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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εταιρικό Σχήμα

www.naus-project.eu
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Περιγραφή και Στόχοι
Ο τομέας της κρουαζιέρας παρουσιάζει
δυναμική ανάπτυξη με θετική συμβολή σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα
και την Κύπρο. Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών
πληροφοριών, για τη μεγιστοποίηση των
αποτελεσμάτων της κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες, αποτελεί την
αφετηρία της πράξης ΝΑΥΣ.
Συγκεκριμένα, η πράξη ΝΑΥΣ στοχεύει στη
μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της
κρουαζιέρας, μέσα από την αξιοποίηση της
περιφερειακής οικονομίας και τη δημιουργία
προϋποθέσεων και εργαλείων συμμετοχής της
τοπικής παραγωγής στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Κύριος σκοπός της Πράξης, είναι η ανάπτυξη
μιας πλατφόρμας υποστήριξης για τη διεξαγωγή
ηλεκτρονικών
δημοπρασιών
και
αγορών
(e-marketplace). Η πλατφόρμα θα παρέχει τη
δυνατότητα αξιοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών
κρουαζιέρας, τοπικών παραγωγών και προμηθευτών, ενώ θα παρέχει επίσης διαλειτουργικότητα με έτερα πληροφοριακά συστήματα.

Έναρξη:
Ιανουάριος 2019
Λήξη:
Ιούνιος 2021
Προϋπολογισμός:
733.000,00 €

Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται για πρώτη
φορά στον κλάδο της κρουαζιέρας και έχει στόχο
να συντονίσει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα
κρουαζιεροπλοίων με τις τοπικές εφοδιαστικές
αλυσίδες, αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες
εξυπηρέτησης στους λιμένες κρουαζιέρας,
αξιοποιώντας τις πληροφορίες για το χρονικό
περιθώριο εξυπηρέτησης εφοδιασμού των
πλοίων, πετυχαίνοντας παράλληλα αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

•

Μελέτη δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο,
με έμφαση στην Ελλάδα και την Κύπρο.

•

Ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας και του ρόλου που μπορούν να
παίξουν οι ναυτιλιακές πληροφορίες.

•

Δημιουργία
πλατφόρμας
ηλεκτρονικών
δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace)
ιδιαίτερα για προϊόντα με τα οποία οι
ναυτιλιακές εταιρείες κρουαζιέρας εφοδιάζονται τοπικά.

•

Δημιουργία διαλειτουργικού συστήματος
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας.

•

Πιλοτική εφαρμογή
Ελλάδα και Κύπρο.

•

Ανάλυση της αγοράς λειτουργίας του συστήματος.
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