού σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. ∆ιαχείριση Λειτουργιών Πύλης
2. ∆ιεξαγωγή Εισαγωγών / Εξαγωγών
3. ∆ιαχείριση Κρατήσεων
4. Ολοκληρωµένη Υποστήριξη EDI
5. ∆ιαχείριση Εντολών Εργασίας
6. ∆ιαχείριση Λειτουργιών Πλοίων, Σιδηροδρόµων και Αποθηκευτικών Χώρων
7. ∆ιαχείριση Εξοπλισµών
8. ∆ιεπαφή µε το Λογιστικό Σύστηµα & το Σύστηµα Τιµολόγησης
9. ∆ιαχείριση Σταθµού Φορτίων Container
10. ∆ιαχείριση Χύδην Φορτίου & του Φορτίου των RO/RO
11. Συµπληρωµατική Τεχνολογική Υποστήριξη της NavisReady
Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το Navis SPARCS, που είναι το λογισµικό
γραφικού σχεδιασµού και ελέγχου της Navis. Όταν συνεργούν τα δύο αυτά προϊόντα της Navis
προσφέρουν ολοκληρωµένο αυτοµατισµό πύλης-αποθηκευτικών χώρων-σιδηροδρόµων. Το Navis
SPARCS λαµβάνει δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο και το Navis Express καταχωρεί όλες τις
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µετακινήσεις του φορτίου που δηµιουργούνται στο Navis SPARCS, ενισχύοντας την ανταλλαγή
σηµαντικών πληροφοριών και παρέχοντας µεγαλύτερη ορατότητα των δεδοµένων στη σχεδιαστική
φάση του Navis SPARCS.
Το Navis Express µπορεί να συνδεθεί µε το Navis WebAccess για να προσφέρι διεπαφή
παγκόσµιου ιστού προς την κοινότητας πελατών του λιµένα. Οι πελάτες µπορούν να
δηµιουργήσουν ή να τροποποιήσουν κρατήσεις, να ερευνήσουν την κατάσταση των containers, να
ζητήσουν υπηρεσίες και να λύσουν τυχόν απορίες τους. Οι τελωνειακοί αξιωµατικοί µπορούν να
ενηµερώσουν την κατάσταση αποδέσµευσης των φορτίων. Οι χειριστές του συστήµατος µπορούν
να µεταδώσουν σχέδια στοιβασίας µέσω του EDI. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι
καθυστερήσεις, ενώ ο λιµενικός οργανισµός ωφελείται από την µεγαλύτερη αποδοτικότητα,
χαµηλότερο κόστος λειτουργίας και τις µειωµένες απαιτήσεις από το προσωπικό. Οι πελάτες και οι
επιχειρησιακοί συνεργάτες του λιµανιού απολαµβάνουν καλύτερες υπηρεσίες και έγκαιρη
πληροφόρηση.
3.3.2. Hamburg Port Consultancy - Πληροφοριακό Σύστηµα Τερµατικών Σταθµών για
Container (CTIS)
Το HPC εγκαθιδρύθηκε το 1976 και εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 50 χώρες. Στην συνέχεια
περιγράφονται τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται στον λιµένα του Αµβούργου.
To σύστηµα (Container Terminal Information System) CTIS, είναι το βασικό προϊόν της εταιρείας
που προσφέρει αυτοµατισµό του σταθµού διαχείρισης εµπορευµατοκιβωτίων. Η γενική εποπτεία
γεγονότων που συµβαίνουν σε πραγµατικό χρόνο και η Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών ∆εδοµένων EDI
(EDIFACT/BAPLIE, CODECO κλπ.) βοηθούν στην βελτίωση της λειτουργίας των τερµατικών
σταθµών. Τα στοιχεία των container που έχουν δοθεί από πριν στους πελάτες και τους
µεταφορικούς πράκτορες, µειώνουν σηµαντικά τη χειρωνακτική εργασία. Οµοίως δικτυακές
τεχνολογίες όπως το Internet και η µετάδοση ραδιο-δεδοµένων µπορούν να ενσωµατωθούν στο
σύστηµα CTIS και βοηθούν τις ροές εργασίας και τις διαδικασίες να γίνουν πιο ευδιάκριτες. Το
σύστηµα CTIS περιλαµβάνει τις ακόλουθες υποµονάδες:
• Παρακολούθηση των Πυλών και των Φορτηγών Αυτοκινήτων
• Κλήση Πλοίου και Σχεδιασµός Θέσης Παραβολής
• Σχεδιάγραµµα Αποθηκών
• Σύστηµα Σχεδιασµού Στοιβασίας Πλοίου
• ∆ιασύνδεση µε Σιδηρόδροµο
• Σταθµός Στοιβασίας Container (CFS)
• Τελωνεία
• EDI
• ∆ηµιουργός Αναφορών
• Τερµατικοί Σταθµοί Ραδιο-δεδοµένων
• Internet
3.3.3. Cosmos - Σύστηµα Ελέγχου Τερµατικών Σταθµών για Container (CTCS)
Το Σύστηµα Ελέγχου Τερµατικών Σταθµών για Container (Container Terminal Control System,
CTCS) του Cosmos είναι το κύριο µέρος της διαχείρισης ενός τερµατικού σταθµού. Όλες οι
πληροφορίες που απαιτούνται για να τρέξει σ’ έναν τερµατικό σταθµό εισάγονται και
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση δεδοµένων. Έτσι όλες οι υποµονάδες του λογισµικού µπορούν
να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τα container οι οποίες
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παρέχονται από ένα ναυτιλιακό πράκτορα, έναν παραλήπτη εµπορευµάτων ή την ναυτιλιακή
εταιρία εισάγονται στο CTCS. Αυτή η εισαγωγή γίνεται χειρωνακτικά ή ηλεκτρονικά µέσω του
EDI.
Κάθε container που εισέρχεται στον τερµατικό σταθµό αφού έχει επιβεβαιωθεί η εντολή, ελέγχεται
διαχειριστικά και φυσικά. Οι ελεγκτές χρησιµοποιούν (hand-held) τερµατικά που συνδέονται µε το
CTCS για να ενηµερώσουν την βάση δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Αφού έχει ελεγχθεί το
container, όλα τα άλλα προγράµµατα λογισµικού που είναι συνδεδεµένα µε την κεντρική βάση
δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις διαθέσιµες πληροφορίες των container, π.χ. το
SPACE µπορεί να αρχίσει να τοποθετεί τα containers στον αποθηκευτικό χώρο ή το SHIPS µπορεί
να σχεδιάσει την φόρτωση του πλοίου.
Το CTCS επίσης παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες. Όποτε µεταβληθούν οι πληροφορίες που
αφορούν το container π.χ. όταν ένα container µετακινείται ή φθάνει ένα πλοίο, το CTCS
ενηµερώνεται αυτόµατα και η βάση δεδοµένων διατηρείται συνεχώς ενηµερωµένη. Το CTCS
προσαρµόζεται στις ανάγκες του κάθε τερµατικού σταθµού. Ακόµη παρέχονται διεπαφές και µε
άλλα συστήµατα π.χ. µε τελωνιακά.
Το Cosmos CFS (Container Freight Station) είναι το πακέτο λογισµικού που χρησιµοποιείται για
την διαχείριση όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων αγαθών, που πρόκειται να γεµίσουν ή
αδειάσουν από τα container. Μπορεί να γίνει σύνδεση του CFS στο CTCS ή να χρησιµοποιηθεί
σαν ξεχωριστό πακέτο. Το CFS βοηθάει στη διαχείριση, τον έλεγχο Πύλης, στην παρακολούθηση
των αγαθών, τη στοιβασία και στην αναφορά. Το CFS παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες όπως π.χ.
άφιξη στον τερµατικό σταθµό, αναχώρηση από τον τερµατικό σταθµό, γέµισµα /άδειασµα των
containers, διαχωρισµός των αγαθών, επανατοποθέτηση, µεταφόρτωση από ένα πλοίο σε άλλο,
απευθείας άδειασµα και µετακίνηση αγαθών.

3.4 Συστήµατα Παροχής Υπηρεσιών και ∆ιασύνδεσης µέσω ∆ιαδικτύου
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται συστήµατα που προσφέρουν στο λιµένα τη δυνατότητα να
προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου στους πελάτες του και επιτρέπουν την
έξυπνη διασύνδεση των διαφόρων δρώντων παικτών (stakeholders) µε τη χρήση τεχνολογίας
παγκόσµιου ιστού. Τα συστήµατα αυτά προσφέρονται συνήθως σαν αυτόνοµες µονάδες (modules)
οι οποίες µπορούν να συνδεθούν στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα για να προσφέρουν µεγαλύτερη
λειτουργικότητα και διασύνδεση.
Οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφερουν τα συστήµατα αυτά µπορεί να είναι απλές
πληροφοριακές υπηρεσίες, όπως προγράµµατα πλοίων και πληροφορίες αγκυροβολίων, µέχρι πιο
πολύπλοκες συναλλακτικές υπηρεσίες, όπως εξόφληση χρεών από επισταλίες on-line σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, παραγγελίες προµηθειών και έλεγχο και διαχείριση της κατάστασης
εµπρευµατοκιβωτίων και εξοπλισµού. Είναι σηµαντικό ότι µέσα από αυτά τα συστήµατα µπορούν
να προσφέρονται υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, όπως δυνατότητα έξυπνης διασύνδεσης και
επικοινωνίας των διάφορων παικτών σε πραγµατικό χρόνο ή πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων µε
ενηµερωµένα στοιχεία για την αγορά κ.α. Ακολουθούν παραδείγµατα δύο τέτοιων συστηµάτων.
3.4.1. Ηλεκτρονικός Τερµατικός Σταθµός (E-Terminal)
Ο παγκόσµιος ιστός αποτελεί ιδανικό µέσο πληροφόρησης των πελατών σε πραγµατικό χρόνο για
τις λειτουργίες του πλοίου και για τις µετακινήσεις των container σε πραγµατικό χρόνο. Η
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εφαρµογή του Cosmos e-Terminal επιτρέπει να δίνονται νέες οδηγίες στους πελάτες στον επίσηµο
δικτυακό τόπο του λιµένα. Μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση των container τους, να
πιστοποιούν το ότι τα πλοία έχουν φθάσει ή να επανεξετάζουν τις φωτογραφίες VGS των
φορτηγών που εισέρχονται στον τερµατικό σταθµό.
Το E-Terminal επιτρέπει:
• Πρόσβαση στα προγράµµατα των πλοίων και στις πληροφορίες της θέσης παραβολής τους
• Γνωστοποίηση της κατάστασης των εµπορευµατοκιβωτίων
• Πιστοποίηση των ευθυνών
• Ειδοποίηση για τις αφίξεις των φορτηγών
• Επανεκτύπωση των αποδείξεων ανταλλαγής εξοπλισµού
• Επανεξέταση των ψηφιακών εικόνων από τις επισκέψεις των φορτηγών (χρησιµοποιώντας το
VGS)
• Επιλογή των containers για τελωνειακές επιθεωρήσεις
• Σύνταξη αναφορών.
• Οι πληροφορίες που παρέχονται στο website προστατεύονται µε τα στοιχεία ταυτότητας και
τους κωδικούς των χρηστών
Με το e-Terminal προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και ταυτόχρονα
διευκολύνεται το προσωπικό του λιµένα επιτρέποντας τους έτσι να απασχολούνται σε
διαφορετικές/περισσότερο απαιτητικές δραστηριότητες. Οι πελάτες είναι βέβαιοι ότι θα λάβουν τις
πιο ενηµερωµένες πληροφορίες, οι µεταφορικές εταιρίες δεν θα κάνουν άσκοπα ταξίδια και θα
µπορούν να ειδοποιήσουν από πριν για τις επερχόµενες επισκέψεις τους.
Επίσης παρέχονταιι τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας σχετικά µε πρόσβαση σε εµπιστευτικές
πληροφορίες. Ο παροχέας εφαρµογών του δικτύου του e-Terminal τρέχει σε µια ειδική πλατφόρµα
και στέλνει τις απαιτήσεις δεδοµένων του στον παροχέα εφαρµογών του Cosmos. Το e-Terminal
µπορεί να κλιµακωθεί εύκολα και µπορεί να συνδέεται σε πολλαπλούς τερµατικούς σταθµούς σε
διάφορες περιοχές. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Cosmos εφαρµόζονται στους λιµένες
Ρότερνταµ και Αµβέρσας.
3.4.2. Navis WebAccess
Το WebAccess της Navis παρέχει στους πελάτες των λιµένων που το υλοποιούν τις εξής
υπηρεσίες:
• H κατάσταση και η διαθεσιµότητα των Container ή των εξοπλισµών (γερανοί κλπ.)
επιβεβαιώνεται on-line πριν να φθάσουµε στη πύλη µε σκοπό την εξάλειψη των
προβληµατικών συναλλαγών.
• Τα χρέη από τις επισταλίες πληρώνονται on-line σε ένα ασφαλές περιβάλλον µέσω πιστωτικής
κάρτας ή τραπεζικού λογαριασµού. Κάτι τέτοιο επιταχύνει τις συναλλαγές της πύλης και
µειώνει τα κόστη υποστήριξης για όλα τα µέρη. Η διαχείριση επιτρέπει στις εταιρίες, τους
τελωνειακούς πράκτορες και στα πρακτορεία των κυβερνήσεων να τοποθετούν ή να
απαλλάσσουν διάφορες οµάδες από containers πραγµατώνοντας διάφορα κριτήρια.
• Η πρόσβαση σε σηµαντικά δεδοµένα και αναφορές σε πραγµατικό χρόνο παρέχει µια πολύτιµη
υπηρεσία στους πελάτες και βελτιώνει την πελατειακής υποστήριξης.
• Η ‘Preadvise’ και ‘Pregate’ λειτουργικότητα επιβεβαιώνει και προετοιµάζει τις απαραίτητες
πληροφορίες από πριν έτσι ώστε να µειώνονται τα λάθη των υπαλλήλων, εκσυγχρονίζει τις
λειτουργίες των πυλών και αυξάνει την διακινούµενη ποσότητα των εµπορευµάτων.
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•

•
•
•
•
•

Το πολύ ευέλικτο σύστηµα της διαχείρισης υπηρεσιών επιτρέπει στους τερµατικούς σταθµούς
να σχεδιάζουν ευνοϊκότερα τις απαιτήσεις των εξοπλισµών και των εργασιών στην πύλη αλλά
και στον αποθηκευτικό χώρο.
Οι αυτόµατοι ενηµερωτικοί συναγερµοί ενηµερώνουν τους πελάτες για σηµαντικά γεγονότα
που συµβαίνουν επιτρέποντας µια προληπτική (proactive) επίλυση των προβληµάτων.
Η ολοκληρωµένη διαχείριση ασφαλείας παρέχει τµηµατικούς ρόλους και ειδικές λειτουργίες
ώστε να διαβεβαιώνεται το σωστό επίπεδο πρόσβασης δεδοµένων στο κατάλληλο µέρος.
Εύχρηστες φόρµες εισαγωγής δεδοµένων επισπεύδουν τις κρατήσεις, τις παραγγελίες των
εξοπλισµών και τις απαιτήσεις διανοµής.
Η παρουσίαση των σηµερινών δραστηριοτήτων περιλαµβάνει ανακοινώσεις, τα πλοία που
βρίσκονται σε αγκυροβόλια και την δραστηριότητα των πυλών.
Οι λεπτοµέρειες σχετικές µε ζηµιές, µας επιτρέπουν να δούµε εικόνες των container on-line
αποφεύγοντας να παραβρεθούµε στον τερµατικό σταθµό.

Πολλά από τα δεδοµένα του Navis WebAccess δεν είναι κατ’ ελάχιστο ενηµερωτικά αλλά
επιτρέπουν στους διάφορες παίκτες των λιµένων να εµπλουτίζουν/ενηµερώνουν τις πληροφορίες
αυτές µέσα σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον περιλαµβάνοντας:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προγράµµατα πλοίων και πληροφορίες αγκυροβολίων
Κατάλογοι φορτίου πλοίων και φορτηγίδων
Κατάλογοι φορτώσεων και εκφορτώσεων
Κράτηση και λεπτοµέρειες των Φορτωτικών B/L
Λεπτοµέρειες, κατάσταση και ιστορικό των εµπορευµατοκιβωτίων
Συναλλαγές φορτηγών
Απογραφή αµαξωµάτων
Έλεγχοι δροµολογίων
∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµών
∆ιανοµές
Απαιτήσεις παράδοσης
Συµφωνίες συναλλαγών
Πληροφορίες και πληρωµές επισταλιών
Εκθέσεις ζηµιών
Έλεγχοι (Εταιρειών, Τελωνείων, Υπηρεσιακοί)

