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Δομή Παρουσίασης

➢ Παρουσίαση 5.1 και 5.2 

➢ ΕΙΠΛ Μεθοδολογία για Πιλοτική Εφαρμογή 

➢ ΕΙΠΛ Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση της Πλατφόρμας 

➢ SWOT 

➢ Ανάγκη για  Μετρήσιμα Αποτελέσματα  και Δείκτες



Στόχοι

Μετρήσιμα Αποτελέσματα 

Σύνδεση με την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας  

Δείκτες ( Ποιοι συμμετέχουν και πόσοι;)

5.1 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ( Ελλάδα /Κύπρο)  ( χρονοδιάγραμμα ) 



Στόχοι 

5.1 – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(Συντονίζει η Περιφέρεια Κρήτης) 

Χρόνος Εφαρμογής 
Ιανουάριος – Μάιος 

2021 ?

Κύπρο επιμελείται 
το ΕΙΠΛ με το ΚΕΒΕ 

ΕΙΠΛ – Αξιολόγηση

ΚΕΒΕ – Επικοινωνεί 
με ενδιαφερόμενα 

μέρη

ΕΙΠΛ οργάνωση 
ημερίδας  Μάρτιος 

2021

Ελλάδα (Περιφέρεια 
Κρήτης)  

Περιφέρεια Νότιου 
Αιγίου

Περιφέρεια Βόρειου 
Αιγαίου

Δείκτες  για την 
πιλοτική εφαρμογή 
7 Λιμάνια / αριθμός 

εταιριών / 
Παραγωγοί –

επιβάτες 3500000 ) 



5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

(Συντονίζει το ΕΙΠΛ)



Πρόταση για την Πιλοτική 
Εφαρμογή Πλατφόρμας

Συμμετέχοντες στην εφαρμογή 

Λιμάνι Λεμεσού, Κύπρος ( 2 εταιρίες και  8 
παραγωγούς) θα αξιοποιηθούν οι 

ναυτιλιακές πληροφορίες (άφιξη & 
αναχώρηση κρουαζιερόπλοιων, αριθμός 
επιβατών, χρόνος παραμονής στο λιμάνι, 

δίκτυο προσεγγίσεων) 

ΚΕΒΕ 

6 Λιμάνια Ελλάδα  ,

( 2 εταιρίες και 8 παραγωγούς)  

Κύπρο (Celestyal Cruises / TUI cruises / 
Salamis- ΚΕΒΕ 

Τοπικούς Προμηθευτές – οινοπαραγωγούς / 
πρώτες ύλες/ Εγγραφή στην πλατφόρμα 

/demo ( added value)  – πρόσβαση -
καθορισμός  

πληροφοριών – GDPR 



Φάσεις Πιλοτικής Εφαρμογής 

➢ Πρώτη Φάση Πιλοτικής Εφαρμογής

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ: λιμένων, λιμένων και 
εταιρειών κρουαζιέρας, εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών 
παραγωγών/προμηθευτών

Εισαγωγή 
πληροφοριών στην 

πλατφόρμα 
Εγγραφή χρηστών 

Προδιαγραφές 
Παραγωγών / 
προμηθευτών 

Επικοινωνία μεταξύ 
Εταιριών 

κρουαζιέρας και  
Παραγωγών 

Βάση Δεδομένων 
και Διαχείριση 

Δεδομένων 

Αξιολόγηση από 
χρήστες και 

Εταιρίες 
κρουαζιέρας 



➢ Δεύτερη Φάση Πιλοτικής Εφαρμογής

Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών & αγορών (e-
marketplace) και παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους 
τελικούς χρήστες (εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, 
παραγωγούς/προμηθευτές προϊόντων και λιμένες), επιτυγχάνοντας 
βελτίωση των διεπαφών και της επικοινωνίας, ενσωμάτωση καινοτόμων 
τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής καθώς και προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών.

