
 

 

 

 

 

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΑΥΣ»: 

«Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα 

Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της 

Κρουαζιέρας» 
 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)  συμμετέχει ως Δικαιούχος της 

Πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών 

Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και υπό την ιδιότητα του αυτή διοργανώνει την 2η Τεχνική 

συνάντηση της Πράξης στη Λευκωσία, Κύπρος. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

 

Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ διοργανώνει επίσης Ενημερωτικό Εργαστήρι στο οποίο σας 

προσκαλούμε να συμμετάσχετε. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hilton 

Park, ημέρα Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 πμ, ως μέρος υλοποίησης των δράσεων 

δημοσιότητας της εν λόγω Πράξης. 

Επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη καθώς και μια σύντομη περιγραφή της πράξης. 

 
Για περαιτέρω πληροφορίες όπως και για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε 

με την κα Γεωργία Βενιζέλου ή με την κα Μόνικα Ανδρέου στο τηλ. 22889840, e-mail: 

gvenizelou@ccci.org.cy ή  mandreou@ccci.org.cy. 

 Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Με εκτίμηση,  

Λεωνίδας Πασχαλίδης 
 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

«Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών 
Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» 

           Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία 

  
 

10:00 – 10:15 Προσέλευση – Εγγραφές 
 

10:15 – 10:30 Χαιρετισμός εκ μέρους του Κυπριακού Εμπορικού και  
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου   
κ. Λεωνίδας Πασχαλίδης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ΚΕΒΕ 

 
10:30 – 10:45 Ο Τουρισμός Κρουαζιέρας και η Κύπρος - Ευκαιρίες και 

Προοπτικές  
κ. Χρίστος Μούστρας,  Τουριστικός Λειτουργός Α, Υφυπουργείο Τουρισμού 

10:45 – 11:00  Πράξη ΝΑΥΣ – Αντικείμενο – Στόχοι -∆ράσεις 

κα Μόνικα Ανδρέου, Λειτουργός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΚΕΒΕ 

 
11:00 – 11:30 Ο τομέας της κρουαζιέρας και οι εφοδιαστικές αλυσίδες 

εξυπηρέτησής του: Υφιστάμενη κατάσταση σε Ελλάδα και 

Κύπρο 

κ. Λευτέρης Σδουκόπουλος, Συνεργάτης Ερευνητής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ  

 

  11:30 -11:45 Αρχική διερεύνηση και καταγραφή των δυνητικών αναγκών των 
χρηστών της πλατφόρμας ΝΑΥΣ για τη διασύνδεση με τις τοπικές 
αγορές 

κ. Λευτέρης Σδουκόπουλος, Συνεργάτης Ερευνητής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ  

 
11:45 – 12:45 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης  

12:45 – 13:00 Ολοκλήρωση –Ερωτήσεις 

13:00-14:00 Ελαφρύ γεύμα 
 
 
 
 
 

 



Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

«Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων 
Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» 

      Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία 

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 

    Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε και επιστρέψετε το έντυπο αυτό:  
    Κυρία Γεωργία Βενιζέλου    e-mail:   gvenizelou@ccci.org.cy   

          Tηλ.       22889840, Φαξ. 22668630 

 
 

Εταιρεία / Οργανισμός: 

Τηλ.       Φαξ. 

Διεύθυνση 

Τ.Θ.         Τ.Κ. 

E-mail: 

  

Συμμετέχοντες: 
                                         

1. ……………………………………………………………………..………….………………………………………… 

2. ……………………………………………………………..……...………………….…………………………………  

3. ………………………………………………………………..………………………………………………….……… 

4. …………………………………………………………………………………………………………….……………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………….……… 

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 

χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση 
προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. 
Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης 
στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 

 

Ημερομηνία: …………………………………………………     Υπογραφή: ………………………………………………… 
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«ΝΑΥΣ - Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα 
Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της 

Κρουαζιέρας» 

Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών για τη μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων της Κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες αποτελεί την 
αφετηρία της πράξης ΝΑΥΣ.  
Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δυναμική ανάπτυξη με θετική συμβολή σε 

εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Στην Ελλάδα και την Κύπρο οι εμπλεκόμενοι φορείς 
παρουσιάζουν σημαντικές διεπαφές κρίσιμες για τον κλάδο. Η ανάλυση των εφοδιαστικών 
αλυσίδων των προμηθειών των κρουαζιεροπλοίων και η δημιουργία προϋποθέσεων και 
εργαλείων συμμετοχής των τοπικών αγορών στον εφοδιασμό αποτελεί βασικό στόχο 
ενίσχυσης της κρουαζιέρας και ένα αντικείμενο που μέχρι σήμερα δεν είχε τύχει προσοχής. 
Σε Ελλάδα και Κύπρο η συμβολή της Κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες είναι 

συγκριτικά περιορισμένη. Κοινή πρόκληση και ταυτόχρονα στόχος της Πράξης είναι η 
συμβολή αυτή να αυξηθεί σημαντικά, προσεγγίζοντας τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο ΝΑΥΣ 
θα αναλυθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Κρουαζιέρας και θα αναπτυχθεί πλατφόρμα 
υποστήριξης της διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace). 
Η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής προσφορών μεταξύ ναυτιλιακών 

εταιρειών κρουαζιέρας, τοπικών παραγωγών και εφοδιαστών, ιδιαίτερα για προϊόντα τα 
οποία οι ναυτιλιακές εταιρείες κρουαζιέρας εφοδιάζονται τοπικά, ενώ θα επικοινωνεί με 
τα συστήματα Μοναδικών Ηλεκτρονικών Θυρίδων των δύο χωρών, τα πληροφοριακά 
συστήματα παραγγελιών/διαχείρισης αποθεμάτων των εταιρειών κρουαζιέρας και των 
τοπικών πρακτόρων τους και τα πληροφοριακά συστήματα των παραγωγών και 
εφοδιαστών.  
Οι εκροές που θα προκύψουν από τις δράσεις του ΝΑΥΣ αφορούν σε: 

• Μελέτη δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με έμφαση σε Ελλάδα και Κύπρο 
• Ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας και του ρόλου που μπορούν να 
παίξουν οι Ναυτιλιακές πληροφορίες 
• Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) 
• Διαλειτουργικό σύστημα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της εξυπηρέτησης των 
εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας 
• Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 
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• Ανάλυση της αγοράς λειτουργίαςτου συστήματος. 
Η προσέγγιση αυτή για πρώτη φορά υιοθετείται στον κλάδο της Κρουαζιέρας και έχει 

σκοπό να συνδυάσει την παρακολούθηση της ναυτιλιακής πλευράς της δραστηριότητας 
κρουαζιεροπλοίων με τις τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και τις συνθήκες 
εξυπηρέτησης στους λιμένες κρουαζιέρας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για το χρονικό 
περιθώριο εξυπηρέτησης εφοδιασμού των πλοίων με θετικές συνέπειες για τις σχετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, μέσω των ανοικτών πληροφοριών της 
πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα εμπορικής προώθησης των τοπικών προϊόντων που 
αφορούν τους επιβάτες-επισκέπτες.  
Βασική πρόκληση της Πράξης είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των 

συστημάτων διαχείρισης των λιμένων με παροχή καινοτόμων υπηρεσιών διαχείρισης / 
υποστήριξης και εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας 
υποστηρίζοντας τις ανάγκες των διαφόρων εμπλεκομένων και πιο συγκεκριμένα, των 
λιμένων, των παραγωγών/προμηθευτών και των εταιρειών κρουαζιερόπλοιων. 
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