3.5 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μετάδοσης ∆εδοµένων
3.5.1 EDI
Στις αρχές της δεκαετίας του '70 επικρατούσε η πεποίθηση ότι το EDI (Electronic Data
Interchange) θα καθιερωνόταν γρήγορα ως η κυρίαρχη τεχνολογία επιχειρηµατικής επικοινωνίας.
Σήµερα, σηµαντικός αριθµός µεγάλων επιχειρήσεων παγκοσµίως όντως χρησιµοποιούν το EDI,
αλλά για σχετικά απλές συναλλαγές, όπως παραγγελίες, έκδοση τιµολογίων και δελτίων
αποστολής. Για αυτές τις επιχειρήσεις, το EDI αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα χρήσιµο µέσο µείωσης του
κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτοµατοποιώντας τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών
που σχετίζονται µε παραγγελίες, τιµολόγια και αποστολές. Μειώθηκαν σηµαντικά τα σφάλµατα
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και επιταχύνθηκαν οι χρόνοι απόκρισης, κάτι που µε τη σειρά του οδήγησε σε καλύτερη διαχείριση
αποθήκης.
Το κλειδί για την επιτυχία ενός συστήµατος λιµενικής κοινότητας είναι η δυνατότητα για
ηλεκτρονική επικοινωνία ανάµεσα σε όλους τους εµπλεκόµενους. Το EDI πρωτίστως ψηφιοποιεί
και ανασχεδιάζει τις λειτουργίες σχετικά µε την ανταλλαγή τυποποιηµένων επιχειρησιακών
εγγράφων που πλέον ανταλλάσονται υπό µια τυποποιηµένη µορφή δεδοµένων. ∆ιάφορα πρότυπα
EDI έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να είναι δυνατό να επικοινωνήσουν µεταξύ τους διάφορα
συστήµατα.
Η εξέλιξη της µοναδοποίησης στον κόσµο του εµπορίου έλαβε µέρος στις δεκαετίες του 1960 και
1970 όταν η µηχανογράφηση είχε ήδη εγκατασταθεί στο εµπόριο και εξαπλωνόταν µε γρήγορους
ρυθµούς και σε άλλους τοµείς. Τα νεο-αναδυόµενα λιµάνια και τερµατικοί σταθµοί φαίνονταν
ιδανικά για την ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων, όπως το EDI.
Εξαρχής, διάφοροι τοµείς της βιοµηχανίας µεταφορών και της ναυτιλίας είδαν την ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων (EDI) σαν µια προφανή τεχνολογία για την µετάδοση αυτών των,
ζωτικής σηµασίας, πληροφοριών. Η ανάπτυξη των προτύπων της (EDI) παρακολουθήθηκε στενά
από την βιοµηχανία και έτσι από νωρίς εγκαινιάστηκε µια οµάδα ανάπτυξης µηνυµάτων για να
µελετήσει νέα πρότυπα για ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων για την διοίκηση καθώς επίσης
και εµπορικά και µεταφορικά πρότυπα (EDIFACT) για την ναυτιλιακή βιοµηχανία.
Σήµερα, οι µεγάλοι οργανισµοί ενηµερώνουν συνεχώς τις εφαρµογές EDI που διαθέτουν,
προκειµένου να δουλεύουν αξιόπιστα και αποτελεσµατικά. Αυτοί οι οργανισµοί είναι προφανώς
απρόθυµοι να δαπανήσουν επιπλέον κεφάλαια για να µετατρέψουν εξ ολοκλήρου τις εφαρµογές
τους σε νεότερες τεχνολογίες όπως τα πρότυπα των υπηρεσιών παγκόσµιου ιστού. Εντούτοις,
αναµένεται ότι όσο οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα απαιτείται να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις
σύγχρονες ανάγκες, τόσο οι επιχειρηµατικές διαδικασίες που αφορούν σε επικοινωνία όλων των
επιπέδων εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας θα αντικαθίστανται από νέα συνεργατικά συστήµατα
επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο.
3.6 Τεχνολογίες ∆ικτύων Επικοινωνιών
Μικρότεροι χρόνοι παραµονής των πλοίων στα λιµάνια, καλύτερη διαχείριση αποθηκευτικού
χώρου στα λιµάνια, εύκολη διαχείριση εξοπλισµού και βελτιωµένες πελατειακές σχέσεις είναι
µερικοί από τους λόγους που τα λιµάνια και οι εταιρείες συνδυασµένων µεταφορών χρησιµοποιούν
νεότρες τεχνολογίες δικτύων επικοινωνιών και ειδικότερα συστήµατα ασύρµατης µετάδοσης
δεδοµένων. Επιπλέον, οι νέοι κανονισµοί ασφαλείας, επιβάλουν στα λιµάνια τη χρήση
αποδοτικότερων τεχνολογιών επικοινωνιών. Οι τεχνολογίες ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών
στα λιµάνια βοηθούν τη διακίνηση του φορτίου µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάνοντας
ευκολότερη την παρακολούθηση του φορτίου για τους παρόχους λιµενικών υπηρεσιών, τους
ναυλωτές, τις µεταφορικές εταιρείες και τους παραλήπτες των φορτίων. Τα συστήµατα ασύρµατης
µετάδοσης δεδοµένων προσφέρουν ευελιξία και ταχύτητα στην αναγνώριση και την επικοινωνία σε
πραγµατικό χρόνο µε τους πράκτορες που ασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση φορτίου, λιµάνια
προορισµού κλπ. Με τη βοήθειά τους τα δεδοµένα που αφορούν την τοποθεσία και ιδιότητες
σχετικά µε την γενικότερη κατάσταση και την ολοκλήρωση της φορτοεκφόρτωσης, παρέχονται σε
πραγµατικό χρόνο, υποστηριζόµενα από ένα εύρος τεχνολογιών και συσκευών αυτόµατης
αναγνώρισης, όπως οι ηλεκτρονικές σφραγίδες που βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών RFID,
συστηµάτων GPS, αισθητήρες ή συσκευές βιοµετρικής πρόσβασης.
Η εµφάνιση των ευρυζωνικών δικτύων έκανε τις ανωτέρω διαδικασίες πιο εύκολες, γρήγορες και
αξιόπιστες. Τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν πολλά πλεονεκτήµατα απέναντι στα παλιότερα. Τα
σηµαντικότερα είναι η πολλαπλάσια ταχύτητα που προσφέρουν κι η δυνατότητα για ταυτόχρονη
επικοινωνία περισσότερων συσκευών για αποστολή δεδοµένων. Με την εµφάνιση των
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ευρυζωνικών δικτύων η ασύρµατη τεχνολογία έχει γνωρίσει πολύ µεγάλη ανάπτυξη µε την
εµφάνιση πολλών νέων λύσεων.
Σήµερα, έχουν αναπτυχθεί αρκετές υποδοµές για την νεότερων ΤΠΕ σε λιµάνια, όπως οι
τεχνολογίες αυτόµατης αναγνώρισης, οι υποδοµές ασύρµατων δικτύων και άλλες. Οι υποδοµές σε
µεγάλα λιµάνια όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Ρότερνταµ, το Φέλιξστοου και το Λος
Άντζελες, συνεισφέρουν στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα της ευρύτερης εφοδιαστικής
αλυσίδας. Επιτρέπουν την ταυτόχρονη διαχείριση εκατοντάδων “ευφυών και ασφαλών”
εµπορευµατοκιβωτίων για τα οποία µεταδίδονται αυτόµατα και γίνονται αντικείµενο
ενοποιηµένεης διαχείρισης πληροφορίες σχετικές µε την τοποθεσία τους και την κατάσταση
ασφαλείας τους.
Μερικές από τις κυριότερες τεχνολογίες είναι οι ακόλουθες:
 VHF/UHF RF
 TETRA
 GSM
 GPRS
 3G
 RFID
 EDGE
 Wi-Fi (IEEE 802.11)
 Wi-Max (IEEE 802.16)
3.6.1. 3G/UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
Τα συστήµατα UMTS οδηγούν την πορεία των τηλεπικοινωνιών προς τα δίκτυα ασύρµατης
τηλεπικοινωνίας 3ης και 4ης γενιάς. Έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις διαρκώς
αυξανόµενες απαιτήσεις σε χωρητικότητα διαύλου επικοινωνίας στα υπερφορτωµένα ασύρµατα
δίκτυα. Τα συστήµατα UMTS είναι µια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες των δικτύων 3G.
Επιτρέπουν τη χρήση πολλών εφαρµογών από πολλούς χρήστες και αποτελεί µια γέφυρα ανάµεσα
στα διάφορα υπάρχοντα συστήµατα κινητής τηλεπικοινωνίας και στο διεθνές πρότυπο για κινητές
τηλεπικοινωνίες, το IMT 2000 (International Mobile Telecommunication 2000) (http://www.umtsforum.org).
3.6.2. IEEE 802.11
Το πρότυπο IEEE 802.11 ή πρότυπο Wi-Fi καθορίζει ένα σύνολο προτύπων ασυρµάτων δικτύων
LAN και WAN. Το πρότυπο περιλαµβάνει συνολικά έξι διαφορετικές τεχνικές ασύρµατης
δικτύωσης που χρησιµοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο.Οι πιο διαδεδοµένες τεχνικές είναι οι a,b και g.
Τα πρότυπα 802.11b και 802.11g χρησιµοποιούν τη συχνότητα των 2.4 Ghz. Εξαιτίας της επιλογής
αυτής της συχνότητας, ο εξοπλισµός που υλοποιεί αυτά τα πρότυπα αντιµετωπίζει παρεµβολές από
ασύρµατα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth και άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν την ίδια
συχνότητα Το πρότυπο 802.11a χρησιµοποιεί τη συχνότητα των 5 GHz και δεν αντιµετωπίζει τα
ίδια προβλήµατα (http://standards.ieee.org).
3.6.3. IEEE 802.16
Η αποδοχή του προτύπου IEEE 802.16 το 2001 έθεσε τα θεµέλια για την ανάπτυξη των WMAN
σαν µια οικονοµική µέθοδο υψηλούς ταχύτητας για σύνδεση σε δηµόσια δίκτυα. Το πρότυπο
δηµιουργεί µια πλατφόρµα που θα οδηγήσει στην εγκατάσταση υποδοµών µητροπολιτικού δικτύου
υψηλών ταχυτήτων. Το πρότυπο σχεδιάστηκε για συχνότητες από 10 µέχρι 66 Ghz και κάνει πολύ
αποδοτική χρήση του εύρους, υποστηρίζοντας µετάδοση φωνής, βίντεο και δεδοµένων υψηλής
ποιότητας (http://standards.ieee.org).
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3.6.4. TETRA (TErrestrial Trunked RAdio)
Το πρότυπο TETRA είναι ένα ειδικό πρότυπο επαγγελµατικών ασυρµάτων που χρησιµοποιείται
από την αστυνοµία, την πυροσβεστική και το στρατό. Το πρότυπο παρέχει δυνατότητα µετάδοσης
διαφόρων µορφών δεδοµένων και όλη η µετάδοση είναι κωδικοποιηµένη. Το πρότυπο έχει τα
ακόλουθα πλεονεκτήµατα απέναντι σε τεχνολογίες όπως το GSM:
 Χρησιµοποιεί πολύ χαµηλότερη συχνότητα, κάτι που επιτρέπει πολύ µεγαλύτερη
γεωγραφική κάλυψη µε λιγότερους αναµεταδότες, κάτι που µειώνει το κόστος των
υποδοµών
 Αντίθετα µε τις άλλες τεχνολογίες που παρέχουν δυνατότητα για κλήση ένας προς έναν, το
πρότυπο TETRA παρέχει τη δυνατότητα κλήσης ένας µε έναν, ένας µε πολλούς και πολλοί
µε πολλούς
 Η υποδοµή µπορεί να είναι ανεξάρτητη από το δηµόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
 Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ασύρµατες τεχνολογίες, τα δίκτυα TETRA σε περίπτωση
πτώσης του ευρύτερου δικτύου παρέχουν τη δυνατότητα για επικοινωνία ανάµεσα σε
συσκευές στο τοπικό δίκτυο ή και κατευθείαν ανάµεσα σε συσκευές αν η κεντρική υποδοµή
καταρεύσει τελείως ή οι συσκευές βρεθούν εκτός του πεδίου κάλυψης
Τα µειονεκτήµατα της τεχνολογίας είναι τα εξής:
 Οι φορητές συσκευές είναι ακριβότερες
 Η µεταφορά των δεδοµένων είναι εξαιρετικά αργή στα 7.2 kbit/s ανά timeslot µε ένα
µέγιστο 4 timeslots
 Λόγω της παλµικής φύσης της τεχνολογίας, οι φορητές συσκευές που χρησιµοποιούν το
πρωτόκολλο µπορεί να επηρεάσουν συσκευές όπως οι βηµατοδότες.
3.7 VTMIS
VTS (Vessel Traffic Systems) είναι η υπηρεσία που αναπτύσσεται σε επιλεγµένες περιοχές για τη
βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η
υπηρεσία αυτή διαθέτει τη δυνατότητα για άµεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση µε τα πλοία και
την εύρεση λύσεων στα προβλήµατα ασφάλειας που δηµιουργούνται στην περιοχή ευθύνης της. Τα
κέντρα VTS εγκαθίστανται σε χώρους των οικείων Λιµενικών Αρχών µιας χώρας και επιβλέπουν
την εφαρµογή των κανονισµών διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν
που εφαρµόζεται στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
Τα συστήµατα VTMIS (Vessel Traffic Management Information Systems) είναι ανεπτυγµένα
συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας που περιλαµβάνουν διασυνδεσιµότητα µε τα
πληροφοριακά συστήµατα λιµένων. VTMIS είναι το Εθνικό Κεντρικό Σύστηµα που λαµβάνει
πληροφορίες από τα κατά τόπους κέντρα VTS, τις επεξεργάζεται κεντρικά και τις διανέµει στους
ενδιαφερόµενους. Το κέντρο VTMIS έχει επιτελικό ρόλο και αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για
ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδοµένων και για στρατηγικό σχεδιασµό. Παράλληλα αποτελεί τον
κύριο συνοµιλητή µε άλλα οµότιµα κέντρα που αναπτύσσονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τα εθνικά κέντρα λήψης/ διαβίβασης πληροφοριών.
Η σύγχρονη τάση είναι να προωθηθεί η ολοκλήρωση/σύνδεση µε τα πληροφοριακά συστήµατα των
λιµένων ακόµα περισσότερο και να χρησιµοποιηθούν για θέµατα ασφάλειας του λιµένα. Τα
συστήµατα VTMIS αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της λειτουργίας του λιµένα και η
σηµαντικότητά τους θα αυξηθεί καθώς όλο και περισσότερες λειτουργίες επιτελούνται κάτω από το
πλαίσιο της διαχείρισης κυκλοφορίας. Βασικά Standards των συστηµάτων VTMIS είναι τα
ακόλουθα:
 IMO A.857
 IALA VTS Manual
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 GMDSS
Οι βασικές συµπληρωµατικές τεχνολογίες που µπορεί να ενσωµατώνει ένα σύστηµα VTMIS είναι:
 GPS
 CCTV
 Μετεωρολογικοί Σταθµοί
 GIS
 EDI
3.7.1. Norcontrol IT
Οι λιµένες και οι Αρχές των VTS που βρίσκονται σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιούν ένα ευρύ
φάσµα υπερσύγχρονων συστηµάτων που είναι σχεδιασµένα και διανέµονται από την Norcontrol IT.
Στην Σιγκαπούρη τα συστήµατα της συµβάλλουν στην οµαλή και αποδοτική διεξαγωγή των
εργασιών σε ένα από τα πιο υψηλής δραστηριότητας λιµάνια, όπου περισσότερα από 350 πλοία
καταφθάνουν καθηµερινά και περισσότερα από 800 πλοία βρίσκονται στον λιµένα σε οποιαδήποτε
δεδοµένη στιγµή. Άλλα παραδείγµατα επιτυχών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών
παρουσιάζονται στους λιµένες του Χονγκ Κονγκ, του Λος Άντζελες, της Χάβρης και του
Λίβερπουλ (www.norcontrolit.com).
Η κύρια συµβολή του VTS τα τελευταία χρόνια είναι η αλλαγή από “καταγραφή της κυκλοφορίας”
σε “διαχείριση της κυκλοφορίας” µε την εισαγωγή και την διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων και
των ειδικών συστηµάτων. Αυτά έχουν πρόσβαση σε στατικές και δυναµικές πληροφορίες που
αφορούν τα πλοία, το φορτίο τους και τις απαιτήσεις των λιµενικών υπηρεσιών. Μαζί µε την
αυτόµατη ενηµέρωση των πληροφοριών παρακολούθησης, το VTMIS παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο
για τον προγραµµατισµό της κυκλοφοριακής κίνησης εντός της περιοχής επιτήρησης. Οι
διαχειριστές συσχετίζουν τους παρακολουθούµενους στόχους µε τα πλοία που είναι καταχωρηµένα
στην βάση δεδοµένων, που καθιστούν τα δεδοµένα άµεσα διαθέσιµα και επιτρέπουν στο σύστηµα
να παρέχει αυτόµατα πληροφορίες συναφείς µε τα ταξίδια σε άλλους παροχείς λιµενικών
υπηρεσιών.
1. Στατικά δεδοµένα πλοίων (φυσικά χαρακτηριστικά, ιδιοκτήτης, πράκτορας κλπ.)
2. ∆υναµικά δεδοµένα πλοίων (φορτίο, κινήσεις προηγούµενου ταξιδιού, σχεδιασµένες
κινήσεις ταξιδιού, κλπ)
3. Αρχεία ατυχηµάτων (σχεδιασµένα /µη σχεδιασµένα γεγονότα, ατυχήµατα)
4. Κατανοµή πόρων (πιλότοι, αγκυροβόλια κλπ.)
5. Λογιστικές πληροφορίες (χρόνος στο λιµάνι, χρεώσεις πιλότου, φορτίο που έχει φορτωθεί
κλπ)
Εξαιτίας του υψηλού επιπέδου κυκλοφορίας στα σηµερινά απασχοληµένα λιµάνια, ο διαχωρισµός
στόχων αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα. Ο καλός διαχωρισµός στόχων διευκολύνει τους
διαχειριστές να διακρίνουν µεµονωµένα πλοία και να τα διαφοροποιήσουν από άλλα ακόµη και
όταν αυτά βρίσκονται µαζί πολύ κοντά. Το κλειδί σε κάθε σύστηµα VTS, µικρό ή µεγάλο είναι η
ικανότητα να αποκτούν, ταυτοποιούν και ανιχνεύουν στόχους µέσα σε µια περιοχή ενός λιµένα και
στις προσεγγίσεις τους.
Η ευκολία καταγραφής και επανάληψης παρέχεται για να καταγράψει σε πραγµατικό χρόνο
πληροφορίες για την κυκλοφορία µέσα σε µια επιτηρούµενη περιοχή, τηλεπικοινωνίες και
λειτουργίες, και την απόδοση του συστήµατος. Η ευκολία επαναληπτικής αναπαραγωγής
χρησιµοποιείται και ειδικότερα είναι χρήσιµη σε:
 ∆ιερεύνηση Ατυχηµάτων
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 Έλεγχος της Απόδοσης του ∆ιαχειριστή
 Εκπαίδευση µε πραγµατικά σενάρια
Όλα ή µερικά από τα παρακάτω µπορεί να καταγράφονται:
 Ψηφιακό βίντεο ραντάρ
 ∆εδοµένα του Στόχου
 Λειτουργίες του Χειριστή
 Φωνητικές Τηλεπικοινωνίες
 Κατάσταση Συστηµάτων και Συναγερµοί
 ∆εδοµένα SCADA
 Μετεωρολογικά και υδρογραφικά δεδοµένα
 ∆εδοµένα VHF/DF
 Απεικονίσεις CCTV
Ένα VTMIS µπορεί να περιλαµβάνει πολλούς αισθητήρες στόχων. Όταν περιλαµβάνονται
πολλαπλές πηγές πληροφοριών για τους στόχους, τα δεδοµένα από τους µεµονωµένους
αναµεταδότες και ραντάρ ολοκληρώνονται έτσι ώστε να παρουσιάζεται ένας µόνο στόχος στον
χειριστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι λιµενικές λειτουργίες µπορούν να συντονιστούν για την
ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα των κινήσεων των πλοίων, και για την επίτευξη της
βέλτιστης χρήσης του χώρου αγκυροβόλησης και άλλων λιµενικών ευκολιών, περιορίζοντας έτσι
τις καθυστερήσεις των πλοίων που χρησιµοποιούν τον λιµένα.
Οι επικοινωνίες (φωνής και δεδοµένων) αποτελούν σηµαντικά υποσυστήµατα στο VTMIS.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα ευρύ φάσµα τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και εξοπλισµών
που προσαρµόζονται σε όλες τις απαιτήσεις του λιµένα. Ο σύνδεσµος ψηφιακών µικροκυµάτων, το
ραδιο UHF/VHF, τα καλώδια οπτικών ινών, ή ειδικές τηλεφωνικές γραµµές µπορούν να συνδέουν
τα τηλεπικοινωνιακά δεδοµένα µεταξύ των διαφόρων αισθητήρων στο σύστηµα.
Σαν µέρος των µέτρων αποφυγής ατυχηµάτων, τα περισσότερα λιµάνια έχουν το λιγότερο ένα
προσδιορισµένο κανάλι πλοήγησης και πολλά έχουν πολλαπλά κανάλια, τα οποία µπορεί να
συγκλίνουν σε ένα µοναδικό κανάλι. Οποιαδήποτε διαµόρφωση και αν έχουν τα κανάλια ενός
λιµένα, τα VTMIS συστήµατα µπορεί να παρέχουν ένα πλήρες σύστηµα καταγραφής της πορείας,
της ταχύτητας, και των πληροφοριών θέσης. Μέσω ενός συστήµατος άµεσης προειδοποίησης, το
VTMIS καθιστά τον χειριστή ικανό να αναλάβει διορθωτική δράση.

3.8 Συστήµατα Ασφάλειας Λιµένα
Μια από τις σύγχρονες τάσεις στη λιµενική βιοµηχανία σήµερα αναδεικνύει τη συµµετοχή των
λιµανιών στις καθοδηγούµενες από τις ΗΠΑ, αλλά και την ΕΕ, πρωτοβουλίες για αύξηση των
µέτρων και µέσων ασφαλείας. Αυτό δεν αφορά µόνο την φυσική ασφάλεια των λιµανιών σε
εισβολείς αλλά και τα πληροφοριακά συστήµατα που ελέγχουν τη διακίνηση των
εµπορευµατοκιβωτίων µέσα στο λιµάνια.
Από την 1η Ιουλίου 2004 όλα τα λιµάνια είναι υποχρεωµένα να θέσουν σε εφαρµογή τον κώδικα
ISPS (International Ship and Port Facility Security Code-βλ. IMO (2003)), που αφορά την
ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων. Ο κώδικας αποτελεί κεφάλαιο (XI-2) της
∆ιεθνούς Σύµβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στην Θάλασσα (International Convention for the
Safety of Life At Sea-SOLAS) του 1974. Ουσιαστικά, ο κώδικας ISPS υιοθετεί την προσέγγιση ότι
η διασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων είναι µια
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δραστηριότητα διαχείρισης ρίσκου και ότι προκειµένου να καθοριστεί το ποια µέτρα ασφαλείας
είναι απαραίτητα, θα πρέπει να διενεργηθεί µια αποτίµηση ρίσκου σε κάθε χωριστή περίπτωση.
Στόχος του κώδικα είναι να προσφέρει ένα πλαίσιο αποτίµησης ρίσκου, δίνοντας τη δυνατότητα για
εκτίµηση και καθορισµό των απαραίτητων επιπέδων ασφαλείας, λαµβάνοντας τα αντίστοιχα µέτρα
ασφαλείας. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 94% των κρατών που έχουν υπογράψει
την SOLAS, έχουν εγκεκριµένα σχέδια ασφαλείας για το 97% των δηλωµένων λιµενικών
εγκαταστάσεων τους, φτάνοντας ένα συνολικό αριθµό πάνω από 9600 λιµανιών παγκοσµίως.
Άλλες σηµαντικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν το πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίαςς των λιµανιών
αποτελούν η πρωτοβουλία CSI και ο κανόνας 24 hours.
Τα σηµερινά προβλήµατα ασφαλείας, διαχείρισης εµπορευµατοκιβωτίων και προβληµάτων
κυκλοφοριακής συµφόρησης και παράλληλα διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος,
µπορούν να λυθούν µόνο σε συνδυασµό µε την χρήση ευφυών τεχνολογιών ICT. Σε αυτό το
πλαίσιο, ορισµένα από τα βασικότερα πρωτόκολλα/πρωτοβουλίες σε θέµατα ασφαλείας είναι τα
ακόλουθα:
• Automated Commercial Environment (ACE)
• Container Security Initiative (CSI)
• The 24-hour rule
• C-TPAT
• Secure trade lanes
• Operation Safe Commerce
• Secure Ports coalition
• WCO Databank on Advanced Technology for security and facilitation of the trade supply
chain
Τα συστήµατα ασφαλείας και ανίχνευσης κινδύνου, επιβλέπουν τις λειτουργίες του λιµένων
προκειµένου να ανιχνεύσουν πιθανές απειλές και προβλήµατα ασφαλείας. Τα κυριότερα θέµατα
ασφαλείας που εξετάζουν τα συστήµατα αυτά είναι:
• Ασφάλεια υδάτινης ζώνης
• Ασφάλεια περιµέτρου σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων
• Ασφάλεια πρόσβασης (οχήµατα, πάροχοι υπηρεσιών κλπ)
• Ασφάλεια µέσων µεταφοράς ενδοχώρας
• Ανίχνευση και ενοπισµός φορτίου
Οι κυριότερες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση ενός συστήµατος ασφαλείας
είναι οι ακόλουθες:
• CCTV
• Αισθητήρες
• RFID/ Secure ID Cards
• Αναγνώριση Εικόνας
• Τεχνολογίες Σάρωσης/ Ανίχνευσης Φορτίου
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Κεφάλαιο 4 - Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης στην Ελλάδα
4.1 Ελληνικοί λιµένες
Η Ελλάδα εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των νησιών της διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο λιµένων
για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας διακίνησης επιβατών και εµπορευµάτων. Η Ελληνική
λιµενική βιοµηχανία αναδιαρθρώθηκε τα τελευταία χρόνια µε βάση το νόµο 2932/2001. ∆ύο
λιµένες χαρακτηρίστηκαν ως διεθνούς σηµασίας, ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς και ο
Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
ενώ επίσης έχουν ενταχθεί και στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (TENs). Ως λιµένες εθνικής
σηµασίας χαρακτηρίστηκαν 10 Οργανισµοί Λιµένος, οι οποίοι µετασχηµατίστηκαν σε Ανώνυµες
Εταιρείες. Το λιµενικό δίκτυο ολοκληρώνεται µε 53 δηµοτικά λιµενικά ταµεία και 1250
περιφερειακά λιµάνια, µαρίνες, αλιευτικά καταφύγια και λιµενίσκους. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει
την κίνηση των 12 λιµένων που έχουν µετατραπεί σε Α.Ε.
Πίνακας 8: Επιβατική κίνηση στις 12 Λιµενικές Ανώνυµες Εταιρείες (2002)
Οχήµατα
Επιβατική
φορτωθέντα/
Αριθµός
Λιµάνι
Εµπορεύµατα
Κίνηση
εκφορτωθέντα
πλοίων
Πειραιάς

17.715.584

11.797.856

321.455

27.902

Θεσσαλονίκη

14.197.280

192.945

48.340

3.224

Ηράκλειο

3.055.000

1.822.072

187.001

3.100

Πάτρα

2.831.492

1.355.350

552.595

81.581

Ελευσίνα

2.666.300

665.000

283.160

5.046

Καβάλα*

1.842.686

1.470.717

363.808

7.330

Βόλος

1.161.332

369.042

58.484

1.050

434.881

1.192.945

434.013

14.281

Ραφήνα

65.000

1.760.776

301.117

4.305

Κέρκυρα

37.752

2.146.179

463.747

9.899

549.950

159.452

31.513

2518

49.656

213.412

63.317

1.815

Σύνολο 12 λιµένων
44.606.913
23.145.746
Εµπορεύµατα σε τόνους
Επιβάτες, οχήµατα και πλοία σε µονάδες
* Στοιχεία 2001 ** Στοιχεία 2000
Πηγή:: Ένωση Ελληνικών Λιµένων, 2003 και ιστοσελίδες
Λιµενικών Αρχών.