Διαδικασία εισαγωγής 
Προσφοράς από Εταιρείες 

κρουαζιέρας  

Δυνατότητα πλατφόρμας 
να συνδέει την εταιρία  με 

τους προμηθευτές 
ανάλογα με το προϊόν και 

την ποσότητα   

Δυνατότητα 
συνεργατισμού μεταξύ 

προμηθευτων

Αξιολόγηση χρονικού 
πλαισίου υλοποίησης 

διεπαφών και 
συνεργασιών 



ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ

Ελέγξτε και 
επικυρώστε τα 
δεδομένα της 

εταιρείας/ 
(Απρίλιο 2021 

ΚΕΒΕ )



• Χρόνος εφαρμογής / εταιρίες κρουαζιέρας 
προγραμματίζουν τις διαδρομές και προμήθειες 
τους 2 χρόνια πριν 

• Aαξιοποίηση πλατφόρμας   2023?

• Πανδημία / νέες προδιαγραφές

• Πιθανή ‘αντίσταση από τους agents 

• Δημιουργία μιας SSCM )sustainable

• Συναφή με το όραμα της Κυπριακής 
κυβέρνησης  

• Συμβαδίζει με τις επιθυμίες στων 
ενδιαφερομένων μερών

• Υποστήριξη από τα Λιμάνια  

• Πανδημία / νέες προδιαγραφές

• Υπάρχουν ήδη πλατφόρμες  
εφοδιαστικής αλυσίδα  

• Κίνδυνος μίμησης από ανταγωνιστές 

• Καινοτόμα εφαρμογή

• Δυνατότητα συν-λειτουργίας με 
άλλα συστήματα 

• Καλύπτει λέει κενό στην  Ελλάδα 
και Κύπρο 

• Ενισχύει την δικτύωση μεταξύ τον 
ενδιαφερομένων μερών 

• Προωθεί τα τοπικά προϊόντα 

• Φιλική προς τον Χρήστη S W

TO



Η πιλοτική εφαρμογή της  
πλατφόρμας θα 

αξιολογηθεί   για το βαθμό 
χρηστικότητας και τις 
ευκαιρίες συνέργειας 

μεταξύ των 
παραγωγών/προμηθευτών 

προϊόντων ίδιας ή και 
διαφορετικής κατηγορίας 

με τις εταιρίες κρουαζιέρας

Σε περίπτωση υλοποίησης 
συνεργασίας στο χρονικό 
διάστημα της πιλοτικής 

εφαρμογής αυτό θα είναι 
καθοριστικό για την  

μελλοντική χρήση της 
πλατφόρμας



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Μάρτιος – Ιούλιος 2021 

Μάρτιος 2021 - Δημιουργία  λίστας με τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς  / 
εταιρίες / λιμάνια / δήλωση ενδιαφέροντος συμμέτοχης στην πιλοτική εφαρμογή 

Κύπρο  …..

Ελλάδα  ....

Επικοινωνία και επαφές με ενδιαφερόμενους: παραγωγούς, εταιρείες, λιμάνια 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Απρίλιος 2021 

Οργάνωση τουλάχιστον μίας εκδήλωσης εκκίνησης για να εγγραφούν οι 
εταιρίες, παραγωγοί, λιμένες στην Πλατφόρμα 

Κύπρος - ΕΙΠΛ – Διοργάνωση 

Ελλάδα 

‘Έλεγχος και επικύρωση  δεδομένων  πλατφόρμας  

Κύπρος- ΚΕΒΕ / ΕΙΠΛ

Ελλάδα -



Μάιος 2021- Αξιολόγηση - Δημιουργία διαδικτυακού ερωτηματολογίου

Κύπρος - ΕΙΠΛ – Σχεδιασμός ερωτηματολογίου + Πρότυπο Έκθεσης 

ΚΕΒΕ – Επαφές με ενδιαφερόμενους για τη συμπλήρωση του    
ερωτηματολογίου – 10 Συνεντεύξεις

Ελλάδα -



Ιούνιος –Ιούλιος 2021 Ανάλυση Δεδομένων  

Κύπρος - ΕΙΠΛ – Έκθεση αξιολόγησης για Κύπρο

Συνολική έκθεση (Κύπρος + Ελλάδα)

Ελλάδα - Έκθεση αξιολόγησης για Ελλάδα



Δρ. Εύη Δεκούλου

Ερευνήτρια, Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

dekoulou.e@unic.ac.cy

Γιάννα Ορφανίδου

Ερευνήτρια, Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας

orphanidou.y@unic.ac.cy

Δρ. Λεωνίδας Ευθυμίου

Ερευνητής, Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

efthymiou.l@unic.ac.cy



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!