3.108.550

162.051

Ηγουµενίτσα**

Αλεξανδρούπολη
Λαύριο**

Στην λειτουργία των λιµένων κυρίαρχο ρόλο έχει το κράτος και οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Με εξαίρεση τους δύο µεγάλους λιµένες, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (όπου το
κράτος κατέχει το 75% των µετοχών και το υπόλοιπο 25% έχει διατεθεί σε επενδυτές), οι υπόλοιποι
Οργανισµοί Λιµένος που έχουν µετατραπεί σε Α.Ε. έχουν µία µετοχή της οποίας ιδιοκτήτης είναι
το κράτος. Στα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, την διαχείριση των λιµένων ευθύνης τους έχουν
τοπικοί και διατοπικοί φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Η παραχώρηση της διαχείρισης των υπολοίπων Λιµενικών Ταµείων όλης της χώρας είχε ως σκοπό
την καλύτερη λειτουργία τους, την αξιοποίηση των πόρων τους σε αναπτυξιακά έργα και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των περιοχών και της τοπικής τουριστικής βιοµηχανίας. Με
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βάση το Toolkit of Port Reform της Παγκόσµιας Τράπεζας (1999), η περίπτωση των Ελληνικών
λιµένων είναι µία τυπική µορφή corporatisation, όπου οι λιµένες αποκτούν την νοµική υπόσταση
µίας Ανώνυµης Εταιρείας, αλλά ο πλήρης έλεγχος παραµένει στο κράτος.
Η λιµενική αγορά στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως µονοπωλιακή εξαιτίας του µεγάλου βαθµού
εµπλοκής του κράτους στην διοίκηση και διαχείριση των λιµένων, µε σκοπό την εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου στην βάση ότι το λιµενικό προϊόν είναι κοινωνικό αγαθό. Στον δηµόσιο
χαρακτήρα του λιµενικού αγαθού στηρίζεται και η τιµολόγηση των λιµενικών υπηρεσιών, παρά το
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι τιµές έχουν αυξηθεί, κυρίως όµως στους εµπορικούς λιµένες,
π.χ. Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων ΟΛΠ. Οι Λιµενικές Αρχές έχουν την ευθύνη της κατασκευής
και συντήρησης των υποδοµών και ανωδοµών, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισµό και από τα έσοδα των ίδιων των Λιµενικών Αρχών. Υπάρχει ένας µόνο πάροχος, ο
οποίος είναι είτε η Λιµενική Αρχή είτε τα λιµενεργατικά σωµατεία, ο οποίος προσφέρει το σύνολο
σχεδόν των λιµενικών υπηρεσιών. Η είσοδος ιδιωτών παρόχων λιµενικών υπηρεσιών επιτρέπεται
µόνο όταν η Λιµενική Αρχή δεν είναι σε θέση να προσφέρει µία υπηρεσία (λόγω έλλειψης
υποδοµής, ανωδοµής, τεχνογνωσίας, π.χ. η διαχείριση αποβλήτων πλοίων). Λαµβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, οι Ελληνικοί λιµένες αποτελούν ένα τυπικό δείγµα οργάνωσης, όπου η κρατική
Λιµενική Αρχή έχει υπό τον έλεγχό της τα τρία κύρια τµήµατα ενός λιµένα, τις υποδοµές, τις
ανωδοµές και την λειτουργία αυτών (µε σκοπό την παραγωγή των υπηρεσιών).
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας δίνει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στους λιµένες της. Θα πρέπει
ωστόσο το πλεονέκτηµα αυτό να υποστηριχθεί και από ένα πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
των λιµένων βασιζόµενο στις σύγχρονες ανάγκες της βιοµηχανίας και των χρηστών των λιµενικών
υπηρεσιών. Ο συνδυασµός των δύο παραγόντων θα συµβάλλει στην ανάπτυξη των Ελληνικών
λιµένων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους καθιστώντας τους ικανούς να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος της λιµενικής βιοµηχανίας.
4.2 Μελέτες Περίπτωσης στην Ελλάδα
4.2.1 ΟΛΠ - Σ.ΕΜΠΟ
4.2.1.1. Στοιχεία ΟΛΠ – Σ.ΕΜΠΟ
Ο Ο.Λ.Π Α.Ε είναι σήµερα µια Ανώνυµη Εταιρεία κοινής ωφέλειας µε σκοπό την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας και διέπεται
από τις διατάξεις του νόµου 2688/1999 και του Κ.Ν. 2190/1920, λειτουργεί δε σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας απολαµβάνοντας διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας.
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκµετάλλευση του Λιµένος Πειραιώς ή και άλλων
λιµένων. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαµβάνονται :
• Η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών από και
προς το λιµένα.
• Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκµετάλλευση κάθε είδους λιµενικής υποδοµής.
• Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας, που έχει σχέση µε το λιµενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης
εµπορικής,
βιοµηχανικής,
πετρελαϊκής
και
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας,
συµπεριλαµβανοµένων της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασµού
και οργάνωσης λιµενικών εξυπηρετήσεων.
• Κάθε άλλη αρµοδιότητα που είχε ανατεθεί στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, ως νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
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Το Λιµάνι του Πειραιά αποτελεί το µεγαλύτερο σε έκταση λιµάνι της Ελλάδας και την κύρια
θαλάσσια πύλη της Ελλάδος στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Αφρική και Ασία). Η
γεωγραφική θέση του Λιµένα τον καθιστά κοµβικό σηµείο επικοινωνίας της νησιωτικής και της
ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και διεθνές κέντρο θαλάσσιου τουρισµού και διαµετακοµιστικού
εµπορίου.
Η θέση του Λιµένα ευνοεί την εξυπηρέτηση τόσο του Ελλαδικού χώρου, όσο και των Βαλκανίων
και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Το Λιµάνι του Πειραιά βρίσκεται στο κεντρικό σηµείο της
διασταύρωσης των θαλασσίων οδών, που συνδέουν τη Μεσόγειο µε τη Β. Ευρώπη και δεδοµένου
ότι βρίσκεται νοτιότερα του 38ου παραλλήλου διευκολύνει τα πλοία κυρίων γραµµών να
προσεγγίζουν το Λιµάνι χωρίς ουσιαστική εκτροπή από την πορεία ελαχίστου κόστους.
Το Λιµάνι του Πειραιά εκτείνεται επί συνολικού µήκους περίπου 24 χλµ. και έκτασης 5.000
στρεµµάτων περίπου. Ειδικότερα, διαθέτει 24.300 µέτρα κρηπιδώµατα, 20 προβλήτες, κτίρια
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, ειδικό εξοπλισµό και λοιπές
εγκαταστάσεις.
Σύµφωνα µε στοιχεία του «Containerization International Yearbook 2005», που αφορούσαν
στοιχεία για το έτος 2003, περιλαµβάνετο στον κατάλογο των 50 µεγαλύτερων λιµένων του κόσµου
στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων, ενώ κατείχε για το 2005, την 6η θέση στη Μεσόγειο και την
1η θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, είναι ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια στον κόσµο
αναφορικά µε τον αριθµό των επιβατών που εξυπηρετεί. Στην Ελλάδα, το λιµάνι του Πειραιά
εξυπηρετεί το µεγαλύτερο µέρος της θαλάσσιας επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης.
Οι δραστηριότητες του Ο.Λ.Π Α.Ε διακρίνονται σε:
• Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, µεταφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµάτων.
• Εξυπηρέτηση Επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων.
• Εξυπηρέτηση πλοίων.
• Παραχώρηση χρήσης χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος.
Βασικές κατηγορίες πελατών της Εταιρείας είναι ναυτιλιακοί πράκτορες, ναυτιλιακές εταιρείες
µεταφοράς εµπορευµάτων, κατασκευαστές αυτοκινήτων, διαµεταφορείς (εταιρείες που
αναλαµβάνουν τη µεταφορά εµπορευµάτων, συνήθως µε µέσα τρίτων), ακτοπλοϊκές εταιρείες και
εταιρείες εκµετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων.
Η διακίνηση των εµπορευµατοκιβωτίων γίνεται στο Container Terminal «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
στη θέση Νέο Ικόνιο (Σ. ΕΜΠΟ). Μέσω του σταθµού αυτού το 2006 διακινήθηκαν 1,4
εκατοµµύρια TEUs. Η υπήνεµη και χωρίς παλίρροια θέση του Σταθµού, σε συνδυασµό µε τα
µεγάλα βάθη του, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ταχεία εξυπηρέτηση σύγχρονων πλοίων τύπου
Feedership και Mothership, µεταφορικής ικανότητας έως 6.000 TEUs . Η συνολική επιφάνεια του
Σταθµού είναι 900.000 τ.µ, µε χώρους απόθεσης 626.000 τ.µ, δύο προβλήτες Ι και ΙΙ µε συνολικό
µήκος κρηπιδοτοίχων 2.774 µ., βάθη από 11,5-16 µ. και 9 θέσεις εξυπηρέτησης πλοίων.
Ο Σταθµός διαθέτει υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους, αποθήκη εκκένωσης - πλήρωσης Ε/Κ
19.200 τ.µ, καθώς και συνεργείο συντήρησης και επισκευής του µηχανολογικού εξοπλισµού,
επιφάνειας 5.800 τ.µ. Επί πλέον διαθέτει εγκαταστάσεις ψυγείων για reefers – containers καθώς και
ειδικούς χώρους επικινδύνων φορτίων (ΙΜDGs).
Ο κυριότερος εξοπλισµός που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανάγκες της λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ
περιλαµβάνει 14 Γερανογέφυρες (Γ/Φ), ένας αυτοκινούµενος λιµενικός γερανός φορτoεκφόρτωσης
container, 68 Οχήµατα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εµπορευµατοκιβωτίων (ΟΣΜΕ - Straddle
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Carriers), 22 Περονοφόρα, 29 Τράκτορες και 39 Ρυµουλκούµενα. Η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ
υποστηρίζεται από Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (P-MIS). Επίσης, στο Σταθµό
λειτουργεί κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης για την καλύτερη παρακολούθηση, εποπτεία και
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εµπορευµάτων.
Τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2004-2006 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 9: Στατιστικά στοιχεία κίνησης ΟΛΠ

(ΣΕ TEUS1)
Εισαγωγή & Εξαγωγή
Μεταφόρτωση
Κενά
ΣΥΝΟΛΟ

2004
464.019
790.727
286.817
1.541.563

2005
462.240
660.461
271.811
1.394.512

2006
443.154
694.091
266.163
1.403.408

(1) TEU : Twenty feet Equivalent Unit ( µονάδα όγκου ισοδύναµη µε Ε/Κ διαστάσεων
20*8*8 ποδών)
Πίνακας 10: Στατιστικά στοιχεία κίνησης ΟΛΠ

4.2.1.2. Υποδοµή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Το πληροφοριακό σύστηµα του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (P-MIS) σκοπό έχει την
εξυπηρέτηση και υποστήριξη των καθηµερινών λειτουργικών αναγκών του λιµένα καθώς και τις
διοικητικές και υπηρεσιακές ανάγκες των εργαζοµένων του. Η λειτουργία του συστήµατος αυτού
βασίζεται σε µια εξαιρετικά εκτεταµένη δικτυακή δοµή συνδέσεων και σε ένα αριθµό εξυπηρετητών
(Servers), υπεύθυνων για την λειτουργία των κύριων και δευτερευουσών εφαρµογών του οργανισµού
και την σωστή διαχείριση του δικτύου. Η ανάλυση της υποδοµής του Ο.Λ.Π. µπορεί να χωρισθεί σε
τρεις κύριες ενότητες
1. ∆ικτυακή υποδοµή - Network and client devices
2. Υλικός εξοπλισµός (Hardware) – Λογισµικό Συστηµάτων
3. Επιχειρησιακές και ∆ιοικητικοοικονοµικές εφαρµογές (applications)
∆ικτυακή υποδοµή
Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. για να µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, διαθέτει δύο σύγχρονα δίκτυα οπτικών
ινών (ΟΙ) υψηλών ταχυτήτων, µε διαφορετικές όµως τεχνολογίες και ένα ασύρµατο δίκτυο. Το
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πρώτο δίκτυο ΟΙ κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του υπάρχοντος Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ), στηρίζεται στην τεχνολογία ΑΤΜ, ενώ το δεύτερο δίκτυο ΟΙ,
το οποίο σχηµατίζει φυσικό δακτύλιο, κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία κατά την
διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων 2004, στηρίζεται δε στην τεχνολογία του Gigabit Ethernet.
Το ασύρµατο δίκτυο που αποτελείται από 250 περίπου τερµατικά βάσης (Vehicle Mounted )και
χειρός (palm held), αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του Container Terminal. Για την λειτουργία αυτών
χρησιµοποιήθηκαν 3 gateways και 2 controllers. Ο όλος συντονισµός γίνεται από ειδικό λογισµικό
το οποίο είναι µέρος του επιχειρησιακού λογισµικού SPARCS. Οι συχνότητες λειτουργίας του
ασύρµατου δικτύου, χρησιµοποιούν την Narrow Band στα 456MHz.
Επίσης για την λειτουργία του Ο.Λ.Π. και λόγω του γεγονότος ότι είναι εκτεταµένος σε µεγάλη
έκταση κάποια κτίριά του χρησιµοποιούν τα πιο κάτω είδη διασυνδεσιµότητας µε τον backbone του
δικτύου:
1. Internet access aDSL 2Mbps,
2. Ασύρµατες ζεύξεις 2,4 GHz (11 Mbps) σε συνδυασµό µε Ευθείες Αφόρτιστες
3. HellasCom οι οποίες συνδέουν τον Σ.ΕΜΠΟ. µε Car Terminal
Το ∆ίκτυο του Ο.Λ.Π. κατατάσσεται στην κατηγορία του γηπέδου (campus) µε κορµό τα σηµεία:
• Το κτίριο της Μηχανογράφησης (Καστράκι)
• Το κτίριο του Μεγάρου του Ο.Λ.Π.
• Τον σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων στο Νέο Ικόνιο
Στα σηµεία αυτά διασυνδέονται τοπικά δίκτυα κτιρίων µε πρόσβαση ενσύρµατη ή ασύρµατη.
Γενικά οι συνδέσεις σε επίπεδο κτιρίων του οργανισµού γίνονται µε τη χρήση οπτικών ινών. Για
την διασύνδεση των κτιρίων, σε κοντινές αποστάσεις, χρησιµοποιούνται πολύτροπες οπτικές ίνες,
οι οποίες καταλήγουν σε κοµβικά σηµεία, τα οποία στη συνέχεια συνδέονται µε τον οπτικό
δακτύλιο του ΟΤΕ (SDH).

Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση του δικτύου του P-MIS του ΟΛΠ
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Σχήµα 3: Σχηµατική αναπαράσταση του οπτικού δακτυλίου του εµπορικού λιµένα ΟΛΠ

Υλικός Εξοπλισµός (HARDWARE) – Λογισµικό Συστηµάτων
Σήµερα ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. διαθέτει 26 κεντρικούς υπολογιστές (servers) σε παραγωγική
λειτουργία και οι οποίοι ανάλογα µε το ρόλο τους εξυπηρετούν:
 την υποστήριξη τρεχουσών εφαρµογών
 την διαχείριση του Domain (OLP.DOM) και των συσχετιζόµενων υπηρεσιών
 τη φιλοξενία εφαρµογών ελέγχου του δικτύου (Network Monitoring).
Οι παραπάνω servers βρίσκονται κατανεµηµένοι σε τρία κοµβικά κτίρια του Ο.Λ.Π. Α.Ε.:
Κτίριο ∆ιοίκησης 4 servers), Κτίριο Μηχανογράφησης (16 servers), Κτίριο Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) (6 servers). Τα λειτουργικά συστήµατα, που
χρησιµοποιούνται είναι: Digital UNIX Tru64 4.0d, SUN OS 5.6, Windows ΝΤ 4.0. και
Windows 2000 και 2003 Server ενώ χρησιµοποιούνται τα RDBMS Oracle 8.0.5 και SQL
server 2003
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Σχήµα 4: Γεωγραφική Κατανοµή Εξυπηρετητών (Servers) P-MIS ΟΛΠ

Επιχειρησιακές & ∆ιοικητικοοικονοµικές Εφαρµογές
To Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΛΠ (P-MIS) αποτελείται από δύο οµάδες
εφαρµογών, ολοκληρωµένες σε ένα ενιαίο περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο διαλειτουργικότητας
µε το χρήστη, όσο και σε επίπεδο Βάσης ∆εδοµένων.
4.2.1.2.1 Επιχειρησιακές Εφαρµογές
Οι επιχειρησιακές εφαρµογές του P-MIS καλύπτονται από τα πακέτα λογισµικού SPARCS
και EXPRESS της εταιρείας NAVIS LLC, από το EXPRESS_J (επέκταση EXPRESS) και
από το πακέτο λογισµικού PLAMS . Μέσω των επιχειρησιακών εφαρµογών
παρακολουθούνται οι παρακάτω δραστηριότητες του εµπορικού λιµένα:
1. Σχεδιασµός και προγραµµατισµός θέσεων Προσόρµησης πλοίων στο εµπορικό λιµάνι
2. ∆ιαχείριση πλοίου (Vessel Planning)
a. Εκφόρτωση
b. Φόρτωση
c. Μετατοπίσεις
d. Τιµολόγηση
3. ∆ιαχείριση Προαυλίου (Yard Planning)
4. ∆ιαχείριση Ε/Κ επί προκυµαίας
a. ∆ιαδικασία παραλαβής – παράδοσης µέσω πύλης
b. Παράδοση ε/κ µετά την εκφόρτωσή τους
c. Παράδοση ε/κ κενών µετά την αποθήκευσή τους
d. Παράδοση ε/κ dray-in (επιστροφή ε/κ εισαγωγής)
e. Παράδοση ε/κ dray-off (ακύρωση εξαγωγής)
f. Παραλαβή ε/κ προς αποθήκευση (κενά) ή φόρτωση
5. Τιµολόγηση αποθηκευτικών, φορτοεκφορτωτικών και λοιπών δικαιωµάτων Ε/Κ
6. Πύλη (Gate in/out)
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a. Παράδοση εµφόρτου-κενού εισαγωγής
b. Παραλαβή εµφόρτου-κενού ε/κ εξαγωγής
7. ∆ιαδικασία διεκπεραίωσης ε/κ ειδικών περιπτώσεων
a. Αζήτητων
b. Προς καταστροφή
c. Ζηµιές εµφόρτων ε/κ
8. Άντληση στατιστικών στοιχείων για τα εµπορευµατοκιβώτια του Σ.ΕΜΠΟ από το
EXPRESS
9. Κίνηση επιβατών-οχηµάτων (EXPRESS_J)
10. Παρακολούθηση Κλήσεων Παράνοµης στάθµευσης (EXPRESS_J)

Σχήµα 5: Ισχύουσα σύνθεση EXPRESS/ SPARCS ΟΛΠ

Σύνοψη του SPARCS
Το SPARCS προσφέρει απεικονίσεις επί των δραστηριοτήτων των εµπορευµατοκιβωτίων
πραγµατικού χρόνου και εξοµοιούµενου ώστε να παρακολουθούµε τον Σταθµό και να
βελτιστοποιούµε τα αποτελέσµατα.
Το SPARCS προσφέρει προηγµένες λειτουργίες αναζήτησης, καταγραφής, και αναφοράς
για άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες εµπορευµατοκιβωτίων. Ενσωµατώνει
µοναδικούς
κώδικες
ονοµατολογίας
πρωτοποριακές
τεχνολογίες,
όπως
αυτοµατοποιηµένα όργανα πλοήγησης, συστήµατα εντοπισµού στίγµατος, συστήµατα
παρακολούθησης σειροδέτησης, τερµατικά ασύρµατης µεταφοράς δεδοµένων και πολλά
άλλα.
Επιπρόσθετα, το SPARCS υποστηρίζει την ανταλλαγή δεδοµένων εµπορευµατοκιβωτίων
και αποθήκευσης µε µια ποικιλία µορφών ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI)
περιλαµβανοµένων των BAPLIE, MOVINS και STIFF.
Ο Προγραµµατισµός Προαυλίου SPARCS προσφέρει πλήρη έλεγχο προαυλίου σε
οποιασδήποτε κατάσταση και για οποιοδήποτε χρησιµοποιούµενο τύπο εξοπλισµoύ
διακίνησης Ε/Κ. Οι προγραµµατιστές προαυλίου µπορούν να χρησιµοποιούν το SPARCS
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σαν ένα προχωρηµένο εργαλείο λήψης αποφάσεων ή για να κατανέµουν αυτόµατα τον
διαθέσιµο χώρο και να καθορίζουν τις θέσεις των εµπορευµατοκιβωτίων. Με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο το αποτέλεσµα είναι η καλύτερη διαχείριση του προαυλίου και η
βέλτιστη χρήση του εξοπλισµού και του ανθρώπινου δυναµικού
O Προγραµµατισµός Πλοίου SPARCS µπορεί να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται το
σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου, να εκχωρεί γερανούς σε πλοία, να
σχεδιάζει το πρόγραµµα εργασίας των γερανών και να παρακολουθεί την
παραγωγικότητα. Επιλέγοντας την ‘Αυτόµατη Στοίβαξη’, δίνεται η δυνατότητα στο
SPARCS να δηµιουργεί ένα βελτιστοποιηµένο σχέδιο φόρτωσης βασισµένο σε
κατευθυντήριες γραµµές, που θέτει ο χρήστης. Το SPARCS αποδίδει καλύτερα σχέδια,
καλύτερες στοιβάξεις, παράγει ενδελεχείς αναφορές ενώ ανταποκρίνεται εύκολα στα
αιτήµατα των χρηστών.
Επιπρόσθετα, ο Προγραµµατισµός Πλοίου SPARCS προσφέρει µια πλήρη σειρά
εργαλείων για την βέλτιστη και ασφαλή διαχείριση της λειτουργίας του
προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των υπολογισµών δεσίµατος, καταπόνησης,
ευστάθειας, διαχωρισµού επικίνδυνου φορτίου σύµφωνα µε τους κανόνες
κωδικοποπιησης IMDG και UN και εκτεταµένης υποστήριξης ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδοµένων.

Σχήµα 6: SPARCS Screenshots

Το SPARCS βοηθά τα µέγιστα τoν ΟΛΠ ελέγχοντας και βελτιστοποιώντας το φόρτο
εργασίας στις εγκαταστάσεις του. Με τη διαδικασία «Έλεγχος Εξοπλισµού» το SPARCS
διαχειρίζεται όλες τις µετακινήσεις των Ε/Κ στο σταθµό, χρησιµοποιώντας πλήθος επιπέδων
αυτοµατισµού.
Παραγοντοποιώντας τους περιορισµούς κάθε τύπου εξοπλισµού διακίνησης προαυλίου και
χρησιµοποιώντας ασύρµατα τερµατικά µεταφοράς δεδοµένων τοποθετηµένα σε οχήµατα για
να διεκπεραιώνει αυτόµατα την εργασία, ο ΟΛΠ πέτυχε να µειωθούν οι απαιτήσεις σε
προσωπικό, να περικοπεί ο άεργος χρόνος και να χρησιµοποιηθεί λιγότερος εξοπλισµός για
να επιτευχθεί ο ίδιος ή µεγαλύτερος όγκος διακίνησης.
Ο Έλεγχος Εξοπλισµού του SPARCS µπορεί επίσης να διατηρεί µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο
µια σχεδόν τέλεια απογραφή του προαυλίου συνδεόµενος µε συστήµατα εντοπισµού θέσης
Ε/Κ, όπως το δορυφορικό GPS (δορυφόρος παγκόσµιου προσδιορισµού θέσης)
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Σύνοψη του EXPRESS
Το EXPRESS της Navis είναι ένα συµπαγές προϊόν Port MIS και θεωρείται ο πιο ισχυρός
συνεργάτης της πλατφόρµας γραφικού προγραµµατισµού και ελέγχου SPARCS. Με το
EXPRESS ο ΟΛΠ διαχειρίζεται πλήρως µια µεγάλη γκάµα business transactions του σταθµού
Ε/Κ, όπως Import/Export Processing, Bookings, ∆ραστηριότητες Πύλης, ∆ιαχείριση
Μηχανηµάτων, Τιµολόγηση, Υποστήριξη EDI και άλλα.
Το EXPRESS περιλαµβάνει τη βάση δεδοµένων των επιχειρησιακών εφαρµογών. Η από
κοινού διαχείριση των δεδοµένων µεταξύ SPARCS και EXPRESS έχει σαν αποτέλεσµα την
αποτελεσµατική διεκπεραίωση των λειτουργιών του Σ.ΕΜΠΟ. Το EXPRESS
συµπεριλαµβάνει modules για την κάλυψη των πιο κάτω δραστηριοτήτων:
a. ∆ιαχείριση & παρακολούθηση των πυλών εισόδου/εξόδου ΕΚ στο Σ.ΕΜΠΟ
b. ∆ιαχείριση του προαυλίου
c. ∆ιαχείριση των πλοίων, ναυτιλιακών εταιρειών και πρακτορείων, ως και των
στοιχείων αυτών
d. ∆ιαχείριση των εισαγωγών και εξαγωγών
e. ∆ιαχείριση του σταθµού εκκένωσης & πλήρωσης Ε/Κ (CFS)
f. Κρατήσεις (booking) θέσεων Ε/Κ
g. Τιµολόγηση όλων των αποθηκευτικών, φορτοεκφορτωτικών και λοιπών
δικαιωµάτων, που αφορούν την διαχείριση των Ε/Κ
h. Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI)
Σύνοψη του EXPRESS_J (Επέκταση Express)
Το υποσύστηµα EXPRESS_J καλύπτει και παρακολουθεί :
a. Την διαχείριση των εµπορευµάτων στις αποθήκες του Ο.Λ.Π., έκδοση άδειας εξόδου,
τιµολόγηση των αποθηκευτικών.
b. Την εξαγωγή και διαχείριση των αζήτητων εµπορευµάτων.
c. Αποταµίευση εµπορευµάτων
d. Υδροδότηση
e. Την τιµολόγηση των υπόλοιπων διαµερισµάτων του Ο.Λ.Π.
f. Την διαχείριση των Χώρων του Ο.Λ.Π. – Τιµολόγηση (ενοικιαζόµενων) Χώρων
Λιµένος
g. Την τιµολόγηση του Car Terminal
Υποστηρίζει την αποθήκευση ιστορικών, συγκριτικών και στατιστικών στοιχείων για όλα τα
στοιχεία, που τηρεί, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των δεδοµένων στο βάθος
του χρόνου.
Το EXPRESS_J διαθέτει επίσης ειδικό υποσύστηµα για την διαχείριση της ασφάλειας του
συστήµατος (των σταθµών εργασίας και των δικαιωµάτων των Χρηστών), τη διαχείριση των
εντύπων, που τυπώνονται από το σύστηµα, την διαχείριση των βασικών στοιχείων
(παράµετροι), κοκ.
4.2.1.2.2 ∆ιοικητικοοικονοµικές Εφαρµογές
1. Γενική Λογιστική
2. Λογιστική Παγίων στοιχείων
3. Προϋπολογισµός
4. Mισθοδοσία (Υπαλλήλων-Εργατών) µε τα πιο κάτω υποσυστήµατα:
- ∆ιαχείριση Μητρώου υπαλλήλων-εργατών
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- ∆ιαχείριση Απουσιών υπαλλήλων-εργατών
- Μισθοδοσία Υπαλλήλων-Εργατών (µονίµων-συµβασιούχων)
- Αυτόµατη Αποτίµηση εργατικών ηµεροµισθίων
5. Κοστολόγηση
6. Ειδικές Προσφορές
7. Σύστηµα εκµετάλλευσης Προµηθευτών (Λογιστική προµηθευτών)
8. Συµβάσεις Προµήθειες
9. Αποθήκες
10. Σύστηµα εκµετάλλευσης Πελατών (Λογιστική πελατών)
11. Απόδοση παρεχοµένων υπηρεσιών
4.2.1.2.3 PLAMS_V3
1. Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων, εξοπλισµού
εγκαταστάσεων
2. Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών
3. Κοστολογική παρακολούθηση συντηρήσεων
4. Έλεγχος αποθεµάτων, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών
5. Έκδοση και παρακολούθηση εντολών εργασίας

και

κτιριακών

4.2.1.2.3 Χρήση Μηνυµάτων EDIFACT
A. ΣΕ ΧΡΗΣΗ
1. BAPLIE 1.5 & 2.0 (Πληροφορίες για το πλάνο του πλοίου)
2. MOVINS 2.0 (Οδηγίες φόρτωσης Ε/Κ )
B. ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. COPRAR (Προαναγγελία Φ-Ε Ε/Κ)
2. COARRI (Αναφορά Φ-Ε Ε/Κ)
3. CODECO (Αναφορά Ε/Ε Ε/Κ από πύλη)

4.2.1.3 Τα κύρια οφέλη από τη χρήση του P-MIS
Τα πλεονεκτήµατα τα οποία προσφέρει το εγκατεστηµένο µηχανογραφηµένο σύστηµα
διαχείρισης του Σ.ΕΜΠΟ συνοψίζονται στα παρακάτω:
1. ∆ιαχείριση Λιµανιού
1.1. Όλο το εµπορικό λιµάνι διαχειρίζεται πλέον πλήρως από τον ΟΛΠ ενώ πριν από το
P-MIS, ο κάθε πράκτορας διαχειρίζονταν τα δικά του εµπορεύµατα και πλοία,
επεµβαίνοντας έτσι τόσο στους χώρους όσο και στις διαδικασίες του ΟΛΠ.
2. Καλύτερη χρήση της γης
2.1. Αυξήθηκε η πυκνότητα στοίβαξης των εµπορευµάτων, χωρίς να µειωθεί η συνολική
παραγωγικότητα .
2.2. Αυξήθηκε η δυνατότητα throughput του Σταθµού, ενώ ταυτόχρονα µειώθηκε ο
χρόνος παραµονής των εµπορευµάτων σε αυτόν.
3. Βελτίωση των συντελεστών χρήσης του εξοπλισµού
3.1. Περιορίσθηκε ο αριθµός κινήσεων ανά container ή εµπόρευµα
3.2. Περιορίσθηκε ο χρόνος αναµονής ανά µηχάνηµα
4. Καλύτερη χρήση των ανθρωπίνων πόρων
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4.1. Επετεύχθη ουσιαστική αύξηση στην παραγωγικότητα των Σχεδιαστών
φορτοεκφόρτωσης πλοίων, αποβάθρας και αποθηκών, επιτρέποντας την αύξηση της
αποδοτικότητας.
4.2. Περιορίστγηκε η ανάγκη χρήσης ελεγκτών αποβάθρας και αποθηκών.
4.3. Μειώθηκε ουσιαστικά η απασχόληση υπαλλήλων γραφείου για την υποστήριξη της
χρήσης των µηχανηµάτων της φορτοεκφόρτωσης.
5. Βελτίωση της παραγωγικότητας των σχεδιαστών Σ.ΕΜΠΟ.
5.1. ∆υνατότητα αυτοµατοποιηµένης παραγωγής πλάνων φορτοεκφόρτωσης.
5.2. Επετράπη σε πολλούς σχεδιαστές να εργάζονται ταυτόχρονα, σε πραγµατικό χρόνο.
6. Βελτίωση Ελέγχου
6.1. Επετράπη η παρακολούθηση κινήσεων containers και µηχανηµάτων σε πραγµατικό
χρόνο.
6.2. Επετεύχθη ο κεντρικός σχεδιασµός φόρτο-εκφόρτωσης πλοίου.
6.3. Παρέχεται άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα, σε πραγµατικό χρόνο.
6.4. Αυτοµατοποιηµένος σχεδιασµός, προγραµµατισµός και διαχείριση των διαδικασιών
συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων και των
ανταλλακτικών του Οργανισµού.
6.5. Αυτόµατος υπολογισµός και έλεγχος του κόστους της ανθρωποώρας καθώς και το
κόστος των αναλώσιµων.
7. Περιορισµός των απαιτήσεων και του όγκου εισαγωγής δεδοµένων (data entry)
7.1. Υποστηρίζεται πλήθος διεθνών προτύπων EDI (Electronic Data Interchange).
7.2. Υποστηρίζονται πρότυπα custom EDI
7.3. Υποστηρίζεται η χρήση ασύρµατων τερµατικών Radio Data Terminal (RDT,) που
ελαχιστοποιούν τις ανάγκες εισαγωγής δεδοµένων
4.2.2. ΟΛΘ Σ.ΕΜΠΟ
Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο εξαγωγικό και διαµετακοµιστικό λιµάνι της
χώρας καλύπτοντας έκταση 1,250,000 τµ. Είναι ενεργό και ισότιµο µέλος διεθνών
οργανισµών όπως του ESPO. Κατέχει πλεονεκτική γεωγραφική θέση πάνω στον άξονα της
Εγνατίας Οδού και στα υπό κατασκευή διευρωπαϊκά δίκτυα Βορρά-Νότου, διαθέτει
σύγχρονο και κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών
φορτίων.
Από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης διακινείται φορτίο που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ ή
περίπου στο 40% του Ακαθάριστου Προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε
ετήσια βάση διακινούνται περί τα 15,000,000 τόνους φορτίων, εκ των οποίων περίπου
7,000,000 τόνοι είναι το γενικό φορτίο και τα 8,000,000 τόνοι υγρά καύσιµα, καταπλέουν
περίπου 3500 πλοία και φορτοεκφορτώνονται πάνω από 250000 TEU.
Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων
αποτελείται από 11 υποσυστήµατα τα οποία καλύπτουν τις λειτουργικές και επιχειρησιακές
ανάγκες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µε τη χρήση προηγµένων και αξιόπιστων τεχνολογιών. Ο
σχεδιασµός του Συστήµατος βασίζεται σε ανοικτή – αρθρωτή αρχιτεκτονική, η οποία
επιτρέπει την εύκολη διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα του Συστήµατος µε άλλες
εφαρµογές και Συστήµατα. Τα 11 υποσυστήµατα παρουσιάζονται στις ενότητες που
ακολουθούν µε ιδιαίτερη έµφαση σε αυτά τα οποία η ΟΛΘ Α.Ε. έδειξε άµεσο ενδιαφέρον:
1. Πλατφόρµα Κεντρικής ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων
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Η πλατφόρµα ολόκληρου του συστήµατος υποστηρίζει τις επιµέρους εφαρµογές, οι οποίες
µέσω της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων (ΚΒ∆) και κατάλληλων διεπαφών επιτρέπουν τη
δυναµική κυκλοφορία των δεδοµένων µεταξύ των υποσυστηµάτων. Η πλατφόρµα αυτή
αποτελεί τον κεντρικό µοχλό ολοκλήρωσης καθώς συλλέγει δεδοµένα από διάφορες
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και τα αναδιανέµει σύµφωνα µε τις ανάγκες των
περιφερειακών εφαρµογών.
2. Σύστηµα κατάθεσης επισήµων εγγράφων/επικοινωνίας πελατών
Το σύστηµα αυτό επιτρέπει την ηλεκτρονική κατάθεση των εγγράφων (προαναγγελιών) που
είναι απαραίτητα για τις εργασίες παραλαβής – παράδοσης των Ε/Κ και λειτουργεί µέσω
INTERNET και EDI. Οι δυνατότητες που δίνει το σύστηµα για την ασφαλή και ηλεκτρονική
επικοινωνία του Λιµένα µε τους πελάτες του, θεωρούνται µοναδικές και πρωτοποριακές για
τα Ελληνικά δεδοµένα. Οι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας (από τη συµπλήρωση web
φορµών στο INTERNET έως την πλήρη αυτοµατοποίηση) επιτρέπουν τη συνεργασία όλων
των

Σχήµα 7: Αρχιτεκτονική ∆ικτύου ΟΛΘ

Το Σύστηµα Επικοινωνίας Πελατών λειτουργεί ως κέντρο ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ
του τερµατικού σταθµού και των πελατών του. Η εφαρµογή µπορεί να δέχεται και να
αποστέλλει ηλεκτρονικά έγγραφα σε διάφορες µορφές, µέσα σε ένα εύχρηστο και
λειτουργικό περιβάλλον.
Το σύστηµα είναι συµβατό µε τα υπάρχοντα µηνύµατα EDI/ EDIFACT που βρίσκουν
εφαρµογή σε διεθνείς λιµένες, καθώς και µε τις προσαρµοσµένες στο ελληνικό εµπορικό
πλαίσιο δοµές XML µηνυµάτων. Η συµβατότητα αυτή παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας
τόσο σε πελάτες του λιµένα που διαθέτουν συµβατική υποδοµή µηνυµάτων EDIFACT (όπως
COPRAR, COREOR, CALINF κλπ.) όσο και σε εκείνους που επιθυµούν να αναπτύξουν τις
πλέον σύγχρονες διεπαφές µηνυµάτων XML.
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Σχήµα 8: Η κεντρική οθόνη του συστήµατος κατάθεσης
εγγράφων

Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η ολοκλήρωση µε τα µηχανογραφικά συστήµατα των
πελατών του λιµένα, οποιασδήποτε µορφής ή δυνατότητας ICT. Το σύστηµα επικοινωνίας
συνδυάζεται επίσης µε µια διαδικτυακή εφαρµογή τύπου «web client», την οποία συνήθως
προτιµούν µικρότεροι πελάτες µε περιορισµένη µηχανογραφική υποδοµή.
Το βασικό όφελος από τη χρήση του συστήµατος επικοινωνίας είναι η ύπαρξη ενός σηµείου
ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσα στο ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον. Με τη λειτουργία
του το σύστηµα πιστοποιεί ότι κρίσιµα διοικητικά και εµπορικά δεδοµένα εισέρχονται στο
µηχανογραφικό περιβάλλον του λιµένα µε ασφάλεια και µε τη σωστή ηλεκτρονική δοµή. Σε
ολοκλήρωση µε το Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης υποστηρίζεται ο αυτόµατος έλεγχος
εγγράφων και η διασταύρωση προαναγγελιών καθώς καταφθάνουν οχήµατα στην πύλη του
τερµατικού σταθµού.
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τους τύπους µηνυµάτων που υποστηρίζονται από το
σύστηµα είτε σε µορφή XML είτε στη συµβατική µορφή EDIFACT.
Εργασίες που αφορούν σε πλοία
Εισερχόµενα
Εξερχόµενα
COPRAR 1 (Φόρτωσης)
COARRI 1 (Φόρτωσης)
COPRAR 2 (Εκφόρτωσης)
COARRI 2 (Εκφόρτωσης)
COPRAR (Απόθεσης)
IFCSUM
COPRAR (∆ιέλευσης)
CODECO (Εισόδου)
CALINF
CODECO (Εξόδου)
COHAOR
COSTOR
Εργασίες που αφορούν σε εµπορεύµατα
Εισερχόµενα
Εξερχόµενα
INSDES
DESADV

IFTMCS
Σχήµα 9: Μηνύµατα EDIFACT

3. Σύστηµα Πληροφόρησης Πελατών
Το σύστηµα αυτό προσφέρει στους πελάτες /χρήστες του Λιµένα αξιόπιστη και σε
πραγµατικό χρόνο πληροφόρηση αναφορικά µε την κατάσταση του φορτίου τους. Μέσω της
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εφαρµογής ο Λιµένας παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε τη φυσική διαχείριση (αναφορές
για την είσοδο-έξοδο στον/από τον Τερµατικό Σταθµό) και τη διοικητική διαχείριση των
εµπορευµατοκιβωτίων. Η χρήση του διαδικτύου για την παροχή της πληροφόρησης γίνεται
µέσω υψηλών µηχανισµών ασφαλείας και σε ηλεκτρονική µορφή (XML) ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και επεξεργαστεί από τους παραλήπτες της. Η παροχή υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας αναβαθµίζει το ρόλο του Λιµένα στη συνολική αλυσίδα των θαλασσίων
και συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών.
4. Σύστηµα ∆ιοικητικών Εργασιών

Σχήµα 10: Οθόνη καταχώρησης τελωνειακών εγγράφων στο Σύστηµα
∆ιοικητικών Εργασιών

Μέσω του Συστήµατος ∆ιοικητικών Εργασιών εισάγονται στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έκδοση των συνοδευτικών εγγράφων των
εµπορευµατοκιβωτίων, για τα οποία φέρει ευθύνη ο Λιµένας. Έγγραφα όπως η Άδεια Εξόδου
/Φόρτωσης /∆ιέλευσης εκδίδονται ηλεκτρονικά από το Σύστηµα, Επίσης η ηλεκτρονική
τήρηση της Λογιστικής Αποθήκης - µέσω της τήρησης των Μητρώων – η ηλεκτρονική
καταχώρηση των τελωνειακών παραστατικών, αποτελούν βασικές λειτουργίες του
Συστήµατος των ∆ιοικητικών Εργασιών.

Σχήµα 11: Οθόνη συστήµατος πληροφόρησης
πελατών

Το Σύστηµα ∆ιοικητικών Εργασιών επικοινωνεί µε τα συστήµατα Ελέγχου Εισόδου Εξόδου
και Φορτοεκφόρτωσης, αναφορικά µε τη διοικητική ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν
το εµπόρευµα. Συνοπτική περιγραφή των λειτουργιών του Συστήµατος ∆ιοικητικών
Εργασιών δίνεται στις ενότητες που ακολουθούν
Καταχώρηση Τελωνειακών Παραστατικών
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Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την καταχώρηση των τελωνειακών παραστατικών που
συνοδεύουν το εµπόρευµα όταν αυτό πρόκειται να εναποτεθεί στο λιµένα µε οδική άφιξη.
Μέσω ενός φιλικού γραφικού περιβάλλοντος, ο χρήστης ελέγχει την ορθότητα των
τελωνειακών παραστατικών και εισάγει τις σχετικές πληροφορίες. Η εφαρµογή δίνει τη
δυνατότητα συγκριτικού ελέγχου των στοιχείων της προαναγγελίας µε αυτά των
συνοδευτικών εγγράφων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει όποια πληροφορία δεν
είναι σωστή και να εισάγει αυτές που λείπουν. Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας
επιτρέπει τη φυσική είσοδο του εµπορεύµατος στο χώρο του λιµένα.
Τήρηση Μητρώων

Σχήµα 12: Οθόνης συστήµατος µητρώου

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διατήρηση των αρχείων χρέωσης –πίστωσης για όλα τα
εµπορεύµατα που εισέρχονται –εξέρχονται στον /από το λιµένα. Οι πληροφορίες που είναι
διαθέσιµες από τα µητρώα είναι βάσει των τελωνειακών κανόνων λειτουργίας της Ελεύθερης
Ζώνης και των εσωτερικών κανόνων του λιµένα. Τα Μητρώα είναι ταξινοµηµένα βάσει του
µεταφορικού µέσου άφιξης στο λιµένα και του είδους των εµπορευµάτων. Η λειτουργία µέσω
των φίλτρων της επιτρέπει στον χρήστη να κάνει διάφορες αναζητήσεις για την καλύτερη
διεκπεραίωση και έλεγχο των εργασιών του.
Έκδοση Αδειών Εξόδου /Φόρτωσης
Μέσω της συγκεκριµένης λειτουργίας γίνεται η Έκδοση των Αδειών Εξόδου /Φόρτωσης όταν
το εµπόρευµα πρόκειται να φύγει από ξηρά ή από θάλασσα από το λιµένα (αντίστοιχα). Ο
χρήστης µε µια απλή καταχώρηση του χαρακτηριστικού αριθµού του εµπορευµατοκιβωτίου
(ΕΚ) ανακαλεί όλο το ιστορικό του και καταχωρεί τα τελωνειακά παραστατικά που είναι
απαραίτητα για να παραδώσει το εµπόρευµα. Τα έγγραφα ελέγχονται βάσει των στοιχείων
παραλαβής και γίνονται οι σχετικές καταχωρήσεις. Στη συνέχεια επιλέγεται ο δικαιούχος των
εµπορευµάτων και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της Άδειας.
Έκδοση Αδειών Περιεχοµένου
Με λειτουργία παρόµοια µε την παραπάνω, εκδίδονται και οι Άδειες Περιεχοµένου. Η
λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα να εκδοθούν άδειες για εµπορεύµατα που προήλθαν
από εκκένωση εµπορευµατοκιβωτίου αλλά και εµπορεύµατα που έχουν εισέλθει ως γενικό
φορτίο στο λιµένα. Μέσω της καταχώρησης του χαρακτηριστικού αριθµού του Ε/Κ ή του
δηλωτικού του εµπορεύµατος ανακαλούνται τα ιστορικά στοιχεία, ο χρήστης καταχωρεί τα
τελωνειακά παραστατικά, κάνει τους σχετικούς ελέγχους και εκδίδει την Άδεια.
∆ιαχείριση ∆ιατακτικών
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση και την ενηµέρωση του συστήµατος αναφορικά µε
το δικαιούχο του εµπορεύµατος. Καθώς, όπως είναι γνωστό ένα εµπόρευµα όταν
εναποτίθεται στους τερµατικούς σταθµούς του λιµένα, µπορεί να αλλάξει διάφορους
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δικαιούχους µέχρι να καταλήξει στον τελικό παραλήπτη, η σχετική λειτουργία καταγράφει τις
αλλαγές, ώστε να εξασφαλιστεί η νόµιµη παράδοση.
Έκδοση Αριθµού ∆ηλωτικού
Η σχετική λειτουργία επιτρέπει την έκδοση του αριθµού δηλωτικού, µε την ολοκλήρωση των
εργασιών της παραλαβής των εµπορευµάτων από το λιµένα. Παρόλο που αποτελεί απόφαση
της διοίκησης του ΟΛΘ η χρονική στιγµή που θα εκδίδεται το δηλωτικό (εάν θα δίνεται κατά
τη φυσική παραλαβή τότε είναι στη λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου πύλης και
φορτοεκφόρτωσης) το Σύστηµα ∆ιοικητικών Εργασιών παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
5. Σύστηµα Τιµολόγησης
Το Σύστηµα Τιµολόγησης παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης τιµολογίων για εργασίες
παράδοσης/ παραλαβής φορτίου και εργασιών που λαµβάνουν χώρα στη ξηρά (Τιµολόγιο
Προκυµαίας) καθώς και τιµολογίων που αφορούν τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης
φορτίου στο πλοίο και των σχετικών κινήσεων που συνοδεύουν αυτές. Το σύστηµα προβαίνει
σε:
 Αυτόµατο υπολογισµό και αυτόµατη έκδοση του τιµολογίου (εφόσον λειτουργεί
πληροφοριακό υπόβαθρο).
 Ηµιαυτόµατο υπολογισµό και έκδοση του τιµολογίου (εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πληροφοριακό υπόβαθρο).

Σχήµα 13: Οθόνη συστήµατος τιµολόγησης

Το Σύστηµα Τιµολόγησης αποτελείται ουσιαστικά από δύο υποσυστήµατα. Με το πρώτο
εκπληρώνεται η ανάγκη έκδοσης τιµολογίων για εργασίες στην προκυµαία, ενώ µε το
δεύτερο η ανάγκη για έκδοση τιµολογίων για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης ενός πλοίου. Οι
βασικές λειτουργίες του συστήµατος συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Έκδοση τιµολογίου πλοίου
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Με την επιλογή του κωδικού ταξιδιού το σύστηµα εµφανίζει αυτόµατα τις
φορτοεκφορτωτικές εργασίες που έχουν λάβει χώρα και τον υπόχρεο πράκτορα. Η λειτουργία
αυτή παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αλλαγής υπόχρεου πληρωµής, αφαίρεσης/ προσθήκης
εργασιών και γενικότερα ενός δυναµικού εύχρηστου περιβάλλοντος για το χρήστη.
Έκδοση τιµολογίου προκυµαίας
Οι εργασίες εντός της προκυµαίας τιµολογούνται είτε:
 Βάσει άδειας εξόδου / φόρτωσης.
 Χωρίς άδεια, για οποιοδήποτε εµπόρευµα είναι µέσα στο σύστηµα και έχει γίνει η είσοδος
ή εκφόρτωση του.
 Έκδοση συµπληρωτικού τιµολογίου µετά την προσθήκη συµπληρωµατικών εργασιών.
 Έκδοση πιστωτικού τιµολογίου µετά την προσθήκη πιστωτικών εργασιών.
Εκκένωση/ πλήρωση
Το σύστηµα παρέχει ειδική λειτουργία όπου καταγράφονται και χρεώνονται αναλυτικά όλες
οι εργασίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας. Ο υπολογισµός του τελικού ποσού χρέωσης
προκύπτει αυτόµατα µέσα από τους εγκατεστηµένους τιµοκαταλόγους του τερµατικού
σταθµού και είναι αποτέλεσµα του συνυπολογισµού πληθώρας παραµέτρων, όπως:
 Συνολικό µέγεθος/ βάρος εµπορευµάτων
 Μέγεθος συσκευασίας
 Αριθµός εργατών που απασχολήθηκαν και χρόνος εργασίας
 Υπερωριακή εργασία, κ.α.
Ενηµέρωση τιµών από τιµοκαταλόγους
Σε περίπτωση που αλλαχτούν τιµές στους τιµοκαταλόγους, οι οποίες επηρεάζουν αλυσιδωτά
διάφορες τιµολογιακές περιπτώσεις, το Σύστηµα Τιµολόγησης ενηµερώνει τις αντίστοιχες
τιµές αυτόµατα.

Εύρεση ειδικής τιµολογιακής περίπτωσης
Πρόσθετες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά, µε τη λειτουργία αυτή
µπορούν να συνυπολογίζονται στην έκδοση τιµολογίων. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι
π.χ. ειδικές µετατοπίσεις φορτίων επάνω στο πλοίο ή χρήση πλωτού γερανού ή οτιδήποτε
άλλο δε µπόρεσε να καταγραφεί ηλεκτρονικά από κάποιο σύστηµα.
Παρακαταθήκες
Το Σύστηµα της Τιµολόγησης επιτρέπει τη διαχείριση των παρακαταθηκών καθώς πολλοί
λιµένες συνηθίζουν να ζητούν από τους πελάτες τους παρακαταθήκες για την φόρτωση
εµπορευµάτων.
Τιµολόγηση πρόσθετων υπηρεσιών
Αυτή η λειτουργία τιµολογεί ενέργειες που αφορούν εργασίες σε πλοία και όχι σε φορτία.
Τέτοιες εργασίες είναι π.χ. µετατοπίσεις καπακιών, ρυµουλκήσεις κλπ.
Προσθήκη τιµολογιακών περιπτώσεων από τον χρήστη
Πέρα από τις εγκατεστηµένες τιµολογιακές περιπτώσεις του συστήµατος, οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν όλο το φάσµα των υπηρεσιών και αντίστοιχων χρεώσεων ενός
λιµένα, το σύστηµα δέχεται την προσθήκη νέων περιπτώσεων από τον ίδιο το χρήστη. Οι
τιµολογιακές περιπτώσεις που προστίθενται στο σύστηµα από χρήστες µπορούν να είναι
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στατικές, µε χειρωνακτική επιλογή, είτε δυναµικές ώστε να εµφανίζονται µόνο µε
συγκεκριµένα κριτήρια που ορίζουν οι χρήστες.
Ο σχεδιασµός και η όλη λογική της εφαρµογής έχουν υλοποιηθεί µε ∆οµηµένη Ανάλυση
(Structured Analysis), στηρίζεται δε εξολοκλήρου στις προδιαγραφές υλοποίησης On-line
συστηµάτων. Τέλος, παρέχονται οι παρακάτω γενικές δυνατότητες:
 Είσοδος στο Σύστηµα µόνο εξουσιοδοτηµένων χρηστών
 Επιλογή εργασιών
 Εσωτερικούς ελέγχους προγραµµάτων
 Λήψη εφεδρικών αρχείων (Backup)
 Συντήρηση αρχείων
 Σύνδεση µε το Πληροφοριακό Σύστηµα και το Σύστηµα του Λογιστηρίου του λιµένα
 ∆ιαγραφές εγγραφών από πίνακες για εξοικονόµηση χώρου
 Παρακολούθηση των διαφόρων εντύπων αξίας (τιµολόγια)
 Εκτυπώσεις καταστάσεων, τιµοκαταλόγων κλπ.
6. Σύστηµα Ελέγχου Εισόδου/ Εξόδου
Το σύστηµα επιτρέπει τον έλεγχο εισόδου – εξόδου στον σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων
βάσει προαναγγελιών. Αφορά τον αυτόµατο έλεγχο των Ε/Κ και του οχήµατος µέσω
συστήµατος διαχείρισης εικόνας, τον αυτόµατο έλεγχο οδηγού µε τη χρήση έξυπνων καρτών
και τέλος την αυτόµατη απελευθέρωση της πύλης (µπαριέρα – φωτεινός σηµατοδότης) σαν
αποτέλεσµα επιτυχούς ελέγχου παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα πλήρες σύστηµα
ασφάλειας πρόσβασης στον Τερµατικό Σταθµό. Το σύστηµα πύλης έχει επίσης την ευθύνη
ελέγχου της κίνησης οχηµάτων στον Σταθµό και διαχείρισης του χώρου στάθµευσης. Η
αυτοµατοποιηµένη λειτουργικότητα της εφαρµογής εξασφαλίζει την ελάχιστη καταχώρηση
στοιχείων-µόνο το χαρακτηριστικό αριθµό του εµπορευµατοκιβωτίου (ΕΚ), ενώ το φιλικό
γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής προσφέρει άµεση εξοικείωση στο χρήστη προς αποφυγή
καθυστερήσεων και δηµιουργία ουρών στην πύλη. Το σύστηµα πύλης είναι πλήρως
ολοκληρωµένο µε το υπόλοιπο Ο.Π.Σ. για την άµεση διαχείριση των φορτίων. Οι κύριες
λειτουργίες του συστήµατος παρουσιάζονται παρακάτω.
Έλεγχος δικαιωµάτων πρόσβασης
Ο έλεγχος δικαιωµάτων πρόσβασης είναι µια αυτόµατη λειτουργία που γίνεται από το
σύστηµα εισόδου βάσει κριτηρίων που έχουν οριστεί, ώστε να επιτραπεί η είσοδος του
φορτίου -οδηγού-οχήµατος στο Σταθµό. Τα κριτήρια του ελέγχου είναι:

Σχήµα 14: Η βασική οθόνη του συστήµατος ελέγχου πρόσβασης για
εµπορευµατοκιβώτια.
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 Ύπαρξη προαναγγελίας για την άφιξη του οχήµατος –φορτίου
 Εκπλήρωση διοικητικών –οικονοµικών υποχρεώσεων
 Ιστορικό του συγκεκριµένου οδηγού.
Έλεγχος ΕΚ
Ο έλεγχος Ε/Κ γίνεται µέσω της αυτόµατης ανάγνωσης του χαρακτηριστικού αριθµού του
ΕΚ, ο οποίος συγκρίνεται µε τη λίστα κωδικών αριθµών αναµενόµενων Ε/Κ (βάσει των
προαναγγελιών).
Έλεγχος γενικού φορτίου
Στην περίπτωση διέλευσης γενικού/ χύδην φορτίου από την πύλη ελέγχονται τα στοιχεία του
οχήµατος και του οδηγού, καθώς και ο τύπος του φορτίου που εισέρχεται βάσει των
πληροφοριών της φορτωτικής. Ο αριθµός της φορτωτικής ή του συνοδευτικού εγγράφου
µεταφοράς, θα χρησιµοποιείται ως «κλειδί ανεύρεσης» του εµπορεύµατος.
Έλεγχος εκπλήρωσης διοικητικών-οικονοµικών υποχρεώσεων
Η φυσική παραλαβή και παράδοση των φορτίων από/στον πελάτη απαιτεί την κατάθεση
τελωνειακών παραστατικών /συνοδευτικών εγγράφων του εµπορεύµατος από τον πελάτη
καθώς και την έκδοση των σχετικών εγγράφων από το Λιµένα. Ο έλεγχος ύπαρξης των
σχετικών στοιχείων εξασφαλίζει ότι το φορτίο δε θα παραδίδεται και δε θα παραλαµβάνεται
από το λιµένα, αν προηγουµένως δεν έχουν κατατεθεί τα συνοδευτικά τελωνειακά του
παραστατικά ή εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα απελευθέρωσης του φορτίου.
Έλεγχος οδηγού
Για κάθε οδηγό που συναλλάσσεται µε το λιµένα, εκδίδεται µια «έξυπνη κάρτα –smart card»,
η οποία περιέχει τα στοιχεία του οδηγού, εταιρία που εργάζεται κλπ. ώστε να επιτρέπεται η
αναγνώρισή του. Καθώς ο οδηγός τοποθετεί την προσωπική του έξυπνη κάρτα στον
αναγνώστη (Card reader) τα δεδοµένα του συγκρίνονται µε τα δεδοµένα της κεντρικής βάσης
του συστήµατος και ανάλογα επιτρέπεται ή όχι η είσοδος στο Σταθµό.
Έλεγχος πινακίδας οχήµατος
Η πινακίδα του οχήµατος που εισέρχεται ή εξέρχεται του σταθµού καταγράφεται αυτόµατα
µέσω του συστήµατος «Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων –Optical Character Recognition /
OCR». Επίσης, κατά την έξοδο του οχήµατος, ειδικότερα κατά την παραλαβή,
πραγµατοποιείται έλεγχος σχετικά µε το φορτηγό και το φορτίο. Με τον πρόσθετο αυτό
τρόπο ελέγχου αποφεύγονται οι περιπτώσεις λάθους φόρτωσης, φορτίου σε όχηµα.
Έλεγχος φυσικής κατάστασης
Στην περίπτωση διέλευσης Ε/Κ από την πύλη, υπάλληλος του σταθµού ελέγχει τη φυσική του
κατάσταση (χτυπηµένο, τρυπηµένο) καθώς και την κατάσταση της σφραγίδας κατά την οδική
άφιξη του Ε/Κ στο Σταθµό. Οι παρατηρήσεις καταγράφονται σε ασύρµατο τερµατικό και
γίνονται αυτόµατα διαθέσιµες για άµεση και µελλοντική χρήση. Η σχετική λειτουργία µπορεί
να διασυνδεθεί µε κάθε άλλη τηλεµατική προσέγγιση.
Καθοδήγηση οχήµατος
Ο επιτυχής έλεγχος πρόσβασης επιτρέπει την είσοδο του φορτίου στον Σταθµό. Το σύστηµα
εκτυπώνει αυτόµατα οδηγίες πορείας για τον οδηγό του οχήµατος αναφορικά µε την επόµενη
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θέση του µέσα στο Σταθµό. Η θέση αυτή προκύπτει αυτόµατα από το σύστηµα ανάλογα µε το
είδος του φορτίου (π.χ. για Ε/Κ – χώρος στάθµευσης αλάνας, για γενικό φορτίο – αποθήκη
κλπ.).
∆ιαχείριση θέσεων στάθµευσης
Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο το σύστηµα εισόδου δίνει τις θέσεις
στάθµευσης που θα πρέπει να κατευθυνθούν τα οχήµατα και τις οποίες «δεσµεύει».
Αντίστοιχα το σύστηµα εξόδου µε την αποχώρηση ενός οχήµατος από το Σταθµό, κάνει
διαθέσιµη τη θέση προς νέα χρήση.
Αυτόµατη καταγραφή εισόδου/ εξόδου
Το σύστηµα µέσω της καταγραφής εισόδου-εξόδου των φορτίων-οχηµάτων-οδηγών,
επιτρέπει την παρακολούθηση της συνολικής κίνησης από την πύλη ξηράς. Τα στοιχεία και οι
πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν τη µετέπειτα χρησιµοποίησή τους για επεξεργασία
αναφορικά µε τους χρόνους εξυπηρέτησης, διακίνηση, είδος εργασιών κλπ. Επιπλέον, ο
λιµένας γνωρίζει σε πραγµατικό χρόνο ποια και ποσά Ε/Κ διακινήθηκαν από την πύλη ξηράς.
7. Σύστηµα Ελέγχου Φόρτωσης-Εκφόρτωσης
Το σύστηµα επιτρέπει τον ηλεκτρονικό έλεγχο φόρτωσης - εκφόρτωσης Ε/Κ βάσει
προαναγγελιών ενώ µέσω των ασύρµατων τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται επιτρέπεται η
ηλεκτρονική καταγραφή των κινήσεων που λαµβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της
φορτοεκφόρτωσης. Το σύστηµα αυτό είναι πλήρως διασυνδεδεµένο µε τις εφαρµογές
διαχείρισης φορτίων στην προκυµαία. Ο έλεγχος της φορτοεκφόρτωσης επιτυγχάνεται µε
ένα συνδυασµό από ασύρµατα τερµατικά χειρός που λειτουργούνται από τους διαχειριστές/
σηµειωτές του terminal και κεντρικούς εξυπηρετητές που υποστηρίζουν τις απαραίτητες
διεπαφές µε την υπόλοιπη µηχανογράφηση του λιµένα.

Κεντρικό σύστηµα
διαχείρισης/
µηχανογράφησης

Σύστηµα διαχείρισης
ασυρµάτων τερµατικών

Σύστηµα
φορτοεκφόρτωσης

Ασύρµατα
τερµατικά
σηµειωτών

Κεντρική
βάση
δεδοµένων

Σχήµα 15: Αρχιτεκτονική ΠΣ ΟΛΘ

Το όλο σύστηµα αποτελεί την ηλεκτρονική προσοµοίωση µιας τυπικής φορτωτικής/
εκφορτωτικής διαδικασίας.
Η διαµόρφωση της τελικής λύσης είναι επιλέξιµη και εύκολα διαµορφούµενη από τις
ανάγκες του τερµατικού σταθµού. Μία τυπική λύση αποτελείται από έναν αριθµό ασύρµατων
τερµατικών για τους σηµειωτές (αρµόδιων από τη µεριά του Λιµένα για την παρακολούθηση
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και έλεγχο της φορτοεκφόρτωσης) και ένα κεντρικό σύστηµα φορτοεκφόρτωσης µε βάση
δεδοµένων και ενδιάµεση εφαρµογή διαχείρισης ασύρµατων τερµατικών.

Σχήµα 16: Τυπικό σενάριο εκφόρτωσης µε ασύρµατο τερµατικό
χειρός

Το Σύστηµα της Φορτοεκφόρτωσης επικοινωνεί µε το Σύστηµα Επικοινωνίας του λιµένα
καθώς µε τα ασύρµατα τερµατικά γίνεται η διασταύρωση των πληροφοριών κάθε Ε/Κ µε τις
λίστες φόρτωσης/εκφόρτωσης.

Σχήµα 17: Γραφική απεικόνιση της εξέλιξης µιας
φόρτωσης, στο σύστηµα παρακολούθησης

Στη συνέχεια γίνεται η αντίστοιχη ενηµέρωση του συστήµατος, την ίδια στιγµή που το Ε/Κ
φορτώνεται ή εκφορτώνεται από το πλοίο. Το λογισµικό της TREDIT για τα τερµατικά
χειρός επιτρέπει την αναζήτηση και καταχώρηση πληθώρας πληροφοριών που αφορούν στον
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οπτικό έλεγχο ενός Ε/Κ (αριθµός, σφραγίδα, φυσική κατάσταση κ.α.) καθώς και στις όποιες
εργασίες συνθέτουν την φυσική κίνηση των Ε/Κ (έναρξη φορτοεκφόρτωσης – για αυτόµατη
χρονοµέτρηση, συλλογή, απόθεση, εγκάρσια κ.α.). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για
διαδικασίες που έπονται της φορτοεκφόρτωσης όπως π.χ. χρέωση/ πίστωση µητρώου
λογιστικής αποθήκης, τιµολόγηση, έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων όπως COARRI και
IFCSUM, γεωγραφική απεικόνιση κ.α.
Το σύστηµα φορτοεκφόρτωσης περιέχει επιπλέον µία φιλική προς τον χρήστη εφαρµογή
παρακολούθησης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης σε πραγµατικό χρόνο. Ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα τα επιλέξει το ταξίδι (Voyage) του οποίου τη φορτοεκφόρτωση επιθυµεί να
παρακολουθήσει, από όπου µπορεί να αντλεί πληροφορίες όπως:
 Φορτωθέντα/ εκφορτωθέντα Ε/Κ
 Πρόοδος φόρτωσης/ εκφόρτωσης (σε αριθµούς Ε/Κ, ποσοστιαία πρόοδος, µε
ραβδογράµµατα κ.α.)
 Τερµατικά σε χρήση
 Σηµειωτές εν υπηρεσία
 Γερανογέφυρες σε χρήση
 Χρόνοι φόρτωσης/ εκφόρτωσης

Σχήµα 18: Αυτόµατη στατιστική απεικόνιση της
φορτοεκφορτωτικής παραγωγής

Με την εφαρµογή παρακολούθησης δίνεται η δυνατότητα στην διαχείριση του τερµατικού
σταθµού να προγραµµατίζει αρτιότερα την κατανοµή ανθρωπίνων και µηχανικών πόρων, να
παρατηρεί την παραγωγικότητα είτε σε πραγµατικό χρόνο είτε σε συγκεντρωτικές αναφορές
στατιστικών δεδοµένων, να προβλέπει και να παρέχει εκτιµήσεις στους πελάτες του λιµένα
για τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, να ανταλλάσσει σε ελάχιστο χρόνο πληροφορίες
µε άλλα τµήµατα ή συστήµατα του λιµένα.
8. Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών

Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ) έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να διαχειρίζεται/
παρουσιάζει σε γεωγραφικό περιβάλλον και σε πραγµατικό χρόνο τις ενέργειες που
λαµβάνουν χώρα στα διάφορα σηµεία διαχείρισης εµπορευµατοκιβωτίων µέσα στον
τερµατικό Σταθµό.
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Σχήµα 19: ΓΠΣ ΟΛΘ

Η εισαγωγή του ΓΣΠ µε την παραπάνω λειτουργικότητα αποτελεί επίσης µια πρωτοπορία,
καθώς παρέχει τη δυνατότητα της δυναµικής εποπτείας των κινήσεων στον Σταθµό αλλά και
της υποστήριξης του σχεδιασµού του χώρου στοιβασίας για µελλοντικές αποθέσεις .

9. Σύστηµα Πλάνου Στοιβασίας
Το Σύστηµα αυτό µε τη χρήση κατάλληλων αλγορίθµων, αυτοµατισµών και κριτηρίων
προσδιορίζει την κατανοµή των εµπορευµατοκιβωτίων σε αντίστοιχες περιοχές στα πλαίσια
διαµόρφωσης του πλάνου στοιβασίας. Το Σύστηµα Πλάνου Στοιβασίας επιτρέπει την
καλύτερη διαχείριση του χώρου στοιβασίας και του εξοπλισµού που απαιτείται για τη
βέλτιστη και ταχεία απόθεση των εµπορευµατοκιβωτίων.
Η εφαρµογή είναι πλήρως διασυνδεδεµένη µε το ΟΠΣ και χρησιµοποιεί το φιλικό
περιβάλλον του ΓΣΠ.
10. Σύστηµα Απογραφής
Το Σύστηµα Απογραφής επιτρέπει στους απογραφείς να πραγµατοποιούν ηλεκτρονική
επιβεβαίωση της θέσης των εµπορευµατοκιβωτίων στο χώρο στοιβασίας. Το σχετικό
λογισµικό είναι ιδιαίτερα φιλικό και επιτρέπει στον χρήστη µε απλές ενέργειες να
επιβεβαιώνει ή διορθώνει την ΚΒ∆ σχετικά µε την εικόνα του χώρου στοιβασίας. Η
διαχείριση της εφαρµογής αυτής µπορεί να γίνει και µέσω του Γ.Σ.Π.
11. Σύστηµα Κεντρικής ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού
Το αυτόµατο αυτό σύστηµα είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά και στοιβασία των
εµπορευµατοκιβωτίων, για την υλοποίηση του πλάνου στοιβασίας και την ικανοποίηση των
αιτηµάτων που λαµβάνει από τα υπόλοιπα συστήµατα. Παρέχει αυτόµατα ηλεκτρονικά
µηνύµατα οδηγιών στα ασύρµατα τερµατικά που είναι εγκατεστηµένα στα µηχανήµατα
χερσαίας µεταφοράς. Οι χειριστές των µηχανηµάτων µέσω απλών κινήσεων επιβεβαιώνουν
στα τερµατικά τους την ολοκλήρωση κάθε ενέργειας. Το σύστηµα επιτυγχάνει τη µέγιστη
εκµετάλλευση του εξοπλισµού και είναι πλήρως διασυνδεδεµένο µε τα υπόλοιπα
υποσυστήµατα του ΟΠΣ. ∆ιαθέτει δε εργαλεία εποπτείας και παρέµβασης για τη δυναµική
διαχείριση του εξοπλισµού.
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Κεφάλαιο 5 – Πλαίσιο ανάλυσης και σχεδιασµού πρωτοβουλιών
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων
Ο βασικός στόχος των εργασιών της Οµάδας Ιγ1 είναι να ένα διαµορφωθεί ένα συστηµατικό,
ενοποιηµένο πλαίσιο ανάλυσης και σχεδιασµού πρωτοβουλιών και συστηµάτων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων µε βάση τρία αλληλεπιδρώντα επίπεδα: (α) πολιτική και
οικονοµική λιµένων, (β) µοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λιµένων και (γ) εφαρµογές,
υπηρεσίες και τεχνολογίες/πλατφόρµες. Με βάση αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν εµπειρικά
(i) η στάση των δρώντων παικτών, (ii) οι τάσεις και οι προοπτικές όσον αφορά την
αξιοποίηση προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα λιµάνια της χώρας, διακρινόµενα ως
προς ο µέγεθος, τις υποδοµές και το είδος της εξυπηρετούµενης κίνησης.
Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας που πραγµατοποιείται βασίζεται σε επιµέρους θεωρίες
του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των στρατηγικών
πληροφοριακών συστηµάτων και της διαχείρισης καινοτοµίας. Ακολουθείται δε ειδικότερα η
κοινωνικοτεχνική προσέγγιση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές
διαστάσεις του θεωρητικού υπόβαθρου της έρευνας για την αποτύπωση της στάσης των
δρώντων παικτών λιµένων όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και τις τάσεις και
προοπτικές όσον αφορά την αξιοποίηση προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα λιµάνια
της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτικές/στρατηγικές, οργάνωση και τεχνολογική
ετοιµότητα των δρώντων παικτών.

Σχήµα 20: Πλαίσιο περιβάλλοντος, περιεχοµένου, διαδικασίας

Οι Stockdale και Standing (2006) παρουσίασαν ένα πλαίσιο που εστιάζει στην ανάγκη για πιο
ολιστικές διαδικασίες για την αποτίµηση πληροφοριακών συστηµάτων και εξηγεί τον ρόλο
των ερµηνευτικών µεθοδολογιών στην αναγνώριση της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης των
διατάσεων αποτίµησης. Το πλαίσιο (εικόνα 5) απεικονίζει τους κοινωνικούς, πολιτικούς και
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πολιτισµικούς παράγοντες στον προσδιορισµό οικονοµικών ωφελειών και δίνει έµφαση στην
ανάγκη για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση αποτίµησης.
Βασιζόµενοι σε µια µελέτη των Chwelos et al. (2001), παρουσιάζουµε µια προσέγγιση για
την λήψη αποφάσεων υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε τρεις κρίσιµες
διαστάσεις/όψεις: την τεχνολογική, την οργανωσιακή και την δια-οργανωσιακή. Η
τεχνολογική όψη ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας, η
οργανωσιακή επικεντρώνεται στα διαχειριστικά και οργανωσιακά ζητήµατα σχετιζόµενα µε
την χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας, και η δια-οργανωσιακή λαµβάνει υπόψη
παράγοντες που σχετίζονται µε τις δράσεις άλλων οργανισµών (περιβάλλον) (Chwelos et al.,
2001).

Η Τεχνολογική οπτική
Η Θεωρία ∆ιάχυσης της Καινοτοµίας (Rogers, 1983) στοχεύει στο να περιγράψει τα πρότυπα

Σχήµα 21: Λήψη απόφασης υιοθέτησης η-υπηρεσιών

υιοθέτησης µιας νέας τεχνολογίας, να εξηγήσει όλο τον µηχανισµό υιοθέτησης και να
βοηθήσει στην πρόβλεψη του αν και πώς µια νέα τεχνολογία θα είναι επιτυχής. Σύµφωνα µε
τη µελέτη των Chwelos et al. (2001), η θεωρία αυτή καλύπτει την τεχνολογική όψη του
πλαισίου. Έχει πιθανή εφαρµογή σε έννοιες και τεχνικές, τεχνολογίες ΤΠΕ και έχει
χρησιµοποιηθεί σαν θεωρητική βάση για ένα αριθµό ερευνητικών προγραµµάτων ΤΠΕ. Τα
πέντε σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των καινοτοµιών είναι (Rogers, 1995):
 συγκριτικό πλεονέκτηµα (ο βαθµός στο οποίο µια καινοτοµία φαίνεται να είναι
καλύτερη από την ιδέα που εκτοπίζει)
 συµβατότητα (ο βαθµός στον οποίο µια καινοτοµία είναι συµβατή µε τις υπάρχουσες
αξίες, την προηγούµενη εµπειρία και τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών της)
 πολυπλοκότητα (ο βαθµός στον οποίο µια καινοτοµία είναι δύσκολο να γίνει
κατανοητή και να χρησιµοποιηθεί)
 δυνατότητα για δοκιµή (ο βαθµός στον οποίο µια καινοτοµία µπορεί να δοκιµαστεί σε
µια περιορισµένη βάση)
 ευκολία παρατήρησης (ο βαθµός στον οποίο τα αποτελέσµατα µιας καινοτοµίας είναι
ορατά σε άλλους)
Μία ακόµα διάσταση της τεχνολογικής οπτικής είναι τα αντιληφθέντα οφέλη. Τα
εκλαµβανόµενα οφέλη είναι τα υποκειµενικά, προσδοκώµενα οφέλη που µια καινοτοµία
µπορεί να προσφέρει σε έναν οργανισµό. Όσο µεγαλύτερα είναι τα αντιληφθέντα οφέλη για
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έναν οργανισµό, τόσο πιο πιθανό είναι ο οργανισµός αυτός να υιοθετήσει τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που εξετάζει.
Στον τοµέα των ΤΠΕ έχει γίνει ένας αριθµός ερευνών που εξετάζουν τα αναµενόµενα οφέλη
των επενδύσεων ΤΠΕ, όπως τα αντιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις και οι δρώντες παίκτες που
πραγµατοποιούν τις επενδύσεις αυτές. Οι Cheon-Pyo Lee, Jung P. Shim (2007), στην έρευνά
τους σχετικά µε την διερεύνηση της υιοθέτησης RFID σε εφαρµογές ιατρικής/υγείας,
προτείνουν διάφορα οφέλη που πιθανόν να γίνονται αντιληπτά από τους οργανισµούς που
πραγµατοποιούν τη επένδυση, όπως η µείωση λειτουργικού κόστους, η µείωση των ρυθµών
σφαλµάτων, η βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών και η βελτίωση της εικόνας του
οργανισµού.
Σύµφωνα µε άλλες έρευνες (Lin et al., 2007, Teo & Ranganathan, 2004 και Tsao et al.,
2004), ένα όφελος το οποίο αναµένουν οι οργανισµοί ότι θα τους αποφέρει η επένδυση σε IT
εκτός από τη µείωση του κόστους και την βελτίωση της εταιρικής εικόνας, είναι η αύξηση
των πωλήσεων. Πολύ σηµαντική είναι η ύπαρξη τυπικών διαδικασιών αποτίµησης οφελών
από την επένδυση σε ΤΠΕ (Ward et al. (1996) και Ward & Daniel (2006)). Πρέπει να
εξεταστεί αν ο οργανισµός διαθέτει τέτοιες τυπικές µεθόδους, αν τις εφαρµόζει µετά από την
εφαρµογή των συστηµάτων και αν µετά την ολοκλήρωση του έργου τα αποτελέσµατα
ανατροφοδοτούνται σε αυτούς που πήραν την απόφαση για την υλοποίησή του.
Η οργανωσιακή οπτική
Από την οργανωσιακή οπτική, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
µπορεί να εµποδιστεί από έναν αριθµό παραγόντων που έχουν καταγραφεί από την
βιβλιογραφία. Οι παράγοντες αυτοί µπορεί να περιλαµβάνουν την πολυπλοκότητας µιας
τεχνολογίας ή την έλλειψη κατάλληλων συνθηκών, η οποία απεικονίζει την διαθεσιµότητα
των πόρων που είναι απαραίτητοι για την εµπλοκή σε µια τέτοια διαδικασία, όπως η
εκπαίδευση ο χρόνος και οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι (Taylor & Todd, 1995).
Όσο µεγαλύτερη είναι η ετοιµότητα της διοίκησης, τόσο πιθανότερο είναι ο οργανισµός να
υιοθετήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι το πόσο σηµαντική θεωρεί η διοίκηση του
οργανισµού ότι είναι η µείωση του κόστους. Οργανισµοί που διαθέτουν διοικήσεις πιο
ευαίσθητες στο κόστος είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες που βοηθούν στη
µείωσή του.
Οι Cheon-Pyo Lee, Jung P. Shim (2007) εξετάζουν την παρουσία υπερµάχων ή αντίµαχων
της επένδυσης σε ΤΠΕ στον οργανισµό. Η παρουσία υποστηρικτών της υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών στον οργανισµό επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την απόφαση για επένδυση, ενώ
αντίθετα η ύπαρξη στελεχών αντίθετων στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών δείχνει πιθανή µη
ετοιµότητα/ ωριµότητα της διοίκησης για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Οι Lin et al. (2007)
εφήρµοσαν ένα µοντέλο για τη µέτρηση της ωριµότητας ενός οργανισµού όσον αφορά την
στρατηγική, το στυλ διοίκησης, το επίπεδο ικανοτήτων ΙΤ και τους γενικότερους στόχους
του. ∆ιαφορετικά επίπεδα ωριµότητας σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, συγκλίνουν στην
ευρύτερη ωριµότητα του οργανισµού, η οποία έχει άµεσο, όπως αναφέραµε ανωτέρω,
αντίκτυπο στην λήψη απόφασης για την επένδυση σε ΤΠΕ.
Επίσης, στη ίδια έρευνα, υιοθετώντας στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Bui et al.
(2002), Slade & Van Akkeren (2002), και Soliman & Janz (2004))εξετάζεται το κατά πόσο η
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών είναι σύµφωνη µε τους στόχους της διοίκησης, την εταιρική

61

φιλοσοφία, της ανάγκες του οργανισµού και τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα των
εργαζόµενων. Οι Cheon-Pyo Lee, Jung P. Shim (2007) εξετάζουν το κατά πόσο οι
εργαζόµενοι του οργανισµού είναι ικανοποιηµένοι µε την απόδοση των υπαρχόντων
συστηµάτων (χάσµα απόδοσης). Παράλληλα, εξετάζεται και η τεχνογνωσία που διαθέτουν οι
εργαζόµενοι κι η διοίκηση του οργανισµού.
Όσον αφορά την ευαισθησία της διοίκησης στο κόστος της επένδυσης (Cheon-Pyo Lee, Jung
P. Shim, 2007), εξετάζεται η ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για τη υιοθέτηση των
εξεταζόµενων ΤΠΕ, καθώς και το πόσο σηµαντικό κοµµάτι του προϋπολογισµού διατίθεται
για την ανάπτυξη και εφαρµογή ΤΠΕ. Πολύ σηµαντική είναι η ύπαρξη µεθοδολογιών
αποτίµησης επένδυσης ΙΤ (Cheon-Pyo Lee, Jung P. Shim (2007), Ward et al. (1996) και
Ward & Daniel (2006)). Πρέπει να εξεταστεί αν ο οργανισµός διαθέτει τυπική µεθοδολογία
αποτίµησης επένδυσης σε ΤΠΕ και αν η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται ευρέως στον
οργανισµό.
Η δια-οργανωσιακή οπτική
Όσο µεγαλύτερη είναι η εξωτερική πίεση που δέχεται ένας οργανισµός, τόσο πιθανότερο
είναι να υιοθετήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η κοινωνική επιρροή µπορεί να
ασκηθεί σε έναν οργανισµό προτρέποντάς τον να λάβει πρωτοβουλία για υιοθέτηση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειµένου να φανεί πιο ελκυστικός σε άλλους οργανισµούς.
Ένας οργανισµός που υιοθετεί τεχνολογία ΤΠΕ µπορεί να θεωρηθεί ως πρωτοπόρος στον
κλάδο τον οποίο δραστηριοποιείται και να προσελκύσει περισσότερη εµπορική κίνηση. Όσο
µεγαλύτερη κοινωνική επιρροή αντιµετωπίζει ένας οργανισµός τόσο πιθανότερο είναι να
υιοθετήσει τεχνολογίες ΤΠΕ και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Οι Cheon-Pyo Lee, Jung P. Shim (2007) ερευνούν την αβεβαιότητα της αγοράς, εξετάζοντας
το πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο και το πόσο συχνά υπάρχουν αυξήσεις στο κόστος της λειτουργίας ενός
οργανισµού στον κλάδο. Επίσης εξετάζεται το πόσο σηµαντική είναι η πίεση των
προµηθευτών και άλλων εξωτερικών παραγόντων, στον οργανισµό όσων αφορά τις
επενδύσεις σε ΤΠΕ.
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Κεφάλαιο 6 – Έρευνα Πεδίου
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, στόχος των εργασιών της παρούσας µελέτης
είναι να εξεταστούν (i) η στάση των δρώντων παικτών, (ii) οι τάσεις και οι προοπτικές όσον
αφορά την αξιοποίηση προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα λιµάνια της χώρας,
διακρινόµενα ως προς το µέγεθος, τις υποδοµές και το είδος της εξυπηρετούµενης κίνησης. Η
µελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει:
• Κατά πόσο οι οργανισµοί, τους οποίους αφορούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων,
είναι ενηµερωµένοι για την ύπαρξη, και τις δυνατότητες που τους παρέχουν.
• Αν και σε ποιο βαθµό προτίθενται να τις υλοποιήσουν στο µέλλον ή τις έχουν ήδη
υλοποιήσει και σε τι επίπεδο.
• Ποιά είναι η στάση, τάσεις και τις προοπτικές των δρώντων παικτών σχετικά µε τα
µοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λιµένων, τις συνδεόµενες οργανωσιακές και
διαχειριστικές παραµέτρους καθώς και τις σηµαντικότερες ηλεκτρονικές λιµενικές
υπηρεσίες και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες/πλατφόρµες που αφορούν.
• Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχεδιάστηκε και έχει διεξαχθεί διερευνητική
(exploratory) έρευνα πεδίου που έχει σκοπό να συλλέξει και να παρουσιάσει
πρωτογενή στοιχεία σε δείγµα σηµαντικών, µεγάλων ελληνικών λιµένων και άλλων
οργανισµών
που
δραστηριοποιούνται
στον
κλάδο
της
διακίνησης
εµπορευµατοκιβωτίων.
6.1 Το προφίλ της έρευνας
6.1.1 Μέθοδος και συµµετέχοντες
Η έρευνα έλαβε χώρα την περίοδο Μάιος-Ιούνιος 2008 και προσπάθησε να αποτυπώσει
εµπειρικά την υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά την παροχή και χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων στην Ελληνική πραγµατικότητα. Η έρευνα διεξήχθη µε την
πραγµατοποίηση δοµηµένων συνεντεύξεων και χρήση ερωτηµατολογίων, στις οποίες
συµµετείχαν ανώτερα και ανώτατα στελέχη διοίκησης ή/και διεύθυνσης πληροφορικής 6
ελληνικών οργανισµών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι ερωτώµενοι παρουσίασαν την γνώση και
εκτιµήσεις τους γενικά για τον κλάδο που συµµετέχουν όσον αφορά στα εξεταζόµενα
ζητήµατα. Στο παράρτηµα Α παρουσιάζονται τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν για
την πραγµατοποίηση των δοµηµένων συνεντεύξεων.
Στην έρευνα έλαβαν µέρος οργανισµοί και επιχειρήσεις που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
• Λιµένες - ΣΕΜΠΟ
• Τελωνεία
• Ναυτιλιακές Εταιρείες
• Προµηθευτές Συστηµάτων/ Υποδοµών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Λιµένων
Συγκεκριµένα, η επιλογή των οργανισµών στην παρούσα έρευνα έγινε µε τα ακόλουθα
κριτήρια:
• Λιµένες - ΣΕΜΠΟ, καθώς αυτοί παρέχουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων ή
τουλάχιστον παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο µπορούν αυτές να προσφερθούν. Οι
λιµένες αποτελούν το κέντρο της έρευνάς µας.
• Τελωνεία, λόγω του κρίσιµου ρόλου τους στην ολοκλήρωση ηλεκτρονικών
διαδικασιών τόσο µε τους λιµένες όσο και µε άλλες επιχειρήσεις/ οργανισµούς που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Επίσης, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης µε τους λιµένες,
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•

•

καθότι κι οι δύο ανήκουν στο δηµόσιο, είναι σηµαντικός ο ρόλος που διαδραµατίζουν
στη λήψη απόφασης για υιοθέτηση συγκεκριµένων τεχνολογιών ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους λιµένες.
Ναυτιλιακές Εταιρείες, λόγω του στρατηγικού ρόλου που διαδραµατίζουν στην
ενθάρρυνση/πίεση για υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλαγών. Καθώς
από αυτές εξαρτάται η βιωσιµότητα ενός λιµένα, οι ανάγκες τους για ηλεκτρονικές
λιµενικές υπηρεσίες είναι η κινητήρια δύναµη για την υλοποίησή και παροχή τους
από τους λιµένες.
Προµηθευτές Συστηµάτων/ Υποδοµών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Λιµένων, καθώς
όσο πιο έντονος είναι ο ανταγωνισµός στον κλάδο τους και όσο πιο πολλά συστήµατα
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων αναπτύσσονται, τόσο ευκολότερη είναι η
υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις λιµένες (µοντέλο push).

Τα ερωτηµατολόγια, που αποτέλεσαν βάση για τις δοµηµένες συνεντεύξεις διαµορφώθηκαν
χρησιµοποιώντας την προηγούµενη διεθνή εµπειρία και γνώση, οι βασικοί δε άξονες που
εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν οι εξής:
• Η αξιολόγηση της τρέχουσας ενηµέρωσης, τεχνογνωσίας σχετικά µε τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες λιµένων και η πιθανή επίδραση, που έχουν αυτές στην λειτουργία των
οργανισµών καθώς και η σχετική αποτελεσµατικότητά τους.
• Η αξιολόγηση της τρέχουσας στάσης και βαθµού υιοθέτησης ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων, των τάσεων και προοπτικών σχετικά µε τα µοντέλα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης λιµένων, τις συνδεόµενες οργανωσιακές και διαχειριστικές
παραµέτρους όσον αφορά τις σηµαντικότερες ηλεκτρονικές λιµενικές υπηρεσίες και
τις υποστηρικτικές τεχνολογίες/πλατφόρµες που αφορούν.
Στους συµµετέχοντες στην έρευνα εγγυηθήκαµε την ανωνυµία τους, εξαιτίας του ευαίσθητου
και στρατηγικού χαρακτήρα της πληροφορίας, που τους ζητήθηκε να καταθέσουν.
Πίνακας 11: Τύπος οργανισµού που διερευνήθηκε

Τύπος Οργανισµού

Αριθµός Οργανισµών

Λιµένες ΣΕΜΠΟ
Τελωνεία

2
1

Ναυτιλιακές Εταιρείες
Πάροχοι λογισµικού/
συστηµάτων παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων

3
1

6.1.2 Ανάλυση των αποτελεσµάτων
Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας µε βάση τις
λεπτοµερείς αναφορές των συνεντεύξεων:
6.1.2.1 Λιµένες - ΣΕΜΠΟ
Σε αυτή την κατηγορία εξετάστηκαν δύο λιµένες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων στην Ελλάδα. Αφεξής θα αναφέρονται ως Λ1 και Λ2. Οι
ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν µια ανάλυση των δύο οργανισµών σε θέµατα
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διακυβέρνησης λιµένων, µοντέλων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τεχνολογιών που
υιοθετούν.
∆ιακυβέρνηση Λιµένων
Στην ενότητα αυτή εξετάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τα µοντέλα
διακυβέρνησης που υλοποιούνται σε κάθε λιµένα, τη διαδικασία επιλογής ΤΠΕ και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων προς επένδυση και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
διαδικασία αυτή.
Το µοντέλο διακυβέρνησης του Λ1 είναι ηµιδηµόσιο ενώ κατά την άποψη των ερωτώµενων
η αναδυόµενη τάση στη διακυβέρνηση λιµένων είναι η υιοθέτηση ιδιωτικού µοντέλου. Αυτή
η τάση προκύπτει όπως είδαµε και από την βιβλιογραφία. Ο Λ1 δεν ανήκει σε κάποιο
ευρύτερο δίκτυο λιµένων ούτε έχει κάποια στρατηγική συµµαχία µε άλλα λιµάνια. Το
µοντέλο διακυβέρνησης του Λ2 είναι κι αυτό ηµιδηµόσιο ενώ, αντίθετα µε το Λ1, κατά την
άποψη των ερωτώµενων/διοίκησης η αναδυόµενη τάση στη διακυβέρνηση λιµένων είναι η
υιοθέτηση ηµιδηµόσιου µοντέλου. Επίσης ο Λ2, ακολουθώντας διαφορετική στρατηγική από
το Λ1, ανήκει σε ευρύτερο δίκτυο λιµένων. Πρόκειται για µια κίνηση στρατηγικής σηµασίας
που συναντάµε όλο και περισσότερο διεθνώς, προκειµένου να καλύπτονται, όπως αναλύσαµε
σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών των λιµενικών υπηρεσιών.
Τόσο ο Λ1 όσο και ο Λ2 εφαρµόζουν ήδη συστήµατα TΠΕ. Ακόµη, µέσα στα σχέδια και των
δύο οργανισµών είναι να επενδύσουν σε συστήµατα ΤΠΕ στο άµεσο µέλλον. Όσον αφορά
τον Λ1, ήδη έχει διενεργηθεί διαγωνισµός για την ανάληψη του έργου υλοποίησης των νέων
συστηµάτων. Τα στελέχη του Λ1 που ενεπλάκησαν στην διαδικασία λήψης απόφασης για την
εφαρµογή συστηµάτων ΤΠΕ, ανήκαν στις διευθύνσεις Πληροφορικής, Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων, Ελευθέρας Ζώνης και Οικονοµικού.
Στον Λ1 η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στους διάφορους
συµµετέχοντες και καθυστέρησε λόγω συγκρουόµενων συµφερόντων ανάµεσα σε αυτούς.
Στον Λ2 αντίθετα, ενώ η διαδικασία χαρακτηρίστηκε επίσης από διαπραγµατεύσεις ανάµεσα
στους διάφορους συµµετέχοντες, ωστόσο δεν καθυστέρησε λόγω συγκρουόµενων
συµφερόντων ανάµεσα σε αυτούς. Τόσο στον Λ1 όσο και στον Λ2 υπάρχουν ένα ή
περισσότερα άτοµα που προωθούν ενθουσιωδώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων.
Η διαδικασία λήψης απόφασης και των δύο οργανισµών ήταν συστηµατικά σχεδιασµένη από
τη διοίκηση, η οποία χρησιµοποίησε τυπικές µεθόδους σχεδιασµού ΤΠΕ. Τα κριτήρια που
χρησιµοποιήθηκαν από τη διοίκηση του Λ1 για να υποστηρίξουν την απόφαση αυτή ήταν
κλασσικά διαχειριστικά κριτήρια όπως ανάλυση κόστους ωφέλειας και µεγέθη πωλήσεων. Η
διαδικασία λήψης απόφασης υλοποίησης ΤΠΕ κράτησε 3 µήνες. Ο Λ2 αντίστοιχα, εκτός από
τα κλασσικά διαχειριστικά κριτήρια, χρησιµοποίησε και υποκειµενικά ή “soft” κριτήρια όπως
η εικόνα και η υπόληψη του οργανισµού. Τα κριτήρια αυτά, ενώ προσφέρουν σαφή οφέλη,
ειδικά σε συνδυασµό µε τα κλασσικά, είναι πιο δύσκολο να εφαρµοστούν και για αυτό δεν
χρησιµοποιούνται συχνά στην πράξη.
Τόσο ο Λ1 όσο και ο Λ2 έχουν τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους για την υιοθέτηση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων και στα πλαίσια του προϋπολογισµού και των των δύο
οργανισµών το προγραµµατισµένο κονδύλι για την επένδυση σε νέες τεχνολογίες και
εξοπλισµό είναι σηµαντικό.
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Ένας από τους λόγους για την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων ήταν η
επιρροή/πίεση εξωτερικών παραγόντων και για τους δύο λιµένες. Σύµφωνα µε τον Λ1 ο
ανταγωνισµός στον κλάδο είναι πολύ έντονος. Για αυτό το λόγο οι ανάγκες των πελατών του
Λ1 ως λόγο υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων θεωρείται από τη διοίκηση πάρα
πολύ σηµαντικός. Οι ανάγκες των συνεργατών του Λ1 θεωρούνται σηµαντικός λόγος
υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων, ενώ η επιρροή άλλων εξωτερικών
παραγόντων/ φορέων θεωρείται πολύ σηµαντικός λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων. Τέλος, η επιρροή των προµηθευτών εφαρµογών ΤΠΕ θεωρείται από τη
διοίκηση του Λ1 λίγο σηµαντικός λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων.
Η διοίκηση του Λ2 θεωρεί ότι οι ανάγκες των πελατών του λιµένα είναι πολύ σηµαντικός
λόγος υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων. Πολύ σηµαντικός λόγος θεωρούνται
και οι ανάγκες των συνεργατών του Λ2, ενώ η επιρροή άλλων εξωτερικών παραγόντων/
φορέων θεωρείται απλά σηµαντικός. Τέλος, η διοίκηση του Λ2, όπως και η διοίκηση του Λ1,
θεωρεί την επιρροή των προµηθευτών εφαρµογών ΤΠΕ λίγο σηµαντικό λόγος υιοθέτησης
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων.

Μοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Λιµένων
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τα µοντέλα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα οποία υιοθετούν οι λιµένες, τα οφέλη που περιµένουν από
την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων και τα εµπόδια για την υλοποίησή τους.
Εξετάζονται οι τεχνολογίες/ ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων που προτίθενται οι λιµένες να
υιοθετήσουν και οι µεθοδολογίες αποτίµησης οφελών που υιοθετούν. Επίσης εξετάζετε η
στρατηγική πληροφοριακών συστηµάτων των οργανισµών καθώς και το στυλ λήψης
αποφάσεών τους όσον αφορά την υλοποίηση ηλεκτρονικών λιµενικών υπηρεσιών.
Ο Λ1 δεν συµµετέχει σε κάποια ηλεκτρονική αγορά λιµενικών υπηρεσιών. ∆ιαθέτει
ηλεκτρονική πύλη παροχής υπηρεσιών λιµένων και έχει υλοποιήσει κάποιο intranet µέσα
στον οργανισµό, ενώ δεν έχει υλοποιήσει κάποιο διεπιχειρησιακό δίκτυο µε άλλους
οργανισµούς του κλάδου. Ο Λ2 ακολουθεί το ίδιο µοντέλο µε τον Λ1. Παρατηρούµε ότι αν
και ο Λ2, σε αντίθεση µε τον Λ1, συµµετέχει σε ευρύτερο δίκτυο λιµένων, δεν έχει
υλοποιήσει κάποιο διεπιχειρησιακό δίκτυο µε τους λιµένες αυτούς.
Η διοίκηση του Λ1 αντιλαµβάνεται τα εξής αναµενόµενα οφέλη για τον οργανισµό από την
εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων:
• Μείωση γενικών εξόδων
• Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
• Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
• Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού
Η διοίκηση του Λ2, εκτός από τα προαναφερθέντα οφέλη αντιλαµβάνεται και τα ακόλουθα:
• Μείωση του ρυθµού σφαλµάτων
• Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
• Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού
• Αύξηση εσόδων
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
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Όπως παρατηρούµε ο Λ2 αντιλαµβάνεται οφέλη όπως η βελτίωση της εικόνας του
οργανισµού και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Όπως αναφέραµε νωρίτερα ο Λ2
χρησιµοποίησε και υποκειµενικά ή “soft” κριτήρια για την λήψη απόφασης υλοποίησης ΤΠΕ.
Τα επιπλέον αυτά οφέλη είναι άµεσο αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι ένας από τους βασικότερους στόχους που θέτουν οι
λιµένες διεθνώς.
Τόσο η διοίκηση του Λ1 όσο και του Λ2 θεωρούν ως σηµαντικότερα εµπόδια στην εφαρµογή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων την έλλειψη τεχνογνωσίας και την αντίσταση στην
αλλαγή. Αν και από την οµάδα εργασίας προτάθηκε σαν πιθανό εµπόδιο το υψηλό κόστος
υλοποίησης, φαίνεται ότι δεν απασχολεί κανέναν από τους δύο οργανισµούς.
Οι λόγοι που ώθησαν αρχικά τη διοίκηση του Λ1 να υιοθετήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες
λιµένων ήταν η εξυπηρέτηση πελατών και η µείωση των µετακινήσεων. Αντίστοιχα, οι λόγοι
που ώθησαν αρχικά τη διοίκηση του Λ2 να υιοθετήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων ήταν
η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων που η διοίκηση του Λ1 σκοπεύει να υλοποιήσει
µεσοπρόθεσµα είναι οι ακόλουθες:
 ηλεκτρονικές αιτήσεις πελατών
 διαδικτυακή
παρακολούθηση
της
διακίνησης
εµπορευµάτων
και
εµπορευµατοκιβωτίων
 έκδοση και αποστολή τιµολογίου
Από αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες η διοίκηση θεωρεί ως κύριες προς υλοποίηση τις
ηλεκτρονικές αιτήσεις πελατών και τη διαδικτυακή παρακολούθηση της διακίνησης
εµπορευµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων. Αντίστοιχα οι τεχνολογίες που θεωρεί ως
προστιθέµενης αξίας είναι η EDI/XML.
Η διοίκηση του Λ1 συµφωνεί απόλυτα ότι η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων
είναι σύµφωνη µε τους στόχους της καθώς και µε τις αξίες, και τις επιχειρηµατικές ανάγκες
του οργανισµού. Επίσης συµφωνεί ότι η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων είναι
σύµφωνη µε τις απόψεις και τις προσδοκίες των υπαλλήλων του οργανισµού. Η διοίκηση του
Λ2 συµφωνεί ότι η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων είναι σύµφωνη µε τους
στόχους της, τις αξίες και τις επιχειρηµατικές ανάγκες του οργανισµού, καθώς και µε τις
απόψεις και τις προσδοκίες των υπαλλήλων του οργανισµού.
Σύµφωνα µε τη διοίκηση του Λ1, ο οργανισµός έχει συστηµατική µεθοδολογία αποτίµησης
επένδυσης σε ΤΠΕ. Ωστόσο είναι ασαφές το αν η µεθοδολογία αποτίµησης επένδυσης σε
ΤΠΕ χρησιµοποιείται ευρέως στον οργανισµό. Επίσης δεν είναι σαφές αν ο Λ1 έχει
συστηµατική µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της χρήσης ΤΠΕ, ωστόσο ο οργανισµός
προχωράει στην αποτίµηση των οφελών χρήσης ΤΠΕ µετά την υλοποίηση του συστήµατος.
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει διαδικασία αποτίµησης απλά δεν είναι σαφώς καθορισµένη αλλά
περισσότερο εµπειρική. Επίσης είναι µάλλον ασαφές το αν µετά την αποτίµηση των οφελών
χρήσης ΤΠΕ γίνεται ανατροφοδότηση των αποτελεσµάτων σε αυτόν που ενέκρινε το έργο.
Σύµφωνα µε τη διοίκηση του Λ2, ο οργανισµός έχει συστηµατική µεθοδολογία αποτίµησης
επένδυσης σε ΤΠΕ, ωστόσο δεν ξεκαθάρισαν αν χρησιµοποιείται ευρέως στον οργανισµό.
Επίσης η διοίκηση δηλώνει ότι έχει συστηµατική µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της
χρήσης ΤΠΕ και ότι προχώρησε στην αποτίµηση των οφελών χρήσης ΤΠΕ µετά την
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υλοποίηση του συστήµατος. Τέλος δήλωσε ότι µετά την αποτίµηση των οφελών χρήσης ΤΠΕ
γίνεται ανατροφοδότηση των αποτελεσµάτων σε αυτόν που ενέκρινε το έργο.
Η διοίκηση του Λ1 θεωρεί ότι τα στελέχη του οργανισµού έχουν επαρκή γνώση του πώς θα
χρησιµοποιηθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων στον οργανισµό. Επίσης δηλώνει ότι
δεν θα χρησιµοποιούσε νωρίτερα ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων αν γνώριζε πιο πριν τι
µπορούν να προσφέρουν στον οργανισµό. Είναι πεποίθηση της διοίκησης ότι ο οργανισµός
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη χρήση/ παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων, ενώ για να ενισχύσουν την τεχνογνωσία αυτή, υλοποιούν κάποιο πρόγραµµα
εκπαίδευσης πάνω στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων. Η διοίκηση του Λ2 συµφωνεί µε τις
πεποιθήσεις της διοίκησης του Λ1 αλλά δεν υλοποιεί κάποιο αντίστοιχο πρόγραµµα
εκπαίδευσης πάνω στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων.
Η στρατηγική πληροφοριακών συστηµάτων του Λ1 υλοποιείται όσον αφορά την απόκτηση
υλικού, λογισµικού, κλπ και την εύρεση και κάλυψη αναγκών χρηστών (πελατών,
συνεργατών). Το στυλ λήψης αποφάσεων του οργανισµού όσον αφορά την υλοποίηση
ηλεκτρονικών λιµενικών υπηρεσιών, είναι συνεργατικό, δηλαδή µια οµάδα είναι
επιφορτισµένη µε αυτό το έργο. Η στρατηγική πληροφοριακών συστηµάτων του Λ2
υλοποιείται όσον αφορά την απόκτηση υλικού, λογισµικού, κλπ, τη σχεδίαση ΙΤ/IS, την
εύρεση και κάλυψη αναγκών χρηστών (πελατών, συνεργατών)και τη διατήρηση συγκριτικού
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Το στυλ λήψης αποφάσεων του οργανισµού όσον αφορά
την υλοποίηση ηλεκτρονικών λιµενικών υπηρεσιών, είναι συνεργατικό όπως και στον Λ1.
Η διοίκηση του Λ1 θεωρεί ότι οι ικανότητες/ τεχνογνωσία στον οργανισµό σας όσον αφορά
τα συστήµατα ΤΠΕ βρίσκονται στο επίπεδο της οργανωσιακής ολοκλήρωσης, µε
επικέντρωση στην διοίκηση του οργανισµού. Ξεφεύγει από το επίπεδο των απλών τεχνικών
ικανοτήτων (χαµηλού επιπέδου) και της ατοµικής γνώσης. Η διοίκηση του Λ2 θεωρεί ότι οι
ικανότητες/ τεχνογνωσία στον οργανισµό σας όσον αφορά τα συστήµατα ΤΠΕ βρίσκονται σε
κάπως χαµηλότερο επίπεδο από ότι στον Λ1, δηλώνοντας ότι δεν έχει φτάσει σε επίπεδο
οργανωσιακής ολοκλήρωσης αλλά υπάρχουν χρήστες - γνώστες ΤΠΕ στον οργανισµό.
Τεχνολογίες και Πλατφόρµες
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τις τεχνολογίες και τα
συστήµατα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων που υλοποιούν οι οργανισµοί, µε τις
επιµέρους λειτουργίες και δυνατότητές τους, καθώς και το κατά πόσο οι οργανισµοί είναι
ικανοποιηµένοι από τα υπάρχοντα συστήµατα. Τέλος εξετάζεται αν οι λιµένες γνωρίζουν
εναλλακτικές λύσεις πέρα από αυτές που υλοποιούν, καθώς και όλες τις διαθέσιµες
τεχνολογίες αιχµής που υποστηρίζουν τους σταθµούς διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων
διεθνώς.
Και τα δύο λιµάνια διαθέτουν συστήµατα PMIS, µε την αποτελεσµατικότητα των οποίων η
διοίκηση δηλώνει ικανοποιηµένη.

Αναλυτικότερα οι δυνατότητες του συστήµατος του ενός εκ’ των δυο λιµανιών είναι:
• ∆ιαχείριση σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων
• ∆ιαχείριση αποθηκών, ελευθέρας ζώνης και σταθµού διακίνησης αυτοκινήτων,
• ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
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Όσον αφορά την ύπαρξη συστήµατος αυτοµατισµού και λειτουργίας σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων, διαθέτει τα προγράµµατα µίας εκ των µεγάλων, διεθνών εταιρειών
λογισµικού διαχείρισης τερµατικών σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων. Η διοίκηση δηλώνει
ικανοποιηµένη από την αποτελεσµατικότητά του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της
διαδικασίας λήψης απόφασης για την υλοποίηση συστήµατος αυτοµατισµού και λειτουργίας
σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων, η διοίκηση γνώριζε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών
λύσεων. Οι λύσεις αυτές ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες του
λιµανιού. ∆ήλωσαν ότι γνωρίζουν επίσης τις δυνατότητες ενός εκ των άλλων λύσεων
µεγάλων, διεθνών εταιριών.
Επίσης ο ίδιος οργανισµός διαθέτει σύστηµα παροχής υπηρεσιών και αλληλεπίδρασης µε
συνεργάτες και πελάτες µέσω διαδικτύου, που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωµές και
σύστηµα EDI για ηλεκτρονική κατάθεση του πλάνου φόρτωσης εκφόρτωσης Ε/Κ και των
αναµενόµενων κινήσεων (BAPLIE, MOVINS) που Υλοποιείται για τη σύνδεση µε logistics
providers, πράκτορες, µεταφορείς κλπ. Η διοίκηση δηλώνει ικανοποιηµένη από την
αποτελεσµατικότητά του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης
για την υλοποίηση του συστήµατος, η διοίκηση γνώριζε την ύπαρξη διαθέσιµων
εναλλακτικών λύσεων. Οι λύσεις αυτές ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις
ανάγκες του λιµανιού.
Τέλος, ο ίδιος οργανσιµός διαθέτει ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων Wi-Fi και Narrow band. Η
διοίκηση δηλώνει ικανοποιηµένη από την αποτελεσµατικότητά του δικτύου. Κατά την
διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης για την υλοποίηση του συστήµατος, η διοίκηση
γνώριζε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων. Οι λύσεις αυτές ήταν πακέτα που θα
παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες του λιµανιού, οι ερωτώµενοι γνωρίζουν τις
ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις:
• VHF/UHF RF
• TETRA
• 3G
• RFID
• Wi-Fi - Wi-Max (IEEE 802.xx)

Όσον αφορά το δεύτερο οργανισµό διαθέτει επίσης σύστηµα αυτοµατισµού και λειτουργίας
σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων, ελληνικής ΜΜΕ εταιρίας-πάροχου λογισµικού
εξειδικευµένου σε λύσεις µεταφορών και λιµένων, µε την αποτελεσµατικότητα του οποίου η
διοίκηση είναι ευχαριστηµένη. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης για την
υλοποίηση του συστήµατος η διοίκηση γνώριζε την ύπαρξη των σηµαντικότερων διαθέσιµων
εναλλακτικών λύσεων. Οι λύσεις αυτές ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις
ανάγκες του λιµανιού.
Ο ίδιος οργανισµός διαθέτει σύστηµα παροχής υπηρεσιών και αλληλεπίδρασης µε
συνεργάτες και πελάτες µέσω διαδικτύου, µε την αποτελεσµατικότητα του οποίου η διοίκηση
δηλώνει ικανοποιηµένη. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης για την
υλοποίηση του συστήµατος, η διοίκηση γνώριζε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών
λύσεων. Οι λύσεις αυτές ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες του
λιµανιού. Ο οργανισµός διαθέτει ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων. Η διοίκηση δηλώνει
ικανοποιηµένη από την αποτελεσµατικότητά του δικτύου.
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Και οι δύο οργανσιµοί διαθέτουν σύστηµα ασφάλειας και οι διοικήσεις των οργανισµών είναι
ικανοποιηµένες από την αποτελεσµατικότητά του, ενώ οι τεχνικές διευθύνσεις και των δύο
οργανισµών γνωρίζουν τις σηµαντικότερες τεχνολογικές λύσεις ασφάλεις λιµένων.
6.1.2.2 Τελωνείο
Θεωρήθηκε σκόπιµο από την οµάδα εργασίας να εξεταστεί αντίστοιχα το ελληνικό τελωνείο
που συνεργάζεται µε τα ανωτέρω λιµάνια προκειµένου να ελέγχεται η διακίνηση
εµπορευµατοκιβωτίων προς και από τη χώρα µας. Η σωστή και απρόσκοπτη συνεργασία και
συνεπώς η σύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων των λιµένων και του τελωνείου, είναι
απαραίτητα προκειµένου οι διαδικασίες να γίνονται αποδοτικά. Επίσης κρίθηκε σκόπιµο να
εξεταστεί η ιδιαίτερη σχέση των δύο οργανισµών µε το τελωνείο, καθώς πρόκειται για
δηµόσιο οργανισµό.
Τα τελωνεία συνεργάζονται µε όλα τα κύρια λιµάνια της χώρας, οπότε και µε τον Λ1 και τον
Λ2. Τα τελωνεία εφαρµόζουν συστήµατα ΤΠΕ και οι υπεύθυνοι δηλώνουν ικανοποιηµένοι µε
τις δυνατότητες που τους παρέχουν. Ακόµη σκοπεύουν να επενδύσουν σε συστήµατα ΤΠΕ
στο µεσοπρόθεσµο µέλλον. Αυτό οφείλεται στο ότι τα λιµάνια µε τα οποία συνεργάζονται
εφαρµόζουν συστήµατα ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων, τα οποία και αναβαθµίζουν,
οπότε και τα τελωνεία πρέπει να συµβαδίζουν. Οι υπεύθυνοι δηλώνουν ικανοποιηµένοι µε τις
δυνατότητες του συστήµατος ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιµανιών µε τα οποία
συνεργάζονται. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων έχουν σηµαντικούς υπέρµαχους στη
διεύθυνση των τελωνείων. Οι λόγοι που ώθησαν αρχικά τα τελωνεία στην υιοθέτηση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών διασύνδεσης/ συνεργασίας µε λιµάνια ήταν:
• Μείωση χρόνου διαδικασιών
• Μείωση Σφαλµάτων
• ∆ιευκόλυνση Ελέγχων
• ∆ιευκόλυνση Εµπορίου
Τα τελωνεία διαθέτουν ηλεκτρονική πύλη παροχής υπηρεσιών λιµένων και έχουν υλοποιήσει
intranet µέσα στον οργανισµό, ενώ δεν έχει υλοποιηθεί κάποιο διεπιχειρησιακό δίκτυο µε τα
λιµάνια µε τα οποία συνεργάζονται. Η διεύθυνση των τελωνείων αντιλαµβάνεται τα εξής
αναµενόµενα για τον οργανισµό οφέλη από την εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων:
• Μείωση γενικών εξόδων
• Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
• Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
• Μείωση του ρυθµού σφαλµάτων
• Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού
Η διεύθυνση των τελωνείων αντιλαµβάνεται ως σηµαντικότερο εµπόδιο στην εφαρµογή
προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων την αντίσταση στην αλλαγή. Επίσης θεωρεί
ότι ο οργανισµός διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να χρησιµοποιήσει/ προσφέρει
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. ∆ηλώνει ότι δεν υπάρχει τυπική µεθοδολογία σχεδιασµού/
αποτίµησης επένδυσης σε ΤΠΕ, ούτε και τυπική µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της
χρήσης ΤΠΕ.
Τα τελωνεία διαθέτουν σύστηµα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης εκτελωνισµού. Πρόκειται για
το σύστηµα ICIS (in house), το οποίο καλύπτει από πλευράς τελωνείων το σύνολο σχεδόν
των τελωνειακών διαδικασιών στο σύνολο των τελωνείων της χώρας. Η διεύθυνση των
τελωνείων δηλώνει ικανοποιηµένη από την αποτελεσµατικότητά του συστήµατος.
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Τα τελωνεία διαθέτουν σύστηµα EDI. To ICIS (in house) χρησιµοποιεί το προϊόν EDISAFE
για EDI converter engine και message routing ενώ στο µέλλον θα χρησιµοποιεί τo προϊόν
REDIX. Υλοποιείται για τη σύνδεση µε Ε.Ε. και τελωνεία Ε.Ε. και η διεύθυνση δηλώνει
ικανοποιηµένη από την αποτελεσµατικότητά του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της
διαδικασίας λήψης απόφασης για την υλοποίηση του συστήµατος, η διέυθυνση γνώριζε την
ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων. Οι λύσεις αυτές ήταν πακέτα που θα
παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες των τελωνείων ή χρειάζονταν σχεδίαση από την
αρχή.
Τα τελωνεία δεν διαθέτουν ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων, ενώ το υπεύθυνο τµήµα γνωρίζει τις
ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις:
• VHF/UHF RF
• TETRA
• 3G
• RFID
• Wi-Fi - Wi-Max (IEEE 802.xx)
6.1.2.3 Ναυτιλιακές Εταιρείες
Σε αυτή την κατηγορία εξετάστηκαν τρεις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων.
Όλες οι εταιρείες συνεργάζονται µε τον Λ1 και τον Λ2. Όλες οι εταιρείες εφαρµόζουν
συστήµατα ΤΠΕ και οι υπεύθυνοί τους δηλώνουν ικανοποιηµένοι µε τις δυνατότητες που
τους παρέχουν. ∆ήλωσαν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν σε συστήµατα ΤΠΕ στο άµεσο
µέλλον, είτε πρόκειται για αναβάθµιση λογισµικού είτε υπολογιστικών συστηµάτων. Η
ανάγκη για αναβάθµιση προκύπτει από το γεγονός ότι τόσο τα λιµάνια µε τα οποία
συνεργάζονται όσο και οι διάφορες εταιρείες που συµµετέχουν στο ίδιο (ή παραπάνω από
ένα) δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρµόζουν συστήµατα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα
οποία αναπτύσσονται και αναβαθµίζονται οπότε και οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να
συµβαδίζουν.
Η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη, καθώς οι ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών καθοδηγούν
την υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους λιµένες. Θα λέγαµε ότι η επίδραση
που έχουν οι ναυτιλιακές εταιρείες πάνω στα λιµάνια είναι ισχυρότερη από ότι αντίστροφα.
Οι υπεύθυνοι των δύο εταιρειών δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι µε τις δυνατότητες
του συστήµατος ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιµανιών µε τα οποία συνεργάζονται. Ο
υπεύθυνος της τρίτης εταιρείας δηλώνει, µε κάποια επιφύλαξη, ότι είναι ικανοποιηµένος. Οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων έχουν σηµαντικούς υπέρµαχους στις ναυτιλιακές αυτές
εταιρείες. Ο λόγος που ώθησαν αρχικά τις εταιρείες αυτές στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών διασύνδεσης/ συνεργασίας µε λιµάνια ήταν ότι τους υποχρέωσαν τα ίδια τα
λιµάνια.
Και οι τρεις εταιρείες διαθέτουν ηλεκτρονική πύλη παροχής υπηρεσιών λιµένων και έχουν
υλοποιήσει intranet. Ωστόσο καµία δεν φαίνεται να έχει υλοποιήσει κάποιο διεπιχειρησιακό
δίκτυο είτε µε τα λιµάνια µε τα οποία συνεργάζεται είτε µε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες
όπως πχ πράκτορες κλπ. Οι υπεύθυνοι των εταιρειών αντιλαµβάνονται τα εξής αναµενόµενα
για τις εταιρείες τους οφέλη από την εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων:
• Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
• Μείωση του ρυθµού σφαλµάτων
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•
•
•
•
•

Μείωση γενικών εξόδων
Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού
Αύξηση των πωλήσεων
Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

Οι υπεύθυνοι των δύο εταιρειών αντιλαµβάνονται ως σηµαντικότερα εµπόδια στην εφαρµογή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων την αντίσταση στην αλλαγή, την έλλειψη τεχνογνωσίας
και το κόστος, ενώ η τρίτη αντιλαµβάνεται µόνο την αντίσταση στην αλλαγή και την έλλειψη
τεχνογνωσίας.
Και οι τρεις εταιρείες θεωρούν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να
χρησιµοποιήσουν/ προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και οι τρεις εταιρείες δηλώνουν ότι
υπάρχει τυπική µεθοδολογία σχεδιασµού/ αποτίµησης επένδυσης σε ΤΠΕ καθώς και τυπική
µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της χρήσης ΤΠΕ κι ότι οι µεθοδολογίες αυτές
προέρχονται από τις µητρικές τους εταιρείες.
Όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες που εξετάστηκαν διαθέτουν κάποιο πληροφοριακό σύστηµα
διοίκησης. Οι βασικές, κοινές λειτουργίες:
 Σύστηµα πρακτορείου
 ∆ιακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων
 ∆ιακίνηση εγγράφων
 ∆ιαχείριση λογιστηρίου
 Αναφορές, στατιστικά
Όλες οι εταιρείες δηλώνουν αρκετά ικανοποιηµένες από την αποτελεσµατικότητά του
συστήµατος, ωστόσο προσπαθούν συνεχώς για την βελτίωσή του.
Οι εταιρείες διαθέτουν κάποιο σύστηµα, το οποίο υλοποιείται για τη σύνδεση µε Λ1 και Λ2.
Οι εταιρείες δηλώνουν ικανοποιηµένες από την αποτελεσµατικότητά του συστήµατος. Κατά
την διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης για την υλοποίηση του συστήµατος, οι
εταιρείες γνώριζαν την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων.
Οι εταιρείες δεν διαθέτουν ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων ενώ οι υπεύθυνοι γνωρίζουν τις
ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις:
• VHF/UHF RF
• TETRA (µόνο η µία εταιρεία)
• 3G
• RFID
• Wi-Fi - Wi-Max (IEEE 802.xx)
6.1.2.4 Πάροχοι λογισµικού/ συστηµάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων
Σε αυτή την κατηγορία εξετάστηκε µία εταιρεία παροχής λογισµικού/ συστηµάτων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
ελάχιστες τέτοιες εταιρείες. Όπως δηλώνει η ίδια, ο ανταγωνισµός στον κλάδο δεν είναι
έντονος. Πρόκειται για ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία που εµπορεύεται προϊόντα διαφόρων
εταιρειών που παρέχουν λύσεις- ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων.
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Τα προϊόντα που προσφέρει είναι πακέτα σηµαντικής πολυεθνικής εταιρείας πάροχου λύσεων
λογισµικού λιµένων που παραµετροποιούνται σύµφωνα µε τις ανάγκες του λιµένα-πελάτη.
Σύµφωνα µε την εκτίµηση της εταιρείας, τα αναµενόµενα οφέλη για τους λιµένες από την
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων είναι:
• Μείωση γενικών εξόδων
• Μείωση του χρόνου των διαδικασιών
• Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
• Μείωση του ρυθµού σφαλµάτων
• Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού
• Αύξηση πωλήσεων/ παροχής υπηρεσιών
• Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
Σαν σηµαντικότερο εµπόδιο στην εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων θεωρούν το
υψηλό κόστος των διαδικασιών. Παρατηρούµε ότι το εµπόδιο που αναφέρθηκε δεν
αναφέρεται από κανένα από τα δύο λιµάνια. Αντίθετα τα λιµάνια ανέφεραν σαν κύρια
εµπόδια την έλλειψη τεχνογνωσίας και την αντίσταση στην αλλαγή, εµπόδια τα οποία η
εταιρεία παροχής των συστηµάτων/ τεχνολογιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων, φαίνεται
να αγνοεί. Μία εξήγηση είναι ότι οι εταιρείες έρχονται σε επαφή µε εκείνα τα στελέχη των
λιµένων τα οποία είναι υπεύθυνα για την διαχείριση/ λειτουργία των συστηµάτων αυτών,
οπότε έχουν διαφορετική οπτική για τα ίδια ζητήµατα. Τα στελέχη όµως της γενικής
διοίκησης και της διεύθυνσης πληροφοριακών συστηµάτων των λιµένων, αντιµετωπίζουν
συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης και της λειτουργίας των
συστηµάτων τα εµπόδια αυτά, τα οποία πιθανώς δεν γίνονται αντιληπτά ως κρίσιµα στους
εξωτερικούς συνεργάτες τους.
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Κεφάλαιο 7- Αποτελέσµατα και Παρατηρήσεις
Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε το πλαίσιο της σύγχρονης λειτουργίας της λιµενικής
βιοµηχανίας και σηµαντικές πλευρές που συνδέονται µε την υιοθέτηση ΤΠΕ στην στρατηγική
και τις λειτουργίες λιµένων. Παρουσιάστηκαν ειδικότερες αναλύσεις σχετικά µε την
οργάνωση, τις λειτουργίες και τις επιµέρους τεχνολογίες που αφορούν στην (ηλεκτρονική)
διακυβέρνηση λιµένων, ενώ δόθηκε έµφαση στην µελέτη της ελληνικής περίπτωσης µε την
εκπόνηση έρευνας πεδίου, εστιάζοντας στις µεταφορές εµπορευµατοκιβωτίων και τα µεγάλα
λιµάνια.
Ειδικότερα όσον αφορά την έρευνα πεδίου, σηµειώνεται ότι ενώ το δείγµα της έρευνας δεν
είναι στατιστικά σηµαντικό ώστε να προχωρήσουµε σε τυπική εµπειρική, ποσοτική ανάλυση,
θεωρείται ότι οι παρατηρήσεις που προκύπτουν δίνουν σηµαντική αρχική πληροφορία για τα
εξεταζόµενα ζητήµατα. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν
γενικότερη εποπτεία του κλάδου τους και εξέθεσαν τη γνώµη τους σχετικά.
Στη συνέχεια παραθέτονται µερικές παρατηρήσεις όπως συνοψίζονται από τα αποτελέσµατα
της έρευνας. Οι λιµένες-ΣΕΜΠΟ της χώρας υιοθετούν ηµιδηµόσιο µοντέλο διακυβέρνησης
ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις. Με την κίνηση αυτή προσπαθούν να µεταβούν σε ένα
ευέλικτο µοντέλο διοίκησης που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις
και να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα λιµάνια της ευρύτερης περιοχής.
Ωστόσο µόνο το ένα εκ των εξεταζόµενων λιµανιών δηλώνει ότι συµµετέχει σε ευρύτερο
δίκτυο λιµένων, κάτι που συναντάµε πολύ συχνά διεθνώς προκειµένου να καλύπτονται οι
ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών των λιµενικών υπηρεσιών, για µια ευρεία γκάµα υπηρεσιών.
Και οι δύο οργανισµοί λιµένος που εξετάστηκαν αναγνωρίζουν την ολοένα αυξανόµενη
σηµασία των επενδύσεων σε ΤΠΕ και έχουν ήδη επενδύσει σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες
λιµένων, ενώ βλέπουµε ότι τα κονδύλια για ΤΠΕ αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των
προϋπολογισµών των λιµένων. Οι λιµένες σχεδιάζουν πλέον συστηµατικά τη διαδικασία
επιλογής τεχνολογιών/ υπηρεσιών στις οποίες θα επενδύσουν και χρησιµοποιούν τυπικές
µεθόδους σχεδιασµού ΤΠΕ, επίσης εφαρµόζουν συστηµατική µεθοδολογία αποτίµησης
επένδυσης σε ΤΠΕ.
Στη σύγχρονη αγορά υπηρεσιών διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων, η χρήση των ΤΠΕ είναι
απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία των ΣΕΜΠΟ, ενώ η παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων προστιθέµενης αξίας απαιτείται προκειµένου να επιτευχθεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να προσελκυστεί κίνηση. Οι ελληνικοί λιµένες διαθέτουν
στελέχη που είναι υπέρµαχοι των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων και λαµβάνουν υπόψη
πολύ σοβαρά τις ανάγκες των πελατών τους για παροχή των υπηρεσιών αυτών. Είναι
ενδεικτικό ότι θεωρούν εξαιρετικά σηµαντικές τις ανάγκες των πελατών τους σαν λόγο για
υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων, ενώ θεωρούν τις ανάγκες των συνεργατών τους
εξίσου σηµαντικές.
Ενώ βλέπουµε ότι οι λιµένες έχουν υιοθετήσει τις πιο βασικές ΤΠΕ κι έχουν υλοποιήσει τις
πιο βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων, ωστόσο προς το παρόν βλέπουµε ότι
βρίσκονται πίσω σε σχέση µε τα µεγαλύτερα λιµάνια διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων
διεθνώς. Παρέχουν ένα µικρό µέρος των διαθέσιµων (state of the art) ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος. Βλέπουµε όµως ότι οι ελληνικοί λιµένες στοχεύουν σε νέες επενδύσεις και
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εκτιµάται ότι µεσοπρόθεσµα θα εφαρµοστούν αρκετές προηγµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
λιµένων.
Ειδικότερα, υπό το πρίσµα των εξελίξεων στο µοντέλο διακυβέρνησης των λιµένων, της
ανάδειξης νέων στρατηγικών συµµαχιών, και συνεκτιµώντας την παράλληλη λειτουργία µιας
αρκετά δυναµικής αγοράς πληροφορικής καθώς και την ύπαρξη δραστήριων θεσµικών
οργάνων, φορέων για την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας στον ελληνικό χώρο, το
ενδεχόµενο να έχουµε στο άµεσο µέλλον σηµαντική ανάπτυξη όσον αφορά τις ΤΠΕ στον
κλάδο των λιµένων φαίνεται πολύ πιθανό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα ερωτηµατολόγια που παρουσιάζονται στο παράρτηµα χρησιµεύουν στο να αποτυπώσουν
εµπειρικά την υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά την παροχή και χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων στην Ελληνική πραγµατικότητα. Κάθε ένα από τα πέντε ερωτηµατολόγια
απευθύνεται αντίστοιχα σε:
1. Λιµένες – ΣΕΜΠΟ
2. Τελωνεία
3. Ναυτιλιακές εταιρείες
4. Παρόχους λογισµικού/ συστηµάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων
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e-Business Forum
Ε1 Ερωτηµατολόγιο ΟΕ ΙΓ1 (Λιµένες)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιµένων

Όνοµα:

_________________________________________

Οργανισµός:

_________________________________________

Τίτλος/ Θέση:

_________________________________________

Ηµεροµηνία:

_________________________________________

I. ∆ιακυβέρνηση Λιµένων
1. Ποιο είναι το µοντέλο διακυβέρνησής σας?
∆ηµόσιο
Ηµιδηµόσιο
Ιδιωτικό
2. Ποια κατά τη γνώµη σας είναι η αναδυόµενη τάση στη διακυβέρνηση λιµένων?
∆ηµόσιο
Ηµιδηµόσιο
Ιδιωτικό
ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Ανήκετε σε δίκτυο λιµένων?





4. Εφαρµόζετε συστήµατα τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στον οργανισµό σας?





5. Σχεδιάζετε να επενδύσετε σε συστήµατα ΤΠΕ στον οργανισµό σας, στο
µέλλον?





6. Ποια στελέχη/ τµήµατα ενεπλάκησαν στην απόφαση που λάβατε σχετικά µε την εφαρµογή
συστηµάτων ΤΠΕ ?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στους
διάφορους συµµετέχοντες?





8. Η διαδικασία λήψης απόφασης καθυστέρησε λόγω συγκρουόµενων
συµφερόντων ανάµεσα στους συµµετέχοντες?
9. Υπάρχουν ένα ή περισότερα άτοµα στον οργανισµό σας που προωθούν
ενθουσιωδώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων?









10. Ήταν η διαδικασίας λήψης απόφασης συστηµατικά σχεδιασµένη από τη
διοίκηση?





11. Χρησιµοποίησε η διοίκηση τυπικές µεθόδους σχεδιασµού ΤΠΕ?
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12. Τι είδη κριτηρίων χρησιµοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την απόφαση αυτή?
•

Κλασσικά διαχειριστικά κριτήρια όπως cost–benefit analysis και µεγέθη πωλήσεων

•

Υποκειµενικά ή “soft” κριτήρια όπως η εικόνα και η υπόληψη του οργανισµού

•

Και τα δύο

13. Πόσο χρόνο κράτησε η διαδικασία λήψης απόφασης υλοποίησης ΤΠΕ?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14. Ο οργανισµός σας έχει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους για την
υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων?





15. Στα πλαίσια του προϋπολογισµού του οργανισµού σας για την επένδυση σε
νέες τεχνολογίες και εξοπλισµό, πόσο σηµαντικό θα ήταν το κόστος
ανάπτυξης και λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων?





ΝΑΙ

ΟΧΙ

16. Ήταν ένας από τους λόγους για την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων η επιρροή/πίεση εξωτερικών παραγόντων?





17. Ο ανταγωνισµός στον κλάδο σας είναι έντονος?





Καθόλο
υ
Σηµαντι
κό

Λίγο

Σηµαντι
κό

Πολύ
Σηµαντικ
ό

Πάρα
Πολύ

Σηµαντι
κό

18. Πώς βαθµολογείτε τις ανάγκες των
πελατών σας ως λόγο υιοθέτησης
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων?











19. Πώς βαθµολογείτε τις ανάγκες των
συνεργατών σας ως λόγο υιοθέτησης
ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιµένων?











20. Πώς βαθµολογείτε την επιρροή άλλων
εξωτερικών παραγόντων/ φορέων ως
λόγο υιοθέτησης ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων?











21. Παρακαλώ βαθµολογήστε την επιρροή
των προµηθευτών εφαρµογών ΤΠΕ ως
λόγο υιοθέτησης ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων.











Σηµαντι
κό

II. Μοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Λιµένων
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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22. Συµµετέχετε σε κάποια ηλεκτρονική αγορά λιµενικών υπηρεσιών?





23. Έχετε κάποια ηλεκτρονική πύλη παροχής υπηρεσιών λιµένων?





24. Έχετε υλοποιήσει κάποιο intranet µέσα στον οργανισµό σας?





25. Έχετε υλοποιήσει µε άλλους οργανισµούς του κλάδου σας κάποιο
διηεπιχειρησιακό δίκτυο?





26. Ποια από τα παρακάτω αντιλαµβάνεστε ως αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων στον οργανισµό σας?


Μείωση γενικών εξόδων



Μείωση του χρόνου των διαδικασιών



Μείωση του ρυθµού σφαλµάτων



Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών



Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού



Αύξηση εσόδων



Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

27. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια στην εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων?


Κόστος



Έλλειψη τεχνογνωσίας



Αντίσταση στην αλλαγή



Ασαφή αποκτούµενα πλεονεκτήµατα

28. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν αρχικά να υιοθετήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων?

29. Ποιες τεχνολογίες/ ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων σκοπεύετε να υλοποιήσετε µεσοπρόθεσµα?

30. Ποιες τεχνολογίες/ ηλεκτρονικές υπηρεσίες θεωρείτε ως κύριες προς υλοποίηση ?

31. Ποιες τεχνολογίες/ ηλεκτρονικές υπηρεσίες θεωρείτε ως προστιθέµενης αξίας?

32. Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων είναι σύµφωνη µε τις αξίες, και
τις επιχειρηµατικές ανάγκες του
οργανισµού σας?

∆ιαφων
ώ
Πλήρως

∆ιαφων
ώ

Αδιαφο
ρώ

Συµφων
ώ

Συµφων
ώ
Πλήρως
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33. Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων είναι σύµφωνη µε τους στόχους
της ανώτερης διοίκησης του οργανισµού
σας?











34. Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων είναι σύµφωνη µε τις απόψεις και
τις προσδοκίες των υπαλλήλων σας?











35. Ο οργανισµός σας έχει συστηµατική
µεθοδολογία αποτίµησης επένδυσης σε
ΤΠΕ?











36. Η µεθοδολογία αποτίµησης επένδυσης σε
ΤΠΕ χρησιµοποιείται ευρέως στον
οργανισµό σας?











37. Ο οργανισµός σας έχει συστηµατική
µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της
χρήσης ΤΠΕ?











38. Ο οργανισµός σας προχωράει στην
αποτίµηση των οφελών χρήσης ΤΠΕ µετά
την υλοποίηση του συστήµατος











39. Ο οργανισµός σας προχωράει στην
αποτίµηση των οφελών χρήσης ΤΠΕ µετά
την υλοποίηση του συστήµατος και
γίνεται επανατροφοδότηση των
αποτελεσµάτων σε αυτόν που ενέκρινε το
έργο











ΝΑΙ

ΟΧΙ

40. Θεωρείτε ότι έχετε επαρκή γνώση του πώς θα χρησιµοποιηθούν οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων στον οργανισµό σας?





41. Θα χρησιµοποιούσατε νωρίτερα ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων αν
γνωρίζατε τι µπορούν να προσφέρουν στον οργανισµό σας?





42. Πιστεύετε ότι ο οργανισµός σας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για
να χρησιµοποιήσετε/ παρέχετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων?





43. Υλοποιείτε κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης πάνω στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες λιµένων στον οργανισµό σας?





44. Η στρατηγική των πληροφοριακών συστηµάτων σας υλοποιείται όσον αφορά:
•
•
•
•
•
•

Απόκτηση υλικού, λογισµικού κλπ
Εύρεση και κάλυψη αναγκών χρηστών (πελατών, συνεργατών)
Σχεδίαση ΙΤ/IS
Εξέταση του περιβάλλοντος και αναζήτηση ευκαριών
∆ιατήρηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Παρακολούθηση αλλαγών
Αλληλεπιδραστικός σχεδιασµός.

45. Το στυλ λήψης αποφάσεων του οργανισµού σας όσον αφορά την υλοποίηση ηλεκτρονικών
λιµενικών υπηρεσιών είναι:
•

Άγνωστο
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•
•

Ατοµικιστικό (ηγέτης)
Συνεργατικό (επιχειρηµατική οµάδα)

46. Σε ποιο επίπεδο θεωρείτε ότι βρίσκονται οι ικανότητες/ τεχνογνωσία στον οργανισµό σας όσον
αφορά τα συστήµατα ΤΠΕ:

•
•
•
•
•
•

Τεχνικές ικανότητες (χαµηλού επιπέδου), ατοµική γνώση
Οργανωσιακή ολοκλήρωση, επικέντρωση στην διοίκηση επιχείρησης
Υπάρχει IT/IS µάνατζερ κι είναι µέλος της ανώτερης διοικητικής οµάδας
Υπάρχουν χρήστες - γνώστες ΤΠΕ.
Επιχειρηµατικές ικανότητες µάρκετινγκ
Όλη η ανώτερη διοίκηση καταλαβαίνει τις ΤΠΕ και τις δυνατότητές τους

III. Τεχνολογίες και Πλατφόρµες

47. Έχετε σύστηµα PMIS?
47.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε τις δυνατότητές του:

47.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?

48. Έχετε σύστηµα αυτοµατισµού και λειτουργίας σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων?
48.1.
Αν ναι, ποιο:

ΝΑΙ

ΟΧΙ













48.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





48.3.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





48.4.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

48.5.

Ποιες από τις ακόλουθες εµπορικές λύσεις γνωρίζετε?



Hamburg Port Consultancy – CTIS



Cosmos – CTCS



Navis – SPARCS - EXPRESS

49. ∆ιαθέτετε σύστηµα παροχής υπηρεσίων και αλληλεπίδρασης µε συνεργάτες


και πελάτες µέσω διαδικτύου?
49.1.
Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):
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49.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





49.3.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





49.4.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

49.5.



Ποιες από τις ακόλουθες εµπορικές λύσεις γνωρίζετε?
Cosmos E-Terminal
Navis WebAccess

50. Έχετε σύστηµα EDI?



50.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

50.2.

Σε ποιες λειτουργικές περιοχές υλοποιείται:



Σύνδεση µε τελωνεία



Σύνδεση µε logistics providers κλπ



Σύνδεση µε agents



50.3.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





50.4.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





50.5.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

51. Έχετε ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων?





51.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

51.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





51.3.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





51.4.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

51.5.




Ποιες από τις ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις γνώριζετε?
VHF/UHF RF
TETRA
3G
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RFID

Wi-Fi - Wi-Max (IEEE 802.xx)
52. Έχετε σύστηµα VTMIS?



52.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

52.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?

52.3.


Ποιες από τις ακόλουθες εµπορικές λύσεις γνωρίζετε?
Norcontrol IT



Lockheed Martin's MTM200TM



KSG KleinPort



Denbridge Marine VTS/VTMIS systems









53. Έχετε σύστηµα ασφάλειας?
53.1.
Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

53.2.
53.3.








Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?
Ποιες από τις ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις γνώριζετε?





CCTV
Perimeter Security Sensors
RFID
Secure ID Cards
Vehicle License Plate recognition
Image Recognition
Scanning technologies
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e-Business Forum
Ε3 Ερωτηµατολόγιο ΟΕ ΙΓ1 (Τελωνείο)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιµένων

Όνοµα:

_________________________________________

Οργανισµός:

_________________________________________

Τίτλος/ Θέση:

_________________________________________

Ηµεροµηνία:

_________________________________________

I. Πολιτική και Οικονοµική Οργανισµού
Με ποιους λιµένες συνεργάζεστε?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εφαρµόζετε συστήµατα ΤΠΕ στον οργανισµό σας?





Είστε ικανοποιηµένοι µε τις δυνατότητες του συστήµατος ΤΠΕ του οργανισµού
σας?





Σκοπεύετε να επενδύσετε σε συστήµατα ΤΠΕ στον οργανισµό σας?





Τα λιµάνια µε τα οποία συνεργάζεστε εφαρµόζουν συστήµατα ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων?





Είστε ικανοποιηµένοι µε τις δυνατότητες του συστήµατος ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των λιµανιών µε τα οποία συνεργάζεστε?





Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων έχουν σηµαντικούς υπέρµαχους στον
οργανισµό σας?





Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν αρχικά να υιοθετήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες διασύνδεσης/
συνεργασίας µε λιµάνια?

II. Μοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε κάποια ηλεκτρονική πύλη παροχής υπηρεσιών?





Έχετε υλοποιήσει κάποιο intranet µέσα στον οργανισµό σας?









Έχετε υλοποιήσει µαζί
διεπιχειρησιακό δίκτυο?

µε

τους

λιµένες

που

συνεργάζεστε

κάποιο

Ποια από τα παρακάτω αντιλαµβάνεστε ως αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή ηλεκτρονικών
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υπηρεσιών λιµένων στον οργανισµό σας?

•

Μείωση γενικών εξόδων

•

Μείωση του χρόνου των διαδικασιών

•

Μειώση του ρυθµού σφαλµάτων

•

Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών

•

Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια στην εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων?


Κόστος



Έλλειψη τεχνογνωσίας



Αντίσταση στην αλλαγή



Ασαφή αποκτούµενα πλεονεκτήµατα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πιστεύετε ότι ο οργανισµός σας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να
χρησιµοποιήσετε/ προσφέρετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες?





Ο οργανισµός σας έχει τυπική µεθοδολογία σχεδιασµού/αποτίµησης επένδυσης
σε ΤΠΕ?





Ο οργανισµός σας έχει τυπική µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της χρήσης
ΤΠΕ?





ΝΑΙ

ΟΧΙ













III. Τεχνολογίες και Πλατφόρµες

17. Έχετε σύστηµα ηλεκτρονικής διεκπαιρέωσης εκτελωνισµού?
17.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε µας τις δυνατότητές του:

17.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?

18. Έχετε σύστηµα EDI?
18.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

18.2.

Σε ποιες λειτουργικές περιοχές υλοποιείται:



Σύνδεση µε λιµάνια



Σύνδεση µε logistics providers



Σύνδεση µε agents

18.3.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





18.4.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?
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18.5.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

19. Έχετε ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων?





19.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

19.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





19.3.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





19.4.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

19.5.






Ποιες από τις ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις γνώριζετε?
VHF/UHF RF
TETRA
3G
RFID
Wi-Fi - Wi-Max (IEEE 802.xx)
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e-Business Forum
Ε3 Ερωτηµατολόγιο ΟΕ ΙΓ1 (Ναυτιλιακές Εταιρίες - Πράκτορες)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιµένων

Όνοµα:

_________________________________________

Οργανισµός:

_________________________________________

Τίτλος/ Θέση:

_________________________________________

Ηµεροµηνία:

_________________________________________

I. Πολιτική και Οικονοµική Οργανισµού
Με ποιους λιµένες συνεργάζεστε?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εφαρµόζετε συστήµατα ΤΠΕ στον οργανισµό σας?





Είστε ικανοποιηµένοι µε τις δυνατότητες του συστήµατος ΤΠΕ του οργανισµού
σας?





Σκοπεύετε να επενδύσετε σε συστήµατα ΤΠΕ στον οργανισµό σας?





Τα λιµάνια µε τα οποία συνεργάζεστε εφαρµόζουν συστήµατα ηλεκτρονικών
υπηρεσιών λιµένων?





Είστε ικανοποιηµένοι µε τις δυνατότητες του συστήµατος ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των λιµανιών µε τα οποία συνεργάζεστε?





Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιµένων έχουν σηµαντικούς υπέρµαχους στον
οργανισµό σας?





Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν αρχικά να υιοθετήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες διασύνδεσης/
συνεργασίας µε λιµάνια?

II. Μοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχετε κάποια ηλεκτρονική πύλη παροχής υπηρεσιών?





Έχετε υλοποιήσει κάποιο intranet µέσα στον οργανισµό σας?





Έχετε υλοποιήσει µαζί µε τους λιµένες ή άλλους οργανισµούς µε τους οποίους
συνεργάζεστε κάποιο διεπιχειρησιακό δίκτυο?





Ποια από τα παρακάτω αντιλαµβάνεστε ως αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή ηλεκτρονικών
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υπηρεσιών λιµένων στον οργανισµό σας?


Μείωση γενικών εξόδων



Μείωση του χρόνου των διαδικασιών



Μειώση του ρυθµού σφαλµάτων



Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών



Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού



Αύξηση πωλήσεων

•

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια στην εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων?


Κόστος



Έλλειψη τεχνογνωσίας



Αντίσταση στην αλλαγή



Ασαφή αποκτούµενα πλεονεκτήµατα
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πιστεύετε ότι ο οργανισµός σας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να
χρησιµοποιήσετε/ προσφέρετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες?





Ο οργανισµός σας έχει τυπική µεθοδολογία σχεδιασµού/αποτίµησης επένδυσης
σε ΤΠΕ?





Ο οργανισµός σας έχει τυπική µεθοδολογία αναγνώρισης οφελών της χρήσης
ΤΠΕ?





ΝΑΙ

ΟΧΙ













III. Τεχνολογίες και Πλατφόρµες

17. Έχετε πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης?
17.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε µας τις δυνατότητές του:

17.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?

18. Έχετε σύστηµα EDI?
18.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

18.2.

Σε ποιες λειτουργικές περιοχές υλοποιείται:



Σύνδεση µε λιµάνια



Σύνδεση µε πράκτορες

18.3.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





18.4.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





18.5.

Οι διαθέσιµες λύσεις
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Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

19. Έχετε ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων?





19.1.

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε το (εµπορικό όνοµα, δυνατότητες, τεχνολογίες):

19.2.

Είστε ικανοποιηµένοι από την αποτελεσµατικότητά του?





19.3.

Γνωρίζατε την ύπαρξη διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων?





19.4.

Οι διαθέσιµες λύσεις



Ήταν έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα



Ήταν πακέτα που θα παραµετροποιούνταν µε βάση τις ανάγκες τις επιχείρησής σας



Χρειάζονταν σχεδίαση από την αρχή

19.5.






Ποιες από τις ακόλουθες τεχνολογικές λύσεις γνώριζετε?
VHF/UHF RF
TETRA
3G
RFID
Wi-Fi - Wi-Max (IEEE 802.xx)
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e-Business Forum
Ε2 Ερωτηµατολόγιο ΟΕ ΙΓ1 (Vendors)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιµένων

Όνοµα:

_________________________________________

Οργανισµός:

_________________________________________

Τίτλος/ Θέση:

_________________________________________

Ηµεροµηνία:

_________________________________________

Ποιο είναι το οργανωσιακό σας µοντέλο?
1. Θυγατρική πολυεθνικής
2. Αντιπροσωπία άλλης εταιρείας προϊόντων πληφορορικής λιµένων
3. Ανεξάρτητη εταιρεία

Παρέχετε υπηρεσίες σε λιµάνια?

ΝΑΙ

ΟΧΙ





Αν ναι, σε ποια?

Τι είδους τεχνολογίες/ πλατφόρµες προσφέρετε?
• PMIS
• Συστήµατα αυτοµατισµού και λειτουργίας σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων
• EDI
• VTMIS
• Ασύρµατα δίκτυα
Τα προϊόντα που προσφέρετε:

είναι έτοιµα/ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα


είναι πακέτα που παραµετροποιούνται µε βάση τις ανάγκες του συγκεκριµένου λιµένα


Σχεδιάζονται εξ αρχής µε βάση τις ανάγκες του συγκεκριµένου λιµένα
Αν προσφέρετε εµπορικά προϊόντα σε κάποιο λιµάνι, ποιά είναι αυτά?

Παρακαλώ περιγράψτε µας τα προϊόντα/ υπηρεσίες που προσφέρετε και τις δυνατότητες που
παρέχουν:

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αναµενόµενα οφέλη για τους λιµένες που παρέχουν ηλεκτρονικές
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υπηρεσίες λιµένων


Μείωση γενικών εξόδων



Μείωση του χρόνου των διαδικασιών



Μειώση του ρυθµού σφαλµάτων



Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών



Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού



Αύξηση πωλήσεων



Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σηµαντικότερα εµπόδια στην εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
λιµένων?


Κόστος



Έλλειψη τεχνογνωσίας



Αντίσταση στην αλλαγή



Ασαφή αποκτούµενα πλεονεκτήµατα

Ο ανταγωνισµός στον κλάδο σας είναι έντονος?

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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